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سبکهای یادگیری و تفکر قیاسی در فرآیند طراحی
معماری*
مهیارباستانی ،1سید امیرسعید محمودی
 1دانشجوی دکتری معماری ،گروه معماری ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 2دانشیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
**2

(تاریخ دریافت مقاله ،97/4/19 :تاریخ پذیرش نهایی)97/12/25 :

چکیده
روش قیاســی همواره به عنوان یکی از خالقانهترین راهکارهای ایدهپردازی در فرآیند طراحی معماری
مورد توجه بوده اســت .قیاس به چهار دســته مســتقیم ،ســمبلیک ،شــخصی و فانتزی تقســیم شــده
و دو موضــوع انتخــاب منبــع و انتقــال منبع به هدف ،در فرآینــد قیاس اهمیت مییابــد .در این مقاله
طــی یــک پژوهــش توصیفی (اقــدام پژوهی و همبســتگی) ،پس از تدوین ســاختار مناســب برای روش
تدریس قیاسی در دروس مقدماتی طراحی معماری ،رابطه انواع قیاس با سبک یادگیری دانشجویان
مقدمات طراحی بررســی گردید .گردآوری دادهها با اســتفاده از چکلیســت کنترل ویژگیهای قیاس
و پرسشــنامه فلدر و ســالمون انجام شد .در سبک فلدر و ســالمون ،افراد بر اساس چهار معیار تأملی-
فعال ،حسی-شهودی ،کلی-متوالی و دیداری-کالمی قابل تقسیم هستند .تحلیل دادهها با نرمافزار
پ ـیالاس و روش معــادالت ســاختاری نشــان میدهــد افراد تأملــی در انجــام قیاس ســمبلیک ،افراد
فعال در ایجاد قیاس مســتقیم ،افراد حســی در قیاسهای شــخصی و دانشــجویان با ســبک شــهودی
در قیاسهــای فانتزی موفقیت بیشــتری دارند .همچنین یادگیرندگان با ســبک شــهودی در انتخاب
منابع مناسب و افراد با سبک دیداری و متوالی در انتقال منبع به هدف قیاس موفقتر عمل کردهاند.
نتایج این پژوهش در ایجاد روشهای آموزشی جدید در دروس مقدمات طراحی مفید خواهد بود.

واژههای کلیدی
روش قیاسی ،قیاس در فرآیند طراحی معماری ،روش تدریس قیاسی ،سبک یادگیری.
*این مقاله برگرفته از بخشی از رساله دکتری معماری نگارنده اول با عنوان "تطبیق روشهای آموزش خلق ایده معماری با ویژگیهای شخصیتی
دانشجویان" به راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره دکتر آزاده شاهچراغی است که بدینوسیله از زحمات ایشان قدردانی میشود.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-66409696 :نمابر.E-mail: amahmood@ut.ac.ir ،021-66461504 :
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مقدمه
آمــوزش معمــاری در کارگاههــای طراحــی ،یکــی از مهمتریــن
قســمتهای آمــوزش در دوران تحصیــل دانشــجویان معمــاری
بهشــمار میآیــد .ایــن محیطهــا ،هماننــد ســایر محیطهــای
یادگیــری ،هــم بــه عنــوان یــک مرکــز یادگیــری و هم بهصــورت یک
ســازمان اجتماعــی پیچیــده عمــل میکننــد .فرآیند مهمــی که در
کارگاههای معماری شکل میگیرد ،تنها ارائه یک سخنرانی نیست
بلکه ارتباط اجتماعی است که بین دانشجو با معلم و دانشجویان
ب��ا ه��م ش��کل میگی��رد ( .)Wender & Roger, 1995, 319نقــش
کارگاههای طراحی در ســه مرحله قابل بیان است :آموختن برخی
مهارتهــای جدیــد مثــل دیــدن و ارائه کــردن ،آموختــن و تمرین
یــک زبــان جدید (زبان کالمــی و تصویری) و اینکــه بیاموزند چطور
معمارانه فکر کنند (.)Ledewitz, 1985, 2-8
در آموزش فرآیند طراحی ،ایدهپردازی که با عنوان خلق ایده و
شــکلگیری کانسپت شناخته میشــود ،یکی از چالشهایی است
که اغلب دانشجویان با آن مواجه هستند .ا گرچه بسیاری از افراد،
انجــام ایــن مرحله از طراحی را به شــهود و کوش ـشهای ناآ گاهانه
ذهــن نســبت میدهنــد اما نظریــه پــردازان طراحــی در حوزههای
زمانی متفاوت ،ســعی داشــتهاند این مرحلــه از فرآیند را روشمند
ساخته و راهکارهایی برای تسهیل آن ارائه نمایند.
مطالعــه پیشــینه تصویری آثــار معماران حکایــت از آن دارد که
بیشــتر کارهای خالق طراحی ،از طریق تفکر قیاســی و نوعی توجه
و گفتگو با برخی واســطههای تصویری از دنیای خارج از معماری
بدســت آمده اســت .تفکر قیاســی نوعی فرآیند شــناختی است که

میتوانــد از دانــش گذشــته بــرای تولیــد ایدههای جدیــد حمایت
کرده ( )Holyoak & Thagard, 1997و به عنوان ابزاری در یادگیری
م��ورد اس��تفاده ق��رار گی��رد ( .)Brown, 1989اســاس تفکــر قیاســی
انتقــال دانــش از یــک موقعیت به موقعیــت دیگر ،از طریــق فرآیند
تناظــر اســت .تناظر یعنی یافتــن مجموعهای از تشــابهات نظیر به
نظی��ر در ابع��اد مختل��ف دو مجموع��ه از اطالع��ات( (�Gick & Holy
 .)oak, 1983اســتفاده از قیــاس بخصوص در حل مســائل طراحی
کــه الگوریتم خاصــی برای تولیــد ایدههای طراحــی در آنها وجود
ندارد ،بسیار اهمیت مییابد (.)Simon, 1984
از ســوی دیگر ،فرآیند آمــوزش در کارگاههای طراحی تا حد زیادی
با دنیای تفکر و اندیشــه دانشــجویان پیوند خورده اســت .بر اســاس
شوپــرورش شــناختی ،ایــن دانشــجویان هســتند کــه دانــش را
آموز 
ً
میســازند و آنهــا صرفــا بــه عنــوان دریافتکننــده دانــش نیســتند
(اشــمن .)310 ،1384 ،در خصــوص آمــوزش فرآینــد طراحــی و نحــوه
برنامهدهــی و فکــر کــردن در طراحــی ،مطالعــات پیشــین حا کــی از
ضرورت توجه به استعدادهای یکایک دانشجویان در رشته معماری
است (محمودی .)1377،1381،1383،1389 ،از آنجا که هر دانشجو
دارای اســتعدادهای متفاوتی در زمینههای گونا گون طراحی است،
ایــن مقالــه کــه نــگاه میکنــد به ســبک یادگیــری و تفکــر دانشــجو ،از
اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .لــذا ایــن پژوهــش ،پس از بررســی
ادبیــات موضــوع ،در مطالعــهای عملــی ،به بررســی رابطه نــوع روش
قیاسی ترجیحی دانشجویان در فرآیند طراحی و میزان موفقیت آنان
در مراحل تفکر قیاسی با سبکهای یادگیری آنان خواهد پرداخت.

-1مروری بر ادبیات موضوع
ایــن بخش از پژوهش ،به تشــریح دو کلیــدواژه اصلی پژوهش،
قیــاس و ســبکهای یادگیــری ،اختصــاص خواهــد یافــت .روش
قیاســی هــم به عنوان یــک روش خلق کانســپت در فرآیند طراحی
و هــم به عنوان روشــی بــرای تدریس در کارگاههــای معماری مورد
بررســی قــرار میگیــرد .بــا توجــه بــه تأثیــر ویژگیهــای شــخصیتی
دانشــجویان در انتخــاب روش ایدهپــردازی و همچنیــن اهمیــت
انطبــاق روش تدریــس معلمیــن با روش یادگیری دانشــجویان ،در
بخش دوم ،ســبکهای یادگیری در قالب سبک فلدر و سالمون و
سوابق استفاده از آن در حوزه تحقیقات معماری ارائه خواهد شد.

