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تحول در حوزه آموزش معماری ،تبدیل آن از نظام استاد-شاگردی به نظام مدرسهای و جدا شدن حوزۀ
نظر و عمل معماری و آموزش این دو حوزه ،پیچیدگیهایی را از جمله نحوه تأثیرگذاری و بازیابی دانش
معماری در فرآیند طراحی و عمل معماری ایجاد میکند .در این زمینه پژوهش حاضر تأثیر ابزار کاریکاتور
را جهت افزایش تأثیرگذاری حوزه محدودی از دانش معماری در شکلدهی به اثر معماری بررسی میکند و
با فراهم آوردن مقدمات الزم روش استفاده از این ابزار را تدوین مینماید .روش کلی انجام پژوهش در گام
اول مبتنی است بر تحلیل و تفسیر منطقی بر پایه منابع کتابخانهای که به شکل عمده معطوف به حوزههای
طراحیپژوهی ،شناخت کاریکاتور و روانشناسی یادگیری با رویکرد شناختی است .در گام بعدی ،روش
آموزشی حاصل از مطالعات کتابخانهای ،در قالب طرح یک مطالعه میدانی به روش شبهتجربی بر روی دو
گروه  15نفره از دانشجویان ترم اول معماری دانشگاه شهید بهشتی با ارائه سه نکته آموزشی از درس
سازه مورد آزمون قرارمیگیرد و در نهایت به این نتیجه میرسد که استفاده از ابزار کاریکاتور بهدلیل
قابلیتهای بهسزای آن در فرآیند توجه و پردازش اطالعات ،با باالبردن میل به بسط تصویری اطالعات،
زمینهساز تجربه معناداری است که به غنای طرحوارههای تصویری ذهن طراح میانجامد و آموزهها و
دریافتهای حاصل از آن ،در ذهن ماندگار میشوند و به شکلی مؤثر در فرآیند حل مسئله حضور مییابند.
کلیدواژهها :آموزش معماری ،دانش نظری معماری ،فرآیند یادگیری ،انتقال یادگیری ،کاریکاتور.
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مقدمه

