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   افزایش خالقیت در آموزش کارگاههاي طراحی رشتهبراي الگویی  ۀئارا

 مهندسی معماري

  

  2 و صفا سلخی خسرقی 1مازیار آصفی

  

موروثی و امري شناسان رفتارگرا یادگیري را روان. دشیند یادگیري از قرن بیستم آغاز امطالعات بر روي فر :چکیده 

 در. ها عنوان شد گرایان یادگیري محصول تمایزات ذهنی یادگیرنده تکمیلی شناختدانستند؛ با مطالعات  تابع حواس می

. شود عنوان سبک یادگیري یاد میشده که از آن بهمنجر واقع تمایزات ذهنی افراد به الگوي ثابتی در رفتار و عملکرد 

 با هدف شناسایی تمایزات ذهنی این مقاله.  استي یادگیري  استفاده از تواناییهامنظور از سبکها ترجیح افراد در

 این پرسش مطرح ،روایناز.  کارگاههاي طراحی معماري استها و ارتباط آن با عملکرد خالق دانشجویان در یادگیرنده

گیري از سبکهاي  سازد؛ یا به عبارتی چگونه با بهره ها چگونه عملکرد آنها را متأثر می شود که سبکهاي متمایز یادگیرنده می

راهبرد . هاي طراحی معماري بستري براي بروز خالقیت دانشجویان فراهم ساختکارگاهتوان در  ها می یادگیرندهمتمایز 

ی تحقیق، از نوع همبستگی است که اثربخشی سبک یادگیري به رویکرد کمگویی به این پرسش، باتوجه اصلی براي پاسخ

) HBDI(ري اطالعات از ابزار سنجش سبک یادگیري هِرمانآو دهد؛ در جمع بر عملکرد خالق را مورد ارزیابی قرار می

هاي کمی  آزمایی مطالعات تئوري از طریق تحلیل داده براي راستی) SPSS(آماري  از نرم افزار تحلیل.استفاده شده است

 ي معناداري بین سبک یادگیري تعاملی و عملکرد دهد که یک رابطه دستاوردهاي این مقاله نشان می. استفاده شد

هاي طراحی معماري را به  تر آتلیه تواند امر هدایت هر چه مؤثرتر و خالق هاي این تحقیق می یافته. تحصیلی وجود دارد

  .ویژه با کاربست فعالیتهاي گروهی بهبود بخشد
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 مقدمه .1

 و اهمیت آن چه به لحاظ رند مهندسی معماري داۀدروس طراحی معماري نقش محوري در آموزش رشت

ري نیازمند یند معماااغلب فر. هاي وابسته به آن بر کسی پوشیده نیستنظریهدانش تجربی و چه به لحاظ 

چراکه در کارگاههاي طراحی ؛ است نیازمند شناخت و پرورش که آن نیز ابتکار عمل به پشتوانۀ خالقیت

د تا به دانشجویان در شناسایی وشمی آمیختهشده در سایر واحدهاي درسی با هم  علوم فراگیريمعماري

دمیرخان و دمیرباس. )1393شریف، (ند کپاسخهاي خالق کمک 
1 

هاي طراحی کارگاهیادگیري در ) 2007(

 طراحی شروع به شناسایی خصوصیات انادت اس،اخیراً .دانند معماري را متأثر از سبک یادگیري دانشجویان می

 تا عملکرد آنها در کارگاههاي طراحی معماري را ارتقا بخشند اندسبکهاي یادگیري دانشجویان کرده

یشینه  پ.(Drmibas & Demirkan, 2003; Kvan & Yunyan, 2005) و) 1389زاده و دیگران، سیدعباس(

تمایزات   با تشکیل گروههاي طراحیتوانند میان مهندسی حاکی از این است که دانشجویتحقیق

 و از تمام تواناییهاي الزم براي خلق یک اثر (Chen & Ling, 2010)دهنیادگیري خود را پوشش د

 سبک  رابطۀ ۀزمین در). 1388مظفر و دیگران، ( نندککارهاي گروهی استفاده  ۀخالقانه در سای

کانوگارسیا و هوگس. از اواخر قرن بیستم وجود دارد ییادگیري و عملکرد تحصیلی تحقیقات
2

)2000 (

 وتحلیل کالج پژوهشی با عنوان روشهاي یادگیري و روشهاي تفکر، تجزیه210تحقیقی بر روي دانشجویان 

نتایج بیانگر وجود ارتباط معنادار بین . ارتباط بین این دو و تأثیر آنها بر موفقیت تحصیلی انجام دادند

