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برداشت صحیح از نمونهها در ایده پردازی معماری*
لیال علیپور** ،1محسن فیضی ،2اصغر محمد مرادی ،3غالمرضا ا کرمی
 1دانشجوی دکترای معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
 2استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
 3استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
۴استادیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/3/8 :تاریخ پذیرش نهایی)95/9/3 :
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چکیده
اســتفاده از نمونههــا توســط دانشــجویان در طراحــی معمــاری رواج دارد ،اما مرز کپیبرداری و برداشــت
صحیح روشــن نیســت .ســوال این است که برداشــت صحیح چیســت و چگونه میتوان رابطه بین ایده
طراحی را با نمونه ارزیابی نمود؟ در این پژوهش ،با هدف کشف تعریف برداشت صحیح ،ابتدا ساختاری
بــه عنــوان ســطوح بهرهگیــری از آثــار بــر اســاس طبقهبندی ســطوح اندیشــه از بــه یــادآوردن ،فهمیدن،
بهکاربستن ،تحلیلکردن ،ارزیابیکردن تا آفریدن تدوین میشود .بر اساس این ساختار ،تحلیل میشود
که الگوهای برداشت صحیح موجود در ادبیات کدام سطح را دربردارند .با بررسی کلیه روشهای ارزیابی
برداشت ،چهار تعریف از برداشت صحیح بر اساس چهار رویکرد فرآیند برداشت ،خالقیت ایده ،اجتناب
از درجــازدن و برداشــت ســاختاری ارائــه میشــود و برای هر تعریف روشــی برای ارزیابی رابطــه بین ایده و
نمونه معرفی میشود .نتایج پژوهش نشان میدهد برداشت صحیح ،فراتر رفتن از سایر سطوح مواجهه
با اثر و رسیدن به سطح آفریدن است که نتیجه آن شباهت ساختاری با نمونه ،تکرار نشدن ویژگیهای
نامطلــوب و ارتقــای بداعــت و کیفیــت ایــده طراحی اســت .ارزیابی بداعــت و کیفیت ایــده طراحی و نوع
شباهت بین ایده و نمونه توسط داوران خبره به عنوان روش ارزیابی پیشنهاد میشود.

واژههای کلیدی
برداشت صحیح ،ایده طراحی ،نمونه ،فرآیند طراحی ،ارزیابی.
*ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتری نگارنــده اول با عنوان «ارتقای توانایی طراحی دانشــجویان معماری در راســتای برداشــت صحیح از مصادیق
معماری» است که در رشته معماری در دانشگاه علم و صنعت ایران به راهنمایی نگارندگان دوم و سوم و با مشاوره نگارنده چهارم در حال انجام است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09128231940 :نمابر.E-mail: leilaalipour@arch.iust.ac.ir ،021-77240468 :
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مقدمه
آثــار معماری همــواره به عنوان یک منبع مهــم جهت یادگیری
معمــاری توســط دانشــجویان مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .در
گذشــته مجــات معمــاری تصاویــر آثــار جدیــد معمــاری را منتشــر
میکردند ،امروزه اینترنت این تصاویر را در اختیار دانشجویان قرار
میدهــد .یکــی از روشهای مرســوم در آمــوزش معمــاری ،معرفی
نمونههــای مشــابه در ابتــدای هــر طــرح اســت تا کیفیــت طراحی
دانشــجویان بــه واســطه دیــدن نمونههــا ارتقــا یابد .پژوهشــگران
نشــان دادند نظر اســاتید در ارتباط با استفاده از نمونه در طراحی
با یکدیگر متفاوت است (ذا کری )1391 ،و برخی از اساتید معماری
اعتقاد دارند که دیدن نمونههای مشــابه در طراحی دانشــجویان
تاثیــر منفــی دارد .نمونههــا در مراحــل مختلفــی از فرآینــد طراحی
ماننــد جمــع آوری اطالعات اولیه ،ایدهآفرینی ،توســعه طرحواره و
ارزیابــی طراحی مورد اســتفاده قــرار میگیرند .یکــی از چالشهای
آمــوزش معمــاری ،کمــک بــه دانشــجویان در مرحلــه ایدهآفرینــی
است .نتایج سایر تحقیقات نشان میدهد دانشجویان در مرحله
ایده آفرینی با مشــکالت بیشــتری روبرو هســتند (ندیمی و شریعت
راد6 ،1391 ،؛ کالمــی46 ،1393 ،؛ خا کزنــد و همــکاران،1388 ،
 .)154اهداف طراحان از مراجعه به نمونهها توسط سایر محققان
مطالعه شــده اســت و دریافتهاند اهداف طراحان شــامل تغییر در
طراحــی ،برنامهریزی فرآینــد طراحی ،تخمین هزینــه ،ارتباط بین
ایدههای خاص ،خلق ایدههای جدید ،اثبات ایدههای طراحی و
ارزیابـ�ی ایده اسـ�ت ( .)Eckert et al., 2005,6-10همچنین ممکن
اســت هدف طراح ،شناخت مسئله ،تشریح مسئله یا حل مسئله

باش��د ( .)Christensen & Schunn, 2007, 29بــا توجــه بــه اهمیت
مرحلــه ایــده آفرینی ،در این پژوهش اســتفاده از نمونــه در مرحله
ایده آفرینی مورد بررسی قرار میگیرد.
پژوهشــگران بــه صورت تجربی نشــان دادند طراحــی با کمک
نمونه از یک سو امکان ارتقای کیفیت ایده را دارد و از سوی دیگر
امــکان تکــرار ویژگیهــای نامناســب وجــود دارد که ایــن پدیده را
تاثی��ر دوگان��ه نمون��ه مینامن��د( (�Jansson & Smith, 1991; Gold
 .)schmidt, 2011; Cai et al., 2010; Agogué al., 2014چالــش
ایــده آفرینی به کمک نمونه با توجه به تاثیر دوگانه نمونه ،حرکت
در مســیر درست جهت رســیدن به ایده با کیفیت است .بنابراین
هدف این پژوهش ،رســیدن به تعریفی جامع از برداشــت صحیح
اســت که وجوه مختلف آنرا شامل شــود .دو سوال اصلی در این
پژوهش این است:
 برداشت صحیح از نمونه در مرحله خلق ایده چیست؟ چگونه میتوان درست بودن برداشت از نمونه را ارزیابی کرد؟در ایــن پژوهــش ،در جهــت یافتن پاســخ این ســواالت از روش
تحقیق کیفی و از تدابیر تفسیر ،تحلیل و تبیین استفاده میشود.
ابتــدا انــواع روشهــا و الگوهایــی کــه بــه عنــوان روش برداشــت از
نمونه در ادبیات موضوع موجود اســت ،بر اساس سطوح مختلف
مواجهــه بــا اثــر تحلیــل و مقایســه میشــوند .ســپس رویکردهــای
مختلــف تعریــف برداشــت صحیــح و روش ارزیابــی آن ،بــر اســاس
ســاختار مولفههای اصلی تفسیر و تحلیل شده و تعریف جامعی از
برداشت صحیح تبیین میشود.

