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معصومه مالیی

 2
، محمدرضا بمانیان،

1
محمد جواد مهدوی نژاد

فرایند طراحی زمینه گراـ تجربه معماری 1388-89

چکیده
رویکرد  و  هستند  طراحی  فرایند  در  معماران  اولیه  مولد  ابزار  از  طرح  داده های  و  معماری  بستر  به  توجه 
اصلی طراحی را تعریف می کنند؛ این رویکرد، به تجلی گسترده گزینه های طراحی منجر شده است و در نهایت 
ارزیابی موفق تر از راه حل ها و طراحی های کامل تری را به دنبال دارد. در حال حاضر، بی توجهی به بستر 
تأثیر  به مطالعه  این مقاله  امروز رایج است.  از طراحی ها در آموزش معماری در دانشگاه های  در بسیاری 
توجه به بستر و زمینه  طرح در طرح های معماری پرداخته است، به این ترتیب که تحقیق های دانشجویی چهار 
طرح معماری- معماری 2 الی 5- در دو نیمسال تحصیلی1388 ـ 1389 در دانشگاه سوره مطالعه شده اند؛ با 
استخراج معیارهایی از اصول طراحی معماری در جامعه  آماری شاهد و آزمون، آزمایش شده است. وجه 
تمایز دو گروه طراحی در مدلی ساخته شده از بستر طرح بود که در اختیار گروه آزمون به منظور مطابقت 
طرح با زمینه قرار گرفت و در نهایت ارزشیابی طرح های دو گروه بر اساس میانگین نمراتی بود که آنان طی 
9 آزمون -که 9 معیار طراحی بودند- کسب کردند. ارزشیابی نهایی طراحی های دو گروه نشان داد که جامعه 
با توجه به میانگین باالتر نمراتشان، طرح های موفق تری را در هر چهار موضوع طراحی نسبت به  آزمون 

گروه شاهد ارائه کردند.

کلیدواژه ها: : آموزش معماری، طراحی زمینه مبنا، بستر طراحی، زمینه، متن، مولدهای طراحی، دانشگاه 
سوره.

       90/9/2 مقاله:  دریافت  تاریخ 
تاریخ پذیرش نهایی: 90/11/26

1. استادیار گروه آموزشی معماری، دانشکده  هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس،استان تهران، شهر تهران )نویسنده مسئول(
Email: mahdavinejad@modares.ac.ir

2. دانشیارگروه آموزشی معماری، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس،استان تهران، شهر تهران
Email: bemanian@modares.ac.ir

3. کارشناس ارشد  معماری، گروه آموزشی معماری، دانشکده  هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس،استان تهران، شهر تهران
Email: masoomeh.molaee@yahoo.com
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مقدمه
آموزش معماری در جامعه سنتی ما به صورت استاد و شاگردی بود. بعد از تحول اجتماعی غرب 
در پی انقالب صنعتی، تحّوالت اجتماعی ایران به صورت وارداتی در نتیجه افزایش ارتباط با غرب 
اتفاق افتاد و تغییر نظام آموزشی نیز از جمله تحوالت بود )طاقی، 1374، 213(. هنرکده که بعدها 
نامش به دانشکده هنرهای زیبا تغییر یافت الگوبرداری مستقیمی از دانشگاه بوزار پاریس بوده 

است )طاقی، 1374، 214(.
طرح معماری، موضوع محوری در معماری است؛ بنابراین، یادگیری و آموزش معماری، هدف 
اصلی فنون، روش ها و الگوها، اصطالحات و روندهای طراحی است. زیرا ابداع طرحی برای بناها 
موضوع مورد توجه معماران، دانشجویان معماری و استادان  طراحی است )وایت، 1385، 23(. 
اما طراحی معماری امری چالش برانگیز است که به متغیرهای متعددی وابسته است، از آنجا که 
شکل گیری شخصّیت طراح و فراگیری مهارت های طراحی به آموزش معماری در آتلیه های طراحی 
 Kvan &) دانشکده های معماری مطرح است  به آموزش معماری در  توّجه  لزوم  وابسته است؛ 
Yunyan, 2004, 20( . معماری، در محیط شکل می گیرد و محیط دارای ویژگی های جغرافیایی، 
ساخته شده، و فرهنگی است که با هم رابطه ای درونی دارند. )لنگ، 1386، 117(. از این رو، شناخت 
بر کالبد ضروری  تأثیرگذار  بنیان های  برای پی ریزی  انسانی  کلیه  عوامل محیطی، جغرافیایی و 

است )وایت، 1385، 9(.

