
 

 

  یکردهایاست. از رو  یمعمار  یدر طراح  ی اصل  یهاحضور و رفتار او، از دغدغه  یانسان و نحوه  یتوجه به زندگ

  یو آموزش آن است. هدف پژوهش بررس  یدر معمار  ومحوریو سنار  محورتیخصوص، تفکر روا  ن یمطرح در ا

 ی تجرب  مهیاست. پژوهش حاضر که به روش ن  یآموزش طراح  آن در کارگاه  یهاو فرصت  یسیونوینقش سنار

 یشنهادیبا موضوع پ   یمعمار  یدر کارگاه طراح  سی تدر  ندیانجام شده، حاصل تأمل در گزارش ثبت فرآ

و آموزش   دانشگاه تهران شرکت نمودند   یمعمار  یدانشجو  52پژوهش    نی من« است. در ا  یالیو  ی»طراح

ها  گام  ن یاز ا  کیگام مشخص انجام گرفت که هر  شش  یدر ط  یسیونویمن« با روش سنار  یالی»و  یطراح

  رات ییکنندگان گرفته شد تا تغاز شرکت  یآزمون طراح  کیجلسه آموزش داده شد. در هر جلسه    کیدر  

قرار   یمورد بررس ی و کم ی فیحاصل از نمرات هر مرحله نسبت به مرحله قبل مشخص شود. در دو بخش ک

 22نسخه    SPSSافزار  همبسته و با استفاده از نرم  یها با کمک آزمون تداده  لیو تحل   هیگرفته است. تجز

 ی آزمون تفاوت معنادارسو پ   آزمونشیدر مرحله پ   ینمرات آزمون طراح  ن یانگی م  نیب  هاافتهیصورت گرفت.  

است و درصد    رگذاریو...( بر مراحل بعد تأث  نهیتجسم زم  ت،ی)فضاها، فعال  و ی(. نوع سنارP<0.05)دارد    دوجو

  دادمحور یدرصد( و رو  55.77کاربرمحور )  یکردهایبه سمت رو  یسیونوی افراد پس از آموزش سنار  شیگرا

ب  28.85) نت  شتریدرصد(  در  است.  قبل شده  تمر  یسیونویآموزش سنار  جهیاز  بازخورد    یهانیو  مرتبط، 

روند    یدر معمار   یسیونویبا روش سنار  محورت یروا  کردیرو  دارد.  یطراح  ندیفرآ  لیو تسه  بردشیدر پ   یمثبت

 .  کند یم  یمرتبط را معرف  ی و فن ینظر  یو چارچوب ها کندیم فیرا توص  محورکاربر یطراح
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 مقدمه  

  تان از فرم و سبک فراتر رفته و به داس  د یمعمار با  ی. دغدغهمی هست  یو معمار  ی زندگ  انی م  یامروزه شاهد گسست  

و    ینظر  ی نهیشی با پو تمرین سناریونویسی    محورتیگردد. تفکر روا  ک یبر سکونت است نزد  ی مبتن  ه انسان ک  ی زندگ

به نظر م   ییهاوهیاز ش  ، یو آموزش معمار  شی دایخوانش، پ  ی خود در عرصه  ی عمل به عنوان    رسد یاست که  بتواند 

)ندیمی و    نقش کند   یفا یحضور داشته و ا  یدر آموزش طراح  ،یبر زندگ   ی مبتن  یبه معمار  دن یرس   یبرا  یاقدمهم

  ی هادر فضا در کارگاه  یحضور و زندگ   تیفیبه ک  یمبنا پژوهش حاضر، با نظر به عدم توجه کاف   نیا  بر  (.1398همکاران،  

  ی به دنبال بازشناس   ،یطراح  ند یدر فرآ  « سناریونویسی»  ةشناخته شد  یهاتیقابل  یضمن بررس  ،یمعمار   یآموزش طراح

  قتی موضوع است. در حق   ن یا  تیتقو  ی در راستا  یو طراح  یی گشامسأله  ند یفرآ بردشیمثبت آن در پ   رات یها و تأثقوت

که ذهن   رود یشمار مکاربر به ت یبا محور ی در جهت طراح ی معمار ی آموزش طراح یاز راهبردها  ی کی  ، یسیونویسنار

  ی وت ی(. الTvedebrink & Jelic, 2018: 7)  کندیدر نظر گرفتن روابط مخاطب و فضا آماده م   یرا برا  انیودانشج

 تواندیم   ویسنار  .کندیم   یمعرف  ی می ت  یطراح  ی همکار  یبرا  یشنهاد یرا پ   وها ی، ساختار سنار(2018)  یگریدر پژوهش د

عملکرد    ک ی فرم را به    یرا کشف کنند و تمرکز معمول بر رو   ی معمار  ی طراح  دی کمک کند تا ابعاد جد  انیبه دانشجو

  ی هانشیپژوهش ب  نیمنحصر به فرد و نوآورانهبودند. ا  ی آموزش  یهاسکال  ریبا سا  سهیدر مقا   ج یکنند. نتا  تیهدا  دیجد

 (. Eilouti, 2018) کندیم ل یرا تسه یتفکر طراح دی جد ی هادگاهیو د دیجد

به شرح معنا و    یدر آموزش طراح  محورویسنار  کردیانتخاب رو  لیدال  انی در ب  رو،شیپ   یمسألهدر ابتدا پس از شرح  

  ی کارشناس  ک ی در کارگاه طرح    انی پرداخته و در ادامه عملکرد دانشجو  یو معمار  یو نسبت آن با زندگ  ویمفهوم سنار

جا تهران،  سنار  گاهیدانشگاه  پ  ومحوریآموزش  رو  یطراح  بردشیدر  کارگاه  یدادهایو  در  آن  به  آموزش    یهامربوط 

 .ردیگ یقرار م ی مورد بحث و بررس ، یمعمار

بررسی پیشینه پژوهش حاضر حاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تخریر در نیامده است  

-های آن در کارگاه محور و فرصتروایتآفرینی تفکر  ای با عنوان »نقش( در مقاله1398، ندیمی و همکاران) با این حال

کارگاهه نقش  بررسی  به  معماری«  آموزش طراحی  مقولهروایتگری در طراحی  ای  در  معماری  آموزش طراحی  های 

ای به روش سناریونویسی در طراحی معماری نشده است لذا در اثر حاضر  اند. با این حال در اثر مذکور اشارهپرداخته

 ای انجام موضوع بررسی شده است.های آماری و منابع کتابخانهبا تکیه بر دادهبه روش کمی و کیفی و 
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 یو نسبت آن با زندگ1  تی به مفهوم روا ی نگاه.1

  یهاوهیو با در نظر گرفتن ش   یل یتخ  ای   یاز داستان، در مفهوم واقع  یابا مفهوم گسترده  ن یواژه در الت  نیمعاصر ا  فیتعر

را به  2  یشناس تیبه نام روا  ی خورده و علم  وند یو .... پ  ی ش یمتون نما  نما،ی شعر، س  ،یخ یمتنوع نقل آن اعم از نقل تار

و مخاطب    یراو  داد، یرو  یگانهبر سه  ی مبتن   تیروا  یریگ علم، شکل  ن یا  در .  (Ryan, 2005)است  خود اختصاص داده  

  د ی»از د  تیدر بازتاب واقع   تیو ذات روا  گرددیپررنگ م   یراو  نقش  ت، یروا  ک ی کالس  یهیشده است. در نظر  فیتعر

  ف یقرار دارد که تعر3  انهیساختارگرا  یةنظر  ک،ی کالس  یةدر مقابلِ نظر . ,Schmid)2010 :1-2 (ابدییمعنا م   «یراو

