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  گویی در آموزش معمارياستفاده از روایی

     ١٢٣           1389 زمستان، 2، شماره 5ش، سال پنجم، جلد نشریه علمی پژوهشی فناوري آموز                                                                              

  04/11/89، تاریخ تصویب نهایی  22/08/89تاریخ دریافت مقاله 
نویسنده ( ،گروه معماري، دانشگاه غیر انتفاعی دیلمان الهیجان ،مربی 1

  sajjadnazi@yahoo.com:                   ست الکترونیکیپ ،)مسئول
  ده هنر و معماري، دانشگاه تربیت مدرسدانشک ،دانشجوي دکتري 2
  ، گروه معماري، دانشگاه غیر انتفاعی دیلمان الهیجانمربی 3
  

  گویی در آموزش معماري روایی استفاده از
  

  3 رضا پرویزيو  2 احمدرضا کشتکار قالتی ،1 سجاد نازي دیزجی

  
هاي فعال تدریس یکی از روش ،پردازيمبتنی بر رعایت تمام عناصر ادبیات روایی و فنون روایت ؛در آموزش مطالب بیان روایی :چکیده

هاي در شاخه اما تحقیق در مورد کاربرد روش ،کودکان و نوجوانان بحث جدیدي نیست بررسی کاربرد این روش در آموزش. باشدمی
هاي ذهن آدمی براي گویی یکی از پایهروایی .به تازگی شروع شده است. ..مختلف آموزش دانشگاهی از قبیل علوم مهندسی، پزشکی و 

و  انجام ايمطالعات کتابخانهابتدا  ،حاضر پژوهشبودن موضوع با توجه به نو  .باشدهاي مختلف علمی و هنري میاندیشیدن در حوزه
اساس مقایسه مابین ساختار داستان و بر اي مطالعات کتابخانهروش کار  .شده است استفادهروش نیمه تجربی سپس در جهت اثبات از 

آموزش معماري در دروس مختلف بررسی شده گویی بر ات روانشناسانه رواییتأثیرهمچنین . ستآنهاات متقابل تأثیرو ارتباط و  معماري
 ،پس از آزموننفري از دانشجویان آزمایش شده و  29گویی روي دو گروه شیوه تدریس سخنرانی و رواییدو  ،در روش نیمه تجربی .است

گونه معماري اهیت روایتنتیجه اینکه با استفاده از م. گردیده استمقایسه  spssتوسط نرم افزار مستقل  tدست آمده با آزمون ه نتایج ب
گویی در تدریس دروس مختلف معماري بهره ها در زمینه حس مکان معماري و طراحی بنا استفاده نمود و از روش رواییتوان از روایتمی

ار در روش نیمه تجربی تفاوت معناد .دهدهاي اخالقی معماري را در ذهن دانشجو افزایش میارزش فاهیم واین روش ماندگاري م. جست
     و در روش روایی گویی 7/11 ±31/1در گروه سخنرانی ه کل کسب شدهکه میانگین نمر طوريه ب ،را نشان داده نتایج آزمون دو گروه

هاي تولید کتاب، فیلم و بازيدیجیتالی،  توان در قصه گوییمی ،ترپیشرفته و تروسیع مقیاس در این روش از .باشدمی 20از  ±1/14 01/1
  .استفاده نمودمعماري مفاهیم آشنایی جامعه با معماري و همچنین آمادگی کودکان براي درك  آموزش دانشگاهی، اي برايهرایان

  
  آموزش مفاهیم گویی،گویی، قصهآموزش معماري، روایی :کلمات کلیدي

  
  مقدمه - 1

از . نداي از قصه و روایت دارگانهچنداغلب تصور  هاانسان
 نددانکننده و گاه آموزنده می و سرگرم یک سو آن را جالب

     شناختی و هنري به ستایش  و حتی از حیث زیبایی
اما در عین  ،ندپردازپردازان بزرگ میگوها و روایتقصه

چون حاصل تخیل آدمی است و واقعی  را،ها حال، قصه
هایی دروغ گویی .ندشمارموم میذبه نوعی م ،نیستند

ما قصه را از . اندو لذت گفته شده هستند که براي سرگرمی
رو بسیاري هستند که حوصله از این ؛دانیممقوله علم نمی

گویی انسان نه تنها به قصه .خواندن و شنیدن قصه را ندارند
، بردها لذت میمند است و از ساختن و شنیدن قصهعالقه

  از  ت کهـاسازي ـسپردازي و روایتر از آن قصهـتلکه مهمـب
  
  
  
  
  

  
هاي اندیشیدن و اندیشه آدمی، تمام مردم شیوه تریناصلی

 و محققان  ، هنرمنداناز جمله دانشمندان، فیلسوفان
ها در اندیشیدن عالوه بر نقش قصه .هاي مختلف استرشته

هاي گویی در متدولوژي تدریس یکی از روشقصه ذهنی،
تحقیقات . شودعال محسوب میصورت ف تدریس به

گویی در در سطح دنیا در مورد نقش قصهاي گسترده
تدریس و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان انجام شده 

گویی در هاي اخیر محققان به نقش رواییاما در سال ؛است
در را  یالت دانشگاهی پی برده و تحقیقات بسیاريتحص

دانشگاهی مختلف اعم از  هايرشتهمورد نقش آن در 
 ...، آموزش علوم پزشکی و دسیعلوم مهن اقتصاد، فلسفه،
اي براي به عنوان وسیله مک لوسکی از روایت .انددادهانجام 

رابطه  گرووز .]1[ کنداندیشیدن در علم اقتصاد یاد می
جنایی را مورد بررسی قرار  هايساختاري معماري و رمان

والی با یک مطالعه نیمه تجربی در ایران قصه  .]2[ دهدمی
اهیم پیچیده پزشکی ر در آموزش مفثؤگویی را روشی م
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به عنوان گویی آدامز از قصه .]3[ کندنتیجه گیري می
 اي براي روشن سازي مباحثات دانشگاهی یاد کرده،وسیله

 ثر آموزش مهندسیؤآن را به عنوان یک روش فعال و م
، مفهوم سازي و افزایش داند که نقش مهمی در یادگیريمی

گویی ونگ نقش قصههمچنین چ .]4[ داردخالقیت 
گویی مدرن در آموزش دیجیتالی به عنوان یک روش قصه

رار داده و آن را به عنوان مورد تفحص ق ،همگراي هنر
دریس هنرهاي اي بسیار مفهومی و قدرتمند در توسیله

تی در اهمچنین مطالع .]5[ کندپست مدرن ارزیابی می
گاهی هاي دانشگویی در مشاورهزمینه استفاده از روایی

که قصه یک نوع از  با توجه به این .]6[ انجام شده است
شود در سرتاسر این نوشتار از ادبیات روایی محسوب می

