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چکیده

پژوهش حاضر به دنبال دریافت چالش های روش تکه انگاری با هدف ارتقاء آموزش دانشجویان معماری در 

با کمک مطالعات اسنادی و  با فرایند طراحی  ارتباط  هر گام آن می باشد. نخست نظریات پژوهشگران در 

کتابخانه ایی به روش توصیفی –تحلیلی و در سه نسل خردگرا، فرایندگرا و هنجاری مطالعه شد. چالش ها 

گویه،   24 از  دریافت  با  و  منفی،  و  مثبت  نکات  و  تأکیدات  ابهامات،  مقوله  در سه  فراگیرندگان،  دیدگاه  از 

ارزیابی گردید. روش تحقیق پژوهش از نوع ترکیبی و تحلیل داده ها از نوع بهم تنیده است. ابزار گرد آوری 

داده ها، پرسش نامه های بسته، مشاهده و مصاحبه های عمیق و بحث های گروهی و مطالعه دست نوشته های 

دانشجویان در سال های متمادی است. ابزار تحلیل داده ها نرم افزار SMART – PLS می باشد. یافته ها نشان 

می دهد که روش تکه انگاری جزیی از الگوهای فرایندگرا و در مسیر خلق ایده با الگوهای قیاسی و بهره مندی 

به  رسیدن  تکه انگاری،  وادی  به  ورود  گام،  چالش ترین  پر  می دهد،  نشان  نتایج  می کند.  عمل  استعاره  از 

اسکیس های اولیه و تهیه گزارش نهایی است. این روش در مسیر خلق ایده بسیار تأثیرگذارتر است.
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متناظر  تغييرات  آن  تناسب  به  معماری،  ساختار  در  تغييرات 
فقرات  آموزش معماري، ستون  آنجا که  از  را می طلبد.  آموزش  در 
نگرانی  معماري  طراحی  آموزش  نتيجه  در  است،  معماري  حرفه 
محتواي  و  آموزشی  سيستم  قدیمی بودن  می باشد.  استادان  اصلی 
در  آتليه ها  براي  مدون  برنامه اي  نبود  و  ایران  در  معماری  دروس 
طراحی  آموزش  در  روشی  معرفی  به  نياز  معماری،  طراحی  درس 
از  می برد.  باال  را  دانشجویان  افزایش خالقيت  راستای  در  معماری 
آنجا که ماهيت طراحی تصویری بوده و مداخله در تصاویر از طریق 
جایگاه  و  خالقيت  اهميت  می پذیرد،  صورت  ذهنی  تصویرپردازي 
ارتباط  و  تکرارشونده  فرایند  یک  به عنوان  معماری  طراحی  در  آن 
نزدیک  بين خالقيت و تصویرپردازي ذهنی مشخص می شود. شروع 
یک فرایند طراحی خالق از طریق مداخله روي بازنمایی هاي بصري 
به عنوان محرک بصري توسط ذهن و تفسير تصاویر به عنوان وجوه 

شکلی و غيرشکلی و معنایی صورت می پذیرد. 
و  خالق  طراحی  روش  یک  به عنوان  تکه انگاری  روش  در  حال 
چند حسی، ارتباط ذهنی- فضایی با کمک انتخاب تصاویر که ابزار 
مبهم  نقاط  روش  این  در  و  شده  انجام  است،  معماری  دانشجوی 

ایده  به سوی  ره  پنهان  حافظه  با کمک  دانشجو،  ذهن  در  موجود 
خالق می برد. انتقال از تکه انگاري به فضاي سه بُعدي، در حقيقت 
تبدیل پدیده اي ذهني و انتزاعي به واقعيتي عيني است که محتاج 

قوه خالقه و دیدي قوي و گسترده است. 
آن  و جایگاه  تکه انگاری  معرفی روش  با هدف  پژوهش که  این 
چالش های  دریافت  دنبال  به  است،  معماری  طراحی  فرایند  در 
روش تکه  انگاری در هر یک از گام های آموزش از دید فراگيرندگان 
بررسی  به  کتابخانه ایی  مطالعات  انجام  با  منظور  بدین  می باشد. 
فرایند طراحی معماری و روش های خلق طرح      مایه پرداخته شد و 
در انجام مطالعات ميدانی نظرات دانشجویان کارشناسی معماری که 
با این روش می باشند از طریق مشاهده مستقيم،  در حال آموزش 
پرسش نامه های بسته و پرسش نامه های محقق ساخته و در مرحله 
دوم نظرات استادان و پژوهشگران با کمک مصاحبه حضوری و ارسال 
ایميل و در دسته سوم با بررسی دست نوشته های 10 سال اخير از 
دانشجویان فارغ التحصيل به مطالعه ابهامات و تأکيدات و نقاط مثبت 
و منفی در هر یک از گام های آموزش روش تکه انگاری پرداخته شد. 

مقد مه

1- مروری بر ادبیات موضوع
1-1. فرآیند طراحی معماری 

روش طراحی و آفرینش فضا و فرم، به ویژه در زمينه معماری از 
جمله مهم ترین چالش ها بوده است. اگر طرح فضایی به وجود آمده 
است، باید روشی در آفرینش آن به کار رفته باشد. روشی که راه حلی 
برای مسأله طراحی یافته است. در زمينه روشمند کردن عمل طراحی 
در خلق محيط مصنوع، به ویژه معماری، بهره گيری از ادراک بصری فرم 
در توليد فضا توسط افرادی چون "آلن آیزاک1"، " فرانسيس چينگ2"، 
"گرنت رید3"، "مارک موکنهایم4"و "یوليانه دميل5" بررسی شده   است. 
یا  شمایلی  کاربردگرا،  روش های  "آنتونی وارد7"  و  برادبنت6  جفری 
آفرینش  در  را  هندسی  یا  ترکيبی  استعاری،  یا  قياسی  گونه ایی، 
"برایان السن8"  اند.  کرده  مطالعه  تاریخ  مختلف  دوره های  در   فضا 
  روش روایتی را به دسته بندی قبلی اضافه کرده است. " تم مک گينتی9 "

