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Abstract 
The methods used to educate landscape architecture 
are as varied as designing techniques from the one 
hand and education methods from the other. The 
fact that students often lack a firm artistic basis to 
build on when they take on landscape architecture 
courses makes the education process more difficult. 
This necessitates an analysis into the methods used 
to educate landscape architecture and their effects 
on students. In this paper, we will introduce and 
analyze two basic approaches known as the 
systematic and the intuitive approaches. The collage 
method will be studied within the framework of the 
intuitive approach. To conduct this study we have 
analyzed the education process and final 
productions of a group of students taking their first 
course in landscape architecture in Tehran 
University’s faculty of architecture. These students 
worked with the collage method. To analyze the 
results we studied views expressed by the students 
themselves about the pros and cons of this method. 
Finally, we concluded that the collage method is an 
efficient method of education as it encourages 
creativity by boosting self-confidence.  
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  چكيده
متفاوتي انجام  يها وهيشبه  تواند يمآموزش طراحي معماري منظر 

از سوي طراحي و  يها روشدليل اين امر از يك سو  تنوع در . پذيرد
به اين  توان يماز طرف ديگر . آموزش است يها روشديگر تنوع در 

گيري زيربناي هنري دانشجويان پيش از ورود به  عدم شكل ،موارد
را نيز اضافه نمود كه  دانشجويانگرايش طراحي منظر و نوع يادگيري 

از اين رو  .گردد يمموجب پيچيدگي بيش از حد آموزش طراحي منظر 
 يها روشطراحي و همچنين  يها روش ريتأث يا گونهبه  نياز است تا

آموزش آن بر دانشجويان معماري منظر بررسي گردد تا بتوان بر اساس 
روشي كه متناسب با اهداف تعريف شده براي طراحي معماري منظر 

رويكرد "و  "رويكرد سيستماتيك" ،در اين نوشتار .است، عمل نمود
نظري براي آموزش طراحي معرفي ي ها چارچوببه عنوان ،  "شهودي

به عنوان روشي از چارچوب  "تكه انگاري"كه شيوه طراحي گردند يم
روش انجام اين  .رديگ يممورد بررسي قرار "رويكرد شهودي"نظري 

تحقيق بررسي روند و محصول نهايي دانشجويان گروه معماري منظر 
ا شيوه كه ب باشد يمدانشكده معماري، در ترم يك  ،دانشگاه تهران

براي تحليل نتايج نيز به بررسي نظر . اند پرداختهانگاري به طراحي  تكه
در  .دانشجويان در مورد مزايا و معايب اين شيوه پرداخته شده است

نهايت بر اساس نتايجي كه در اين نوشتار به دست آمد مشخص گرديد 
براي شكوفاسازي خالقيت از  يا وهيشانگاري به عنوان  كه شيوه تكه

ذهني  يها جرقهطريق  ايجاد اعتماد به نفس و همچنين ايجاد 
  .در طراحي كاربرد داشته باشد تواند يم

  واژگان كليدي 
 .انگاري، رويكرد سيستماتيك، رويكرد شهودي آموزش معماري منظر، تكه
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  مقدمه 
ي اسـت كـه سـاز و كـار     ذهنـي و عينـ   يهـا  تيـ فعالبلكه محصـول   ،شده نيست مقوله طراحي، روندي دستوري و از پيش تعيين

را براي همه و به يك شكل ارائه  روند طراحي ازفرمولي قطعي  توان ينم ، از اين رواز عمل خالقه و عمل منطقي دارد يا دهيچيپ
به مطالعاتي كه در حوزه شناخت فرايند طراحي انجام شده اسـت اشـاره    توان يماز مطالعاتي كه در اين زمينه صورت گرفته  .نمود

  :از موارد زير  است كه برخي از آنها عبارتنمود، 
 3و ارزشيابي 2، تركيب1آناليز:  كتاب راهنماي موسسه سلطنتي معماران بريتانيا، كه در آن فرايند طراحي به سه مرحله مجزا شامل

