بررسی نظام ساخت تکاملی و رهیافت های محاسباتی
در معماری سنتی و مدرن
چکیده
در عصر حاضر با وجود پیشرفتهای نرمافزاری و نیز استفاده از رویکردهای گوناگون مانند ساخت تکاملی و رهیافت
محاسباتی ،طراحان موفقیت کمتری در پیوند ایدههای خویش به محصول نهایی کسب مینمایند .رویکرد ساخت
تکاملی موضوع تسلسل و فرآیندهای شکلگیری را بیشتر هدف قرار داده ،در حالیکه رهیافت محاسباتی محصول
محورتر بوده و توانایی ارائه طرحهای پیجیده را دارا میباشد ،بنابراین با پیوند این دو رویکرد شاید طراحی تا ساخت
انسجام بیشتری یافته و محصول نهایی شباهت بیشتری به ایده اولیهای داشته باشد که در ذهن طراحان بوده است.
این پژوهش براساس معیار هدف در گروه پژوهشهای کاربردی ،بر اساس معیار زمان گردآوری دادهها در گروه
پژوهشهای پیمایشی میباشد .جامعه آماری این پژوهش شامل افرادی است که در این زمینه دارای پیشینه پژوهش
و مطالعه بوده و اطالعات کسب شده از این طریق دارای روایی و پایایی قابل مالحظهای میباشد ،حجم نمونه در این
پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSS SAMPLE POWERبرابر با  200نفر و شیوه نمونهگیری در این پژوهش
نمونهگیری تصادفی ساده میباشد .ابزار تجزیهوتحلیل اطالعات پرسشنامهای نرمافزارهایSPSS & AMOS
میباشند .بهمنظور بررسی فرضیههای پژوهش از آزمون تیتکنمونهای و مدل عاملی مرتبه اول استفاده گردیده است.
یافتههای این پژوهش نشان داد که؛ تحقق همبستگی و انسجام فرآیند ایده -محصول در زمان حال ،منوط به استفاده
درست و بجا از رویکرد ساخت تکاملی و رهیافت محاسباتی است .متغیرهای موجود در طراح شامل حدس ،ارزیابی و
تصمیمگیری باشد ،در حالیکه متغیرهای ابزاری منوط به رایانه شامل انجام محاسبات پیچیده و ارائه طرحهای
چندبعدی و پیچیده است.
اهداف پژوهش:
 .1تبیین همبستگی ایده -محصول در روند ساخت تکاملی و رهیافت محاسباتی.
 .2بررسی نظام ساخت تکاملی در معماری سنتی و مدرن.
سؤاالت پژوهش:
 .1ایده محصول در روند ساخت تکاملی و رهیافت محاسباتی چه نقشی دارد؟
 .2نظام ساخت تکاملی و رهیافتهای محاسباتی چه تفاوتهایی در معماری سنتی و مدرن دارد؟
کلیدواژهها :ایده ،محصول ،ساخت تکاملی ،معماری سنتی ،معماری مدرن.

مقدمه
در طراحیهای معاصر با اینکه مزیت های فراوانی از جمله خالقیت ،پیچیدگی ،زیبایی ،تناسب با زمینه ،صرفهجویی
در انرژی و غیره به دیده میآید ،اما خللی بزرگ وجود دارد که باعث میشود صمیمیتی که در گذشته در آثار معماری
وجود داشته ،دیگر محو شده و احساس تعلق کمتری پدید آورد .این نکته زمانی مشهود میگردد که در گذشته با
ابزارهای ساده و ابتدایی اما با پشتکار و مهارت فراوان ،این دو عنصر اساسی – طراحی و ساخت – پیوندی ناگسستنی
با هم داشتند ،اما امروزه با وجود ابزارهای محاسباتی و پیچیده در طراحیهای معمارانه ،نمیتوان رد پای پیوند و تعلق
ساخت را به ایده تشخیص داد .درواقع ،خالف باور بسیاری از متخصصان که استفاده کنندگان از آثار معماری و
ساختمانها را فاقد درک مناسب از سلسله مراتب طراحی و روند ساخت برمیشمرند ،باید اذعان داشت که استفاده
کنندگان دارای قوه تشخیص بسیار دقیقی هستند که به کمک آن ایدهمحور بودن اثر یا خلقالساعه بودن آن را بخوبی
تشخیص میدهند .گرچه رهیافت محاسباتی فی نفسه موضوع منفی نیست و بالعکس مزیتهای فراوانی برای طراحان
ایجاد کرده است )Turpin,2018:54( .در فرآیند خالقانۀ ایده -ساخت ،سه فعالیت عمده بر مبنای رویکرد
تکاملی انجام می گیرند که عبارتند از :نخست ،گردآوری و ثبت اطالعات ،دوم ،تحلیل اطالعات برای دستیابی به
فهم مسئلۀ طراحی و سوم ،ارائۀ راه حل هایی برای مسئلۀ طراحی ( .)Crowe & Laseau, 1984: 17امروزه
برخی معماران روش نوینی را در طراحی پیش گرفتهاند که معماری تکاملی نامیده میشود و با هدف رسیدن به
سازگاری در معماری از فرآیند تکامل در طبیعت بهره میگیرند .برای دست یافتن به نتیجه مطلوب مانند طبیعت
نمیتوان نمونه ها را در مقیاس اصلی ساخت و از ارزیابی نمونه ساخته شده ،به تکامل طرح
رسید(.)Slessor,2007:12
در طراحی تکاملی از فضای مجازی کامپیوتر استفاده میشودتا فرآیند شکل گیری و تکامل طبیعت شبیهسازی شود.
