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پيشنهادى براى انتقال مفاهيم در كارگاه طراحى نشانه **
 

چكيده
    طراحى نشانه، يكى از دروس مهم كارگاهى رشته گرافيك در دانشگاه هاست. بر همين اساس براى آموزش اين درس 
از سوى نگارنده سنجشى انجام گرفت، تا از ميان شيوه هاى مختلف، بهترين شيوه براى آموزش انتخاب شود. طبقه بندى 
موضوع  انتقال مفاهيم زيبايى شناختى همواره چالش هايى به همراه داشته ولى تا موضوع به اشتراك گذاشته نشود، مشكالت 
همچنان الينحل باقى خواهند ماند. از اين رو اين پژوهش سعى در تبيين روش هايى دارد كه با وضعيت فعلى پذيرش و سطح 
استعداد دانشجو نزديك باشد. در سال هاى اخير، مشكالت فراوانى دامن گير مدرسان رشته گرافيك براى تدريس شده كه تا 
حد زيادى به تنوع دانشجويان اين رشته مربوط مى شود. به نظر مى رسد سطح دانشجويان نسبت به  دو دهه ى قبل تفاوت 
آشكارى نموده است. از اين رو منطقى است با توجه به تفاوت هاى سنى، جنسيتى و بهره ى هوشِى دانشجويان در شرايط 
يكسان به يافتن شيوه هاى جديد و كارآمدتر آموزش هنر اقبال بيشترى نشان داده شود. در اين پژوهش ابعاد مختلف پيش برد 
درس كارگاه طراحى نشانه مورد بررسى واقع شده است. نتايج به دست آمده بيان كننده ضرورت يافتن شيوه هاى آموزش در 

كارگاه مذكور است.
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**اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشى به نام«كالسه بندى در انتقال مفاهيم زيباشناسى مورد نياز در 
طراحى نشانه» است كه با حمايت حوزه معاونت پژوهشى دانشگاه آزاد اسالمى آبادان انجام شده است.
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مقدمه
است.  بوده  پژوهان  هنر  براى  بزرگ  چالشى  همواره  هنرى  مفاهيم  طبقه بندى  براى  تالش     
نيست.  روشن  درستى  به  نيز  اثر  خالق  براى  موارد  بسيارى  در  آن  شكل گيرى  روند  كه  چرا 
حيطه ى فعاليت هاى هنرى در دنياى كنونى مرز روشنى ندارد و حتى شناخت آثار هنرى خوب 
و ارزش گذارى آن در موارد بسيارى با تناقضاتى از طرف مدعيانش همراه است. با اين همه مفيد 

بودن دوره هاى آموزشى بر همگان پوشيده نيست.  
   در كالس آموزش طراحى نشانه شيوه هاى متفاوتى از سوى اساتيد اين درس اجرا مى شود. 
بر اساس نتايج متفاوت به دست آمده در پايان چند نيمسال در تدريس كارگاه نشانه ، تصميم بر 
آن شد تا با تجزيه و تحليل نتايج به دست آمده، معايب و فوايد آن براى انتقال به مدرسين اين 
كارگاه ثبت شود. تجربه ى ، به دست آمده گوياى آن است كه تقسيم بندى و برنامه ريزى انتقال 

اطالعات و همچنين طبقه بندى آن مى تواند تالشى در گام اول انتقال باشد. 
و  مهم ترين  اما  برمى گردد(1562).  وازارى  جرجو  به  هنرى  آكادمى  تأسيس  براى  «تالش   
تأثيرگذارترين مدرسه هنرهاى كاربردى، باهاوس بوده است. تا اواخر دهه ى 1960 اكثر مدارس 
پذيرفتند»(پاكباز.  را  باهاوس  آموزشى  برنامه هاى  از  بخشى  دست كم  آمريكا  و  اروپا  در  هنرى 

.(1367
 هر چند ممكن است پيش از اين موارد هم پيرامون آموزش هنر منابعى وجود داشته باشد، اما 
فعاليت هاى ثبت شده و مستند زيادى در اين زمينه در دست نيست. اين تحقيق سعى دارد سعى 

گامى هر چند كوچك، در زمينه ى برطرف كردن اين خالء دارد. 
فرضيه هاى تحقيق

با توجه به پيشينه اى مختصرى كه پيش تر ذكر شد, تالش هاى مدرسه هنرى باهاوس نهايتاً به 
پذيرفتن اين اصل انجاميد كه كليات مربوط به شكل گيرى اثر هنرى قابل بخش پذيرى به اجزاى 
كوچك تر و قابل انتقال است. اين نكته به عنوان نقطه ى شروع در فرضيه ى اين تحقيق مطرح 
شده است. بنابراين امكان فصل بندى و اليه بندى مفاهيم زيباشناسى در ساختار هنرى در يك 
امر  در  بين فردى  ارتباطى  مختلف  ظرفيت هاى  از  استفاده  و  نشانه  طراحى  مانند  جزيى  بخش 