 -۱مبانی نظری
ایــن پژوهــش در حــوزه طراحــی پژوهــی صــورت میگیــرد و بــه
صورت خاص ،اســتفاده از نمونه را در مرحله ایدهپردازی از فرآیند
طراحــی معماری بررســی میکند .یکــی از منابع مهــم ایدهپردازی
در معمــاری ،ســایر نمونههای معماری اســت .معمــاران حرفهای
نیز اسـ�تفاده از نمونه در ایدهپردازی را با اهمیت میدانند (�Hey
 .)lighen & Neuckermans, 2002, 15بــا وجــود رواج اســتفاده از
نمونههــا توســط دانشــجویان ،اســاتید معمــاری تعریف روشــنی از
برداشــت صحیح و روشــی برای ســنجش صحت برداشــت صورت
گرفتــه در اختیــار ندارنــد .در این راســتا ،ابتــدا مفاهیــم اصلی این
پژوهــش تشــریح شــده ،ســپس پاس ـخهای ســایرین بــه ســواالت
پژوهش تحلیل میشود.
-۱-۱ایده خالق
بنــا به تعریــف ایده طراحی ،بازتابی اســت کــه در مواجهه با یک
مســئله طراحــی در ذهــن طــراح شــکل گرفتــه و در بســیاری مواقــع

ً
ظاهــر و آشــکار نیســت (ندیمــی و شــریعت راد .)6 ،1391 ،معمــوال
محققــان ،مولفــه خالقیت ایــده را مهمتریــن ویژگی مثبــت ایده در
نظــر میگیرند .تعاریف متعددی از خالقیت ایده وجود دارد .یکی از
۱
روشهــای ارزیابی خالقیت ایده ،اســتفاده از آزمونهای تفکر وا گرا
۲
است ( .)Goldschmidt & Tatsa, 2005در این آزمونها ،روانی ایده
۳
بــه معنــی توانایــی تولیــد تعــداد قابــل توجهــی ایــده ،اصالــت
۴
بــه معنــی توانایــی تولیــد ایدههــای بدیــع ،و انعطافپذیــری
بــه معنــی توانایــی تولیــد دســتههای متعــدد مفهومــی از ایــده
اندازهگیری میشود ( .)Chiu, 2015, 6ویژگی مشترک تعاریف متعدد
خالقیت این اســت که نه تنها بدیع بودن ،بلکه با ارزشبودن ایده
مدنظ��ر اس��ت ( .)Sarkar & Chakrabarti, 2011, 349بــرای ارزیابــی
خالقیــت ،عــاوه بر بدیع بودن ،وجه مفید بودن به معنی مناســب
و درخـ�ور بـ�ودن ایده اندازهگیـ�ری میشـ�ود (;Peeters et al., 2010, 2
 .)Dean et al., 2006, 648بنابرایــن خالقیــت ایــده در چهــار مولفــه
کیفیت ،بداعت ،تنوع و کمیت خالصه میشود.
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 -۲-۱درجازدن
اســتفاده نامطلــوب از نمونــه در ایــده آفرینــی موجب میشــود
۵
طــراح در ویژگیهــای نمونــه مانــده و بــه درجــازدن در طراحــی
منتهــی شــود .مطالعــه مفهــوم درجــازدن در طراحــی ریشــه در
۷
مفهــوم درجــازدن عملکــردی ۶در روانشناســی حــل مســئله
دارد .مفهومی که نشان میدهد برای افراد بسیار مشکل است که
شــیئی با استفاده مرســوم و معمول را بتوان در یک راه غیرمعمول
بکار برد ( .)Purcell & Gero, 1996, 4; Jansson & Smith, 1991در
طراحــی ،درجــازدن به معنــی تکرارکردن ویژگیهای نمونه اســت،
که موجب میش��ود ایده خلق شده بدیع و مناسب نباشد( (�Jans
.)son & Smith, 1991; Cardoso & Badke-schaub, 2011a, 77
بنابراین در نتیجه درجازدن ایده خالق نیست (�Youmans & Ar
 .)ciszewski, 2014اولیــن مطالعهای که در ارتباط با درجازدن در
طراحـ�ی انجام شـ�د ،این پدیده را غیرآ گاهانـ�ه معرفی نمود (�Jans
 .)son & Smith, 1991, 11امــا امــروزه عــاوه بــر تاثیــر غیرآ گاهانــه
نمونههــا ،اســتفاده نامطلوب آ گاهانه از نمونــه نیز درجازدن تلقی
میشـ�ود (& Cardoso & Badke-schaub, 2011a, 77; Youmans
 .)Arciszewski, 2014, 132بنابرایــن دیــدن نمونــه در زمــان ایده
آفرینی یا قبل از آن میتواند موجب درجازدن طراح در ویژگیهای
آن نمونه شود ( .)Howard et al., 2013, 139درجازدن در طراحی
یکی از عوامل اصلی مانع خالقیت ایده است.
 -۳-۱برداشت ساختاری
شــیوه صحیــح انتقــال اطالعــات از یــک منبــع بــه یــک هدف
۹
(از نمونــه بــه طــرح) ،تحــت عنــوان تئــوری برداشــت ســاختاری
معرف��ی ش��ده اس��ت ( .)Gentner, 1983ایــن تئــوری بیــان میکند
که شــیوه صحیــح انتقال اطالعــات ،انتقال ویژگیهای ســاختاری
منبع اســت که از طریق شــناخت روابط بین اجــزای منبع حاصل
میشــود .برداشــت ســاختاری ،انتقــال رابطــه بیــن اجــزای منبــع
اســت .در مقابل برداشت ساختاری ،سه نوع برداشت وجود دارد
که عبارتند از :برداشت سطحی ،کپی برداری و برداشت بیقاعده.
برداشــت ســطحی به معنی انتقــال ویژگیهای خــود اجزای منبع
( ،)Gentner & Markman, 1997, 48کپیبرداری ۱۰به صورت انتقال
۱۱
همزمان ویژگیهای ســطحی و ســاختاری و برداشــت بــی قاعده
بــه عنوان عــدم موفقیت در انتقال صحیح اطالعات تعریف شــده
۸

تصویر -1مولفههای اصلی در فرآیند ایده آفرینی مبتنی بر برداشت از نمونه.