البته هدف استفاده از کامپیوتر در طراحی تکاملی تنها شبیهسازی نیست ،هرچند که به نوعی با شبیهسازی سروکار
دارد .قابلیت ویژه این روش آن است که میتوان در آن یک فاکتور را تغییر داد و تاثیرات آن را مشاهده و بررسی نمود.
بهعبارتی طراحی تکاملی ،کاربرد جدیدی را از کامپیوتر طلب میکند ،یعنی به عنوان ابزاری برای تفکر .البته مراحلی
وجود دارد که تنها از عهده مغز انسان برمیآید .آنچه که ما باید جستجو کنیم ،شیوههای همکاری بین کامپیوتر و مغز
انسان است .یعنی کامپیوتر را ابزاری برای تفکر و دنباله مغز انسان تلقی کنیم نه دنباله دست او به عنوان ابزار
ترسیم(.)Thijs,2015:31
بررسی پیشینه پژوهش حاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است .حوزه
پژوهش در این مقاله قابی را شامل میشود که در آن نمونه موردی در زمان گذشته با معماری سنتی در ایران و نمونه
موردی با معماری مدرن در خارج از کشور مقایسه گردیده تا همبستگی طراحی -ساخت در آنها سنجیده شده و
محاسن و معایب هرکدام به همراه بستر شکلگیری آن آثار توضیح داده شوند .روند ساخت تکاملی رویکردی بود که
در گذشته بیشتر بدان بها داده میشد ،اما در عصر معاصر به گونه ای فریبنده از آن استفاده میشود ،بدین منظور که
این روند در گذشته سبب پیوند ایده به محصول میشد اما در عصر حاضر تنها به عنوان رویکردی تزیینی از آن نام
برده می شود ،پس ترجیح داده می شود این رویکرد را در نمونه موردی زمان گذشته مورد بررسی قرار داد .از طرفی

دیگر رهیافت م حاسباتی هم که از زمان پیدایش معماری تا عص حاضر مطرح بوده است ،در گذشته بسیار ساده و
ابتدایی بوده اما در عصر حاضر از پیچیدگی های قابل مالحظه ای برخوردار گشته است ،بدین خاطر از این رهیافت هم
در نمونه موردی معاصر و در دیگر کشورها بهره گیری می گردد ولی در نهایت این دو سری نمونه به عنوان نمونههای
قابل بسط مورد بررسی قرار میگیرد و به طور کلی با یکدیگر مقایسه می شوند تا فرآیند ایده -محصول در هر دو
مجموعه مورد ارزیابی واقع شود .هدف از این پژوهش مقایسهی دو روند ساخت تکاملی و طراحی و ساخت محاسباتی
است که بتوان نسبت و انطباق و افتراق آن را یافت.