که مفهوم  2گوییبه جاي کلمه قصه ١گوییکلمه روایی
  .تري دارد استفاده شده استوسیع

 ،انجام شدهاي روش مطالعات کتابخانه ابتدا بهمطالعه حاضر 
تحقیق نیمه  از شیوه ،د عملی مطالعاتجهت تایی سپس در

ستفاده ا spssافزار به وسیله نرمو تحلیل آماري نتایج تجربی 
نگارندگان به منبع  ،در بخش مطالعات اسنادي. کرده است
گویی م از داخلی یا خارجی در مورد نقش رواییمستقلی اع

 در حاضر، مطالعه نددر آموزش معماري دسترسی نداشت
مقایسه  .شودین بار توسط نگارندگان انجام میاول باره این

گویی در نقش روانشناسی روایی ساختاري معماري و روایت،
اخالقیات معماري و کاربرد ثیر روایت پردازي در أآموزش، ت

در تدریس دروس مختلف معماري از جمله موضوعات مورد 
  .در مطالعات بودند وجهت

  
  مبانی نظري -2
  گوییییچیستی روایت و روا 2-1

ها و سنت ،هاها و قبیلهخانواده ،خیلی پیش از تاریخ مدون
ها بر هاي جمعی خود را همراه با بازگو کردن قصهارزش

اقوام دوران باستان با . شدندگرد آتش با یکدیگر سهیم می
هاي عامیانه و هاي اخالقی به ساختن قصهتکیه بر واقعیت

از زندگی انسان بود آغزدند که درباره سردست می اساطیري
و به توصیف  پرداختههایی و در این راه به حدس و گمان

    مبادرت هاي طبیعی عالم هستی و دیگر پدیده أمنش
ند و با این کار تاریخ را از نسلی به نسل دیگر زیدرومی

که شکارچیان پس از پشت سر هنگامی .دادندانتقال می

حتمال زیاد از به ا ،گشتندگذاشتن ماجراهایی باز می
ها سخن خطرهاي شکار و ستیزهاي خصمانه با دیگر قبیله

قدر بیان و بازگو بی تردید اعمال قهرمانانه آن .گفتندمی
این  .آمدشد که به صورت بخشی از میراث جمعی در میمی

 هها وجود داشتسنت از نخستین ارتباط شفاهی میان انسان
در طول  .مین داردهاي حاکم بر زو ریشه در تمامی تمدن

تا پیوسته پاالیش یافته  و ها مدام تعریف شدهها قصهقرن
به تدریج معناي  و تر شکل گرفتهاي قويسرانجام به گونه

اي از ها مجموعهداستان. ]7[ اندآشکار و پنهانی یافته
هر  که باشندها میها و معرفتها، روابط، ارزششخصیت

هاي آن داستان از قهرمانانسانی با شنیدن یک روایت یا 
ناخودآگاه  به مرور زمان جزئی ازها قصه .پذیردالگو می

ها فارغ جذابیت روایت. شوندمیها ها و فرهنگجمعی انسان
اي صورت قدرتمندانهآنها حقایق را به .از مکان و زمان است

قدرت معنوي فراوانی را در بین  ،کنند و راویان زبدهبیان می
اي هکه رسانهقبل از این. آورنددست میهش بمخاطبان خوی

گویی یک وسیله ، قصهما را سرگرم کنند ،نوینتصویري 
 ،عمومی بود و یک راوي خوب براي یک جامعه آموزش

یکی از  ٣فولکلور .شدالعاده ارزشمند محسوب میفوق
هاي مختلف ترین ابزارهاي آموزشی است که فرهنگقدیمی

معارف خود را از نسلی به نسل دیگر ها و ارزشاز طریق آن 
را  گوییقصهمفهوم  4خانم آنا پلوسکی .کردندمنتقل می

هنر یا مهارت بیان  ،گوییقصه« :داردچنین بیان میاین
وسیله یک شخص در هکه بها در قالب نثر یا نظم است قصه

هاي روایت شده داستان. شودجمع شنوندگان اجرا می
هی، سرود یا آواز و با استفاده از صورت شفاممکن است به

این . ه شودئموسیقی و تصاویر و یا حتی بدون آنها ارا
ها ممکن است از منابع شفاهی، چاپ شده و یا داستان

ضبط شده مکانیکی گرفته شوند و یکی از اهداف آن ممکن 
هاي روایت در ترین شکلمهم .]8[» است سرگرمی باشد

داستان  ،رمان ،داستان ،نهافسا ،قصهادبیات روایی شامل 
 ،زندگینامه ،سفرنامه، مقامه ،تمثیل ،لطیفه ،حکایت ،کوتاه

ت و کیفیت ادبیات کمی. باشدمی فیلمنامه و نمایشنامه
نماینده فرهنگ عمومی و نحوه تفکر  ،روایی هر سرزمین

و  دهنده روایتعناصر تشکیل .مملکت استهاي آن انسان
راوي داستان  ،حادثه ،جدال، بهتجرشامل  معموالًها داستان
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، زمینه ،شخصیت یا قهرمان ،هسته داستان ،یا زاویه دید
  .باشدمی الگو و لحن ،فضا و جو

  
  سازي و معماريروایت 2-2

بینیم، حوادث را می ؛گویی هستیمما همه در کار قصه
      کنیم و سپس تعدادي از آنها را کنار هم تجربه می

دهیم و به این می انسجام و ساختارذاریم و به آنها گمی
ها امور موجود در عالم قصه. سازیمطریق قصه و روایتی می

سازیم و البته در ساختن آنها ما آنها را می بلکه ،نیستند
رو از این. کنیماندازمان از حوادث را بیان مییا چشم دیدگاه
همه ما . هاي دیگران متفاوت استهاي ما از روایتروایت
. ]9[ سازي هستیمپردازي و روایتاندرکار قصهدست

یکی از  .جنبه هنري و تکنولوژیکی است معماري داراي دو
جنبه  ،سازيهاي معماري و ساختمانبارزترین تفاوت

زندگی و . شناسی و حس مکان معماري استزیبایی
یک روایت  ،فضاي معماري در هاي روزانه هر انسانیفعالیت

مه معماران در مقدمه طراحی هر سناریویی که ه .است
در عملکرد و  مؤثر معموالًاین سناریو  .نویسندبنایی می

توان در حقیقت می .باشدارتباط فضاها و حس مکان اثر می
هاي  ها و روایت اي از حکایت حس مکان مجموعه گفت

 در پدیدار .دهد م با مکان رخ میأاست که تو فردي و جمعی
یکی . ترین رکن در ادراك است یشناختی مکان، تجربه اصل

تحقق عینی حس مکان است، به  ،هاي مهم معماري از نقش
اي که از طریق چنین حسی، فضاي انتزاعی به مکانی  گونه

. ]10[ شخصیت خود را به دست آوردملموس تبدیل شود و 
ها زاویه دید وجود دارد، تجارب و احساسات در همه داستان