 
 

امروزه در آتلیه های طراحی و در طرح های دانشجویان، مبتدی ها و یا دیگرانـ  ارتباط با متن و 
زمینه طرح، وجود ندارد و یا بسیار کم لحاظ شده است؛ به عبارت دیگر، این دانشجویان با وجود 
یادآوری توجه به محل در هر درس طراحی، نحوه ارتباط بنایی را که طراحی کرده اند با سایت 

پروژه نمی دانند.
این مقاله در پی یافتن پاسخ به پرسش های زیر است:

.   آیا بستر طرح می تواند به عنوان مولّد طرح، مطرح باشد و طراحی معماری از آن آغاز 
شود؟

.   آیا دادن نمونه ای از بستر طرح به دانشجویان معماری بر هماهنگی محصول طراحی با     
زمینه اثر دارد؟ این تأثیر چگونه است؟

URL1:شکل 1 . هماهنگی معماری با بستر معماری )شهر(، منبع
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2. روش تحقیق
میان  علّی  پیوند  که  است؛  مقاله  این  در  تحقیق  رویکرد  موردپژوهی،  راهبرد  با  تجربی  تحقیق 
دیگر  بر  آن  اثر  شده،  کنترل  مجموعه ای  در  متغّیر  دست کاری  با  و  می کند  بررسی  را  متغّیرها 
متغّیرها را مشاهده و نتایجی از آن استخراج می کند. جمع بندی این تحقیق با داده های عددی نیز 
تمرکز  اول،  دارد:  پنج ویژگی خاص  این روش تحقیق  )گروت و وانگ، 1386، 91(.  میّسر است 
بر مطالعه  تک موردی یا چند موردی در متن زندگی واقعی؛ دوم، ظرفیت تشریح پیوندهای علّی؛ 
اّتکا به اسناد چند بعدی و بررسی چند بعدی داده ها؛  سوم، اهمّیت دادن به بسط نظریه؛ چهارم، 
پنجم، قابلّیت تعمیم به نظریه )گروت و وانگ، 1386، 346(. تکنیک مقایسه نمونه های موردی، که 
استدالل تطبیقی است، تالش می کند یک موضوع یا مورد تعریف شده را به گونه ای که توان تشریح 
یا سودمندی تمام نمونه های آن موضوع یا مورد را داشته باشد، در چارچوبی سامان یافته تدوین 
نماید )گروت و وانگ ،1386، 93(. در مقاله  حاضر مقایسه تطبیقی در دو گروه شاهد و مصداق بر 
اساس نه معیار طراحی انجام می پذیرد. معیارها در ارتباط با اعداد نتیجه بحث را مشخص کرده 
و فرضیه ی محققان را ـ اینکه داشتن نمونه ای از بستر طرح در طراحی زمینه گرا مؤثر است ـ ثابت 
می کنند. گفتنی است که جمع آوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده  است. در ابتدا 

تعریف جامعه آماری ضروری است.

2. 1. جامعه  آماری
آزمون در این مقاله در دانشگاه سوره در سال تحصیلی 1389-1388 در 4 گروه طراحی صورت 
گرفته است؛ بدین صورت که تعداد 10 کالس درس طرح معماری در 4 گروه طراحی معماری به 
عنوان جامعه شاهد در نظر گرفته شده اند. گزینش این جامعه آماری به صورتی بی طرفانه انجام 
گرفته است. طراحی آنان کاماًل آزادانه و بدون هیچ گونه تعریف حّد و مرزی بوده است؛ ضمن 
گرفته  نظر  در  آزمون  به عنوان جامعه  گروه طراحی   4 در  معماری  10 کالس درس طرح  اینکه 

شده اند.4 گروه طراحی که از آن ها نمونه گیری شد عبارت اند از:
.   طرح 2: مدرسه )دانشجویان سال سوم معماری(؛
.   طرح 3: سینما )دانشجویان سال سوم معماری(؛

.   طرح 4: بیمارستان )دانشجویان سال آخر معماری(؛
.   طرح 5: مجتمع مسکونی )دانشجویان سال آخر معماری(؛

مدلی ساخته شده از بستر طراحی، وجه تمایز دو گروه آزمون و شاهد است. گروه آزمون با 
با بستر طرح مطالعه  را  ارتباط طرح خود  قرار دادن آن در محل،  از طرحشان و  ساخت مدلی 

می کردند، این الزام در طراحی گروه شاهد لحاظ نشده است. 