بـود كـه در    ؤثري را به انجام رساند، آرچرشخص ديگري كه در اين زمينه مطالعات م. ]76: 1378 ،محمودي[تفكيك شده است 
:  1373محمـودي،   ؛96:  1378 نديمي،[ تعريف نمود كه بتوان در آنها بازنگري نمود يا گونهفرايند طراحي سه مرحله فوق را به 

پس از وي كريس جونز مشكل مجزا بودن اين مراحل را با سيستم چرخشي كه پيشنهاد نمود توانسـت تـا   . ] Archer,1965؛76
   .[Jones,1966] حد زيادي حل نمايد

وي بر اين اعتقـاد اسـت   . نظريات برايان الوسون در باب فرايند طراحي و تدابير طراحي فصل جديدي را در فرايند طراحي گشود
تحليـل، تركيـب و    گردد يمو راه حل است كه موجب  مسئلهو تعامل ميان  كنند يمطراحي با يكديگر ظهور  مسئلهكه راه حل و 

  .]1384الوسون،[ و چرخشي بدون شروع و پايان با يكديگر در ارتباط باشند نهگا سهارزيابي در يك رابطه 
مدل پيشنهادي زير هستند نيز به موارد جـالبي از   10تدريس طراحي معماري كه بر اساس  يها مدلنظرات اشرف سالما در باب 

  :]  Salama, 1995: 138-75[ باشند يمكه به شرح زير  دينما يمطراحي اشاره  يها مدل
مـدل   ، 9مدل دو اليه ،8، مدل آزمون طرحمايه7، مدل برنامه آموزشي پنهان6مدل مشاركتي ،5اي ، مدل مقايسه4موردي مسئلهمدل 

  .13و مدل زبان الگو 12، مدل تعاملي11،  مدل جستجوگرانه10هوشيارانه
طراحـي، چـارچوب و    يهـا  روشبـود كـه    در اين ميان نظريات كريستوفر الكساندر كه در دوران دوم تفكرات خود بر اين اعتقـاد 

. ]1378نـديمي،  [بسيار دارد  تأمل، جاي كند يمفضاي ذهني را كه طراح براي به وجود آوردن معماري خوب نياز دارد، را تخريب 
از ديگـر  . تركيـب جـايگزين گـردد    -بـه جـاي تحليـل    14تحليل -نظريه كارل پوپر در طراحي نيز موجب گرديد روند حدس ريتأث

انگـاري اسـت    به آنها در راستاي فكري الكساندر و پوپر اشاره كرد، نظرات مطرح شده در باب استفاده از تكه توان يمدي كه موار
 تـوان  يمـ شده در اين زمينه  از جمله تحقيقات انجام. انگاري دارد تكه يها روشاوليه در طراحي بر اساس  يها حدسكه اعتقاد به 

نيز حاصل تجربيـات   "فرايندي در طراحي معماري:  انگاري كتاب تكه".اشاره نمود MITانشگاه به تحقيقات مارك جرزنبرگ در د
  .]1387اديبي، [ انجام شده به اين شيوه در ايران است

  مسئلهطرح 

آنها بر عملكرد دانشجويان، همواره مشكالت زيادي در اين مورد بر سر  ريتأثتدريس طراحي و  يها وهيشبه دليل نامشخص بودن 
آموزش طراحـي را   يها روشبسياري صورت گرفته است تا  يها تالشبه همين دليل . راه اساتيد و دانشجويان وجود داشته است

 يهـا  وهيشـ از اين جهت حائز اهميت است كه در بسياري موارد به دليل روشن نبـودن   مسئلهاين . تبيين نمايند تر روشنتا حدي 
به همين دليل نياز است تا . بدون اينكه كارايي الزم را داشته باشد شود يمدانشجو گرفته  آموزش طراحي، انرژي زيادي از استاد و