    آنها و از زبان راوي بیان ها از دیدگاه فردي شخصیت
تجربه فضایی هر بنایی نیز در هر لحظه، درك . شودمی

ها داستان .پرسپکتیوهاي متفاوت از دیدهاي گوناگون است
براي  ،که مختص معماري نوشته شده باشند یا نه اعم از این

     وجود هخواننده یا شنونده یک تجربه فضایی ذهنی ب
خلق  أمنش ،ر آثار و بناهاي معماريبه بیان دیگ .آورندمی

 قابلیت اثرها و روایتها و داستان بعضی آثار روایی بوده
 چه برخی ازچنان .گذاري در طراحی معماري را دارند

بهترین توصیفات فضاهاي شهري ،آنهایی هستند که هنري 
گر پاریس هیچ گاه ا .درباره پاریس نوشته است 5میلر

توانست با اتکا شهري زبده می یک طراح ،ساخته نشده بود

 ،ادبیات و هنرهاي کالسیک .آن را بسازد ،به توصیفات میلر
زگار معماري شهود گرا ابزارهاي تفکیک نشدنی معمار و آمو

ها داراي زمان، گوینده، تمام قصه .]11[ آیندبه شمار می
کاربردهاي قصه در . هستندساختار و نقطه نظر معین 

اما کاربردهاي  ؛شناخته شده است) یشفاهی و کتب(ادبیات 
خصوص علوم دقیقه و طبیعی براي بسیاري ه آن در علوم ب

گویی قصه، محققان این عرصه معتقدند. ]9[ ناشناخته است
شناختی بسیار قوي در بنیان روش شناختی و معرفت

دو راه براي فهم و شناخت  اساساً. هاي مختلف داردحوزه
ستعاره و دیگري گفتن تن ایکی ساخ :چیزها وجود دارد

این کار را از طریق نوشتن معموالً ما  .]1[ قصه و روایت
در علم ما از راه بیان تاریخ یا . دهیمشعر یا رمان انجام می

وقتی . بریمکار میهساختن مدل، روایت و استعاره را ب
در گذشته دور یا نزدیک سخن  درباره حوادث و وقایعی

کار ذهن در  و این ساز. کنیممی پردازيروایت ،گوییممی
اما . مواجه با گذشته و بیان و توصیف و تحلیل آن است

کنیم یا از چیزي بینیخواهیم درباره آینده پیشوقتی می
به کمک  معموالًسخن بگوییم که فاقد زمان مشخص است، 

پس ما دو نوع . سازیماستعاره یک مدل از آن پدیده می
استدالل «دوم ۶ »سازيدالل مدلاست«یکی : استدالل داریم

   در معماري نیز همچون سایر . یا روایی ٧»گویانهقصه
عنوان روشی توان بهسازي میهاي فکري از روایتحوزه

تمرین عملی . براي تفکر در مورد فضاها استفاده نمود
 به عنوان یک مهارت لعکسبه معماري و با تبدیل روایت

حس مکان و  درانشجو دن ذهن خالقه دموجب بارورتر ش
معمارانی چون پیتر  .خلق فضاي معماري خواهد بود

 هايآنها از روایت .در این زمینه پیشتاز بوده اند 8والدمن
توان هایی زدند که میعملی معماري دست به ساخت گزیده

 ان به عنوان قطعات ادبی تلقی کردبا ارزش هنریشآنها را 
تواند در طراحی باط میتر این ارتکاربردهاي ملموس. ]11[

ها از روي خواندن و درك دقیق فضاي صحنه براي فیلم
عنوان  ها بهتجربه تاریخی استفاده از سفرنامه .داستان باشد

ناهاي سازي فضاها و مرمت باي از ادبیات روایی در بازگونه
که هر آنچه از مسجد  چنان غیر قابل اغماض است، ،تاریخی

مادام همان بود که  ،گران بودرمتکبود تبریز در اختیار م
   .نوشته بود ولوفواید
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تخیل هاي معماري از چشم اندازهاي ملهم از  1شکل 
  نزل آگوستیک هابلیک و »چنین گفت زرتشت«مطالعه 

  )بوطیقاي معماري: منبع(

  
  

  گویی در اهداف آموزشی روانشناسی روایی 2-3
 تتثبییکی از محصوالت هر روش آموزشی باید قدرت 

از . مطالب در ذهن و تقویت حس خالقیت در فرد باشد
انگیزي آنها توان به هیجانها میبارزترین خصوصیات روایت

انگیز را بهتر از تجارب ها تجارب هیجانانسان. اشاره کرد
  علت این امر افزایش ترشح. آورندآور به یاد میکسالت

  .شدباهاي خونی به هنگام هیجانات میآدرنالین در رگ
  

  سازي در معماري نمود روایت 1جدول 
  نمود در معماري  سازيروایت  ردیف

فرآیند تداعی و   1
  فرآیند اندیشه و ساخت  بازسازي

  تجربه معماري  تجربه روایت  2

دیدگاه شخصی راوي و   3
  شنونده

-دیدگاه شخصی معمار و استفاده
  کنندگان از بنا

  سناریوي فضا و سیرکوالسیون  داستان خطی  4
  تحقق حس مکان  ادراك حس روایت  5
  زمان ساخت و استفاده از بنا  زمان داستان  6
  معمار  راوي  7
  کننده از بنااستفاده  شنونده  8

  
که قابل دسترس  ،آدرنالین از طریق افزایش گلوکز در خون

 کندو تقویت میداده حافظه را افزایش  ،براي مغز است
هاي مختلف رشته هاي مهیج دردر نتیجه داستان ؛]12[

صورت  علمی و هنري قدرت یادگیري دانشجویان را به
هاي ها براي تمام گروهقصه .دندهمعناداري افزایش می

   برانگیزنده هستند و  چون ؛سنی گیرایی خاصی دارند

اي از مفاهیم پیچیده علمی را به مخاطب توانند مجموعهمی
وضوع آموزشی که سن یادگیرنده، م منتقل سازند بدون این

عوامل . ]3[ یا سطح یادگیري کاربرد آنها را محدود سازد
 :ند عبارتند ازمؤثرگویی مهمی که در یادگیري روش قصه

هوشیاري و . ]13[ ساختار و بازخورد ؛هوشیاري ؛حافظه
در . شوددرك موضوع می سببانگیزش باعث توجه و توجه 

فت ا سطح هوشیاري مخاطب سریعاً ،یک سخنرانی ساده
اما ؛ ]14[ابد یکند و توجه او بعد از ده دقیقه کاهش میمی

 هوشیار و باپایان شنونده تا  معموالًگویی در روش قصه
 )2جدول ( .ماندانگیزه می

  
  گویی در اهداف آموزشی روانشناسی روایی 2جدول 

  اهداف آموزشی  گوییروانشناسی روایی  ردیف
  ب در ذهنماندگاري مطال  انگیزي مطالبهیجان  1