 -1-1روش قیاسی

1

اید هپــردازی بــه عنــوان بخــش مهمــی از فرآینــد طراحــی،
همــواره در ادبیــات طراحیپژوهــی مورد توجه بوده اســت .جفری
برادبنــت ،2روشهــای خلــق ایــده در طراحــی معماری را بــه چهار
روش عملگرایانــه ،3گونهشناســی ،قیاســی و نحــوی 4تقســیم

میکن��د ( .)Broadbent, 1973, 315-316تــم مکگینتی 5در کتاب
مقدم ـهای بــر معمــاری ،بــر اســاس تحلیلهــای خــود و اظهارنظر
برخی معماران ،پنج نوع کانســپت قیاســی ،استعارهای ،جوهری،
پاسخهای مس��تقیم -حل مسئله و آرمانی را برمیشمرد (Snyder
.)et al., 1979, 223- 228کاری یورمــا کا شــیوههای طراحــی را در
هفــت مورد دســتهبندی میکند .طبیعت و هندســه ،موســیقی و
ریاضــی ،تصــادف و ناخــودآ گاه ،خــرد و اندیشــه ،ســابقه و گونــه،
ســایت و محیــط و ســرانجام فرآیندهــای طراحــی کــه خــود زاینده
هستند ( .)Jormakka & Schurer, 2007, 33-39ا گرچه روشهای
متفاوتــی چــون گونهشناســی ،روشهــای نظــری ،منطقــی و غیره
بــرای خلــق ایده وجــود دارد ،اما از بین این مقوالت ،شــاید قیاس
ت باشد.
پرکاربردترین ابزار برای خلق کانسپ 
تفکــر قیاســی یعنــی بــر اســاس موقعیتهــای مشــابه قبلــی ،با
موقعیت جدید رفتار شود .لذا استفاده از قیاس این امکان را فراهم
میســازد تــا اطالعــات ســاختاری از موقعیتهــای شناختهشــده
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(منبــع قیاس) شناســایی و بــه موقعیتهایی که نیــاز به توضیح و
تش��ریح دارند (هدف قیاس) تبدیل شود (Holyoak, 1990, 117-
 .)146این فرآیند از دو بخش شناسایی -بازیابی و ردیابی -انتقال
تشــکیل شــده اســت .در بخش شناســایی -بازیابی ،موضوعات و
موقعیــت هدف ،شناســایی میشــود تــا اصــول انتزاعــی راهحلها
اســتخراج گردد .این جنبه نیاز به اشــارههایی بــرای بازیابی ذهن
در دســتیابی بــه دانش دربــاره واقعیتهای شــناخته شــده دارد.
ایــن اشــارات میتواند شــامل کلمــات کلیدی یا اشــارات تصویری
باشــد .وقتی منابع قیاس شناســایی گردید ،باید روابط بین منبع
و موقعیت هدف برقرار گردد و برای کشــف چگونگی انتقال اصول
قیاس��ی ت�لاش ش��ود ( .)Casakin, 2012گاهــی دو واژه قیــاس و
استعاره 6مترادف با هم قرار میگیرند اما باید دانست ا گرچه هر دو
مفهوم به دنبال ایجاد رابطه بین دو موقعیت مشــابه هســتند ،اما
قیاس به رابطه عینی و استعاره ،رابطه ذهنی و انتزاعی میپردازد.
بــر مبنــای نظریــه گتنــر ،7قیــاس میتوانــد بــه دو دســته قیاس
ســطحی و عمیــق (ســاختاری) تقســیم گــردد .قیــاس ســطحی
بــه موضوعــات قابــل دســترس و مفاهیــم ســطحی مشــخصات
موضــوع اشــاره دارد .ا گرچــه ایــن نــوع قیــاس بــه راحتــی ایجــاد
یگــردد ،ضمانــت ایــن مســئله کــه چنیــن قیاسهایــی بتوانــد
م 
منجر به شــکلگیری روابط ســاختاری شود ،بعید به نظر میرسد.
متــری بیــن
قیاسهــای ســاختاری مســتلزم ایجــاد روابــط منظ 
موضوع و هدف اســت که بر اســاس ویژگیهــای عمیقتر موقعیت
مشــابه شــکل میگیرد .این نــوع از قیاسها ،تأثیر بســیار زیادی بر
کیفیـ�ت راهحلهـ�ای حاصـ�ل دارد (.)Gentner, 1983, 155-170
منبــع و هــدف قیــاس ممکــن اســت در یــک حــوزه یــا در دو حــوزه
متفــاوت باشــند .درجه ســختی قیاس به نزدیکــی و دوری منبع و
هــدف نیــز بســتگی دارد .ردیابی و انتقــال در قیاسهایــی که بین
دو حــوزه متفاوت برقرار میشــوند به مراتب ســختتر خواهند بود
و ای��ن موض��وع بر کیفیت نتیجه بس��یار تأثیر میگ��ذارد (Johnson-
.)Laird, 1989, 313-331
-1-1-1روش قیاسی در فرآیند طراحی
بررســی کتب معماری نشــان میدهد قیاس و استعاره همواره
بــه عنــوان یکــی از روشهــای خالقانــه در طراحــی معمــاری مــورد
توجه بوده است .ویوله لودوک ،8در کتاب گفتمانهای معماری،
بــه اســتعاره بــه عنوان یــک روش برای خلــق ایده اشــاره و آن را به
ســه نوع اســتعاره ماشــین ،ارگانیک و کریستال تقســیم میکند که
یکــی مربــوط بــه قیاس با فرهنــگ انســانی و دو مورد دیگــر مربوط
بــه قیــاس بــا طبیعــت میشــود .اســتعاره ماشــین نشــاندهنده
تحسین خالقیت مهندسی و دغدغه فقدان وجود مسیر مستقیم
(بــدون اســتفاده از پیشــینهها) در طراحــی بــوده و بــه طراحــی بــا
مصالــح کارخان ـهای و روش فناورانــه برمیگردد .اســتعاره ارگانیک
بــه شــکلهای انســانی و مصالــح طبیعــی اشــاره میکند .اســتعاره
کریســتال نیــز بــه کیفیــات یــا ســاختارهای انتزاعــی موجــود در
طبیعت ،بهطور خاص کندوی زنبور عســل ،آشــیانه پرندگان و...
اشـ�اره دارد ( .)Hearn, 2003, 189-190فیلیــپ اســتدمن 9قیــاس

