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چكيده
هنرمندان مجسمه ساز طراحي را اساس موفقيت در شکل دهي به يک اثر هنري مي دانند و به تجربه جايگاه 
خاص آن را يافته اند، اما در خصوص فرايند شکل گيري آن ميل کمتري به سخن داشته اند. با اين توصيف، 
رفتار هنرمندان مجسمه ساز در قبال طراحي نوعي رفتار پژوهشي محسوب مي شود؛ آنها توجهي خاص 
به منابع تصويري دارند، در تصاوير کنکاش عميق مي کنند، به ياداشت برداري تصويري عالقه مندند، و در 
نهايت براي طراحي يک مجسمه از آن بهره مي گيرند. توجه به اين رفتار پژوهشي و تحليل آن به عنوان يک 
فرايند سنتي در طراحي و رابطة آن با راهبرد حل مسئله به شيوة استدالل قياسي مبتني بر شباهت مي تواند در 
توضيح خالقانه ترين مرحلة طراحي، يعني» طرح واره» تأثيرگذار باشد. اين مقاله ضمن توجه به مباحث نظري 
تفکر قياسي، به سنجش فرايند حل مسئلة قياسي در رابطه با شکل گيري طرح واره به عنوان هدف پژوهش 

پرداخته است. 
به همين منظور، در يک آزمون، به کاربست استدالل قياسي در شکل گيري طرح واره باستفاده از روش شبه 
 تجربي پيش آزمون- پس آزمون با دو گروه گواه و  آزمون پرداخته است. داده هاي تحقيق باستفاده از روش 
سنجش عملکردي و از طريق تعيين رتبه بندي هاي نتايج طرح واره هاي دانشجويان توسط هيئت داوران مجرب 
گردآوري شدند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که راهبرد قياس تصويري موجب تفاوت سطح يادگيري و 
هم چنين ارتقاء سطح توانايي شکل دهي به طرح واره ها را در دانشجويان مجسمه سازي مي شود و خالقيت 

(ارزش هاي ابداعي) طرح واره ها را در دانشجويان بهبود مي بخشد.

واژگان كليدي 
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مقدمه
مطالعة پيشينة تصويري هريک از آثار هنرمندان مجسمه ساز 
حکايت از اين دارد که هنرمندان و طراحان بيشتر کارهاي 
خالق طراحي را از طريق نوعي توجه و گفتگو با برخي 
واسطه هاي تصويري شکل داده اند. هرچند استفاده از تفکر 
مبتني بر تصوير در شکل دهي به طرح واره ها خاص هنرمندان 
نيست، و نمودارهايي که دانشمندان و مهندسان به صورتي 
آني طراحي مي کنند، طرح واره يا پيش طرح هايي براي ايده هاي 
آنهاست، اما طرح واره ها براي هنرمندان تجسمي خالقانه ترين 

مرحلة نمود يک اثر هنري هستند. 
خوشبختانه موضوع تفکر تصويري و استدالل قياسي 
در يک برنامة پژوهشي کلي تر روي شناخت انسان، در حوزة 
استدالل و حل مسئله، توسط دانشمندان علوم شناختي مورد 
توجه قرار گرفته است. حاصل پژوهش ها در اين زمينه ما را 
با جايگاه تفکر قياسي، استدالل قياسي و قياس تصويري آشنا 
ساخته است. بر اين اساس، يکي از موضوعات پژوهشي در 
آموزش طراحي توجه به کسب مهارت هاي طراحي مبتني 
بر قياس تصويري به واسطة درک صحيح از فرايند استدالل 

قياسي درمسئله طرح واره هاست. 
و  دانش  را  قياسي  استدالل  و  تصويري  تفکر  اگر   
آوريم،  به حساب  مهارت  را  قياس تصويري  به کارگيري 
حل  عوامل  مهم ترين  از  مهارت  و  دانش  اين  گفت:  بايد 
مسئله طراحي از طريق شکل گيري طرح واره هاي موفق در 
مجسمه سازي است. بنابراين، رشد توانمندي دانشجويان 
در اين زمينه هدف اصلي در آموزشي طراحي است. بر اين 
مبنا، هدف پژوهش، سنجش تفاوت معنادار ميان آموزش 
متعارف و آموزش مبتني بر قياس تصويري در شکل گيري 
ايجاد  در  طرح واره ها، و همچنين، سنجش سطح خالقيت 
طرح واره هاي موفق در مجسمه سازي است. به اين منظور، 

توجه به دو سؤال اصلي پژوهش ضروري است.
١. آيا تفاوت معناداري ميان آموزس متعارف و آموزش 
مبتني بر قياس تصويري در طراحي مجسمه سازي ديده 

مي شود؟
و  متعارف  آموزش  در  طرح واره ها  خالقيت  آيا سطح   .٢

آموزش مبتني بر قياس تصويري يکسان است؟ 
با توجه به جايگاه طرح واره در آموزش طراحي، تحقيق 
حاضر با بهره مندي از يک  آزمون شبه تجربي به سنجش 
سطح تفاوت و اثر بخشي بکارگيري آموزش قياس تصويري 
در شکل گيري موفقيت آميز طرح واره توسط دانشجويان ترم 

سوم مجسمه سازي دانشگاه هنر تهران پرداخته است، 

روش تحقيق
پژوهش حاضر بر اساس چگونگي به دست آوردن داده هاي 
نوع شبه تجربي است، زيرا  از  تحليل آن ها  نياز و  مورد 
متغيرهاي مورد نظر يعني روش آموزش قياس تصويري و 
خالقيت در ميان نمونه هاي جداگانه به صورت پيش آزمون و 

پس آزمون اندازه گيري و بررسي شده است.
 جامعة آماري شامل ٢٨ نفر از دانشجويان ترم سه 
دانشگاه هنر در مقطع کارشناسي مجسمه سازي بودند که 
در نيمسال دوم سال ٩٤-٩٣ واحد کارگاه طراحي تخصصي 
(١) را انتخاب کردند و به روش تصادفي برمبناي ليست 

کالسي ادارة آموزش دانشکده انتخاب شده اند.
به منظور سنجش فرضيه هاي تحقيق، با به کارگيري يک 
آزمون شبه تجربي١ با دو گروه گواه و آزمون به صورت 
روش  تأثيرگذاري  سنجش  به  پس آزمون،  و  پيش آزمون 
آموزش قياس تصويري در مقايسه با روش آموزش متعارف 
طراحي پرداخته شده است. پس از ارزيابي يافته هاي عملکرد 
U دانشجويان در دو گروه، با بهره مندي از تحليل آماري

مان- ويتني٢، سطح معناداري تفاوت ميانگين نمرات دو گروه 
آزمون، تعيين و بررسي گرديده است. 