گیرایی داستان براي همه   2
  سنین

تقویت حس خالقیت در 
  فرد

  تقویت حافظه  گیري از حافظه بهره  3
  تقویت هوش  به کارگیري هوشیاري   4
  حفظ انگیزه تا پایان  انگیزش  5

  
  سازي و اخالق معماريروایت 2-4

هاي اخالقی ها در انتقال ارزشنظیر داستان خصوصیت کم
بدیل ها و روایات را به ابزاري بینسل دیگر، قصهاز نسلی به 

جهت تقویت اخالقیات در روند تکامل جوامع تبدیل نموده 
هاي واقعی تاریخی و این موضوع چه در روایت حادثه. است

هایی که حاصل تخیل نویسنده داستان بوده چه در داستان
در دنیاي مدرن امروزي که . مدنظر قرار گرفته است ،است
هاي ارزش آموزش د ناگزیر از داشتن تخصص هستند،افرا

ها باید از دوران اي و آشنایی با تخصصاخالقی و حرفه
کودکی شروع شده و در طیف تفکر افراد جامعه گسترش 

در بعضی از کشورها  .ها شودو نباید محدود به دانشگاه یابد
اي براي آمادگی آموزش معماري از شده هاي تدوینبرنامه

با آموزش معماري از . ن کودکی انجام پذیرفته استدورا
ابتدا توجه فرد به محیط پیرامون خود در سنین مختلف 

  نقش خود را در تغییر این فضا در تأثیرافزایش یافته و 
اي از این نوع آموزش توسط مرکز معماري نمونه. یابدمی

 .اي استگیرد که تجربه بسیار آموزندهصورت می ٩کانادا
ه معماري و مرکز سعی دارد حساسیت فرد را نسبت باین 
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در کشورهاي در حال . ]15[ فضاهاي شهري برانگیزد
هویت  وآشنایی بسیار کمی در مورد ماهیت  ،افراد هتوسع

معماري و شهرسازي، نقش معمار و معماري در جامعه و 
 بیانهاي معمارانه و حتی ها و قصهداستان. دارند اخالقیات

بدیلی در آمادگی و پذیرش معماري، نقش بی اآنهاي رسانه
جامعه  شناسانه و اخالق معماري در سطحتفکرات زیبایی

    هایی انسان ،هاي معماريهاي داستانقهرمان .خواهد داشت
العاده خالق هستند، ساختار تفکر خالقه آنها در معرض فوق

کنند و نیازهاي نمایش است، با مردم عادي زندگی می
اي را در ویژه هايشیوه ،نمایندشان را کشف میکاربران

ها با اجراي ساختمان و بندندکار می هطراحی معماري ب
آنها  .شوندآشنا بوده و از هیچ نکته ظریفی غافل نمی کامالً

سازي و به استانداردها و مقررات ملی معماري و ساختمان
در جستجوي  .اي و معماري پایبندنداصول اخالق حرفه

کسوتان و و با پیش بودهیت معماري سرزمین خویش هو
آمیز و دوستانه دارند و اي متواضعانه، احترامرابطه ،استادان

 اي و منطقیبرخوردي حرفههاي منفی داستان با شخصیت
  .دهندانجام می

  
  گویی در آموزش معماريروایی 2-7

شاید بتوان به زمانی نسبت داد که  را آغاز آموزش معماري
ان انتقال مفاهیم و تجارب انسان براي تغییر محیط امک

توان این موضوع را می .وجود آمد طبیعی پیرامون به
چنین توانایی . تسهمزمان با پیدایش خط و زبان دان

هاي علمی و فنی بشر، مسیر یافته تأثیر همواره تحت
تکوینی خود را طی نموده و در طول تاریخ از تحوالت 

پذیرفته است  تأثیرسیاسی و اقتصادي  اجتماعی، فرهنگی،
. ]16[ هاي آموزشی شده استو موجب تعدد و تنوع روش
شود که کل قصه و به تبع آن توالی ساختار قصه باعث می

 .]3[ندد مدت نقش ب حافظه دراز موضوع آموزشی در
هاي فرهنگی، طبیعی و زبان خاطر جاذبهدانشجویان به
  تعامل واقعی برقرار  ،ها با موضوع آموزشیشناسی قصه

خواهند  مسألهپنداري درگیر کنند و با مکانیزم همزادمی
هاي ها، در دانشکدهاستادان معماري دانشگاه. ]17[ شد

گویی صورت ناخودآگاه از روش رواییبه معموالًمعماري 
گویی از به شیوه خاطره معموالًنمایند، این روش استفاده می
موفق بودن این  نا. پیونددبه وقوع می هاي واقعیانجام پروژه

ریزي آگاهانه براي این خاطر عدم تدوین و برنامهشیوه به
    نگارندگان بارها در  .باشدروش قبل از تدریس می

هاي طراحی معماري و همچنین تکنولوژي ساختمان کالس
این روش را آزموده و نتایج جالب توجهی در جذب 

عالقمندي آنها براي شرکت در  دانشجویان و افزایش میزان
شیوه  .اندها و در نتیجه بهبود درسی دریافت نمودهکالس
رسمی تدریس  هايشیوهچند که جزو  گویی هرروایی

مزایاي بسیاري در یادگیري دروس اما  ؛ها نیستدانشگاه
 توانمی در اجراي عملی این روش .دانشگاهی به همراه دارد

ی از جمله قصه، داستان کوتاه، از تمام انواع ادبیات روای
قبل از  لبتها. استفاده نمود. ..سفرنامه، بیوگرافی، رمان و 

طراحی روایت بر مبناي اصول معماري و  ،اجراي شیوه
اي همچنین توجه به اجزاي داستان از حیث اصول حرفه

توان این می .ز اهمیت استنویسی حائسازي و داستانروایت
  :یر به اجرا در آوردهاي زشیوه را در قالب

هاي واقعی از تجارب هایی با شخصیتبیان روایت) الف
هاي ساختمانی انجام شده توسط اساتید در عملی پروژه
هاي درسی اعم از طراحی معماري، تکنولوژي همه زمینه

  .مبتنی بر اخالق معماري ساختمان و مبانی نظري
ران بزرگ هاي واقعی از زندگی و تفکر معماارایه روایت) ب

  .جهان و ایران
داستانی معمارانه بر مبناي هدف آموزشی  تهیه نوشتار) ج

تواند در جویی وقت میاین نوشتار در جهت صرفه. کالس
  .قالب داستان کوتاه باشد

ه تمرین طراحی فضاي معماري بر مبناي حس مکان ارائ) د
یک داستان یا رمان و تبدیل داستان به فضاهاي واقعی 

  .معماري
داستان توجه کافی  يه داستان باید به اجزاهمچنین در ارائ

   :شودکه در ذیل به آنها اشاره می نمود
توان ها در داستان باید معمارانه باشد، میحادثه: حادثه) الف
ها یا حتی فجایعی از تخریب ساختمانبه عنوان مثال به