3. رابطه  طرح معماری با بستر طرح
فرایندی  اغلب طراحی،  آن هاست.  اجرای  از  قبل  راه حل ها  ابداع  برای  معمارانه کوششی  طراحی 
)لنگ، 1386، 64(.  دارد  نیاز  نیز  ارزیابی و گزینش  تحلیل،  به تجزیه و  تحلیلی است؛ در حالی که 
Kvan & Yu-)  سستر، طرح مواد اولیه طراحی را برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی به معمار می دهد
nyan, 2004, 28( . ماریو بوتا ارتباط بین ساختمان با پیرامون خود را این گونه شرح می دهد: »هر 
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اثر معماری دارای محیط ویژه مربوط به خود است، به بیانی ساده تر پیرامون این محیط ویژه 
یک  از  گرفته  نقش  ارتباطی  آن  بستر  و  معماری  بین  ارتباط  نامید.  ساختمان  بستر  می توان  را 
تأثیرپذیری متقابل است. می توان گفت که این بستر و معماری آن در تماس دو جانبه و همیشگی 
هستند و همواره با هم در ارتباطند« )گروتر، 1383، 130(. این رابطه متقابل را در معماری اسالف 

می توان به وضوح دید، در حالی که معماری معاصر اغلب در چالش با بستر خود است.

ابهاماتی وجود دارد و نظریه پردازان  تبیین و درک کامل طرح معماری - که در تعریف آن هم 
معرفی  از  پس  بالفاصله  معماری  دانشکده های  در  کرده اند-  اشاره  آن  به  گوناگون  زوایای  از 
طرح صورت نمی گیرد )Gui, Sun & Blondia,2011، 195(. در پژوهش »فهم مسأله  طراحی در 
آموزش معماری« )دانشگر مقدم، 1388، 61(، پس از طرح اولیه مسأله طراحی، با طرح سؤالی از 
40 دانشجو که: » آیا پس از اولین مواجهه با مسأله مورد نظر توسط توضیح برنامه معلم، متوّجه 

مسأله شدند یا خیر؟« جدول 1 حاصل شده است:

ارتباط بین بستر و طرح در معماری امروزی به ندرت دیده می شود که ریشه های آن را باید در 
دانشکده ها و واحدهای طرح معماری و آموزش معماری جست )سهیلی، 1386، 80(. بنابراین در 

شکل 2. ارتباط معماری با زمینه در معماری روستای ابیانه، منبع:نگارندگان

درصد پاسخ ها

تعداد

%32/5

40 نفر6 نفر21 نفر13 نفر

%52/5%15%100

جدول 1 . میزان فهم اولیه از یک مسأله معماری در برخورد اولیه

منبع: دانشگر مقدم، 1388، 62
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 معماران در انتخاب مواد اولیهرویکرد 

های  های اولیه مبتنی بر نمونهمولّذ کاربردی -عینی  های اولیهمولّذ مفهومیهای اولیه مولّذ
 معماری

معماری سىتی  مفاَیم زیستی
 شرق دير

تطًری ي  َای ومًوٍ
َای  سبک َای سبکی ومًوٍ باغ عدن تحًلی

 معماری

 -ریافتر َای ومًوٍ ی یًُد مًزٌ مفاَیم بیاوی
 سیاقی

معماری بٍ مثابٍ 
 داوشگاٌ بًعلی َای َىدسی ومًوٍ آیىٍ

مفاَیم ومادیه 
 تمثیل

معبد ویلًفر 
َای  ساختمان ساختاری َای ومًوٍ آبی

WTC 
َای مبتىی  ومًوٍ

 بر سىت ساخت
ريستای 

 گًروای جدید

ی  مًشٌ احساسی -فرمی
شرکت جاوسًن  فرمی بیاوی َایومًوٍ گًگىُایم

 يکس
ای کُه َ ومًوٍ

 اپرای سیدوی الگًیی

ی ولسًن  مًزٌ فلسفی -زباوی
 -َای فرمی ومًوٍ ------ ------ اتکیىس

 فضایی
کلیسای لًس 

 آوجلس

باغ کًدکان  کارکردی
 ------ ------ ------ ------ قاَرٌ

برخاستٍ از 
 محیط

دريوگرایی ي 
 ------ ------ ------ ------ بريوگرایی

 

با زمینه  ارتباط  انتظار می رود، آموزش به موازات  عین وقوع توضیح برنامه و درک موضوع؛ 
طرح برای طراحی درست، مورد توجه استادان محترم در دانشکده های معماری در فرایند طراحی 

قرار گیرد.