پيشينة  تحقيق
استفادة انسان از قياس در کهن ترين مکتوبات تاريخ بشر 
ثبت شده است. هومر در ايلياد از قياس استفاده کرده است، 
ميان  مشابهت  ايجاد  انجيل  اخالقي  حکايتهاي  نقش  و 
داستانها و موقعيت هاي خود خواننده است. اهميت قياس در 
استدالل مدتهاي مديدي است که از سوي فيلسوفان تصديق 
اما پژوهش هاي روان شناختي و علوم شناختي  شده است. 
گستره ا ي نسبتًا جديد هستند. امروزه در هوش مصنوعي به 
استدالل قياسي غالباستدالل «مورد بنياد» ٣ مي گويند و اين 

 امر کاربردهاي  جالب  فراواني  يافته است (تاگارد،١٣٩١).
 آموزش طراحي يکي ازحوزه هاي کاربردي استفاده از 
استدالل قياسي و قياس تصويري است. براي پي بردن به 
ارزش تفکر قياسي و قياس تصويري در آموزش طراحي، 
همين بس که بدانيم اغلب محققان در علوم شناختي، بر 

مطالعه حوزه هاي تصوير و درک تصوير تأکيد دارند. 
متاسفانه هيچ پژوهش بينارشته اي ميان علوم شناختي 
و هنر هاي تجسمي و بخصوص مجسمه سازي صورت 
نگرفته است و عمده پژوهش هاي بکارگيري راهبرد قياس 
طراحي  حوزه هاي  در  طراحي،  آموزش  در  تصويري 
پژوهش هاي  است.   به کارگرفته شده  معماري  و  صنعتي 
بيشتر  که  داده اند  نشان  معماري  حوزه  در  شده  انجام 
طراحان موفق از محرک هاي بصري، نظير انواع پيشينه هاي 
تصويري براي موفقيت در فرايند طراحي کمک مي گيرند. 
قياس  از  استفاده  که  داده اند  نشان  مطالعات  همچنين 
مي دهد  افزايش  را  طراحي  حل هاي  راه  کيفيت  تصويري 

(گلداسميت، ٢٠١١).
با  تجسمي،  در حوزه  مقاله  اولين  به عنوان  مقاله  اين 
بهره مندي از مطالعات بينا  رشته اي علوم شناختي، معماري 
و مجسمه سازي، به ارزيابي ميزان موفقيت کاربرد قياس 
تصويري بر اساس تحليل کيفيت راه حل هاي طراحي به دست 

آمده، در يک آزمون شبه تجربي مي پردازد.

١. در اين آزمون با توجه به اينکه 
آزمودني  گروه  دو  در  آزمودني  ها 
دخالت  بدون  و  طبيعي  به گونه اي 
به  مي شوند،  انتخاب  آزمايشگر 
معروف  شبه آزمايشي  آزمون 
است (همچون انتخاب دانشجويان 
روش،  در  ولي  سال ٩٣).  ورودي 
محقق هم چون آزمون آزمايشي سه 
جزء اساسي به نام کنترل، دستکاري 
مي کند(بامني  دنبال  را  مشاهده  و 

مقدم،١٣٩٠: ١١). 
 .  U- mann & Whitney  .٢
از  يکي  ويتني   – مان   U آزمون 
پرتوان ترين آزمون هاي ناپارامتري 
آزمون  کاراترين  حال  اين  در  و 
جايگزين براي آزمون t , z است. اين 
آزمون زماني به کار برده مي شود 
دو  ميانگين هاي  مقايسة  هدف  که 
جامعة مستقل از طريق يک متغير 
وسيلة  آزمون  اين  است.  رتبه اي 
تحليل مناسبي نسبت به آزمون t و 
z است، زيرا نيازي به نرمال بودن 
داده ها و محاسبات خسته کننده و 
گسترده که مناسب نمونه هاي بزرگ 
آماريست را ندارد. تنها مفروضة به 
کارگيري اين آزمون، فرض زيربنايي 
پيوسته بودن توزيع داده  هاست. در 
اين آزمون، فرض صفر عدم وجود 
تفاوت بين توزيع دو جامعة مستقل 
وجود  مقابل  فرض  برابر  در  را 
تفاوت بين آن ها سنجيده مي شود. 
جامعه  دو  چه  هر  اساس،  اين  بر 
يکديگر  به  نسبت  بيشتري  تفاوت 
از  بيشتري  تعداد  باشند،  داشته  
لحاظ  از  جامعه  يک  آزمودني هاي 
هاي  آزمودني  بر  نمره  يا  رتبه 
ميگيرند(بامني  پيشي  ديگر  جامعة 

مقدم،١٣٩٠: ٢٢٠).
3.Case- based resoning
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مفهوم طراحي
افراد، دستاوردهاي  نبوغ  از  متأثر  زمان، طراحي  گذر  در 
علمي،شرايط اجتماعي و نيازهاي فرهنگي معاني متفاوتي به 
خود گرفته است. به طور کلي طراحي پژوهان، در بررسي 

پيشينه طراحي سه روش براي طراحي تعريف کرده اند؛
مفهوم طراحي معادل ترسيم: اصطالح drawing يکي 
از محبوب ترين و کاربردي ترين اصطالحات هنري است. هر 
چند به نظر مي رسد که طراحي براي خالق بودن نيازمند يک 
برون داد خالقانه است. اما طراحي (ترسيم) به خودي خود 
يک فرايند است که شامل مهارت انتقال و تبديل يک تصور 
(يک مفهوم انتزاعي تصور شده در ذهن طراح) به يک شکل 
و تصوير محسوس. بنابراين ضرورت خالقانه بودن آن 
وابسته است به تصويري که وجود ندارد و به کمک کشيدن 
محسوس مي شود و ماهيت خالقانه آن در محسوس کردن 

امر نامحسوس است (تارا، ناگاي، ٢٠٠٥) .
مفهوم طراحي معادل حل مسئله: در اين مفهوم از طراحي 
که با اصطالح Design همراه است، توجه اصلي به فرايند يا 
عمل طراحي به جاي نتايج آن در قالب طرح واره هاست. در 
حدود سال ١٩١٩، تعريف طراحي متأثر از مدرسة باهاوس 
و موسسه هاي ديگري در اروپا بود، از اهداف اين مدرسه 
مي توان به اهميت بازگشت نقش مهارت ها و پيشه گري در 
امر طراحي و کنشي که طراحان باهاوس در مقابل مدرنيزه 
شدن و صنعتي گري از خود نشان مي دادند اشاره کرد. در 
نظام آموزشي باهاوس دو عامل تعليمات کاربرد مصالح و 
ابزار ساخت، و بر پايي کالس هاي آموزشي که بخش ها و 
اجزاء طراحي را تشکيل مي داد، مي پرداختند (نديمي، ١٣٨٩). 
آنها اهداف مشترکي را دنبال نمودند يعني ثروت، زيبايي و 
بهره وري. تصور مي شد که بهترين راه براي دستيابي به 
اين اهداف ايجاد يک استاندارد معقول باشد، بنابراين، زيبايي 
يک طراحي، حاصل درک يک ارزش منطقي محسوب مي شد 