اس��ت ( .)Gentner, 1983, 159بنابرایــن ،در برداشــت از نمونــه
جهت تولید ایده امکان چهار نوع برداشــت ســاختاری ،ســطحی،
کپی برداری و بی قاعده وجود دارد.

 -۲چارچوب نظری
 -1-2مولفههای اصلی در برداشت از نمونه
ایــن ســوال کــه طراحــان چگونــه کار میکننــد و از چــه فرآیندی
بهــره میبرنــد ،همچنیــن پیشــنهاد اینکــه طراحــان چگونــه بایــد
کار کننــد و از چــه فرآینــدی بایــد اســتفاده کننــد ،موضــوع بحــث
در حـ�وزه علـ�م طراحـ�ی پژوهـ�ی اسـ�ت (Leitner et al., 2013,
 .)495در تئوریهــای اولیــه علــم طراحــی پژوهــی ،از کل داســتان
طراحــی تنهــا فرآینــد طراحــی مــورد کنــکاش قــرار میگرفــت و بــه
۱۲
س��ایر وج��وه توج��ه نمیش��د ( .)Cross, 2007, 3امــا الوســون
از شــکلگیری همزمــان مســئله و راهحــل ســخن گفــت و بــه نقــش
طــراح در فراینــد طراحی اهمیــت داد (الوســون .)1388 ،همچنین
ســایرین بیان کردند کــه در طراحی تنها فراینــد اهمیت ندارد بلکه
مولفههــای دیگــر ماننــد مســئله طراحــی و طــراح دارای اهمیــت
اسـ�ت ( .)Dorst, 2008, 11بنابرایــن در مطالعــات طراحیپژوهــی،
عــاوه بــر فرآینــد طراحــی مولفههــای طــراح ،مســئله طراحــی و
محصــول طراحــی (ایــده) مــورد توجــه قــرار گرفــت .در طراحــی
مبتنــی بــر نمونــه ،مولفــه نمونــه دارای اهمیــت اســت و شــش
مولفــه اصلــی طــراح ،مســئله طراحــی ،نمونــه ،فرآینــد برداشــت،
ایــده طراحــی و شــباهت بین نمونه و ایــده باید مدنظر قــرار گیرد.۱۳
یکی از روشهای موثر برای دستهبندی مولفههای طراحی مبتنی
ب��ر الگ��وی ورودی-فرآین��د -خروج��ی اس��ت (Green et al., 2014,
 . )527در تصویــر ،1مولفههــای اصلــی برداشــت از نمونــه بــر اســاس
این الگو دســتهبندی شــده است .در این پژوهش در جهت تحلیل
رویکردهای مختلف در تعریف برداشت صحیح و ارزیابی برداشت ،از
مدل مفهومی تصویر 1استفاده میشود .سه مولفه مسئله طراحی،
طــراح و نمونــه ،اجــزای ورودی هســتند ،مولفــه فرآینــد طراحــی در
مرحلــه میانی قــرار دارد ،در مرحله خروجی محصوالت فرآیند – دو
مولفــه ایــده طراحی و شــباهت بین نمونــه و ایده -قــرار میگیرد .با
شناخت این مولفههای اصلی ،میتوان نشان داد که هر رویکرد در
تعریف برداشت صحیح و ارزیابی آن کدام مولفه را مد نظر دارد.
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 -2-2سطوح مختلف مواجهه با نمونه
در ایــن پژوهــش بــرای تحلیــل ســطوح مختلــف مواجهــه بــا
نمونــه از ســاختار مبتنی بر طبقهبندی بلوم ۱۴اســتفاده میشــود.
ای��ن طبقهبن��دی اولی��ن ب��ار توس��ط بل��وم ( )Bloom, 1956بــرای
ســطوح مختلــف عملکردهــای تفکــر ارائــه شــد کــه شــامل شــش
طبقــه دانــش ،فهم ،کاربــرد ،تجزیــه ،ترکیب و ارزیابی بود .ســپس
مــورد تجدیدنظــر قــرار گرفــت و طبقهبنــدی جدیــد ارائــه شــد کــه
از بــه یــادآوردن آغــاز میشــود و ســپس فهمیــدن ،بــه کار بســتن،
تحلیــل ،ارزیابــی و آفریــدن ۱۵را شـ�امل میشـ�ود (Anderson et al.,
 .)2001طبق این نظریه ،دانستن سطوح مختلفی دارد و هرسطح
پیچید هتــر از مرحلــه قبل اســت و دارای طیفی از واقعــی تا انتزاعی
ً
اســت .طبقهبنــدی بلــوم معموال به عنــوان مال کی جهــت ارزیابی
اهداف دروس آموزشــی استفاده میشود .با توجه به دستهبندی
دقیــق از بــه خاطــر ســپردن تا خلــق کــردن ،از ایــن طبقهبندی در
ایــن پژوهــش برای ایجاد چارچوب ســطوح مختلــف مواجهه با اثر
اســتفاده میشود .هر ســطح از طبقهبندی مواجهه با اثر از اجزای
کوچکتــری منطبق بر طبقهبندی بلوم تشــکیل شــده اســت و در
تصویر  2نشــان داده شــده است .در ســطح به یاد آوردن اطالعات
تعریف شــده ،لیست میشــوند ،تکرار میشوند ،به حافظه سپرده
میشـ�وند و به شـ�کل اولیـ�ه بازیابی میشـ�وند ( .)Ibid, 215ســطح
فهمیدن مســتلزم کســب معنی اســت و دانشــجو بایــد بتواند بین
دانــش تــازه و دانــش قبلــی خــود ارتبــاط برقــرار کنــد .ایــن ســطح
شــامل تفســیرکردن ،مثــال آوردن ،طبقهبنــدی کــردن ،خالصــه
کــردن ،اســتنباط کــردن ،مقایســه کــردن و تبییــن کــردن اســت
(ســیف .)136 ،1394 ،ســطح بــه کاربســتن یــا کاربــرد شــامل اجرا
کــردن و انجــام دادن اســت (همان) .اجــرا کردن و انجــام دادن به
عنــوان دو فرایند شــناختی متفــاوت معرفی میشــوند .اجرا کردن
زمانــی کــه تکلیف یک تمرین آشــنا اســت و انجــام دادن زمانی که
تکلیف یک مس��ئله ناآش��نا اس��ت (.)Anderson et al., 2001, 215
ســطح چهــارم تحلیل کردن شــامل متمایزکردن (شــناخت اجزا)،
سازماندادن (شناخت ارتباط بین اجزا) و نسبت دادن (مشخص

کردن دیدگاه ،ســوگیریها ،ارزشها) اســت (ســیف.)137 ،1394 ،
سطح پنجم ارزیابی شامل وارسیکردن و نقدکردن است (همان).
ســطح ششــم که باالترین ســطح در بین ســطوح مختلف اندیشــه
اســت ،آفریدن اســت .آفریدن یا آفرینندگــی تعاریف متعددی دارد
ولــی صاحبنظــران تئــوری بلوم ،آنرا کنــار هم گذاشــتن عناصر و
پدی ـدآوردن یک کل منســجم یــا کارکردی میداننــد (همان) .این
سطح شامل تولیدکردن (استفاده از تفکر وا گرا) ،طراحی و ساختن
اســت (همان) .در این پژوهش ،از ســاختار مبتنــی بر طبقهبندی
بلوم (تصویر )2در جهت تحلیل ســطوح مختلف مواجهه با نمونه
در روشهای بهرهگیری از نمونه استفاده میشود.