 در تحقیقی دیگر در بین دانشجویان دختر دانشگاههاي ).1388ذهبیون و احمدي، (بود و روش این د

واگنر، راهبردهاي  ـ  سبکهاي تفکر استرنبرگ نامهنیز با استفاده از سه پرسش دولتی و آزاد یزد

دستیار  یادگیري
3

 و عملکرد تحصیلی درتاج
4
  متغیر سبکهاي تفکر و رویکردهاي یادگیري مورد ،

 تفکر خالقنامۀبا پرسش  پیتر هانی.)1391بخشایش، (  قرار گرفتندبررسی
5 

به بررسی میزان استفاده 

____________________________________________________________________ 
 

1. Drmibas & Demirkan 
2. Cano Garcia & Hughes 
3. ASSIST 

ساختند و سپس با (Entwistel & Tait)نامۀ رویکردها و مهارتهاي مطالعه و یادگیري را ابتدا انتویسل و تیت  پرسش.4

از رویکرد اند مقیاس تشکیل شده است که عبارت از سه زیرنامهپرسشاین . تر شد رامسدن کاملکارهاي انتویسل و

 است که براي سنجش هر کدام از تا 52نامه ي این پرسشپرسشهاتعداد .  و رویکرد راهبردي،عمیق، رویکرد سطحی

  ).101. ، ص1391بخشایش، ( استفاده شده استپرسش 16رویکردها از 
  

این . شتر از یک عامل فقط در یک عامل مؤثر بوده و برخی دیگر در بیآنهابرخی از . پرسشنامه دارد 48این آزمون  . 5

میزان اعتبار . ربزي، عدم کنترل پیامد و انگیزش را می سنجدپنج عامل خودکارآمدي، تأثیرات هیجانی، برنامهپرسشنامه 

عیسائی و ( است وردهدست آهب) 73/0آلفاي کرنباخ، (با روش همسانی درونی) 1383(این آزمون توسط درتاج

 .)1390دیگران،
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ون و ـذهبی( تـه اسـی پرداختـت تحصیلـاط آن با موفقیـویان و ارتبـاز تفکر خالق در دانشج

ز ـغه مـاد بـا اعتقـ ب،زيـم تسلطِ مغـدر علـپ، )1991(ان ـره، نِد هِرمـاالخـو ب) 1388احمدي، 

  HBDI شده و ابزارتقسیم
1 

ترتیب به  به)D(و  )A(، )B( ،)C(مغزي ها را بر اساس چهار ربع یادگیرنده

ۀ با استفاده از چرخ) 2007( دمیرخان و دمیرباس. اي، تعاملی و درونی تقسیم کرد بیرونی، رویه

اري را مورد ارزیابی قرار بین سبکهاي یادگیري و عملکرد تحصیلی دانشجویان معم  یادگیري کُلب، رابطۀ

ولی به لحاظ است  بین سبک یادگیري و عملکرد غنی   رابطهرفته پیشینۀ تحقیق در زمینۀهمروي. دادند

 نیازمند بررسیهاي بیشتر رد، که ارتباط زیادي با یادگیري خالق دا، معماريشده در رشتۀکارهاي انجام

 تفاده از نظریۀکرد خالق در آموزش معماري و با اساین تحقیق با هدف تمرکز بر روي بهبود عمل. است

 بین سبکهاي یادگیري با عملکرد خالق  جوي رابطهورمان در جستد هِ یادگیري نِۀسبکهاي چهارگان

  .دانشجویان طراحی معماري است

 

  لهئتعریف مس .2

  زیرا مویشمیشناسی  روانةرشد آن در حوزهب متوجه روند رو،نخست یادگیري  با مرور تاریخچۀ

 امروزه با ،که درحالی.)1392ترابی و اسالمی، (دانستند  تر آن را امري موروثی و استعداد ذاتی میپیش

محبی تفرشی، ( اکتسابی است  اعمال و رفتارهاي هوشمندانه قابل فراگیري و ورویکردهاي شناختی

نظر یک استاد تعلیم  محیط یادگیري و کاربرد در گذشته یکی بود و هر فرد زیر؛ دوم آنکه)1385

بینند       فرد زیر نظر یک استاد آموزش میولی اکنون این دو محیط از هم جداست و چنددید  می

یند یادگیري و اها در فر   این دو نکته باعث نادیده گرفتن نقش مهم یادگیرنده.)1375 ندیمی،(