(اسيمو، ١٩٦٢) . 
از طراحي شد.  نو  تعريفي  زمينه ساز  باهاوس  روش 
طراحي دوباره به منظور سازگاري با جامعه صنعتي اصالح 
شد و شکل حل مسئله به خود گرفت. در واقع چارچوب 
تعريف طراحي به عنوان حل مسئله در عصر صنعتي به 
در  بارزتر  فرايندي  به عنوان  مديريتي  لحاظ  از  خصوص 
روش طراحي مورد توجه قرار گرفت (جرارد و همکاران، 

. (١٩٩٨
مفهوم طراحي معادل پيگيري ايده: در اين تعريف، طراحي 
به معني پيگيري ايده هاي خاص تعريف مي شود، تعريفي که 
متفاوت از تعريف طراحي به عنوان حل مسئله است. اصطالح 
پيگيري ايده شامل تصور و تفکر نسبت به آينده است، و 
همچون تقابلي در مقابل و مخالف «طراحي به مفهوم حل 
مسئله» است که معموال در خصوص مشکالت فعلي استفاده 
مي شود. منظور از «آينده»، حضور انسان در مشارکت آن 
چيزي است که انسان مي تواند در بودن آن شراکت داشته 
باشد و يا بتواند آن را حمل کند و آبستن آن شود. اين مفهوم 
از طراحي، در يک تعبير استعاري، به باز تعريف طراحي 
به  به عنوان «سرودن و تصنيف کردن يک شکل مطلوب 

سوي آينده» توجه دارد (تارا و ناگاي، ٢٠٠٥). 
تاکنون تعريف طراحي به عنوان فرايند حل مسئله توسعه 
اکثر  است.  طراحي  پژوهش  تاريخ  در  تعريف  يافته ترين 
محققان براي طراحي، چارچوبي متصور بودند که به يک 

مدل فرايند حل مسئله ختم مي شد (ايد و همکاران، ٢٠٠٨).

فرايند طرح واره و تفکر بصري 
پوتر (١٣٩١) طراحي را مرحلة کامل شده از طرح واره معرفي 
مي کند که در جهت شکل دهي به يک اثر هنري خاص به عنوان 
محصول نهايي فرايند تفکر و ساخت هنرمند مورد استفاده 
قرار مي گيرد. دانشگر مقدم (١٣٨٨) طرح واره را حکايت از 

تصوير۱. سه نمونه از طرح واره هاي مربوط به مرحله پس آزمون با دانشجويان گروه گواه در روش آموزش متعارف، مأخذ: 
نگارندگان.



توان ذهني و انديشه طراح در جهت نيل به مبناي حل مسئله 
که از طريق تعامل، تحليل و شناخت ابعاد گوناگون مسئله 
شکل مي گيرد، معرفي مي کند. در واقع، طرح واره را مي توان 
کوششي براي ابداع راه حل ها پيش از اجراي آنها دانست 

(الوسون، ١٣٨٧). 
از دو ويژگي خاص برخوردارند:  طرح واره ها معموًال 
تشابه زيادي به خطوط سيال و ناخوانا دارند، و در مقايسه 
با يک ساختار منسجم بصري، تشابه زيادي به يک ساختار 
ناقص دارند. با اين توصيف، پژوهش گران استفاده از استدالل 
قياسي مبتني بر شباهت براي تسهيل شکل گيري طرح واره 
و استفاده از آن در حل مسئله طراحي، که نمونه اي از حل 
مسئله با ساختار ناقص است را توصيه کرده اند (گلداسميت، 

تاتسا، ٢٠٠٥).
و  مهمترين  از  يکي  بصري  تفکر  به کارگيري  توانايي 
پيچيده ترين توانمندي هاي شناختي انسان است. در مطالعه 
پيشينه آثار طراحان و هنرمندان تجسمي مي توان برخي از 
مشخصه هاي مشترک تفکر بصري را بدون در نظر گرفتن 
کارکردشان نشان داد. شوارتز (٢٠٠٢) در يک نگاه اجمالي، 
قدم به قدم فرايند پيچيدة خالقيت شکل گيري طرح واره را 

توضيح داده است. 
قدم اول: شکل گيري مفهوم بصري؛ بسته به نوع کاربرد، 
يک مفهوم بصري ممکن است تصوري آزاد يا کليشه اي را 
در ذهن شکل دهد. يک مجسمه ساز که براي يک اثر هنري 
طراحي مي کند ممکن است روايت هاي بصري زيادي را در 
ذهن خود مرور کند. اين روايت ها تا جايي که رابطه اي با 
آغاز و انجام طراحي يا ساخت مجسمه دارند، ارتباطي مثبت 
به حساب مي آيد. به عنوان مثال هم چنان که يک معمار در 
طراحي يک ساختمان بر مبناي بودجه اي معين به احتمال 
زياد تخيل بصري خود را به مجموعه اي کوچک از هزينه هاي 
قابليت هاي  نيز  مجسمه ساز  يک  مي کند،  محدود  متعارف 
ساخت يک مجسمه را محدود به هزينه هاي ساخت مي بيند و 
آن را در تفکر بصري دخالت مي دهد. در هر دو مورد، مفهوم 
اوليه ممکن است کامًال انتزاعي باشد اما تصورات واقع بينانه 
در اجراي يک اثر موجب تغيير فضاي تصويري طرح واره 

خواهد شد.
قدم دوم: شکل گيري خطوط ناخواناي طرح واره: اولين 
تظاهر بيروني از يک مفهوم بصري، مجموعه اي از خطوط 
ناخوانا بر سطح کاغذ است. خطوط ناخوانا شروع فرايند 
مادي شدن و به عبارتي عيني شدن مفهوم در تفکر بصري 

است. 
قدم سوم: نقد سازنده طرح واره: خطوط سريع و ناخواناي 
طرح واره يک تحليل بصري از مفهوم هاي ذهني و انتزاعي 
است. عنصر بصري خط در طرح واره به تنهايي يک ارزيابي 
بصري (آزمون بصري) براي يک مفهوم محسوب مي شود. 
به عبارتي ديگر، به کمک طرح واره مي توان به تحليلي غير 
رسمي و استنتاج هاي بصري براي تعيين نيازهاي مقتضي 

طراحي اقدام نمود. همچنين بخشي از فرايند طرح واره ممکن 
است با تصاوير يا تصورات بيروني بالقوه مجاورت پيدا 

کند. 
قدم چهارم: تحکيم و بسط طرح واره: تصحيح و اصالح 
خطوط اصلي و ناخواناي طرح واره، به عنوان تحکيم و بسط 
طرح واره  ناخواناي  خطوط  مي شود.  شناخته  طرح واره 
مجموعه اي از خطوط کارا و ناکارا براي تجسم يک اثر 
تدارک مي بيند. لذا پااليش خطوط طرح واره با اضافه، اصالح، 

حذف، تقويت يا تضعيف نمودن خطوط همراه است.