زیستشناســی را بــه عنــوان یــک روش مهــم در خلــق آثــار هنــری
و معمــاری معرفــی کــرده و بــه ســیر تاریخــی قیاسهایــی کــه بیــن
انداموارههای طبیعی و تولیدات انســانی بخصوص ســاختمانها
انجام گرفته ،اشاره میکند(. )Steadman, 2008, 1-7
پــل الزیو مینویســد کــه ابتکار تنهــا بهصورت آ گاهانــه بهوقوع
میپیونــدد؛ یعنــی وقتــی مبتکــر بتوانــد بیــن نتیجــه خاصــی کــه
ً
انتظــار دارد و نتایــج واقعی که قبال دیده و به خاطر ســپرده اســت،
مشابهتهایی را تشخیص دهد .قدرت فرد برای ابتکار ،به توانایی
او در تشخیص قیاس بین نتایج و قیاس بین ابزارها بستگی دارد.
الزیــو ،مدلهــای ممکن کــه میتواند منابعی برای قیاس باشــد را
بــه مدلهای فیزیکــی ،ارگانیک و فرهنگی تقســیم میکند .ا گرچه
بــا ایــن دســتهبندی ،موضوعــات فرهنگــی (اســتعاری) در دســته
جدا گانهای قرار میگیرد ،اما آن را زیرمجموعهای از قیاس میداند
(.)Laseau, 1980, 147
جــان جرو به پنــج فرآیند ترکیب ،تبدیل ،قیاس ،ظهور و اصول
اولیــه بــرای شــکلگیری طراحــی خالقانه اشــاره میکنــد .در ادامه
توضیح میدهد که میتوان استدالل قیاسی را به دو دسته قیاس
تبدیلی 10و قیاس اشــتقاقی 11تقسیم نمود .قیاس تبدیلی ،ساختار
مسئله گذشته را با مسئله جدید تطابق میدهد .قیاس اشتقاقی
فرآیند حل مسئله موفق را برای فرآیند پیش بردن راه حل مسئله
جدید بکار میگیرد (.)Gero, 2000, 190-195
-۲-۱-۱انواع قیاس در فرآیند طراحی
ی ویلی��ام گ��وردن ( )Gordon, 1961, 36و
ب��ر مبن��ای دس��تهبند 
برادبنـ�ت ( ،)Broadbent, 1988, 350میتــوان قیاس را به چهار گونه
سمبلیک ،مستقیم ،شخصی و فانتزی (تصویر )1تقسیم نمود.
 -1قیاس سمبلیک 12:در این نوع قیاس ،طراح سعی میکند به
جوهره و مفهوم خاصی که با مســئله در ارتباط اســت نفوذ کرده و
از آن برای قیاس استفاده نماید .این قیاس به دنبال الهام گرفتن
از شــکل و فرم ظاهری و کلی منبع اســت .اســتفاده از فرم صلیب
در پالن کلیساها ،یکی از بهترین نمونههای این نوع قیاس است.
-2قیــاس مســتقیم 13:در ایــن نــوع قیــاس ،مســئله طراحــی با
حقایــق عینــی از ســایر حوزههای هنــر ،علوم یا تکنولوژی مقایســه
میشــود و از اتفاقات ،رفتار و روابط بین اجزا برای قیاس اســتفاده
میکنــد .برای مثال پایههای نگهدارندۀ ســقف ســالن نمایشــگاه،
طراحی پیر لوئیجی نروی ،14قیاس از دستی است که یک سینی را
متعادل نگه داشته است.
-3قیــاس شــخصی :15طــراح خــود را بهجــای یــک بخــش از
موضــوع طراحی یا بســتر آن قــرار میدهد .به عنــوان نمونه ،وقتی
میخواهیــم صدایمان در مســافت دور شــنیده شــود ،دســتها را
دور دهان میگیریم .کلیسای لوکوربوزیه در رونشان برای رساندن
صدای نمازگزاران ،از این روش استفاده کرده است.
-4قیــاس فانتــزی :16بــا اســتفاده از تکنولوژی بــه رویاهایی که
در ذهــن معمار اســت امکان اجراییشــدن میدهــد .ژان نوول در
طراحــی انســتیتو عــرب در پاریــس از همیــن روش اســتفاده کــرده
است .در این ساختمان ،میزان گشودگی دریچههای بکار رفته در
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جداره نما با تغییر شرایط تابش خورشید تغییر میکند (باستانی و
محمودی.)11 ،1397 ،
 -۳-1-۱روش تدریس قیاسی در کارگاه معماری
یکــی از نــکات مهمــی کــه در آموزش معمــاری باید مــورد توجه
قــرار گیــرد ،هماهنگــی روشهــای تدریس بــا روشهــای طراحی و
ســبک یادگیری دانشــجویان در این فرآیند اســت .اشرف سالما،17
ده روش تدریــس مختلــف بــرای آمــوزش در کارگاههــای معمــاری
معرف��ی میکن��د ک��ه روش تدریس قیاس��ی یکی از آنهاس��ت( (�Sal
.)ama, 2016ایــن مــدل ،اولیــن بــار توســط گــوردون ســیمونز 18در
ســال  1978در دانشــگاه سینســیناتی بــکار گرفته شــد و بعــد از آن
در دهه  1980و  1990تکمیل گردید .این روش بر اســاس ایدههای
پیتــر کولینــز شــکل گرفتــه کــه اعالم م ـیدارد کــه فرآینــد التقاطی،
انتخــاب و رد راهحلهــای ممکــن کــه از منابــع متفــاوت حاصــل
شــده ،بــرای طراحی بســیار ســاده اســت .تأ کیــد بر تازگــی و خاص
بــودن ایدههای طراحــی ،اغلب گمراهکننده و بیهــوده خواهد بود
( .)Collins, 1971, 22در ایــن روش ،قیــاس بــه عنــوان منبــع غنی
تولیــد ایدههــای خالقانه شــناخته میشــود و معماران را بــه الهام
از زمینههــای دیگــر نظیــر طبیعــت ،ادبیــات و  ...دعــوت میکنــد.
البتــه یکی از مهمتریــن منابع قیاس در معماری ،ســاختمانهای
موجود هســتند که ســیمونز از آن در روش آموزشــی خود اســتفاده
میکند ( .)Goldschmidt, 2001, 200این روش تدریس شــامل دو
زیرمجموعه است .آشنایی با تکنولوژی ساخت و روش مفهومی-
شــکلی .در بخش نخست ،دانشــجویان با تکنولوژیهای متفاوت
ساخت آشنا میشوند تا امکان پیادهسازی و اجراییکردن ایدهها
بــرای آنــان وجــود داشــته باشــد .در بخــش مفهومی-شــکلی ،از
دانشــجویان خواســته میشــود تــا نمونههــای شــکلی موجــود از
معماران معروف را به عنوان منبع قیاس بکار گیرند .این قیاس با
مطالعه نظریات ،ســبکها و تمرینهــای معماران موردنظر همراه
خواهــد بود .مهمترین ابزار کانسپتســازی ،ما کتســازی خواهد
بود .از دانشــجویان خواســته میشــود که توضیح دهند که چطور
مدل آنها با مســئله طراحی روبرو خواهد شــد و چه ایده شخصی
را به طراحی آوردهاند (.)Salama, 2016, 123
یانــوو وو و همــکاران نیــز تأ کیــد میکنند کــه یادگیــری از طریق

تفکــر قیاســی میتواند به دانشــجویان کمــک کند تا با اســتفاده از
دو فرآینــد تشــبیه و تطبیق ،دانش گذشــته خود را بــا دانش آینده
پیوند داده و خالقیت خود را بهبود بخشند .آنها در سال  2016از
این روش برای آموزش دانشــجویان مقدماتی در دانشــگاه نورتون
تایــوان اســتفاده نمودنــد .ایــن پــروژه آموزشــی ،ســه زیرمجموعه
داشت .بخش اول شامل استفاده از نقاشیهای مرتبط با موضوع
و ترســیم یک ترکیب دو بعدی بر اســاس آنها بود .در بخش دوم،
یکی از ترســیمهای دو بعدی به ترکیبی سه بعدی تبدیل میشد.
بخــش ســوم تمرین ،بــه حــوزه معمــاری اختصاص مییافــت و در
آن هــر دانشــجو از کانســپتهای بدســت آمــده بــرای ایجــاد یــک
ســاختمان معمــاری که بتوانــد عملکردها را با خــود تطبیق دهد،
استفاده میکرد (.)Wu et al., 2016, 1193-1194
در تحقیق دیگری ،کاسا کین و همکاران در دانشگاه تکنولوژی
دلــف ،از روش تدریــس قیاســی در قالــب دو گــروه قیــاس بصــری
و کالمــی اســتفاده نمودنــد .فعالیــت آنهــا در طراحی یــک پالزای
دانشــجویی ،در بخــش اول بهصــورت فــردی و در مرحلــه بعد به
صورت گروهی ســازماندهی شــد .در قیاس بصری یک برگه حاوی
دستورالعمل پروژه ،توضیح مسئله طراحی ،عکس از سایت و چهار
تصویــر مرتبــط بــا موضوعــات مختلف مثــل طبیعت ،هنــر و  ...در
اختیار دانشــجویان قرار داده شــد .دانشجویان باید کانسپتهای
گرافیکی خود را با اســتفاده از منابع قیاس ارائه میدادند .در گروه
قیــاس کالمــی ،منابع قیــاس چند صفحــه متن بود .نتایج نشــان
داد که استفاده از قیاس بصری در تعریف و ارزیابی مسئله طراحی
و قیــاس کالمــی در تولیــد ایــده بهتر عمــل خواهد کــرد .همچنین
جلسات فردی در تولید ایده و تعریف مسئله و جلسات گروهی در
ارزیابی مؤثرتر است(.)Casakin & Timmeren, 2014, 5-11
در پژوهشــی دیگــر ،فیضــی و همــکاران بــه بررســی  70نفــر از
دانشــجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علم و
صنعــت ایران و دانشــگاه هنر تهــران با عنوان طراحــی یک اقامتگاه
بیــن راهــی ،در قالــب یــک اســکیس  40دقیقــهای ،پرداختنــد .این
اســکیس بــا الهــام از چهــار منبــع متفــاوت قیــاس شــامل فرمهــای
طبیعی ،بناهای تاریخی ایرانی ،آثار شاخص معماران غرب و بنایی
بــا عملکــرد مشــابه انجام گرفــت .نتایج نشــان داد که دانشــجویان
سالهای متفاوت از منابع الهام مختلفی بهره میگیرند .بهطوری