انتقال مفاهيم مورد نظر بوده است. 
روش تحقيق

 اين تحقيق با بهره گيرى از مطالعه  ى اسنادى و ميدانى  و به روش توصيفى و پيمايشى، كه با 
توزيع پرسشنامه، ميان 45 دانشجو از دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمى واحد آبادان توزيع شده 
است، به اجرا در آمده و در مرحله ى بعد پس از جمع آورى و تحليل اطالعات، برآيند آن ها مورد 
تفسير قرار گرفته است. دراين پژوهش،  ابتدا به يكى از رايج ترين شيوه ها در تدريس اين كارگاه 
اشاره شده و سپس سه شيوه بر اساس فرضيه هاى مختلف و با شرايط متفاوتى اجرا شد، تا بتوان 

از ميان آن ها به محدوده ى توانايى عملى دانشجويان پى برد.
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پيش فرض ها
    1. اطالعات ارائه شده به دانشجو از حيث ضرورت مى تواند به سه دسته ى اصلى تقسيم شود. 
دسته ى اول اطالعاتى است كه دانشجو در طى پيمايش مسيِر درس، شخصاً بدان دست مى يابد و 
ضرورتى ندارد مدرس از ابتدا براى انتقال اطالعات وارد عمل شود. اين دسته از اطالعات به مرور 
زمان از طرف دانشجو كسب مى شود. مثًال سواد نظرى در باب موضوع انتخابى يكى از مواردى 
است كه در تمامى اين فرآيند مورد نظر نبوده است. به عنوان مثال قرار نيست كسى در مورد 

انتخاب تصويرى يك شىء خاص براى موضوع انتخابى خود، مورد ارزيابى قرار گيرد. 
دسته ى دوم اطالعاتى است كه فهم آن مى تواند به پيشبرد و فهم دانشجو كمك كند و در سطح 
باالتر از دسته ى اول قرار مى گيرد. اين دسته به عنوان مهم ترين سطح اطالعات، در شكل گيرى 

راه كار براى شيوه ها مؤثر بوده است.
دسته ى سوم سطحى از اطالعات است كه بايد در كارگاه هاى تكميلى تر و يا در سطوح باالتر 
بدان پرداخته شود و بنابراين اين مورد جزء اين پژوهش نبوده و در اين برنامه ريزى جاى نگرفته 

است، مانند مقوله ى نشانه شناسى كه در بحث محتوايى براى يك نشانه اهميت پيدا مى كند.
2. با توجه به اين كه همه ى دانشجويان تسلط يكسانى با رايانه نداشته اند، بر اين اساس  سعى 
شده مشكالت عدم توانايى آن ها در اين زمينه با صرف وقت بيشتر و آموزش نرم افزار الزم از 

طرف مدرس جبران شود.
3. الگوى ده گانه ايى كه براى پيشبرد كمى و كيفى كارگاه طراحى نشانه طرح شده است، نبايد 

آن را صرفاً معطوف به الگوهاى ضرورى در ارزيابى نشانه دانست.
قرار نيست به عنوان تنها شيوه مؤثر در سطح مقدماتى به آزمون  4. هر كدام از شيوه ها لزوماً 

گذاشته شود. هدف نهايى هر شيوه نهايتاً دستيابى نتايج موردى يا جزيى تر است.
5. قرار است بازنمايى اشكال در اين سطح (پايه) به صورت طبيعت گرايى يا استيليزه شده باشد. 
تجريد و انتزاع فرم به خاطر سوابق كم هنرجويان به سطوح باالتر سپرده شده است كه شامل 

اين پژوهش نيست.

ابعاد ده گانه ى مورد نظر در پيش برد درس كارگاه طراحى نشانه
طراحى نشانه يا آرم يكى از  دروس اصلى گرافيك در مقطع كارشناسى اين رشته است. منظور 
از نشانه عبارت است از:"نقشى مشخص شده براى معرفى، يك فرد، سازمان و مانند اين موارد 
كه پس از آن، عالمت طراحى شده هويت آن سازمان يا فرد را نشان مى دهد."  آرم هم  همين 
تعريف را دارد. اين  كه دركاربرد واژه ها در رشته هاى مختلف و از جمله رشته هاى هنرى،  نظرات 
يكسانى وجود ندارد موضوع جديدى نيست. « آرم واژه هاى فرانسوى است و درچند دهة اخير 
در زبان حرفه  اى  و محاوره اى فارسى رايج شده است.از حدود دهة شصت شمسى،به پيشنهاد 
استادان رشته ى ارتباط تصويرى، اصطالح" نشانه " به جاى آرم به كار گرفته شد. اما در سال هاى 
مفهوم  به  را  نشانه  نمى توان  ديگر   (Simiology)شناسى نشانه  رشتة  دامنة  گسترش  با  اخير 
استفاده  نوشتار  يا  محاوره  در  آرم  اصطالح  همان  از  غالباً  نتيجه  در  و  برد  كار  به  آرم  محدود 
مى شود كه به مفهوم نقشى مشخص براى معرفى مؤسسه،كارخانه، اداره،خدمت و مانند آن است.