1.3. موّلدهای طراحی و بستر طرح
مولّد اولیه، ایده  آغازین است؛ ممکن است این ایده خام باشد ولی پایگاه طراحی است و انتخاب 
آن مؤثرترین عامل در شکل گیری طرح است. معمواًلدر طراحی خوب، تعداد بسیار محدودی ایده 
اصلی طرح را می سازند و حول آن ها مطالعات فرعی شکل می گیرند )الوسون، 1388، 213(. طراح 
با تمرکز روی موضوع طراحی، شناخت اولیه ای از آن می یابد و موضوعی را به عنوان مواد اولیه 
طرح خویش برمی گزیند )انصاری، 1388، 12(. براساس مطالعات، تعیین اینکه معماران از چه نوع 
مولّدهای اولیه ای در طی کدام مرحله از فرایند طراحی بهره می گیرند؛ امکان پذیر نیست )انصاری 
،1388،   9(. البّته به نظر می رسد که بیش تر طراحان به شکل فّعال مفهوم یابی می کنند، گرچه هیچ 
دلیل جامعی برای پی بردن به این امر وجود ندارد )وایت، 1385، 32(. اما مطالعه آثار آنان گویای 
رویکرد   2 جدول   .)9  ،1388 )انصاری،  گنجانید  اولیه ای  قالب  در  را  آن ها  می توان  که  است  آن 

معماران را در انتخاب مواد اولیه تشریح می کند: 

همانطور که از جدول باال نیز نتیجه می شود، مولّدهای اولیه ی عینی ـ کاربردی و مولّدهای 
اولیه مبتنی بر نمونه های مولّد معماری، برگرفته از زمینه هستند که به معنی بهره برداری از آنچه 
که در اطراف موجود است می باشد. باید اشاره کرد که زمینه گرایی و موضوعات وابسته به آن 
بازتابی از آگاهی جامع و گسترده از زمینه است که طراح در آن به نحوی شایسته با کنار هم 
گذاشتن نو و کهنه و بدون ایجاد خلل در دید بصری، طرح خود را وارد بحث با بستر طرح می نماید.

جدول2. طبقه بندی موّلدهای اولیه بر پایه  شیوه بروز آنها 

منبع: انصاری، 1388، 8 
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شکل 3 . طراحی شهری، اسکیس )پایین( پیشنهاد لویی کان برای مرکز شهر بر اساس وضعیت 
موجود )باال( نمونه ای موفق از معماری در زمینه، منبع: جوگوال، 1384، 167

4. آزمون
در این مقاله به منظور قیاس اهمیت توّجه یا فقدان توّجه به مکان و بستر معماری در طرح های 
دانشجویی، طرح 2 الی طرح 5، آزمونی در دانشکده ی معماری دانشگاه سوره در سال -1388
1389 انجام گرفته که مبنای سنجش معیارهایی اند که امتیازدهی به طرح ها بر اساس آنان صورت 

گرفته است و در ذیل به آن اشاره می شود:

1.4. معیارها در طرح های معماری
1.1.4. خالقّیت و نوآوری

لحظه »یافتم، یافتم«، که غالبًا به همین عنوان خوانده می شود، مشخصه بارز لحظات بزرگ خالقانه 
به نظر می آید )الوسون، 1388، 174(.خالقیت، فرایندی ذهنی است. که در ذهن معمار خالق دو پیش 
نیاز قطعی را دارد. اول تخّیل و بعد تّصور. تخّیل همان تصاویر آزاد ذهنی معمار است که وی 
برای خلق اثری معمارانه می پروراند. این تخّیل به دلیل آزادی و رهایی زیاد، مقدمه مناسب خالقّیت 
معمارانه است. بدین ترتیب که معمار می تواند در تخّیل خود هزاران اثر معماری پدید آورد که 
اولین بار در ذهن او خطور کرده است. اما تّصور معماری به مثابه تصاویر ذهنی است که معمار 
با راهنمایی استادش از یک اثر معماری می سازد، اثری که ممکن است هرگز ندیده باشد، ولی در 
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واقعیت وجود دارد. معمار باید برای تبدیل تخّیالت خود به واقعیت با استفاده از تّصورات خود 
از یک اثر معماری، که اکتسابی است، آن تخّیالت را به جهان واقعیت وارد کند. به طور کلی »تخّیل 
عامل تسریع کننده تصور است؛ در حالی که تصور صافی است که تخّیل برای پیوستن به واقعیت 

باید از آن بگذرد« )الوسون، 1388، 30(.