در حوزه معماری تحول در آموزش معماری و تبدیل آن از نظام استاد و شاگردی به نظام
مدرسهای که از جمله محصوالت عارضی نوزایی فکری در مغرب زمین است ،زمینهساز طرح
مباحث و سرفصلهای آموزشی متنوعی جهت آموزش و تربیت معماران جدید و یا به اصطالح
معماران تحصیلکرده گردید .در این میان آنچه از نظام آموزش سنتی پایدار باقی ماند ،ماهیت
مبتنی بر عمل معماری بود که سبب شد در نظام جدید آموزش ،همانند نظام سنتی ،آموزش با
هدف افزایش توان متعلم در فعل معماری صورت پذیرد که همان خلق اثر معماری است .این هدف
در آموزش سنتی از طریق قرار گرفتن فرد بهعنوان بخشی از فرآیند عملی ساخت معمارانه در
قالب ناظر و یا عامل محقق میگردد و در نظام مدرسهای از طریق طرح سرفصلی با عنوان طراحی
معماری جستجو میشود .البته در نظام جدید به همراه طراحی معماری سرفصلها و مباحث
آموزشی متعدد دیگری در قالب دانش نظری معماری نیز مطرح است (ندیمی.)6 ،1370 ،
بهدلیل جدا شدن حوزۀ نظر و عمل معماری ،آموزش این دو حوزه نیز در بسیاری از بخشها
بهطور جداگانه انجام میشود .جداسازی آموزش این دو حوزه پیچیدگیهایی را ایجاد میکند که
مهمترین آن نحوه ارتباط این دو حوزه ،بهخصوص تأثیرگذاری و بازیابی دانش نظری در فرآیند
طراحی و عمل معماری است .تبیین فرآیند طراحی به این نکته میانجامد که معماران در مقابل
پیچیدگی مسائل در همان اوایل فرآیند طراحی به فکری نسبت ًا ساده تمسک میجویند که دارکی از
آن با عنوان «مولد اولیه» 1یاد میکند ( .)Darke, 1978, 61یکی از ویژگیهای اساسی مولد اولیه ماهیت
شکلی و تصویری آن است و پیوسته همراه با نوعی فرآیند شکلدهی اولیه به اثر است که در مرحلة
نخست به فرآیند تصویرسازی ذهنی 2طراح وابسته است و در مرحله بعد ،طراح تصاویر حاصل از
این فرآیند را از طریق دستنگارههایی ،3نمود عینی و بیرونی میبخشد (الوسون .)38 ،1384 ،به اتکای
چنین رویکردی مفاهیم نظری ،مصداقی عینی در حوزه معماری مییابند و اساس ًا اگر معمار قادر
نباشد مصداقی عینی و معمارانه جهت مفاهیم ذهنی خود بیابد ،آن مفهوم در قالب کالم و یا اندیشهای
مکتوم در ذهن باقی میماند و به حوزه معماری وارد نمیگردد (وایت .)1388 ،در نتیجه هرچه ارائه
بعد تصویری اطالعات نظری معماری افزایش یابد ،ماهیت آن به ساختار مولد اولیه نزدیکتر میگردد
و در نتیجه احتمال بازیابی اطالعات با توان تصویرسازی ذهنی طراح بیشتر میشود.
در جهت تعدیل گسست میان آموزش دو حوزه نظر و عمل معماری بهطور مشخص اقدامات
و پیشنهادهای محدودی ارائه شده است .استفان دوتکه 4از تأثیر بهسزای امکانات چندرسانهای
خبر میدهد و معتقد است ،پس از ارائه الگوی آموزش مؤثر بر اساس امکانات چندرسانهای توسط
اشنوتس و بانرت در سال  2003میالدی ،دو جریان فکری در رابطه با روند اصولی آموزش قوت
گرفته است .یکی همگرایی و وحدت موضوعات کالمی و تصویری در امر آموزش مستقیم و
دیگری چندرسانهایشدن همسوی اجزای برنامه آموزشی بر پایه توضیحات شفاهی و ترسیمات
تصویری است که هر دوی این روشها بهصورتی همگرا و یکپارچه میتوانند موجبات توسعه
فرآیند یادگیری فراگیران را فراهم کنند ( .)Dutke & Rinck, 2006گراهام نیوتال فرآیند آموزشی در
کالس را بهشکل یک پیکره و اندام زنده در نظر گرفته است که بهکارگیری روشهای چندرسانهای و
بهرهگیری از امکانات مؤثر کمک آموزشی در کالسهای آموزشی طبق نظر ایشان بهنحو چشمگیری
موجب موفقیت برنامههای یادگیری میشود ( .)Nuthall, 2000از طرفی ضرورت استفاده از فضاهای
مجازی برای تجربههای خیالانگیز عملی در امر آموزش و یادگیری توسط میخائیل انگلهارت در
سالهای اخیر گزارش شده است ( .)Engelhardt, 2007به گفته سجاد نازی دیزجی ،کشتکار قالتی و
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برای برقراری نسبتی میان ابزار کاریکاتور و آموزش معماری و در پی آن تدوین یک روش کلی
جهت استفاده مؤثر از این ابزار به منظور ارتقای کارکرد این دانش در زمینه طراحی معماری،
نمیتوان به مشاهدات تجربی و از طریق مطالعات میدانی صرف بسنده نمود؛ چراکه بخش عمدهای
از فرآیند طراحی در حوزه ذهن و بدون نمود عینی قابل توجهی صورت میپذیرد .بر این مبنا
ورود به چنین حوزهای از مطالعات ،بهدلیل ابهامات فراوان موجود در آن نیازمند فراهمنمودن
زمینه فکری و نظری مناسبی براساس نتایج مطالعات مکتوبی است که تا بهحال در اینخصوص
صورت گرفته است .بر این اساس در گام اول مطالعاتی منسجم متناسب با سؤال محوری پژوهش
و بهشکل عمده معطوف به حوزه طراحیپژوهی ،مبادی سواد بصری ،شناخت کاریکاتور و
بهویژه روانشناسی یادگیری با رویکرد شناختی انجام شد و با تفسیر و تحلیل منطقی و انطباق
ویژگیهای منحصربهفرد کاریکاتور با فرآیند یادگیری ،روش پیشنهادی پژوهش در قالب یک
درسنامه آموزشی تدوین گردید .در گام بعدی ،مبنای نظری و روش آموزشی حاصل از مطالعات
کتابخانهای در قالب طرح یک مطالعه میدانی به روش شبهتجربی 6مورد آزمون قرار گرفت که
طی آن سه نکته آموزشی از درس سازه به دو روش (روش پیشنهادی پژوهش و روش معمول
آموزش) به دو گروه متوازن  15نفره از دانشجویان ترم اول 7مهندسی معماری دانشگاه شهید
بهشتی ارائه گردید و از هر دو گروه خواسته شد با فاصله زمانی یک هفته از آموزش در یک
آزمون طراحی ساده با موضوع یکسان شرکت کنند .سپس به دو روش ،یکی از طریق مقایسه
اطالعات کالمی و تصویری ثبت شده در قسمت تمرین درسنامه با اطالعات ثبت شده در آزمون
طراحی نهایی و دیگری از طریق سنجش میزان بازیابی و رعایت نکات سازهای در آزمون طراحی
http://Journal.art.ac.ir
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پرویزی استفاده از رواییگویی نیز میتواند تاحد زیادی به آموزش مباحث نظری و فهم و نهادینه
شدن آن کمک کند (نازی دیزجی ،کشتکار قالتی و پرویزی .)1389 ،همچنین میتوان به پیشنهاد
استفاده از پاورپوینت ،ارائه بهصورت کنفرانس یا فعالیتهای گروهی اشاره نمود.
اما امروزه آموزشهای نظری در رشتههای هنر و معماری ،اغلب به شکل خطی و یکسویه از
دانش مکتوب در کالسهای درس انتقال داده میشود؛ یا به شکل ارائه درسنامه 5و معرفی کتاب
صورت میگیرد .با توجه به اینکه از درسنامه و کتب درسی بهطور فراگیر استفاده میشود ،این
پژوهش تالش میکند در راستای کمک به ارتقای این روش گامی نو برداشته و ابزار کاریکاتور
را بهعنوان یکی از ابزارهای مؤثر و کمککننده در حوزه بیان معماری تجربه کند و الگوی
درسنامهای آموزشی و یا حداقل کمک آموزشی را به کمک کاریکاتور تدوین نماید؛ چراکه بهنظر
میرسد ،براساس عوامل مؤثر بر فرآیند یادگیری با رویکرد روانشناسی شناختی ،هنر کاریکاتور
واجد قابلیتهای بسیاری در فرآیند یادگیری و انتقال یادگیری است .در حوزه آموزش فعالیتهای
محدودی با استفاده از کاریکاتور انجام شده است .تعدادی از بانکهای آمریکایی برای آموزش
کارکنان خود از این تکنیک استفاده کردهاند .تصویرسازان کاریکاتوریست به فعالیتهایی برای
کتاب مخصوص ًا آثار کودکان نیز پرداختهاند .براساس گزارش ژیال مشفق ،استفاده از کاریکاتور
توانسته است در مورد مسائلی همچون بحران محیطزیست ،بهعنوان یک جریان فرهنگساز در
جامعه مطرح شود (مشفق .)211 ،1384 ،همچنین در آموزش و پرورش نیز شاهد اقداماتی در
سالهای اخیر بودیم که در مهمترین آنها محسن ساالری مدرس درس حرفهوفن ،با بهکارگیری
طنز و کاریکاتور در امتحانات توانسته به نتایج مطلوبی دست یابد (ساالری.)1385 ،
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توسط دو کارشناس حوزه آموزشی مورد نظر ،میزان موفقیت روش پیشنهادی پژوهش مورد
ارزیابی قرار گرفت تا موجب تدقیق نتایج بهدست آمده گردد.