به پنج نوع کانسپت در آفرینش اثر اشاره کرده است: قياسی، استعاری، 
الکساندر10" "کریستوفر  آرای  در  آرمانی.  و  برنامه ایی   جوهری، 
Al�(   ابتدا بر خردگرایی و بعدها بر تجربه گرایی تأکيد شده است

exander, 1964(. مشابه او "بروس آرچر11" معتقد است روش های 
نظام مند در رایانه و انگاره های مدیریتی در توسعه راه حل ها، کمک 
نظرات"  تائيد  "ضمن  "کهون12   .)Archer,1965( می کند  شایانی 
ملدونادو13" مبنی بر شهود خالص بر پایه دانش منطقی تأکيد می کند 
)Colquhoun, 1996( "ایستمن14" بر این باور است که یک روش 
 صریح و آشکار لزوما برتر از روش های شهودی نيست. "ویجی کومار15"

نام  با  طراحی  فرایند  شيکاگو  در  "اچ.  آی.تی.  اس"  کنفرانس  در 
"برنامه ریزی ابداع" را معرفی می کند و از ابداع به عنوان پرش از "دریافت" 
 .)Kumar, 2003(    به "پنداره" و یا از "آهان" به "یافتم" یاد می کند
"اشرف سالمه16" به سه مدل فرایند طراحی، شهودی، خردگرا و مدل 

 مشارکتی اشاره دارد ) Salama ,1995(. همچنين "چارلز جنکس17"
برلين  "جنيفرشيلدز19"،  "استيون  و همکارانش،  یورماکا18"  "کاری   ،
جانسن20 "،"استانيسال و رودووسکی21"  و  "نيل لينچ22" به دسته بندی 
ارتباطات  و  اطالعات  و  یارانه  نوین تری در عصر  روش های طراحی 
کالژ،  پارامترک،  روش  و  نما  داده  چون  روش هایی  پرداخته اند. 
معماری الگوریتمی، طراحی زایشی و دیجيتال. در این ميان روش 
"تکه انگاری یا کالژ" تکنيکی برای ارائه فضا هم روشی برای توليد 
پرداخته  آن  توضيح  به  ادامه  در  که  می آید،  شمار  به  طرح  و  فضا 
اندیشمندان گستره  خواهد شد )رضایی، 1393، 28(. آنچه بيشتر 
فرایند طراحی با آن همگام هستند، وجود حداقل دو مرحله واکاوی 
را  طراحی  فرایند   .)29 )همان،  است  فرایند  این  در  آميزی  هم  و 
فرایند گرا  تجربه گرایی،  برابر  از سه دیدگاه، خردگرایی در  می توان 
در برابر فراورده گرا و هنجاری در برابر اثباتی تقسيم بندی نمود. در 
جدول 1 نظریات صاحب نظران حوزه طراحی معماری در طول زمان 

مطابق با دستور گفته شده بيان گردیده است. 

1-2. روش کالژ در معماری 

باوردو  یک  و  چندحسی  و  طراحی خالق  روش  یک  روش  این 
جانبه ميان استاد و شاگرد است. که انتخاب تصاویر تشکيل دهنده 
کالژ، ابزار دانشجوی معماری است. این روش هم تکنيکی برای ارائه 
فضا و هم روشی برای توليد فضا به شمار   می آید. این عمل در واقع 
روی هم قراردادن آگاهانه و ایجاد هم زمانی های غير منسجم است. 
وقتی روی هم اندازی تصویرها صورت گيرد، فضا ارائه می شود. این 
تکنيک از نظر مک گينتی 23  ترکيبی از روش قياس و جوهره است. 
انتقال از کالژ به فضاي سه بُعدي، در حقيقت تبدیل پدیده اي ذهني 
و انتزاعي به واقعيتي عيني است که محتاج قوه خالقه و دیدي قوي 
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و گسترده است. این تحول فکري، تصاویر مختلفي از زوایاي پنهان 
از آن ماهيت  او مي آورد. پس  به خاطر  ناخودآگاه و سرشت طراح 
تصاویر در ذهن او مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد و ذهن با درک 
خصوصيات و شباهت فضاها، ارتباط الزم را بين آن ها برقرار مي سازد 
و با دریافتي استعاره گونه، آنها را در قالب فضاهاي عيني و ملموس 
به تصویر در ميآورد. فضاهایي قابل درک و قابل انتقال به دیگران. 
روش طراحی کالژ توسط خانم جنيفر شيلدز تحت سه عنوان، کالژ 

به عنوان اثر هنری، کالژ ابزاری برای تحليل و طراحی و معماری به 
مثابه کالژ بررسی شده است )ادیبی، 1397، 100(. 

پریفریک  معماران  اثر  موزایيک  کافه  عنوان  با  تصویر 1  در 
توليد  روش  به عنوان  کالژ  تکنيک  از  فرانسه  در   )1999-1997(
طرح  این  جالب  ویژگی های  از  یکی  است.  شده  استفاده  معماری 
این است که می توان آن را به چند قسمت مستقل که در عين حال 

تشکيل دهنده یک کل واحد است، تقسيم کرد. 

نمودار 1- انواع روش کالژ. تصویر 1- کافه موزاییک. مأخذ: )رضایی،1393، 219(

جدول 1- بررسی نسل های فرآیند طراحی.

بررسی چالش های آموزش طراحی معماری در روش تکه ا نگاری
)   با استفاده از روش پژوهش ترکيبی(
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1-3. گام های روش تکه نگاری 

تالش های  با  تکه نگاری  عنوان  تحت  ما  کشور  در  کالژ  روش 
آموزش  مسير  در  ایشان  می شود،  تدریس  ادیبی  اصغر  علی  دکتر 
این روش در کتاب های، »تَکه  انگاری فرایندی در    طراحی   معماری«، 
آ.    ای  شيلدز«  جنيفر  تأليف  معماری  و  »تکه  انگاری  کتاب  ترجمه 
بيان  و  توضيح  به  معماری«  آموزش  در  خالقيت  و  »تکه نگاری  و 

پروژهای دانشجویان با این روش می پردازد. 
می باشد. مؤثر  گام  هشت  در  ایشان  نظر  از  روش  این   تدریس 

انتخاب   .2 برنامه،  توضيح  و  روش  با  استاد– ارتباط  با  ارتباط   .1
و  تصاویر  شناخت  و  نگاه   .4 تکه نگاری،  وادی  به  ورود   .3 تکه ها، 
واکاوی تصاویر، 5. کروکی زدن از تصاویر، 6. ساخت ماکت و انتقال 
فضای کالژ از ذهنيت به عينيت، 7. شالوده اصلی طرح و رسيدن 
تکميلی. گزارش  و  تکميلی  مرحله   .8 و   اوليه  اسکيس های  به 

انتزاع  رویکرد  با  تکه نگاری  شيوه  به  طراحی  فرایند  مسير  این  در 
تکامل  حال  در  پُست مدرن  دنيای  در  طراحی  نظریه  یک  به عنوان 
اندیشه کثرت گرایی و  با  با کارکرد دیگر و  است و در حال حاضر 

توليد گزینه های متعدد در طراحی مورد توجه است. 