(افشار مهاجر،69:1388). گمان نگارنده براين است كه، كلمه ى نشانه هرجا با گرافيك ويا ارتباط 
تصويرى همراه باشد همان مفهوم آرم "فرانسوى" را دارد، بنابراين نگارنده در ادامه ى مقاله ى 

خود  از كلمه ى نشانه بهره مى گيرد.
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   "نشانه" از جوانب مختلف قابل ارزيابى است. براى حصول به نتيجه ى مطلوب در گام نخست 
مى تواند  كجا  تا  شيوه  هر  كه  شود  مشخص  آن  از  پس  و  شناخت  درستى  به  را  آن  ابعاد  بايد 

برنامه ى ما را به پيش ببرد و همچنين معلوم شود، هر راه حل چه مزايا و مضراتى دارد. 
ابعاد ده گانه اى كه براى شناخت موضوع قابل تصور است به شرح زير مى باشد:

1. استعداد و هوش شخصى غير اكتسابى 
2. استعداد اكتسابى بالفعل(آموخته هاى قبلى)

3. تجربيات تجسمى (طراحى، مبانى)
4. تجربه ى زبان بصرى

5. شناخت فضاى مثبت و منفى
6. تناسب اجزاى مختلف

7. مهارت هاى اجرايى و تكنيكى
8. خالقيت 

9. سواد نظرى براى طراحى نشانه
10. دارا بودن ويژگى هاى كاربردى نشانه

موارد فوق به عنوان ده شاخص براى ابعاد كيفى و كمى هر الگو به كار مى رود. به عبارتى بعد 
استفاده  مختلف  روش هاى  دقيق تر  و  بهتر  سنجش  براى  شاخص  ده  اين  از  شيوه  هر  بيان  از 

مى شود.
1. استعداد و هوش شخصى غير اكتسابى 

   بر اساس نظريه هوارد گاردنر1 ؛ توانايى دانشجويان را بايد در يك زمينه ى مشترك  و به صورت 
متفاوت ارزيابى كرد و بدان معنى است كه هميشه در بررسى حصوِل نتايج به اهميت شيوه ى 

دريافت نتيجه واقف بوده و تاثيرات مثبت و منفى آن را بر پايه ى استدالل بسنجيم.
2. استعداد اكتسابى بالفعل(آموخته هاى قبلى)

   يكى از مسائل پيش رو، يك دست نبودن دانشجويان است. هر چند از نظر رتبه هاى اكتسابى، 
مى توانند  متفاوت  مقوله هاى  در  كه  است  واضح  اما  مى دهد  قرار  رده  يك  در  را  آنان  دانشگاه 
سطح  ميزان  را  تفكيك  مبناى  اين جا  در  ما  و  دهند  نشان  خود  از  متفاوتى  بسيار  توانايى هاى 
برخورد با موضوع قرار داده ايم. درگير شدن با هر مسئله، مى تواند نكاتى را به ما بياموزد. اين 
نكته را از آن جا مى توان ثابت كرد كه نوع واكنش هر فرد در برخورد با مسأله اى قديمى و يا 
جديد مورد بررسى و مقايسه قرار گيرد. هر فرد در دفعات متعددى كه با يك نكته روبرو مى شود 
رفتار متفاوتى از خود نشان داده و تجربيات پيشين، مى تواند شرايط بهترى را براى انتخاب در 

مقابل فرد قرار دهد. 
افراد  تمامى  در  بصرى  درك  و  رشد  كه  است  اين  پرداخت،  آن  به  بايد  اين جا  در  كه  نكته اى 
يكسان نبوده و از سوى ديگر، نظام ورودى دانشگاه ها در ايران در آزمون اوليه، بيشتر بر اساس 
توانايى هاى زبان  شناختى، منطقى، رياضى و قدرت حافظه بوده است و كمتر به درك و هوش 
بصرى و تصويرى پرداخته است. در مرحله ى ثانويه، وقتى قدرت تجسمى و هوش تصويرى آن ها 
مورد ارزيابى قرار مى گيرد تعدادى از افراد شايسته تر در مرحله ى قبلى آزمون رقابت را به سايرين 
باخته اند و ديگر در اين قسمت نيستند تا در زمينه توانايى خود جايگاهى را كه شايسته ى آن 

هستند احراز كنند.
3. توانايى هنرجويان از نظر  پيشينه ى تجسمى

        براى حصوِل نتيجه ى بهتر، بايد هنرجويان را از نظر توانايى هاى تجسمى و همچنين تمرين ها ى 