تصویــر  -1بــه ترتیــب از ســمت چــپ-1 :قیاس س��مبلیک با صلیب در پالن کلیس��ا ( -2 ،)Laseau, 1980, 144قیاس مسـ�تقیم در سـ�الن نمایشـ�گاه پیر لوئیجـ�ی(-3،)Cirenei, 2014قیاس
شخصی در کلیسای رونشان لوکوربوزیه (-4 ،)Laseau, 1980, 145قیاس فانتزی در انستیتو عرب در پاریس اثر ژان نوول (.)Karimullin, 2012
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که دانشــجویان ســالهای پایین به اســتفاده از فرمهــای طبیعی و
دانشجویان ارشد به استفاده از آثار شاخص معماران غربی متمایل
بودنــد .همچنیــن توانایــی برداشــت ســاختاری از منبــع قیــاس بــا
افزایش سنوات دانشجو افزایش مییابد (فیضی و علیپور.)1393 ،

-۲-۱سبک یادگیری

فرآینــد طراحــی معمــاری شــامل تکنیکهایــی اســت کــه
راهحلهایــی را بــرای مســئله طراحی مشــخص میکنــد .در مرحله
خلق کانســپت ،به عنوان مرحله تولید و ارزیابی ایدههای مختلف،
پــردازش اطالعــات و تصمیمســازی بســیار اهمیــت دارد .محققین
دریافتهانــد که فرآینــد یادگیری در طراحی ،فرآیندی درونی اســت و
هر فرد روش خاصی را برای دریافت اطالعات در هر محیط یادگیری
ترجیــح میدهــد و ایــن ترجیح شــخصی ،ســبک یادگیــری 19آن فرد
نامیــده میشــود ( .)Kraus et al., 2001, 125–140اصطالح ســبک
یادگیــری بــه باورها ،رجحانها و رفتارهایی که بهوســیله افراد بهکار
میروند تا به یادگیری آنان در یک موقعیت معین کمک کنند ،گفته
میشــود (ســیف .)171 ،1383 ،مدلهــای متفاوتــی از ســبکهای
یادگیــری در آموزش طراحی بهکار گرفته میشــود که از معروفترین
آنهــا میتوان به ســبک مایرز بریگز ،20چرخه دیوید کلب ،21ســبک
فلدروسالمون 22و سبک ندهرمان 23اشاره کرد که در این پژوهش از
سبک یادگیری فلدر و سالمون استفاده شده است.
-1-2-1سبک یادگیری فلدر و سالمون
ســبک یادگیــری فلــدر و ســالمون (تصویــر  ،2ســمت راســت)
گسترشــی از مــدل دیویــد کلــب اســت کــه در ســالهای بعــد از آن
ارائــه شــد .در مدل کلــب ،فرآینــد یادگیری شــامل  4مرحله تجربه
عینی ،مشــاهده تأملی ،مفهومســازی انتزاعی و آزمایشگری فعال
اس��ت ( .)Kolb, 1981, 235ایــن مــدل بر اســاس دو زنجیره ادرا ک
و پــردازش ،در راســتای دو محــور عمــودی و افقــی ،شــکل گرفتــه
(تصویــر  ،2ســمت چــپ) و افــراد را بــه چهــار ســبک وا گــرا ،همگرا،
جــذب کننــده و انطبــاق یابنــده تقســیم میکنــد .ســبک فلــدر و
ســالمون کــه ابتــدا با نام فلــدر و ســیلورمن ارائه گردیده بــود نیز بر

اســاس دو محور دریافت و پردازش اطالعات و با پاسخ به سؤاالت
زیر مشخص میگردد.
 -1بــرای ادرا ک کــردن ،یادگیرنــده چه نوع اطالعاتــی را ترجیح
میدهــد :حســی (اطالعــات بیرونــی مثــل دیــداری ،شــنیداری و
تماسهــای بدنــی) یا شــهودی (اطالعــات درونی مثــل خاطرات،
اندیشهها ،بینشها و )...
 -2از طریــق کــدام یــک از حــواس ،اطالعــات بهطــور موثرتــری
ادرا ک میشــوند و بــه چــه شــکلی؟ دیــداری (تصاویــر ،نمودارها و
نمایش) یا کالمی و از طریق شــنوایی (کلمات نوشــته شده یا گفته
شــده یا فرمول ها) .ســایر حواس بویایی ،المسه و چشایی در این
مقطع بسیار کم اهمیت در نظر گرفته شده است.
 -3یادگیرنده چه نوع سازماندهی اطالعات را ترجیح میدهد؟
اســتقرایی (حقایق و مشــاهدات داده میشــود و اصول پایه آنها
اســتخراج میگــردد) یا اســتنتاجی (اصــول ارائه میشــود و نتایج و
کاربردها استنتاج میگردد).
-4یادگیرنــده چه نوع پردازشــی را ترجیح میدهــد .فعاالنه (از
طریق پرداختن به فعالیت بدنی) یا تأملی (از طریق دروننگری)
 -5یادگیرنــده چگونــه بــه ســمت ادرا ک مــیرود .گام بــه گام
(پیش��رفت تدریجی) یا کل��ی (پرشهای بلن��د)( (�Felder & Silver
.)man, 1988, 675
ایــن مــدل در ســال  2004بوســیله فلدر و ســالمون اصــاح و در
آن ســبک هــای یادگیــری بــر اســاس چهار مقیــاس ارائه شــد .این
چهــار مقیاس بــه دو موضوع ســبک یادگیری (دریافــت اطالعات)
و ســبک تفکــر (پــردازش اطالعــات) تقســیم میشــدند .در بخــش
25
ســبک یادگیری ،دو بخش حسی/شــهودی 24و دیداری/کالمی
27
و در بخش ســبک تفکر دو بخــش فعال/تأملی 26و متوالی /کلی
مطرح شد (.)Felder & Soloman, 2004
حســی /شــهودی :افــراد حســی ،واقعیــات را ترجیــح دادهو دوســت دارنــد مــواردی را کــه یــاد میگیرنــد بــا دنیــای واقعــی
مرتبــط ســازند .رویکــرد آنهــا در برخــورد بــا مســئله طراحــی
تجربــی و عملگراســت .افــراد شــهودی ،اطالعــات انتزاعــی نظیــر
اصــول و نظریههــا را ترجیــح میدهند .رویکــرد آنهــا در برخورد با