کاریکاتور و ویژگیهای منحصربهفرد آن

در چارچوب اصول و مبادی سواد بصری 8دونیس ا داندیس (داندیس )32 ،1983 ،کاریکاتور
دارای عناصر اولیهای است که بخش عمدهای از آنها را نمادها و سمبلها تشکیل میدهند که در
طول تاریخ این هنر شکل گرفتهاند (بقال اصغری .)22 ،1379 ،شیوه بیان کاریکاتور انتزاع یافته است
و بهدلیل اینکه از نمادها و سمبلها استفاده میکند میتوان بیان آن را سمبلیستی نیز دانست که
قابلیتهای خاصی بدان داده است .فنون بصری از کاریکاتوری به کاریکاتور دیگر تغییر میکنند،
اما بهطور کلی میتوان دو فن بصری اساسی را در همه کاریکاتورها شناسایی کرد و آن فنون
طنز و مبالغه است (بقال اصغری .)22 ،1379 ،بررسی کاریکاتور در قالب یک سبک ،پارهای دیگر از
ویژگیهای آن را آشکار میکند که مربوط به نوع نگاه این هنر است .از جمله این ویژگیها میتوان
به ارتباط با مخاطبان و انتقال یک اندیشه به شکل ساده و صمیمی ،نگاه انتقادی و همزیستی اضداد
نام برد (تامسون و هویسون .)1374 ،شاید این نکته مطرح شود که تصاویری همچون کروکیهای
معماری نیز ویژگیهایی مانند بیان انتزاعی ،مبالغه و تأکید را دارا هستند؛ اما یکی از ویژگیهایی
که کاریکاتور را متمایز میکند ،استفاده از فن طنز است که تأثیر بهسزایی در مرحله توجه فرآیند
یادگیری دارد .تفاوت مهم دیگر ،استفاده از نمادهای آشنا و روزمره در کاریکاتور است که در
مرحله توجه و تقریب ًا در همه روشهای رمزگردانی و تعمیم اطالعات ایفای نقش میکند .نکته دیگر
اینکه مبالغه در کروکیهای معماری صرف ًا مبالغه تصویری است؛ ولی در کاریکاتور عالوه بر
مبالغه تصویری ،مبالغه در جریان و داستانی که در آن رخ میدهد نیز اتفاق میافتد و از این طریق
موجب تأکید بیشینه بر نکته آموزشی مورد نظر میشود .همچنین ارزش نوع نگاه کاریکاتور و
خاطره جمعی که ایجاد میکند از لحاظ روانشناسی یادگیری مورد تأیید است.
9

فرآیند یادگیری و انتقال یادگیری

تأمل در حوزه یادگیری گویای وجود مکاتب متعددی است که هر یک به روشی و رویکردی
11
تالش نمودهاند فهمی از یادگیری و ساز وکارهای آن ارائه دهند .مکاتب رفتارگرایی 10،گشتالت
و شناختگرایی 12از جمله این رویکردها هستند .اما رویکرد مبنایی در این پژوهش جهت تشریح
فرآیند یادگیری ،رویکرد شناختی است چراکه این رویکرد با تمرکز بر ابعاد ذهنی فرآیند یادگیری،
تبیینی دقیقتر از این فرآیند ارائه میدهد (سیف .)16 ،1384 ،براساس این رویکرد ،یادگیری مبتنی
است بر دو فرآیند یادسپاری و یادآوری .در فرآیند یادسپاری که نخستین گام در تحقق فرآیند
یادگیری است ،ذهن اطالعاتی را که بهواسطه حواس از دنیای بیرون دریافت نموده در انبارههایی
موسوم به حافظه 13ذخیره مینماید و در مرحله بعد این اطالعات ذخیره شده از طریق فرآیند
یادآوری ،بازیابی و در فعالیتهای شناختی که شاخصترین آن فرآیند حل مسئله است مورد
استفاده قرار میگیرد .مطالعات روانشناسان نشان میدهد که این الگوی کلی که شامل تمامی
اشکال یادگیری اعم از رسمی 14و غیررسمی 15است ،به مدد نقش فعال ذهن در مواجهه با اطالعات
حاصل میگردد که طی آن ذهن انسان از انبوه دریافتهای حسی ،بخش معینی را گزینش و مورد
پردازش قرار میدهد .درواقع اولین عامل در تحقق این فرآیند ،مقوله توجه است که طی آن انسان،
ادراک خود را معطوف به بخش خاصی از دریافتهای حسی مینماید .پردازش اطالعات نیز
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تعیینکننده کیفیت ذخیرهسازی اطالعات است و کیفیت ذخیرهسازی اطالعات نقش اصلی را در
میزان یادآوری اطالعات بر عهده دارد (استرنبرگ.)297 ،1387 ،
یادگیری که بهویژه از نگاه روانشناسی شناختی بهعنوان عاملی در جهت مسئلهگشایی مطرح
میگردد ،با مفهوم دیگری پیوند میخورد بهنام انتقال یادگیری 16که براساس آن ،فرد آموختههای
قبلی خود را در حل یک مسئله جدید بهکار میگیرد (ندیمی .)1377 ،تحقق چنین امری به شکل
اساسی به فرآیند یادآوری و تعمیم اطالعات وابسته است .بهعبارتی انتقال یادگیری را بهعنوان
حلقه تکمیلکننده چرخه یادگیری ،میتوان وابسته به کیفیتی از یادگیری دانست که اطالعات
آموختهشده در آن بهراحتی قابل دسترس و بازیابی بوده و از طرفی این اطالعات به شرایط و
موقعیتهای متفاوت نیز قابل تعمیم باشند (استرنبرگ .)299 ،1387 ،در نتیجه فرآیند یادگیری و
انتقال آن به سه عامل اصلی توجه ،پردازش و تعمیم اطالعات وابسته است و راهکارهایی برای
تقویت هر یک از آنها وجود دارد (شکل  .)1اما از این سه عامل ،ذخیرهسازی اطالعات و تعمیم،
ناظر بر فرآیند پردازش اطالعات است ،در حالیکه توجه عاملی است مقدماتی و زمینهساز فرآیند
پردازش اطالعات .از اینرو میتوان بهطور کلی در مورد فرآیند یادگیری و انتقال یادگیری ،قائل
به دو مرحله اساسی شد که طی آن یادگیرنده به شکلی مستقیم درگیر فرآیند آموزش و یادگیری
میشود .نخستین مرحله توجه و مرحله دیگر پردازش اطالعات است.

9

شکل  .1عوامل مؤثر بر فرآیند یادگیری
منبع :استرنبرگ299 ،1387 ،
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کارکرد کاریکاتور در فرآیند یادگیری و تدوین الگوی درسنامه آموزشی

پس از بررسی جایگاه دانش نظری در فرآیند طراحی ،شناخت فرآیند یادگیری و همچنین قابلیتهای
هنر کاریکاتور الزم است ویژگیهای هنر کاریکاتور با یافتههای مربوط به مبحث یادگیری ،یعنی
دو مرحله اساسی توجه و پردازش اطالعات منطبق گردد و سپس متناسب با دانش سازه (نمونه
موردی) ،الگوی کلی استفاده از کاریکاتور در این حوزه تبیین گردد.

