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 1استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 2مدرس مدعو دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
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(تاریخ دریافت مقاله ،95/1/15 :تاریخ پذیرش نهایی)95/3/26 :

چکیده
دفترچــۀ فراینــد بــه عنــوان یک ابــزار کمــک آموزشــی در کارگاه طراحــی معماری ،نشــاندهندۀ مســیر
اندیشــه و اقدامات انجام شــدۀ دانشجو در روند انجام پروژۀ طراحی و حاوی دست نگارهها ،نمودارها
و یادداش ـتهای وی اســت .مقالۀ حاضر گزارشــگر پژوهشی اســت که با هدف ارزیابی میزان اثربخشی
دفترچۀ فرایند و راهیابی ارتقای تأثیر آن در فرایند آموزش طراحی معماری انجام شده است و به لحاظ
روش هــای اجــرا مــی تــوان آنرا در زمــرۀ اقدامپژوهی قــرار داد .مقاله ،پس از برشــمردن پشــتوانههای
نظــری دفترچــۀ فرایند ،در پرتو دو مفهوم "بار شــناختی" و "طرح وارۀ ذهنی" در روانشناســی آموزش،
مستندات کاربرد دفترچه را در کارگاه طرح یک کارشناسی معماری مورد تحلیل قرار میدهد .جامعۀ
مــورد پیمایش ،ســه دوره از دانشــجویان طرح یک دانشــگاه فردوســی بودنــد و بازخورد آنــان از طریق
دو پرسشــنامۀ بــاز و بســته گــردآوری و بعنــوان دادۀ پژوهشــی مورد اســتفاده قرار گرفت .نتایج نشــان
میدهد ،اثربخشــی آموزشــی دفترچۀ فرایند به عنوان یک ابزار کمکی مفید ،به رغم برخی کاســتیها،
ً
کامال پذیرفتنی است .در جمعبندی نهایی ،راهکارهایی برای تقویت فواید دفترچه و رفع کاستیهای
آن پیشنهاد میشود .راهکارهای پیشنهادی معطوف به آن هستند که دفترچۀ فرآیند نقش مؤثرتری
در کاهش بار شناختی دانشجو و نیز تقویت توان تولید و تعمیق طر حوارههای ذهنی او داشته باشد.
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مقدمه
ً
طراحــی ماهیتــا نوعــی مسئلهگشــایی خــاق اســت کــه همواره
معطوف به یک نتیجه ملموس یا محصول خارجی است .این معنا
در تمــام مقیاسهــای طراحــی از جملــه معمــاری صادق اســت ،در
عرصه آموزش ،مدرسان طراحی فرایند طراحی را ا گر مهمتر از فرآورده
یشــمرند ،چرا که
یــا محصــول آن نداننــد ،به همــان میزان مهــم م 
هدف آموزش طراحی ،تصحیح و تقویت فرآیندهای ذهنی دانشجو
نه تنها در حرکت از مســئله به راهحل بلکه قادر ســاختن او است به
تشخیص جنس هر مسئلۀ طراحی و یادگیری راهبردهای متناسب
با انواع مســئلههایی که از آن جنس هستند .یکی از تدابیری که در
این راســتا میتوان به کار گرفت ،ترغیب دانشــجو به مستندســازی
منظــم فرایندهــای ذهنــی خــود در دفترچــه فرایند طراحی اســت.
ایــن پژوهــش بــه ویژگیهــای "دفترچه فراینــد" به عنــوان یک
ابزار کمک آموزشی در کارگاه طراحی معماری میپردازد".دفترچه
فرایند" مســیر اندیشــه و اقدامات انجام شــده توسط دانشجو را در
فرایند طراحی ،مستندســازی میکند .این مستندســازی از طریق
دســتنگارهها ،یادداش ـتها ،نمودارها و گــزارش نتایج مطالعات

دانشــجو انجام میشود .صورتبندی چارچوب نظری مقاله ناظر
بر این فرض است که کاربرد دفترچۀ فرایند تحقق اهداف آموزشی
کارگاه طراحــی معمــاری و فرایندهــای ذهنــی دانشــجو را در طــی
مســیر طراحی تسهیل میکند .ویژگیهای مثبت و منفی این ابزار
کمــک آموزشــی در عمــل و روشهای ارتقــای آن ،موضوع جســتار
این مقاله بوده که در راستای دو پرسش زیر دنبال میشود:
 .1فواید و کاستیهای دفترچۀ فرایند چیست؟
 .2چگونــه میشــود میــزان اثربخشــی آن را در کارگاه طراحــی
ارتقاء بخشید؟
در این مقاله ابتدا چارچوب نظری پژوهش با معرفی دو نظریۀ
بار شناختی 1و طر حوارۀ ذهنی 2در روانشناسی آموزش و یادگیری
تبیین میگردد و در ادامه پس از ارائه گزارشــی از پیمایش میدانی
کــه روی ســه گــروه از دانشــجویان طرح یک کارشناســی دانشــگاه
فردوســی انجام شده اســت ،دادههای حاصل از پیمایش میدانی
تحلیــل و جمعبنــدی شــده ،پاســخ دو پرســش پژوهــش در قالب
نتیجهگیری مقاله بیان میگردد.

 -1چارچوب نظری
طراحــی ،فراینـ ِـد اندیشــۀ معطــوف بــه حــل مســئله اســت و
اندیشــیدن ،بعنــوان یکــی از پیچیدهتریــن فعالیتهــای ذهــن
بشــر ،دس ـتکاری ،ترکیــب و پــردازش آ گاهانۀ اطالعات اســت .در
چارچــوب نظریههــای شــناختی پــردازش اطالعــات ،آن بخــش از
ســاختار ذهن انســان که جایگاه ن فعالیت پیچیده است حافظۀ
فعــال( ۳یــا حافظــۀ کوتــاه مــدت )۴نامیده میشــود .ایــن بخش از
حافظه را میتوان مرتبط با آ گاهی و هوشیاری انسان در هر لحظه
دانست ( .)Schunk, 2012, 166حافظۀ فعال ،که میتوان آن را به
میز کار ذهن انســان تشــبیه کرد ،گنجایش بسیار محدودی دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه حافظــۀ فعــال ،بعنــوان پردازشــگر ذهن،
نقش و اهمیت تعیینکنندهای در فرایندهای تولید دانش ،اتخاذ
تصمیم و حل مسئله دارد.۵
حافظــۀ فعــال عــاوه بــر آن کــه اطالعــات وارده را بیــش از چند
ثانیـ�ه نمیتوانـ�د در خـ�ود نگـ�ه دارد ( ،)Schunk, 2012, 182در یک
زمــان گنجایــش  7±2واحــد (یــا بســته) اطالعاتــی را بیشــتر نــدارد
( .)Miller, 1956جان سولر در تبیین «نظریۀ بار شناختی »۶خود،
با مفروض دانســتن این محدودیت حافظۀ فعال هنگام پرداختن
بــه اطالعات تازه ،راههای غلبه بر این محدودیت را در فرایندهای
آمــوزش و مسئلهگشــایی مــورد بررســی قــرار میدهــد .نظریــۀ
بارشــناختی ،کل تــاش ذهنــی انســان در حافظۀ فعــال را حاصل
تعامل سه نوع بار شناختی تمیز میدهد (:)Sweller et al., 2003
الف  .بار شــناختی درونی۷؛ که حجم آن ثابت و مفروض اســت و