ارهاي حوادث روانی و اخالقی که در نتیجه عدم رعایت معی
  .اشاره نمود مارانه اتفاق افتاده است،مع
در هر مرحله  سؤالباید به ایجاد  زمینه داستان :زمینه) ب

از روایت در ذهن دانشجو براي تعقیب داستان و استفاده از 
  .هاي معمارانه منجر شودراه حل
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زاویه دید یک داستان معماري بهتر است از : زاویه دید) ج
 جري و همچنین استفادهاي، طراح، ممنظر یک فرد حرفه

مان یا در مراحل أصورت توهکنندگان از فضاي معماري ب
  .مختلف روایت مورد استفاده قرار گیرد

پردازي قهرمان داستان باید در شخصیت: قهرمان داستان) د
اي از به ملزم بودن قهرمان به رعایت معیارهاي اخالق حرفه

ت معماري جمله محیط زیست، توسعه پایدار، توجه به هوی
 هاو رعایت تمامی اصولی که براي نجات جان و روان انسان

  .باید مد نظر قرار گیرد الزم است
 .پردازدهسته داستان به روابط علی و معلولی می: هسته) ه

هاي معماري و اتفاقات داستان معماري باید شامل علت
  .هاي معماري و انسانی منطقی باشدمعلول

ا و جو در داستان معماري بسیار طراحی فض: فضا و جو) و
  .هاستتر از سایر انواع داستانمهم

گویی با تمام مزایاي ذکر شده در سر استفاده از روش روایی
تري نسبت به روش سخنرانی ها نیاز به زمان طوالنیکالس

توان از انواع با این وجود براي جبران این نقیصه می. دارد
ان کوتاه استفاده نمود و خاص ادبیات روایی از جمله داست

 .هاي کمک آموزشی گنجاندسایر انواع آن را در قالب برنامه
  

   عناصر داستان معماري 3جدول 
  کاربرد در معماري  عناصر داستان  ردیف

  روانی فجایع جانی، اخالقی،  حادثه  1

  سیر از سؤال به جواب  زمینه  2

  استفاده کننده معمار، مجري،  زاویه دید  3

  اخالق، هویت و معیارهاي معماري  قهرمان  4

  علت و معلول هاي معمارانه  هسته  5

  تأثیر روانی فضا حس مکان،  فضا و جو  6

  
  د در دروس مختلفکاربر 2-8

گویی در آموزش علوم هر چند ماهیت و اساس روش روایی
اما  ؛آشکاري دارد اتتشابه ،هاي مختلف مهندسیو رشته

ي استفاده از این روش و برا ،خاطر ماهیت خاص معماريهب
هاي معماري باید روشی تدوین شده مختص تهیه داستان

در سه دسته از دروس  اساساً .طراحی نمود این رشته

معماري شامل طراحی، تکنولوژي ساختمان و تئوري 
  .توان از این شیوه بهره جستمعماري می

معماري بر  طراحی روش تدریس: طراحی معماري )الف
برنامه فیزیکی،  ت، بررسی نمونه موردي،مبناي مطالعا

دیاگرام و ارتباط فضاها و در نهایت طرح مایه و اسکیس و 
چند اساس  هر .گیردکرکسیون توسط استاد طرح انجام می

ولی با توجه به ماهیت خالقانه  ،روند طراحی یکسان است
عمل طراحی روایت مطرح شده از روند طراحی توسط 

هایی ها و تفاوتمعماران مختلف ممکن است مشابهت
  معماران مختلف  سؤالدر تعامل با یک . داشته باشد

با نیز در میانه راه  وکنندهاي متفاوتی را مطرح میجواب
هایی از حادثه .نندکمشکالت متنوع و متفاوتی برخورد می

یات خاص در ئجزنحوه طراحی فاز یک در روند اجرا و  تأثیر
هاي دید افراد مختلف قابل از زاویه هااجراي ساختمان

در نتیجه ماهیت روند تدریس قابل تبدیل به  ؛روایت است
استفاده از این روش با حذف روش  مسلماً .باشدروایت می

 عنوان روشی کمکی در بلکه به ،پذیر نبودهاصلی امکان
هاي کوتاه در کالس درس مفید خواهد قالب روایت

یک ماده  ،هاي داستانیدر موضوع تولید کتاب،البته بود
هن هاي استاد در ذروایت. شوداولیه مهم محسوب می

هاي بعدي بسیار مورد شده و در طرح ثر واقعؤمدانشجو 
  .استفاده خواهد بود

مربوط به تکنولوژي دروس : تکنولوژي معماري) ب
هاي یات، روشئمعماري طیفی از دروس مربوط به سازه، جز

. شوداجرا، مصالح ساختمانی و مدیریت کارگاه را شامل می
 هاي اینعلت عدم درك عملی موضوع، شرکت در کالسبه

. جذابیت الزم را ندارد براي دانشجویان معماري غالباً دروس
دن بیشتري نسبت به این نوع از دروس قابلیت روایی ش

که آجر در کوره در حال از زمانی. دروس طراحی دارند
هاي دیوار را با کار بنا رجتا زمانی که استاد ،تن استپخ

ها، حوادث، و روایتی شنیدنی با قهرمان ،چیندمهارت می
روابط تعریف شده در کارگاه  .هاي دید مختلف دارندزاویه

نکات ظریف حین  هاي مختلف وساختمانی، نقش تخصص
به  اجرا و اشتباهات ریز و درشتی که ممکن است منجر

کار  خاطراتحتی  .ناپذیر مالی و جانی شودصدمات جبران
انی داستانی جذاب و در طول یک روز در یک کارگاه ساختم

 ،هاي تکنولوژي معماريهسته داستان .درس آموز است
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 سیار بارعایت نکات فنی و نتایج ب ،معلولی روابط علی و
کشد و دانشجو به درك حوادثی اهمیت آن را به تصویر می

 ههاي کوچک بانگاريپردازد که چه بسا در اثر سهلمی
هاي هاي واقعی از کارگاهبیان روایت. اندوجود آمده

در کالس درس و  افزایش انگیزه یادگیريساختمانی موجب 
. ودشتوجه دقیق دانشجویان به موضوعات ظریف اجرایی می

 ههاي روایت بدانشجویان همزاد پنداري کاملی با شخصیت
معماري و خصوص مهندسان تخصص باال با تعهدات اخالق 

   اي خود مجسم ي از آینده حرفهداشته و تصویر کاري
  .نمایندمی
هاي معماري داستان پیدایش سبک :تئوري معماري) ج

 .باشدمختلف خود روایتی تاریخی و بدون نقص می
، حوادث و شرایط زمان و ها و قهرمانان داستانیتشخص
 .و روابط متقابل آنها تمامی مختصات روایت را دارد تأثیر