کاریکاتور و فرآیند توجه

الگوی کلی توجه در انسان ،توجه گزینشی است که از آن به تمرکز گزینشی نیز تعبیر میشود.
معیارهای متعددی برای این گزینش وجود دارد .برخی از این معیارها مربوط به عواملی بیرونی
و برخی نیز مربوط به فرد دریافتکننده اطالعات است (استرنبرگ .)311 ،1387 ،از جمله عوامل
بیرونی میزان انرژی حسی دریافتی از متغیرهای موجود در زمینه مورد تجربه است که سبب
تشدید تحریکات حسی و در نتیجه برجستگی بخشی از اطالعات میشود (استرنبرگ.)312 ،1387 ،
کاریکاتور ویژگیهایی دارد که سبب تشدید تحرکات حسی و جلب توجه میشود .از جمله این
ویژگیها طنز ،مبالغه و بیان انتزاعی است (شکل .)2
18
عوامل درونی را میتوان در مفهوم کلی انگیزش خالصه نمود .اصطالح انگیزش را باید
بهعنوان عامل نیرودهنده ،هدایتکننده و نگهدارنده رفتار تعریف کرد( 19سیف.)348 -138 ،1384 ،
انگیزه بهطور کلی به دو عامل وابسته است .یکی احساس نیاز درونی که فرد را به انجام کاری
ترغیب میکند و دیگری به گفته نیسر طرحوارههای فطری یا آموختهشده است که فرآیند جستجوی
اطالعات و توجه به آن را هدایت مینمایند (لنگ .)105 ،1383 ،کاریکاتور با پاسخ به نیاز مخاطب
به طنز و تصویر واسطهای برای نشاندادن عالقه به آموختن و رمزگردانی پیام آموزشی نهفته در
آن ،از مجرای اثر خودارجاعی میشود .همچنین کاریکاتور از نمادهای آشنا و فعالیتهای روزمره
برای سوژهیابی استفاده میکند (شکل  .)3این نمادها بهگونهای انتخاب میشوند که اکثر مخاطبان
نسبت به آنها آشنایی قبلی داشته باشند .آشنایی درباره یک موضوع ،یعنی وجود طرحوارههایی
فطری یا آموخته شده در حوزه آن موضوع .همچنین میتوان قبل از رجوع به تصاویر کاریکاتوری
سؤاالتی را جهت فعال نمودن آگاهانه طرحوارههای غیرفعال مطرح کرد.
17

شکل  .2تأثیر اغراق و بیان انتزاعی کاریکاتور در عامل توجه به اثر

منبع :نگارندگان
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در نتیجه با توجه به عوامل مؤثر در فرآیند توجه ،میتوان دو مرحله را برای رسیدن به
الگوی آموزش مؤثر تصاویر کاریکاتوری در نظر گرفت :الف) طرح سؤالهایی برای فعالسازی
طرحوارههای ذهنی و ب) ارائه تصویر کاریکاتوری حاوی پیام مورد نظر (برای مثال پیام  )Aبا
تأکید بر ویژگیهای خاص کاریکاتور (شکل  .)4برای مثال فرض کنیم که نکته نظری  Aبه این
شرح است )A :تیر کنسول تیری است که یک سر آن تکیهگاه و یک سر آن آزاد باشد .مقاومت تیر
کنسول به تناسبات تیر و مقاومت مصالح دارد.

شکل  .4الگوی پیشنهادی پژوهش تا مرحله توجه

منبع :نگارندگان

کاریکاتور و فرآیند پردازش

پردازش اطالعات دریافتی از تصاویر کاریکاتوری که به اتکای توجه به آنها میسر میگردد،
آغاز فرآیند ذخیرهسازی اطالعات است که هدف نهایی آن انتقال اطالعات به حافظه بلندمدت
است .در ذخیرهسازی اطالعات فرد با ابتنا به قابلیتهای ذهنی خود ،بهگونهای عمل مینماید تا
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اطالعات در قالبی نظاممند ،نشانهگذاری شده و قابل دسترس در حافظه قرار گیرند .ده راهکار
21
اساسی در راستای تقویت فرآیند پردازش اطالعات وجود دارند که عبارتند از :تمرین 20،ترکیب،
26
حافظه بیرونی 22،روشنی ادراک 23،تخصص 24،اثر خودارجاعی 25،بسط یا گسترش معنایی،
سازماندهی 27،تصویرسازی ذهنی 28،فراشناخت .)Santrock, 1991, 209( 29با انطباق ویژگیهای
منحصربهفرد کاریکاتور با این ده راهکار نتایج زیر حاصل شد.
با بررسیهای بهعمل آمده معلوم گردید که فنون طنز و مبالغه کاریکاتور با باالبردن شدت
تحرکات حسی (راهکار روشنی ادراک) ،پاسخ به نیاز به طنز تصویری و مفهومی بهعنوان عاملی
فرعی (راهکار خودارجاعی) ،تحریک مخاطب به بسط و گسترش تصویری و مفهومی (راهکار
بسط و گسترش معنایی) و معطوفکردن ذهن و تأکید بر یک پیام مشخص (راهکار سازماندهی)،
موجب تقویت فرآیند رمزگردانی و پردازش اطالعات و پیام آموزشی مورد نظر میشود.
شیوه بیان بصری کاریکاتور بیان انتزاعی است .کاریکاتور با استفاده از این ویژگی ،با رسیدن
به تصویری پاالیشیافته و با حداقل جزئیات و با باال بردن قدرت و شدت اطالعات حسی دریافتی
(راهکار روشنی ادراک) و حذف صورتهای جزئی تصاویر و انتزاع مفاهیم به شکل اصول کلی
(راهکار سازماندهی و تعمیم اطالعات) ،موجب تقویت فرآیند پردازش و به ویژه تعمیم اطالعات
میگردد .اگر آموزش از طریق تصاویر کاریکاتوری با کالم نیز همراه شود موجب میشود،
مفهومی که مخاطب براساس آن میتواند نکته نهفته در تصویر کاریکاتوری را معنادار نموده و
وارد حافظه نماید ،در مقابل دیدگان او قرار گیرد؛ تا راحتتر و سریعتر عمل سازماندهی در ذهن
او صورت بپذیرد.
یکی دیگر از ویژگیهای مهم کاریکاتور استفاده از نمادهایی است که اکثریت افراد با آنها آشنا
بوده و در فعالیتهای روزمره با آنها مواجه میشوند( .شکل  )5مهمترین اثر این نمادها در پردازش
اطالعات به کمک کاریکاتور ،در درجه اول تأمین طرحوارههای ذهنی است که تقریب ًا در همه مراحل
فرآیند یادگیری و انتقال یادگیری نقشی محوری دارند؛ و در درجه دوم اصالح ،تغییر و یا شکلدهی
طرحوارهها در خالل تجربه تصاویر کاریکاتوری بهعنوان یک راهبرد آموزشی است .مهمترین تأثیرات
این ویژگی تأمین طرحوارههای ذهنی (راهکار ترکیب) ،تأمین خودطرحوارهها (راهکار خودارجاعی)،
بهعنوان کمک خارجی به حافظه (راهکار حافظه بیرونی) و باال بردن احتمال وجود عناصر مشترک
بین موقعیت آموزش و موقعیت حل مسئله (تعمیم) است .در نهایت با انطباق صورتگرفته مدل نهایی
آموزش به کمک کاریکاتور به شکل نمودار ترسیم شده در شکل  6تدوین شد.