1-3-1. در گام نخست و در ارتباط با استاد و توضيح روش، 
اولين جلسه بين استاد و هنر جویان در درس طرح  حال و هوای 
معماری از اهميت ویژه ای برخوردار است. هنر استاد در جلب اعتماد 
و انتقال آرامش خاطر به هنرجویان است. و اولين قدم تعریف درس 
باعث پر رنگ شدن حس تعلق  به عنوان یک کار گروهی است، که 
خاطر شده و فارغ از رقابت های فردی به شروع کار می پردازند. از 
و  فردی  عالیق  با  مطابق  و  جذاب  بسيار  گام  این  دانشجویان  نظر 
منجر به ایجاد استقالل در پيشبرد طرح شده، ولی عدم آشنایی با 

روش باعث ترس و تردید می گردد و چالش این گام است. در این 
روش بایستی با خود واقعی کنار آمد و به اِِشل انسانی در طراحی 
فضا توجه داشت. در ابتدای توضيح روش، موضوع طرح را در مرکز 

ذهن گذاشته و تالش کرده تا جوابی برای آن یافت. 

بدون  هر   کس  می شود،  آغاز  آتليه  کار  دوم  گام  در   .2-3-1
بر اساس عالقه و احساس شخصی  هيچ پيش زمينه ذهنی و صرفاً 
نسبت به موضوع طرح، شروع به جستجوی عکس ها و گزینش آن ها 
می کند. مانند آنچه در تصویر 2 نشان داده شده است، شروع درگيری 
می شود.  تصاویر  جمع آوری  مرحله  آغازگر  طرح،  موضوع  با  طراح 
سرنوشت  از  نگرانی  بدون  ذهنی،  فيلتر  حداقل  با  تصاویر  انتخاب 
آن ها در روند پيشرفت طراحی، تا جایی ادامه دارد که اصول خاصی 
به  عالقه  و  ایده آل ها  می کند.  مدیریت  ذهن  بر  انتخاب  جریان  در 
تصاویری خاص که از حافظه پنهان ما سرچشمه می گيرد. می توان 
بازتاب  پنهان،  حافظه  همان  یا  تصویرذهنی  که  کرد  بيان  چنين 
محيط در ذهن فرد است که او می تواند براساس نياز خود و با ایجاد 
بستری مناسب قسمتی از آن را بيرون بکشد )ادیبی،  1387، 93(. در 
این گام دانشجویان در زمان انتخاب تصاویر با کمک حافظه پنهان 
قادر خواهند بود، تکه ها را غير از زاویه اصلی شان و یا کاربرد واقعی 
آن به کار برند و این چالش این گام است. در این مرحله نبایست از 
با تماميت واحد، استفاده نمود، زیرا این امر بر ساخت  یک تصویر 
حتی  تصویری،  هرگونه  مرحله  این  در  می کند.  مدیریت  کالژ  کل 

غيرمعمارانه نيز به کار می آید. 

1-3-3. گام سوم ورود به وادی تکه نگاری )کالژ( است. همه 
انسان ها به طور غریزی درکی از زیبایی دارند، دلنشين بودن نتهای 
موسيقی را تشخيص می دهند و بعضی رایحه ها رامطلوب می دانند. 

تصویر 2- انتخاب تصاویر از مجالت مختلف. 

تصویر 1- کافه موزاییک. مأخذ: )رضایی،1393، 219(



35

دارد.  انسان وجود  در  تعليمات خاصی  فراگرفتن  بدون  قابليت  این 
دارد  وجود  جهان  در  هماهنگی هایی  و  تناسبات  دیگر،  عبارت  به 
و  تحقيقات  ندارد.  بستگی  مکان  و  زمان  به  و  نيست  قراردادی  که 
لوال  مار25 )1894(،  افرادی مثل فشنر24، )1876(، ميت  آزمایشات 
26)1908(، ترندایک27)1917(، و هانتلی28)1970( مؤید این نظریه 

ملزومات  پنهان  حافظه  و  آشکار  ذهن  روش  مسير،  این  در  است. 
به  برای  است  راه کاری  تکه نگاری  واقع  در  هستند.  اثر  خلق  اصلی 
اندیشه ناخودآگاه معمار که  عينيت بخشيدن تصاویر ذهن پنهان و 
با روش های معمول و منطقی بروز نمی یابد )ادیبی،1387، 150(. 
شاید از دید یک ناظر بيرونی، این کنار هم چيدن ها اتفاقی باشد، اما 
حقيقت آن است که تصاویر ساعت ها و روزها و حتی چند هفته ذهن 
طراح را به خود مشغول کرده، به گونه ای که پس از اتمام هر کالژ نه 
می توان تصویری از آن مجموعه حذف کرد و نه به آن اضافه نمود. 
به ساخت  مربوط  تصویر3  باشد.  اتفاق  یک  تنها  نمی تواند  امر  این 
کالژ می باشد و چالش مد نظر در این گام آن است که، در هنگام 
ساخت کالژ نباید به ایجاد خطوط پرسپکتيو اصرار ورزید و انتخاب 
تصاویر با نيم نگاهی به موضوع پروژه انجام شود. در مرحله ساخت 
امکان پذیر  متفاوت  ابعاد  در  و عکس ها  تصاویر  کالژ مشاهده کردن 
ساخت  دنبال  به  و  شد  جزیيات  درگير  نباید،  مسير  این  در  است. 
فضا بود. هدف، ایجاد یک کمپوزیسيون زیبا است که بتوان در آن 
فضا دریافت. نبایستی هيچ کالژی را خراب کرد و تا مرحله ساخت 
ماکت بایستی کاماًلً به کالژها وفادار ماند. از بين بردن مرز ایجاد شده 
انتزاعی،  به صورت  را می توان  است. کالژها  تصاویر دشوار  بين  در 
ترکيبی و یا واقعی ساخت. بعد از ساخت کالژ توانایی فضایی بصری 
دانشجو رشد یافته و کالژهای ساخته شده توسط هر فرد کاماًل قابل 

شناسایی است و منحصر به خود اوست.