اطالعات مربوط به محتوای آموزش یا خود مسئله را شامل میشود.
ب.بار شــناختی بیرونی۸؛ که حجم آن مفروض نیست و میزان
آن بــه نحــوۀ ارائــۀ اطالعــات مربــوط بــه محتــوای آمــوزش و طــرح
مســئله بســتگی دارد و لــذا میتوانــد با اتخــاذ تدابیری بــه حداقل
ممکن کاهش یابد.
۹
ج.بــار شــناختی مرتبــط ؛ کــه تــاش ذهنــی مثمــر فــرد بــرای
پــردازش اطالعــات و ســاختن طر حوارههــای ذهنــی (کــه همــان
یادگیری است) را شامل میشود و لذا بهتر است بیشترین ظرفیت
حافظۀ فعال برای آن آزاد گذاشته شود.
«نظریــۀ طــر حوارۀ ذهنــی ،»۱۰تفســیر عمیقــی از ســازوکار تعامل
ذهــن بــا محیط و یادگیری معنیدار به دســت میدهد .بر اســاس
ایــن نظریــه ،انــواع دانــش بــه صــورت طر حوارههــای ذهنــی در
حافظۀ بلندمدت ذخیره میشــوند و دستهبندی و انتظام اجزای
اطالعــات در هــر طر حوارۀ ذهنی بر حســب نحوۀ اســتفادۀ آتی آنها
صــورت میگیــرد .از این رو ،یک طــر حوارۀ ذهنی که در طول زمان
ایجادشــده ،حجــم عظیمــی از اطالعــات را بــه صــورت یــک بســتۀ
واح��د میتوان��د در خ��ود ذخی��ره کن��د ( )Sweller et al., 1998و در
نتیجــه فقط به اندازۀ یک واحــد اطالعات از ظرفیت حافظۀ فعال
را اشــغال نمایــد .در حقیقــت محدودیــت حافظــۀ فعــال در تعداد
واحدهای اطالعاتی است که قادر است در هر لحظه مورد پردازش
قرار دهد ،ولی اندازه ،وســعت و پیچیدگی آن واحدهای اطالعات
محدودیتی ندارد.
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یافتــۀ فــوق به ایــن معنــا اســت کــه شــکلگیری طرحوارههای
ذهنــی میتوانــد بــار حافظــۀ فعــال را در فراینــد یادگیــری و
مسئلهگشــایی کاهــش دهــد و ذهن را از پرداختــن آ گاهانه به تک
تــک اجــزای اطالعات منــدرج در خود بینیاز نمایــد (همان) .این
از آن رو اســت کــه طر حوارههای ذهنی خودکار شــده ،۱۱در حافظۀ
بلند مدت ذخیره میشوند و در نتیجه بار تحمیل شده به حافظۀ
فع��ال کاه��ش مییاب��د ( .)Leahy & Sweller, 2004یکــی از دالیل
بهــرهوری بــاالی ذهن افراد خبره در مقایســه با تازهکارها ،داشــتن
طر حوارههای ذهنی غنی ،گسترده و پیچیده از صورتبندیهای
گونا گــون مســئله و راهبردهــای متناســب بــا حــل هر گونۀ مســئله
اســت .در حقیقــت ذهــن افــراد خبره ،بخــش عظیمــی از پردازش
اطالعــات را بصــورت خودکار و بدون اشــغال ظرفیت حافظۀ فعال
(آ گاه) انجام میدهد (.)Sweller, 1988
راهکارهـ ـ ــای پیشـ ـ ــنهادی نظریـ ـ ــۀ بارشـ ـ ــناختی در چارچوب
نظریههـ ـ ــای پردازش اطالعـ ـ ــات و طر حوارۀ ذهنـ ـ ــی ،معطوف به
راهبردهای ارائۀ اطالعات در فرایند آموزش و مسئلهگشایی است،
بهنحوی که از بار حافظۀ فعال کاسته شود و تولید طر حوارههای
ذهنی تسهیل گردد .از جمله اهم این راهکارها عبارت است از:
• استفادۀ یکپارچه و تلفیقی از اشکال ارائۀ اطالعات( ۱۲نوشتاری،
نموداری و )...بهجای ارائۀ جدا جدای آن منابع اطالعاتی .ارائۀ
جــدا جــدای اطالعات توجــه را پرا کنده میکنــد و تلفیق نمودن
آنهــا بــا هم ،بویــژه هنگامی که برای فهم مســئله ضــرورت دارد،
مستلزم صرف بخشی از ظرفیت حافظۀ فعال است؛
• ارجاع به نمونههایی که با توضیح مســیر رســیدن به راه حل
مسئله همراه باشند۱۳؛
• پرداختن به مســئلههایی که هــدف نامتعین دارند ،۱۴بجای
تأ کیــد بر روشهای مرســوم مسئلهگشــایی نظیــر روش تحلیل
وســیله -هــدف ،۱۵که بلحــاظ نگاه جــزء نگر و تحلیلــی خود در
ککــردن موقعیت مســئله به شــرایط هدف ،بار شــناختی
نزدی 
بیرونــی زیــادی را به ذهــن تحمیل میکند و مانع فهم ســاختار
مســئله و شــکلگیری طر حوارۀ ذهنی از کلیت مسئله میگردد
()Chandler and Sweller, 1991؛
• هدایت ذهن به تصورکردن ۱۶رویههای مسئلهگشــایی مرتبط
با مسئله ،بجای پرداختن به مطالعه و بررسی دقیق اطالعات
صورت مسئله (.)Leahy & Sweller, 2004
نایجل کراس در فصل ششم از کتاب «راه طراحانۀ دانستن،»۱۷
بــا مرور چنــد دهه پژوهــش در حــوزۀ طراحی پژوهــی ،ویژگیهای
مشــترکی را برای مســئلههای طراحی و نیز رویکردهای طراحان بر
میشمارد (:)Cross, 2006, 77-93
• مســئلههای طراحی ذاتأ نامتعین ۱۸و باز  ۱۹هستند و شناخت
آنها بطور کامل ممکن نیست،
• اهداف ۲۰و محدودیتهای ۲۱مسئلههای طراحی قابل تفسیر
و تغییرند،
• مســئلههای نامتعیــن طراحــی تنهــا در ارتبــاط بــا ایدههــای
«راهحل» قابل تعریف میشوند،
• در طراحی ،مسئله و راهحل به موازات هم تطور مییابند،

• طراحــان ،با تولید بازنماییهــای تصویری و کالمی ایدههای
طراحــی و گفتگــوی خــاق بــا دســتنگارههای خــود ،امــکان
کشف وجوه و ابعاد تازۀ موقعیت طراحی را فراهم میکنند،
• طراحــان ،رویکــردی فرصتطلبانــه دارنــد و بهجــای تقید به
یــک روش ســاختارمند کــه متضمــن بــار ذهنــی زیادی اســت،
فرصــت پرداختــن بــه هر ایــدهای ،ولو جزئــی ،که توجــه آنان را
جلب کند را از دست نمیدهند،
ً
• طراحــان ،تمرکــز و توجــه خــود را متناوبــا میــان وجــوه
مختلــف طــرح و اقدامــات مختلــف طراحــی (کســب اطالعات،
دستنگاری ،تأمل) جابجا میکنند،
• طراحــان ،بخشــی از دانــش طراحــی خــود را از نمونههــا و
پیشینههای طراحی کسب میکنند.
بــا توجــه بــه یافتههــای فــوق در حــوزۀ طراحیپژوهــی ،بنظــر
میرســد راهبردهــا و رویکردهایی که طراحان بــه اقتضای مواجهه
بــا ماهیــت خــاص مســائل طراحــی ،و از طریــق آزمــون و خطــا ،در
عمــل اتخاذ کردهاند ،در راســتای کاهش بار شــناختی غیرضروری
و اســتفادۀ بهینــه از ظرفیــت حافظــۀ فعال بوده اســت و بســیاری
از توصیههــای منــدرج در چارچــوب نظــری ایــن مقالــه ،در عــرف
رویکردهای مرســوم طراحان عمأل جاری است .آنچه این پژوهش
بــدان پرداختــه ،بازتــاب و کاربــرد یافتههــای نظــری فــوق در
رویدادهای آموزشی کارگاه طراحی معماری بوده است.
پژوهــش حاضــر مبتنی بر این حدس ۲۲انجام شــده اســت که در
کارگاه آمــوزش طراحــی ،دفترچــۀ فرایند بهلحاظ آن کــه فرایندهای
ذهنی دانشجو را ثبت میکند و در قالب دستنگارهها و یادداشتها
در دســترس و پیــش روی وی قــرار میدهــد ،قابلیــت آن را دارد کــه
بعنــوان نوعــی حافظۀ فعــال بیرونی عمل کند .ایــن حافظۀ بیرونی
کــه بــه ســادگی قابل رجوع اســت ،ضمن کاهــش بار حافظــۀ فعال،
شــکلگیری طر حوارههــای ذهنــی از انــواع پاســخ بــه انواع مســایل
طراحی را ،که هدف اصلی آموزش طراحی است ،تسهیل میکند.
ســنجش صحــت حــدس فــوق در میدان عمــل ،ارزیابــی فواید
و کاســتیهای دفترچۀ فرایند در مســیر طراحی دانشــجویان و نیز
جســتجوی راهکارهایــی بــرای ارتقــای آن از دید کاربــران دفترچه
یعنی دانشجویان و در چارچوب نظری صورتبندیشده ،اهداف
پیمایش میدانی انجام شده بوده است.