شکل .5با هر بار مواجهه با بنای برج آزادی و برج میالد ،احتمال یادآوری این کاریکاتور وجود دارد.
منبع :نگارندگان
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 :XAکاریکاتور  Xحاوی نکته آموزشی A

شکل  .6مدل نهایی روش پیشنهادی پژوهش جهت آموزش دانش معماری به کمک کاریکاتور
منبع :نگارندگان

در ارائه مدل باال توجه به نکات زیر ضروری است:
• •تأکید بر بیان انتزاعی و به دور از جزئیات ،استفاده از فنون طنز و اغراق متناسب با نوع
پیام و از همه مهمتر استفاده از نمادهای آشنا و سوژه قراردادن فعالیتهای روزمره
مرتبط با معماری در ترسیم کاریکاتورها.
• •استفاده مناسب از فنون بصری و روشهای سوژهیابی متناسب با نکته آموزشی مورد
نظر که توانایی شخص کاریکاتوریست برمیگردد.
• •همراه شدن کاریکاتورها با کالم هدایتکننده بهمنظور افزایش کارکرد آموزشی کاریکاتور.
• •انتخاب نکتههایی که بهصورت اصول کلی هستند و نه نکتههایی که وابسته به یک شرایط
خاص میشوند؛ برای افزایش قابلیت تعمیم آنها.
• •سوژهیابی در حوزه معماری و استفاده از نمادهای معماری یا ترکیب نمادهای آشنا با
مسائل معماری.
• •توجه به نوع نگاه کاریکاتور و کارکرد آن در انتخاب سوژهها.
• •استفاده از اثر فراشناخت ،یعنی آگاهی یادگیرنده از فرآیند یادگیری برای جلوگیری از
برخوردهای مانع آموزش مؤثر.
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شکل  .7نمونهای از نحوه استفاده از کاریکاتور در درسنامه آموزشی
منبع :نگارندگان

مطالعه موردی

از جمله کارآمدترین روشهایی که میتوان بر اساس آن به ارزیابی کارکرد و اثرگذاری یک عامل
مشخص در یک زمینه مشخص پرداخت ،روش آزمون تجربی است (گروت و وانگ.)254 ،1384 ،
آزمون تجربی به شیوههای مختلفی به اجرا گذاشته میشود ،اما در بیشتر موارد تأثیر رویههای
30
آزمایشی با تعیین گروههای تجربی و گواه مورد سنجش قرار میگیرد .گروه تجربی یا آزمایشی
تحتتأثیر عاملی مشخص قرار میگیرد؛ اما گروه گواه 31یا شاهد از تأثیر این عامل دور نگه داشته
میشود .با این شرط که این دو گروه حتیاالمکان از شرایط یکسانی برخوردار باشند .به این
منظور ابتدا بهطور تصادفی دو گروه  15نفره از بین دانشجویان ترم اول معماری دانشگاه شهید
بهشتی انتخاب شد و سپس با جابهجایی نفرات با توجه بهنظر استادان درس طراحی معماری،
سعی شد که نفرات دو گروه از لحاظ توانایی در حوزه طراحی و ترسیم متعادل شوند .یکی از
گروهها با شیوه درسنامه کاریکاتوری تدوین شده آموزش میدید و دیگری با درسنامه به شیوه
معمول (همراه با تصاویر معمولی) .تعداد تصاویر بهکار رفته در هر دو درسنامه تقریب ًا برابر بود.
موضوع آموزش سه نکته سازهای مشخص شامل نحوه باربری تیر طرهای ،باربری تیر ساده و
محدودیت مصرف مصالح در طراحی سازه بود که در اختیار گروهها قرار گرفت .ساختار هر دو
درسنامه اینگونه بود که ابتدا نکاتی مشخص آموزش داده شده و سپس از دانشجویان خواسته
شده بود که به یک تمرین مرتبط با نکات آموزش داده شده بهصورت نوشتاری و تصویری پاسخ
دهند .این شیوه سه بار تکرار شده و دانشجویان در طی درسنامهها در مجموع به سه تمرین
پاسخ دادند .با اتمام آموزش هر دو گروه و با فاصله زمانی یک هفته پس از آن ،از هر دو گروه
خواسته شد در یک آزمون طراحی معماری ساده با موضوع طراحی یک آالچیق بر روی دامنه یک
تپه شرکت کنند تا میزان بازنمایی اطالعات آموزش داده شده در طراحی اثر معماری آنها سنجیده
شود .در جهت اطمینانبخشی بیشتر در مورد صحت ارزیابی صورتگرفته از آزمونشوندگان
خواسته شد تا به شکل کالمی ،دالیل و ایدههای طرح شکلگرفته در اسکیس را توضیح دهند تا
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بر اساس معیارهای اشاره شده ،با طراحی فرمهای ویژهای (شکل  )8جهت تمامی بازنماییهای
صورت گرفته ،اطالعات الزم به شکل ک ّمی استخراج گردید تا مبنای مناسبی جهت ورود به مرحله
تحلیل فراهم آید.

شکل  .8فرم ارزیابی اسکیس نهایی گروههای آزمایشی و گواه

منبع :نگارندگان
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گامی نو در شیوه بیان معماری؛ تجربه استفاده از کاریکاتور ...