 -۳روشها و الگوهای برداشت
در دورههــای مختلــف آمــوزش معمــاری ،روشهایــی بــرای
مواجهــه بــا نمونههــا مورد اســتفاده قــرار میگرفت .تا قبــل از دوره
مــدرن ،نمونههــای موجــود بارهــا توســط دانشــجویان بازترســیم
میشـ�د و بـ�ر بـ�ه خاطـ�ر سـ�پردن نمونههـ�ا تا کیـ�د میشـ�د (Akin,
 .)2002, 408امــروزه به فهم نمونهها و تحلیل آنها تا کید بیشــتری
میشــود ،اما روش فهم آثار و مراتب آن در آموزش معماری تعریف
روشنی ندارد.
روشهــا و الگوهــای متعــدد توســط ســایر محققــان در حــوزه
اســتفاده از نمونههــا و منابــع الهــام در طراحــی ارائــه شــدهاند کــه
تــاش نمودهانــد شــیوهی ایدهآفرینــی مبتنی بــر نمونه را ســاختار
بخشــند .از جمله گروهی از پژوهشگران ،یک مدل فرآیند طراحی
رفت و برگشــتی ارائه نمودهاند که از مرحله انتخاب نمونه ،تحلیل
آن ت��ا رس��یدن ب��ه ای��ده را دربرمیگی��رد (.)Eckert et al., 2000, 3
محقــق دیگــر یک مدل فرآیند طراحی چرخهای ارائه نموده اســت
که مبتنی بر چرخه مرسوم تجزیه ،ترکیب و ارزیابی است (Eilouti,
 .)2009, 347میرجانــی ( ،)1388الگــوی عملــی تجربه فعــال آثار را
ارائه کرده است که شامل دو مرحله اصلی توجه و پردازش است.
ذا کــری ( ،)1391الگویی ســه مرحلهای به عنوان الگوی اســتخراج

آفریدن :تولید کردن ،طراحی ،ساختن

ارزیابی کردن:

وارسی کردن ،نقد کردن

تحلیل کردن:

متمایز کردن ،سازمان دادن ،دگرگون کردن

به کار بستن :اجرا کردن ،مورد استفاده قرار دادن
فهمیدن :تفسیر کردن ،مثال آوردن ،طبقه بندی کردن ،مقایسه
کردن ،خالصه کردن ،استنباط کردن ،تبیین کردن

به یاد

آوردن :بازیابی ،شناخت ،یادآوری

تصویر -2سطوح مختلف بهرهگیری از نمونه از سطح به یادآوردن در پایینترین سطح تا آفریدن در باالترین سطح (ترسیم شده توسط نگارندگان بر اساس طبقه بندی بلوم).
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دو مرحلــه اصلــی توجــه و پــردازش اســت .در مرحلــه توجــه ،بــا
مواجهــه پرســشگرانه بــا اثــر ،طرحــواره ذهنــی فعــال میشــود و از
بخشهایــی از اثر دســتنگاره تولید میشــود .در مرحله پردازش،
تصویــر برداشتشــده نشــانگذاری مفهومــی میشــود و اطالعات
تصویری برداشتشــده به تصاویر مشــابه موجود در ذهن نســبت
داده میشــود و ترکیببندیهــای جدیــدی از آن ارائــه میشــود.
در ایــن الگو ،میــزان بازنمایی تصویر مال ک ســنجش قرار میگیرد.
بنابرایــن ایــن الگــو تمــام بخشهــای ســطح اول شــامل بازیابــی،
شــناخت و یــادآوری به همراه تفســیرکردن و مثال آوردن از ســطح
دوم و نســبت دادن از ســطح پنجم را دارا اســت .الگوی اســتخراج
دانــش از نمونههــا (ذا کــری ،)1391 ،دارای ســه مرحلــه اصلــی
جســتجو و انتخــاب نمونــه ،تحلیل و اســتخراج دانــش کاربردی از
نمونــه و بهرهگیــری از این دانش اســت .اســتخراج دانش کاربردی
شــامل مراحــل تمــاس و ارتبــاط ،تفســیر و تاویــل ،ســازماندهی،
دســتهبندی و گونهشناســی ،ارایــه و بازنمایــی اســت (محمــودی
و ذا کــری .)1390 ،بنابرایــن ایــن الگــو ،بخشهایــی از ســطح دوم
(فهمی��دن) را ش��امل میش��ود .الگ��وی رف��ت و برگش��تی (Eckert
۲۰
 )et al., 2000شــامل پنــج گام انتخــاب نمونــه ،تحلیــل و ارزیابی
نمونــه ،وفــق دادن نمونــه بــا طــرح جدیــد ،ارزیابــی طــرح جدیــد
و تعریـ�ف دوبـ�اره مسـ�ئله اسـ�ت ( .)Eckert et al., 2000, 3ایــن
الگــو بخشهایــی از ســطوح چهــارم و پنجــم را دربــر دارد .الگــوی
اسـ�تخراج دانـ�ش از نمونـ�ه ( ،)Eilouti, 2009چرخــهای شــامل
مراحل جســتجو ،انتخاب ،تفسیر ،تجزیه ،طبقهبندی ،بازنمایی،
ســاخت نمونه اولیه ،تطبیق ،بکارگیری ،ترکیب ،ارزیابی ،توسعه و
ارتباط ۲۱اسـ�ت ( .)Eilouti, 2009, 347این الگو بخشهایی را از هر
شش سطح شامل میشود .فرآیند قیاس بصری تعاریف مختلفی
دارد .در تعریفــی کــه آنرا شــامل شــناخت ،بازیابــی ،نگاشــت و
انتقـ�ال میدانـ�د ( ،)Casakin, 2004, 254داللــت بــر دو ســطح بــه