 -3پیمایش میدانی
ُ
پژوهــش حاضــر متکــی اســت بــر نــه دوره اجــرای طــرح کاربــرد
ابزار کمک آموزشــی "دفترچــه فراینــد" در کارگاه «طراحی معماری
یــک» دانشــگاه فردوســی .در طــول ایــن نــه دوره اجــرای طــرح،
مستندنگاری و تأمل در ضمن عمل در دستور کار مجریان آن بوده
اســت .مقاله حاصل تأملی دوباره اســت بر این تجربۀ نه ســاله که
پس از صورتبندی چارچوب نظری طرح ،از طریق یک پیمایش
میدانی انجام شــده اســت .در این پیمایش میدانی ،دانشــجویان
سه دوره مشارکت داشتهاند.۲۴
رونــد کارگاه بــه ایــن صــورت بوده اســت کــه در اولین جلســه از
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دانشــجویان خواســته میشــده تــا بــرای ثبــت تمــام اندیش ـهها و
فعالیتهایی که در مسیر انجام پروژه خواهند داشت ،دفترچهای
تهیــه کننــد .دانشــجویان آزاد بودنــد کــه بــه ابتــکار خــود تمــام
ویژگیهــای ظاهــری دفترچه نظیر جنس ،رنــگ و بافت کاغذها و
نیــز ســاختار و نحوۀ صحافــی آن را انتخاب کنند .تنهــا الزاماتی که
میبایست رعایت کنند آن بود که برگههای دفترچه بههم متصل
باشــند تا ترتیب رویدادهــا و فعالیتها و همچنین میزان کاری که
در هر مرحله انجام میدهند برای مدرســان کارگاه روشــن باشــد،
و دیگــر آن کــه قطع دفترچــه از  A3بزرگتر نباشــد .۲۵از دانشــجویان
خواسته میشد که در طول ترم خود را ملزم به استفاده از دفترچه
کننــد بــه گون ـهای که همراه داشــتن دفترچــه در زمان کرکســیون،
شــرط گفتگوی مدرس با دانشجو بود و در تحویل نهایی طرح نیز
دفترچۀ فرایند ،جزو مدارک طرح میبایست تحویل داده میشد.
در ایــن پیمایــش ،بــرای آنکه میزان اثربخشــی دفترچــۀ فرایند
و نیــز تــداوم اثــر آن در میــدان عمــل بهتــر ســنجیده شــود ،جامعۀ
آزمودنی هدف متشکل از سه گروه به شرح زیر انتخاب شد:
• گــروه اول 30 :دانشــجوی دختــر و پســر از کارگاه طراحی یک،
کــه در حــال تجربۀ دفترچــۀ فرایند بودند (نیمســال دوم ســال
تحصیلی )1391-1392
• گــروه دوم 19 :دانشــجوی دختــر و پســر ســالهای باال تــر
دانشکده که تجربۀ دفترچۀ فرایند را پشت سر گذاشته بودند
• گروه ســوم 10 :تــن از فار غالتحصیالن دختر دورۀ کارشناســی
دانشــکده کــه آنها نیــز تجربۀ دفترچــۀ فراینــد را در کارگاه طرح
یک دانشکده داشته بودند.

مشارکت گروه دوم در پیمایش داوطلبانه بود و پرسشنامهها در
کارگاه طراحی و بصورت حضوری میان آنان توزیع شد .گروه سوم،
که یا در حال گذراندن دورۀ کارشناســی ارشــد در ســایر دانشگاهها
بودند و یا در حرفه فعالیت میکردند ،از طریق رایانامه پرسشنامه
را دریافــت کردنــد و در نهایــت  10پاســخ از آنــان دریافــت شــد.
ابزارهــای گردآوری اطالعات در این پیمایش ،دو پرسشــنامۀ باز
و بســته بوده اســت .در تدوین این پرسشــنامهها ،عالوه بر تأمالت
مدرســان در طــول مــدت کاربرد دفترچــۀ فراینــد در کارگاه معماری
یــک ،از پژوهــش مشــابهی که در ســال  2008توســط برونــر در کارگاه
طراحی داخلی دانشــگاه میدوســترن ۲۶انجام شده بود نیز استفاده
شـ�د ( .)Brunner Stone, 2009ابتدا پرسشــنامۀ باز تنظیم و در بین
دانشجویان آزمودنی توزیع شد و بر اساس پاسخهای به دست آمده
از آنها ،پرسشنامه بسته ویرایش نهایی و با فاصله حداقل یک هفته
و در نوبتی جدا گانه در اختیار دانشــجویان قرار گرفت .گروه ســوم یا
فــار غ التحصیالن نیــز از طریق رایانامــه و در دو نوبت جدا گانه مورد
پرســش قرار گرفتند .الزم به ذکر اســت که این پیمایش جنبۀ ّکمی
و آماری نداشــته بلکه به دنبال شناســایی کیفی بازتاب اســتفاده از
دفترچۀ فرایند از زاویۀ نگاه دانشجویان بوده است .گزارشی از متن
پرسشنامهها و نتایج حاصل ،در پی خواهد آمد.
 -3-1پرسشنامۀ باز و نتایج آن
این پرسشــنامه ،که در خرداد ماه  1392اســتفاده شــد ،شامل
ً
شــش ســؤال بــاز بود کــه در تصویــر 3آمده اســت .جمعا  59پاســخ
از ســه گــروه آزمودنــی دریافت شــد .بررســی و تحلیل این پاســخها
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در ســه مرحلــه انجــام شــد .مرحلــه یــک :فهرس ـتکردن پاس ـخها
ذیــل هــر ســوال .مرحلــه دو :حــذف پاس ـخهای تکــراری .مرحلــه
ســه :محوربندی پاس ـخها ذیل ســه محور کلی شــامل الف .فواید
دفترچه ب .کاســتیهای دفترچه و ج .پیشــنهاداتی برای ارتقای
آن .الزم به ذکر اســت که تدوین گزارههای هر مرحله ،دو تا سه بار
ویرایش و بازبینی شده است.
در ادامــه نتایــج نهایی به دســت آمده در ســه محــور کلی فوق
ارایه میشــود و در جهت گویاترشدن مطلب ،برخی نقلقولهای
مستقیم دانشجویان نیز ذکر میگردد:
الف -فواید دفترچۀ فرایند
تهــا و افــکار :این
▪ کنــار هــم قــراردادن تمــام رویدادهــا ،فعالی 
موضــوع ســبب میشــود مــرور اطالعــات ،بازیابــی آنهــا و یافتــن
کاستیها و نکات ویژه آسان شود .دانشجویی ضمن اشاره به این
نکته میگوید" :مراحل طراحی در دسترس و قابل رجوع هستند
و میتواند اطمینانی برای شروع مرحله یا مراحل بعدی باشد".
▪ ممانعــت از پرا کند هشــدن و یــا از بیــن رفتــن اطالعــات
جمعآوری شده ،به ویژه ایدهها و افکار :برخی افکار ،پرا کنده
و نا گهانــی بــه ذهــن میرســند و ســپس فراموش میشــوند ،با
ثبــت این مطالــب در دفترچه طراحی میتوان آنها را پیگیری و
بازیابی کرد تا کوچکترین نکتهای از نظر پنهان نماند.
▪ آسانترشــدن ســازماندهی و انتظام افکار :انســجام و نظم
رویدادها و فعالیتها که ســبب نظم و انســجام فکری میشود
و روشــی مناســب بــرای ممانعــت از پرا کنــده فکرکــردن اســت.
دانشــجویی گفته اســت" :انســجام برگههــای اتود شــده باعث
نظم و انسجام فکری من شده و از سردرگمی کاسته میشد".
▪ آسانترشــدن برنامهر یــزی بــرای پیشــبرد طــرح :بــه دلیل
روشن بودن مسیر طراحی و تعریف و درک درست از هر مرحله،
برنامهریــزی بــرای مرحلــه بعــد و ســازماندهی فراینــد طراحــی
آسانتر میشود.
▪ کمــک به درک دانشــجو از روند شــکلگیری طرح و مراحل
آن :دفترچه فرایند با فراهم آوردن این امکان برای هر دانشجو
کــه بدانــد در چه مرحل ـهای از طراحی اســت و در کجــا ضعف و
یا قوت دارد ،بســیار با اهمیت اســت ،حتی ا گر این نتیجه بعد
از اتمــام پروژه به دســت آید .همچنین دانشــجو میتواند روند
شــکلگیری ایده و توســعه آن را در کار خود و سایر دانشجویان
کارگاه ببیند .دانشجویی ضمن اشاره به این موضوع میگوید:

تصویر -3سؤاالت پرسشنامۀ باز.