جهـت  . مختلف آموزش طراحي بر عملكرد دانشجويان، ايـن تحقيـق انجـام پـذيرد     يها روش ريتأثشدن چگونگي  تر روشنبراي 
از چند جهت موضوع را بررسي  توان يمهستند، كه در حوزه آموزش طراحي معماري منظر مطرح  ييها روشدست يافتن به انواع 

گيرد تا بتـوان بـر اسـاس نقـاط     مختلف مورد بررسي قرار يها جنبهبه همين دليل در اين تحقيق سعي شده است موضوع از . كرد
  .بندي درست دست يافت به يك جمع ها دگاهيداشتراك اين 



  

  3 -12/انگاري آموزش طراحي منظر به شيوه تكه ريتأثبررسي  /1389 زمستانپاييز و / سال هفتم/ ده پانزشماره                                                                  

 

5  

 ال تحقيقؤس

ايـن   تـوان  يمـ گاري در آموزش معماري منظر داراي چه نتايجي است؟ و آيـا  ان االت اصلي اين تحقيق اين است كه شيوه تكهؤس
 از رويكرد شهودي در آموزش طراحي دانست؟ يا مجموعهشيوه آموزش را زير 

  فرضيه تحقيق

و نتـايج   شـود  يمـ مطرح در رويكرد شهودي به طراحي محسوب  يها روشانگاري به عنوان يكي از  كه شيوه تكه رسد يمبه نظر 
  .گردد يماز آموزش طراحي به اين روش موجب افزايش خالقيت دانشجو  حاصله

  روش تحقيق

ي به روش تحليلـي مـورد بررسـي    االت مطرح شده در اين تحقيق ابتدا رويكردهاي متفاوت به طراحؤبه پاسخ س يابي دستبراي 
حاصله از آموزش طراحـي منظـر بـه ايـن      و سپس نتايج شود يمانگاري پرداخته  سپس در ادامه به تعريف روش تكه. رديگ يمقرار

  .رديگ يمشيوه كه به صورت تجربي انجام شده است مورد تحليل قرار 

 فرايند طراحي
و  هـا  روشمـيالدي كـه ايـن     60از حدود دهه . ي متفاوتي در اين حوزه مطرح گرديده استها روشدر مباحث مربوط به طراحي 

ون تعاريف زيادي از فرايند طراحي مطرح گرديده است همچنين در ارتباط بـا ايـن   كنتا اند دهيگردفرايندها به صورت جدي مطرح 
  .ي متفاوت به امر طراحي و معماري بوده استها نگاهي متفاوتي نيز به وجود آمده است كه نتيجه ها روشفرايندها 

طي بود كه بعـدها بـا گذشـت زمـان     فرايند طراحي حركتي خ، كه اولين تعاريف از فرايند طراحي مطرح گرديد 60در ابتداي دهه 
طراحـي   مسـئله ، همچنان در مراحل مختلفي كه بـراي حـل   ها مدتاما هنوز هم در بحث طراحي پس از گذشت . گشت تر كامل

به طـور مثـال بـر اسـاس مـدل      . شود يمتعريف شده است مرحله مبهمي وجود دارد كه از آن به عنوان جرقه در طراحي نام برده 
Dickerson & Robertshaw  64: 1381 لنگ،[ طراحي به گونه زير است مسئلهحل  گانه پنجمراحل[ :  

)ايده اوليه(  First insight  1.  
)سازي آماده(  Preparation 2.  
)دوره نهفتگي(  Incubation 3.  

)روشنايي ذهني(  Illumination 4.  
)بازبيني(  Verification 5.  