و    ی و آن ساختار زمان  نهدیم   ان یبن   شود،یم  ت یاز آن چه روا  ی خاص  ی هایژگ یبلکه بر و  ،ی را نه بر حضور راو  تیروا

است و دو عنصر    تیعنصر روا  نیترمهم  ها، دادی رو  یو توال  داد یرو  انه،یساختارگرا  فیدر تعار.  است  ت یوضع  ا ی حالت    رییتغ

 :Kindt & Muller, 2003: 36; Tully, 2012)  نقش دارند  تیروا  فیدر تعر  یعل    ایو    یزمان  یو توال  شینما

و    ی ف ی توص  ی هایمانند نقاش  ی بر عنصر راو  ی مبتن   یاز کارها  تیروا  یرهیدا  ف،یتعر  نی با ا .)4 :2010 ,;;;;;; ;8

از وجوه غالب در    ی کی .(Schmid, 2010, 2) شودیم   ده یو شعر کش  یی نمایس   ،یش یمتون نما   ةسفرنامه، به عرص

است    -ی و تجسم ذهن  لی بر تخ  ی مبتن  -  او از موضوع  افتی بر نقش مخاطب، ادراک و در  دی تأک  ت، یمعاصر از روا  ر یتفاس

 .(Shirazi, 2009: 168)  فهمدیخود م  یوهیذهن خود و به ش  یچهیرا از در   تی که هر کس حوادث روا  نیو ا

زمان ساختار  اطالق    تیروا  یتطابق  سلسله  آنو  رو  یابر  مکان  هادادی از  بستر  انجام  ،ی در  و  آغاز  و    نییتع  ی با  شده 

  ی انیجر  ا یو    یل یداستان تخ  کی   تواندیم  ت ینگاه، روا  نی است. در ا  ی و زندگ   تیروا  وندیپ  یاستوار برا  یی مبنا  مند،تیغا

 .باشد ی ق ی از اتفاقات حق 

 ی و معمار ت یروا.2

و احساسات    ات خاطر  ی دهاست که از سازمان  یواقع   ی هاتیها، رفتار و گفتار شخصرابطه  دادها،یرو  ییبازگو  ت،یروا

و سلسله    یبه زندگ  یانسان به معنابخش  یعیطب   ازیجهت برگرفته از ن  نیا  رد،یگ یجهت خاص نشأت م  ک یبراساس  

  ی بنا بر جهت  دادها،یاز رو  یکه در آن نظام  یپراکنده به داستان  التیتخ   لیذهن در تبد  تیآن است و بر قابل  یدادهایرو

  ، یزمان ب یترت ،یمندمکان .(Ricoeur, 1984) استوار است شوند،یم فیرتع یرخطی غ  ای و  یپنهان، خط   ایآشکار و  

 ,Kindt & Muller) هستند  یبخش جهت  نیا  یهانهیاز زم   ز، ین  تیدر ساختار روا  یمند و اراده  ،یمندتیو غا  تیعل

وجو  آن دو و فعل نقل کردن جست انی م یدر تشابه ساختار توانیرا م  تیو روا یاز نسبت معمار یوجه .)43 :2003

عنصر مخاطب،    شود،یآنچه نقل م   یعن ی  دادیبر آن استوار است، عالوه بر رو  تیفعل نقل که مفهوم روا  انی نمود. در بن

مستتر است.    ز ین  کندیرا نقل م   تیکه روا  ی کس   ی به معنا  یعنصر راو  ز یو ن  شود یم  تیاو روا  یکه داستان برا  ی کس

  با اضافه   ت یو جهت وجود دارد، مفهوم روا  ی که در ان معن  م یریدر نظر بگ  دادها یاز رو  یا سلسله  ی عنااگر داستان را به م

معمارانه هم    ی فضا  ک ی در   .(Jahn, 2017)  رد یگیو مخاطب است( شکل م  ی شدن فعل نقل )که متضمن نقش راو

 
1narraative:.   

 .دانستن است یبه معنا  ،ییاروپا -ی هند نی آغاز ی هااز واژه gnu آن یشهیاست که ر gnaru نیالت ی برگرفته از کلمه ن یواژه در زبان الت ن یا
2Narratology..   
3Structuralist Theory of Narrative..  
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موجود آن باز خواند. در واقع، حرکت    یفضاها و منظرها یاز توال  توانیفضا را م  یحس  رات یتأث  ای  دادهایرو  زا  یاسلسله

را فراهم    یتیبستر طرح روا  یمدل، معمار  نیتصور شود. در ا  لمیف  ک ی   یهاصحنه  یهمچون توال  تواندیبنا م   ک ی در  

نگاه    کیاساس با    ن یبرا .(Kimber, 2010: 1)دیآیرم د   ی به باز  دادها یها و رومنظرگاه  ق یکه با ساخت دق   کند یم

ادعا    توانیم   رد، یپذیها صورت مها و با آنکه در آن  یفعل   هیبا نظر  ، یو معمار   ت یاجزا و ساختار در روا  ان ی م  ی قیتطب

اثر    ،یانطباق، معمار به عنوان راو  نیقابل انطباق است. در ا  ی و مخاطب بر معمار  دادی رو  ،یراو  یگانهنمود که سه

 گردند یم   ی گر به عنوان مخاطب تلق مشاهده  ا ی کننده  و در آخر، استفاده  داد،یوان روشامل کالبد و کارکرد به عن  ، یمعمار

(Shirazi, 2009: 173). بگ  یگرید  یهاصورت  تواندیم  قیتطب  نی ا به خود  و    دادیرو  ،یراو  یهاو نقش  ردیهم 

  یفضا ک ی در    دادیرو  ک ی   تیبا روا  تواندیم   یحضور و استفاده از فضاها در معمار  یمخاطب را جابجا کند. اگرچه نحوه

خود    ریرپذییو تغ  یرخطیمعمارانه، با ساختار غ   تی. رواستیممکن از فضا ن  تیتنها روا  نیمعمارانه منطبق گردد، اما ا

  شود، یم  ن ییها تعدر آن  ی وفرد  فضاها و ادراک و رفتار منحصر به  ان یم  ی رفت و برگشت  یریکه با انتخاب مخاطب در س

نقش   .(Schmid 2010: 2)  گردد یم  ز یمتما  ی و شفاه  ی نوشتار  ی هاوهیدر ش  تیروا  یشدهنییو تع   ی از ساختار خط

بر بازخوانش آن توسط مخاطب دارد. در    یمعمار  نشیآفر   یاز ابتنا   یخود حاک  ، ینگاه به معمار  نیمخاطب در ا  یذات

اشاره    ز، ین  ی معمار  یتوسط فضا  یی گوداستان  کردی به رو  توان یم  ی و معمار  ت یروا  وندیمرتبط با پ  اتیادب  ی هاگونه  ان یم

 .کرد

 یمعمار ی طراح  ندیدر فرآ تی کاربرد روا ی و مبان گاهیجا.3

  یورود به ساختار، متن و محتوا  یبرا  ی روش  ا ی  ی معمار یهدف و مقصود برا  ک ی   افتن ی یبرا  یاوهیش  توانیرا م   تیروا

در نوع و نحوه تفکرکردن    یرگذار یبا تأث  تواندیمختلف خود م   ی هابا صورت  یپردازتیروا  نیدانست، همچن   یاثر معمار

طرح در مراحل مختلف   یکارآمد  ی سنجش و ارتقا  یبرا  یکند و بستر  ل یرا تسه  یطراح  ندیفرآ  ، یروند طراح  ی در ط 