1- تئــورى هوش هــاى چندگانه نظريه ا يســت 
آموزشى كه اولين بار توسط هوارد گاردنر تنظيم 
و ارائه گرديده اســت. هنگامى كه واژه «هوش» به 
مفهوم ضريب هوشــى  گوش ما مى خورد معموالً 
(IQ) بــه ذهنمــان مى آيــد. هوش معمــوالً به 
عنوان توانائى هاى بالقوه عقالنى تعريف مى شــود. 
چيزى كه ما با آن زاده مى شويم، چيزى كه قابل 
اندازه گيرى اســت و ظرفيتى كه تغيير دادن آن 
دشــوار است. اّما در ســال هاى اخير ديدگاه هاى 
ديگرى نســبت به هوش پديد آمده است. يكى از 
ايــن ديدگاه ها، نظريه هوش چندگانه اســت كه 
توسط هوارد گاردنر، روان شناس دانشگاه هاروارد، 
ارائه گشته  است. بر طبق اين نظريه، ديدگاه هاى 
روان سنجى سنتى نسبت به هوش، بسيار محدود 
و ضعيــف اســت. گاردنر نظريه اش را نخســتين 
بــار در كتاب «قاب هــاى ذهنــى: نظريه هوش 
چندگانه»، در ســال 1983 ارائــه كرد. به عقيده 
او همه انســان ها داراى انــواع مختلفى از هوش 
هســتند. او در كتاب خود، هشــت نوع مختلف 
هــوش را معرفى نموده و احتمال داده اســت كه 
نوع نهمى نيز به عنوان «هوش هستى گرا» وجود 
داشته باشــد. طبق نظريه گاردنر، براى به دست 
آوردن تمــام قابليت ها و اســتعدادهاى يك فرد، 
نبايد تنها به بررسى ضريب هوشى پرداخت بلكه 
انواع هوش هاى ديگر او مثل هوش موســيقيايى، 
هوش درون فــردى، هــوش تصويرى-فضايى و 
هوش كالمى- زبانى نيز بايد در نظر گرفته شــود. 
نظريه گاردنر با انتقاداتى از ســوى روان شناسان 
و مربيــان روبرو گشته اســت. منتقدان مى گويند 
تعريف گاردنر از هوش بســيار وســيع و گسترده 
 است و هشت نوع هوشى كه او تعريف كرده فقط 
نشان دهنده ى استعدادها، خصوصيات شخصيتى 
و توانائى هاست. از ديگر نقاط ضعف نظريه گاردنر 
مى توان به كمبود پژوهش هاى عملى پشتيبان آن 
اشاره كرد. اما با وجود اين، نظريه هوش چندگانه 
محبوبيت زيادى در بيــن مربيان و آموزش گران 
پيدا كرده است و بسيارى از معلمان از اين نظريه 
در انتخاب شــيوه تدريس خود استفاده مى كنند. 
در ايــن مقاله با هشــت نوع هــوش مختلفى كه 

گاردنر تعريف كرده است بيشتر آشنا مى شويم.
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«طراحى نشانه» را از لحاظ سهولت و سختى به چند گروه تقسيم كرد. براى هر مؤلفه سه سطح 
قابل تميز وجود دارد: 

مانند  ندارند.  زيادى  تجربى  سابقه ى  كه  قرارمى گيرند  هنرجويانى  سطح  اين  در  يك:  سطح 
همچنين  و  خوانده اند  درس  تجسمى  غير  رشته هاى  در  دانشگاه  از  قبل  مقطع  در  كه  كسانى 

كسانى كه اين درس در مقطع كاردانى به آن ها ارائه مى شود.
سطح دو: در اين سطح، دانشجويان مقطع كارشناسى ناپيوسته و آنان كه در دوره ى متوسطه، 

سابقه ى تحصيل در رشته هاى تجسمى داشته اند، قرار مى گيرند.
سطح سه: افرادى در اين سطح قرار مى گيرند كه مفاهيم اوليه تجسمى را آموخته اند و حد اقل 
در حدود 200 ساعت سابقه ى تجربه در بحث« نشانه» را دارا باشند.دانشجويان مقطع كارشناسى 
ارشد و يا كارشناسى پيوسته يا ناپيوسته با تجربه ى مفيد و هدفمند مى توانند در اين سطح قرار 

بگيرند.
4. تجربه زبان بصرى

    سطح عالى تر برخورد با هر تصوير هنگامى است كه هنرمند به شكل آگاهانه قواعد و قوانين 
اوليه را رعايت كرده يا از آن ها عدول مى كند. قدر مسلم اين كه براى شكست قواعد اوليه، رسيدن 
به سطح باالتر شناخت و درايت ضرورى است. بايد اين را اضافه كرد كه اين مرحله (شكستن 
قوانين) در باالترين سطح زبان بصرى قابل اجراست و در سطوح ابتدايى اجراى آن امر آموزش 

را بسيار سخت مى كند.
5. شناخت فضاى مثبت و منفى

   فضاى مثبت و منفى دو تفكيك اساسى براى هر تصوير است. در توضيح فضاى مثبت و منفى 
براى مثال بايد گفت؛  هر خطى كه بر روى كاغذ مى كشيم به عنوان فضاى مثبت در نظر گرفته 
شده و زمينه ى آن فضاى منفى خواهد بود. هنرمندان تجسمى سنتى در رشته هاى مختلف به 
خوبى با اين موضوع آشنا بوده اند. در خوشنويسى سنتى به آن "سواد و بياض" گفته مى شود. 
سواد همان «خط» نوشته شده و زمينه آن «  بياض» گفته مى شود. اين دقت در اسم گذارى نشان 

از اهميت تعادل بين اين دو فضا است. 
6. تناسب اجزاى مختلف 

   يكى از قابليت هايى كه طراحى اثر گرافيكى نيازمند آن است، قابليت اجرايى در اندازه هاى 
كوچك و بزرگ است. به بيان ديگر؛  اثر گرافيك بايستى در همه ى حاالت، شخصيت و معناى 
خود را حفظ نمايد و اين تنها در حالتى ممكن است كه تناسب بين همه ى اجزاى نشانه رعايت 

شده باشد.
7. مهارت هاى اجرايى و تكنيكى

   داشتن ايده هنرى، تنها نكته ى مهم براى دستيابى به يك اثر گرافيك خوب نيست و عواملى 
ديگر، نظيِر مهارت هاى تكنيكى نيز مى تواند امكان دستيابى به نتيجه را با سرعت بيشترى ممكن 
سازد. چنانچه كالس هاى طراحى گرافيك از جنبه ى آموزش هاى تكنيكى غنى نباشد، دستيابى 