هاي معماري با گویی در مورد نظریهاجراي نمایش قصه
بسیار مهمی در  تأثیررعایت توالی و ترتیب زمانی اتفاقات، 

 انجام روش .مطالب در ذهن دانشجویان دارد نهادینه نمودن
هاي دیگر گویی در این مقوله نسبت به مقولهروایی

ها دشواري دو سازيمحدودیت کمتري داشته و روایت
داستان زندگی، تفکرات و نحوه اجراي . مقوله دیگر را ندارد

بناهاي باستانی توسط معماران سنتی که در حقیقت 
ست ا نها و نوعی از ادبیات رواییآاي بیوگرافی زندگی حرفه

  مطلبی که در  .جذاب براي دانشجویان خواهند بود موضوعی
  

  گویی در دروس معماري کاربرد روایی 4جدول 
  دروس معماري  گوییروایی  ردیف

طراحی   1
  معماري

  مطالعات اولیه بر مبناي داستان
  بررسی نمونه موردي

  دیاگرام و ارتباط فضاها در قالب سناریو
 مبنايبر  طرح مایه و اسکیس و کرکسیون

  سناریوي طراحی

تئوري   2
  معماري

  هاداستان پیدایش سبک
  گیري معماران از الگوهاتشریح نحوه بهره

  گویی در مورد بناهاي تاریخیروایی

تکنولوژي   3
  معماري

  تشریح فرآیند ساخت بنا به صورت داستان
هاي واقعی رابطه بین افراد در بیان روایت

  تانهنگام ساخت در قالب داس
  آموز حوادث ساختبیان تجربه عبرت

 نظیر کشورمان با وجود غناي معماري سنتی و تبحر کم
البته در اکثر . کمتر بدان پرداخته شده است ،استادکاران

معماري «، »معماري جهان«دروس این دسته از قبیل 
ها به دلیل ماهیت اکثر روایت» معماري اسالمی«و » معاصر

اما با ماهیتی داستانی است و در بعضی تاریخی آن واقعی 
توان عالوه بر می» انسان طبیعت معماري«دروس مانند 

هاي واقعی از نحوه الهام معماران نامدار از طبیعت روایت
  .هایی آموزنده زددست به تهیه داستان

  
  روش پژوهش -3
 ،آزمون آماري و به منظوربراي اثبات مطالعات اسنادي  

گویی در اي در جهت استفاده از روایینههاي کتابخایافته
 نمونه .ه تجربی استفاده شدآموزش معماري از روش نیم

 جویاندانش از نفر 58 پژوهش، مشتمل بر این آماري
باشد که با روش دانشکده معماري دانشگاه آزاد بوشهر می

انتخاب شده و به دو ) S.R.S(گیري تصادفی ساده نمونه
انجام و در مورد روش  قسیم شدندنفري ت 29گروه تصادفی 

در مورد مبحث  .برایشان توضیح داده شد مطالعه
ها به مدت یک ساعت براي هر کدام خاکبرداري و انواع پی

ها یکی به روش سخنرانی ساده و دیگري به روش از گروه
چهل و پنج دقیقه بعد از  .شد الزم ارائهگویی آموزش روایی

 .دیده آزمون به عمل آمد، از همه افراد آموزش آموزش
اي و یک نمره اي سهگزینه ال چهارؤآزمون شامل پنج س

اي بود که باید به پنج مورد اشاره ال تشریحی پنج نمرهؤس
گیري براي محاسبه هماهنگی درون ابزار اندازه .شدمی

اي گزینه االت چهارؤمقدار آلفاي کرونباخ براي مجموعه س
براي  .که در حد قابل قبول بودمحاسبه گردید  7/0بیش از 

نامه اطمینان که از صحت و روایی محتواي پرسش  این
 زمینهاین در  گوناگونیهاي  نامهحاصل شود، ابتدا پرسش

نفر  سه حاضر رانامه پرسش شده وبررسی  طراحی و
ها  ت اصالحی آنیاکه نظر نمودندبررسی امر متخصص 

  . مورد توجه قرار گرفت
ا توسط مدرس درس بر مبناي مجموعه هطراحی داستان

 نظر مبحث با مد مشاهدات عینی و مطالعات علمی در مورد
ل مربوط به اخالق مهندسی و ئقرار دادن دقیق مسا

ها مربوط به به عنوان مثال یکی از داستان .معماري بود
هاي مهندس معمار جوانی بود که با یادآوري آموخته
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که حتی به صورت غیر نامه مهندسی  دانشگاهی و سوگند
به مباحثه با دو گروه  ،رسمی نزد استاد خود یاد کرده بود

      هاي تخریب و گودبرداري ساختمانی در مورد روش
جو و دو گروه ساختمانی شامل پیمانکاري سود .پردازدمی

فرازهایی از گفتگوها در  .مهندسی ناآگاه و غیر متعهد بود
و ها احل اجرایی ساختمانمورد اثبات نقش معماران در مر

همچنین یادآوري حوادث واقعی ساختمانی از جمله حادثه 
در ضمن ارزیابی آزمون توسط یک معمار  .بودسعادت آباد 

مستقل از آزمون انجام گرفت که از روش آموزش اطالعی 
  .نداشت

  
نفر شرکت کننده در گروه مربوط به  29از  :جامعه آماري

مرد و %)  1/93( نفر 27عداد تدریس به شیوه سخنرانی ت
اند و در گروه مربوط به تدریس زن بوده%)  9/6(نفر 2تعداد 

  نفر 21نفر شرکت کننده  29گویی از به شیوه روایی
نمودار . اندزن بوده%) 6/27(نفر  8مرد و تعداد %)  4/72(

اي، درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان دایره
  .دهدرا نشان می

رین سن در افراد نمونه براي گروه با روش تدریس کمت
سال و  20گویی سخنرانی و روش تدریس به شیوه روایی

باشد؛ سال می 39و  28بیشترین سن نیز به ترتیب معادل 
باشد و یک شاخص پراکندگی می که دامنه تغییراتلذا 

 سنترین و بزرگ سن تریننشانگر اختالف بین کوچک
سال  19سال و براي گروه دوم  8اول  باشد، براي گروهمی
  .دست آمده استبه

  
درصد فراوانی مربوط به پاسخگویان به  نمودار 2شکل 

  تفکیک جنسیت
تدریس به شیوه سخنرانی

93.1%

6.9%

زن

مرد 

  

تدریس به شیوه روایی گویی

72.4%

27.6%

زن

مرد

  
  

  هاي توصیفی براي متغیر سنشاخص 5جدول

 میانگین بیشترین کمترین دامنه تعداد گروه
انحراف 
 معیار

 40/2 72/21 0/28 0/20 0/8 29 سخنرانی

 06/4 03/23 0/39 0/20 0/19 29 گوییروایی

  
 72/21 افراد حاضر در نمونه  معادل از طرفی میانگین سن

سال  03/23سال براي روش تدریس به شیوه سخنرانی و 
. دست آمده است هگویی بییبراي گروه با روش تدریس روا