نما  یطراح  ندیفرآ بازخواندی فراهم  زندگ  یهاتیروا  ی.  از  با  تجربه  ، یموجود  که  مختلف،  مردمان  خاطرات  و  ها 

با زندگ  ییخلق فضا  یبرا  یامقدمه  تواندیهمراه است، م  یمعمار   یاز فضاها  ییهافیتوص )  انسان باشد   یهمخوان 

Brandt, 2009). معمار با مخاطب فضا،    ی زادپندار بر هم  ی که مبتن  یطراح  ند یدر فرآ  ت یز پرداخت رواا  یادر گونه

چند    ا ی  ک ی خود، هم شاهد    یانکشاف  الی. طراح در خ شوندیدر هم ادغام م  یآن است، مخاطب و راو  یاز طراح  شیپ

حضور خود در آن    داد یرو  ی آن است و هم راو  مخاطبکننده و  است که در آن خود استفاده  ی معمار  ی از فضا  تیروا

.  کندیم   فا ی ا  ی محور نقش بزرگمخاطب  ی طراح  جاد یگشته و در ا  ن یمعمار و ساکن  ی ادغام موجب کاهش فاصله  ن یفضا. ا

  ی وندیپ  ،یمعمار   یرخطی در ذات غ  ی زندگ  ی دادهایرو  یو توجه به هزارتو   ی معمار  یمخاطب در فضا  د ید  یهینگاه از زاو

فضا با تمام ابعاد    تیمنظر، روا  ن یاز ا .(Shirazi, 2009: 177)  طلبد یطراح و مخاطب را م  ، یمعمار  ان یم   یخت شنا

 .دکننده شونظر استفادهوجوه مهم از نقطه افتنی و  ی حس ات یتجرب یموجب غنا  تواندیم  شیهاهیو ال

  ی از ابتدا  تواندیم   ه،یاول  ی دهیا  ی ریگو شکل  یطراح  یتفکر در باب مسأله  یعالوه بر بارورساز   ت،یآوردن به روا  یرو

  ی ریگمیو تصم   ی طراح  ندیدر طول فرآ  ن یو همچن ؛(Blaylock, 2003)  باشد   نیآفرآن نقش  ی تا انتها  ی طراح  ندیفرآ

  ندیدر فرآ  تیروا  ی باشد. اثربخش  یدی آن، ابزار مف   رینظا  ای آمد و    ورفت    ی رهایوجوه طرح، مانند هندسه و فرم، مس  یبرا

طراح دانشگاه  یپژوهاقدام  کیدر    یآموزش  در  محقق  دو  بلژ  توسط  ارز  ک ی هاسلت  ا  یابی مورد  در  گرفت.    ن یقرار 
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کردند.    قیتشو  ی برگرفته از تعامل مخاطبان با معمار  یواقع  ی هاتیروا  داکردن ی را به پ  انیمدرسان، دانشجو  ، یپژوهاقدام

فرآ  ،ی پردازتینشان داد که روا  ق یتحق   ن یحاصل ا به شناخت گره  ی طراح  ندیدر آغاز    ی طرح و معرف   ی هابا کمک 

مراحل    ی مدر تما  تواندیم   ی شنهادیپ   یهابا فراهم نمودن امکان آزمودن راه حل  ت،یها و در نها آن  یبرا  ییهاحلراه

 . (Gerards & De Bleeckere: 2014) مؤثر باشد یطراح

 ی سیونویبا روش سنار ی در طراح محورتیروا  کردیرو .4

نسبت به بستر آزاد خود دارد و    ی غالباً مجال محدودتر  یمعمار   یطراح  ند یدر فرآ  یپرداز تیکه روا  نیبا توجه به ا

به اهم  ن یهمچن   ا ی  ی سیونویسنار  کرد ی( در آن، رویمعمار  ی )به عنوان مخاطب فضا  تیشخص  ک ی نقش    ت یبا نظر 

که حول    ی داستان  ی با ساختار  ییروا  یویسنار   ک ی .  رسدیتر به نظر مها مناسبفرم  گری از د  ی اری ، از بس4یی روا  ی ویسنار

 ,Nielsen) کندیفراهم م  یطراح  یهادهیاکتشاف الزامات و ا  یخالقانه برا  یابزار  چرخد، یم  یال ی خ  تیشخص  ک ی

  ی ق ی فهم و تصور حق   یراه را برا  تواندیخود طراح در فضا، م  ای از حضور مخاطب    یتصور  جادیبا ا  نیهمچن .)7 :2004

 . (Gerards & De Bleeckere, 2014) د یبگشاو شناخت مسأله  یموضوع طراح

توص   ی ویسنار به  وضع  یجار   ی مسأله  کی   فیمسأله،  شرح  م   ت یو  آن  با    یبالقوه  ی هاتیفعال  پردازد،یمرتبط 

  ریپذرا امکان  ی فعل  تیوضع  یو سنجش نقاط مثبت و منف  کند یشده وصف م   فیتعر  تیموقع   کی کنندگان را در  استفاده

  گذارد،یرو م شیرا پ  دی جد نش یچ کیبه  ی فعل  تیقعانتقال و گذار از مو  یبرا ی شنهادی پ ت، یفعال یوی. سنار دینمایم

خود    ی فعل  ت یکنندگان از موقعاستفاده  یو معنابخش   ری ادراک، تفس   یرا در مورد چگونگ  ی اطالعات، اطالعات  ی ویسنار

  شان یها تیفعال  ن یدر ح  ط یبا مح  نکنندگاو تعامل استفاده  یک یزیف   یهاتیتعامل، بر فعال   یویو سنار  دهدیبه ما م

متمرکز    یی کننده نهااستفاده  از یمحصول به ن  ییپاسخگو  تیبر قابل  ، یریکاربردپذ  یویسنار  تیو در نها  کند؛یم  کزتمر

 .گرددیم

کارگ  یگرید  یهایبندطبقه به  هدف  ماه  ویسنار  یریبراساس  به  که  است    ا یو    یاکتشاف   ، یهنجار  تی مطرح شده 

  جادیبا ا  یلوت یا  و،یدرباب سنار  ی اتیادب  نیبر چن   ه یبا تک .(Eilouti, 2018: 532) نظر دارد  وهایسنار  ی انهیگوشیپ

  ، ییفضا  ی داستان با سازمانده  ینهیزم  ان ی تناظر م  انندم  ی معمار  یو طراح   ییگوعناصر مشابه داستان  انی م  یتناظر

داستان و    ی به تشابه ساختار  ،یزندگ   ی با چرخه  یکنندگان، اهداف با عملکردها و چارچوب زمانبا استفاده  گرانیباز

شرح    ا بن  یندهیآ  یپاسخگو به عملکردها  یطراح  یمعمارانه را در راستا  ی وپردازیو کاربرد سنار  کندیاشاره م   یمعمار

بنا   ک ی  ی زندگ یاز چرخه ا یپو ی امعمارانه به مثابه قطعه ی ویسنار کرد،یرو ن یدر ا .(Eilouti, 2018: 533) دهد یم

و    یداخل   طی ها در محو تعامل آن  هاتیکنندگان، فعال عملکردها، استفاده  ها، نهیزم  فی که شامل توص   شودیم  فیتعر

ورود به    یذهن طراح برا  ی سازآماده  ،سناریومهم    یاز کارکردها  ی ک ی  .(Eilouti, 2018: 532)است  بنا    ی خارج