دانش از نمونهها معرفی کرده است.
از جملــه ســایر روشها ،روش قیاس بصری اســت که توســط
محققــان مختلــف بــه عنــوان یــک روش ایــده آفرینــی ۱۷مبتنــی بــر
نمونــه معرفــی شــده اســت .محققــان نشــان دادنــد کــه اســتفاده
از قیــاس بصــری بــه دانشــجویان در طراحــی معمــاری مبتنــی
بـ�ر نمونـ�ه کمـ�ک میکنـ�د (.)Casakin & Goldschmidt, 1999
یکــه مســئله طراحــی پیچیده شــود ،این روش
همچنیــن درصورت 
ب��ه طراحان حرفهای نی��ز کمک میکن��د (.)Casakin, 2005, 2010
این محققان ،مراحل قیاس بصری را شامل شناخت و بازیابی ۱۸و
نگاشــت و انتقال ۱۹معرفی کردهاند ( )Casakin, 2004, 254و نشان
دادند این فرآیند شــامل دو مرحله از نمونه به خالصه و از خالصه
ب��ه ای��ده جدی��د اس��ت ( .)Goldschmidt, 2001, 215در ادامــه این
محققــان ،موفقیــت در قیــاس بصــری را در گــرو انجــام دو مرحلــه
خالص هکــردن و دگرگوننمــودن در جهت وفق دادن با طرح جدید
معرفـ�ی کردهانـ�د ( .)Goldschmidt, 2011ایــن روش به عنوان یک
دس��تورالعمل نظاممن��د ش��ده اس��ت (Van Boeijen et al., 2013,
 .)113هفــت الگــوی معرفیشــده در این بخش در ادامه بر اســاس
سطوح مواجهه با اثر تحلیل میشود.
۱۶

 -۴تحلیل الگوهای برداشت
هــر الگــوی برداشــت از نمونه بــه مرحلــه خاصی ماننــد تحلیل
کردن ،خالصه کردن ،دگرگون کردن ،به کار بستن یا فهم اثر تا کید
دارد .جهــت تشــخیص ســطوح مختلــف کــه در این الگوهــا وجود
دارد ،از ســاختار تعریف شده مبتنی بر طبقهبندی بلوم ( تصویر)2
اســتفاده میشــود .جــدول  ،1نتایــج تحلیــل هــر الگــو بــر اســاس
سطحی که مورد تا کید قرار داده است را نشان میدهد.
الگــوی عملــی تجربــه فعــال آثــار (میرجانــی ،)1388 ،شــامل

جدول  -1تحلیل الگوهای برداشت صحیح بر اساس ساختار سطوح مختلف بهرهگیری از نمونه.
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یــادآوردن و بــه کاربســتن دارد .تعریــف دیگــر که بر خالصــه کردن،
دگرگـ�ون کـ�ردن و وفـ�ق دادن تا کیـ�د دارد (،)Goldschmidt, 2011
بخشهایــی از ســطح بــه یــادآوردن ،فهمیــدن و تحلیلکــردن را
قتــر ،مراحل قیــاس بصری
شــامل میشــود .در دســتورالعمل دقی 
در ســه مرحله چارچوببندی مســئله طراحی ،جستجو به دنبال
شــرایطی که این مسئله به صورت موفقیتآمیزی حل شده است
و به کاربستن شامل بازیابی روابط بین اجزای موجود و فرآیندها،
خالص هکــردن و گرفتــن جوهــره روابــط موجــود ،دگرگــون کــردن و
انتقال دادن روابط خالصه شــده برای متناســب نمودن با مسئله
جدید معرفی شـ�ده اسـ�ت ( .)Van Boeijen et al., 2013, 113این
دســتورالعمل نیــز بخشهایــی از ســطوح بــه یــادآوردن ،فهمیدن
لکــردن را شــامل میشــود .جــدول  ،1نتایج حاصــل از این
و تحلی 
تحلیــل را نشــان میدهــد .بنابرایــن الگــوی معرفــی شــده ایلوتــی
( ،)Eilouti, 2009کاملتریــن الگــو از نظر پوشــش ســطوح مختلف
مواجهه با اثر است.
هر کدام از تمرینهای مرسوم آموزش معماری ،مرحله خاصی از
ساختار معرفی شــده را دربردارند .زمانی که دانشجویان از نمونهها
(پالنهــا ،مقاطــع و تصویــر آنهــا) ،کپیهــای مشــابه تهیــه کننــد تــا
ً
جزئیــات آثار معمــاری را کامال به خاطر بســپارند ،بر ســطح اول این
ســاختار (بــه یــاد آوردن) داللــت دارد .در تمرینهایی که اســاتید از
دانشــجویان میخواهند اطالعــات درون آثار را بیرون کشــیده ،آنها
را تفســیر کننــد ،خالصه نموده و دیا گرام ترســیم کنند ،وارد ســطح
دوم (فهمیدن) شــدهاند .مرحله تحلیل کردن نقش بســیار مهمی
در برداشــت از مصادیــق دارد .زیــرا مســتلزم شــناخت اجــزا و روابط
بیــن اجزا اســت .شــناخت هــدف و قصــد معمــار از مراحل اساســی
مواجهــه با نمونه اســت .این مرحلــه در بســیاری از روشهای رایج
در آمــوزش معمــاری کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .نقــد آثار
ً
معماری معموال مورد توجه اســاتید و صاحبنظران معماری است
و گاهی از دانشجویان خواسته میشود تا آثار را نقد کنند و بر سطح
پنجم این ســاختار داللت دارد .در انتها هدف از برداشــت از نمونه،
رســیدن بــه مرحله ششــم یعنــی آفرینندگی ایــده اســت .بنابراین از
ساختار معرفیشده در این پژوهش میتوان برای ارزیابی روشهای
مواجهه با نمونه در آموزش معماری استفاده نمود.

 -۵روشهای ارزیابی برداشت
یکــی از ســواالت پژوهــش ایــن اســت کــه چگونــه میتــوان
درس ـتبودن برداشــت از نمونه را ارزیابی کرد؟ قضاوت درســتی یا
نادرستی برداشت از نمونه مهمترین چالش در آموزش ایدهآفرینی
مبتنــی بــر نمونــه اســت .توســط ســایر محققــان روشهایــی برای
ارزیابی برداشــت بــا رویکردهای مبتنی بر ایده خــاق ،درجازدن و
برداشت ساختاری ابداع شده است.
 -1-5ارزیابی بر اساس تعریف ایده خالق
در تعریــف ایــده خــاق بیــان شــد کــه خالقیــت یک مولفــه کلی
اســت و میتــوان آنرا در چهــار مولفــه کیفیــت ،بداعــت ،کمیــت و