تصویر -2سمت راست :سبک یادگیری فلدر و سالمون ()Demirkan, 2016,33( )2004؛ سمت چپ :سبک یادگیری دیوید کلب (. )Newland et al., 1987,4( )1981
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مســئله طراحــی ،ابداعــی و خالقانــه بــوده و بــه دنبــال اســتفاده از
کانسپتهای جدید هستند .افراد حسی دقیق هستند اما ممکن
اســت در برخورد با مســئله طراحی بســیار آهســته عمــل کنند .در
حالی که افراد شـ�هودی سـ�ریع و بیدقت هسـ�تند (�Felder & Sil
.)verman, 1988, 676
دیــداری /کالمــی :افراد دیــداری ترجیح میدهنــد اطالعاترا از طریــق تصاویــر ،دیا گــرام ،ویدئــو و فیلم دریافت کننــد و با این
روش اطالعــات را بهتــر بــه خاطــر میســپارند .آنهــا از اطالعــات
زبانــی و افــکار ،یــک ارائــه تصویــری در ذهــن خــود ایجــاد میکنند
کــه از حافظــه آنها پشــتیبانی میکند .در مقابــل ،افراد کالمی هم
ارائههــای متنی و شــفاهی را ترجیح میدهنــد و هم آنچه از طریق
خواندن یا شنیدن به دست میآورند بهتر به خاطر میسپارند.
فعــال  /تأملــی :افــراد فعــال ،فعالیتهــای دســتی مثــلترســیم یا ســاخت مدل ســه بعدی ،بحــث ،توضیح و آزمــون آن را
ترجیــح میدهنــد .ایــن افــراد محیــط را از طریــق احســاس کــردن
درک میکننــد .آنهــا در برخــورد بــا مســئله بالفاصلــه شــروع بــه
حــل مســئله کــرده و ترجیــح میدهند که مســائل طراحــی را از راه
آزمــون و خطــا حــل کنند .برای کســب اطالعات ،بهجــای تحقیق
شــخصی ،وابسته به دیگران هستند و از کار گروهی لذت میبرند.
از طرف دیگر ،افراد تأملی ،آزمون و دســتکاری اطالعات را ضروری
ً
دانسته و درباره اطالعات عمیقا فکر میکنند .در برخورد با مسئله
ً
طراحی ،ابتدا ســعی میكنند مســئله را كامال درك كنند .این افراد
ترجیح میدهند تنها یا با شریکی آشنا کار کنند.
متوالــی /کلــی :افــراد متوالــی اطالعــات را از طریــق فرآیندیخطــی و مرحلــه بــه مرحلــه پــردازش میکننــد .آنهــا زمانــی بهتــر
میآموزند که اطالعات در گامهای متوالی به آنها داده شــود .در
مقابــل ،افراد کلی ابتــدا اطالعات مرتبط را به عنوان یک کل بزرگ
درک میکننــد .گاهی اوقات این افراد قادر نیســتند توضیح دهند
کــه چگونه به راهحل دســت یافتهانــد و در ایجاد ارتبــاط در فرآیند
استدالل مسئله ضعیف هستند.
-۲-2-۱ســبک یادگیــری فلــدر و ســالمون در حــوزه تحقیقــات
معماری
در بیشــتر تحقیقــات میان رشــتهای که در دو حــوزه معماری و
ســبکهای یادگیری انجام شده ،از سبک یادگیری کلب استفاده
شــده اســت .بــه همیــن دلیــل اســتفاده از ســبک یادگیــری فلــدر
و ســالمون در ایــن پژوهــش ،از جنبههــای بداعــت آن محســوب
یگــردد .همانطــور کــه در بخش قبل نیــز توضیح داده شــد ،این
م 
ســبک یادگیری ویژگیهای شخصیتی عمدهتری نسبت به سبک
یادگیری کلب را در بر میگیرد.
مگدا و هدا مصطفی با استفاده از پرسشنامه فلدر و سالمون ،به
بررســی ارتباط تفکر فضایی دانشــجویان معماری با سبک یادگیری
آنان پرداختند .نتایج نشــان میدهد که ا کثر دانشجویان معماری
در دستهبندی سبکهای یادگیری فلدر و سالمون ،دیداری و فعال
هســتند و در مقایســه با گروه کنترل ،قابلیــت درک فضایی باالتری
دارند .ارتباط قوی بین توانایی درک فضایی دانشــجویان و قابلیت

دیداری بودن دانشــجویان وجود دارد و این ارتباط درمورد موضوع
فعــال بــودن دانشــجویان در ســطح پایینتــری قــرار دارد .نتایــج
همچنان نشــان میدهد که برنامه آموزشــی دانشگاه ،دانشجویان
را به سمت افزایش در سبک دیداری و فعال بودن سوق داده است
(.)Mostafa & Mostafa, 2010, 310-317
در پژوهشــی دیگــر ،فوالنــی و همــکاران در دانشــگاه کاوننــت
نیجریه ،از پرسشنامه فلدر و سالمون برای بررسی رابطه جنسیت
و سبکهای یادگیری با عملکرد دانشجویان معماری بهره بردند.
نتایج این پژوهش که  50نفر از دانشجویان سال اول در آن شرکت
داشــتند ،نشان میدهد که بیشتر دانشــجویان متمایل به سبک
متوالــی بودنــد که نشــاندهنده ترجیح آنــان به درک اصــول پایه،
مفاهیــم و روشهاســت .همچنیــن در ایــن جامعه آماری ،بیشــتر
زنان تأملی و مردان فعال بودند و با توجه به میزان موفقیت باالتر
زنان در عملکرد طراحی ،نتایج پژوهش نشاندهنده وجود رابطه
بین سبک تأملی و میزان موفقیت در طراحی معماری است (�Fu
.)lani et al, 2016, 5730-5736
دمیــرکان در مطالعــه دیگــری از پرسشــنامه فلــدر و ســالمون
برای ارزیابی ترجیحات یادگیری دانشــجویان سال چهارم طراحی
اســتفاده کــرد .نتایــج مشــخص میکنــد کــه روشهــای متــداول
آمــوزش طراحــی ،دانشــجویان را بــه ســمت تعــادل در دو ســبک
فعال-تأملــی و حسی-شــهودی ســوق داده اســت .ترجیــح ایــن
دانشجویان در بخش دیداری بسیار زیاد و در حوزه کلی بسیار کم
بوده است (.)Demirkan, 2016
با توجه به اینکه ســبک فلدر و ســالمون در هر دو حوزه ســبک
یادگیــری و روش آمــوزش کاربرد دارد .کروز پرز در پایاننامه خود با
اســتفاده از این سبک ،به ارزیابی روشهای آموزش نرمافزار اتوکد
بــرای دانشــجویان رشــته طراحــی داخلــی پرداختــه اســت .نتایج
نشــان میدهــد کــه این روشهــای تدریــس اغلب بر اســاس چند
سبک یادگیری سازماندهی شده است (.)Cruz-Perez, 2003

 -2شر ح دادهها
ی ادبیات موضوع نشــان داد که فرآیند قیاس از دو مرحله
بررســ 
اصلی شناســایی -بازیابی منبع و ردیابی-انتقال به هدف تشــکیل
شــده اســت .همچنین میتوان قیــاس را به چهار گونه ســمبلیک،
مســتقیم ،شخصی و فانتزی تقسیم نمود .از طرف دیگر ،مطالعات
درباره سبک یادگیری فلدر و سالمون نشان میدهد که افراد دارای
چهار دســته ســبکهای یادگیری حسی-شــهودی ،فعال-تأملی،
دیداری-کالمــی و کلی-متوالــی هســتند .لــذا این بخــش ،در قالب
پژوهشــی میدانــی ،بــه بررســی رابطه نوع روش قیاســی (مســتقیم،
سمبلیک ،شخصی ،فانتزی) ترجیحی دانشجویان معماری و میزان
موفقیت آنان در مراحل تفکر قیاســی (انتخاب منبع قیاس ،انتقال
منبع به هدف) با سبک یادگیری فلدر و سالمون خواهد پرداخت.

 -۱-۲روش تحقیق

بــر مبنــای چگونگــی گــردآوری دادههــای موردنیــاز ،پژوهــش
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توصیفــی (اقدامپژوهــی و همبســتگی) اســت .از آنجــا کــه بررســی
ویژگیهــای روش قیاســی مســتلزم انجــام یــک تمریــن طراحــی و
جس ـتوجوی ویژگیهــای مورد نظــر در نتایج ایــن فرآیند طراحی
بود ،این روش تدریس اولین بار توسط نویسنده اول در قالب یکی
از تمرینهای درس مقدمات طراحی دانشگاه آزاد گرگان ،طی دو
نیمســال متوالی ســال تحصیلی  ،96-95برای دو گروه متفاوت از
دانشــجویان مورد اســتفاده قــرار گرفت (باســتانی.)20-6 ،1396 ،
پــس از رفــع نواقــص و تنظیــم ســاختار مناســب برنامــه تدریس ،با
توجه به اهداف این مقاله در خصوص کشف روابط نتایج حاصل
از تجربه روش تدریس قیاســی و سبکهای یادگیری دانشجویان،
در نیمســال اول  ،97-96ایــن آزمــون در قالب یــک کارگاه طراحی
یــک روزه بــرای  30نفــر از دانشــجویان مقدماتــی معمــاری برگــزار
گردید .همزمان با بررســی پروژههای دانشجویان ،سبک یادگیری
آنان و روابط همبســتگی متغیرهای زیرمجموعه مورد بررســی قرار
گرفــت .با توجه به اینکه مشــکالت فرآیند تدریس ،توســط مدرس
و بهطــور گامبــه گام در طــول یــک زمــان معیــن و بــا اســتفاده از
ســازوکارهای گونا گــون پژوهشــی مورد کنــد و کاو قــرار گرفته ،این
مرحله از پژوهش ساختار اقدامپژوهی دارد.
برای دســتیابی به نتایج با تعمیمپذیری بیشتر ،آزمون طی دو
نیمسال دوم  97-96و اول  ،98-97بهصورت یکی از تمرینهای
مقدمــات طراحی در دو دانشــگاه آزاد و دولتی گرگان تکرار شــد .با
توجــه بــه تجربههای پیشــین ،مدت زمــان انجام ایــن تجربه به 3
هفته افزایش یافت (تصویر .)3
از آنجا که دانشجویان نسبت به ماهیت موضوع هیچ شناخت
قبلــی ندارنــد ،جلســه اول بــا ارائــه یــک ســمینار دو ســاعته درباره
قیــاس ،انــواع آن و نمایــش نمونههای موجود در معماری توســط
مــدرس آغاز میشــود .ســپس از دانشــجویان خواســته میشــود تا
موضوعــی را به عنوان موضوع طراحی انتخاب کنند .این انتخاب
ً
کامال وابسته به تصمیم دانشجویان و اغلب با توجه به عالیق آنها
خواهــد بــود .به عنــوان مثال ،طراحی یــک نمایشــگاه گل و گیاه،
مرکز موســیقی ،شــیرینی فروشــی و  .....مرحله بعد ،تفکر انفرادی
دانشــجویان اســت .آنها برگهای را در دســت داشــته و بــه تعریف
واژه عنــوان میپردازند و یا هر کلمهای که یادآور موضوع مورد نظر
اســت را یادداشــت میکنند .گاهی برخی از دانشــجویان این کار را