"هــر زمــان که فکری در مورد هر بخش از پروژه چه کلیات و چه
جزییــات در ذهنــم شــکل میگرفت ،در دفترچــه ثبت میکردم
و ایــن باعث میشــد رونــد کارم را تا حدودی تشــخیص دهم و
تشــخیص دهم که ا کنون در چه مرحلهای هستم" و یا دیگری
اشــاره میکند " :این که خودمان روند شکلگیری ایده (شروع
پــروژه) و ادامــه کار را میدیدیــم ،دورشــدن از ایــده اولیــه یــا
ً
نزدیکشــدن به آن بیشــتر ملموس بود .شخصا هر طرحی که
به نظرم میرســید در دفترچه ثبت میکردم و به کمک همه یا
بخشی از آن ،مرحله به مرحله طرح جلو رفته و پختهتر شد".
▪ کمــک بــه درک درســت از حلقههای ارتباطــی و حلقههای
برگشت در طی فرایند :با مطالعه دقیق دفترچه از ابتدا ،اشکاالت
فرایند طراحی خود را نشان داده و امکان بازگشت فراهم میشود.
یکــی از دانشــجویان میگویــد " :رجوع و بازخوانــی مکرر دفترچه
در طــول فرایند طراحی ،نقش کارآمــدی در یادآوری زمینههای
ً
فکری و بعضا جزییاتی که ممکن بود فیالبداهه در طول فرایند
بــه ذهــن مــن برســد ،داشــت و ایــن موضوع ســرعت طراحــی را
ً
بــاال میبــرد .چــون به مــواردی که مثــا االن باید فکــر میکردم،
ً
قبــا فکــر کرده بــودم و با مــرور آنها کار ســریعتر پیــش میرفت".
▪ ایجــاد یــک منبــع ذخیــره بــرای ایدههــا و افــکار در رونــد
طراحــی :هــر ایــد های هر چنــد نامطلوب بــه نظر برســد ممکن
اســت در جای دیگری جوابگوی نیازی باشد و دفترچه ،آن را
برای اســتفادههای بعدی ذخیره میکند .یکی از دانشــجویان
اشــاره میکنــد" :جرقههــای ذهنــی اولیه فراموش نمیشــوند و
دفترچه میتواند وسیلهای باشد برای کمک به این که در پیچ
و تاب فرایند طراحی ،مسیر ابتدایی و نقاط شروع گم نشوند".
و دانشجوی دیگری چنین میگوید" :فکرهایی که اولین بار در
مواجهــه بــا موضــوع داشــتم ،در مرجعی ثبت شــده بــود که در
مراحل بعدی میشد از آن ایده گرفته و استفاده کرد".
▪ فراهم آمدن امکان خودارزیابی دانشجو از مسیر و محصول
طراحــی :بــه گفتــه یکی از دانشــجویان" :مــرور ایــن دفترچه در
طــول فرایند طراحــی به نوعی ،ارزیابی در مورد محصول نهایی
کــه کــم و بیــش در حال شــکل گرفتن بود را موجب میشــد که
اصالح طرح در برخی از موارد را دربرداشت".
▪ فراهــم آمــدن بســتری بــرای تعامــل ســازنده دانشــجو بــا
خودش ،با مدرس کارگاه و با ســایر دانشــجویان :ثبت نکات
و راهنماییهــای مــدرس در طــول فرایند و در جــای مربوط به
خــود بــرای دانشــجو مرجــع مفیــدی میتواند باشــد .از ســوی
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دیگــر گاهی دانشــجو در تنگناهایی بــه دام میافتد که مربی با
ورق زدن دفترچه میتواند راهکارهایی برای برون رفت از آن و
در انطباق با افکار و ایدههایش به او ارایه کند .دانشــجویی در
پاســخ گفته اســت" :این دفترچه کمک بزرگی برای ارتباط بهتر
با خود بود .ارتباطی که سبب ثبت هر اتفاق و فکر (بدون هیچ
تعارفــی!) میشــد" .دانشــجویی دیگــر بــه نقــش تعاملــی آن در
کارگاه اشاره میکند" :با تورق در دفترچه خود یا دیگران ممکن
است جرقههایی در ذهن شکل بگیرد".
▪ ایجاد انگیزه در دانشــجو از طریق قابل مشاهده و ملموس
نمودن پیشــرفت طــرح :دفترچه میتواند میــزان عالقهی فرد
بــه طــرح را افزایــش داده و میزان اســترس او را از عدم توانایی در
طراحــی کاهــش دهد .از ســوی دیگر دانشــجو ســیر پیشــرفت و
تغییرات کار خود را بهتر متوجه خواهد شد و این موضوع باعث
ایجــاد الفت و رفاقت بیشــتری با طرح میشــود .به گفته یکی از
دانشجویان " :گویی فرد در حال تنظیم کتابی در مورد افکار خود
است که این باعث کشش بیشتر به سمت طراحی میشود،حس
پیشــرفت و بهدنبــال آن ترغیــب بــرای تکمیــل طراحــی ،حتــی
پرکــردن کاغذهای دفترچه حس خوبی داشــت و بــرای پرکردن
کاغذهــای بیشــتر خط میکشــیدیم" .یکــی دیگر از دانشــجویان
میگویــد" :وقتی در دفترچه خط میکشــیدم ،حس میکردم آن
خط ارزشمند است چون برایم باقی میماند" و به گفته دیگری
"میتوانســتم میــزان زحمــات و وقــت گذاشــتن خــود را ببینم".
ب -کاستیهای دفترچه فرایند
در کنــار نــکات فــوق کــه معطــوف بــه فوایــد و مزایــای دفترچه
فرایند بود ،کاستیهایی نیز برای آن ذکر شده بود:
▪ کاســتیهای شــکلی :دفترچه به لحاظ ابعــاد و نحوه اتصال
برگههــا بــه هم محــل نظــرات گونا گــون و متناقــض آزمودنیها
بــود .یکــی از آنها میگویــد" :از جمله ضعفهای ایــن دفترچه،
مشــکالتی بــود کــه در ابعــاد و ســایز آن وجود داشــت ،چون در
صورتــی کــه از دفترچــه خیلــی بــزرگ اســتفاده میشــد ،حمــل
و نقــل آن بســیار مشــکل بــود و چنانچه ابعاد کوچــک انتخاب
میشــد تا راحتتر حمل شــود و همیشه همراه دانشجو باشد،
ً
ارائــه مطالــب بســیار دشــوار بــود و عمــا مــدارک و تمرینهــای
انجامشده هر دفعه در کاغذهای دیگر انجام شده و در دفترچه
چســبانده میشــد کــه راه مناســبی به نظــر نمیرســید ،چرا که
بــه مــرور زمان و بــر اثــر اســتفاده مــداوم از دفترچــه ،کاغذهای
ضمیمه شده جدا میشدند".
▪ نا کارآمــدی در بعضــی مراحــل فراینــد طراحــی :وقتــی پروژه
بــه مرحلــه توســعه و پرداخت وارد میشــود ،به دلیــل نقش پر
رنــگ کاربــرد کاغذ پوســتی و نیاز بــه دس ـتنگاریهای زیاد در
ایــن مرحله ،دفترچه کارآمد عمــل نمیکند .یکی از آزمودنیها
با اشــاره به این موضوع نوشــته اســت" :همین که اتود زدنها
شــروع شــد ،بــا توجه بــه اینکــه مــا روی پوســتی کار میکردیم،
ً
عمــا ثبت در دفترچه معنی نداشــت و مــدارک در صفحات آن
چسبانیده میشد که از کارکرد آن کم میکرد .درست در همین

مرحلــه بــود کــه به جــای حمــل و نقل یــک دفترچۀ ســنگین،
پوستیهای مچاله شده کارآمدتر به نظر میرسید".
عــاوه بــر بخشهــای پایانــی ،در بخشهایــی کــه از نرمافــزار
اســتفاده میشــد نیز فقط امکان نمایش نتیجه وجود داشت و به
نوعــی کارآمــدی دفترچه کم میشــد .یکــی از آزمودنیها میگوید:
"همــه چیزهایــی که در فکر من بود روی آن پیاده نمیشــد ،یعنی
گاهی در فکرم این بود که چند عکس در کنار هم باشد که ایدهها
یا تحقیقات را نشان دهم که امکانپذیر نبود".
همچنین در بخشهای کار با ما کت و توسعه و پرداخت حجم،
نقش و حضور دفترچه کم رنگ میشــد .یکی از دانشــجویان گفته
است" :دفترچه خیلی دو بعدیتر از چیزی است که من نیاز دارم،
بســیاری از فعالیتها مانند ما کت قابل ثبت نیســتند  .با عکاســی
و چســباندن پرینت آن در دفترچه این کار ممکن میشــود ولی نه
به طور کامل".
▪ انبوهــی ایدهها و مطالب :گاهی انبوهی مطالب و اطالعاتی
کــه دانشــجو در روند طراحــی جمع آوری میکنــد ،یافتن نکات
ً
مهم و کلیدی را سخت و عمال غیرممکن میسازد.
▪عدمامکانهماهنگیبینتمرینهای کارگاهوابعاددفترچه:
در تمرینهــای کالســی و یا اســکیسهای یک روزه که مســتلزم
ارائــۀ جمعــی اســت و بنابراین انــدازۀ ارائــه باید از ابعــاد دفترچه
گتــر باشــد تا بحــث و گفتگــوی جمعــی در کالس امکانپذیر
بزر 
ً
شــود ،نقــش و حضــور دفترچه کم رنــگ و بعضا حذف میشــد.
▪ اثــر منفی ارزیابــی دفترچه :از آنجا که تحویل دفترچه فرایند
در پایــان تــرم همــراه مــدارک نهایی پروژه خواســته شــده بود،
این موضوع در میزان ارتباط دانشــجویان با دفترچه اثر مثبتی
نداشت ،دانشجویی معتقد بود "این دفترچه باید چرکنویس
طراح باشــد که دانشــجو از خط کشــیدن در آن و یــا حتی ثبت
آنچه که در هنگام طراحی از ذهن او میگذرد ،هر چند بیربط،
ابایی نداشــته باشــد .یکی از آزمودنیها مینویســد" :من سعی
کردم در دفترچه راحت هر چیزی به ذهنم میرسد را اتود بزنم
و ایــن کار را هــم کــردم ولــی فکر اینکــه دفترچه چگونــه ارزیابی
میشــود ،اذیتــم میکــرد" .ولــی از ســوی دیگــر بحــث ارزیابــی
دفترچــه میتواند به تقویت نقــش و جایگاه آن نیز کمک کند.
یکی از آزمودنیها در این زمینه میگوید" :ارزشــیابی مهمترین
عامل برای افزایش بهرهوری میباشد ".
▪ ضعف در خط کشــیدن و عدم اعتماد به نفس در طراحی
با دســت :بعضی از دانشجویان به دلیل ضعفی که در توانایی
کار کردن با دســت آزاد دارند ،از دفترچه گریزان هســتند .یکی
از آزمودنیهــا میگویــد" :مشــکلی کــه مــن دارم ایــن اســت کــه
حــس میکنــم نمیتوانــم ایدههــای ذهنــیام رو به طــور خیلی
خوانــا و قابــل فهم روی کاغذ با دســت بیان کنم .پس دفترچه
زیــاد به من کمک نمیکند ."!....دانشــجوی دیگری میگوید:
"دفترچــه آدم را ملــزم میکنــد کــه هــر چــه فکــر دارد روی آن
بنویسد این برای افرادی که کمی اعتماد به نفس پایین در کار
دارنــد فایده زیادی ندارد چون از دفترچه به عنوان پا کنویس
استفاده میکنند".
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ج -پیشنهادات برای ارتقا دفترچه فرایند
گروههــای آزمودنــی پیشــنهاداتی در جهــت ارتقــای دفترچــۀ
ً
فراینــد ارائــه دادهاند که عمدتا ناظر به ویژگیهای شــکلی اســت و
در ادامه ذکر میشود.
▪ میتوان با در نظر گرفتن تمام جنبههای موجودیت دفترچه
برای صفحات آن قالب مشخصی طراحی کرد ،البته این قالب
نبایــد دانشــجو را در تنگنــا قــرار دهــد .یکــی از پاس ـخدهندگان
ایــن موضــوع را چنیــن عنــوان میکنــد" :دفترچــه نوعــی طــرح
شــود که ســبب تراوش ذهنیات طراح شــود و نه اینکــه با ابعاد
و ویژگیهــای خــود او را محــدود نمایــد .توجــه بــه ایــن نکتــه
الزم اســت کــه دفترچــه طراحی حــاوی شــکلهای مختلفی از
اطالعــات میباشــد کــه زمــان دریافــت آنهــا مشــخص نیســت،