  ۀ از طرفی تاریخچ).2011ان، دیگرعلی باوانه و (استها شده  توجهی به تمایزات فردي یادگیرنده بی

 به تقلید از مدارس مادر بوزار و درن وم( یکی همگرا ؛مدارس معماري در ایران پس از گذر از دو دوره

به ) 1381حجت،( تعلیق ، اکنون در مرحلۀ)گرایی رن و کثرتمدپست( واگرا ةو دیگري دور) باوهاوس

هاي پیشین و اتخاذ رویکردهاي نوین با  ه شیوهبرد و رهایی از این حالت نیازمند بازنگري ب سر می

 از دانشگاه پیشاغلب ضعف نظامهاي آموزشی به دوران تحصیل . توجه به مقتضیات عصر حاضر است

صورت غیر قابل  اطالعات به ة ذخیرانگیز از نیروي ذهن به ة شگفتجاي استفادگردد که به برمی

 ما را ناگزیر از حرکت ین اوضاع نامطلوب نظام آموزشیا). 1386المزدین ها، (پرداختند  فراخوانی می

کند و چون این توانایی براي افراد   مغز انسان میةگیري از تواناییهاي بالقو  خالقیت و بهرهدر جادة

زاده و حائري( شود همیت تفکر خالق در امر یادگیري آشکار میا ؛ در نتیجهمستعد قابل تعلیم است

  .)1393 ،؛ شریف1383حسین، محمد

____________________________________________________________________ 
 

1. Herman Brain Dominance Instrument 
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  هاي آن یادگیري و نظریه. 1. 2

شود، نتایج   درونی است، ولی چون موجب تغییراتی در رفتار یادگیرنده میییادگیري اساساً عمل

در مقام تعریف ). 1386چشم، چراغ(اند  هاي بیرونی قابل سنجش  که این فرآوردهردبیرونی دربردا

ۀ از راه تجربه در کنار مطالعه است و به گفتیابی  ي کسب دانش، فهمیدن، و تسلطایادگیري به معن

شده رخ  تمرین تقویتنتیجۀیادگیري تغییر نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه است که در) 1961(کیمبل 

غیرقابل مشاهده است که موجب و ) ذهنی( درونی يرویداد یادگیري به لحاظ ماهیت. دهد می

 واسطۀهگر از جمله رشد قابل تمییز است و تحقق آن ب با هر تغییرات دی کهدوشمیتغییرات در رفتار 

از طرفی یادگیري همیشه مورد بحث ). 1375 ندیمی،(گیرد  تجربه و تداعیهاي پیشین صورت می

. دادند شناسی بوده است که هر یک یادگیري را به امري نسبت میفالسفه و اندیشمندان علم روان

گرایی   یعنی رفتارگرایی و شناخت؛ بزرگ فکريگروهه دو طور کلی قابل تقسیم بهنظریات یادگیري ب

بندي  در این دو دسته. اند گرایی بنیان نهاده شده  شناخت ۀنظریات اخیر براساس تکمیل شاخ. است

صورت تام به از معلم به (Barr & Taqq, 1995)بزرگ ما شاهد یک جریان انتقال مسئولیت یادگیري 

 پردازش ، نظریۀنهایتاً. است متفاوت از طبیعت انسان هاير از تفسیر یادگیرنده هستیم که متأثخودِ

شود، درواقع  مطرح می» نظریات نهایی«ا تحت عنوان ی» گرایی فراشناخت«نوعی اطالعات که به

 یادگیري و چگونگی وقوع آن در مغز فرایندیافته از تمام نظریات گذشته با تأکید بر  تکاملۀمجموع

است نار توجه به سیستم عصبی، اصل تعمیم تجربیات و بازخوردهاي محیطی در ک) 1393ترابی، (

  )1جدول ). (1385محبی تفرشی، (
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  شناسی، فلسفه و علم یادگیري در آموزش معماريشناسی، معرفتسیر تحول تأثیر انسان: 1 جدول

 )نگارندگان: منبع(

معرفت  انسان شناسی

 شناسی

  )فلسفه و علم(شناسی روش

 

 معماري

تشبیه 

 انسان

ویژگی 

 انسان

عامل مؤثر در 

 یادگیري

 مکتب نظریه دانشمند فیلسوف

  1رنه دکارت  تفطر لوح سفید ساعت

)1596 - 

 )م1650

  2جان الك

)1632 - 

 )م1704

 گراییعقل

 نوروفیزیولوژیکی

 کارکردگرایی

نیازمند  حیوان

اعمال زور 

 و فشار

حواس 

 پنجگانه

  3توماس هابز

)1588 - 

 )م1679

  4اسکینر

)1904 - 

 )م1990

  رفتارگرایی

 )استادمداري(

 اجتماعی

مدرسه بوزار 

  -استاد (

 )شاگردي

 تگشتال

 گراتداعی

 گراییتجربه

ماشین 

  پیچیده

 