هنرجويان به نتايج مورد انتظار با مشكالتى روبرو خواهد شد.
8. خالقيت 

   خالقيت در نزد دانشجو، يكى از خصلت هاى تأثيرگذار در طراحى گرافيك است. اين ويژ گى 
در سطوح باالتر آموزش معنا پيدا مى كند، چرا كه در سطوح ابتدايى، هنرجو فقط به فكر برطرف 
نمودن مشكالت اجرايى بوده و اضافه شدن گزينه اى ماننِد خالقيت، كار را دشوارتر مى سازد. 
دست يابى به خالقيت نياز به شناخت و تمرين در رشته هنرى مورد نظر دارد و معموالً هنرجو 
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در ابتداى راه توانايى آفرينش كار خالقانه محض را ندارد. 
9. دانش نظرِى طراحى نشانه

   براى طراحِى دقيق، هدفمند و هنرمندانه، آگاهى عميق و گسترده از سوژه در كناِر خالقيت و 
ايده پردازى، باعث خلق نشانه اى مى شود كه از ماندگارى، مقبوليت و اصالت افزون ترى برخوردار 
بوده و اين سطح از دانش بايستى توسط دانشجو و در خارِج از فضاى كالس و از دل مطالعات و 

پژوهش هاى وى به دست آيد. 
10. ويژگى هاى كاربردى طراحى گرافيك (نشانه)

   يكى ديگر از ابعاد طراحى نشانه، ويژگى هاى كاربردى آن است. اجرا بر روى سطوح متفاوت 
و چاپ در اندازه هاى مختلف براى بررسى و شناسايى كاركردها و نقاط ضعف احتمالى نشانه،  
از نكاتى است كه بايد به هنگام طراحى به آن توجه شود. هر چند اين مرحله نيز در در سطوح 

مقدماتى جاى بحث زيادى ندارد و بيشتر براى مراحل بعدى مورد توجه قرار مى گيرد.
بررسى يكى از شيوه هاى رايج در كارگاه طراحى گرافيك (نشانه)

   شيوه اى كه در برخى از دانشگاه ها ( يا اغلب دانشگاه ها از نظر مؤلف) از آن استفاده مى شود اين 
گونه است كه در ابتداى ترم، موضوعات به دانشجويان پيشنهاد شده و از آن ها مى خواهند پس از 
مدتى طرح هاى اوليه را ارائه نمايند. موضوعات مى توانند، نشانه هايى براى يك جشنواره، شركت 
كه  است  زمانى  محدوديت  شيوه،  اين  عمده ى  مشكل  باشند.  ها  اين  مانند  و  تجارى  مهندسى، 
اجراى آن را توسط دانشجو دشوار مى سازد. به عبارتى،گرچه اجراى اين شيوه بدون بازه زمانِى 
خاص ممكن است، اما قرارگرفتن آن در چهارچوب ترم،  دسترسى به بسيارى از اهداف آموزشى 
آن را ناممكن مى كند. به بيان ديگر، وقتى موضوع پيشنهادى را دانشجو دريافت مى نمايد، كار 
تجربى اش را آغاز مى كند. تجربه هاى اوليه ى او معموالً خيلى شبيه به يكديگر است و تصورات 
قبلى از موضوع به حدى گمراه كننده است كه براى رسيدن به نتيجه ى مطلوب به چند برابر 
وقت نياز دارد. در اين شيوة دانشجو چندان نمى تواند از استادش بهره ببرد چرا كه نوع تمرين 

اين امكان را محدود مى كند.
دانشجويانى با اين شيوه موفقند كه از زمينه ى قبلى خوبى برخوردار بوده و هوش و توانايى آن ها 

در حد مطلوبى باشد تا مشكالت پيش رو را شخصاً حل كنند. 
ساعات كالس كارگاهى تا اواسط ترم بدون فعاليت مى ماند و كالس بازده كمى دارد. 

بررسى نتايج شيوه ى رايج 
   در صورتى كه آموزش به گونه ى مرسوم تحقق يافته باشد، نتايج زير، بازگو كننده ى موارد 
مهمى خواهد بود. چنانكه مشاهده مى شود؛ ساعات كار در كالس و سهم ارتباط ميان استاد و 
دانشجو بسيار اندك است و اين يكى از علل اساسى تمايل دانشجو براى كمك گرفتن از ديگران 
به شمار مى آيد كه، نگران كننده است. از سوى ديگر دانشجويانى كه خواهان استفاده از فضاى 
كارگاه ها هستند، وقتى با اين وضعيت روبرو مى شوند، ممكن است، دچار دل زدگى و رخوت شده 
و نسبت به كالس و درس بى انگيزه مى گردند. نكته ى ديگر اين كه با خالى شدن كالس از افراد 
زحمت كش و عالقه مند، بازده فضاى آموزشى و كارگاه ها كاهش مى يابد، همان سهمى كه هر 

دانشجو در باال بردن سطح آموزش دارد.
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در ادامه چند شيوه آزمون شده با تفاوت هاى زياد از يكديگر به شرح ذيل ارائه مى شود:
شيوه ى  نخست 

مقطع  در  بودند  شده  انتخاب  تصادفى  صورت  به  كه  دانشجويان  از  نفر  براى 45  شيوه  اين     
كارشناسى ناپيوسته (كارگاه گرافيك يك) تجربه شد. ابتداء از دانشجويان خواسته شد تا يك 
شىء را انتخاب كنند. در اين مرحله ويژ گى هاى اشياى مناسب با تصاوير  انتخابى با مشخصه هاى 

زير خواسته شد:
1. قابل تصور و در دسترس باشند. مانند چهارپايه، گلدان، كاله

2. اگر اندازه ى كوچكى از اشياء بزرگتر موجود بود (مانند اسباب بازى هاى مختلف) مى توانند 
آن را انتخاب كنند.