2.1.4. صّحت طراحی
فرایند صحیح طراحی از سه گروه فعالیت تشکیل می شود:

.   سازوکار تبیین هدف، تشکیل تفّکری هدفمند با رویکرد اصلی به مسأله طرح؛
.   سازوکار حل مسأله، پدیدار شدن گزینه های حل مسأله؛

. سازوکار ارزیابی، در این مرحله راه حل های پیشنهادی نقد می شوند )دانشگر  مقدم، 1388، 
.)61

طرح درست، پس از رد گزینه ها، با گزینه نهایی به مسأله طرح، پاسخی شفاف می دهد.

 3.1.4. کامل و دقیق بودن مستندات طرح
انتظار و هدف از ساخت آن  بنا، کارکردهای مورد  با برنامه ویژه  طراحی فضای معماری باید 

سازگار باشد )فردریک، 1388، 12(. و طرح به تمام مستندات، پاسخی صحیح دهد.

4.1.4. هماهنگی با خواسته های کارفرما
ویژگی مشترک بسیاری از طراحان خیلی خوب تأکید آن ها بر اهمیت کارفرما در فرایند طراحی 
است )الوسون ،1388، 201(؛ به گفته الوسون در »طراحان چگونه می اندیشند«، آن قدر به کار خود 
اعتماد دارند که در آنچه که فرایند خالقانه حساس و آسیب پذیری محسوب می شوند زمینه مداخله 

کارفرمای خود را فراهم می کنند. 

5.1.4. توّجه به مردم و گروه های سنی مخاطب
استفاده کنندگان از یک طرح معماری با هم متفاوت اند و ممکن است که خواسته های متفاوتی نیز 
داشته باشند)الوسون، 1388، 202(. معمار موفق و طراحی خوب، پاسخگوی نیاز کاربران متفاوت 
اثر معماری است. معماری، زبان فضایی مفاهیم و شیوه های زندگی در اعصار مختلف  از یک 
است. معماری، به مثابه زبانی توانا در مکالمه فضایی است )حائری، 1375، 21(. محیط زندگی بر

شکل 4 . آواجی شیما در جزیره آواجی ژاپن، که در بدو ورود به جزیره. تادائو آن دو، معماری را در راستای احیای 
فضای سبز جزیره به کار گرفت. منبع:نگارندگان
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ادراک، رفتار و عاطفه ساکنان آن تأتیر مستقیم دارد )لنگ، 1383، 115(. بنابراین، توّجه به 
مصرف کننده ها از نکات مهم در هر طرحی است.

6.1.4. هماهنگی طرح با زمینه 
نیازها،  مجاور،  معابر  یا  معبر  معماری  شهر،  کنونی  معماری  غالب  وجه  شهر،  معماری  سابقه 
توقعات، امکانات، محدودیت ها، مصالح و ... مستنداتی اند که در هر تحقیق ـ حتی خیلی هم کوچک ـ 
لحاظ می شوند )پاسبان حضرت، 1387، 30(. نتایج حاصل از ادراک حسی اثر محیط بر ساختمان 

در یک آزمایش به شرح زیر است: )گروتر، 1383، 130(
•   محیط بر تجربه ادراک یک ساختمان اثری چشمگیر دارد. به طوری که ادراک بیننده از یک 
ساختمان در دو محیط متفاوت تغییر می کند؛ یعنی محیط در درک حسی نقش اساسی دارد؛

•   هرچه ساختمانی متعارف تر باشد، اثر محیط در ادراک آن کمتر و عکس آن نیز صادق است. 

7.1.4. هماهنگی طرح با ارزش های ایرانی اسالمی
»هویت، کیفیت ذاتی همراه یک پدیده است که بخشی از حقیقت پدیده را معرفی می کند« هویت به 
معنای زیستن در جهانی است که هم مکان و هم اجتماعی را شامل می شود که فرد در آن می زید 

) نوربرگ شولتس، 1383، 38(. 
می دهد.  خبر  گذشته  درخشان  هویت  از  که  است  گرانبهایی  میراث  ایران،  گذشته  معماری 
بیانی نو در  به  الگوها و نشانه های آن  بیان معماری گذشته و شناخت مجدد  با تحلیل  می توان 
و  نشانه ها  بتوان  و  نشود  مواجه  اشکال  با  هویت  زمانی  تداوم  تا  یافت  دست  تاریخی  سیری 

الگوهای منطبق با هویت خود را بر پایه آن شکل داد.