1-3-4. گام چهارم مربوط به نگاه و شناخت تصاویر می باشد. 
و  اولين  تصاویر،  آناليز  و  شناخت  مرحله  یا  تصاویر  به  نگاه کردن 
برقراری  که موجب  است  تکه نگاری  از خلق  مرحله پس  مهم ترین 
نگاه کردن،  طریق  از  ابتدا  در  ارتباط  این  و  می شود  آن  با  ارتباط 
درک تصویر و ترسيم صورت می پذیرد. از مهم ترین مراحل، مرحله 
نگاه کردن است. هرچه هنرجو بيشتر به تکه ها نگاه کند، بهتر با آن ها 
ارتباط بر قرار می کند و بدین ترتيب هارمونی سطوح، ریتم تصاویر، 
می کند.  جلوه  آشناتر  وی  برای  غيره  و  بافت  نور،  رنگ،  تناسبات، 
زمانی که فضاها از فاصله دور و از بين تصاویر خود را می نمایانند، 
به  اینگونه  ایجاد می شود.  احساس شور و شعف خاصی در هنرجو 
صورت ناخود آگاه فضاهایی خلق می شوند که هر کدام گوشه ایی از 

فضای مجموعه مورد نظر هستند. 
در تصویر4 واکاوی کالژها با توجه به حس فضا، رنگ ها، مصالح، 
نور پردازی در هنگام طراحی فضا، مورد توجه است و در کالژهای 
انتزاعی امکان چالش بيشتر و کشف فضاهای متفاوت بيشتر است. 
بهتر  درک  سبب،  مناسب  فاصله  با  تصاویر  و  کالژها  قراردادن 
چالش  و  نگران کننده  موارد  از  ولی  می شود.  تصویری  قابليت های 
تمام  واضح نبودن  دليل  به  خستگی  ایجاد  مرحله،  این  در  برانگيز 
با  ارتباط ذهنی،  ایجاد  برای ساخت و درک فضا و  فضا ها و تالش 

آن ها است. 
1-3-5. در گام پنجم کروکی زدن از روی کالژها آغاز می شود. 
کروکی بيانی است آزاد، فارغ از محدودیت های هنرهای دیگر، بدور 
بيان  راه  از  اشياء،  اصلی  ذات  به  رسيدن  برای  حرکتی  تحميل  از 
آزاد با خطوط بی آالیش، فرار از پرسپکتيو است. آنچه در نگاه اول 
می خورند،  چشم  به  دیوار  بر  نصب شده  تکه نگاری ها  مجموعه  در 

تصویر 3- ساخت کالژ.

تصویر 4- نگاه و شناخت تصاویر به ترتیب از سمت راست: 1- کالژ انتزاعی، 2- نورگیرها، 3- آنالیز اختالف ارتفاع ها، 4- آنالیز رنگی.

بررسی چالش های آموزش طراحی معماری در روش تکه ا نگاری
)   با استفاده از روش پژوهش ترکيبی(
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هر  مرحله  این  در  است.  مجموعه  در  خاص  هندسه ای   حاکميت 
از  گروهی  کروکی  دیگر،  تمرین  یک  در  و  کالژخود  روی  از  کس 
روی یک کالژ منتخب ترسيم می شود. کروکی افراد مختلف از یک 
کالژ نصب شده، باعث خوانش بهتر فضاهای آن می گردد. به طور 
کلی ایده آل های هر فرد در الیه های تصاویری از ارتفاعات، اختالف 
سطح ها، نسبت ها و مقياس فضا ها دیده می شود. تصویر 5 مربوط 
به کروکی زدن از کالژها که یکی از چالش بر انگيزترین گام هاست 
از ترسيم چند  بعد  می باشد. در کروکی زدن، زمان محدود است و 
کروکی، فضا ها کم کم نمایان می شود. ترسيم کروکی مانند یک پازل 
فکری است و ناخودآگاه فضاهایی در تصویر حاضر می شود که قبل از 
آن وجود نداشت.. ترسيم کروکی افراد مختلف از کالژ، باعث وسعت 

دید او نسبت به کارش می شود.

از  کالژ  فضای  انتقال  ماکت  ساخت  ششم  گام   .6-3-1
در  تعيين کننده  ابزاری  سه بُعدی،  ماکت های  با  عينيت  به  ذهنيت 
مطالعاتی،  ماکت های  از ساخت  است. هدف  معماری  روند طراحی 
پيگيری، ارزیابی و بازبينی روند تکميل یک طرح است. ماکت ها     نيز 
به  را  فضا سازی  حتماً  نيست  الزم  امر  ابتدای  در  کروکی ها  مانند 
نمایش بگذارند. بلکه باید صرفاًً سکانس اول تکه نگاری را با تناسبات 
درست نشان دهند. پس از آن الیه به  الیه فضا ها عمق داده می شوند 
تا عالوه بر ادراک حس و حال و تناسبات فضایی، خود فضا ها نيز 
در کنار یکدیگر شکل گيرند. ساخت ماکت همچنان که در تصویر6 
نشان داده شده است، از یک نقطه تصویر آغاز می شود و به مجموع 

کالژ گسترش می یابد. 
برای شروع ساخت ماکت بایستی از دید دانشجو کامل ترین  کالژ، 
شود.  انتخاب  است،  نزدیک  مجموعه  عطف  نقطه  به  بيشتر  که 

چالش هایی چون تناسبات و رعایت ارتفاع فضا ها دراین مرحله، به 
وجود می آید. قرار دادن پرسوناژ در کالژ و عکس گرفتن فریم های 
مختلف از آن ها به جهت درک عمق فضا، می تواند مؤثر باشد. ساخت 
ماکت های متنوع به صورت اتودی در جهت سه بُعدی سازی کالژها 
کالژها  خوانش صحيح  راستای  در  قدمی  انسانی،  دید  رعایت  با  و 
است. توجه به تناسبات و ارتفاع ها و وسعت و عمق فضا، به جهت 
اهميت مقياس در هنگام ساخت ماکت، بایستی موضوع پروژه را در 
نظر داشت. در این مرحله به دليل وفاداری به کالژها، مشکالتی از 
قبيل پالن های جلو و عقب و پيوستگی فضاها و سازه آغاز می شود.