تنــوع خالصــه کرد .کیفیت ایده به این معنی اســت که ایده باید به
مسـ�ئله پاسـ�خ گوید ،پاسـ�خ موثر و قابل پیاده سـ�ازی باشـ�د (Dean
 .)et al., 2006, 649محققــان مختلــف ،مولفههایــی را برای ارزیابی
کیفیت ایــده طراحی معرفی کردهاند ،اما شــاخصهای ارزیابی این
مولفه به حوزه مسئله و ماهیت مسئله طراحی بستگی دارد (Ibid.,
ً
 )650و معموال توسط داوران خبره تعیین میشود(;Casakin, 2005
Casakin & Goldschmidt, 1999; Cheng et al., 2014; Gold .)schmidt & Smolkov, 2006کمیت۲۲بــه معنی وســعت ایدههای
تولیدش��ده ه��ر ف��رد اس��ت ( ،)Peeters et al., 2010, 2کــه بــه صورت
سـ�اده با شـ�مارش تعداد کل ایدهها محاسـ�به میشـ�ود (Moreno et
 .)al., 2014, 248برخی از محققان به غیرتکراری بودن در شــمارش
ایدهها تا کید دارند ( .)Linsey et al., 2010, 7تنوع یا انعطافپذیری
ایده به معنی توانایی انتقال ذهن بین حوزههای مختلف و توانایی
تولیـ�د ایـ�ده متنـ�وع اسـ�ت ( .)Gonçalves et al., 2013, 224بــرای
ارزیابــی تنــوع ایدههــا بایــد تعــداد دســتههای ایــدهی تولید شــده،
شـ�مرده شـ�وند (Cardoso & Badke-schaub, 2011b, 138; Chan,
 .)et al., 2011; Gonçalves et al., 2013, 224بداعــت ۲۳ایــده بــه
معنــی این اســت که چه میزان ایده کمیــاب ،غیرمعمول و غیر رایج
است .هرچه میزان بداعت بیشتر شود ،ایده یکتاتر میشود و هرچه
میـ�زان بداعـ�ت کمتر شـ�ود ،ایـ�ده رایجتـ�ر اسـ�ت (Dean et al., 2006,
 .)650بداعــت میتوانــد به صورت کیفی با اســتفاده از داوران خبره
ارزیابـ�ی شـ�ود ( .)Doboli et al., 2014, 90همچنیــن از روشهــای
شمارشـ�ی در تعیین بداعت استفاده میشود (Tsenn et al., 2014,
 .)510; Agogué et al., 2014ارزیابی چهار مولفه ایده خالق توسط
پژوهشــگران به عنوان روشــی جهــت ارزیابی صحت برداشــت مورد
استفاده قرار گرفته است.
 -2-5ارزیابی بر اساس تعریف درجازدن
یکــی از رویکردهــای ارزیابــی ایــن اســت کــه وقــوع درجــازدن در
طراحی ارزیابی شــود .بنا به تعریف درجازدن ،شــاخصهایی مانند
مان��دن ط��راح در ویژگیه��ای نمون��ه (،)Youmans, 2011, 116
اسـ�تفاده مجدد از ویژگیها (Cardoso & Badke- Schaub, 2011a,
 )77و اسـ�تفاده مجـ�دد از ویژگیهای نامطلوب نمونـ�ه (& Cardoso
Badke-schaub; 2011b, 136; Chrysikou & Weisberg, 2005,
 )142میتواند به عنوان شاخص درجازدن مورد استفاده قرار گیرد.
بنابرایــن یکــی از روشهــای محاســبه درجــازدن ،شــمارش تعــداد
ویژگیهـ�ای تکرار شـ�ده نمونـ�ه در ایده طراحی اسـ�ت (Chan, et al.,
 .)2011, 84-85برای محاســبه این شــاخص بایــد تمام ویژگیهای
موجــود در نمونــه لیســت شــوند ،ســپس تکــرار ایــن ویژگیهــا در
محصول ایدهپردازی شمارش شوند (�Chan, et al., 2011, 85; Car
 .)doso & Badke-schaub, 2011b, 136; Linsey et al., 2010, 7بــه
همیــن روش میتــوان ویژگیهای منفی تکرارشــده را شــمارش کرد
(�Chrysikou & Weisberg, 2005; Youmans, 2011, 123; How
 .)ard, et al., 2013, 143ممکن اســت به جای ویژگیهای تکراری،
تعداد ایدههایی از هر طراح که مشـ�ابه نمونه اسـ�ت ،شـ�مرده شوند
(.)Moreno et al., 2014, 249; Tsenn et al., 2014, 510
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 -3-5ارزیابی بر اساس تعریف برداشت ساختاری
پژوهشــگران تئوری برداشــت ،ســاختاری را مــا ک ارزیابی نوع
برداشــت از نمونــه قــرار دادنــد و چهــار نوع شــباهت ســاختاری،۲۴
ســطحی ،۲۵کپــی بــرداری و بیقاعــده بین ایــده و نمونه را توســط
داوران از یکدیگ��ر تفکیک نمودند (;Ozkan & Dogan, 2013, 180
 .)Chrysikou & Weisberg, 2005, 137در ایــن روش ،داوران
خبره با توجه به تعریف برداشــت ســاختاری ،شــباهت ســاختاری
بین نمونه و ایده را به عنوان صحت برداشت در نظر گرفتهاند.

 -۶تحلیل روشهای ارزیابی
ســه روش ذکر شــده در ارزیابی برداشــت را میتــوان با توجه به
مولف ـهای کــه مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد ،در دو رویکــرد متفــاوت
دســتهبندی نمــود .در رویکرد اول ،مولفه ایــده طراحی به تنهایی
مورد توجه قرار میگیرد و با نمونه مقایسه نمیشود .روش ارزیابی
مبتنــی بر تعریف ایده خالق در این دســته قرار میگیرد .در رویکرد
دوم ،ایده طراحی با نمونه مقایســه میشــود .روشهای مبتنی بر
تعریف درجازدن و برداشــت ســاختاری در دســته رویکــرد دوم قرار
میگیــرد و مولفــه رابطه بین نمونه و ایده را مدنظر دارد .جدول ،2
دستهبندی روشهای ارزیابی برداشت را نشان میدهد.
بــا توجــه بــه تنــوع رویکردهــا و روشهــای مختلــف ارزیابــی
برداشــت ،برخــی از روشهــای ارزیابی مانند کمیــت و تنوع ایده و
تعــداد ایدههــای تکراری تنها در شــرایطی قابل اســتفاده هســتند
کــه طراحــان تالش کننــد تمام ایدههــای ممکن را تولیــد کنند .در
شرایطی که طراحان تنها یک ایده یا چند گزینه محدود را طراحی
کننــد ،از ایــن مولفههــا نمیتــوان اســتفاده نمــود .همچنیــن در
بســیاری از موارد ،محققــان باید کلیه ویژگیهای نمونه را لیســت
کننــد ،که با توجه بــه پیچیدگی ویژگیهای یک اثــر معماری بعید
بــه نظــر میرســد که یک محقــق بتواند کلیــه ویژگیهــای نمونه را
به درســتی بازشــمرد .به این ترتیب بســیاری از روشهــای ارزیابی
کمــی در حــوزه معماری قابل اســتفاده نیســت و روشهای مبتنی
بــر داوری داوران خبــره ،اولویــت باال تــری دارد .صاحبنظــران
معتقدند در معماری شــرط کافی بــرای داوری همه جانبه ،رجوع
بــه خبــرگان اســت .ارزیابــی کیفی معمــاری حــاوی مراتبــی فراتر از
ســنجشهای کمــی اســت و داوری در آن مراتــب فقــط با فراســت
خبــرگان بــا تجربه محقق میشــود (ندیمــی .)18 ،1389 ،بنابراین