3. شىء منتخب نبايد جزئيات كمى داشته باشد چرا كه خالصه كردن اجزاء يكى از فعاليت هايى 
است كه در حين اين تمرين انجام مى شود. دانشجويان در طول اين تمرين تا حد امكان (تا جايى 

كه بشود شىء اصلى را حدس زد) خالصه كردن را تجربه مى كنند.
4. شىء منتخب بايد داراى حجم سه بعدى بوده و از اشكال دو بعدى نمى توان استفاده كرد. 

چرا   كه قرار است تا از شىء  طراحى هايى متنوع از زواياى مختلف و هدف مند تهيه شود.
5. ساختار شىء منتخب پيچيده نباشد، در غيراين صورت دانشجو به هنگام تجزيه و تحليل  شىء 

دچار سردرگمى مى شود.
6.  شئ، مى بايست با  راهنمايى و تأييد استاد انتخاب شود.

فارسى  حروف  با  كار  كه  چرا  مى شود،  توصيه  التين  حروف  از  استفاده  آخر،  مرحله ى  در   .7
پيچيدگى ها و دشوارى هاى خاص خود را دارد و بيشتر دانشجويان نمى توانند از پس تناقض هاى 

تصويرى پيش آمده برآيند. تجربه ى كار با حروف فارسى مجالى ديگر  مى طلبد.

اهداف شيوه ى نخست 
   در اين شيوه سعى شده، بر روى يكى از مشكالت اساسى دانشجويان تمركز شود. مشكل بزرگ 
در طراحى نشانه اين است كه دانشجو نسبت به ساختار شكلى موضوع، شناخت كافى نداشته و 
تمام برنامه هاى طراحى به عكسى از موضوع كه در اختيار دارد، معطوف مى شود. در بيشتر موارد 
اين عكس كه تنها منبع تصويرِى موضوع است، كفايت نمى كند. در اين شيوه انتخاب يك شئ 
كه ويژگى هاى ذكر شده فوق را دارد، مى تواند مشكل شناخت و بررسى بيشتِر موضوع را كم 
كند. ديدن موضوع از زواياى مختلف و با شرايط نورى متفاوت، ايده هاى تصويرى جديدى را در 

اختيار آن ها قرار مى دهد.
كار در اين شيوه درمراحل چندگانه و با نظارت استاد پى گرفته مى شود و در پايان هر مرحله، 
جهت رفِع نواقص اقدام كرده و براى انجام هر مرحله امتيازى در نظر گرفته شده تا انگيزه ى الزم 

براى فعاليت با نشاط در طول ترم ايجاد شود. 
يكى ديگر از مراحِل مهم طراحى نشانه، اجرا توسط نرم افزار است. بنابراين از دانشجويان خواسته 

مى شود تا در فرصت مناسب، مشكالت و نقاط ضعِف نرم افزارى طراحى را برطرف كنند. 
شرح مراحل:

1. انتخاب شئ براى طراحى نشانه با تأييِد استاد
2. طراحى از زواياى مختلف و شناخِت بيشتر موضوع

3. انتخاب يك زاويه از بين طرح هاى مختلف براى رسامى شدِن نشانه
4. طراحى با نرم افزار و خالصه سازى در سه مرحله
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5. انتخاب يكى از موارد خالصه شده با تأييد استاد و به كارگيرى چاشنى هاى تصويرى براى توليد 
هويت متفاوت و زدودن مشكالت.

6. اضافه كردن حروف به تصوير پايانى و برقرارى ارتباط مناسب ميان آن ها.

نتايج شيوه ى نخست  
 نكته ى مثبت اين شيوه صرف وقت دانشجويان در كالس و افزايش سهم استاد در پيش برد كار 
است. اين نكته عاملى ست تا مراجعه به كمك هاى برون كالسى و سپردن پروژه به ديگران در 

بازه زمانى انجام مراحِل چندگانه كاهش يابد.
قسمِت  در  كه  مشكالتى  خاطر  به  ولى  دارد  كه  زيادى  مزاياى  على رغم  شيوه  اين  مجموع،  در 
شناخت موضوع همچنان وجود دارد، چندان موفقيت آميز نبوده است. حداقل بايد گفت؛ اين 

شيوه براى دانشجويانى كه از نظر شناخت هاى قبلى سطح باالترى داشته اند، مناسب تر است. 
اغلب  كه   است  آن  شيوه  اين   مشكل  باشد.  شيوه  اين  براى  خوبى  نمونه ى  شايد   (1) تصوير 
پيشنهاد  اساس   براين  ندارند،  موضوع  از  بردارى  و كپى  طراحى  در  زيادى  توانايى  دانشجويان 