براساس راهبرد    شود، ینم  ی طراح  یوارد عرصه  م یطور مستقبه  شه یهم   محورسناریو  افت یاست. ره   ی طراح  یمسأله

در آن، بهتر    ی جار  ی فرض  ی ، دانشجو با تصور حضور خود در مقام مخاطب فضا و نگارش زندگیریادگی  ینوشتن برا

  ل یتسه  یطراح   ندیگشوده شده و ورود به فرآ  یفهم درست مسأله طراح  ی برا  و راه  شد یند یدر مورد آن ب  تواندیم

 .شودیم

 
4 . Narrative Scenario 
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 ریمس ی هاروشن شدن گام .4.1

فرآ  یرو شیپ   یها با روشن نمودن گام  تواندیم   یپردازسناریونویسی باشد.    ینقش  ،یطراح   ندیطراح در  فعال داشته 

کشف    ، یاحتمال   یو کمبوها  یها در مورد موضوع طراحدانسته  ی ابینقش شامل ارز   نیبراساس مشاهدات و مطالعات، ا 

و همکاران،    ی می )ند  گرددیبه اطالعات م  یمعنابخش   و  یبخش ها و نظامآن  یبرا  یابیحلها و وجوه پنهان طرح، راهگره

 :پذیرفتصورت  زیر  (Eilouti, 2018)گام 6 هیبر پا شش مرحله آموزش سناریونویسی (.1398

 

  ده ی پرورش امرحله اول: .4.2

موجود    ی تیبرگرفته از روا  توانند یم  ها تیروا  ن یمعمارانه باشند؛ ا  یهادهیبخش االهام  توانندیطرح شده م   یهاتیروا

ذهن    یپرداخته  ای(، و  یم یقد  یاافسانه  ا یمعروف    یداستان  ای خاطره    ک ی مانند  )  رد یپذیها الهام م از آن  هادهیباشند که ا

داشته    ی طراح  یریگگر در شکلآماده  ینقش   توانندیم  نیاو و همچن  یهادهی افکار و ا  زا  یاارائه  قت یمعمار و در حق

شفاف   یی هاتیرا به روا ی انتزاع ی ها دهیتا ا کند یبه طراح کمک م  گونه،تیروا ی به صورت  ی طراح ی هادهیا ان ی ب. باشند

در    یاز شروع روند طراح  قبل  .(Baskinjer & Nam, 2006: 1)  و اصالح کند   ینی ها را بازببدل کند تا بتواند آن

  سة یامکان مقا  س،یاسک  نیا  ی گرفته شد. هدف اصل  انیمن« از دانشجو  یالیبا موضوع »و  سیاسک   ک ی ابتدا    کارگاه،

 بوده است.   یطراح  ییمحصول نها ی روند رو ن یا ریدرک بهتر تاث  زیو ن ، یقبل و بعد از روند طراح  انیدانشجو تیوضع

طرح    « 1»شماره    ریتصواست. که در  مرحله    6در    برای نشان دادن روند طراحی  دانشجو  کیکار    ند یفرار  در تصاوی

های بعد روند طراحی همان دانشجو به روش سناریونویسی نشان  ارائه شده است و در گام ده یدانشجو در گام پرورش ا

 داده شده است.

 
 )منبع: نگارندگان(.   ایدهنمونه طرح دانشجو در گام پرورش     -1تصویر  
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 یسازو مفهوم یزیربرنامهمرحله دوم: .4.3

  ی هایژگ یو  تواندیکه م کندیم  تیرا روا  ی( داستان یگروه طراح ایطراح )   ،یحل طراحظهور راه  ةدربار ییسراداستان  با

  م یاز آن است که ما عادت دار   یحاک   ی مطالعات شناخت(.  258  :الف1395طرح را به هم ربط دهد« )الوسون،    ی اصل

 د یکمک نما  از یها در مواقع نآن  ی ابیتا به باز  م، ی به خاطر بسپار  یی روا  یاگونهو مبهم را به  خته یهم ربه  ی دادهایرو

(Broden et al., 2004). (،  یسیونویفضا )با آموزش روند سنار  و یدر ارائه سنار  انیدانشجو  ی بخش با هدف آمادگ  نیا

من(، عملکرد فضاها )براساس    ی الیو  یطراح   وی)با انتخاب موضوع سنار  ییفضا  یوهای ا براساس سنارفضاه   ی سامانده

  فا ی را ا  نیاز ساکن   ی کی نقش    ال، یو  و یاساس که دانشجو خود در سنار  نیخانواده برا  کی با انتخاب    ان ی تجسم دانشجو

مطالعات    ی فضا( انجام شد. ط ویدر سنار  ی خانواده انتخاب  ات یخصوص  ر ی)تاث نیساکن   یها ( و انتظارات و خواستهکندیم

تجربه نشده است    روش   ن یها ادانشگاه  ی معمار  ی هاشد که در کارگاه  ی مختلف بررس  یها آموزش  یهاانجام شده نمونه

همان  نمونه طرح  «    2»تصویر  نداشت.    ی در پ  یمطلوب  ج ی نتا  ه یشد. اما مطالعات اول  انیدانشجو  هیاول   یو منجر به آمادگ 

 در اینجا دانشجو تفاسیر خود را از سناریو ارائه شده بیان کرده است.  ی، سازو مفهوم یزیردانشجو در گام برنامه

 
 )منبع: نگارندگان(.   یسازو مفهوم   یزیردانشجو در گام برنامه همان  نمونه طرح     -2  ریتصو

 

 ل یو  کیتصور مرحله سوم: .4.4

انجام شد و پس از آن، در    ال یساکن در و  ی شنهادیخانواده پ   نده یآ  یاز عملکرد فضا برا ویسنار   ک ی در قالب    ن یتمر  نیا

قالب    یمعمار  یفضا  یمثبت و منف  یهایژگ یو  ریتاث   در کارگاه،  یاجلسه به »خصوص  الیو  ک ی در    اتیو لزوم توجه 

   .شودیم ان یسالم ب یبصر ط یمح جادیبا ا «یفرد

دانشجو به تفسیر حاصل از سناریو و    برای آزمون سوم،  الیو  کی دانشجو در گام تصور  همان  نمونه طرح  «  3»تصویر  

 های طراحی اشاره کرده است.  طور ایدههمین
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 )منبع: نگارندگان(.   الیو  کیدر گام تصور    یدانشجو همان  نمونه طرح    -3تصویر  

 

 ت یحافظه و خلق ت یتقومرحله چهارم: .4.5

  ز، ین  یپردازتیشناخته شده در روا  یهایژگیاز و  یکیتفکر خالق است و    ،یطراح  نیانواع تفکر در ح  نیتراز مهم  یکی

  ی فضاها و درک زندگ  یتفکر خالق در طراح  یبرا یبه عنوان روش تواندیم  یپردازتیروا  رو نیاست. بد ت یعنصر خالق 

دانشجو در حس    ةو بالعکس، ذهن خالق   یبه طراح  تیروا   لیتبد  یعمل  نیشود. با تمر  ستهیکاربر در پروژه نگر  یواقع

  یی ساختار معنا  ت، یامکان، روا  ن یبر ا  ه یبا تک(.  125  :1389  گران، یو د  ی زجید  ی )ناز  گردد یمکان و خلق فضا بارور م 

پرسش    بسترگرفته، بر    ال« یو خ  ت ی»واقع  ی طهی در دو ححال مکمل    نیمتضاد و در ع  ی هادهیا  ان ی خود را از تنش م

تجسم   .(Celik & Aydinli, 2008: 43-44)  در آمد و شد است  طی در مورد انسان و مح  وارالوگید  یو پاسخ