ارزیابی ســه شــاخص غیــر کمی شــباهت بین ایــده و نمونه مبتنی
بــر تعریف برداشــت ســاختاری ،بداعــت ایده و کیفیت ایــده ،که بر
مبنای داوری خبرگان انجام میشود ،روش مناسبتری است.

 -۷جمعبندی تعریف برداشت صحیح
بــر اســاس رویکردهــای مختلــف در برداشــت از نمونــه و روش
ارزیابــی آن ،چهــار تعریــف مختلــف از برداشــت صحیــح قابــل
شناســایی اســت )1( .در رویکــرد اول ،برداشــت صحیــح مبتنــی
بــر فرآینــد برداشــت تعریــف میشــود .توســط ســایر محققــان،
الگوهایــی بــه عنوان فرآیند برداشــت صحیح ارائه شــده اســت که
در ایــن پژوهــش بــر اســاس ســطوح مواجهه با اثــر تحلیل شــدند.
ایــن الگوهــا بیــان میکنند که برداشــت صحیح فرآیندی متشــکل
از گامهــای خــاص اســت .برداشــت صحیــح در ایــن رویکــرد ،با در
نظــر گرفتــن تمام ســطوح ســاختار مواجهه بــا اثر ،میتــوان چنین
تعریف نمود :برداشــت صحیح فرآیندی شــامل گامهــای بازیابی،
شناخت ،یادآوری ،تفسیرکردن ،مثال آوردن ،طبقهبندی کردن،
مقایس ـهکردن ،خالصــه کــردن ،اســتنباط کــردن ،تببیــن کــردن،
اجرا کردن ،مورد اســتفاده قراردادن ،متمایزکردن ،سازمان دادن،
نســبتدادن ،وارســی کــردن ،نقــد کــردن ،تولیــد کــردن ،طراحی
و ســاختن اســت )2( .در رویکــرد دوم ،بجــای فرآینــد برداشــت،
محصــول ایدهپــردازی دارای اهمیــت اســت .میتــوان گفــت در
رویکرد دوم ،برداشــت صحیح برداشــتی اســت که به ایده خالقانه
(ایدههــای فــراوان ،متنــوع ،بــا کیفیــت و بدیــع) بیانجامــد ،فار غ
از اینکــه چــه فرآینــدی طــی شــود )3( .در رویکــرد ســوم ،توجــه به
پدیده درجازدن در طراحی اهمیت دارد .در این رویکرد برداشــتی
صحیــح اســت کــه منجــر بــه درجــازدن طــراح نشــود .بــا توجــه به
تعریف درجازدن در طراحی ،برداشــت صحیح را میتوان برداشتی
دانست که در نتیجه آن ایده طراحی خلق شده با تکرار نامطلوب
ویژگیهــای مصــداق همــراه نباشــد )4( .رویکــرد چهــارم مبتنی بر
تئوری برداشت ساختاری است .در این رویکرد ،برداشتی صحیح
است که شباهت بین ایده و نمونه از سطح شباهتهای ظاهری
و کپیبرداری فراتر رود و با انتقال ارتباطات بین اجزا همراه باشد.
روش ارزیابی برداشــت به رویکرد تعریف برداشــت صحیح وابســته
اســت .مولفه مورد تا کید هر رویکرد بر اســاس ســاختار مولفههای
اصلــی تصویــر  1بررســی میشــود .در رویکــرد اول ،بایــد روشــی کــه

جدول  -2دستهبندی روشهای ارزیابی برداشت.

نوع رویکرد

تئوری

شاخص ارزیابی

مولفه

ارزیابی ایده بدون مقایسه با نمونه

تعریف ایده خالق

کیفیت ایده
کمیت ایدهها
تنوع ایدهها
بداعت ایده

ایده طراحی

تعریف درجازدن

تکرار ویژگیها
تکرار ایدهها

تعریف برداشت ساختاری

نوع شباهت

ارزیابی ایده در مقایسه با نمونه

رابطه بین ایده و نمونه
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فرآیند طراحی را ارزیابی میکند مورد اســتفاده قرار گیرد ۲۶و مولفه
فرآیند برداشــت اهمیــت دارد .در رویکرد دوم ،چهار وجه بداعت،
کیفیت ،کمیت و تنوع ایده بدون توجه به نمونه ارزیابی میشــود
و مولفه ایده طراحی دارای اهمیت اســت .در رویکرد ســوم ،وجوه
درجــازدن مانند تکــرار نامطلوب ویژگیهای نمونــه مال ک ارزیابی
است و در رویکرد چهارم ،نوع شباهت بین ایده طراحی و مصداق
ارزیابی میشــود .رویکرد ســوم و چهارم بر مولفه شباهت بین ایده
و نمونه تا کید دارند.
بــا کامــل شــدن چهــار رویکــرد معرفــی شــده در کنــار یکدیگــر
میتــوان تعریــف جامــع برداشــت صحیــح را چنین نتیجــه گرفت:
طــی فرآینــد برداشــت صحیــح ،طــراح از مرحله بــه یــادآوردن فراتر

رفتــه و بــا گــذر از مراحل فهمیــدن ،به کاربســتن ،تحلیــل کردن و
ارزیابــی ،بــه ســطح آفریــدن میرســد .شــباهت ایــده بــا نمونــه از
ســطح ظاهــری فراتر رفته و به شــباهت ســاختاری میرســد ،تکرار
ً
نامطلــوب ویژگیهــای نمونــه را ندارد و نهایتا بــه ایده خالق منجر
میشــود .بنــا به ایــن تعریف ،بنظر میرســد بتــوان ارزیابی کیفیت
و بداعــت ایــده و نوع شــباهت آن بــا نمونه را به عنــوان کاملترین
روش جهت ارزیابی ایده پیشنهاد داد .این روش ارزیابی مبتنی بر
تعریف جامع برداشــت صحیح اســت و شاخصهای کیفی ارزیابی
را دربــردارد .تصویــر  ،4نشــان میدهد که تعریف برداشــت صحیح
پیشــنهادی در این پژوهش ،هر ســه مولفه فرایند برداشــت ،ایده
طراحی و شباهت ایده و نمونه را همزمان در نظر میگیرد.