شاخص پراکندگی در ارتباط با  یک به عنوان انحراف معیار
 06/4و  40/2به ترتیب معادل مقادیر سن براي دو گروه 

  .می باشد
  
 نتایج و بحث -4

هاي شاخص ،دست آمده از نمونه هبا استناد به نمرات ب
 همان .توصیفی براي نمرات هر گروه محاسبه گردیده است

میانگین  ،شوداي مشاهده میطور که در نمودار جعبه
بیشتر از گروه ) 10/14(نمرات گروه مربوط به روایی گویی 

از  .باشدمی) 70/11( بوط به روش تدریس با سخنرانیمر
ام یا  50طرفی خط سیاه داخل مستطیل نمایانگر صدك 

دست آمده براي  ههمان میانه توزیع نمرات است که عدد ب
بیشتر از شیوه  گویینمرات براي گروه به روش روایی

همچنین پراکندگی نمرات به شیوه  .باشدسخنرانی می
فاصله . باشدگویی میبیشتر از رواییتدریس سخنرانی 

درصد  95دهد در آمده نیز نشان می دست هاطمینان ب
دست  هنمرات ب میانگین هاي انتخاب شدهموارد از نمونه

و 39/10بین  آزمون براي گروه سخنرانی اعداديآمده از 
  و براي گروه روایی گویی اعدادي بین 01/13
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  دست آمده در هر گروههنمرات ب هاي توصیفی برايشاخص 6جدول

 میانگین بیشترین کمترین دامنه تعداد گروه
انحراف 

 معیار

 درصد 95مینان طفاصله ا

 حد باال حد پایین

 01/13 39/10 45/3 70/11 50/17 0/4 50/13 29 سخنرانی

 16/15 05/13 76/2 10/14 50/19 0/8 50/11 29 روایی گویی

  
اي توزیع نمرات براي گروههاي مورد  نمودار جعبه 3شکل

  بررسی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هامقایسه بین میانگین نمرات براي گروهنمودار  4شکل 

  
  

که در این پژوهش مقایسه دو شیوه تدریس مد نظـر   از آنجا
مسـتقل از هـم    ،باشد و از طرفی دو گروه مـورد بررسـی  می
قل لـذا بایـد از آزمـون میـانگین دو گـروه مسـت       ؛باشـند می

  :باشددر واقع هدف پاسخ به پرسش زیر می .استفاده نماییم

  گـویی شـیوه تـدریس قدرتمنـدتري از سـخنرانی      آیا روایـی 
   باشد یا خیر؟می
  

توان بدین صورت بیان فرض مطرح شده در پژوهش را می
  :نمود

  :آزمون فرض
H0: )فرضیه صفر: (  μ1 ≤μ2    
H1 : )فرضیه مقابل: (  μ1 > μ2  

  
هاي نمرات بین با استناد به نمودار مقایسه میانگیندر ابتدا 

 ،باشـد صورت شهودي قابل مشاهده می هدو گروه اختالف ب
آزمـون آمـاري    ،داري اخـتالف ولی براي اطمینـان از معنـی  

براي انجام این آزمون در ابتدا بایـد  . مربوطه باید انجام گیرد
س بـر  هاي دو گروه آزمون گردیده و سپبرابري بین واریانس

هـا صـورت   دسـت آمـده مقایسـه میـانگین     هاساس نتیجه ب
 قابـل  صـورت  بـدین  7 جـدول  در منـدرج  اطالعات .پذیرد

و نیـز    F آمـاره  از اسـتفاده  بـا  مـا  ابتدا در که است بررسی
 دو واریانس آیا کنیم کهدست آمده آزمون می هب sigمقدار 

-:تدریس به روش سـخنرانی و گـروه دوم   :گروه اول(جامعه 
 و خیر یا باشندبرابر می هم با )گوییتدریس به روش روایی

ها یـا بـه عبـارتی    میانگین برابري فرض آن، اساس بر سپس
 هاي تدریس را  در دو گـروه تفاوت داشتن یا نداشتن روش

  .کنیممی قبول یا رد
 /454>05/0چون در آزمون مربوط به روش تدریس مقدار 

sig= یید أها تو برابري واریانسباشد لذا فرض صفر قبول می
ها در مرحله بعدي با فرض برابري واریانس بنابراینگردد می

  .شودهاي دو گروه انجام میآزمون مربوط به برابري میانگین
رض ف ،باشدمی = ۰۰۵/۰sig>۰۵/۰ چون در اینجا نیز

از طرفی با عنایت به . شودبرابري میانگین دو گروه رد می
این فاصله چون  ،رصدي براي اختالفد 95فاصله اطمینان 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 سجاد نازي دیزجی و همکاران

    1389  زمستان، 2، شماره 5نشریه علمی پژوهشی فناوري آموزش، سال پنجم، جلد            132

آمده منفی  دست ههر دو عدد ب باشد وشامل عدد صفر نمی
دهد که یید گردیده و نشان میألذا اختالف ت ؛باشدمی

گویی گروه با روش تدریس به شیوه روایینمرات میانگین 
 هب tهمچنین مقدار آماره . باشدبیشتر از روش سخنرانی می

نیز چون در ناحیه قبول فرض صفر ) - 929/2( دست آمده
گویی بر روش لذا برتري روش دوم یعنی روایی ،قرار دارد

  .گردددرصد استنباط می 95سخنرانی با اطمینان 
  
  

  
بر استفاده از عالوه :کتاب )الف :کمک آموزشی هايروش

تهیه و  ،هاي درس معماريکالس گویی در شیوه روایی
هاي معماري و هایی با موضوعیت روایتتولید کتاب

هاي درس و به عنوان ابزاري سازي در کنار کالس ساختمان
تاریخی  يهاسفرنامه. واهد بودکمک آموزشی بسیار مفید خ

هاي عنوان روایت مشهور از جمله سفرنامه مادام دیوالفوا به
هایی اما تهیه داستان ،باشندتاریخی از معماري موجود می

در قالب سایر انواع ادبیات روایی با اهداف از پیش تعیین 
تواند از شده آموزشی براي موضوعی خاص در معماري می

رگروه تخصصی و همکاري متقابل یک طریق تشکیل کا
در حال حاضر در  .معمار و یک نویسنده متبحر انجام شود

ترین مقطع آموزش معماري مقطع دبیرستان پایین ،کشور
که  در حالی .باشداي و کار و دانش میدر قالب فنی حرفه

به دلیل ماهیت خاص رشته معماري برخی محققان 
موزش معماري از دوران معتقدند آموزش و آمادگی براي آ

هاي داستانی معماري و تهیه کتاب. کودکی باید آغاز گردد
 ،گذشت معماران نامدار به زبان ساده براي کودکان سر