رسيدن  و  اصلی      طـرح   هفتم    شالـوده     گام     در        .7-3-1
چند  است  واژه ای  اسکيس  می افتد.  اتفاق  اوليه  اسکيس های  به   
مفهومی و کاربردهای گوناگونش سابقه ای به طول چهار قرن دارد. 
که  است  نگاره هایی  به  معطوف  و  دارد  ایتاليایی  ریشه ای  واژه  این 
)داندیس،  می نمایاند  اطالعات،  انتقال  و  ثبت  ابزار  به عنوان  را  آن 
220،1388 و 221(. حال در این گام، همانند تصویر 7 هنرجویان با 
بهره برداری از تکه نگاری ها، کروکی ها و ماکت های اتودی در جهت 
و  اسکيس  مرحله،  دراین  می دارند.  بر  گام  طراحی  فرایند  پيشبرد 
شکل گيری ایده کلی طرح و ترکيب با برنامه ریزی فيزیکی، شروع 
ورود مطالعات اقليمی و نقش سازه در طرح، تفکر( امتزاج درون و 
بيرون )ارزیابی مدل های ذهنی فعلی، پيش بينی خالقانه، ترکيب، 
حل مسأله و طرح مدل جدید ذهنی کاربرد ابزار و مهارت ها، اهميت 

می یابد. 

این مرحله  در  1-3-8. گام هشتم: مرحله تکمیل طراحی 
قرار  استفاده  مورد  پروژه  به  مربوط  دستورالعمل های  و  ضوابط 
می گيرند. تصویر 8 حال زمان آن رسيده که منطق آهسته وارد کار 

 تصویر5- ترسیم کروکی: به ترتیب از راست کروکی های ترسیمی از روی کالژ واحد و تغییر کالژها.

تصویر 6- ساخت ماکت اتودی از روی کالژها. 
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شود. در این مرحله نيز مانند مراحل قبل، ترسيم پالن با اتودهای 
اوليه آغاز می شود. با رفت وبرگشت از تکه نگاری ها به ماکت ها و از 
ماکت ها به پالن ها و تکرار این فرایند، هر جلسه طرح تکامل یافته تر 

می شود.   

2- شرح داده ها 
2-1. سؤاالت پژوهش

روش تکه نگاری بيشتر به کدام یک از فرایندهای طراحی معماری 
و چه روشی برای خلق ایده نزدیک تر است؟

پر چالش ترین گام روش تکه نگاری از دید دانشجویان کدام  مرحله 
بوده و کاربرد این روش در کدام یک از مراحل فرایند طراحی  معماری 

مؤثرتر است؟

 2-2. روش تحقیق 

برای  آنجا که راهی  از  این پژوهش  به کاررفته در  روش تحقيق 
بوده و  فراگيرندگان  به  تکه انگاری  آموزش  یافتن چالش های روش 
تحت تأثير محيط است، نمی تواند فقط به استفاده از یک روش کمی 
یا کيفی اکتفا نماید و در نتيجه، کوشش در جهت حل آن با استفاده 
از روش ترکيبی29 ضرورت یافته است. در بخش نخست و در ارتباط 
با دریافت نوع فرایند تکه انگاری، از نوع کيفی، استقرایی و اکتشافی 
به  داده ها  جمع آوری  و  طراحی  روش های  انواع  مقایسه  و  مرور  با 

صورت کتابخانه ای صورت گرفت. در بخش دوم و به منظور دریافت 
داده ها  تحليل  فرایند  نوع کمی می باشد.  از  این روش،  چالش های 
در روش آميخته، از آنجا که داده های کمی و کيفی با هم گردآوری 
شده و داده های کمی ابتدا با کمک تحليل عاملی مورد بررسی قرار 
 Smart�PLS گرفت، از نوع بهم تنيده است. در این مسير از نرم افزار

برای تحليل استفاده شد. 

جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری
فرآیند  با  که  آماری  جامعه  از  طبقه ای  روش  با  نمونه گيری 
طراحی معماری درگير هستند، انجام شد. تعداد نمونه جامعه   آماری 
دانش آموختگان  از  نمونه،  یعنی380  کوکران  فرمول  حد  بيشترین 
و فراگيرندگان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران به دليل آنکه 
توسط آقای دکتر علی اصغر ادیبی در طول سال های متمادی با روش 
تکه نگاری آموزش دیده اند، انتخاب شد. این 380 نمونه شامل،270 
مورد از دست نوشته های دانشجویان که به صورت آرشيو در طول10 
سال گذشته و در پایان هر جلسه از کالس،  آن را نگاشته اند، تحليل 
و 90 مورد مابقی، تحليل تمرینات گام های مختلف روش تکه انگاری 
است که، حاصل حضور نگارنده در آتليه های درس طرح 3 کارشناسی 
در هنرهای زیبا در طول سه ترم متمادی از مهرماه 96 تا مهرماه 98 
انجام گرفت و نتيجه آن با بررسی پرسش نامه های بسته توزیعی  و 

کالژهای انتخابی و مصاحبه های عميق، استخراج گردید.

تصویر 7- هندسه پروژه ها اندک انک بر روی کاغذ و در ماکت ها نقش می بندد.

تصویر 8- گزارش نهایی.    

بررسی چالش های آموزش طراحی معماری در روش تکه ا نگاری
)   با استفاده از روش پژوهش ترکيبی(
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ابزار گردآوری اطالعات
پيمایش ميدانی از طریق پرسش نامه بسته، در انتهای هر یک از 
ترم های سال های تحصيلی اشاره شده، و تحليل دست نوشته ها انجام 
شد. این پرسش نامه شامل 24 گویه است که با توجه به 8 گام روش 
این گویه ها  تکه نگاری تنظيم و در جدول 2 گردآوری شده است. 
با  با مطالعه دست نوشته های دانشجویان و بررسی پرسش نامه ها و 
برداشت شده است. در هر  به موضوع هر گام روش تدریس  توجه 
از  پر سؤال ترین موضوعات  و  پر چالش ترین  نظر،  مورد  گویه  گام، 
نظر دانشجویان بوده، که تبدیل به گویه گردیده است. بنابراین تعداد 
است.  متغيير  دانشجویان،  سؤاالت  به  توجه  با  گام  هر  در  گویه ها 
از  انجام هر یک  دانشجویان در  ترجيح  ليکرت،  از مقياس  استفاده 
فعاليت های روش تکه انگاری را دراین فرآیند مورد ارزیابی قرار داد. 
پاسخ این گویه ها به صورت چهارگزینه ای بسيار کم-  کم–  متوسط 
و زیاد با شاخص ارزشی مردد–  مشخص و مؤکد در، دریافت درجه 

اهميت و ميزان چالش هر یک از گام های روش مؤثر واقع گردید. 