تصویر  -3تعریف برداشت صحیح بر اساس ساختار مولفههای اصلی.

نتیجه
مســئله اصلــی ایــن پژوهــش ،شناســایی راه و رســم صحیــح
اســتفاده از نمونهها در ایدهپردازی معماری اســت و این دو سوال
مطرح اســت که برداشــت صحیح از نمونه در ایدهپردازی چیست
و چگونه میتوان درســت بودن برداشــت را ارزیابــی کرد .در ابتدا،
مولفههــای اصلــی در برداشــت از نمونــه شــامل طــراح ،مســئله
طراحــی ،نمونــه ،فرآینــد برداشــت ،ایده طراحــی و رابطــه نمونه و
ایده شناســایی شــدند و سطوح مواجهه با نمونه مبتنی بر سطوح
مختلــف تفکر تدوین شــد .با تحلیل یافتههای پژوهش مشــخص
شــد کــه چهــار رویکــرد مبتنــی بــر فرآینــد برداشــت ،ایــده خــاق،
برداشــت ســاختاری و اجتنــاب از درجــازدن در تعریــف برداشــت
صحیــح در ادبیات موضوع وجود دارد .هر رویکرد ،مولفه متفاوتی
شــامل فرآینــد طراحی ،ایده طراحــی و رابطه ایــده و نمونه را مورد
توجه قــرار میدهد .بنابراین با تا کید بر رویکردی جامعنگر ،توجه
بــه مولفههــا در کنــار یکدیگــر و پوشــش کل ســطوح تفکــر میتوان
برداشــت صحیح را فراتر رفتن از مراحل به یادآوردن ،فهمیدن ،به
کاربســتن ،تحلیل ،ارزیابی و رســیدن به ســطح آفریدن دانست که
نتیجه آن ایده طراحی بدیع ،با کیفیت و دارای شباهت ساختاری

بــا نمونــه اســت .به کمــک نتایج ایــن پژوهــش ،ســایر رویکردها و
پژوهشهــای انجام شــده در حوزه برداشــت از نمونه قابل تحلیل
اســت و در ایــن پژوهش تعــدادی از الگوهای برداشــت و الگوهای
ارزیابــی مــورد تحلیــل و مقایســه قــرار گرفتنــد .بــا توجه بــه تعریف
جامــع برداشــت صحیــح ،ارزیابــی کیفــی شــاخصهای بداعــت و
کیفیت محصول ایدهآفرینی و نوع شــباهت (ســطحی ،ساختاری،
کپیبرداری و بیارتباط) توسط داور خبره به عنوان روش مناسب
جهــت ارزیابی طراحــی مبتنی بر نمونه پیشــنهاد میشــود .نتایج
ایــن تحقیــق میتوانــد توســط مدرســان معمــاری جهــت ارزیابــی
ایدههای دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد و همچنین مدرسان
را کمــک نمایــد کــه بجــای تصمیمگیــری در مورد اســتفاده یا عدم
اســتفاده از نمونهها در طراحی ،دانشــجویان را به سمت برداشت
صحیح از نمونهها در ایدهآفرینی سوق دهند .در انتها باید در نظر
داشــت که دانستن تعریف برداشت صحیح و داشتن الگویی برای
فرآینــد برداشــت نمیتوانــد تضمینکننــده نتیجــه طراحی باشــد.
دانشــجویان معمــاری به دالیل مختلف ماننــد ضعف در طراحی،
ناتوانــی در بیــان ایــده و نداشــتن تمرینهای ایدهآفرینی مناســب
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از کپیبرداری وجود دارد که شناخت و تدوین این تمرینها برای
.پژوهشهای آتی توصیه میشود

.یکــردن از آثــار معمــاری روی آورنــد
 ممکــن اســت بــه ســمت کپ
بنابراین نیاز به تمرینهای هدفمند و طراحی شده برای اجتناب
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rchitecture precedents are important sources to educate architecture students. Inappropriate use of precedents may lead to design
fixation. The use of precedents is common in
architectural design and there is no clear difference between copy and inspiration. Therefore it
is important to know what the true mapping is and
how we can evaluate the relation between precedent and design outcome. In this paper with the
aim to recognize the true mapping, we describe
the different mapping models and analyze those
based on bloom taxonomy from remember layer
to understand, apply, analyze and create layers.
Based on this model 20 steps must be done:
recognizing, recalling, remember, interpreting,
exemplifying, classifying, summarizing, inferring,
comparing, explaining, executing, implanting,
differentiating, organizing, attributing, checking,
critiquing , generating, planning and producing.
The Eilouti model is more comprehensive than
others and comprise all layers, but it is a complicated model and difficult to reuse by educators.
The models compared based on new findings of
design theories. Six models are categorized in
normative models and one is categorized empirical. Therefore there is no mapping model based
on studding the design behavior of expert designers, observing designers during design process
and interacting between designer and design idea
presentation. Thus none of these models didn’t
use by other researchers or in architecture education. But visual analogy model became an educational method because of its empirical merit. We
investigated all different methods that evaluate relation between precedent and design idea. There
are two approaches, first approach evaluate idea
without considering precedent. In this approach
good idea is creative ones and four creativity pa-

rameters, novelty, quality, quantity and diversity,
are evaluated in qualitative, quantitative, or synthesis methods. Second approach evaluates design idea in comparison with precedent based on
originality, design fixation and similarity type definitions. Some evaluation methods such as quantity, diversity or repeated ideas are used in conditions that designers produced all possible ideas
and are not usable in normal conditions. Some
methods need to predict all possible solutions by
researcher and count all precedent features that
almost impossible in architectural design. Therefore most of the quantitative methods are not
usable in architectural education and qualitative
methods based on expert judges are preferred.
We presented four mapping definitions based
on four different approaches, mapping process,
creative idea, design fixation, and structural mapping. For every definition there is an evaluation
method. The comprehensive definition is offered
that true mapping is going beyond levels of thinking and achieve creation level that leads to structural similarity and enhances novelty and quality
of design idea. The similarity between source and
idea and novelty and quality of idea must be evaluated based on this definition. Knowing the true
definition and having a mapping process model
cannot guarantee the design results. Students
copy the source examples because lack of design
ability, idea presentation skills or ideation ability.
Thus there is need to purposeful and designed
practices to help students. Finding educational
ways to enhance students’ ability in true mapping
are recommended for Future studies.
Keywords: True Mapping, Design Idea, Precedent, Design Process, Evaluation.
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