سيسـتماتيك   يها روشبه يك جرقه تشبيه كرد كه شايد خيلي قابل كنترل با  توان يمرا  4به  3كه در اين مدل جهش از مرحله 
. به همين جهت شايد در اين وضعيت نياز به روش آموزشي است كه قوه شهود و يا شايد خالقيت دانشجو را تقويت نمايـد . نباشد

اين مدل تركيبي از حركـت پلـه    گردد يمب موج ا روش سيستماتيك طي نمود، كه ايناز طرف ديگر شايد بتوان ساير مراحل را ب
  .به پله از يك طرف و اكتشاف از جهتي ديگر باشد

دو  تـوان  يمـ ي متفاوت در آموزش طراحي معماري، ها نگاهو  ها وهيشي مطرح شده در باال به عنوان ها نكتهبه طور كل بر اساس 
  : تعريف نمودنوع نگاه و رويكرد كلي در رابطه با آموزش طراحي معماري منظر را 

  "سيستماتيك"  رويكرد ●
  "شهودي"  رويكرد ●

بـه معيـار    يابيـ  و سپس دست ي به شناخت اوليهابي دستو  لايستفاده از روش تجزيه و تحليل مسا منظور از رويكرد سيستماتيك
اسـتفاده از روش   و منظور از رويكرد شـهودي  رديگ يمكه در نهايت بر اساس معيار به دست آمده طراحي صورت  باشد يم طراحي
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 گـردد  يمي بعدي اصالح ها ليتحلي ذهني است كه به مرور بر اساس تجزيه و ها جرقهدر ابتداي طراحي بر اساس  اوليهراه حل 
توجه به اين نكته حائز اهميت است كه منظور از شيوه سيستماتيك اين نيست كه اين روش از ابتـدا  . تا به طرح نهايي ختم گردد

ولـي در ادامـه ايـن     گـردد  يممورد استفاده باشد، بلكه منظور اين است كه طراحي به روش سيستماتيك شروع تا انتهاي طراحي 
  .اند شدهادغام سيستماتيك و شهودي است كه در هم روش مخلوطي از روش 

ك حجم بيروني ي حبابي و يا بر اساس يها اگراميدي عمده در رويكرد سيستماتيك رسيدن به طراحي بر اساس ها ينگرانيكي از 
انگاري پيشنهادي در اين نوشتار كه در  اما شيوه تكه .باشد يمي كوتاه مدت بدون ارتباط با فضاي دروني آن سهاي اسكبه صورت 

بـه   "فضـا "ي شهودي در طراحي است، در اين شـيوه  ها روشي از ا مجموعهو زير  شود يمپرداخته  تر مفصل به طورادامه به آن 
كه نتيجه تمرينـات گونـاگون   (شناختي اوليه  موضوع مطرح است و پس از آن خمير مايه زيبايي نيتر يساختارو  نيتر ياصلعنوان 

و به سـرانجام   شود يمعمل محيطي، فرهنگي، استداللي عملكردي تكميل  راتيتأثشروع شده و بر اساس ) ابداعي شهودي است
  . رسد يم
  

 (collage method) 15انگاري شيوه تكه

اعتقادند كه  نيابسياري از اين مطالعات بر . انگاري در آموزش به انجام رسيده است العات بسياري در مورد جايگاه تكهكنون مطتا 
مدرسين بتوانند تا پتانسيل دانشجويان را به اين شيوه بكار بگيرند و موجب خالقيت بيشتر دانش  گردد يمانگاري موجب  شيوه تكه

ش انگاري در آمـوز  يي كه شيوه تكهها تيموفقبا توجه به  . [Hernández-Leo, et al., 2006; haggard, 2005]آموزان گردند
ي از ا وهيشـ معرفي اين شـيوه بـه عنـوان    . داشته است اما در آموزش طراحي هنوز اهميت اين شيوه به درستي شناخته نشده است

در روش تكـه  . شـود  يمـ رويكرد شهودي به طراحي، هدف اصلي اين نوشتار است كه در ادامه به ابعاد مختلف اين روش پرداخته 
  : اشدب يمانگاري دو هدف كليدي زير مد نظر 