کنجکاو و 

  طلبلذت

  

 

استوارت  هتجرب

  5میل

)1806 - 

  )م1873

  6داروین

)1809 - 

 )م1882

  7راجرز

)1902 - 

  )م1987

  

 

  گراییشناخت

  )دانشجومداري(

  

 ساختارگرایی 

   باوهاوسۀمدرس

  )مدرن(

 

 )م1909 - 1850(،8جدایی فلسفه از علم توسط ابینگهاوس

حواس پنج  اي از تمامی تفاسیرملغمه

فطریات  + گانه

 ذهن + هتجرب+ 

  کانت

 

  9پیاژه

)1896 - 

  )م1980

 

  نظریات نهایی گراییفراشناخت

 )ر پردازيخب(

سیستم 

دانشگاهی 

 )مدرنپست(

 
 

  سبکهاي یادگیري و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی. 2. 2

معتقدند که سبکهاي ) 1386(ها  المزدین. رویداد یادگیري در افراد مختلف به یک شکل نیست

 واسترنبرگ ( .مراتب بیشتري نسبت به سبکهاي یکسان دارندتفاوت در یک کارِ گروهی بازدهی بهم

 :کنند  اهمیت شناخت سبکهاي تفکر و یادگیري به موارد زیر اشاره میبارة در)1997(و ـکنریگورـگ

____________________________________________________________________ 
 

1. René Descartes 
2. John Locke 
3. Thomas Hobbes 
4. B. F. Skinner 
5. John Stuart Mill  
6. Charles Darwin 
7. Carl Rogers 
8. Hermann Ebbinghaus 
9. Jean Piaget 
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بینی موفقیت تحصیلی در  براي پیشـ2؛ کند  شخصیت و شناخت پلی ایجاد میبین مطالعۀـ 1

بینی انتخابهاي شغلی و موفقیت شغلی مهم براي پیشـ 3 ؛موقعیتهاي آموزشی مفید و ضروري است

مندي انسانها به هگرفتن، آموزش دادن و عالق تواند در روش یاد  هر سبک میـ4 ؛ ضروري استو

بخشایش،  (.مسائل گوناگون تأثیر بگذارد و سهمی مهم در تعیین رفتار انسانها به خود اختصاص بدهد

 .ندردافردي بهشود افراد سبکها، رویکردها و روشهاي یادگیري متفاوت و منحصر گفته می). 1391

هر دو از )  رویکرد یادگیري دستیارنامۀنظیر پرسش( سبک و رویکرد یادگیري .)1393فر،  خشنودي(

در مقام تعریف سبک یادگیري به الگوي . آیند بینی عملکرد تحصیلی به حساب می متغیرهاي پیش

. یابد  میرب آموزشی الزم دست آن فرد به تجاوسیلۀهشود که ب ثابتی در رفتار و عملکرد گفته می

اما روش ). 1380سیف،(شود  استفاده می» ترجیح یادگیري «از کلمۀ» سبک«جاي کلمۀ گاهی، به

است که معنی شود به این   شناختی و فراشناختی نیز یاد میراهبردهايعنوان یادگیري که از آن به

یند یادگیري به ارروشهایی را براي کنترل و تنظیم ف) شناخت(یند یادگیري خود افرد با آگاهی از فر

 ۀ که براساس نظری،PQ4Rتوان به روش نهایی  جمله این روشها می؛ از)فراشناخت(برد  کار می

حال ). 2جدول  (:)1385محبی تفرشی، (خبرپردازي و رویکرد عمقی شکل گرفته است، اشاره کرد 

اسایی سبکهاي مدلهاي رایج در شن. توان این سبکها را شناسایی کرد  این است که چگونه میپرسش

  . آورده شده است3یادگیري در جدول 

  

 )نگارندگان: منبع(رمان د هِتمایز سبک رویکرد و روش یادگیري در مدل نِ: 2جدول 
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  )نگارندگان: منبع(مدلهاي رایج در شناسایی سبکهاي یادگیري : 3جدول 

  
  