3- تحلیل داد ه ها و جمع بندی
روش  از  تحقيق  فرضيه های  آزمون  و  داده ها  تحليل  به منظور 
کم ترین توان دوم جزیی استفاده شده است. روش حداقل مربعات 
نيز   30PLSR با  را  آن  رگرسيوني  الگوسازي  بحث  در  که  جزئي 
محسوب  متغيره  چند  آماري  روش های  از  یکي  می کنند.  معرفي 
می شود که به وسيله آن می توان علی رغم برخي محدودیت ها مانند 
نامعلوم بودن توزیع متغير پاسخ، وجود تعداد مشاهدات کم و یا وجود 
خودهمبستگي جدي بين متغيرهاي توضيحي؛ یک یا چند متغير 
پاسخ را به طور همزمان در قبال چندین متغير توضيحي الگوسازي 

نمود )عاشقی اسکویی،200،1390(.
روش حداقل  مربعات  جزئی  مانند  همه  روش های مدل یابی    معادالت 
ساختاری شامل یک جزء ساختاری است که روابط بين متغيرهای 
ارتباط  چگونگی  بيانگر  که  را  اندازه گيری  جزوه  یک  و  پنهان 

 

 بیضرا کلیت بسیار کم متوسط زیاد برنامه توضیح و روش با ارتباط – استاد با )متغیر پنهان( ارتباط 
 استاندارد

یدار معنا اعداد  

Q1 .1 ،مقدمات در درسی عنوان به طرح درس جای روش تکه انگاری به آموزش تا چند درصد بهتر است 
 ؟ بگیرد صورت

 8.64 951/0 مردد - 42.86 -

Q2 .2 40.06 942/0 موکد - - 78.57 به چه میزان است ؟  آید می بدست روش این که با فرمی با عادی می کنید تطبیق پذیری فهم افرادفکر 
 2.64 1 کلیت  بسیار کم  متوسط زیاد  انتخاب تکه ها)متغیر پنهان(  

Q3 1- 2.07 418/0 مشخص - 50 - ؟  باشد می چقدر معماری با مرتبط و خارجی یا و داخلی فضای از انتخابی تصاویر میزان 
 3.64 623/0 کلیت  بسیار کم  متوسط زیاد  ورود به وادی تکه انگاری    )متغیر پنهان(     

Q4 1- حس باید اینکه یا باشند داشته همخوانی هم با باید گیرند می قرار هم کنار در که تصاویری درصد چند تا 
 ؟ کنند ایجاد را خاصی

 11.40 829/0 مردد 11.90  

Q5 2- 13.67 872/0 مشخص - 57.14 - ؟ ساخت خارجی کالژ توان می آیا 
Q6 3- 14.84 818/0 موکد - - 80.97 ؟ دارد وجود شدن، تمام منظور به  کالژ ساخت  در مشخصی زمان آیا 

Q7 4- 12.66 791/0 موکد - - 90.1 کرد؟ کار کالژ چند روی بر همزمان توان، می  میزان چه تا  کالژ ساخت برای 

Q8 5- 26.12 866/0 مردد 29.3 - - ؟ شد نزدیک انتزاع به و شد دور ها کالژ در پرسپکتیو ایجاد از توان می  میزان چه تا 
Q9 6- 18.47 826/0 مشخص - 60.4 - ؟ نیست یکدیگر با ها کالژ اتحاد از مانع مختلف های رنگ از استفاده درصد چند تا 

Q10 7- 15.02 1 موکد - - 87.3 باشد؟ نمی کالژها در نیاز مورد کارکردی عناصر از استفاده از مانع انتزاع درصد چند تا 
Q11 8- 35.02 906/0 مشخص - 65.4 - ؟ کرد استفاده معمارانه اطالعات از توان می ها کالژ ساخت در میزان چه تا 

 18.62 873/0 کلیت  بسیار کم  متوسط زیاد  نگاه و شناخت تصاویر و واکاوی تصاویر)متغیر پنهان(  
Q12 .130.80 88/0 مشخص - 52.3 - تا چه میزان هماهنگی رنگ  ها  نور و مصالح در کالژها در خوانش فضا موثر است ؟ 

)متغیر پنهان(کروکی زدن از تصاویر    30.80 923/0 کلیت  بسیار کم  متوسط زیاد  

Q13 1- پنهان حافظه از سریعتر و تر دقیق انتقال برای  فیلم یک روی از انتخابی تصاویر از استفاده تاثیر  میزان 
 ؟ است چقدر

 45.91 937/0 مردد 19.3 - -

Q14 2-95.94 955/0 مشخص - 47.5 - می توان فضا دید؟  ها کروکی ترسیم کم زمان مدت در  میزان چه به 
Q15 

 
 24.53 872/0 مشخص - 53.5 -  کرد استخراج ها کالژ از را پروژه نیاز مورد های فضا همه توان می درصد تا -3

Q16 4- سایر از توان می  میزان چه تا، نیست درک قابل برایمان که کالژها در ها قسمت از برخی ساخت برای 
 ؟ تخیل قوه از یا و  کرد استفاده ها کالژ

 46.42 944/0 موکد - - 85.8

 41.84 903/0 کلیت  بسیار کم  متوسط زیاد  عینیت به ذهنیت از کالژ فضای انتقال و ماکت )متغیر پنهان( ساخت 
Q17 1-3.66 508/0 مشخص - 43.87 - ؟ رسید نهایی و خارجی فرم به داخلی ماکتی از میتوان میزان چه تا 
Q18 2-12.63 872/0 مردد 12.3 - - ؟ بود خواهیم کالژها از پردازانه ایده برداشت به مجاز، ماکت ساخت از میزان چه تا 

 12.67 891/0 کلیت  بسیار کم  متوسط زیاد  اولیه های اسکیس به رسیدن و طرح اصلی )متغیر پنهان( شالوده 
Q19 1- 8.64 951/0 موکد - - 83.5 ؟ است چقدر  پردازی ایده مرحله در کالژ روش از شما استفاده میزان 
Q20 2- 40.06 942/0 مشخص - 39.8 - ؟ است میزان چه به  سایت به توجه،  کالژ روش در 
Q21 3- چند فضایی س احسا به پاسخگویی راستای در، خویشتن ضمیر مبنای بر فضا خلق بخشی اثر میزان 

 ؟ است درصد
 2.64 1 موکد - - 93.5

 
Q22 

 ناخود از  روش این در انکه به توجه با کنیم طراحی دیگری فرد برای ای خانه کالژ روش در بخواهیم اگر -4
 ؟ داد پاسخ او نظر مورد نیازهای به  توان می میزان چه تا، شود می استفاده ما آگاه