8.1.4. اقلیم و ملزومات آن
انسان همواره در طول تاریخ سعی می نماید به منظور ایجاد سرپناهی امن برای سکونت، آن را با 
محیط پیرامون خود هماهنگ سازد، اما معماری معاصر بر خالف معماری سنتی توانایی هماهنگی 
با اقلیم پیرامون خود را ندارد و این ناهماهنگی مشکالت زیست محیطی فراوانی را رقم زده است 
درک  کرد.  آن ها جلوگیری  تخریب  از  می توان  امکانات محیط زیست خود  به  آگاهی  درصورت 
محیط به وضوح مراحل طراحی، از جمله جهت قرارگیری نسبت به خورشید و چگونگی قرارگیری 
ساختمان در محل و حفظ محیط پیرامون و دسترسی مجموعه نقلیه و پیاده می شود. برای این 

منظور، شناختن اقلیم نیز ضروری به نظر می رسد.

شکل 5 . خانه تاریخی عباسیان، هویت و معماری درست در بستر، منبع: نگارندگان
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جدول 3 . آزمون طراحی معماری در دو گروه شاهد و آزمون بر اساس معیار های طراحی زمینه 

9.1.4. طبیعت و گیاهان سبز
مصالح ساختمانی و موادی که طراحی سازه بر اساس آن ها صورت می گیرد، عناصری ایستا 
و ثابت هستند در حالی که گیاهان مورد استفاده در طراحی منظر، عناصری زنده و پویا هستند 
نقش های  منظر،  در  زیبایی  ایجاد  عالوه بر  گیاهان  تحول اند.  و  تغییر  حال  در  دائم  طور  به  و 
اساسی دیگری نیز در ساختار منظر دارند که بعضی از مهم ترین آن ها عبارت اند از: کنترل باد، 
کنترل فرسایش خاک، حفاظت از انرژی، محدود کردن دید، تعدیل اثرات نامناسب محیطی، تقلیل 

آلودگی های صوتی، ایجاد زیستگاه های حیات وحش.

10.1.4. ارزشیابی نهایی
ارزشیابی نهایی معّدلی است که در نهایت از میانگین نمرات معیارها در دو گروه شاهد و آزمون 

به دست می آید.