 پرورش قدرت خالقيت -
 افزايش اعتماد به نفس -

به اين ترتيب كه در اين روش از . شود يمي شهودي محسوب كردهايروي از ا مجموعهي است كه زيرا وهيشاين شيوه در طراحي 
يـن ترتيـب   بـه ا . زده و در فـايلي قـرار دهنـد    مجالت زيادي را ورق بزنند و تصاوير دلخـواه را بـرش   شود يمدانشجويان خواسته 

ي اوليـه  ها جرقهو به اين طريق سعي در ساخت . دهند يمدانشجويان تصاوير را انتخاب كرده و با برش مناسب كنار يكديگر قرار 
  .ي اوليه براي انجام طراحي دست پيدا كنندها دهياآنها با اين روش به  گردد يمكه موجب  ندينما يمذهني 

ي ذهني، برداشت عيني از تصـاوير انتزاعـي و قابـل انتقـال بـه      ها تيخالقاوير، از توالي در اين روش، رسيدن به اثري بر پايه تص
نتيجه آن اثري است كه با عمق نگاه، انديشه و قدرت تصـور طـرح در   كه  رديگ يمسازي سه بعدي صورت  ديگران با روش شبيه
 آورد يمـ نفس و قدرت خالقيتي را در طراح به وجود  چگونه نگريستن به تصاوير به ظاهر نامفهوم، اعتماد به. ارتباط مستقيم است

اين است كه در ايـن   ها روشمزيت اين روش به ساير . كه در مسير رشد و شكوفايي ذهن خالق از اهميت خاصي برخوردار است
  . دينما يمي است كه به صورت مستقيم ذهن را با فرم و فضاهاي واقعي و تجربه شده درگير ا گونهپرورش قوه خالقيت به روش 

در طراحـي  . متفاوتي در رسيدن بـه محصـول نهـايي طراحـي داشـته باشـد       راتيتأث تواند يمي مختلف ها روششروع طراحي به 
امـا  .  ي ديگري برداشـت ها روشگام اول را بر اساس ترسيمات دو بعدي، سه بعدي، ساخت ماكت حجمي، اسكيس و يا  توان يم

در واقـع ايـن روش راه ميـانبري در    استفاده نمـود و  به صورت مستقيم از فضا و فرم  وانت يمي است كه ا وهيشانگاري  روش تكه
  . باشد يمطراحي محيط 

ايـن در حـالي اسـت كـه در     . باشـد  يمـ ي معمـول در طراحـي محـيط    ها روشانگاري تا حدي بر عكس  ترتيب روش تكهبه اين 
از فضا و فرم خلق شـده   توان يمانگاري  برسد، اما در شيوه تكهاز پالن به فرم و فضا  شود يمي سيستماتيك بيشتر سعي ها روش
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  . اي از تصاوير انتزاعي اوليه ساخته شده توسط دانشجويان نمونه. 1تصوير
  .نگارندگان:  مأخذ

در طراحـي كـه قابليـت كمـي در     ) همانند ترسيم پـالن ( ي سنتيها وهيشدر واقع اين شيوه به دنبال اين است كه . به پالن رسيد
شيو مناسبي در ذهن طراح شكل تا آر گردد يمزيرا كه اين روش موجب . ي بهبود ببخشدا گونهايجاد خالقيت در طرح دارند را به 

  .ي خالقه دست پيدا كندها طرحبگيرد و طراح بتواند بر اساس آن به 
بـه   هـا  فـرم فضـاها و   گـردد  يمـ ، موجب رديگ يمذهن به سمت تصاوير واقعي كه در شيوه تكه انگاري مورد استفاده قرار حركت 

جزئيات  زمان همبه طور  تواند يمداراي اين قابليت است كه ذهن  اقتباس از اين تصاوير. صورت اقتباسي مورد استفاده قرار گيرند
  .به طور كامل در مورد طرح بينديشد تواند يمدر واقع در اين شيوه طراح . و كليات طرح را مورد تفكر قرار دهد