روشهای پژوهش را بر اساس معیارهای مختلفی میتوان تقسیمبندی نمود اما میبایست توجه داشت که معیارهای
موردنظر باید جامع باشد .روش انتخابشده در این پژوهش با توجه به معیارهای متفاوتی صورت پذیرفته است ،این
پژوهش بر اساس معیار هدف در گروه پژوهشهای کاربردی ،بر اساس معیار زمان گردآوری دادهها در گروه
پژوهشهای پیمایشی ،بر اساس معیار ماهیت دادهها و مبنای پژوهش یک پژوهش کمی ،بر اساس معیار خصوصیات
موضوع یا مسئله پژوهش یک پژوهش همبستگی یا همخوانی ،بر اساس معیار انواع تحقیقات بر اساس نوع داده یک
پژوهش با دادههای دستاول ،بر اساس معیار روش جمعآوری اطالعات یک پژوهش میدانی با استفاده از تکنیک
پرسشنامه و بر اساس معیار میزان ژرفایی یک پژوهش پهنانگر میباشد .اصلیترین ابزار گردآوری اطالعات در این
پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته میباشد طیف مورداستفاده در پرسشنامه این پژوهش یک طیف لیکرت 5
درجهای میباشد .پایایی ابزار پژوهش نیز بر اساس آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه پژوهش  0/78به تأیید
رسیده است .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام افرادی است که در این زمنیه مطالعه و پژوهش هایی داشته و
دارای اطالعات کافی در زمینه پژوهش میباشند .حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از نرمافزار SPSS
 SAMPLE POWERبرابر با  200نفر و شیوه نمونهگیری در این پژوهش نمونهگیری تصادفی ساده میباشد.
نتیجهگیری
این پژوهش با هدف تبیین همبستگی ایده -محصول در روند ساخت تکاملی و رهیافت محاسباتی صورت پذیرفته و
دارای  4فرضیه میباشد ،که نتایج آن به شرح ذیل میباشد .نتیجه فرضیه  :1با توجه به آزمون تیتکنمونهای که برای
بررسی این فرضیه استفاده گردیده است ،این فرضیه تأیید شده است .تحقق همبستگی و انسجام فرآیند ایده -محصول
در زمان حال ،منوط به استفاده درست و بجا از رویکرد ساخت تکاملی و رهیافت محاسباتی است .نتیجه فرضیه  :2با
توجه به آزمون تیتکنمونهای که برای بررسی این فرضیه استفاده گردیده است ،این فرضیه تأیید شده است .متغیرهای
موجود در طراح شامل حدس ،ارزیابی و تصمیمگیری باشد ،در حالیکه متغیرهای ابزاری منوط به رایانه شامل انجام
محاسبات پیچیده و ارائه طرحهای چندبعدی و پیچیده است .نتیجه فرضیه  :3با توجه به آزمون تیتکنمونهای که
برای بررسی این فرضیه استفاده گردیده است ،این فرضیه تأیید شده است .در عصر حاضر با وجود پیشرفتهای
نرمافزاری و نیز استفاده از رویکردهای گوناگون مانند ساخت تکاملی و رهیافت محاسباتی ،طراحان موفقیت کمتری
در پیوند ایدههای خویش به محصول نهایی کسب مینمایند .نتیجه فرضیه  :4با توجه به آزمون تیتکنمونهای که
برای بررسی این فرضیه استفاده گردیده است ،این فرضیه تأیید شده است .رویکرد ساخت تکاملی موضوع تسلسل و
فرآیندهای شکلگیری را بیشتر هدف قرار داده ،در حالیکه رهیافت محاسباتی محصول محورتر بوده و توانایی ارائه

طرحهای پیجیده را دارا میباشد ،بنابراین با پیوند این دو رویکرد شاید طراحی تا ساخت انسجام بیشتری یافته و
محصول نهایی شباهت بیشتری به ایده اولیهای داشته باشد که در ذهن طراحان بوده است .مدل عاملی تأییدی مرتبه
اول که برای رتبهبندی و تبیین مؤلفههای همبستگی ایده -محصول در روند ساخت تکاملی و رهیافت محاسباتی در
این پژوهش بهکار گرفته شد نیز نشان داد که به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت در تبیین مؤلفههای همبستگی
ایده محصول در روند ساخت تکاملی و رهیافت محاسباتی دارند ،که عبارتاند از .1 :مؤلفه تحققپذیری فرایند طراحی
و ساخت  .2مؤلفه تفاوت در فرایندها و ویژگیهای طراحی سنتی و رایانهای  .3مؤلفه عدم کارایی پیشرفتهای
نرمافزاری بر کاهش موفقیت طراحان در پیوند ایدهها به محصول  .4مؤلفه پیوند رویکردهای ساخت تکاملی و رهیافت
محاسباتی.
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