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۱

ح 
طر

۲ 

 ۱۲/۱۶ ۹۱/۱۶ ۱۹/۱۳ ۲۸/۱۸ ۴۱/۱۵ ۴۵/۱۶ ۲۱/۱۶ ۱۳/۱۵ ۱۳/۱۶ ۴۹/۱۷ هدشا

 ۲۵/۱۷ ۲۱/۱۷ ۵۴/۱۶ ۹۳/۱۷ ۲۴/۱۸ ۲۶/۱۷ ۸۹/۱۶ ۴۷/۱۵ ۳۴/۱۶ ۲۴/۱۷ آزمون

ح 
طر

۳ 

 ۳۲/۱۶ ۵۲/۱۶ ۴۷/۱۵ ۷۳/۱۸ ۲۸/۱۶ ۶۱/۱۷ ۵۴/۱۶ ۱۹/۱۶ ۴۷/۱۵ ۲۱/۱۸ شاهد

 ۹۶/۱۷ ۱۳/۱۷ ۱۳/۱۸ ۳۹/۱۸ ۱۳/۱۸ ۳۵/۱۸ ۸۸/۱۷ ۱۲/۱۶ ۶۹/۱۵ ۱۳/۱۸ آزمون

ح 
طر

۴ 

 ۹۱/۱۶ ۲۵/۱۶ ۷۱/۱۶ ۱۲/۱۸ ۹۶/۱۶ ۲۹/۱۷ ۲۵/۱۸ ۸۲/۱۵ ۲۴/۱۶ ۹۳/۱۷ شاهد

 ۳۴/۱۷ ۵۴/۱۶ ۳۱/۱۸ ۸۶/۱۷ ۹۱/۱۷ ۹۱/۱۸ ۳۶/۱۸ ۷۱/۱۵ ۱۱/۱۶ ۸۵/۱۷ آزمون

ح 
طر

۵
 ۹۵/۱۶ ۱۳/۱۶ ۹۵/۱۶ ۳۶/۱۷ ۲۴/۱۷ ۴۴/۱۷ ۹۵/۱۶ ۸۱/۱۵ ۷۳/۱۵ ۱۳/۱۷ شاهد

 ۱۲/۱۷ ۶۲/۱۶ ۶۳/۱۸ ۱۹/۱۷ ۸۶/۱۷ ۸۲/۱۷ ۲۱/۱۸ ۱۲/۱۶ ۶۲/۱۵ ۱۵/۱۷ آزمون

ـ بحث و تحلیل پیرامون داده ها
همانگونه که از نمودار 1 هم نتیجه می شود در هر چهار طرح معماری، معّدل خالقّیت در گروه 
شاهد باالتر از گروه آزمون است. به گفته الوسون در کتاب »طراحان چگونه می اندیشند«، اگر 
فرایند طراحی حذف  از  می نماید  را محدود  مبتدی  معماران  معماری،  در طراحی  که  را  مسائلی 
کنیم؛ طراحی آزادانه و فرایند طراحی خالقانه تر بوده و غالبًا »روشنگری پس از تالش طوالنی 
سریع تر حاصل می شود«. در این مورد، نقلی از هرمان هرتزبرگر به جا به نظر می رسد: »من ترجیح 
می دهم مدرسه بسازم تا خانه، زیرا احساس می کنم که خانه بیش از حد مقّید به این است که از 
خصوّصیات و ویژگی های شخصی فردی یا زوجی پیروی کند«. واضح است که، طراحان وقتی 
که در قیود کارفرما، کاربرد یا بستر قرار دارند، طرح هایی ارائه می کنند که معیارهای خالقّیت در 

آن با زمان قیدها متفاوت خواهد بود.

منبع: نگارندگان
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نمودار 1. آزمون 1

نمودار 2. آزمون 2

نمودار 3. آزمون 3

در نمودار 2 معیار صّحت طراحی، معّدل گروه شاهد در طرح معماری مدرسه و سینما پائین 
تر از گروه آزمون و در دو طراحی بیمارستان و مجتمع مسکونی معّدل بیش تری را نسبت به 

گروه آزمون کسب کردند. 

فرایند  یک  اینجا  در  وامی دارد؛  راه حل ها  ابداع  به  را  طراح  طرح،  داده های  یا  طرح  مستندات 
دوطرفه شکل می گیرد. از یک سو، اصول راهنما تأثیرگذارند و بستر ذهنی را برای فرایند  طراحی 
از سویی دیگر، هر مسأله طراحی، طراح را قادر می سازد که به موضوع بیش تر  نظم می دهند؛ 
بپردازد و به داده ها و مسائل طرح پاسخ گوید. از این رو ـ مطابق نمودار 3 ـ با داده ها و اطالعات 
بیش تر، گروه آزمون در هر 4 طرح مورد آزمایش میانگین باالتری را به گروه شاهد کسب کرده اند. 
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نمودار 4. آزمون میانگین 7-4

نمودار 5. آزمون میانگین 8-9

درصورت نادیده گرفتن خواسته های مردم در طراحی، محیط ساخته شده قابلیت تأمین تعامل 
اجتماعی را نخواهد داشت. در طراحی زمینه مبنا بنا به دلیل پاسخگویی به عملکردها و نیازها به 
وجود آمده و قدرت بالقوه معماری زمینه گرا موفقیت طرح های گروه های آزمون را در آزمایش 

می بینیم.
کالبدي،  و  تاریخي  اجتماعي،  فرهنگي،  زمینه هاي  اساس  بر  بنایي  هر  معماري،  نوع  این  در 
اقلیمي و شرایط خاص آن محل و ساختمان، طراحي و اجرا می شود و ساختمان عضو همخوان 
با محیط شناسی و عنصري هماهنگ در بستر خود و در نهایت، در بستر محیط زیست خواهد بود.

طبیعت و معماری در برابر هم نیستند، بلکه با ادغام با هم، یکدیگر را تکمیل می کنند. معماري 
زمینه گرا بر زمین مداري و پیوند محیط با فضا تأکید دارد و با درک پیام بستر خود شکل مي گیرد 
است،  داده  او  به  معماري  بستر  که  می کند  طراحی  و  می رساند  عینیت  به  را  پیامي  درواقع  و 
در نتیجه، ساختمان جزئي کوچک از طبیعت پیراموني خواهد بود. درصورت تبدیل معماری به 
انعکاسی از زمینه، افزایش توّجه به محیط پیرامونی بنا نیز طبیعی است، لذا میانگین نمره ها در 

گروه آزمون باالتر خواهد بود. 