فرايند طرح واره و کيفيت بصري
تحکيم و بسط خطوط سازنده ترين مرحله در فرايند طرح واره 
است. هر يک از خطوط مي توانند به شکلي بالقوه تجسمي از 
تقسيم فضاي تصويري ما بين «فرم و فضا» در ساختار 
يک مجسمه باشند. يک خط ممکن است در يک لحظه بيانگر 
خط محيطي يا خط فضايي مجسمه باشد. سوا و تورسکي١ 
(٢٠٠٣) اين درک از خطوط ناخواناي طرح واره را «ادراک 
ساختاري خطوط « ناميدند و آن را براي فرايند طراحي 
بنيادي دانستند. ادراک ساختاري را مي توان به خوبي در 
تجربه طرح واره هاي مجسمه سازان با تجربه مشاهده کرد. 

به اعتقاد اساتيد گروه مجسمه سازي دنشگاه هنر، کيفيت 
بصري در طرح وارة يک مجسمه را مي توان حاصل ارزش 
ارزش  تداعي،  ارزش  ابداعي،  ارزش  فرمي،  ارزش  خطي، 
ساختار يافتگي و ارزش ساخت دانست. هر يک از معيارهاي 
شش گانه کيفيت بصري طرح واره مي تواند به «درک يک 
يک  درک  موضوع  ختم شود.  مجسمه سازي  در  مسئله» 
مسئله به کمک طرح واره نکته برجسته اي است که برايان 
الوسون (١٣٨٧) در مصاحبه با معمار برجسته اسپانيايي 
سانتياگو کاالتراوا ٢  نوشت. به اعتقاد او، کاالتراوا يک هنرمند 
تربيت شده فاضل با احساس ظريف خط و بافت است، او در 
طرح واره هايش هرگز در پي آرزوي توليد يک طراحي نيست 

بلکه خواهان «درک يک مسئله» است.
به  بهتر کيفيت بصري طرح واره ها، توجه  براي درک 
به عنوان  خطوط  دارد.  خاصي  اهميت  خطي  ارزش هاي 
ارزش هاي  بازنمايي  به  قادر  عنصر بصري  انتزاعي ترين 
اين   ،(٢٠١٢) نظر شوارتز  به  هستند.  نيز  ديگري  بصري 
کيفيت خالقانه خطوط طرح واره در ارزش خط محيطي لبه 
شئ در فرايند بصري نهفته است. يکي از عملکردهاي اصلي 
اوليه، استخراج خطوط پيوسته  فرايند بصري در مراحل 
پيرامون شيء است؛ يک موضوع ممکن است از زمينه اش 
به شيوه هاي مختلفي جدا شود؛ تغييرات درخشندگي در 
حتي  و  بافت  محدوده هاي  رنگي،  تفاوتهاي  تيرگي،  متن 
محدوده هاي حرکت شامل موقعيت هاي استخراج خطوط 
محيطي به حساب مي آيند. استخراج خطوط محيطي يک 
مکانيزم براي مراحل فرايند الگوسازي ادراکي ماست که 
به کمک آن يک موضوع را دنبال مي کنيم تا آن را از انواع 

1. Suwa. M & tversky. B

2.Calatrava. S

سنجش تأثير  قياس  تصويري در 
فرايند شکل گيري طرح واره در 

آموزش  مجسمه سازي  (مطالعة 
موردي:  دانشجويان  ترم  سه  
مجسمه سازي دانشگاه هنر تهران)



شماره۴۱  بهار۹۶
۵۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

مختلفي از موضوعات پراکنده تشخيص دهيم. خطوط روي 
کاغذ سيگنال قوي براي درک مکانيزم خط کنارنماي فراهم 
مي سازند. به عنوان مثال شکل انتزاعي دايره بر سطح کاغذ 
مي تواند مفاهيم زيادي را که با خط کناري دايره تشابه دارند، 
همچون توپ، سکه، حلقه و سوراخ دونات را به همراه داشته 

باشد (الزيو،     ۱۳۸۷).

 استدالل قياسي و حل مسئلة طرح واره
استدالل  حاصل  طرح واره  يک  در  شکل گرفته  ارزش هاي 
قياسي است و استدالل قياسي حاصل تفکر قياسي است. تفکر 
قياسي يعني بر اساس موقعيت هاي مشابه قبلي، با موقعيتي 
جديد رفتار کنيم. در اين نوع از تفکر همواره دو موقعيت 
تعريف مي شود. موقعيتي که حاصل عنصر قياس پذير است 
که بازنمود موقعيت قديمي  است و از آن به عنوان عنصر 
«قياس پذير مبدا» ١ نام مي بريم، و موقعيت جديد که استدالل 
«قياس پذير  عنصر  به عنوان  مي پذيرد  انجام  آن  روي  بر 
هدف»  ٢مي شناسيم. هر کدام از عناصر قياس پذير بازنمودي 
از يک موقعيت هستند و قياس رابطه نظام مند ميان آنها به 

شمار مي رود(صالحي و همکاران، ١٣٨٩).
قياس پذيري مبدأ و هدف را مي توان با تصويرها بازنمايي 
کرد. زماني که موقعيت مبدا به واسطه يک بسته اطالعاتي 
تصويري در ذهن بازنمود شود، آن گونه که تصاوير آشنا 
بتوانند در «فهميدن» و يا « حل مسئله» که در موقعيت هدف 
با آن مواجه هستيم به کار گرفته شوند، به محدوده «قياس 

تصويري» نزديک شده ايم. 
از  بهره مندي  قياسي مستلزم   درک صحيح استدالل 
ذهني خالق براي تبيين روال هايي براي مراحل يادآوري (يا 
بازنمايي از حافظه)، مقايسه (يا نگاشت عناصر قياس پذير 
مبدا و هدف بر يکديگر) و اقتباس نظري و تجربي است 

(تاگارد، ١٣٩١). 
شناخت محدوديت هاي بازيابي از حافظه در يک رابطه 
استدالل  تجربي  و  نظري  بخش هاي  مهم ترين  از  قياسي 
قياسي است. در کنار مطالعات کثيري که دانشمندان علوم 
شناختي در اين خصوص داشته اند مي توان به جمع بندي 
هوليوک  اعتقاد  به  داشت.  اشاره  هوليوک٣-   تاگارد  مدل 

– تاگارد سه محدوديت بر بازيابي قياس حاکم است؛ تشابه، 
ساختار و هدف (هوليوک، تاگارد، ١٩٩٥).