  ی هاارزش  ،یو مکان   یدر ادراک فضاها، وجوه کالبد  یزمان  یتوال  ،یرپردازیاز طرح اعم از تصو  یمختلف   یهاهیبا ال  ،ییروا

برا  یتواند بستر یو م  شودیم   ریدرگ  یو مناسبات اجتماع  یفرهنگ  ی اجزا  یآورخالق و هم  ییگشامسأله  یمناسب 

 .(Celik & Aydinli, 2008: 49) کند یکل واحد را فراهم م کیپراکنده در 

  ن یقابل تأمل در ا  ینکته  ، یواقع  یبه زندگ   ی طراح  کردنک یدر جهت نزد  محورتیروا  کرد یرو  یة توجه به هدف اول   با

و محدود به اطالعات ناقص    یشخص   یهادهیرا، از پرداخت ا  انیدانشجو  الیو خ  لیتخ  توانیآن است که چگونه م  انیم

امر از    نیها سوق داد. اآن  طیفضا و شرا  یقیمخاطبان حق  وپروژه    ات یبر واقع  یمبتن   یی هانشیخود، به پرداخت چ

ها است و از  آن طیو شرا  یمخاطبان احتمال  یجانبهو شناخت همه ی طراح ی در ابتدا یدان یسو مستلزم مطالعات مک ی

  ی ترجمه  یی و توانا  یطراح  ی و فن  ی نسبت به امکانات کالبد  ان یدانشجو  یمعقول از آگاه   یسطح   ازمند ی ن  گریدی  سو

  ی برا  گریحل داست. راه  -  موجود  طیو ساخت در شرا  یطراح  یهیپا  نیبر قوان  یمبتن   -  معمارانه  ینها به زباتجسم

  ی لوتیا  یمطرح در مقاله  کرد یهمچون رو  یق ی دق   یشدهیزیربرنامه  یکردهایرجوع به رو  تواندیم   بیآس  نیرفت از ابرون 
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کنترل،    رقابلیقابل کنترل و غ  یرهایمتغ   فیو با تعر  یمعمار   ی و طراح  و یسنار  ی هامؤلفه  ان ی باشد که در آن با تناظر م

مبتن   دن یرس   یبرا  ق یدق   ییالگو طرح  تعر  ی به  شرا  یرهایمتغ  فیبر  از  شده    ات یخصوص  ، یط یمح  طی گرفته 

ناستفاده و  ارائه مآن  یازهای کنندگان  برا  ن یا  یتمام  تیالبته رعا  .(Eilouti, 2018)  کندیها    ان یدانشجو  یموارد 

 .دشوار است ی کم ، یطراح ی هیپا طوحس

تفکر خالق در جهت شناخت بهتر کاربر و تجسم و تصور    زشیانگ  ، ینگارتیروا  نیتمر  ی هر حال، در بازخوردها  در 

  ن یبود. همچن  انیدانشجو  ةاز نکات مورد اشار  یک یمرتبط با او،    یدادها یرو  یفیو ک   ی او در فضا و بستر کم   ی زندگ

و   ی به کاربر و زندگ یترقیو با درک دق دیجد  یهادهیا  به ی ترعیوس د یها کمک کرده، با دبه آن یسیونویسنار نیتمر

 (.1398و همکاران،    یم ی )ند  برقرار کنند   ی و روند کارگاه، ارتباط بهتر  یطراح   یو با مسأله  شند یندیحضور او در فضا ب

  های سیاسک  ارائه شده،  یویفضاها و تجسم هر فضا براساس سنار  یوهایسنار  یو بررس  لیمرحله پس از تحل   نیدر ا

در    دهی قوه تجسم و خلق ا  ة یاول  هایسی و اسک  وهایو با استفاده از سنار  دیهر فضا ارائه گرد  ویاز سنار  ریبا تاث  هیاول

زمون چهارم،  برای آ  تیحافظه و خالق  تیدانشجو در گام تقوهمان  نمونه طرح  «  4»تصویر    .ابدی یم  شیافزا  یطراح

 دانشجو به نحوه استفاده از سناریو داده شده در فرآیند طراحی خود اشاره کرده است. 

 
 )منبع: نگارندگان(.   تیحافظه و خالق  تیدر گام تقو  یدانشجو همان  نمونه طرح    -4تصویر  

 

 فضا ویسنارمرحله پنجم: .4.6

  یحس   یتجربه   یکسب بازخورد از چگونگ  یبرا  یی از حضور مخاطب در طرح نها  یپردازداستان  ت،یاز روا  یگرید  کاربرد

  دیآیکه از داستان فضا به دست م  یخوانش .(Tanney et al., 1998: 3) مبنا است  نیمخاطب و سنجش طرح بر ا

طرح همسو    می اهطراح را با مف   تواندیشکل گرفته، م   ا بن   یکنندهو برداشت طراح از نقش استفاده  ریبر تفس   یو مبتن 

]طرح[ در    ی سنجش محدود کاربر  یبرا  ی گذرگاه  تیروا» قرار دهد.    ح یو تصح  ش یرا دائماً در معرض پاال  ها دهیکند و ا

  م یدار   یش یآزما  یو بستر  م؛ی را در آن جهان بسنج  هاتی شخص  یهمخوان  میتوانیاست که هنوز خلق نشده، ما م  یجهان
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 Tanney)«دهد یبه مخاطب م  یچه حس   ل،یدر صورت تکم  م یاز طرح بدهد تا بفهم  ییبه ما بازخوردها  تواندیم  هک

et al., 1998: 3). 

  ی الی»و  یویخانواده سنار  یاعضا  یعملکرد هر فضا برا  صیفضاها و تشخ  اتیمرحله حاصل نوشتن نام و خصوص  نیا

و گفتگو راجع به آن نوع از    ها«تیفعال   فیبلکه از »شرح و توص  ست،یفضا ن  ی من« است و تنها رجوع به استانداردها

خلق    ا ی   د«یجد  ی به فضاها  از ی»ن  تواند یم  ی و حت   شودیآغاز م   که قرار است در هر فضا رخ دهد،  ،یتی و فعال  ی زندگ

  ا ی   یذهن  یهاوارهدارند، طرح  یدر پ   الیو  ک یعملکرد    ندهیاز آکه    یبا تصور  ایفضاها است،    یبرا  دی جد  یوهایسنار

مربوط به خود   ییرا بر محور حالت نها  یی وی. هر گروه سناردهندیو ارتقا م  رییرا از فضا تغ  انیمعمول دانشجو  ریتصو

 .  دهدیربط م  یکنون  تیو آن را به وضع سازدیم

در اینجا  ، بخشی از کار یک دانشجو برای آزمون پنجم،  فضا  ویدر گام سنار   یدانشجوهمان  نمونه طرح  «  5»تصویر  

 دانشجو تفاسیر خود را از سناریو فضا ارائه شده بیان کرده است. 