جمعآوری و تحلیل دادهها

نامۀ معماری و شهرسازی

حتیاالمکان اثر احتمالی ضعف در طراحی دست آزاد بهعنوان عاملی مداخلهگر در فرآیند بازنمایی
اطالعات کاهش یابد .در هر دو مرحله آموزش و آزمون اسکیس نهایی هیچ توضیحی از سوی
استادان ارائه نشده و از پاسخ دادن به سؤاالت مؤثر در نتیجه آزمون و تأکید بر نکتهای خاص
امتناع گردید و از دانشجویان نیز خواسته شد به هیچوجه با یکدیگر مشورت نکنند .در ضمن هر
دو گروه بهطور همزمان و در سالنهای مجزا مورد آموزش و آزمون قرار گرفتند.
فرضیهای را که در پژوهش تجربی مورد آزمون قرار گرفت متناسب با مباحث نظری طرح شده
میتوان بدینشکل مطرح نمود« :بهکارگیری روش پیشنهادی آموزش به کمک کاریکاتور ،توان
دانشجو را در بازیایی و بهکارگیری اطالعات در موقعیت حل مسئله معماری افزایش میدهد».
در این فرضیه روش آموزش به کمک کاریکاتور بهعنوان متغیر مستقل و افزایش توان بازیابی
اطالعات ،متغیر وابسته محسوب میگردد .سنجش متغیر وابسته به دو روش صورت گرفت:
1 .1از طریق مقایسه بین اطالعات بازنماییشده فرد مورد آزمون در اسکیس نهایی با اطالعات
ارائه شده در درسنامههای مرحله آموزش و اطالعات درج شده توسط همان فرد در
قسمت تمرین درسنامهها .به این معنی که میزان اشتراک بین این دو اطالعات شامل
اطالعات تصویری و کالمی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن بهصورت ک ّمی بیان
میشود .در واقع در هر گروه که تعداد این اشتراکات بیشتر باشد ،نشاندهنده موفقیت
بیشتر آموزش آن گروه خواهد بود.
2 .2از طریق تعیین میزان بازیابی نکات آموزش داده شده و لحاظ کردن آنها در طرح ارائه
شده نهایی .بر این اساس مواردی که آموزش داده شده و رعایت آنها در طرح اسکیس
نهایی الزامی است ،کدگذاری شده و میزان توجه به هر یک از آنها بهصورت چهار درصد
 60 ،30 ،0و  90مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس از مجموع دادههای بهدست آمده
نتیجهگیری میشود .در جهت اعتباربخشی به ارزیابی ،این امر توسط یک نفر کارشناس
حوزۀ آموزشی مورد نظر صورت میگیرد.

15

بر اساس آزمون انجام شده ،دادههای بهدست آمده متناسب با روش اول ارزیابی ،یعنی مقایسه
میان اطالعات کالمی و تصویری ارائه شده در اسکیس نهایی با اطالعات کالمی و تصویری
موجود در درسنامهها و اطالعات ثبت شده در درسنامه توسط خود آزمونشونده ،در جداول 1
و  2آمده است.
جدول  .1دادههای آماری گروه آزمایشی ،برای ارزیابی نوع اول
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﺮوه

نامۀ معماری و شهرسازی

E1
E2
E3
E4
E5
E6
ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ

16

ﻛﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آزﻣﻮن ﺷﻮﻧﺪه
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روش اول:

E7

ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت

ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت

در اﺳﻜﻴﺲ و اﻃﻼﻋﺎت

در اﺳﻜﻴﺲ و اﻃﻼﻋﺎت

ﻛﻼﻣﻲ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه

ﻛﻼﻣﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ

ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در

ﺗﻌﺪاد

ﺗﻌﺪاد

ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
4
2
3
6

2

8
7

E8

8

E10

E9
E11
E12
E13
E14
E15

ﻧﺘﺎﻳﺞ

ﺗﺼﻮﻳﺮي آﻣﻮزش داده ﺷﺪه

3

ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
3
3
4
7

5

4
4
5
2

ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﻳﺮ

ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه در
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ
درﺳﻨﺎﻣﻪ

16

% 43/7

8

11
6
7
9
5

2

3

8
0
ﻣﺠﻤﻮع اﻃﻼﻋﺎت

5
5
ﻣﺠﻤﻮع اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲﺷﺪه ﻛﻼﻣﻲ

ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲﺷﺪه ﺗﺼﻮﻳﺮي

39

58

درﺳﻨﺎﻣﻪ

12

11

3

ﺷﺪه در

% 25

7

0

2

ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺛﺒﺖ

ﺗﻌﺪاد

3

3

ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ

درﺻﺪ

9

3

درﺻﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ

% 42/8
% 50

%45/4

% 66/6
% 57/1
% 55/5
% 40

%33/3

13

% 23

11

% 18/2

9
8

ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه در
درﺳﻨﺎﻣﻪ
142

% 27/3
% 55/5
%62/5

درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
% 43/06

منبع :نگارندگان
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ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﺮوه

ﻛﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آزﻣﻮن ﺷﻮﻧﺪه
C1
C2
C3
C4
C5
C6

ﻛﻼﻣﻲ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه
در اﺳﻜﻴﺲ و اﻃﻼﻋﺎت

ﻛﻼﻣﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ
ﺗﻌﺪاد

ﺗﻌﺪاد

ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
4
3
4
5
2

4

ﮔﺮوه ﮔﻮاه

2

C8
C10

0

C11
C12
C13
C14
C15

3

2
1
3
3
2
ﻣﺠﻤﻮع اﻃﻼﻋﺎت

ﻧﺘﺎﻳﺞ

منبع :نگارندگان

در اﺳﻜﻴﺲ و اﻃﻼﻋﺎت

ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در

4

C9

ﺗﺼﻮﻳﺮي آﻣﻮزش داده ﺷﺪه

ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
1
1
1
1
2

2
1

0
2

1
2
0
0
0
1

ﻣﺠﻤﻮع اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲﺷﺪه ﻛﻼﻣﻲ

ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲﺷﺪه ﺗﺼﻮﻳﺮي

42

15

ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه در
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ
درﺳﻨﺎﻣﻪ

ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه در

درﺳﻨﺎﻣﻪ

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

10

% 10

3
2
0
4

6
4

1
0

0
3
1
1
5
4

ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه در
درﺳﻨﺎﻣﻪ
44

%33/3
% 50
%0

% 50

%33/3
% 25
%0
%0

%0

%66/6
%0
%0
%0

% 25
درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
% 19/54

تحلیل

همانطور که در شکل  9مشاهده میکنید ،مقایسه دادههای بهدستآمده از گروههای آزمایشی و
گواه نشان میدهد میزان اطالعات کالمی که توسط افراد گروه آزمایشی و گواه بهطور تقریب ًا
دقیق بازنمایی شده ،تقریب ًا در یک سطح قرار دارد .ولی میزان بازنمایی اطالعات تصویری در
گروه آزمایشی بهطور قابل توجهی از گروه گواه بیشتر است .این اختالف نشان میدهد که روش
پیشنهادی پژوهش نسبت به روش معمول آموزش ،در بازنمایی اطالعات تصویری عملکرد بهتری
داشته و میزان حساسیت گروه آزمایشی را نسبت به رعایت نکات سازهای افزایش داده است که
متناسب با هدف پژوهش است.

http://Journal.art.ac.ir

نامۀ معماری و شهرسازی

C7

ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت

ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت

ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﻳﺮ

درﺻﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ

گامی نو در شیوه بیان معماری؛ تجربه استفاده از کاریکاتور ...