 2.07 418/0 مشخص - 63.5 -

مرحله تکمیلی گزارش تکمیلی)متغیر پنهان(    3.64 623/0 کلیت  بسیار کم  متوسط زیاد  

Q23 1- 11.40 829/0 موکد - - 95.8 ؟ دارد اختصاص فضا  طراحی به درصد چند انگاری تکه روش در 
Q24 2- 13.67 872/0 مشخص - 65.1 - ؟ است پاسخگو عموم برای میزان چه به انگاری تکه روش بر بنا من عالقه مورد شده طراحی فضای 

تکه نگاری  پیرامون چالش های روشی  تأئیدی  عاملی  تحلیل  نتایج  و  تکه نگاری  نظرسنجی عمومی چالش های روش  پرسش نامه  به  دانشجویان  پاسخ  جدول2- جمع بندی 
براساس ضرایب استانداردشده وضرایب معنا داری.
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متغيرهای پنهان و مؤلفه های آن است را منعکس می کند. این روش 
جزء سومی دارد که عبارت است از روابط وزنی که برای برآوردهای 
 PLS عاملی متغيرهای پنهان به کار می روند. در واقع ایده اصلی روش
این است که اول روابط وزنی را که مؤلفه های یک متغير پنهان را 
با به کارگيری روابط وزنی و براساس ميانگين موزون مولفه های آن 
محاسبه کرده و نهایتاً بارهای عاملی را برای برآورد پارامتر هایی برای 
گيرد  به کار  رگرسيون  معادالت  از  مجموعه ای  در  ساختاری  روابط 
)همان، 203(. متغييرهای مستقل مدل یا همان متغيرهای پنهان  
در این پژوهش ، همان گام های 8گانه روش تکه انگاری است که با 
آشکار  یا  وابسته  متغيير های  و  است  داده شده  نشان  بيضی  شکل 
به شکل مستطيل نشان داده شده، همان زیرمؤلفه های متغير  که 
مستقل است و گویه های هر یک از گام ها است که مشخص کننده 
چالش های موجود در هر یک از گام های تدریس به شيوه تکه انگاری 
بوده و با عالمت )q( مشخص می باشد.در تصاویر 9 و10، متغيرهای 
آشکار و پنهان و همچنين ضرایب مسير و بارهای عاملی نشان داده 
شده است. اعدادی که بين متغيرهای پنهان مدل( متغيرهایی که 
متغيرها  آشکار(  متغيرهای  )و  شده اند  داده  نشان  بيضی  شکل  با 

می باشند  پنهان  متغير  زیرمؤلفه های  همان  که  مستطيل  به شکل 
)مشاهده می کنيد، نشان دهنده بارهای عاملی هستند. کليه بارهای 
عاملی و ضرایب معنا داری پژوهش حاضر مورد تائيد می باشد. زیرا 
چون  است.  گردیده  تائيد  مدل  در  آمده  به دست  شاخص ها  کليه 
بارهای عاملی بيشتر از 0/3 و مقدار Tvalue بيشتر از 1/96 می باشد. 
با توجه به دیاگرام های فوق، می توان به صورت جامع بيان نمود که، 
معناداری گویه های مطرح شده با هر یک از گام های روش آموزش 
تکه نگاری استاندارد بوده و پرسش نامه های تدوینی محقق ساخته 
به منظور دستيابی به چالش های روش تکه انگاری در جدول 4 مورد 
تائيد می باشد. بررسی نتایج ارائه شده در جدول  3  حاکی از آن است 
تکه نگاری  روش  چالش های  مؤلفه های  وضعيت  خصوص  در  که 
ميانگين  و  نمونه  ميانگين  بين  معناداری  تفاوت  وابسته(  )متغير 
از  حاکی  نتایج  دارد.  معناداری 0/01  وجود  در سطح  جامعه  فرضی 
آن است که در اکثر شاخص ها )هر یک از گام های روش تکه انگاری 
به عنوان متغير مستقل ( وضعيت مطلوبی به دست آمده است. زیرا 
از ميانگين فرضی  ميانگين به دست آمده در کليه شاخص ها بيشتر 
ماکت  ساخت  مؤلفه  در خصوص  فقط  است.  بوده   2/5 عدد  یعنی 

تکه نگاری  روش  چالش های  پیرامون  تائیدی  عاملی  تحلیل  نتایج   -9 تصویر 
براساس   ضرایب استاندارد شده.  

 تصویر 10- نتایج تحلیل عاملی تائیدی پیرامون چالش های روش تکه انگاری   براساس  
اعداد معناداری.  

بررسی چالش های آموزش طراحی معماری در روش تکه ا نگاری
)   با استفاده از روش پژوهش ترکيبی(
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ميانگين   )q18 و   q17( عينيت  به  از ذهنيت  فضای کالژ  انتقال  و 
به دست آمده کم تر از ميانگين فرضی بوده است و بایستی با تحليل 

بيشتر چالش های این گام نيز به وضعيت مطلوب نزدیک شود. 
ادبيات موضوع نشان دادکه، فرآیند  بررسی های کتابخانه ای در 
می باشد.  هنجاری  و  فرایند گرا  خردگرا،  گروه  سه  شامل  طراحی 
هدف از انجام بخش ميدانی پژوهش، در درجه نخست بررسی اصول 
راهنمای روش تکه نگاری از دیدگاه فراگيرندگان در سه دسته بندی 
و  مثبت  نقاط  بيان  و  تأکيدات  و  دریافت ها  ابهامات،  شامل  کلی 
منفی از دید فراگيرنده در هر یک از گام های آموزش با این روش 
می باشد که در توضيح هر یک از گام ها به آن اشاره گردید. در مرحله 

روش  آموزش  در  موجود  دنبال کشف چالش های  به  پژوهش  بعد، 
تکه نگاری و دریافت پرچالش ترین گام از سوی دانشجویان می باشد 
وآمار  توصيفی  بخش  دو  شامل  پژوهش  این  یافته های  )جدول  4(. 
استنباطی می باشد. بخش توصيفی در پاسخ به سؤال اول پژوهش، 
از شهود  در بخش هایی  فرایندگرا که  الگوهای  را  تکه انگاری  روش 
بهره برده، نزدیک می داند. نتيجه آمار استنباطی در بخش دوم و با 
استفاده از نرم افزار PLS انجام شد. برای کشف مدل های ارتباطی، از 
تحليل داده ها و استنباط جواب های دریافتی و ارزش گذاری پاسخ ها 
استفاده  تکه  نگاری  روش  گام  چالش ترین  پر  دریافت  منظور  به 

گردید. که نتایج حاصل در نمودار 2 قابل مالحظه می باشد.