نهایی،  ارزشیابی  از  پس  آزمایش،  مورد  طرح  چهار  هر  نمره های  میانگین  بودن  باالتر  با 
مشخص می شود که زمینه گرایی و توّجه به بستر در گروه آزمون، بیش تر بوده است؛ لذا می توان 
اذعان داشت که در اختیار قرار دادن مدلی از بستر طرح به گروه آزمون، که مورد مطالعه  ما در 

این بحث بوده اند، بر هماهنگی محصول آنان یا طرح معماریشان با بستر طرح اثر داشته است. 
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نتیجه گیری
معماري زمینه گرا بر زمین مداري و پیوند محیط با فضا تأکید دارد و با درک پیام بستر خود 
شکل مي گیرد و در واقع پیامي را به عینیت می رساند و طراحی می کند که بستر معماري به او داده 
است؛ در نتیجه ساختمان جزئي کوچک از طبیعت پیراموني خواهد بود. در این نوع معماري هر 
بنایي بر اساس زمینه هاي فرهنگي، اجتماعي، تاریخي و کالبدي، اقلیمي و شرایط خاص آن محل و 
ساختمان، طراحي و اجرا مي شود و ساختمان عضو همخوان با محیط شناسی و عنصري هماهنگ 

در بستر خود و در نهایت در بستر محیط زیست خواهد بود.
در نمونه های معماری معاصر در کشور ما، چالش ارتباط با زمینه بسیار زیاد است، در حالی 
هویت  بیانگر  اینکه،  ضمن  بوده ا ند،  خود  بستر  با  کاملی  هماهنگی  در  ما  گذشتگان  معماری  که 
درخشان گذشته هستند. باید آموزش معماری با تحلیل معماری گذشته و شناخت مجدد الگوها و 
نشانه های آن به بیانی نو در سیری تاریخی دست پیدا کند، تا ضمن تداوم زمانی، هویت و تطابق 
الگوهای هماهنگ با زمینه را در معماری آیندگان شکل دهد. زیرا فقدان ارتباط با متن و محیط، 
ریشه در آتلیه های طراحی در دانشکده های معماری دارد و توجه به آن الزامی است، زیرا توجه 

به زمین و محیط طبیعی و حفظ آن ضروری است.
پژوهش حاضر، طرح های معماری 2، 3، 4 و 5 را در طرح های دانشجویی سال 1388-1389 
دانشگاه سوره بررسی کرد. نتایج حاصل از بررسی ها و آزمون های انجام شده، ضمن تصدیق 
نقش توجه به زمینه طراحی در طرح های بهینه معماری، نشان داد که دستیابی به طراحی زمینه گرا 
و هماهنگی با بستر ناممکن نیست و حتی با الگوی از محل، می توان همواره عوامل محیطی را در 
طرح ها در نظر داشت. روش تحقیق این بحث، روش تحقیق تجربی با راهبرد موردپژوهی بود که 
ویژگی اش قابلیت تعمیم آن به نظریه است، این بررسی با ارزشیابی نهایی طرح ها، نظریه هایی را 

به شرح زیر در پی دارد:

ایده  آغازین طراحی: بستر طراحی
طراحی معماری می تواند از بستر طرح، به عنوان مولّد طرح، آغاز شود. ایده اولیه طراحی  .
و  نیست  نوآوری  برای  مانعی  زمینه گرایی  باشد.   ... و  بستر  شکل  اقلیم،  مجاورت،  می تواند 
دستاوردهای موفقی را در ادامه خواهد داشت. حتی زمینه گرایی در معماری پست مدرن، ضامن 

بحث زمینه با طرح است؛ لذا طرح بخشی از بستری خواهد بود که در آن واقع است.

نمودار 6 . آزمون ارزشیابی نهایی در طراحی معماری دو گروه شاهد و آزمون
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راهبردی برای هماهنگی طراحی با زمینه
هماهنگی با زمینه و محیط حاصل حکمتی از ارتباط مستقیم معمار با محیط است، در سال های 
اولیه طراحی با دادن نمونه ای از بستر طرح به دانشجویان معماری، طراحی آنان با زمینه هماهنگی 
بیش تری داشت. نسبت به زمانی که مدل بستر طرح در اختیار آنان نبود بنابراین برای استادان 
طراحی به منظور ارتقای ارتباط بستر با طراحان تازه کار، یافتن راهبردهایی برای افزایش کارایی 
بهره گیری از زمینه  طرح ضروری است. تأکید بیش تر بر تحلیل و شناخت مکان و داشتن مدلی از 
بستر طرح در فرایند  طراحی در آتلیه ها می تواند یکی از رویکردها در ارتقای هماهنگی با زمینه 
اساس  طراحی،  آتلیه های  زیرا  دارد،  اهمیت  معماری  آینده  لحاظ  به  مسأله  این  به  توجه  باشد. 

معماری آینده کشور هستند.
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