بنابرایــن نمیتــوان جایــی برای نوشــته و جایی بــرای عکس و
صفحهای برای اســکیس در نظر گرفــت .بلکه تمامی صفحات
باید قابلیت گنجاندن هر نوعی از اطالعات را داشته باشند".
▪ میتــوان دفترچــه فراینــد را بــر اســاس رویدادهــای اصلــی در
طــول تــرم متناســب بــا مراحــل فراینــد طراحــی ،بخشبنــدی،
موضوعبنــدی و زمانبنــدی کــرد ،در ایــن صــورت خالی ماندن
بعضــی صفحات و بخشها ،زنگ هشــداری برای دانشجوســت
که فالن مرحله را نگذرانده اســت .یکی از دانشــجویان میگوید:
"بخشبنــدی دفترچــه به فعالیتهایی که دانشــجویان باید در
طول ترم انجام دهند ،شاید نوعی پیک بهاری! باشد تا دانشجو
در اولین ترم طراحی گام به گام پیش رود و منازل را به طور کامل
بگذراند" .در پاســخی دیگر آمده" :هدفمند کردن هر قســمت از

جدول -1خالصه جمعبندی پاسخهای داده شده به سواالت پرسشنامۀ باز.

فواید دفترچۀ فرایند

کاستیهای دفترچۀ فرایند

پیشنهاداتی برای ارتقای دفترچۀ فرایند

کنار هم قرار دادن تمام رویدادها ،فعالیتها و افکار

کاستیهای شکلی

تعریف آن به گونهای باشد که سبب تراوش
ذهنیات طراح شود و نه اینکه با ابعاد و
ویژگیهای خود او را محدود نماید

ممانعت از پرا کندهشدن و یا از بین رفتن
اطالعات جمعآوری شده ،به ویژه ایدهها و افکار

نا کارآمدی در بعضی مراحل فرایند طراحی

تعریف قالب مشخصی برای صفحات آن ،البته با
در نظر گرفتن قابلیتهای ذاتی دفترچه

آسانتر شدن سازماندهی و انتظام افکار

انبوهی ایدهها و مطالب

میتوان آن را براساس مراحل فرایند،
بخشبندی ،زمانبندی و موضوعبندی کرد و
در انتهای هر بخش ارزیابی از آنچه انجام شده
صورت گیرد.

آسانتر شدن برنامهریزی برای پیشبرد طرح

عدم امکان هماهنگی بین تمرینهای کارگاه و
ابعاد دفترچه

ابعاد کوچک ،مثل  A4برای دفترچه
مناسبتر است

کمک به درک دانشجو از روند شکلگیری طرح
و مراحل آن

اثر منفی ارزیابی دفترچه

انتخاب یک مدول پایه برای قطع کاغذ به دلیل
نیازهای متفاوت مراحل مختلف طراحی و
تا کردن کاغذهای بزرگتر.

کمک به درک درست از حلقههای ارتباطی و
حلقههای برگشت در طی فرایند

ضعف در خط کشیدن و عدم اعتماد به نفس در تنوع در جنس کاغذها :پوستی ،کاغذ اسکیس و
گراف ،کاغذهای رنگی
طراحی با دست

ایجاد یک منبع ذخیره برای ایدهها و افکار در
روند طراحی

انتخاب جنسی محکم نظیر مقوای ما کت برای
جلد دفترچه

فراهمآمدن امکان خودارزیابی دانشجو از مسیر و
محصول طراحی

برگهها به نوعی بههم متصل شود که امکان
اضافهکردن برگه و یا اطالعات به آن باشد.

فراهمآمدن بستری برای تعامل سازنده دانشجو
با خودش ،با مدرس کارگاه و با سایر دانشجویان
ایجاد انگیزه در دانشجو از طریق قابل مشاهده و
ملموس نمودن پیشرفت طرح
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آن شــاید کار مفیدی باشــد" .و یا دانشــجوی دیگری پیشــنهاد
میدهــد کــه بخشبنــدی دفترچــه بــا اســتفاده از کاغذهایی با
جنس متفاوت و یا ابعاد مختلف مشــخص شود و باز دیگری به
نقش مؤثر ارزیابی در قسمت پایانی هر بخش اشاره میکند.
▪ در مــورد ابعــاد دفترچــه نظــرات مختلفــی بــود ،بعضــی از
پاسـ�خدهندگان بـ�ا اشـ�اره بـ�ه مزیتهای قطـ�ع  A4نظیــر حمل و
نقــل آســانتر و برنامهریزی راحتتر برای برگهها ،آنرا پیشــنهاد
میکننــد و بــرای محدودیتهــای آن پیشــنهادهایی دارنــد" :از
آنجایی که مراحل متفاوت طراحی به ابعاد و نوع کاغذ متفاوتی
نیــاز دارد ،بــه نظــرم داشــتن یــک مدول پایــه برای قطــع کاغذ و
تا کــردن کاغذهای بزرگتر اجتنابناپذیر اســت" .و یا دیگری در
ً
اشــاره به مزیتهای نســبی قطــع کوچک میگویــد" :ترجیحا در
ً
قطعــی باشــد که ا گــر مثــا در اتوبوس نشســته باشــیم و نا گهان
ایدهای به ذهنمان رسید ،نگوییم حوصله ندارم دفترچه به این
ً
بزرگی را از کیفم درآورم ،یا مثال پوستیهای ال به الیش میریزد".
▪ دانشــجویان معتقدنــد کــه اتصــال برگههای دفترچــه باید به
گون ـهای باشــد کــه امــکان اضاف هکــردن اطالعــات به آن باشــد.
در ایــن مــورد آزمودنیهــا بــه دالیــل مختلفــی اشــاره کردهاند:
"به نظرم ا گر مانند کالســور بود ،اســتفاده و بهرهوری بیشــتری
داشت و امکان اضافه و کمکردن برگهها را نیز دارد ،بطور مثال
در کاف ـهای هســتید و ایــده ای به ذهنتان میرســد و آنرا روی
دســتمال کاغذی میکشــید ،دفترچه قابلیت الحاق دســتمال
کاغذی به خود را داشته باشد".
▪ دانشــجویان کاغذهای متنوع نظیر پوســتی ،کاغذ اسکیس،
کاغذهــای رنگــی و  ...را توصیــه کردنــد تا عالوه بــر کارایی باال و
متنوع ،برای خط کشیدن جذاب باشد .در مورد جلد دفترچه
نیــز جنســی محکــم نظیــر مقــوای ما کت هــم بــرای مواظبت از