جدول  .2دادههای آماری گروه گواه ،برای ارزیابی نوع اول

17

40

ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه در درﺳﻨﺎﻣﻪ

20
0
ﮔﺮوه ﮔﻮاه

ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ
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150
ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﮐﻼﻣﯽ
ﺑﺎﺯﻧﻣﺎﻳﯽ ﺷﺩﻩ

100

ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺗﺻﻭﻳﺭی
ﺑﺎﺯﻧﻣﺎﻳﯽ ﺷﺩﻩ

50

ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺗﺻﺎﻭﻳﺭ ﺗﺭﺳﻳﻡ
ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﺭﺳﻧﺎﻣﻪ
ﮔﺭﻭﻩ ﮔﻭﺍﻩ

ﮔﺭﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺷﯽ

0

شکل  .9نتایج حاصل از ارزیابی اول آزمون
منبع :نگارندگان

نامۀ معماری و شهرسازی

100
80
60

درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﻳﺮ

40

ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه در درﺳﻨﺎﻣﻪ

18

20
0
ﮔﺮوه ﮔﻮاه

ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ

شکل  .10درصد تصاویر بازنماییشده به تصاویر ترسیمشده در درسنامه
منبع :نگارندگان
ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﮐﻼﻣﯽ
ﺑﺎﺯﻧﻣﺎﻳﯽ ﺷﺩﻩ

150
100

از طرفی مقایسه مجموع تصاویر ثبتشده توسط گروه آزمایشی ( 142عدد) ،به مقدار قابل
ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺗﺻﻭﻳﺭی
50استفاده از تصاویر
شده توسط گروه گواه ( 44عدد) است .در نتیجه
ﺑﺎﺯﻧﻣﺎﻳﯽثبت
توجهی بیشتر از تصاویر
ﺷﺩﻩ
قابل توجهی میل به ترسیم تصاویر را در گروه آزمایشی افزایش
درسنامه به
کاریکاتور در
میزانﺗﺭﺳﻳﻡ
ﺗﺻﺎﻭﻳﺭ
ﺗﻌﺩﺍﺩ
ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﺭﺳﻧﺎﻣﻪ
گروه آزمایشی افزایش
داده است .این اتفاق موجب میشود ،تا دامنه تصاویر در دسترس حافظه 0
ﺁﺯﻣﺎﻳﺷﯽ
ﮔﻭﺍﻩ نیز ﮔﺭﻭﻩ
یافته و در نتیجه احتمال بازیابی تعداد بیشتر ﮔﺭﻭﻩ
یابد .درصد میانگین اطالعات
افزایش
تصاویر
تصویری بازنمایی شده ،نسبت به اطالعات تصویری ثبت شده در درسنامه (شکل  )10نشان
میدهد که ویژگیهای کاریکاتور نیز در کنار افزایش میل به تصویرسازی ،نقشی اساسی در
بازنمایی اطالعات تصویری ایفا نموده است.

روش دوم

بر اساس آزمون انجامشده ،دادههای بهدستآمده متناسب با روش دوم ارزیابی ،یعنی میزان
بازیابی نکتههای آموزش داده شده و میزان لحاظکردن این نکات در طراحی اسکیس نهایی برای
گروههای آزمایشی و گواه ،در جداول  3و  4آمده است.
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جدول  .3دادههای آماری گروه آزمایشی ،برای ارزیابی نوع دوم
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﺮوه

ﻛﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ

90

60

30

90

*

E4

*

E5

*

*

E6

ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ

*

E7

*

*

E8

*

E9

*

E11

E13

*

*

*

%90

*

%75

*

*

%75
%80

*

%80

*

%80

*

%90

*

%90

*

*

%60

*
*

*

*

*

*

*

E15

0

%45
%60

%30

*

%60

%90
%90

*

درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻜﺎت آﻣﻮزش دادهﺷﺪه در اﺳﻜﻴﺲ

ﻧﺘﺎﻳﺞ

% 73

منبع :نگارندگان
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جدول  .4دادههای آماری گروه گواه ،برای ارزیابی نوع دوم
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﺮوه

90

60

30

90

60

C3
*

C4
C5

*

*

ﮔﺮوه ﮔﻮاه

*

*

*

*

C9
*

C10

*

C11
C12
C14
C15
ﻧﺘﺎﻳﺞ

*

*

*

*

45

*

*

*

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

*

*

*

0

درﺻﺪ

20

*

*

C7

C13

*

*

C6
C8

30

C2

*

*

*

90

C1
*

0

0

60

آزﻣﻮنﺷﻮﻧﺪه

درﺻﺪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻜﺘﻪ اول

درﺻﺪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻜﺘﻪ ﺳﻮم
30

ﻛﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
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تحلیل

با وجود اینکه نتایج بهدست آمده از روش اول ارزیابی موفقیت نسبی روش پیشنهادی پژوهش
را نشان میدهد ،اما توجه به این نکته ضروری است که زمانی میتوان گفت بازیابی اطالعات
آموزش داده شده بهخوبی صورت گرفته است که نکات موردنظر بر طراحی شکلگرفته تأثیر
بگذارد و در طرح نهایی بهخوبی نمود پیدا کند .لذا تصمیم گرفته شد که با استفاده از روش دوم،
طراحی انجام شده توسط هر دو گروه ،توسط یک کارشناس و از منظر نکات سازهای آموزش
داده شده مورد ارزیابی قرارگیرد.
بررسی نتایج بهدست آمده نشان میدهد که در این ارزیابی نیز گروه آزمایشی نسبت به گروه
گواه بهتر عمل کرده است و درصد رعایت نکات آموزش دادهشده در اسکیس نهایی توسط این
گروه بیشتر است (شکل  .)11بهطوریکه نتایج حاصل ،اختالف  29درصدی بازیابی نکات آموزش
دادهشده بین گروههای آزمایشی و گواه را نشان میدهد که حاکی از موفقیت روش پیشنهادی
پژوهش است.
100
80
60