تصویر  -3مدل تدریس قیاسی در پژوهش.

با جستوجوی تصاویر مرتبط در منابع اینترنتی انجام میدهند.
بعــد از دو ســاعت تفکــر انفــرادی ،یک جلســه بحث گروهی شــکل
خواهــد گرفــت و هریــک از دانشــجویان بــا مطرح کــردن موضوع و
منابــع الهــام موردنظــر خود ،از نقطه نظرات ســایر دانشــجویان در
ایــن خصــوص آ گاه خواهــد شــد .ایــن بحــث گروهــی بــه دانشــجو
کمک میکند تا برداشت شخصی خود از منبع و رابطه آن با هدف
قیاس را با برداشت سایر دانشجویان مقایسه کند.
جلســه دوم بــه طراحــی دوبعدی و ســه بعدی حجــم و انتقال
خصوصیــات منبــع بــه هــدف قیــاس اختصــاص خواهــد یافــت.
دانشــجویان بایــد عــاوه بــر ویژگیهــای کلــی حجــم ،در طراحــی
جزئیات آن هم به دنبال استفاده از خصوصیات منبع و موضوعات
مرتبــط باشــند .همچنیــن تمام مراحــل تغییر حجم بایــد در قالب
عکس از حجم و ترسیم کانسپتهای گرافیکی ثبت گردد.
موضــوع جلســه ســوم ،ارائــه رونــد طراحــی (از ایدههــای اولیــه
تــا حجــم نهایــی) در قالب یک شــیت  A1خواهــد بود .ایــن کار به
دانشــجویان کمک میکند تا مهارت مستندســازی فرآیند طراحی
و بازنگــری آن را تقویــت نماینــد .گردآوری دادههــا در این بخش با
استفاده از روش همبستگی و در پایان جلسه سوم انجام میگیرد.
مــدل پژوهــش در این بخش بر اســاس تصویر  4ســاختار مییابد.
سبک یادگیری دانشجویان با استفاده از پرسشنامه و ویژگیهای
آثار قیاسی با استفاده از چک لیست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تصویر -4مدل ساختاری تحقیق.
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 -2-2جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری

بــا توجــه بــه اینکــه روش تدریــس معلمیــن و برنامــه آموزشــی
دانشــگاهی ،بــر روش طراحــی دانشــجویان تأثیرگــذار اســت؛ لــذا
دانشــجویان ترمهــای مقدماتی برای این پژوهش انتخاب شــدند
تــا تأثیــر ایــن مؤلفــه مداخل هگــر بــه حداقــل برســد .جمعیــت مورد
مطالعه 100 ،نفر از دانشجویان درس مقدمات طراحی معماری1و2
دانشــگاه آزاد گرگان و دانشــگاه دولتی گلســتان بودند که طی سه
نیمســال متوالی که در بخش ( )1-2توضیح داده شد مورد بررسی
قــرار گرفــت 80 .نفر از این دانشــجویان به دانشــگاه آزاد و  20نفر به
دانشگاه دولتی اختصاص داشتند.

-۳-۲سؤاالت پژوهش

بــا توجــه بــه هــدف پژوهــش مبنی بــر کشــف رابطه بیــن نحوه
اســتفاده از روش قیاســی با سبک یادگیری دانشــجویان ،سؤاالت
زیر شکل گرفت.
-1در جامعــه مــورد مطالعــه ،دانشــجویان بیشــتر متمایــل بــه
استفاده از کدام سبک یادگیری و کدام نوع قیاس هستند؟
 -2بیــن ترجیــح دانشــجویان معمــاری در انتخاب نــوع قیاس
(مســتقیم ،ســمبلیک ،شــخصی ،فانتزی) با ســبکهای یادگیری
(حسی-شــهودی ،فعال-تأملی ،دیداری-کالمــی و کلی-متوالی)
چه رابطهای وجود دارد؟
 -3در بیــن دانشــجویان معمــاری ،بیــن مراحــل انجــام قیاس
جدول  -۱تفکیک سواالت پرسشنامه فلدر و سالمون.

جدول  -2چک لیست به منظور بررسی ویژ گیهای روش قیاسی در خلق ایده و کانسپت.

(انتخــاب منبــع مناســب بــرای قیــاس و موفقیت در تبدیــل آن به
هدف) با سبکهای یادگیری آنان چه رابطهای وجود دارد؟

-۴-۲ابزار گردآوری اطالعات

یــک بخــش از ابــزار گــردآوری اطالعــات ،پرسشــنامه بســته
مربوط به ســبک یادگیری فلدر و ســالمون اســت .پرسشنامه فلدر
وســالمون ( ،)2004بــر مبنــای مــدل فلــدر و ســیلورمن ( )۱۹۸۸در
زمینه ســبكهای یادگیری ساخته شده است .این پرسشنامه ۴۴
ســؤالی اســت .نحوه پاسخگویی به ســؤالها ،به این صورت است
كه آزمودنی باید از بین گزینههای مربوط به هر ســوال ،گزینهای را
كه بیشــتر در مورد او صدق میكنــد ،عالمت بزند (صمدی.)1390،
این پرسشنامه قادر به سنجش چهار بعد متشكل از هشت سبك
یادگیری است كه در جدول  1آمده است .در هریک از سؤاالت ،هر
گزینــه به یکی از ســبکهای یادگیــری دو قطبی اشــاره دارد .نحوه
نمرهگــذاری این پرسشــنامه به این صورت اســت که جمع نمرات
در هــر گزینــه ،به طیف لیکــرت پنج گزینهای از خیلــی کم تا خیلی
زیــاد تبدیل میگــردد .بهطوریکه امتیــاز ( )3-1خیلــی کم)5-3( ،
کم )7-5( ،متوســط )9-7( ،زیــاد و ( )11-9خیلی زیاد خواهد بود.
پایایــی پرسشــنامه توســط وانزواننبرگ و همكاران بررســی شــده
اســت .آنهــا ایــن پرسشــنامه را روی  ۲۸۴دانشــجوی انگلیســی
اجــرا كردنــد .ضریــب آلفای کرونباخ 28محاســبه شــده قابــل تأیید
بـ�وده اسـ�ت ( .)Van Zwanenberg et al., 2000شــمسآباد نیــز
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در پژوهشــی در ایــران ،با اســتفاده از روش آلفــای کرونباخ ،ضریب
پایایی 0/87برای ســبک فعال-تأملی 0/75 ،برای سبک حسی-
شــهودی ./77 ،برای ســبک کالمی-دیداری و  0/61برای ســبک
متوالی-کلی گزارش نموده است (شمسآباد.)1382 ،
ابــزار بعــدی که در این پژوهش جهت گــردآوری اطالعات مورد
اســتفاده قرار گرفت ،چک لیســتی محقق ساخته (جدول  )2برای
بررسی ویژگیهای روش قیاسی مورد استفاده توسط دانشجویان
در خلــق ایــده بــود .ایــن چــک لیســت دارای  9گویــه اســت کــه
گویههــای ( )2-1بــه قیــاس مســتقیم ،گویههــای ( )4-3به قیاس
ســمبلیک ،گویــه ( )5بــه قیاس شــخصی و گویــه ( )7- 6به قیاس
فانتــزی اختصاص مییابد .گویههای ( )9-8نیز درباره شناســایی
منبع مناســب برای قیاس و انتقال درســت منبــع به هدف قیاس
اســت .این چکلیســت توســط مدرس و بعد از بررســی شــیتهای
دانشــجویان حــاوی کانســپتها و روند شــکلگیری آنهــا تکمیل
گردیده و دانشجویان در پاسخگویی به آن نقشی نداشتهاند.