از منظر استدالل قياسي، براي حل مسئله طرح واره   
در طراحي مجسمه سازي سه نوع کارکرد قياس تصويري 
را مي توان مد نظر قرار داد؛ پيش پا افتاده ترين نوع کارکرد 
قياس تصويري استفاده صرف موردها بر اساس «تشابه 
سطحي» است. در اين کارکرد، بر مبناي يک تجربه، حل يک 
مسئله را يافته و در حافظه ذخيره نموده و در راه حل هاي 

بعدي استفاده مي کنيم. 
«درک  بر  مبتني  تصويري،  قياس  کارکرد  دوم  نوع 
ساختار» حل مسئله هايي که قبال تجربه شده اند، و مي توان 
از آن در حل يک مسئله جديد استفاده نمود. هدف در اين 
کارکرد، درک ساختار مشابه براي حل يک مسئله جديد با 

اقتباس از حوزه هاي مرتبط يا غير مرتبط است. 
کلي  استنتاج  به  تصويري،  قياس  کارکرد  سوم  نوع 
از انتزاع عناصر قياس پذير مبدا و هدف توجه داشته، که 
طرح واره قياسي را شکل مي دهد و مشترکات هر دو را در 

بر مي گيرد. 

تحقيق تجربي
بسياري از متفکران حوزة علوم شناختي بر اين باورند که 
استدالل قياسي موفق به خودي خود شکل نمي گيرد بلکه 
توضيح مراحل فرايند تفکر قياسي و ارائه نمونه هاي آشنا 
مي تواند در نتيجه بخشي و موفقيت به کارگيري آن توسط 
فراگيران موثر باشد. در ارتباط با يادگيري فرايند استدالل 
را  دهنده ها  پيش سازمان  نظريه   (١٩٨٧) آزوبل  قياسي، 
معرفي مي کند(گيگ و هوليو،١٩٩١) . در اين نظريه او به نقش 
مربي در امر آموزش مي پردازد و معتقد است که با معرفي 
فرايند درک يک مسئله ساختارمند، مي توان به تسهيل فرايند 
چگونگي تفکر و يادگيري مبتني بر قياس به دانشجويان کمک 

نمود(ميلر، ١٣٩٢).
و  طرح واره ها  از  حاضر،  تحقيق  تجربي  آزمون  در 
تصاوير آثار مجسمه سازان، معماران و طراحان صنعتي، 
به عنوان پيشينه هاي طراحي که نقش پيش سازمان دهنده ها را 
دارند، براي به  کارگيري قياس تصويري استفاده شده است. 

پس آزمونمتغير مستقل پيش آزمونگروه

گروه 
آزمون

عملکرد آزمودني ها در تکليف طراحيروش آموزشي پيشنهاديعملکرد آزمودني ها در تکليف طراحي

عملکرد آزمودني ها در تکليف طراحيروش آموزشي معمولعملکرد آزمودني ها در تکليف طراحيگروه گواه

جدول۱. طرح تحقيق شبه تجربي با دو گروه مستقل آزمون و گواه (مأخذ: نگارندگان)

1. source problem

2.target problem

3. Holyoake



اعتقاد بر اين است که هر تصوير يا هر پيشينه طراحي موفق 
مي تواند در شکل دهي به يک استدالل مبتني بر شباهت موثر 
بوده و به عنوان يک پيش سازمان دهنده، در آموزش طراحي 

مورد توجه قرار گيرد. 

فرضيه ها و متغير هاي اصلي تحقيق
راهبرد  يک  به عنوان  تصويري  قياس  اصلي:  فرضية 

آموزشي در مقايسه با آموزش متعارف طراحي، مي تواند 
به کسب مهارت و بسط تجربه موثرتر و غني تر طرح واره ها 
و به تبع آن، موجب توسعه توانايي طراحي در دانشجويان 

مجسمه سازي مي شود.
فضاهاي  در  رايج  باورهاي  از  يک  فرعي:  فرضية 
آموزش کارگاهي، که گاهي توسط مدرسين طراحي مطرح 
مي شود اين باور است که ارائه تصاوير مي تواند خطري 

تصاوير قياس پذير مبدانمونه هايي از طرح واره هاي قيا سي مبتني بر شباهت مربوط به گروه آزمون

  

طرح واره کاالتراوا، براي موزة 
ميلواکي،مأخذ:

  Santigo Calatrava، 2001 

صندلي طراحي شده، اثر سارينن، 
.EeroSaarinen، 1940  :مأخذ

مجسمه، با عنوان تجربه ۱۱، هاجدو، 
.Towards sculpture، 1963  :مأخذ

طراحي  مجسمه،با عنوان پرنده در 

 Towards :قفس، بيودن، مأخذ
. sculpture، 1950

تصوير ۲. نمونه هايي از طرح واره هاي قياسي مبتني برتصاوير قياس پذير مبدا در گروه آزمون، مأخذ: نگارندگان.

سنجش تأثير  قياس  تصويري در 
فرايند شکل گيري طرح واره در 

آموزش  مجسمه سازي  (مطالعة 
موردي:  دانشجويان  ترم  سه  
مجسمه سازي دانشگاه هنر تهران)
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

براي کاهش توانايي طراحي خالقانه محسوب شود. بنابراين، 
اين آزمون اين نگراني را به عنوان فرضيه فرعي مي آزمايد. به 
عبارتي ديگر، ارائه تصاوير در فرايند آموزش طراحي نه تنها 
موجب تثبيت ذهن١ خالقانه دانشجويان نمي شود بلکه موجب 

توسعه توانايي خالقانه طراحي آنهاست.
بر پاية فرضية اصلي تحقيق، روش آموزش و توانايي 
به ترتيب متغير مستقل و متغير وابسته هستند.  طراحي 
بنابراين عملکرد دانشجويان در تکليف طراحي به عنوان متغير 

وابستة تحقيق تعيين مي شود.

روش آزمون
در اين تحقيق از آزمون شبه تجربي با دو گروه آزمون و 
گروه گواه استفاده شده  است. در اين آزمون، با توجه به 
اينکه آزمودني  ها در دو گروه آزمودني به گونه اي طبيعي 
آزمون  به  مي شوند،  انتخاب  آزمايشگر  دخالت  بدون  و 
شبه تجربي معروف است. ولي در روش، محقق همچون 
آزمون آزمايشي سه جزء اساسي به نام کنترل، دستکاري و 

مشاهده را دنبال مي کند(بامني مقدم،١٣٩٠: ١١). 
از دستکاري  قبل  يکبار  اين روش متغير وابسته   در 
متغير مستقل، و بار ديگر پس از اجراي روش پيشنهادي و 

دستکاري متغير مستقل اندازه گيري مي شود (جدول ١) . 