مى شود كه اين مورد  به عنوان يك شيوه ى مكمل مورد استفاده قرار گيرد. 
شيوه ى دوم 

   در ابتدا اين شيوه با اجراى نمونه اى براى دانشجويان توضيح داده شد. از دانشجويان خواسته 
شده ابتدا با رجوع به منابع موجود نشانه و لوگو، تعدادى از آن ها را جمع آورى كنند و با انتخاب 
سه عدد نشانه و تأييد استاد، براى انجام مرحله بعدى كار آماده مى شوند. در مرحله بعد تصاوير 
مناسب و منطبق با سبك نشانه انتخابى بايد جستجو و يافت شود و نمونه ى نهايى بايد بر اساس 

سبك نشانه ى كار شده ى قبلى تهيه شود. 
مراحل شيوة شماره 2: 

1. جستجو و انتخاب 10 نمونه و تأييد استاد
2. پياده سازى نشانه تأييد شده در نرم افزار انتخابى
3. رفع اشكاالت در پياده سازى الگو و سبك نشانه

4. پياده سازى 3 نمونه نشانه با اين روش و 2 نمونه ى ديگر به شكل مستقل و بدون تأييد استاد 

اهداف شيوه ى دوم 
   در اين شيوه با ساده كردن مراحل، سعى شده تا بيشترين توجه، بر سبك هاى اجرايى ساير 
هنرمندان باشد و به عبارتى؛ بر مهارت هاى اجرايى و تكنيكى و همچنين تجربه ى زباِن بصرى 
از  تقليد  با  داشت  خواهند  انطباق  براى  كه  تالشى  در  دانشجويان  ترتيب  اين  به  شود.  متمركز 
شيوه ى كار بزرگان اين حرفه به رموز طراحى نشانه دست پيدا كنند. در اين جا نيز  بنا به داليلى 
كه قبًال گفته شد از به كار بردن حروف فارسى پرهيز شده تا مشكالت مربوط به نشانه حل و 
فصل شوند و اين كه تجربه ى حروف فارسى نيازمند تمرين هاى ديگرى است تا تفاوت هاى كار با 

حروف فارسى در برابر حروف التين كشف گردد.

نتايج شيوه ى دوم 
   در اين شيوه؛ دانشجويان با تمركز بر روى طراحى نشانه و با نظارت استاد در پايان هر مرحله 
تصوير  كنند.  كسب  خوبى  بسيار  نتايج  توانستند  بودند،  كرده  انتخاب  كه  نشانه هايى  از  متأثر 
اوليه را به نشانه تبديل كردند و چون نمونه اى از نشانه داشتند در اجرا كمتر سردرگم شدند. 

تصوير 1
نمونه كار دانشجو در شيوه ى نخست

 منبع:آرشيو آثاركالسى  نگارنده
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در حقيقت؛ دانشجويان فقط تالش كردند تا  كارشان را به نمونه شبيه سازند و استاد نيز براى 
پس  بود  شده  تأييد  نشانه  زيرا،  داشت،  بيشترى  فرصت  نشانه  پيچيدگى هاى  و  مفاهيم  انتقال 

مى توانست، هدفمندتر عمل كند.
  ايرادى كه به اين روش وارد است اين است كه؛ دانشجو ممكن است به كارهاى انتخابى وابسته 
شده و در همين مرحله متوقف شود، اما سعى برآن است تا در ادامه از نظارت و دخالت استاد 
كاسته گردد. بدين منظور؛ پنج تمرين براى هر ترم در نظر گرفته شده و استاد فقط براى سه 
مورد اول به دانشجو در انتخاب كمك مى نمايد و براى دو مورد ديگر، دانشجو بايستى كار را 
به تنهايى به اتمام برساند. از ابتدا به او گفته شده تا انگيزه اش تداوم داشته، به ذهن خود براى 

مستقل شدن اعتماد بيشترى داشته باشد.
   نكته ى مهم ديگر؛ اين كه دانشجو امكانات تصويرى چندانى در اختيار نداشته و محدوده ى 

انتخاب وى خيلى وسيع نخواهد بود، لذا او بايد اين فن را فرا گرفته و در اجرا استقالل يابد. 
همان طور كه مى بينيم؛ در اين شيوه با تقليد از نشانه هاى طراحان بزرگ به نحوى شگرد كار در 
آثار جديد اعمال شده است. انتخاب آگاهانه از نمونه هاى برجسته وبهره گيرى از راهنمايى هاى 
موثر استاد، مى تواند دانشجويان را با شيوه هاى مختلف طراحى نشانه آشنا نمايد(مجموعه تصاوير 

شماره 2).

شيوه ى شماره سه 
در اين شيوه؛ دانشجويان با تصويرى كه به تأييد استاد رسيده كار خود را در قالب ِبرنامه ى رسامى 
شروع كرده و تالش مى نمايند تا به مشخصات تعيين شده براى يك نشانه ى مطلوب دست يابند. 