نمودار  -1توزیع سبک یادگیری در میان دانشجویان مورد مطالعه.

نمودار -2توزیع تمایل به استفاده از انواع قیاس در میان دانشجویان مورد مطالعه.

-3تحلیل دادهها و جمعبندی
نتایــج برخــی از تمرینهــای عملی در تصویر  5ارائه شــده اســت.
توزیــع دانشــجویان بــر اســاس  4معیــار ســبکهای یادگیــری فلدر و
ســالمون در نمودار  1نشــان داده شده است .میانگین سبک فعال-
تأملیبرایدانشجویان،3/27سبکحسی-شهودی،2/77سبک
دیداری-کالمــی  4/23و ســبک متوالی-کلــی  3/25اســت .بررســی
نمودار مشخص میکند که بیشتر دانشجویان متمایل به سبکهای
فعــال ،شــهودی ،دیداری و متوالــی بودهاند و ویژگی دیــداری بودن،
بارزترین مشــخصه در بین دانشــجویان موردآزمون است .همچنین
نتایج چکلیســت قیاس در نمودار  2نشــان دادهشده است .کنترل
ویژگیهایقیاسنیزمشخصمیکند کهمتوسطتمایلدانشجویان
به استفاده از قیاس مستقیم  ،2/98قیاس سمبلیک  ،3/06قیاس
فانتــزی  2/56و قیــاس شــخصی  1/68اســت و تمایــل بــه قیــاس
شخصی در پایینترین سطح قرار گرفته است.

80
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۴شماره  ۱بهار ۱۳۹۸

تصویر  -5چند نمونه از نتایج تمرین عملی.
جدول -3ضرایب مسیر و معناداری سبکهای یادگیری فلدر و سالمون و انواع قیاس.
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در ایــن پژوهــش بــرای کشــف مدلهــای ارتباطــی ،از تحلیــل
ل معادالت ساختاری 29استفاده شده است.
دادهها به وسیله مد 
از طریق این فنون ،پژوهشگر میتواند ساختارهای فرضی مدلها
را کشف نموده و میزان ارتباط بین متغیرها را تعیین نماید .نرمافزار
مــورد اســتفاده در ایــن پژوهش ،اســمارت پیالاس 30اســت .این
نرمافزار ،مدلهای معادالت ساختاری را که دارای چندین متغیر
و اثرات مســتقیم ،غیرمســتقیم و تعاملی اســت ،مــورد تحلیل قرار
میده��د ( )Bagozzi & Fornell, 1982, 24-38و از روش حداقــل
مربعــات جزئی برای ارائه مدلهای معادالت ســاختاری اســتفاده
میکنــد .پیالاس ،نگــرش مبتنی بر واریانس اســت و محدودیت
حجــم نمونــه ندارد و نمونه انتخاب شــده میتواند برابــر یا کمتر از
 30باش��د ک��ه در ای��ن صورت ،نتای��ج معتبر اس��ت (Gary & Terry,
 .)2003, 416در ایــن نرمافزار ،ا گر ضرایب مســیر باالی  0/6باشــد،
بدیــن معنی اســت کــه ارتباطی قوی میــان دو متغیر وجــود دارد،
ا گــر بیــن  0/3تــا  0/6باشــد ،ارتباط متوســط و ا گر زیر  0/3باشــد،
ارتباط ضعیفی وج��ود دارد ( .)Chin, 2003, 7-16همچنین ارزش
 ،Tمعنــادار بــودن اثــر متغیرهــا بر هم را نشــان میدهد .ا گــر مقدار
 Tبیشــتر از  1/96باشــد ،یعنــی اثــر مثبــت و رابطــه معنادار اســت.
ا گــر بیــن  +1/96تــا  -1/96باشــد ،اثر معنــاداری وجود نــدارد و ا گر
کوچکتر از  -1/96باشد ،یعنی اثر منفی ولی معنادار است.

نتایــج حاصــل از بررســی ســبک یادگیــری فلــدر و ســالمون و
چکلیســت انــواع قیــاس و مراحل انجام ،در جــداول  3و  4نمایش
داده شده است .با توجه به اینکه سبکهای یادگیری در قالب دو
قطبیهای فعال-تأملی ،حسی-شهودی ،متوالی -کلی و دیداری-
کالمــی مطــرح میگــردد و افزایــش هــر یک از ایــن متغیرهــا ،دلیل بر
کاهــش متغیر متناظر خواهد بود؛ تنها یکــی از مقیاسها در تحلیل
مــا ک قرار داده شــده اســت .بررســی این جــداول نشــان میدهد:
 سبک فعال با قیاس مستقیم رابطه معنادار دارد. رابطه منفی و معنادار سبک فعال با قیاس سمبلیک ،بیانگررابطه معنادار سبک تأملی با این قیاس است.
 بین ســبک حســی و قیاس شــخصی ارتباط معنادار و مثبتیوجود دارد.
 بیــن ســبک حســی و قیــاس فانتــزی رابطــه معنــادار و منفیوجــود دارد کــه بیانگــر رابطــه مثبــت و معنادار ســبک شــهودی با
قیاس فانتزی است.
بین ســبک حســی با انتخاب مناســب منبع رابطــه معنادار ومنفــی وجــود دارد کــه بیانگــر رابطه مثبت بین ســبک شــهودی و
انتخاب مناسب منبع است.
 بین سبک دیداری و متوالی با انتقال مناسب منبع به هدفارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

جدول  -4ضرایب مسیر و معناداری سبکهای یادگیری فلدر و سالمون و مراحل انجام قیاس.

نتیجه
نتایج حاصل از پژوهش کیفی در بخش نخست نشان میدهد
کــه روش قیاســی ،یکــی از روشهــای خالقانــه در ایجــاد کانســپت
اســت کــه به چهــار نــوع مســتقیم ،ســمبلیک ،فانتزی و شــخصی
تقسیم میشود .در انجام روش قیاسی ،دو موضوع انتخاب منبع
قیــاس و انتقــال منبــع بــه هــدف ،اهمیت بســیار زیــادی مییابد.
معلمیــن در هنگام برخورد با دانشــجویان معماری در کالسهای
طراحــی ،بــا چهــار دســته متفــاوت اصلــی (فعال-تأملی ،حســی-
شــهودی ،دیداری-کالمی و متوالی-کلی) روبرو هستند .همراستا
بــا وجــود روشهای متفــاوت بــرای فرآینــد طراحــی و ایدهپردازی
و ســبکهای گونا گــون یادگیــری ،روشهــای متفاوتــی نیــز بــرای