آزمودني ها
دانشجويان ترم سه کارشناسي مجسمه سازي دانشگاه هنر 
تهران، جامعه آماري اين تحقيق را شکل مي دهند. آزمون در 
کارگاه طراحي تخصصي ١ اجرا شد. انتخاب آزمودني ها 
در گروه هاي آزمون از طريق سامانه برخط انتخاب واحد 
دانشگاه انجام شد. تعداد ٣٢ نفر از دانشجويان متقاضي اخذ 
درس گارگاه طراحي تخصصي ١ بودند که از اين تعداد، ٢٨ 
نفردر گروه آزمون وگروه گواه مشارکت و همکاري کردند.

روية آزمون 
مرحلة  دو  در  تکاليف  اجراي  شامل  آزمون  روية 

پيش آزمون و پس آزمون است.
پيش آزمون: پيش آزمون از طريق انجام دو تکليف طراحي 
اجرا شد. تکاليف عبارت بودند از؛ طراحي طبيعت بيجان 
شامل ترکيب دو مکعب و يک گلدان گل، و طراحي از مدل 
زنده انساني. پس از انجام تکليف طراحي توسط دانشجويان 

مجسمه سازي در هر دو گروه گواه و گروه آزمون، نتايج 
طراحي ها به عنوان عملکرد آزمودني ها به منظور ارزيابي 
کيفي، توسط هياتي از داوران متشکل از سه تن از مدرسان 
کارگاه طراحي سنجيده شد. جدول ٢ داده هاي پيش آزمون 

را نشان مي دهد.
 آزمون آماري u مان  ويتني نشان داد که ميانگين نمرات 
آزمودني هاي دو گروه در پيش آزمون تفاوت معناداري با 
يکديگر ندارند. بنابراين، مي توان ادعا کرد که سطح مهارت 
از  قبل  يکساني  شرايط  گروه  دو  در  آزمودني ها  طراحي 

به کارگيري روش آموزشي پيشنهادي دارند.
پس آزمون: پس آزمون باستفاده از تجربه تکاليف کارگاه 
طراحي تخصصي (١) اجرا شد. از آزمودني ها خواسته شد 
تا مجسمه هايي را به صورت انتزاعي يا موضوعي براي 

جاگيري در فضاي سبز يک پارک عمومي طراحي کنند.
سمينارهايي  آن،  انجام  نحوة  و  تکليف  معرفي  براي 
برگزار شد. رويه  آزمون  و  گواه  براي دو گروه  جداگانه 
انجام تکليف طراحي در پس آزمون به تفکيک گروه هاي گواه 

و آزمون به شرح زير است؛
گروه گواه: گروه گواه با همان روش متعارف آموزشي 
تکاليف طراحي را در مدت تعيين شده، به انجام رساندند. 

انجام تکاليف شامل مراحل زير بود:
١. آشنايي با موضوع طراحي.

٢. ايده پردازي و توسعه طراحي.
٣. ارائه طرح واره هاي نهايي.

تحت  را  طراحي  تکليف  آزمون  گروه  آزمون:  گروه 
شرايط محيط يادگيري قياس تصويري، (تشريح شده در 
بنده ٤ اين مقاله) به انجام رساندند. با توجه به مباحث نظري 
قياس بصري، مربي کارگاه با نحوه انجام تکليف آشنا شد. 
انجام تکليف طراحي در گروه آزمون شامل مراحل زير بود؛

١. آشنايي دانشجويان با نحوة انجام تکليف و مسئله طراحي، 
ابداع  در  تصويري  قياس  بکارگيري  روش  از  استفاده  با 
طرح واره ها، و اهميت دادن به سواالت مرتبط با موضوع و 
شکل دادن به مباحثه گروهي در رابطه با راهبرد قياسي حل 

مسئله.
٢. ارائة مجموعه اي از طرح واره ها و تصاوير به عنوان منابع 
تصويري قياس پذير؛ در اين مرحله مربي به ارائة مجموعه اي 

از تصاوير در موضوع هاي مختلف اقدام مي نمايد.

انگليسي  واژه  معادل  تثبيت   .١
که  است.  رفته  کار  به   Fixation
در ادبيات طراحي پژوهي به معناي 
غيرخالقانه  چسبندگي  و  خيرگي 
به راه حل پيشين در فرايند  طراح 

مسئله گشايي طراحي است.

zsجمع رتبهميانگين رتبه تعدادگروه

۱/۱۷۰/۲۴-۱۴۱۶/۳۲۲۲۸/۵گواه

۱/۴۵۰/۱۵-۱۴۱۶/۷۶۲۳۴/۶آزمون

۲۸تعداد کل

جدول ۲. آزمون معنا داري توانايي پيشين آزمودني ها در پيش آزمون به تفکيک دو گروه،مأخذ: نگارندگان.



٣. توضيح يک مثال از استفادة قياس تصويري در شکل گيري 
طرح واره هاي ابداعي توسط مربي. 

٤. مشارکت آزمودني ها در فرايند شکل دهي به طرح واره ها؛ 
در اين مرحله آزمودني ها به فهم مسئله طراحي و جستجوي 
مي پردازند.  قياسي  رابطه  درک  طريق  از  مسئله  حل  راه 
مراقبت از فعاليت طراحي دانشجويان از طريق مشارکت در 
فعاليت طراحي هر دانشجو به تناسب نياز وي جزء وظايف 

مربي است (تصوير ١).

ابزارهاي گردآوري داده ها 
گردآوري داده ها از طريق سنجش عملکرد دانشجويان در 
تکليف طراحي انجام مي شود. براي ارزيابي عملکرد طراحي 
آزمون هاي  يا  عملکردي  سنجش  روش  از  آزمودني ها 
عملکردي فرايند ها و فرآورده هاي يادگيري دانشجويان به 
طور مستقيم سنجش مي شوند(سيف، ١٣٨٥، ٢٢١).به همين 

دليل داده هاي تحقيق، حاصل سنجش کيفيت فراورده طراحي 
دانشجويان گروه آزمون است. ارزيابي کيفي طرح واره ها 
اين  است.  معتبر  معيارهاي  و  شاخص ها  تعيين  مستلزم 
مدرسين  از  نظرخواهي  طريق  از  معيارها  و  شاخص ها 
مذکور  شاخص هاي  شد.  تعيين  طراحي  خبره  و  مجرب 
عبارتند از؛ ارزش خطي طرح واره، ارزش فرمي طرح واره، 
تداعي طرح واره،  ارزش  يافتگي طرح واره،  ارزش ساختار 
ارزش ابداعي طرح واره و نمره کلي طرح واره. مطالعه مذکور 
نشان داد که تمامي اين شاخص ها همبستگي معنا داري با 
يکديگر دارند؛ يعني در مجموع نشانگر يک کيفيت واحد و کلي 