  تحقيق موردي

راحي پارك چيذر در شهر تهران تجربه صورت گرفته در اين تحقيق كه در كارگاه طراحي منظر پرديس هنرهاي زيبا با موضوع ط
كه تصاوير دلخواه خود  شود يمدر اين روش ابتدا از دانشجويان خواسته . انجام گرديد 1389انگاري در نيمسال اول  و با شيوه تكه

را با در نظر گرفتن موضوع طرح از كتب و مجالت مختلف جمع آوري نموده و از اين تصاوير در ساخت تصاوير جديـدتري بهـره   
اما بـا تفكـر در مـورد تصـاوير بـه      . به تصاوير انتزاعي دست پيدا كنند توانند يمدر ابتدا دانشجويان با ساخت تصاوير جديد . يرندگ

ي كنترل كرد كه بتوان به وسيله آنها بـه خلـق   ا گونهساخت اين تصاوير انتزاعي را به  توان يمكه  شوند يمدست آمده آنها متوجه 
ارتبـاط   توانـد  يمـ كـه   پردازند يمبر همين اساس آنها مجدداً به ساخت تصاوير هدفمندتري ). 1تصوير( دفرم و فضا دست پيدا كر

  .ي ذهني و خالق دانشجو داشته باشدها خواستهبيشتري با 
                                                                        

  
  
  
  
  

  
  

  
ي خـود تهيـه   هـا  برداشـت هايي را بر اساس  ظف هستند كه از تصاوير به دست آمده كروكيپس از طي اين مرحله دانشجويان مو

در اين مرحله دانشجويان از كـل تصـوير   . انگاري است ي فردي هر شخصي از تصاوير تكهها برداشتها در واقع  اين كروكي. كنند
انگاري شده را فقط  برخي دانشجويان كل تصوير تكهتهيه كنند به اين طريق كه  توانند يمانگاري شده يك تا چندين كروكي  تكه

هـاي متعـددي را    كروكـي  توانند يمتصوير  گوشهدر حالي كه برخي ديگر از  .)2تصوير( ننديب يمدر قالب يك كروكي و يك طرح 
وش در مـورد  به اين ترتيب اين ر. كه اين حالت بستگي به نوع نگاه و خصوصيات فردي هر دانشجو دارد) 4و3ويراتص(خلق كنند 

و فضـاهاي خـالق و جديـد     هـا  فرمي خود در خلق ها خواستهتا دانشجو به  رديگ يمانگاري شده انجام  تعداد بيشتري تصاوير تكه
  .دست پيدا كند
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  .نگارندگان:  مأخذ. شده فرايند ساخت تصوير اوليه، اصالح آن و در ادامه تبديل آن به فضاي طراحي. 2تصوير 
   

  .نگارندگان:  مأخذ. دد را دارندهاي متع تصاويري كه داراي قابليت خلق كروكي. 3تصوير

.نگارندگان:  مأخذ .هاي معمارانهتبديل تصاوير به كروكي. 4تصوير   
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تـا بـه    نـد ينما يمـ انگاري و كروكي از آنها  پس از انجام مرحله فوق دانشجويان سعي در تكرار مراحل فوق در ساخت تصاوير تكه
هاي به دست آمده اقدام به ترسيم  طرح اوليه  پس از اين مرحله دانشجويان با كنار هم گذاشتن كروكي. نتيجه دلخواه دست يابند

در واقع در اين مرحله طرح كلي سه بعـدي از طـرح تـا حـدود     . ندينما يمهاي مختلف  يان كروكيايجاد هماهنگي و هارموني مو 
  .)5تصوير( گردد يمزيادي مشخص 