شروع بسیار خوبی براي آموزش معماري از سنین پایین 
اي تنظیم شوند تا ماهیتی ها باید به گونهداستان. باشدمی

حل  حدس و کشف راه گونه داشته و کودك قادر بهمعما
به  .وجود آمده در حوادث را داشته باشده براي مشکالت ب

به جواب که در روند  سؤالعبارت دیگر یک نوع سیر از 
  طراحی معماري مطرح است به زبان بسیار ساده در داستان 

  

  
هایی که براي داستان درع واین موض .گنجانده شود

االتر قابل شود نیز در سطحی بدانشجویان تنظیم می
هاي دیگر موجود در رشته هانمونه این نوع کتاب .اجراست

چند با  هر »داستان صوفی«به عنوان مثال کتاب ، است
اما  ،هدف آموزش فلسفه براي کودکان نوشته شده است
  .باشدبراي بسیاري از بزرگساالن کتابی جذاب و آموزنده می

مه گویی دیجیتالی کلقصه :قصه گویی دیجیتالی )ب
کار بردن ابزار دیجیتالی جدید به  هجدیدي است که با ب
هاي واقعی خود را به کند تا داستانمردم عادي کمک می

ها این داستان .صورتی احساسی و سرگرم کننده بیان کنند
تواند به صورت بوده و می) دقیقه 8کمتر از ( کوتاه معموالً

جمله  هاي دیجیتالی ازیتروا .دناي بیان شورهمحاو
 اي، فوقهاي محاورهوب، داستان مبتنی بري هاداستان

هاي کامپیوتري روایت گونه نیز در این و بازي 10هامتن
گویی دیجیتالی گاهی اوقات قصه. گیرندبندي قرار میدسته

توانند این استادان می .شودنوع فیلمسازي نیز می شامل هر

آزمون مقایسه میانگین 7جدول  

 آزمون برابري 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

 براي برابري میانگین هاt آزمون 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

اختالف 
 میانگین ها

Std. Error 

Difference 

درصدي  95فاصله اطمینان 
 اختالف

 حد باال حد پایین

 

Equal variances 

assumed 
568/0  454/0  929/2-  56 005/0  40517/2-  82112/0  05008/4-  76026/0-  

Equal variances 

not assumed 
  929/2-  459/53  005/0  40517/2-  82112/0  05181/4-  75854/0-  
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اي در برنامه ابزار را جهت استفاده از ابزار چند رسانه
هاي اجتماعی در موضوع مورد آموزشی و افزایش مشارکت
گویی به در کل این نوع روایی .نظر مورد استفاده قرار دهند

عنوان یک استراتژي قدرتمند براي ارائه محتواي آموزشی 
افزارهاي گوناگونی از جمله نرم. ]18[ شودمی گرفتهکار  هب

photostory، moviemaker،apple Imovie ،adobepremier 
هاي دیجیتالی به براي تولید قصهتوان می را powepoint و

ها در ترین نکات در ساخت این نوع داستانمهم .کار برد
 با توجه به همه گیر بودن. ]5[ آمده است 8جدول شماره 

حتی در کشورهاي در حال توسعه  ،ايرسانهچند  ابزارهاي
ثري ؤاین ابزار نقش م ،ريو ماهیت گرافیکی و هنري معما

  .در گسترش معماري در سطح جامعه خواهد داشت
  

  هاي قصه گویی دیجیتالیترین ویژگیمهم 8جدول
  تاثیر  ویژگی

استفاده از تعداد مناسبی از 
  موثرنمودن محتواي داستان  صدا،متن و ویدئو تصاویر،

  برانگیختن حس تفکر در مخاطب  تصویري - هماهنگی صوتی

مفهوم احساسی بخشیدن به   )دانشجو( صداي شخص
  داستان

  
  نتیجه گیري -5

هاي فهم و ساختن استعاره و بیان روایت یکی از روش
ها ها و داستاناز روایت .اندیشیدن در مورد معماري است

همچنین  .توان در طراحی معماري بناها استفاده نمودمی
 معماري هر بنایی در مراحل و وجوه گوناگون خود داراي

ها در ادبیات منجر به استعاره .باشدروایت و سناریو می
 ؛دنشوطراحی فضاهاي گوناگونی توسط معماران مختلف می

به بیان دیگر ساختار ادبیات روایی و معماري داراي 
گویی به سبب جذابیت قصه. انکارناپذیري است اتتشابه

ترشح آدرنالین خون را ، براي مخاطب و تهییج احساسات
تر داده و ماندگاري مطالب در ذهن دانشجو را افزون افزایش

هاي بسیاري در انتقال ارزش تأثیرها روایت. نمایدمی
. اي معماري از نسلی به نسل دیگر دارنداخالقی و حرفه

براي استفاده از این روش تبحر در معماري و همچنین 
یکی از . گویی ضروري استسازي و رواییقواعد روایت

گویی کاربرد قصه ،ستفاده از این متد آموزشیهاي اروش
ي ژهاي درسی طراحی معماري، تکنولوشفاهی در گروه

کاربرد این روش در  .باشدمعماري و تئوري معماري می
تواند در قالب کالس درس به علت محدودیت زمانی می

روش نیمه تجربی تفاوت معنادار در  .هاي کوتاه باشدداستان
که میانگین  طوري هب را نشان داده،وه نتایج آزمون دو گر

و در روش روایی  7/11 ±31/1نمرات در گروه سخنرانی 
تر کاربردهاي وسیع .باشدمی 20از   1/14± 01/1گویی 
وسیله همه  ههاي داستانی بسازي در قالب تهیه کتابروایت

براي تحقق کامل این امر . باشدانواع ادبیات روایی می
اي بسیار پرداز حرفهک معمار و روایتهمکاري متقابل ی

به دلیل ماهیت خاص آموزش معماري، . باشدمفید می
. باشدگذار میتأثیرشروع آموزش از دوران کودکی بسیار 

گویی معماري براي برانگیختن حس استفاده از روش قصه
براي آشنایی کل جامعه با  .باشداکتشاف کودکان مفید می

ري و شهرسازي بر زندگی آنان معما تأثیرنقش معمار و 
دیل بگویی دیجیتالی با استفاده از تتوان از روش رواییمی

اي استفاده هاي رایانههاي معماري به فیلم یا بازيروایت
هاي عملی نگارندگان در استفاده از این روش تجربه .نمود

هاي درس دانشکده معماري بهبود عالقمندي و در کالس
  . ویان را نشان دادوضعیت تحصیلی دانشج

  
  گویی نمودار زیرمجموعه عوامل مؤثر در روایی 5شکل

  

  
  

  قدردانی
به خاطر انجام تجزیه و تحلیل  داریوش پورداداشیاز آقاي 

  .میکنهاي آماري صمیمانه سپاسگزاري مییافته
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