 عملکرد تحصیلی خالق . 3. 2

هاي مختلف آموزشی همواره مورد سنجش قرار گرفته  در رشتهو  مختلف روشهايعملکرد تحصیلی به 

 خود با تکیه بر عواملی چون انگیزش و خودکارآمدي به نامۀرتاج در پرسش د،ور مثالطبه. است

پور، درتاج و موسی(پردازد  ی ایران میسنجش عملکرد تحصیلی دانشجویان در پنج دانشگاه دولت

 مهندسی معماري بسیار حائز اهمیت است، شاخص اصلی  در رشتۀکه عامل خالقیتآنجاییاز). 1384

عملکرد تحصیلی خالق اساساً با محور قرار دادن . سنجش عملکرد تحصیلی دانشجویان معماري است

در جهت تحقق یادگیري خالق . خود یادگیرنده بیشترین اهمیت را به روند یادگیري ذهنی داده است

(Mayer, 1989) نامید» تدریس خالقانه«رویکرد اول . رد قابل طرح بوده است دو رویک،همواره 

 بخشیبخشی و ثمرنوان رهبر ارکستر روشهاي خالق را در جهت انگیزهع که در آن مدرس بهدوشمی

 که مورد توجه این ،»تدریس براي خالقیت«بندد؛ ولی در رویکرد دوم یعنی  کار میهبراي فراگیران ب

در توسعه و تقویت تفکر و رفتار خالق  (Dinham, 1989)اهنماي سفر پژوهش است، مدرس در نقش ر

  (Sæbø et al., 2006)ند ک در خود فراگیران تالش می
  

  معرفی مدلهایی براي عملکرد خالق در یادگیري. 4. 2

کارتیازجمله ابزارهاي ارزیابی و سنجش سبکهاي یادگیري رایج در ارتباط با خالقیت مدل فورمت برنیس مک
1
، 

کلب  یادگیري تجربیۀیا نظری) چرخه( مدل
2

 و  (Khalid et al., 2011)رمان است د هِمغزي نِ و مدل تمام

____________________________________________________________________ 
 

1. Bernice Maccarthy(4-MAT) 
2. David Kolb (ELT) 
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 با یکدیگر  نیزگذاري سبکها شباهتهاي بسیاريرغم تفاوت در نامعلی. )1389 سلیمی و محمدي،(

 است که اساس )م1991 (HBID یعنی  مدل، ابزار تسلط مغزي نِد هرمانمتأخرترین). 3 جدول(دارند 

،  )D( ، درونی)A(آن برمبناي مدل چهاربخشی ترجیحات فکري است که فراگیران را به بیرونی 

فردي از هر در این مدل هر شخص ترکیب منحصربه. کند بندي میطبقه) B(اي و رویه) C( تعاملی

  . داردچهار حالت فکري 

نماي مغزي
1 

(A) :هاي مربوط  وتحلیل سرنخها و دادهزیهدر حل خالق مسئله از این تفکر براي تج

  . گیرد ها مورد استفاده قرار می شود؛ همچنین براي ارزیابی و قضاوت ایده به مسئله واقعی استفاده می

ریزي،  منظور برنامهدن ایده بهکر در حل خالق مسئله از این تفکر در حین پیاده :(B) نماي مغزي

  . شود ستفاده مییند اااجرا، پیگیري و ارزیابی نهایی فر

هاي مبتنی بر   تعریف مسئله وقتی از ایدهدر حیندر حل خالق مسئله از این تفکر : (C) نماي مغز

  . شود گیریم و در حین اجرا استفاده می احساسات و شهود بهره می

ارزیابی  تولید ایده و  و نیز تعریف مسئلههنگامدر حل خالق مسئله از این تفکر  :(D) نماي مغزي

  ). 1389زاده و دیگران، عباسسید(شود  ضاوت آنها استفاده میو ق

 )Aنوع (یادگیري بیرونی : بنابراین براساس این مدل، چهار نوع یادگیري قابل شناسایی است

ناشی از ) Dنوع (یادگیري درونی  ، سخنرانیها و کتابهاي مرجعباآموزش ازطریق یک منبع موثق 

 یادگیري تعاملی ،نگر یا شهودي طور کلها یا درك آنی مفهوم بههجرقه زدن، بینش، تجسم، تلفیق اید

، شکست کوشیممی از طریق مباحثه و کار عملی، آزمایشهاي مبنی بر احساسات که در آنها )Cنوع (

د و مطالبی کرخوریم و با فراهم شدن فرصتی براي بازخورد کالمی و تشویق دوباره سعی خواهیم  می