ي هـا  بخـش تـا روابـط ميـان     نـد ينما يمو مقاطع طرح را نيز تهيه  ها پالنبعد از انجام مرحله فوق دانشجويان از طرح سه بعدي 
انجام اين مرحله نيـاز بـه انجـام چنـدين بـار عمـل رفـت و        . مشكالت احتمالي را رفع نمايندمختلف را مورد بررسي قرار دهند و 

يابي به  انجام مراحل ذكر شده در باال براي دست .ي دو بعدي را دارد تا اشكاالت رفع گرددها طرحبرگشت ميان طرح سه بعدي و 
  . نيز انجام گردد طرح نهايي اين قابليت را دارد كه در مورد جزئيات يا جزء جزء طرح

طـراح و دانشـجو را در    توانـد  يمي به طرح كلي باشد هم ابي دستراهنماي عمل در  تواند يمانگاري هم  به همين دليل شيوه تكه
ي بـه طـرح منظـر را    ابيـ  دسـت انگاري در  فرايند شيوه تكه يبه طور كل .)6تصوير(ي به جزئيات خالق نيز رهنمون گردد ابي دست

  :  ت زير ارائه نمودبه صور توان يم
 انگاري ساخت تصاوير اوليه به شيوه تكه -
  فضاهاي شهري و معماري با كروكي زدن از تصاويرو  ها فرمتبديل تصاوير به دست آمده به  -
  ها بر اساس فرايند رفت و برگشتي اصالح تصاوير و كروكي -
 منظر هاي منتخب در طرح معماري استفاده از تصاوير و كروكي -
 به عنوان نقطه شروع طراحي منظر م و هماهنگي ميان كروكي هاي مختلف و استفاده از آنها در طرح معماريايجاد انسجا -
 در خلق فرم و فضا جديد و كروكي هاي جديد يها يانگارانجام اصالحات بعدي به وسيله تكه  -

كروكـي از   .2 ،ر تكـه انگـاري اوليـه   ساخت تصـاوي . 1در سه مرحله كلي از  1جدول ر پروژه د 2اين فرايند به طور خالصه براي 
 :طرح نهايي معرفي شده است  .3انگاري  تصاوير تكه

  
  
  
  
  
  

انگاري و تبديل آنها به  طرح نهايي به دست آمده از فرايند تكه. 5تصوير 
  .نگارندگان:  مأخذ  .فضاهاي واقعي

  .در طراحي جزئيات انگاري ي از قابليت شيوه تكها نمونه.  6تصوير 
  .نگارندگان:  مأخذ 
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پس از انجام مراحل فوق در طول ترم و انجام طراحي منظر پارك چيذر توسط دانشجويان، از آنها خواسته شد كه نظر خود را 
  : جمع بندي نظر دانشجويان است 2جدول . ر طراحي منظر اعالم نمايندتكه انگاري د ريتأثراجع به 

  

  

  

  .نگارندگان: مأخذ  .دو نمونه از مراحل اصلي تبديل تصاوير تكه انگاري به كروكي هاي معمارانه و طرح نهايي. 1جدول
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  گيري نتيجه

ي ذهني و انتزاعي به واقعيتي عيني است كه محتاج قوه خالقه ا دهيپد، در حقيقت تبديل ل از تكه انگاري به فضاي سه بعديانتقا
بـا   .رسـد  ينمـ ن علت كه يك فرايند طبيعي است، چندان مشكل به نظـر  و ديدي قوي و گسترده است و عبور از اين مرحله به اي

ي است كه با تداخل با يكـديگر بـه   كه هر جزء متشكل از اجزاي ميابي يمانگاري در و تفكر در تصاوير خلق شده در تكه تأملكمي 
و بـه   ديـ آ يمت يك كل منظم در ي با هويت و پيوسته كه به صورا مجموعه. ابدي يمي واحد در هم تنيده تجلي ا مجموعهصورت 
كـه   هنگـامي  .كنـد  يمي خود يعني تعالي منحصر به فرد بين نظم و بي نظمي دست پيدا ها يژگيو نيتر مهمو به  رسد يموحدت 