 
 )منبع: نگارندگان(.  فضا  ویدر گام سنار  دانشجوهمان  نمونه طرح    -5تصویر  

 

 یینها ی طراح مرحله ششم: .4.7

کامل آن ناممکن    یی ، شناسا(28  :ب1395است )الوسون،    5بدساختار از جنس باز و    یطراح   ةکه مسأل  نیتوجه به ا  با

زمان  با تالش بر توجه هم  ،یپردازتی. رواشودیاز مسأله آشکار م   یاطرح، در هر گام ابعاد تازه  بردشیاست و به موازات پ

ذهن را    تواند یم  یطراح  گریاز وجوه د  یاریمخاطب و بس  د یفضاها از د  ی توال  ن، فضا و ابعاد آ  تیفیبه عملکرد، فرم، ک

فهم  (.  366  :الف1395خود آماده کند )الوسون،    یالوسون »فرموله کردن« مسأله برا  ریبه تعب   ا ی  ی بنددر باب صورت

از   شتری ب یطراح یهالهمسأ قتی و در حق  ست؛ ین سریدهد م ح یکه آن را توض  یحلبدون وجود راه یطراح ةکامل مسأل

برا  قیطر   ی با فضا   نیمخاطب   ةاز مواجه  ییهاتیروا(.  60:الف1395)الوسون،    شوندیم   ییها شناساحل آن  یتالش 

زمان،  طور همشناخت مسأله و به یمناسب برا یاوهیها، شو رفتار آن یو ادراک یحس یتجربه  یشده و چگونگ یطراح

از موضوع در   ی واقع ییها با طرح پرسش ها تیروا ن یهستند، ا ی حل فرض راه کی  ةبه واسط ی کنکاش در موضوع طراح

 
5 . Open- Ended and III- Structured. 
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و    یمی )ند  کندیم   یاریحل آن  به راه  دنیشیو اند  یطراح  ةو فهم مسأل  ییزمان در شناساطور همذهن طراح، او را به

  ک، ی تفک   رقابلیغ  یی فضا  ر زمان و دطور هماز دو منظر، به  کند یکمک م   ان یبه دانشجو  یسیونویسنار   (.1398همکاران،  

 :در مورد آن بپردازند یگرو پرسش یطراح ی به فهم مسأله

آنچه در   -2(، دهد یرا و چگونه انجام م یچه کار ی)محصول طراح  وندد؛یپیکه در مجموعه به وقوع م ییدادهایرو -1

 .و حس کردن است دنی قابل دمجموعه  

امکانات داستان  ی کی بر مبناکشف گره  ، یپردازاز  داستان    ک ی تجسم حضور مخاطب در    ی ها و وجوه مختلف طرح 

ا  انه یگراواقع ن  ی برخ  تواندیتجسم م   ن یاست.  به رفع نقص  طرح  ی فکرنشده  ی ازهایاز  آن در    یها را روشن نموده و 

تا    کند یبه دانشجو کمک م   ی تجسم در قالب کالم   نیا   انیمخاطبان کمک کند. ب  یحضور و استفاده  لیتسه   ی راستا

حل مسأله    ی هاگام  ب،یترت  نیکند. به ا  دا یپ  داند،یبداند و آنچه نم  د یبا  ی طراح  ریمس  یاز آنچه در ط   یترروشن  ریتصو

 . (1398و همکاران،  یم ی)ند  شدی ندی ب ترقیرو دق  ش یپ  ریبه مس تواندیتر شده، م او شفاف یبرا

  تواند یم  مات یدر کنار ترس  ی نوشتار  حات ی را عرضه کنند، توض  ی طراح  ی هادهیدر زمان محدود ا  د یکنندگان با شرکت

  یطراح   هایدهیدرخصوص ا  انیدانشجو  ینوشتار  حاتی کمک کند. توض  یطراح  یهادهی بهتر ا  یابی ارز  یبه داوران برا

  ل یتکم  طور نیاستفاده شود و هم  زیجواب مسئله ن  رد  تواند یکه م  یمسکون  ی فضاها  وی: سنارشودیشامل دو بخش م 

  و، یخانواده در هر سنار  ییفضا  ی ازهانی   و  ها به خواسته  ییروند عالوه بر جوابگو  نیآنها باشد. در ا  ی طراح  هایدهیکننده ا

مطمئن و آرامش   ی زندگ کی ی الزم برا سات یو تاس  زاتیز مصالح و تجهاستفاده اساخت،  ی به چگونگ د یبا ان یدانشجو

  ینور و بافت در راستا  با توجه به استفاده از رنگ،  یداخل  ی مطلوب فضاها  ش یراپرداخت. ارائه آیم  زین  ال،یبخش در و

 یی است.  نها یگام طراحدانشجو در همان  نمونه طرح « 6»تصویر بود.  ی الزام الیدر و  ریدلپذ ی فضا  ک ی به  یاب یدست

 
 )منبع: نگارندگان(. براساس سناریو ویالی من    یینها  یدر گام طراح  یدانشجو همان  نمونه طرح    -6تصویر  
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 ها و تحلیل هایافته.5

تایید شد   با آزمون کلوموگروف اسمیرنوف  بودن توزیع داده ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون  نرمال  ابتدا 

(05/0P>  سپس اختالف بین میانگین نمرات طراحی معماری در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با روش تی .)

 نشان داده شده است.   1همبسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آن در جدول 
 ی سیونوی همبسته در دو مرحله قبل و بعد از آموزش به روش سنار  یآزمون ت  جینتا  -1جدول  

انحراف  tمقدار  P  ارزش

 استاندارد 

 متغیر مرحله میانگین

*000/0 79/10 
 پیش آزمون  54/2 09/1

 آموزش به روش سناریونویسی 

 پس آزمون  07/4 83/0

 .معنادار است >05/0pنتایج در سطح 

نشان می دهد که بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون طراحی معماری تفاوت معناداری وجود    1جدول  نتایج  

( روش  >05/0Pدارد  به  آموزش  دوره  یک  که  داشت  اظهار  توان  می  شده  گزارش  های  میانگین  به  توجه  با  و   )

 شده است.   سناریونویسی منجر به بهبود نمرات و در واقع ارتقای کیفیت طراحی دانشجویان 

از   بعد  و  قبل  به رویکردهای کیفی مختلف در طراحی معماری،  نتایج، درصد گرایش شرکت کنندگان  بخش دیگر 

 نشان داده شده است.  2و  1آموزش به روش سناریونویسی را نشان می دهد که نتایج توصیفی آن در نمودارهای 

 
)منبع:  ی  سیونویسنار  روشقبل از آموزش به    یمعمار  یمختلف در طراح   یهاکرد یشرکت کنندگان به رو  شیگرا  زانیم  -1نمودار  

 نگارندگان(. 

 

)منبع:  ی  سیونویسنار  روشپس از آموزش به    یمعمار  یمختلف در طراح   یهاکرد یشرکت کنندگان به رو  شیگرا  زانیم  -2نمودار  

 نگارندگان(. 
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درصد( و   55.77) کاربرمحور  یکردهای به سمت رو نویسیویافراد پس از آموزش سنار شی درصد گرابراساس این نتایج 

و در واقع به دو رویکرد قالب پس از آموزش به روش سناریونویسی    شده است از قبل    شتریدرصد( ب  28.85)  یدادمحور رو

 تبدیل شده اند.  

رد بررسی قرار  مو  تیآموزش بر خالق   مختلف  هایتاثیر شیوهرتبط با موضوع  م  قاتی در مطالعه داخل و خارج کشور تحق 

که    شود،یم   سریم  یدر صورت  یصورت گرفته امکان نقد و اصالح و تداوم روش اموزش  قاتی براساس تحق گرفته است.  