برگههــا و هــم اســتفادههای دیگــر نظیر تخته شاســی و یا تخته
برش پیشنهاد شد.
ً
▪ بعضــی از آزمودنیهــا جنبههــای شــکلی دفترچــه را کامــا بــا
سلیقه و خواست دانشجو مرتبط میبینند .یکی از آنها نوشته
ً
بــود" :چگونگــی تهیــه ایــن دفترچــه کامال بــا ســلیقه ،روحیه و
چگونگــی خطکشــیدن افــراد مرتبــط اســت چــرا که بــرای ثبت
اتفاقــات و اطالعــات شــخصی اســت" .و یا دیگری بیان داشــته
کــه" :دفترچــۀ هــر فرد متناســب بــا خود او اســت و بایــد در طی
زمان ،با آزمون و خطا حالت بهینۀ آن را کشف کند".
خالصهای از نتایج پرسشنامۀ باز در جدول  1آمده است.
 -3-2پرسشنامۀ بسته و نتایج آن
ً
در پرسشــنامۀ بســته ،کــه در خردادماه  1392اجرا شــد ،جمعا
 14گــزاره طــرح شــده بــود که متــن آنهــا در تصویر  4آمده اســت .از
ایــن گزارهها 11 ،گزارۀ نخســت برای مقیاس لیکــرت پنج گزینهای
«خیلــی موافــق ،موافق ،بــی طرف ،مخالف ،و خیلــی مخالف» و 2
سؤال  12و  13به صورت سؤالی و برای مقیاس لیکرت پنجگزینهای
ً
«کامــا ،زیــاد ،بینابیــن ،کــم ،و هیچ» تنظیم شــده بود کــه گرایش
مثبــت یــا منفی گروههای آزمودنی را نســبت به نظــرات مندرج در
پرسشنامه مورد سنجش قرار دهد .گزارۀ  ،14که پاسخ دو گزینهای
بله و خیر داشــت ،در پرسشــنامۀ دو گروه دانشــجویان ســالهای
بــاال و فار غالتحصیالن اضافه شــد تا تداوم اســتفاده از دفترچه در
طر حهای بعدی نیز سنجیده شود .الزم به ذکر است که در جهت
رسیدن به نتایج دقیقتر ،برخی موضوعات مهم با چند بیان مورد
پرســش قــرار گرفته اســت .در پایان پرسشــنامه نیــز ،از آزمودنیها
خواســته شــده بــود ا گــر توضیــح یــا نظــری دارنــد ،شــرح دهنــد.
بــرای خالصهکــردن و جمعبنــدی پاســخهای اخــذ شــده ،در

گزارۀ  .1دفترچه فرایند یک نیاز یا ابزار با ارزش در یک پروژه طراحی هست.
گزارۀ  .2نگاه کردن به دفترچه فرایند دانشجویان دیگر میتواند یک تجربه یادگیری ارزشمند برای فهم بهتر پروسه طراحی باشد.
گزارۀ  .3دفترچه فرایند روشی موثر برای مستندکردن پروسه طراحی من است.
گزارۀ  .4دفترچه فرایند به من در مدیریت حجم زیاد اطالعات در پروسه طراحیام کمک میکند.
گزارۀ  .5من در طول پروسه طراحیام به عقب برمیگردم و روی صفحات قبلی دفترچه طراحی نگاه کرده و تأمل میکنم.
گزارۀ  .6دفترچه فرایند باید بعنوان یک فعالیت اضافی مثبت برای پروژه طراحی در نمرۀ نهایی لحاظ شود.
گزارۀ  .7ا گر تمام صفحات دفترچه ،فرمت از پیش تعیین شده و مشخصی داشته باشند ،کارایی بیشتری خواهند داشت.
گزارۀ  .8من بعد از اینکه پروژه کامل شد ،به مسیری که طی کردم مراجعه میکنم ،اینکه از کجا شروع کردهام ،چگونه طرح را تا رسیدن به محصول
نهایی پاالیش و پرداخت کردهام.
گزارۀ  .9ساختار دفترچه به تلفیق و بههم پیوستگی فعالیتهای انجام شده در طول پروژه کمک میکند.
گزارۀ  .10ثبت دستی پروسه طراحی در دفترچه برای دنیای دیجیتال امروز کاری بیهوده است.
گزارۀ  .11دفترچه به من کمک میکند تا ارزیابی درستی از مراحل طی شده از فرایند طراحیام داشته باشم.
گزارۀ  .12دفترچه فرایند چقدر میتواند تفکرات طراحی شما را در طول پروسه طراحی شکار کند و دربرگیرد؟
گزارۀ  .13چقدر دفترچه پروس ،واقعی طراحی تو را منعکس میکند؟
گزارۀ  .14من در طر حهای بعدی (بعد از طرح یک) نیز به اختیار خود از دفترچه فرایند استفاده کردهام( .لطفا ذکر کنید در چه طرحی)
تصویر  -4گزارههای پرسشنامۀ بسته.
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امتیازهــای  +2و  -2در نظــر گرفتــه شــد تــا نتایــج بــا امتیــاز ســایر
گزارهها طراز گردد،
خالص ـهای از درصــد فراوانی و امتیازهای محاســبه شــده برای
پاسخ گزارههای پرسشنامۀ بسته در جدول  2آمده است.
در ایــن جــدول ،امتیازهایــی کــه بــاالی  +0/7بــوده بعنــوان
شــاخص گرایــش مثبت معنیدار آزمودنیها نســبت بــه گزارههای
پرسشنامه تلقیشده و با حروف ضخیم آمدهاند.

جهت تحلیل و نتیجهگیری ،مراحل زیر طی شد؛
◦ برای تک تک گزارهها ،فراوانی پاسخها به تفکیک گزینههای
پنجگانۀ لیکرت ،به درصد محاسبه شد،
◦ جدولی شــامل درصد فراوانی پاسخها به گزینههای پنجگانۀ
لیکرت برای چهارده گزارۀ پرسشنامه تنظیم شد،
◦ بــرای پاســخ گزینههای پنجگانۀ لیکــرت امتیازهای 0 + 1 + 2
 - 2 - 1در نظر گرفته شد،
◦ برای هر گزینه ،حاصل ضرب درصد فراوانی پاسخها در امتیاز
مربــوط بــه آن گزینــه امتیازی را بدســت داد که در پیوســتار  + 2تا
 - 2قرار دارد،
◦ جمع جبری امتیاز گزینههای پنجگانه ،امتیاز پاسخ هر گزاره
را بدست داد که در خانهای مقابل آن گزاره اضافه شد،
◦ بــرای گــزارۀ  14نیــز کــه پاســخ بلــه و خیــر داشــت ،بــه ترتیــب

 -4تحلیل یافتهها
ا گــر امتیــاز  ، +0/7بــه عنــوان حــد معنــیداری از گرایش مثبت
دانشــجویان بــه گزارههــای پرسشــنامۀ بســته گرفتــه شــود ،بــا
گکــردن گزارههایــی که امتیــاز باالی  +0/7دارنــد ،یافتههای
پررن 

جدول  -2خالصه جمعبندی پاسخهای داده شده به گزارههای پرسشنامۀ بسته.

موضوع سواالت

شماره
گزارهها

ضرورت وجود دفترچه

فواید و اثربخشی دفترچه

درصد فراوانی پاسخها
امتیاز

خیلی موافق

موافق

بی طرف

مخالف

خیلی مخالف

1

23.7

61

13.6

0

1.7

+ 1.05

2

20.3

59.3

10.2

10.2

0

+ 0.897

3

62.7

30.5

6.8

0

0

+1.559

4

32.2

45.8

15.3

3.4

3.4

+1

5

33.9

42.4

15.3

6.8

10.7

+ 0.82

6

6.8

28.8

25.4

23.7

15.3

- 0.119

7

6.8

22

27.1

30.5

13.6

- 0.221

8

20.3

64.4

8.5

5.1

1.7

0.965+

9

15.3

59.3

15.3

8.5

1.7

0.78+

10

1.7

6.8

18.6

49.2

23.7

- 0.864

11

8.5

69.5

18.6

1.7

1.7

+ 0.814

درصد فراوانی پاسخها

امتیاز

کامال

زیاد

بینابین

کم

هیچ

12

5.1

33.9

54.2

6.8

0

+ 0.373

13

1.8

39.3

51.8

7.1

0

0.322+

درصد فراوانی پاسخها
تداوم تأثیر دفترچه
14

بله

خیر

67.9

32.1

امتیاز
+ 0.716
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پیمایش را میشود باز هم خالصه نمود .این خالصه در جدول 3
قابل مشاهده است.
از تحلیل نتایج پرسشنامۀ بسته ،استنباطهای زیر را میشود
بیان نمود:
امتیــاز  +1/05گــزارۀ  ،1کــه بطــور کلــی معطــوف بــه ضــرورت
دفترچۀ فرایند در نگاه پاس ـخدهندگان بوده اســت ،نشــاندهندۀ
گرایــش مثبــت قریب به اتفاق آنان نســبت بــه ارزش و اهمیت این
ابزار کمکی در فرایند طراحی است.
گرایــش باالیــی کــه پاس ـخدهندگان بــه گــزارۀ  2نشــان دادهاند
( ،)+0/897مؤیــد آن اســت کــه اســتفاده از ایــن دفترچــه عالوه بر
کمک به پیشــبرد طراحی ،بهلحاظ آموزشی نیز واجد ارزش است.
این ارزش آموزشــی را میشــود این طور تفسیر نمود که دانشجو با
مشــاهدۀ دفترچۀ دیگر دانشــجویان و فرایندهــای ذهنی متفاوتی
کــه در پاســخگویی بــه یک مســئلۀ طراحی مشــترک جریــان یافته
اســت ،ماهیــت بــاز مســائل طراحــی را درمییابــد و بطــور ضمنــی
متوجه میشود که همیشه راههای گونا گونی برای حل یک مسئلۀ
طراحــی وجــود دارد .ایــن امــر از محوریترین ویژگیهای مســائل
طراحـ�ی اسـ�ت کـ�ه پیشـ�تر در جمعبندی کـ�راس ذکر شـ�د (Cross,
 .)2006این امر ،همچنین ،ناظر به این راهکار پیشــنهادی نظریۀ
بار شناختی نیز هست که ارجاع به نمونههایی که با توضیح مسیر
رســیدن بــه راهحل مســئله همــراه باشــند را توصیه میکنــد .بنظر
ذهنی حاصل از مشاهدۀ مسیرهای متنوع
میرســد که اســتقرای
ِ