اين تحول فكري، تصاوير مختلفي از . دهد يميي رخ ها كنشو  ها واكنش، در ذهن او رنديگ يمر مقابل طراح قرارتصاوير انتزاعي د
 رديگ يمدر ذهن او مورد نقد و بررسي قرار، پس از آن ماهيت تصاوير آورد يمياي پنهان نا خودآگاه و سرشت طراح به خاطر او زوا

گونه، آنها را در قالب  و با دريافتي استعاره سازد يمي فضاها، ارتباط الزم را بين آنها برقرار ها شباهتو ذهن با درك خصوصيات و 
انگاري در طراحـي منظـر    شيوه تكه. ، فضاهايي قابل درك و قابل انتقال به ديگرانآورد يمبه تصوير در فضاهاي عيني و ملموس 

و سـپس در   رديـ گ يمـ در طراحي شهودي، طراحي بر اساس خالقيت اوليه شكل . گردد يمي طراحي شهودي محسوب ها وهيشاز 
ي بـه  ابيـ  دسـت انگاري طـراح در ابتـدا سـعي در     روش تكهدر . تا طرح به تكامل برسد گردد يممراحل بعدي اشكاالت طرح رفع 

اساس نظر بر .پردازد يمو سپس به تكامل طرح و رفع اشكاالت آن  دينما يمي اوليه و با خالقيت باال براي انجام طراحي ها جرقه
رت خالقيـت و  انگـاري روشـي مناسـب جهـت پـرورش قـد       ، شـيوه تكـه  اند پرداختهدانشجوياني كه به اين شيوه با طراحي منظر 

كه دانشجويان بتوانند با اعتماد به نفس و بر اسـاس تفكـر    گردد يماين شيوه طراحي منظر موجب . باشد يمخودباوري در طراحي 
در اين تفكر جزئياتي همچون مصـالح، رنـگ، نـور و بافـت را نيـز از ابتـدا مـورد توجـه          زمان همسه بعدي به طراحي بپردازند و 

  .دهند قرار
  

  .نگارندگان:  مأخذ .مزايا و معايب روش تكه انگاري بر اساس نظر دانشجويان. 2جدول
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  هانوشت پي
1. analysis 
2. synthesis 
3. evaluation  
4. The case problem model )ارائه كانسپت اوليه و سپس ارزيابي آن( 
5. The analogical model )مطالعه موارد مشابه( 
6. The participatory model )ارائه آلترناتيوهاي متعدد و سپس ارزيابي آنها به صورت گروهي( 
7. The hidden curriculum model )ارزيابي برنامه درسي به صورت ضمني در طول دوره گسترش و( 
8. The concept test model )ارائه معيارهاي اوليه و سپس كانسپتي بر آن اساس( 
9. The doubled layered model ) فردي و اهميت كار گروهي يها تفاوتاعتقاد به( 
10. The energy conscious model)در عمل استفاده نمايد ها يتئورجو تا وي بتواند به موقع از اهميت انتقال دانش در بهترين زمان به دانش( 
11. The explorality model  ) مسئلهمدل جستجوي( 
12. The interactional model)ل طراحييتعيين ماهيت مسا( 
13. The pattern language model 
14. Conjecture-analysis 
    glueو   collerفرانسوي دارد تركيبي از دو واژه  يا شهيراين واژه كه در اصل . شدبا يم (collage)واژه تكه انگاري در اين مقاله معادل واژه كالژ  .15

 .http://en.wikipedia.org/wiki/Collage (visited on april 10,2010)) دباش يم
 .باشد يم) تحقيق موردي كالسدانشجوي (زاده دمحم اين پروژه متعلق به سپيده علي .16
 .باشد يم) تحقيق موردي كالسدانشجوي (ي اين پروژه متعلق به ديبا ديان .17
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