هستند.
هيئت علمي  اعضاي  از  نفر  سه  از  آزمون،  اين  در 
گروه مجسمه سازي که سابقة تدريس دروس تخصصي 
انتخاب  داوري  هيئت  به عنوان  داشتند،  را  مجسمه سازي 
گرديدند. پس از تعيين داوران، با برگزاري يک سمينار، برنامه 

ميانگين پايين ترين رتبهباالترين رتبهگروه هاي آزمايشمالک داوري
رتبه ها

۱۱۲۹/۹۸آزمونارزش خطي

۲۲۴۱۷/۶۷گواه

۱۱۸۱۱/۵۸آزمونارزش فرمي

۳۲۶۱۸/۵۴گواه

ارزش 
تداعي

 طرح واره

۲۱۶۸/۳۸آزمون

۲۲۷۱۷/۸۲گواه

۱۱۷۱۰/۲۵آزمونارزش ابداعي

۳۲۸۱۸/۸۲گواه

ساختار 
يافتگي طرح واره

۱۱۸۹/۸آزمون

۲۲۸۱۹/۱۵گواه

۲۱۴۸/۹آزمونقابليت ساخت

۳۲۸۱۷/۴۷گواه

۱۱۸۹/۹۴آزموننمره کلي

۲۲۸۱۸/۱۲گواه

جدول۳.  داده هاي تحقيق به تفکيک مالک هاي داوري و گروه هاي آزمون،مأخذ: همان.

سنجش تأثير  قياس  تصويري در 
فرايند شکل گيري طرح واره در 

آموزش  مجسمه سازي  (مطالعة 
موردي:  دانشجويان  ترم  سه  
مجسمه سازي دانشگاه هنر تهران)
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و شيوه داوري طرح واره ها براي هيئت داوران توضيح داده شد.

داده ها و يافته هاي تحقيق 
داده هاي تحقيق 

هفتگانه  معيارهاي  در  دانشجويان  فرآورده هاي  رتبه هاي 
عملکرد طراحي، داده هاي اين تحقيق را شکل مي دهند . جدول ٣ 
بيشترين و کمترين رتبه ها، و نيز ميانگين رتبه ها در دو گروه 
گواه و آزمون را به تفکيک معيارهاي داوري نمايش مي دهد.

يافته هاي تحقيق
فرضيه هاي اصلي و فرعي تحقيق معطوف به کيفيت عملکرد 
دانشجويان مجسمه سازي در فهم مسئله، و پيشنهاد راه 
حل به صورت ارائه طرح واره هاي ابداعي آنها در تکاليف 
طراحي است. از آنجاي که عملکرد طراحي دانشجويان در 
تکليف طراحي بر اساس شاخص هاي هفتگانه کيفيت فراورده 
سنجيده مي شود، فرضيات تحقيق به هفت فرضيه پژوهشي 

فرعي قابل انشعاب است (جدول ٤). 
تحقيق  داده هاي  پژوهشي  فرضيه هاي  آزمون  براي 
از طريق آزمون آماري U مان   ويتني براي تعيين سطح 
بين  در  فراورده ها  رتبه هاي  ميانگين  تفاوت  معناداري 
گروه هاي آزمون، تحليل شدند. تجزيه و تحليل آماري بر 
روي داده هاي گردآوري شده، توسط نرم افزار تجزيه و 
تحليل آماري SPSS نسخه ٢٢ انجام شد. يافته هاي پژوهش 
نشان مي دهد که عملکرد آزمودني هاي گروه آزمون در تمامي 
مالک هاي داوري به غير از ارزش ساخت، تفاوت معني داري 
با آزمودني هاي گروه گواه دارد. جدول ٥ خالصه يافته هاي 

تحقيق را نمايش مي دهد. 

بحث در يافته هاي تحقيق
تأثير راهبرد قياس تصويري بر رشد مهارت هاي طراحي

يافته هاي تحقيق نشان مي دهند که عملکرد دانشجويان 

گروه آزمون در کلية مالک هاي داوري غير از مالک ارزش 
ساخْت برتري معنا داري نسبت به گروه گواه دارد. عملکرد 
بهتر آزمودني هاي گروه آزمون در غالب مالک هاي داوري 
را مي توان به توانايي بيشتر آن ها در ايجاد طرح واره هاي 
موفق تفسير کرد، زيرا عملکرد به عنوان رفتار آشکار، نشانگر 

توان رفتاري يا توانايي فرد است(سيف، ١٣٨٥: ٩٦).
به  موفق  طرح واره  طريق  از  آزمودني ها  حقيقت،  در 
انسجام بخشيدن به پاسخ طراحانة خويش به بسياري از 
اجزاي مسئله طراحي در قالب راه حلي يکپارچه مي شوند و 
«غالبًا تشخيص اينکه کدام بخش از مسئله طراحي چه بخشي 
از پاسخ حل شده است غيرممکن مي نمايد»(الوسون، ١٣٨٧: 

.(٧٠
مالک  در  آزمون  گروه  عملکرد  برتري  بنابراين،   
ارزش هاي ابداعي و ساختار يافتگي طرح واره را مي توان به 
توانايي بيشتر آنها در ايجاد طرح واره تفسير کرد. اين توانايي 
در شرايط کنترل شده تحقيق شبه تجربي قابل تفسير به رشد 
توانايي طراحي گروه آزمون، ناشي از کاربست استدالل 
موفق  طرح واره هاي  انجام  براي  طراحي  درفرايند  قياسي 

است(سرمدي و همکاران، ١٣٨٧).

توليد توانايي  بر  تصويري  قياس  راهبرد  تأثير 
 راه حل هاي خالقانه

يکي از چالش هاي جدي در بهره گيري از پيشينه هاي 
و  امکان  مجسمه سازي،  دانشجويان  آموزش  در  طراحي 
احتمال تثبيت ذهني دانشجويان بر روي راه حلي خاص 
برگرفته از پيشينه هاي تصويري است. يا به عبارت ديگر 
طراحي  حل هاي  راه  توليد خالقانه  در  وي  توانايي  تهديد 
مي باشد. هر چند استفاده از پيشينه ها به عنوان ارجاعات 
طراحي از سوي طراحان به طور وسيعي توسط مطالعات 
طراحي پژوهي تصديق شده است، ولي نقش و تأثير آنها 
در فرايند طراحي و تأثيرات مفيد يا مخرب آن بر آموزش 
طراحي از سوي برخي مدرسان طراحي مورد پرسش 
گروه  دانشجويان  رويارويي  بنابراين  مي شود.  واقع 
پرسش  مورد  مي تواند  طراحي  پيشينه هاي  با  آزمون 
خالقانه  کيفيت  درباره  تحقيق  يافته  شود.  واقع 
که  مي دهد  نشان  دانشجويان  طراحي  فراورده هاي 
از دانشجويان  بهتر  عملکرد دانشجويان گروه آزمون 
به حضور مربيان مشترک  توجه  با  است.  گروه گواه 
ايشان  داوري و آشنايي  آزمايش در هيئت  گروه هاي 
تثبيت  اثر  رؤيت  در صورت  ارايه شده  پيشينه هاي  با 
آزمون  گروه  دانشجويان  توسط  پيشينه ها  روي  بر 
گروه  عملکرد  برتري  مؤيد  نمي توانست  داوري  نتايج 
بنابراين،  باشد.  خالقانه  راه حل هاي  توليد  در  آزمون 
برتري عملکرد گروه آزمون در کيفيت خالقانه طرح ها 
توانايي  بر  پيشينه ها  مخرب  تأثير  فقدان  معناي  به 