پاسخگویی به یک مسئلۀ واحد ،میتواند به شکلگیری طرحوارۀ
ذهنی از کلیت مسئله کمک نماید.
گزارۀ  ،3باالترین گرایش مثبت پاســخدهندگان را کســب کرده
اســت ( .)+1/559ایــن گــزاره ناظــر بــر مهمتریــن ویژگــی دفترچــۀ
فراینــد بعنــوان روشــی مؤثــر بــرای مستندســازی فراینــد اندیشــۀ
طراحــی دانشــجو اســت .البتــه ضمــن آن کــه نفس مستندســازی
فرایند ،بســتر مناســبی را برای تأمالت بعدی طراح فراهم میکند،
رســیدن بــه روشهــای بهتــر ثبــت و تدویــن مســتندات در جهت
ایجــاد بــاروری ذهنی بیشــتر طراح ،هنــوز به تجربههای پژوهشــی
بیشتری نیازمند است.
گرایــش مثبت پاســخدهندگان به گزارۀ  4بــا امتیاز  ،+1مؤید آن
اســت که دفترچۀ فرایند توانسته است دانشــجویان را در پردازش
حجــم زیاد اطالعــات مربوط به بســتر و موضوع طــرح کمک کند.
بنظر میرســد که امر فوق از طریق بیرونیکردن محتوای حافظه و
در نتیجه کاهش بار شناختی ،ممکن شده باشد.
ً
بــا توجــه به ایــن رویۀ معمول طراحــان که متناوبــا میان وجوه
مختلــف طــرح و اقدامــات مختلف طراحــی رفت و برگشــت دارند،
امتیــاز  +./82گــزارۀ  5نشــان میدهــد کــه دفترچــۀ فراینــد بــا
مســتندنمودن آن اقدامــات و ایجــاد امــکان رجــوع مکــرر بــه آنها،
این حرکت رفت و برگشــتی را تســهیل و تســریع میکنــد .این رفت
و برگشــت ،بــه تلفیــق و بههم پیوســتگی فعالیتهای انجام شــده
در طــول فراینــد طراحــی و ایجاد تصــوری یکپارچه از مســیر کمک

جدول  -3خالصۀ نتایج پرسشنامۀ بسته.

موضوع

شماره

محتوای گزارهها

امتیاز

ضرورت دفترچه

1

دفترچۀ فرایند یک نیاز یا ابزار با ارزش در پروژه طراحی است

1.05+

2

دیدن دفترچۀ فرایند دانشجویان دیگر یک تجربه یادگیری ارزشمند است

+ 0.897

3

دفترچه فرایند روشی موثر برای مستندکردن فرایند طراحی است

+ 1.559

4

دفترچه فرایند به مدیریت حجم زیاد اطالعات در فرایند طراحی کمک میکند

+1

5

دفترچۀ فرایند امکان به عقب برگشتن و تامل بر تصمیمات قبلی را ممکن میکند

+ 0.82

6

دفترچۀ فرایند باید بعنوان یک فعالیت اضافی مثبت در ارزیابی نهایی طرح لحاظ شود

- 0.119

7

بهتر است تمام صفحات دفترچه ،فرمت از پیش تعیین شده و مشخصی داشته باشند

- 0.221

8

دفترچۀ فرایند امکان تأمل بر مسیر طراحی را بعد از اتمام کار فراهم میکند

0.965+

9

دفترچه به تلفیق فعالیتهای انجام شده در مسیر طراحی کمک میکند

+ 0.78

10

ثبت دستی پروسه طراحی در دفترچه برای دنیای دیجیتال امروز کاری بیهوده است

- 0.864

11

دفترچه به یافتن ارزیابی درستی از مراحل طی شده در فرایند طراحی کمک میکند

0.814+

14

در طر حهای بعدی نیز به اختیار خود از دفترچۀ فرایند استفاده کردهام

+ 0.716

فواید و اثربخشی دفترچه

تداوم تأثیر دفترچه
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میکند .امتیاز  +0/78به گزارۀ  9نیز مؤید همین امر است.
امتیــاز مثبــت گزارۀ  ،)+0/965( 8نشــان میدهــد که رجوع به
صفحــات دفترچــه نــه فقــط در طــول فراینــد طراحــی بلکــه پس از
اتمــام طــرح نیــز ادامــه مییابد .ایــن امــر ،تجربۀ طراحی دانشــجو
را بــه یــک نمونــه مســئلۀ طراحــی از آن دســت کــه رجــوع بــه آن از
جمله توصیههای نظریه بارشــناختی بود تبدیل میکند که واجد
ارزش آموزشــی اســت .عالوه بر آن ،چنین بهنظر میرســد که تکرار
ایــن تجربــه در طر حهای متعــدد میتواند با ایجــاد و تقویت نوعی
فراشناخت نسبت به فرایند طراحی نیز همسو باشد.
امتیــاز بــاالی  +0/814بــه گــزارۀ  ،11نشــان میدهد کــه دفترچۀ
فراینــد بــا ثبــت و قابلرجو عکــردن مراحــل طــی شــده در مســیر ،به
دانشــجو کمــک میکند تــا فرایندهــای ذهنــی خــود را ارزیابی کند.
این زنجیرۀ ارزیابیها همان اســت که در مدلســازی شون از فرایند
اندیشــیدن طراحــان ،تأمــل در عمل و تأمل بر عمل اصطالح شــده
اس��ت ( .)Schon, 1983در حقیقت ،تطور موازی مسئله و راهحل در
طراحی ،از طریق سازوکار همین زنجیرۀ ارزیابیها صورت میگیرد.
دو گــزارۀ ســؤالی  12و  13بــا هــدف تشــخیص میــزان توفیــق
دفترچــۀ فراینــد در بازنمایــی درســت و کامل فرایندهــای ذهنی و
اقدامات دانشــجو در فریند طراحی تنظیم شــدهاند .امتیاز نســبتأ
پایین (هرچند مثبت) پاس ـخدهندگان به ایــن دو گزاره (+0/372
و  ،)+0/322نشــانگر آن اســت کــه دفترچــۀ فراینــد هنــوز نیازمند
تدابیر نو و شــیوههای ثبت و مستندســازی مبتکرانهتری اســت تا
بتواند تصویر کاملتر و پربارتری از فرایندهای ذهنی ،اندیش ـهها و
اقدامات طراحی دانشجویان را ثبت و بازنمایی کند.
دو گــزارۀ  6و  7کــه امتیــاز منفــی  -0/119و  -0/221را کســب
کردهانــد ،ناظــر بــر دخالــت دادن دفترچــه در ارزیابــی نهایــی کار
یکــردن پیــروی از ســاختاری از پیشتعیینشــده
دانشــجو و الزام 

برای آن اســت .پذیرفتنی اســت که مستندســازی فرایند اندیشه،
کــه بهنا گزیر حــاوی خطاهای طراح نیز هســت ،هرچــه صادقانهتر
و بدون تکلف و خودسانســوری انجام شــود ،بازنمون درســتتری
از پشــت صحنههــای فراینــد را میتوانــد ارائــه دهــد .امتیــاز منفی
( )-0/119به گزارۀ  6را چنین میشود تفسیر نمود که دخالت دادن
ارزیابی دفترچه در نمرۀ نهایی دانشــجو ،به هدف فوق لطمه وارد
میکند .امتیاز منفی  -0/221به گزارۀ  ،7بر مطلوبیت آزادی عمل
دانشــجو در انتخاب ســاختار ظاهری و نحوۀ مستندســازی فرایند
تأ کیــد دارد .تجربــۀ عملــی و تأمــات نگارنــدگان در چندیــن دوره
کاربرد دفترچۀ فرایند نیز مؤید همین امر است.
گــزارۀ دیگری که امتیاز منفی باالیی از پاســخدهندگان دریافت
کــرده اســت ،گزارۀ  10اســت .ایــن امتیاز منفی نشــانۀ آن اســت که
بــه رغم رواج روزافــزون نرمافزارهــای رایانهای دنیــای دیجیتال در
میان دانشــجویان ،همچنان اســتفاده از دســتنگارهها در فرایند
طراحی ســودمند و ضروری دانســته میشــود .شــاید هنوز باید آن
نرمافزارهــا را در حاشــیۀ فراینــد طراحــی ،آن هم بیشــتر در مراحل
ارائه ،به رسمیت شناخت و مورد استفاده قرار داد.
آخرین گزارۀ پرسشــنامه ،که تنها دانشــجویان سالهای باالتر
و فار غالتحصیالن را مخاطب قرار میداد ،امتیاز  +0/716را کسب
کــرد .ایــن امتیــاز بــاال نشــانۀ آن اســت کــه کاربــرد دفترچــۀ فرایند
محدود به روند پیشــبرد طرح نیست بلکه سودمندی و اثربخشی
آن در طر حهــای آینده نیــز میتواند تداوم یابد .این امر بدان معنا
اســت کــه دفترچــۀ فراینــد با ایجــاد یک تصویــر کلــی از فرایند حل
مســئلۀ طراحی ،به ایجاد طر حوارۀ ذهنی از فرایند و ســازوکارهای
طراحــی کمــک میکنــد ،که الزمــۀ تعمیمپذیــری آن بــه تجربیات
طراحی آینده دانشــجو و همســو بــا راهکارهای پیشــنهادی نظریۀ
بار شناختی است.