شرح مراحل شيوه ى سوم
1. انتخاب تصوير مناسب با مشخصات قابل قبول براى نشانه

2. رسامى شدن تصوير در برنامه ى وكتورى2 و خالصه سازى نشانه
3. اضافه كردن چاشنى تصويرى

4. اضافه كردن حروف متناسب با ساختار تصوير(مجموعه تصوير شماره 3)

اهداف شيوه ى سوم
در اين شيوه، هر گونه فعاليت كم اثر از كار حذف شده و مى توان گفت؛ هر نكته اى كه جوينده را 
در رسيدن به هدف خسته مى كند از برنامه كنار گذاشته شده است ناگفته نماند كه، اين حذف ها، 
قسمتى از اطالعات هستند كه قبًال در بخش پيش فرض ها در تقسيم بندى به عنوان سطح اول از 

آن ها نام برده شد و دانشجو در آينده ى نزديك شخصاً به آن سطح دست پيدا خواهد كرد.

 مجموعه تصاوير شماره 2
نمونه كار دانشجو در شيوه ى  شماره 2

مجموعه تصوير شماره 3:نمونه فعاليت انجام شده از طرف استاد براى تفهيم نحوه ى كار در  منبع:آرشيو آثاركالسى  نگارنده
شيوه ى سوم.  منبع آرشيو كالسى نگارنده

                           پيشنهادى براى انتقال مفاهيم در كارگاه طراحى نشانه
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نتايج شيوه ى سوم 
   نتايج اين شيوه، همانند شيوه ى دوم بوده و تنها يك تفاوت اساسى وجود دارد. در واقع، دانشجو  
در شيوه ى دوم هدف كامال مشخصى داشته اما در اين شيوه غايت كار چندان معين و واضح 
نيست. در شيوه ى شماره دو، استفاده از سبك هاى گونا گون مى تواند نتيجه پربارى به همراه 
آورده و اما شيوه ى آخر با تمركز برروى تصوير و با حضور و راهنمايى استاد مشكالت كاهش 
مى يابد و تأثيرش بر ايجاد شناخت در دانشجو بسيار زياد خواهد بود.(مجموعه تصاوير شماره 4)

نتيجه گيرى
  بررسى هاى نگارنده در اين مقاله، مبين اين نكته است كه؛ انتخاب شيوه ى مناسب براى ادارة 
كالس كارگاه نشانه، مى تواند انگيزه و اميد  دانشجويان را  باال برده و غالب مشكالت فنى آن ها 
در درون كارگاه با نظارت مدرس كارگاه مرتفع گرديده و بهره ورى كارگاه و رغبت  بهره گيرى از 
آن افزون تر گردد. انتظار بيش از حد از دانشجو در مرحله ى نخست، هيچ كمكى به پيشرفت آن 
نمى كند، بلكه به علت سنگينى تكليف، برخى از دانشجويان را به اقدامات جبرانى مانند كمك 
گرفتن از ديگران راغب مى كند و يا تعداد جلساتى كه غيبت مى كنند بسيار بيشتر از حد معمول 
مى شود و در نتيجه منجر به تأخير در تحويل پروژهاى كارگاهى مى گردد. بنابراين شيوه ى رايج 

به علت نقاط مشكالت متعدد شيوة موفقى نيست.
شده،  طراحى  شئ  كردن  ملموس  با  تا  شد  آن  بر  سعى  نخست،  شيوه ى  در  پژوهش  اين  در 
مشكل ارتباط با شئ هموار شود اما ضعف در طراحى بيش از آن بود تا در عرض چند جلسه 
بر طرف شود. درنهايت ضعيف ترين نتيجه از شيوة شماره يك بدست آمد. در شيوة دوم تقليد 
و سعى در درك سبك نشانه هاى انتخابى، نكات آموزنده بسيارى را به دانشجويان آموخت. در 
شيوه ى سوم حضور استاد در طى جلسات و حضور مستمر در كالس بسيار ضرورى است چرا 
حذف  و  اتودها  پياده سازى  تكنيكى،  مشكالت  كردن  برطرف  براى  مى بايست  دانشجويان  كه 
اشتباهات مورد راهنمايى قرار بگيرند. نتيجه ى كار در اين شيوه بسيار رضايت بخش ولى در عين 

حال كمبودهايى داشت.
   درنهايت بهترين شيوه براى شروع اولين كارگاه نشانه تركيبى از شيوه شماره دو و سه است؛ 
كه بدين ترتيب است: شيوه شماره ى دو به علت اين كه سبك (style) نهايى به  دست آمده و 
فقط بايد آن را با طرح مناسب كرد، براى شروع به كار مى تواند تمرين بسيار خوبى باشد. بهتر 
است نمونه هاى انتخابى سبك متفاوت باشد تا به دانش تكنيكى واجرايى  هنرجويان اضافه شود 

و از طرفى تحت تأثير زيادى از يك سبك قرار نگيرند. 
اجراى سه نشانه با شيوه شماره دو. اولين و دومين با راهنمايى استاد باشد.

اجراى سه نشانه ديگر با شيوه شماره سه. تمرين اول با كمك استاد و مابقى مستقل باشد.

2-  برنامه هــاى وكتــورى بــه برنامه هايى مانند 
Freehand، Corel و يــا Illustrator گفته 
مى شــود كــه پايــه ى تشــكيل آن منحنى ها و 
خطوط اســت. اين تقسيم بندى معموالً در مقابل 
Pixel كه پايه تشــكيل تصوير در آنBitmap

است قرار مى گيرد.

 مجموعه تصاوير شماره4
نمونه كار دانشجو در شيوه ى شماره 3

 منبع:آرشيو آثاركالسى  نگارنده
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