جدول 3- نتایج آزمون تی تک نمونه ای پیرامون وضعیت مؤلفه های چالش های روش تکه نگاری.

نمودار2- اولویت بندی مؤلفه های چالش های روش تکه نگاری.

این پژوهش به منظور یافتن "چالش های روش تکه انگاری" در 
و  شد  انجام  دانشجویان  به  معماری  طراحی  بهتر  آموزش  راستای 
ازآنجا که این روش به دليل بهره مندی از حافظه پنهان در انتخاب 
تصاویر، تحت تأثير محيط است، لذا نمی توان فقط به استفاده از یک 
روش کمی یا کيفی اکتفا نمود و در نتيجه، کوشش در جهت حل 
آن با استفاده از روش ترکيبی ضرورت یافت. در بخش نخست و در 
ارتباط با دریافت نوع فرایند تکه انگاری در مسير طراحی معماری، 

نتیجه
مقایسه  و  مرور  با  اکتشافی  و  استقرایی  کيفی،  پژوهش  کمک  با 
انواع روش های طراحی و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای 
از مطالعات نشان می دهد که روش  صورت گرفت و نتيجه حاصل 
الگوی  زیرمجموعه  فرایند طراحی معماری در  تکه نگاری در مسير 
چالش های  دریافت  منظور  به  همچنين  دارد.  قرار  تعاملی  فراینگرا 
با  ميدانی  پيمایش  طریق  از  و  کمی  پژوهش  کمک  با  روش،  این 
سال های  ترم های  از  یک  هر  انتهای  در  بسته،  پرسش نامه  کمک 
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تحصيلی اشاره   شده و تحليل دست نوشته ها انجام شد. نمونه گيری 
کوکران  فرمول  حد  بيشترین  و  آماری  جامعه  از  طبقه ای  روش  با 
یعنی 380 نمونه که با فرآیند طراحی معماری درگير هستند، انجام 
شد و نتيجه آن با بررسی پرسش نامه های بسته توزیعی و کالژهای 
انتخابی و مصاحبه های عميق، استخراج گردید. فرایندتحليل داده ها 
از نوع به هم تنيده است. در این مسير از نرم افزار Smart-PLS برای 

تحليل استفاده گردید. 
معناداری  مقدار ضریب  بسته که  پرسش نامه های  بررسی  نتایج 
گویه ها بيشتر از 1/96 می باشد، به لحاظ آماری پرسش نامه معتبر 
روش  گام های  از  یک  )هر  مستقل  متغيير  واریانس  و  می باشد 
تکه انگاری( که توسط متغيير وابسته )چالش های تکه انگاری( تبيين 
وادی    تکه انگاری،  به  ورود  به،  مربوط  گام  می دهد  نشان  گردید، 
پرچالش ترین  نهایی،  تهيه گزارش  و  اوليه  اسکيس های  به  رسيدن 

گام ها در این روش است که به صورت موکد به آن اشاره شده است.  
نياز دارد مکرر  به همين دليل گاهی طراح در طی فرایند طراحی 
به تعدادی از تکه نگاری های خود مراجعه کند تا بتواند به جزئيات 
بيشتری دست یابد. این امر زمانی مفيد است که جستجوی تصاویر 

برای ساخت تکه نگاری هدفمند انجام گرفته باشد. 
بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که استفاده از این روش 
گشا  راه  طراحی  فرایند  مختلف  های  قسمت  در  می تواند  چه  اگر 
امکان  و  بوده  تأثيرگذارتر  بسيار  ایده  خلق  بخش  در  وليکن  باشد 
ایجاد خالقيت را باال می برد. برای افزایش قدرت خالقيت دانشجو 
الزم است تا استاد نظرات خود را به هنرجویان القا ننماید، تا آنها از 
آغاز متکی بر قدرت خالقيت خودکار را پيش ببرند. در این صورت 
است که در انتهای پروژه با تکه نگاری هایی با روحيات مختلف مواجه 

می شویم که نشأت گرفته از ذهن خالق دانشجو است. 
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reating ideas as an important part of the archi�
tectural design process has always been a focus 
of design education. The present study aims to 

address the challenges of the Collage methodology. 
Collage methodology is a creative and multi�sensory 
design method between the teacher and the student. 
This is both a technique for providing space and a way 
to generate space. Space is provided when the images 
are combined. Transitioning from Collage to three�
dimensional space is in fact a subjective and abstract 
phenomenon, an objective reality that requires a strong 
and widespread creative and visual power. He remem�
bers a variety of hidden angles and the nature of the 
designer, after which the nature of the images in his 
mind is criticized and connections between them by 
understanding the properties and similarities of the 
spaces, and by receiving a metaphor. In the first part, 
this research examines the different theories of re�
searchers regarding the design process with the help of 
documentary and library studies and the descriptive�
analytical method in three categories: rational, process 
oriented, and normative, and the thematic creation 
method was expressed in different periods. The place 
of the Collage method in relation to the design pro�
cess and the idea creation method was identified. In the 
second part of the field survey, the challenges of Col�
lage learning from the learners’ point of view in three 
categories (ambiguities and perceptions, emphasis, ex�
pressing positive and negative points) are evaluated in 
each step of the training.The steps of Collage method 
are : Communication with the Master and Communi�
cation with the method and description of the program, 
Selection of patche, Entering the Collage method, 
Look at and recognize images and analyze images, 
Crack images, Making replica and transferring collage 
space from subject to object,The basic foundation of 
the plan and getting to the initial sketches, comple�

tion stage additional reports. The questionnaires were 
conducted through closed�ended questionnaires, direct 
observation and in�depth interviews and group discus�
sions, and by studying the manuscripts of the students 
during the many years they wrote at the end of each 
session and their perceptions of that exercise. Statisti�
cal sample number was considered as the maximum of 
Cochran formula, ie 380 samples. Of these, 90 were 
extracted from student collages and exercises during 
the three semesters of February to February 98 at the 
College of Fine Arts working with this method, and 
290 were taken from student manuscripts of previ�
ous years. Assigned. Data analysis was done through 
SMART � PLS software. The results of this study high�
light the most important challenges facing architecture 
students in the process of Collage and show that this 
Collage method operates as a part of the micro�process 
in the way of idea creation with deductive patterns and 
metaphoric benefits. The most challenging step is to 
teach Collage techniques, entering patchwork, getting 
initial sketches, and preparing a final report. Studies 
have shown that although this approach can be helpful 
in different parts of the design process, it is much more 
effective in creating ideas.
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