نتیجه
همــان طــور کــه در بخــش  3اشــاره شــد ،پیمایش انجامشــده
جنبــۀ کمــی و آمــاری نداشــته و اســتنباطهای حاصــل از تحلیــل
کیفــی یافتههــا ،کــه پیــش از ایــن آمــد ،حــاوی نتیجهگیریهــای
پژوهــش نیــز هســت .امــا ،بــه رغــم نکتــۀ فــوق ،نتایــج پیمایش را
میشــود در یــک نــگاه کلــی چنیــن جمعبنــدی و خالصه کــرد که
کاربرد دفترچۀ فرایند ،بهلحاظ ضرورت ،ســودمندی و اثربخشــی،
بازخــورد مثبتی از ســوی دانشــجویان دریافت کرده اســت .بر این
اساس ،در کارگاههای طراحی معماری ،دفترچۀ فرایند را میتوان
به عنوان یک ابزار کمک آموزشی مفید توصیه نمود .این ابزار قادر
اســت ضمن کاهش بارشناختی دانشجویان از طریق بیرونیکردن
محتــوای حافظــه و همچنیــن در دســترس قــراردادن نمونــه
مسئلههایی که با توضیح مسیر رسیدن به راه حل همراهاند ،ایجاد
طر حوارههای ذهنی از ساز وکارهای فرایند طراحی را تسهیل کند.
دفترچــۀ فراینــد بــا مستندســازی اندیش ـهها و فعالیتهــای
انجامشــده توسط دانشجو ،عالوه بر تسهیل حرکت رفت و برگشتی
میــان وجوه مختلف طرح و اقدامات طراحی ،بســتر مناســبی برای

تامالت بعدی و ارزیابی فرایندهای ذهنی او ایجاد میکند و این امر
در تقویت توان فراشناختی دانشجو در این حوزه بسیار موثر است.
البتــه کاســتیهایی نیــز برای دفترچۀ فرایند برشــمرده شــد که
جبران آنها ،تجربههای پژوهشی مستقل بعدی را ایجاب میکند.
جبــران کاســتیهای دفترچــۀ فراینــد ،و ارتقــای بهــره وری آن ،در
راستای موضوعات زیر ضروری بنظر میرسد:
▪ انعطافپذیــری بیشــتر طــرح و ســاختار دفترچــه در جهــت
پذیــرش و ثبــت گونههــای متفــاوت بازنمایــی؛ از بازنماییهــای
تصویری دستی و رایانهای تا تصاویر با قطعهای بزرگتر .این امر،
به کاربرد و اثربخشی فرا گیرتر دفترچه در کلیۀ مراحل فعالیتهای
کارگاهی کمک خواهد کرد.
▪ انعطافپذیری بیشتر طرح و ساختار دفترچه در جهت تسهیل
حرکت رفت و برگشتی و ترکیبی میان صفحات ،فار غ از تسلسل زمانی
اندیشهها و اقدامات طراحی .این امر ،فرصت ایجاد جرقههای خالق
میــان بازنماییهــای تصویــری و کالمــی پیشــین طراح و رســیدن به
ایدههای نو از تلفیق ایدههای بازنمایی شده را میسر خواهد نمود.
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پینوشتها
1 Cognitive Load.
2 Schema.
3 Working Memory .
4 Short-Term Memory.
 ۵برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بخشهای حافظه و سازوکارهای تعامل
ذهن با محیط بر اســاس نظریههای شــناختی پردازش اطالعات ،به عنوان مثال
رجوع کنید به.Schunk 2012, pp. 165-175. Slavin 2006, pp. 164-205 :
6 Cognitive Load Theory.
7 Intrinsic Cognitive Load.
8 Extraneous Cognitive Load.
9 Germane Cognitive Load.
10 Schema Theory.
 ۱۱مفهــوم خودکارســازی طــر حوارۀ ذهنــی ( )schema automationمرتبــۀ
باالتری از شــکلگیری طر حواره اســت که در اثر ممارســت و تکرار و در طول زمان
حاصــل میشــود و بــه ذهن امکان میدهد تــا فرایند پردازش اطالعــات را بدون
صرف توجه و آ گاهی و بطور خودکار انجام دهد (.)Sweller, 1994
12 Integrated Formats.
13 Worked Examples.
14 Nonspecific Goal Strategy.
15 Means-Ends Analysis.
16 Imagining.
17 Designerly Ways of Knowing.
18 Ill-Defined.
19 Open-Ended.
20 Goals.
21 Constraints.
22 Conjecture.
 ۲۳پژوهــش حاضــر را بهلحــاظ هــدف و روشهــای اجــرا میتــوان در زمــرۀ
اقدامپژوهــی قــرار داد .اقــدام پژوهــی ارزیابــی نقادانۀ یــک اقدام عملی در بســتر
واقعی اســت با هدف ارتقای کیفی آن اقدام بر اســاس نتایج حاصل از پژوهش.
این مفهوم که نخستین بار در حوزۀ مهندسی اجتماعی و پویایی گروهی توسط
 Kurt Lewinاصطالح ش��د ( ،)Lewin, 1946تلفیق پژوهش و عمل اســت در یک
دور مارپیچــی اســتعالیی شــامل گامهای تکرارشــوندۀ «طر حریــزی»« ،عمل» و
«ردیابــی نتایــج عمل» (همچنیــن نــک .) O’Brien, 1998این رویکرد پژوهشــی
ً
در حــوزۀ آمــوزش کاربــرد زیــادی یافتــه اســت چــون فعاالن آمــوزش را مســتقیما
درگیــر پژوهش و اســتفاده از نتایج آن در جهــت مطلوبتر کردن روشهای خود
میکنــد .وی در بیــان اعتبار و اهمیت کاربردی این روش مینویســد «پژوهشــی
که هیچ چیز بجز کتاب تولید نمیکند ،بسنده نیست» (همان).
ُ
 ۲۴این نه دوره از سال تحصیلی  1385-86زیر نظر حمید ندیمی آغاز شد و
در این مدت مدرســان زیر در هدایت کارگاه به تناوب مشــارکت داشــتند :سمیه
شریفزاده ،آرزو فریفته ،مونا بلوری ،علی خواجوی.
 ۲۵انتخــاب ایــن قطع مبتنی به یکی از یافتههای پژوهشــی اســت که نشــان
میدهــد طراحان بدلیل پیش بردن اندیش ـههای مــوازی ترجیح میدهند روی
قطعهای کوچک از  A5تا حدا کثر  A3دستنگاری و طراحی کنند .این مقیاس
بــه آنــان امکان میدهد تــا اطالعات بصری صفحه ،بدون نیاز به حرکت چشــم،
در دامن��ۀ دی��د ق��رار داش��ته باش��د( .ن��گاه کنی��د .)Lawson, 2004, 56 :ایــن نگاه
یکپارچــه بــه اطالعــات بصری مختلــف میتوانــد ذهــن را در معرض پیونــد بارور
میان اندیشههای موازی قرار دهد.
26 Midwestern University.

 ، +2 ۲۷امتیــاز گزین ـهای خواهــد بــود کــه صددرصــد پاســخها بــه آن "خیلی
موافق" باشــد و  ، -2در حالتی که صددرصد پاس ـخها "خیلی مخالف" باشــد .به
این ترتیب ،جمع جبری امتیاز پاس ـخهای هر گزاره ،نشاندهندۀ میزان گرایش
مثبت یا منفی پاسخدهندگان به آن گزاره خواهد بود.
28 Worked Examples.
29 Schema.
30 Metacognition.
31 Reflection-in-Action.
32 Reflection-on-Action.
 33ایــن امــر کــه در صــورت توســعه و غلبــۀ نرمافزارهــای رایانــهای در فراینــد
طراحــی ،شــکل و ســاختار دفترچــۀ فرایند چــه تطــوری خواهد یافــت ،میتواند
موضوع پژوهشهای مستقلی قرار گیرد.
34 Schema.
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