شخص    افتنیتر از مهارت  مهم  ،یطراح  سری م  یها وقوف به گام  نکهی شود، ضمن ا  لیو تحل  فیتوص  یابتدا آن روش درس 

های بصری در فرایند طراحی با هدف رسیدن به خالقیت در  استفاده از مولفه(  1390کرباسی،  است )   پردازیدهیدر ا

عوامل   ریسا نینگرش طراح است. همچن ریانتخاب نوع خانواده تحت تاث(. 1395گنجوی و همکاران، است )اشرف ایده

ی و  طراح تفکر  ند یفرآ در  شرفت ی پ  بر   عالوه  ان یدانشجومتنوع است.    و، یسنار  ی هانوع داده  موثر در انتخاب نمونه شامل 

  قیتشوندگی ز طی مح و  گران ید به نسبت  " تیمسئول" به  ی سناریومحورطراح هایآتلیه در خود، هایخالقیت در ایده

  ی با فضا  ی زیمتما  ی هایژگ یکه و  کند یرا تجربه م   یی طراح، فضا  .(Charalambous & Christou, 2016)  شوندیم

)امینی و    اثرگذار است  یطراح  ندیآن بر فرآ  یو چگونگ  تیف ی که ک  یافرد و مؤلفهمنحصربه  ی فضا  ک ی دارد؛    یواقع

  کاربری و رویدادهایفضا به نوع    و جذاب بودن   زىیانگخاطره  زان یم  جه یاساس درک فضا و درنت  .(1398همکاران،  

  جاد یدر ا  ی ذهن  یرهایتصو  قعر وا (. د1398،  گانهی  ی،مقدس)بستگى دارد    گرفته در ذهن افرادجتماعى شکلا  - نی  مکا

نمودن    ی در ط  یی بسزا  ریتاث  یسیونویسنار  م،ی افتیچنانچه در مقاله به آن دست    .شوندیموثر واقع م  فضای کاربرمحور

  ی سیونویبه روش سنار  ی آموزش طراح  یی هادر گام  یمعمار   ی به طراح  دن ی کان بخشام   دارد.  ی طراح  ح یصح   ند یفرآ

  ییشامدهایو اتفاقات و پ   یی و حاالت نها  الیو  ک یآنان را از تصور    یازها« یها و ن»خواسته  ان یدانشجو هیاول  ی هاسیاسک

به لحاظ    یسیونویسنار  ی هادر گام  دهیخلق ا  ییتوانا.  کشندیم  ریبه تصو  ،منجر شود  هاندهیرا که ممکن است به آن آ

  ل یتحل  ویکه از سنار  ی. نوع اطالعات شودیمحسوب م   ینقطه قوت  خالق است،  یادر ذات خود رشته  یرشته معمار  نکهیا

  هاى افتهی  ل یحاصل از تحل  جیبا توجه به نتا  تنوع است.  یدارا  زین  ردیگ یصورت م   ویسنار   نیکه ا  یاوهیو ش   شودیم

ا به  نیتجربى  به  رمی  نظر  پژوهش،  توجه  طراحى  در  رویدادهاسد  و  اصل   کىی   کاربر  امؤلفه  نیتر یاز  براى    جاد یها 

موارد    یشرکت کننده با توجه به فراوان  انیارائه شده توسط دانشجو  ی هاخالصة پاسخ.  است  زیانگ  خاطره  ىی هاطیمح

  رویدادمحور  ،کاربرمحور  سبز،  یو معمار   داریپا  یمعمار  ، یط یمح  ،یم ی ازجمله  اقل  یشامل موارد  هاسیاشاره شده در اسک

من« نشان داده    یالی»و  ی ویبرگرفته از سنار  ییبا ارائه طرح نها  انیاز دانشجو  یخالصه پاسخ تعداد    2جدول  است. در  

 شده است.

« من  یال ی»و  یو یبرگرفته از سنار  ییبا ارائه طرح نها  انیاز دانشجو  یخالصه پاسخ تعداد  -  2جدول    

 موضوع اشاره شده  نهایی  محصول موارد اشاره شده در  ردیف

 ایجاد کیفیت فضایی متنوع در حیاط طراحی شده    - 1

 های خورشیدی و ...  های سبز و سایبان ها و آبگرمکناستفاده از جداره  -

 توجه به جانمایی فضاها براساس اقلیم   -

 معماری پایدار و معماری سبز 

   رعایت تناسب و ابعاد     - 2

 هامتنوع در طرح   هاییی کاربر   یریقرارگ  -

 فضاهای چندعملکردی  استفاده از    -

 کاربرمحور 
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 طراحی حیاط ویال و تبدیل حیاط به یک نشیمنگاه نیمه خصوصی  - 3

 یو خصوص  یمتفاوت عموم  ییفضا  تیفیبا ک  اطی استفاده از دو ح  -

 تعریف ورودی شاخص به عنوان یک نشانه شهری در محله    -

 رویدادمحور 

 استفاده از آالچیق    - 4

 دو پوسته شدن نما و داشتن دو مقیاس درونی و بیرونی   -

 ایجاد رواق های متنوع    -  

 محیطیاقلیمی،  

 

قبل از انجام    انیدانشجو یاز آن است که نقشة فکر  یحاک  ه یاول  سیبا اسک   ییمحصول نها  سهیبدست آمده از مقا  جینتا

مساله در    ن یاست اما ا  ی متداول کنون  ی طراح  ی هاتجربه آنان از فن  ر یپراکنده و نامنسجم بوده و تحت تاث  ند، یفرآ

نها نم  یطراح  ییمحصول  شکل  شودیمشاهده  باال  هارائ  یهاو  تنوع  از  بودهبرخو  ییشده  اردار    یتکامل  ریس  نیاند. 

  ب یترت  نیا  بهاست.    یکننده مراحل قبل   لیهر مرحله تکم  ج یو نتا  خوردیبه چشم م   زین  ندیدر مراحل فرآ  نیهمچن

و کاربرد    انیبه تصورات دانشجو  ی معمار  یبا طراح  یس یونویآموزش سنار  بیکه ترک  دهد یفوق نشان م   یمورد پژوه

با محصول    ه یاول    ج ی نتا  سه ی روند نه تنها از مقا  ن یمطلوب ا  ری. تاثکندیم   ی کمک قابل توجه  یی نها  ج ی به نتا  وها یسنار

نقاط مثبت    نیتراز مهم  یکیقابل مشاهده است.    یسیونویاز مراحل روند سنار  مدهبه دست آ  جینتا  یبلکه با بررس  ،یینها

تواند هم  یاست که، م  یی هاروش  یظاهر  کیو تفک   یمعمار   یآموزش طراح  یمشخص برا  یها گام  ودکارگاه، وج  نیا

  ریکه همه جلسات در مس  نیبودن کار در هر جلسه با وجود ااستاد روشن کننده باشد. روشن یدانشجو و هم برا یبرا

وری آن، در  های روش آموزش سناریونویسی، و ارتقا بهره. جبران کاستیاست  یمعمار  دهیا  ک یو هدف مشخص خلق  

 رسد:  موضوعات زیر ضروری بنظر میاین راستای 

 

پذ  سناریوطرح و ساختار    شتر یب  یریپذانعطاف.1 ثبت گونه  رشیدر جهت  بازنما  یهاو  بازنما  ؛ ییمتفاوت    ی هاییاز 

  آموزش سناریومحور  رتریفراگ   یامر، به کاربرد و اثربخش  نیتر. ابزرگ  یهابا قطع  ریتا تصاو  یاانهیو را  یدست  یریتصو

 کمک خواهد کرد.   ی کارگاه ی هاتیمراحل فعال یةدر کل

های  گام  ان ی م  ی ب یو ترک  ی حرکت رفت و برگشت   لیدر جهت تسه   های سناریونویسی روشطرح و    شتری ب  یرپذیانعطاف.2

  ی هاییبازنما  ــان یخالق م  ی هاجرقه  جاد یامر، فرصت ا  ن ی. ایها و اقدامات طراحشهیاند  ی ، فارغ از تسلسل زمانآموزشی