درﺻﺪ ﻛﻞ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻪ
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40
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شکل  .11نتایج حاصل از ارزیابی نوع دوم دادههای آزمایش
منبع :نگارندگان

هر چند در این آزمون بهدلیل تعداد کم جامعه آماری تحلیل دادهها به شیوه توصیفی ساده و
منطقی بهنظر میرسد ،اما به لحاظ تدقیق بررسیها و سنجش صحیحتر سطح معناداری نتایج از
روش تحلیل استنباطی در قالب آزمون برای نمونههای مستقل 32استفاده شد که وجود تفاوت بین
میانگین درصد بازیابی اطالعات آموزش دادهشده دو نمونه را بررسی میکند .تحلیل موردنظر با
دو فرض برابری میانگینها (فرض صفر) و بزرگتر بودن میانگین درصد بازیابی نکات آموزشی
گروه آزمایشی از گروه گواه صورت میگیرد( .جدول )5
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جدول  .5آزمون  tمقایسه میانگین بازیابی اطالعات گروههای آزمایشی و گواه در آزمون
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منبع :نگارندگان

در تحلیل آزمون  tدادههای آزمون ،با توجه به آماره  )4/851( tو مقدار  )0/001( pکه کمتر
از  0/05است( ،جدول )5در نتیجه فرض صفر رد میشود؛ یعنی میانگین درصد بازیابی اطالعات
گروه آزمایشی و گروه گواه رابطهای معنادار است و میانگین درصد بازیابی اطالعات گروه
آزمایشی از گروه گواه بیشتر است که نشاندهنده موفقیت روش پیشنهادی پژوهش است.

نتیجهگیری

با فرض اینکه هرچه ارائه بعد تصویری اطالعات نظری معماری افزایش یابد ،ماهیت آن به ساختار
مولد اولیه نزدیکتر میشود و در نتیجه احتمال بازیابی اطالعات در فرآیند طراحی با توان
تصویرسازی ذهنی طراح بیشتر میگردد ،مقالهای که از پیش رو گذشت در پاسخ به این سؤال آغاز
شد که براساس سازوکارهای فرآیند یادگیری با رویکرد روانشناسی شناختی ابزار تصویری
کاریکاتور با قابلیتهای منحصربهفرد خود چه کارکردی میتواند در افزایش تأثیرگذاری و بازیابی
اطالعات در فرآیند طراحی معماری از طریق ارتقای الگوی درسنامه آموزشی دروس نظری معماری
داشته باشد .در این زمینه ابتدا به شناخت کاریکاتور و ویژگیهای آن در چارچوب مبادی سواد
بصری و سپس به سازوکارهای فرآیند یادگیری با رویکرد روانشناسی شناختی پرداخته شد .در
مرحله بعد با انطباق ویژگیهای منحصربهفرد کاریکاتور با فرآیند یادگیری قابلیتهای آموزشی
کاریکاتور شناخته شده و با تحصیل مبانی نظری الزم روش استفاده از این ابزار در آموزش دانش
نظری معماری در قالب یک درسنامه تدوین شد .در انتها نیز روش پیشنهادی پژوهش طی یک
آزمایش میدانی به روش شبهتجربی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد.
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بهرهگیری از الگوی پیشنهادی پژوهش با قابلیتهای بهسزای خود در فرآیند توجه و پردازش
اطالعات ،زمینهساز تجربه معناداری است که به غنای طرحوارههای تصویری ذهن معمار میانجامد.
این تجربة معنادار بهعنوان مصداقی از الگوی یادگیری معنادار و از طریق فعالسازی طرحوارههای
مفهومی و تصویری میسر میگردد .از آنجا که طرحواره ماهیتی شخصی دارد ،تناسب آن با
ویژگیهای کاریکاتور سبب میشود تا فرد یادگیرندة آن تجربه را از آن خود کرده و به بخشی از
طرحوارههای ذهن خود تبدیل نماید .آموزهها و دریافتهای چنین تجربهای ،بهواسطة ویژگیهای
منحصربهفرد کاریکاتور در ذهن ماندگار شده و به شکل مؤثر در فرآیند حل مسئله حضور مییابد.
نتایج آزمایش میدانی پژوهش با تأیید این نکته همچنین نشان داد که استفاده از ابزار کاریکاتور
مطابق با روش پیشنهادی پژوهش میل به تصویرسازی و بسط و گسترش تصویری را باال میبرد
و از این طریق عالوه بر اینکه تجربه آموزشی را بیشتر از آن خود میکند ،اندوختههای تصویری
را نیز افزایش داده و فرآیند یادگیری را از مجرای تصویرسازی ذهنی تقویت مینماید .در نتیجه
استفاده از کاریکاتور در آموزش دانش معماری و در بازیابی اطالعات در فرآیند طراحی و حوزه
عمل معماری ،کمک کننده خواهد بود.

پینوشتها
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منظور از درسنامه همان جزوههای درسی است که بهطور معمول در آموزش دروس نظری استفاده میشود.

.7

جامعه آماری از بین دانشجویان ترم اول انتخاب شد تا عامل تخصص حذف شده ،عوامل مداخلهگر بیشتر
کنترلشده و تعمیمپذیری نتایج افزایش یابد.
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مبنای اصلی راهبرد تمرین ،مواجهه مکرر انسان با اطالعاتی است که باید به حافظه انتقال یابند.
برقراری پیوند بین اطالعات جدید و اطالعاتی است که قب ً
ال دریافت و ذخیره نمودهایم.
 :external memoryاستفاده از ابزارهایی جهت تقویت توان یادآوری.
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طرحوارهها زمینهای را فراهم میآورد که افراد حرفهای و متخصص بتوانند اطالعات جدید را تلفیق کنند و
سازماندهی نمایند.
 :Self- reference effectبه این معنا که وقتی افراد ،نشانههای خود را برای بازیابی تولید میکنند ،نسبت به
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کردهاند (سیف.)312 ،1384 ،
 :organizationدردریافت اطالعات تازه ،اگر ذهن بتواند آنها را سازماندهی نماید ،در اندوزش و یادآوری آن
موفقتر خواهد بود.
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