تدریس در آتلیههای معماری وجود دارد که روش تدریس قیاسی
یکی از این نمونههاست.
نتایــج حاصل از پیمایش میدانی در اســتفاده از روش تدریس
قیاســی در کارگاه مقدمــات طراحــی در طول  3نیمســال تحصیلی
نیز نشان میدهد:
در بیــن انــواع چهارگانــه قیاس ،بیشــتر دانشــجویان معماریتمایل به استفاده از قیاس سمبلیک و مستقیم دارند.
 نتایــج ایــن پژوهــش ،بیشــتر دانشــجویان معمــاری را فعال،شــهودی ،دیــداری و متوالــی میدانــد .همچنیــن ســبک دیداری
در باالترین ســطح قرار دارد .ایــن یافتهها با نتایج تحقیقات مگدا
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و هــدا مصطفــی ( )2010که بیشــتر دانشــجویان معمــاری را فعال و
دیــداری میدانــد ،مطابقــت دارد .پژوهــش فوالنــی و دمیــرکان
( )2016نیز بر متوالی و دیداری بودن دانشــجویان تأ کید دارد که با
نتایج این پژوهش همراستاست.
زمانــی کــه معلمیــن از روش تدریــس قیاســی بــرای آمــوزشطراحــی اســتفاده میکننــد یــا زمانــی کــه بــا دانشــجویانی مواجــه
میشــوند که برای خلق کانســپت طرح خود از روش قیاســی بهره
میگیرنــد ،بایــد در هنــگام راهنمایی آنهــا برای پیشــبرد طرح به
تفاوتهــای فــردی آنهــا توجــه کرده و از اســتراتژی یکســان برای
آمــوزش همــه آنهــا اســتفاده نکننــد .قــراردادن دانشــجویان در
دســتههای چهارگانه ســبکهای یادگیری ،با توجه به مشخصات
رفتاری آنها بخصوص برای معلمینی که در بازه زمانی مناسب در
تعامل با دانشجویان بودهاند ،امکانپذیر خواهد بود.
ایــن موضــوع بخصــوص زمانــی اهمیــت مییابــد کــه ســبک
یادگیــری معلمــان بــا ســبک دانشــجویانی کــه تحــت آمــوزش قرار
گرفتهاند ،متفاوت باشد .در این موارد ،گاهی معلمین بدون توجه
بــه این تفاوت ،دانشــجویان را بــه اســتفاده از روشهای ترجیحی
خــود بــرای خلق ایده و کانســپت ترغیــب میکنند که متناســب با
توانمندیها و عالیق دانشجویان نمیباشد.
 معلمیــن معمــاری در اســتفاده از روش قیاســی ،بهتــر اســتپس از تشــخیص ســبک یادگیری دانشــجویان ،در برخــورد با افراد
بــا ســبک فعــال ،آنها را به اســتفاده از قیاس مســتقیم (اســتفاده

از حقایــق عینــی از ســایر علــوم ،هنــر و تکنولــوژی) و در مواجهــه با
دانشجویان با سبک تأملی ،آنها را به استفاده از قیاس سمبلیک
(توجه به جوهره و مفاهیم و نمادهای مرتبط) هدایت نمایند.
 افراد حسی در قیاسهای شخصی که فرد قابل دسترسترینو ملموستریــن موضــوع یعنــی خــود را منبع قیاس قــرار میدهد،
قتــر خواهنــد بود .از ســوی دیگر افراد شــهودی در قیاسهای
موف 
فانتــزی کــه بــه دنبــال عینیت بخشــی به رویاهــا و تخیــات معمار
بوده و از تکنولوژی برای اجرای ایدهها بهره میگیرد ،نتایج بهتری
بدســت میآورنــد .لــذا بهتــر اســت در اســتفاده از کانســپتهای
قیاســی ،معلمین افراد با ســبک حسی را به استفاده از قیاسهای
شــخصی و افــراد با ســبک شــهودی را بــه بهرهگیــری از قیاسهای
فانتزی هدایت نمایند.
توجه افراد شــهودی به مفاهیم و عناصر انتزاعی بیشــتر است.نتایج پژوهش نشــان داده ،دانشجویان شهودی در انتخاب منابع
برای قیاس به منابع سطحی و در دسترس ا کتفا نکرده و منابع بهتر
و پیچیدهتری برای قیاس خود یافتهاند .در مقابل ،دانشــجویان با
ســبک دیــداری و متوالــی ،با کنار هم قــرار دادن جزئیــات و ایدهها،
مرحلــه به مرحله به ســمت هدف حرکت میکننــد .به همین دلیل
بررسی شیتهای طراحی آنان نشان میدهد آنها در انتقال منبع
به هدف موفقتر عمل کردهاند .چنانچه معلمین در روش قیاســی
بــه تواناییهای دو گروه فوق توجه نمایند ،میتوانند با تقویت این
توانمندی به نتایج بهتری در طراحی دست یابند.

پینوشتها
1 Analogical Method.
2 Geoffrey Broadbent.
3 Pragmatic Design.
4 Syntactic Design.
5 Tim McGinty.
6 Metaphor.
7 Gentner.
8 Viollet-le-Duc.
9 Philip Steadman.
10 Transformational Analogy.
11 Derivational Analogy.
12 Symbolic Analogy.
13 Direct Analogy.
14 Pier Luigi Nervi.
15 Personal Analogy.
16 Fantasy Analogy.
17 Ashraf Salama.
18 Gordon Simmons.
19 Learning Style.
20 Katherine Myers and Isabel Briggs.
21 David Kolb.
22 Felder & Soloman.
23 Ned Herrmann.

24 Sensing/Intuitive.
25 Visual/Verbal.
26 Active/Reflective.
27 Sequential/Global.
 ، Cronbach’s Alpha 28این روش برای محاســبه هماهنگی درونی ابزار
اندازهگیری از جمله پرسشنامه بکار میرود.
 29معــادالت ســاختاری ،مدلــی آمــاری بــرای بررســی روابــط خطــی بیــن
متغیرهای مکنون (مشاهده نشده) و متغیرهای آشکار (مشاهده شده) است.
به عبارت دیگر ،مدلیابی معادالت ساختاری تکنیک آماری قدرتمندی است
که مدل اندازهگیری (تحلیل عاملی ا کتشــافی) و مدل ســاختاری (رگرسیون یا
تحلیل مسیر) را با یک آزمون آماری همزمان ترکیب میکند.
30 SMART-PLS.
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T

he current literature review of design studies indicates the importance of “conceptualization” period during the design process of
architecture. There are four major design methods frequently used by architects in the phase of
conceptualization. They are called: “analogic”,
“typologic”, “pragmatic”, and “theoretic” methods.
Analogical method has always been considered
as one of the most innovative methods for conceptualization. It is usually considered in four types
of: “Direct”, “Symbolic, “Personal” and “Fantasy”
analogy. It is important, however, to recognize that
there are two critical issues in all analogies: “Identification” and “Retrieval” of selected data source.
Two challenging factors in selecting analogical design method are related to the “teaching method” of
the educator and the “learning style” of the learner.
Learning in design is an internal process that is different for each student. A student’s preferred method for receiving information in any learning environment is considered as his/her Learning Style.
Evident show, various learning-style models are
employed in design education. The most common
learning-style models are known as Kolb’s Learning Style Inventory (1981), Felder-Soloman’s Index of Learning Styles (2004) and Ned Herrmann
Whole Brain Model (1989). In their definitions, for
example, Felder & Soloman identified eight types
of learning styles and place them in four scales
of: Active/Reflective, Sensing/Intuitive, Visual/Verbal and Sequential/Global. In the first section, this
article using Action Research method introduces
a new teaching method in the field of analogical
methods. This teaching method is applied over a
period of three weeks in pre design courses. The
second section, using correlation method, investigates the relationship between the types of analogy

and the learning styles used by 100 predesign students at 2 Universities, in Gorgan. Data collection
was conducted by using a checklist for comparison
between the features of analogy and Felder & Soloman questionnaires.The analysis of the data was
conducted by SMART-PLS software. The findings
of the Structural equation method in this research
indicate that: • Students with different learning
styles tend to use different types of analogies in
the process of ideas and they got different levels of
success in performing analogy. When professors
use analogical method or when faced with students who use an analogical method to create their
design concept, they should pay attention to their
individual differences in the direction of students.
• Most students of architecture tend to use Direct
and Symbolic analogy in their projects. On the other hand, in learning style field, a strong preference
is reported in Active/ Intuitive/ Visual and Sequential scales by the students. • Reflective learners
use symbols and concepts for analogy and they
are more successful in performing Symbolic analogy. On the other hand, Active learners are more
likely to use the available sources and have more
success in direct analogy. • Sensing learners is reported more successful in Personal analogy and
Intuitive learners make better outcomes in Fantasy
analogy. • Investigating design sketches indicates
that Intuitive learners act better in Identification and
Retrieval of the source of analog. • Sequential and
Visual learners have been more successful in mapping and transferring the source into the target.
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