 .خواهد نمود سری شده را م  ییبازنما یهادهیا قی نو از تلف  ی هادهیبه ا دن یطراح و رس نیش یپ  یو کالم یریتصو

 

 

 



 

 

ی سیونو ی با روش سنار  یمحور در طراحت ی روا  کردی: رویبر زندگ یمبتن  یآموزش معمار 201  

 
 حدیث داوده، بهزاد وثیق، محمدابراهیم مظهری 

 

 گیری نتیجه 

طرح به کار    ی اصل   ی هایژگ یارتباط دادن و  یبرا  تواندیکه م   کند یم   فیرا تعر  ی طراح داستان  ی سیونویسنار  وهیدر ش

  ی که عوامل مختلف   ییباشد. از آنجا  شتهدا  یمتفاوت  یهاحلراه  تواندیحل مسأله است که م   ینوع  یطراح  یرود. بطور کل

طراح  رگذاریتأث همچن  اند یدر  جنبه  نیو  و  مراحل  را    ومحوریسنار  یطراح  باشد،یم   یمختلف  ی هاشامل  طرح  امور 

  ییبسازد، او را با فضا  خواهدیدانشجو بــه تصورکردن آنچه م تیبا هدا  ویواقع نوشتن سنار  در .  کندیحل م  ترکپارچهی

  یها، وجوهکه در آن  دهدینشان م  انینگارش شده توسط دانشجو  یهاویسنار  ی. بررسکند یکه در ذهن دارد، مواجه م

هر   ز یو موجب پررنگ شدن نقاط برجسته و متما  دهیمراحل بعد آشکار گرد  ی قرار گرفته که ط  د یمورد تأک   یاز طراح

به اطالعات   یبخش در نظام تواندیم  یطراح  ندیدر طول فرآ ویرجوع به سنار  ن یها شده است. همچنطرح گریطرح از د

شده به صورت    یطراح  ی از فضا  و یبازپرداخت سنار  نی مؤثر باشد. همچن  ند یفرآ  یبعد  ی هاگام  یبرا  ی ریگمی و تصم

بــه واسطة تصور    تواندیتفکر دانشجو در کارگاه است و م  تیمؤثر در تقو  یاوهیش  ،یطراح   لفمداوم در مراحل مخت

 .دانشجو آشکار سازد یطرح را برا یاحتمال  ی هایها و کم و کاستحضور مخاطب در فضا، نقاط قـوت، ضعف، نقص

  رود یکاربران طرح است. از معماران انتظار م  ی معمار  یطراح  ی هدف اصل(  2019و همکاران )  ندنیلدرهنظرات ون  طبق

  ی معمار  یشدن طراح   دهیچی پ  ل یهدف به دل  نیجامعه بپردازند. امروزه ا  یها که به حل مشکالت نامحدود و چالش

  ر یفراتر رفتن از زبان متعارف سا  یتر و براخالقانه  یبه معمار  دن یرس  یگرفته شده است. برا  دهی توسط طراحان ناد

فضا استفاده کرد.    یدر طراح  ی سیونویاز سنار  توانیم  ی معمار  ی و طراح  ی سیونویسنار  یهامعماران با توجه به شباهت

  ویسنار کی  کند،یرا بسته به موضوع مسأله انتخاب م ییویخود سنار ی حل مسأله طراح یمعمار برا کیبه طور مثال 

با    اسیق   قیو از طر  پردازدیم  اشیمعمار  ی فضاها  یدهبه شکل  ویدرون سنار  دادیرو  ی و محتوا  ریتصاو  انیب  وهیبا ش

 .کندیرا تجربه م  یمتفاوت ی طراح ند یفرآ و، یآن سنار

  و فاصله گرفته   یطراح هیدر آتل یی گراغالب فرم  کردیاز رو یها، روند طراحطرح شرفتی کارگاه از روند پ  ان یمرب لیحلت

فضا زندگ   یی به مالحظات  با  فعال  ، یواقع  یدر مطابقت  و  رفتارها  فرض  ی هاتیحضور،    .شده است  کینزد  ی مخاطب 

که در روش آموزش    ی . در حالدهندیم   ح یکاربر، فضا را توض  یبه جا  انیدانشجو  دهد، یپژوهش حاضر نشان م   یها افتهی

نت   ،یدانشگاه تجربه طراح م  یطراح  جهیمعموالً  به پرسش پژوهش در ش  در.  باشد یحاصل    ی سیونویسنار   وهیپاسخ 

و از    یطراحـ  نـدیآنها در فرا  ریو تاث  وهایسنار  یهایژگ یو  یبررس   با  .شودیفراهم م  دهیخلق ا  یبرا  یشتریفرصت ب

  وهایاز سنار   ان یدانشجو  ی ـریگبهره، ضـرورت تمرکـز و  انیو آثار دانشجو  ی طراح  یهابا نمونه  وها یسنار  سـهی مقا  ـقیطر

ا اول خلق  ا  ی سیونویدارد. سنار  یدر پژوهـش حاضـر همخوانـ  ده ی بـا مرحلـه  بر  تول  ن، یعالوه    د یجد  م ی مفاه  د یبه 

  ی هاحل چالش  یبرا  یسیونویدر روش سنار  انیکمک کرده است. دانشجو  ی معمار  یدر طراح  دادمحور ی کاربرمحور و رو

 .اندافتهیدست  یاحل خالقانهبه ابداع راه ویهر سنار

در کنار    ها،افتهی  لیتحل  ز یو ن ق، یبا اهداف تحق  افته یآنچه تحقق  سة یمدرسان در پژوهش حاضر از مقا ل یتحل براساس

به    لیاشاره کرد. عدم تما  زین  ییها بیها و آسبه ضعف  توانیم  و،یبر سنار   ی مبتن  یهانیمثبت تمر  ی هانقش  ی تمام

از وجوه طرح    ی ماندن بعض  ل یضعف در مهارت نوشتن، در قالب تخ  ا ب  ی انیدانشجو  یاز سو  ها نیتمر  نگونهیبا ا  یهمراه

و مراحل توسعه   یسیونویسنار   نیتمر انینبود ارتباط مشخص م ان، یدانشجو ی وهایو جامع نبودن سنار قیدق  لیبه دل 
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  ن یا  ملهبــه طرح، ازج  نانه یبرواقعیغ  لیتخ   ریدر مس  وهایسنارو امکان قرار گرفتن    میو پرداخت طرح به صورت مستق

مورد    یفضا  ی از مخاطبان احتمال  انیدانش دانشجو  تی زمان و محدود  ت یبا توجه به محدود  نیاست. همچن   هابیآس

  سر ی طرح م  یبا حضور مخاطبان واقع   ی از جوانب زندگ   ی اری و اقتضائات سن و جنس آنها، مطابقت با بس  طی بحث، و شرا

را دارد  به آن  یدسترس   ت یقابل  انیدانشجو  ال یذهن و خ  نچهاز آ  یبه جوانب محدود  شتر ی ب  ینبوده و توجه به زندگ 

بر   ی مبتن   ی معمار  یدر طراح  ی سیونویروند آموزش سنار  ریپژوهش تاث   یهاافتهی با توجه به    ت ینها  در .  ابدییتحقق م 

باعث    یسیونویدانشگاه تهران نشان داد که روش سنار   یمعمار  ان یدانشجو  یدر طراح  محورتیروا  کردی روبا    ی زندگ

 شده است. دانشگاه تهران  ی معمار انیدانشجو یدر طراح ده یخلق ا ند یبهبود فرا
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