تفسير مي شود.  ايشان  خالقانه 

متغير وابستهمتغير مستقلفرضيه

عملکرد روش آموزشيفرضية اصلي
دانشجو

ارزش خطي طرح واره

ارزش فرمي طرح واره

ارزش ساختاري طرح واره

ارزش ابداعي طرح واره

ارزش تداعي طرح واره

ارزش ساخت طرح واره

نمره کلي

خالقيت (ارزش ابداعي طرح واره).روش آموزشيفرضية فرعي

تحقيق،  در فرضيه هاي  وابسته  و  متغيرهاي مستقل  جدول۴. 
مأخذ: همان.



سطح معناداريUZميانگين رتبه تعداد آزمودني هامتغير هاي وابسته

۰/۰۴ *۲/۰۴-۱۴۱۷/۶۷۵۳/۵گواهارزش خطي طرح واره

۱۴۹/۹۸آزمون

۰/۰۰۹ ۲/۶-۱۴۱۸/۵۴۴۱/۳۵گواهارزش فرمي طرح واره
 **

۱۴۱۱/۵۸آزمون

۲/۹۹۰/۰۰۲-۱۴۱۹/۱۵۳۲/۸گواهارزش ساختاري طرح واره
**

۱۴۹/۸آزمون

۲/۷۸۰/۰۰۵-۱۴۱۸/۸۲۳۷/۵گواهارزش ابداعي طرح واره
** ۱۴۱۰/۲۵آزمون

۲/۱۳۰/۰۳-۱۴۱۷/۸۲۵۱/۵گواهارزش تداعي طرح واره
* ۱۴۸/۳۸آزمون

۱/۹۱۰/۰۵-۱۴۱۷/۴۷۵۶/۴گواهارزش ساخت طرح واره
*

۱۴۸/۹آزمون

۰/۰۲ ۲/۳۲-۱۴۱۸/۱۲۴۷/۳گواهنمره کل
*

۱۴۹/۹۴آزمون

جدول۵. سنجش ميانگين نمرات مالک هاي داوري در دو گروه گواه و آزمون،مأخذ: همان.

نتيجه
با اينکه طراحي يکي از موضوع هاي پيچيده و چالش انگيز در نظام آموزشي است، اما خوشبختانه مطالعاتي که در 
حوزة علوم شناختي در مورد ذهن و کارکردهاي آن به انجام رسيده است موجب درک بهتر مسئلة طراحي و 
شکل گيري فرايند آغازين آن به عنوان «طرح واره» شده است. پژوهش هايي که محققان در زمينه طراحي به انجام 

رسانده اند، هم در درک تعاريف طراحي و هم در به کارگيري فرايند صحيح طراحي و طرح واره مؤثر بوده است. 
روش استدالل قياسي و راهبرد قياس تصويري يکي از موضوع هاي جديد درعلوم شناختي و طراحي پژوهي 
است. استدالل قياسي مبتني بر شباهت و قياس تصويري، ابزارهاي تفکر تصويري هستند. بنابراين، آشنايي 
دانشجويان مجسمه سازي با اين روش و راهبرد، موجب بهبود مهارت آنها در استفادة صحيح از توانايي ها و 
دانش نهفته در پيشينه هاي طراحي مجسمه سازان حرفه اي مي شود. اين مقاله، به دنبال سنجش تأثير آموزش 
قياس تصويري، به مطالعة موردي در قالب يک آزمون شبه تجربي، در کارگاه طراحي تخصصي دانشجويان 
ترم ٣ مجسمه سازي دانشگاه هنر پرداخته است. با توجه به سواالت اصلي تحقيق و همچنين فرضية اصلي و 
فرعي پژوهش، نتايج آزمون در دو گروه آزمون و گواه بيانگر اين نکته اند که روش آموزش مبتني بر استدالل 
قياسي و بهره مندي از قياس تصويري، روشي متفاوت از روش هاي متعارف آموزش کارگاهي است. نتايج 
آزمون، ضمن تأييد سطح تفاوت ميان دو رويکرد آموزش متعارف و آموزش مبتني بر قياس تصويري، 
رويکرد قياس تصويري را به عنوان يک راهبردي آموزشي که موجب بهبود عملکرد آموزش طراحي و ارتقاء 
سطح خالقيت دانشجويان مجسمه سازي است را تأييد و معرفي مي کند. هم چنين، يافته هاي تحقيق بر اين 
نکته تأکيد دارند که اين روش، ضمن تسهيل فرايند شکل گيري طرح واره هاي موفق و خالقانة دانشجويان 

مجسمه سازي موجب شکل گيري و توسعة دانش طراحي آن ها نيز مي شود.
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Sculptors know drawing as the basis of success in shaping a work of art and they 

have found its particular place by experience,but they usually have less desire 

to speak about its formation process. Using this description, the behavior of 

professional sculptors with regard to the design is a kind of «heuristic research». 

They have special attention to visual sources, delve deeply in images,are interested 

in taking visual notes, and finally use itfor the scheme of a statue. Attention to this 

“heuristic research” and its analysis, as a traditional process may affect the most 

innovative stage of the design which is «schema». It has also effect on problem 

solving methods based on analogical reasoning. This paper, while directing the 

attention to theoretical foundations of analogical reasoning, studies the inductive 

problem solving process in relation to the formation of the schemes. Thus, in one 

test, application of analogical reasoning in formation of a pilot scheme was studied, 

using a pretest-posttest control group and an experimental group.

The data were collected using the performance measurement and ranking of the 

results through performance measurement and classification of the results of the 

students’ schemes by a highly qualified jury. The results showed that, compared 

visual and analogical reasoning leads to different learning levels as well as the 

improvement in ability to shape the schemes in sculpture students, and develops 

the schemes creativity (innovative values).

Keywords: Sculpture Pedagogy, Visual Analogy, Schema, Design, Art University of Tehran.
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