گام و روشمند براي آنچه بدان فکر به آزمایش گام به واسطۀ)Bنوع (اي   رویه یادگیريگیریم،فرامی

  ).1386ها، المزدین(شده و همچنین تمرین و تکرار براي بهبود مهارتها 
 

  و فرضیات تحقیقپرسشها. 5. 2

 بین سبک یادگیري و عملکرد تحصیلی است و رویکرد ۀ اصلی این پژوهش بررسی رابطپرسش

ها و تشکیل تیمهاي با افراد متفاوت به لحاظ سبک  ایی تفاوتهاي بین یادگیرندهاتخاذي، شناس

  .یادگیري است

 با چه نماي مغزي غالب است؟و  برترین نمرات متعلق به کدام افراد و گروهها : اولپرسش

 افراد با بیشترین امتیاز از چه میزان تسلط در هریک از ربعهاي مغزي برخوردارند؟:  دومپرسش

____________________________________________________________________ 
 

) A,B,C,D(ترجیحی یادگیرنده یا تسلط بیشتر یادگیرنده بر یکی از چهار ربع مغزي منظور از نماي مغزي،  نوع تفکر . 1

  .  است



    مازیار آصفی و صفا سلخی                                                                                               

 

75

 بندي مختلف وجود دارد؟هاي گروه آیا در طول تمرینهاي رشد مثبت براساس رویه: سومپرسش

 در نمرات برتر فعالیتهاي مختلف چگونه است؟ ) D(فراونی متغیر :  چهارمپرسش

)برتر( آیا رابطه معناداري بین نماي مغزي دانشجویان خالق : پنجمپرسش
1 

و عملکرد تحصیلی آنها 

هرمان و د ِ بین مدل تمام مغزي نِـ1: اند ازفرضیات اصلی این تحقیق عبارتوجود دارد؟ از جمله 

 بین سبک یادگیري حاکم در گروهها و ـ2. اي وجود دارد عملکرد تحصیلی خالق دانشجویان رابطه

  .اي وجود دارد عملکرد تحصیلی خالق رابطه

  

 روش تحقیق .3

  یندا فر.1. 3

وزیع انواع سبک یادگیري در بین دانشجویان درس  ت ةهدف مطالعه پیدا کردن نحونخست آنکه 

بندي افراد براساس سبکهاي یادگیري متمایز در انجام تمرینهاي  همچنین گروه؛ طراحی معماري است

)اولی خالق و دومی دلخواه( روابط دوستانه در تمرینهاي منزل مبنايبندي بر کالسی و گروه
2

؛ در 

جوي پاسخ به این و تحقیق در جست اینکه،دوم. استسته  سنجش عملکرد خالقانه در هر دو دنتیجه

 معناداري بین سبک یادگیري و عملکرد خالقانه دانشجویان ۀ است که آیا رابطپرسش
3

 در تمرینهاي 

سازي،  ترسیمی، مدل(اي از تمرینها  از آنجایی که طیف گسترده.  یا خیرکالسی و منزل وجود دارد

 هر یک  به سبکهاي یادگیري ویژهتوجهدارد، عملکرد دانشجویان با وجود )منزل، کالسی و پایان ترم

 ارتباط سبک یادگیري درونی و تعاملی با خالقیت، تأثیر این دو بنابر. در این طیف متفاوت خواهد بود

ها   نهایتاً داده؛ دانشجویان مورد سنجش قرار گرفته است عملکرد خالقانۀ ةصورت مجزا در نحومتغیر به

 و اکسل و با روش تحقیق SPSSافزار با نرم) به نماي مغزي آنهاانشجویان در هر بخش باتوجهنمرات د(

منظور پرهیز از اعمال سلیقه و نظر شخصی در الزم به ذکر است که به. تحلیل شدوهمبستگی تجزیه

و در تعریف تمرینها ؛ ازجمله تعدد و تنوع دهی تمهیداتی در نظر گرفته شده است یند نمرهافر

و در مواقعی با احتساب امتیاز ویژه به ندادن امتیازدهی براساس انجام کامل، انجام ناقص و انجام 

____________________________________________________________________ 
 

 ةتوانند دو نمرمی مبتکر و خالّق تنها دانشجویاناست ده ش در نظر گرفته 18 کل دانشجویان از ةاز آنجایی که نمر. 1

 .کنندمابقی را کسب 

بندي  شود تا بر اساس روابط دوستانه و شناخت از یکدیگر، گروه  میبندي دلخواه به دانشجویان اختیار داده در گروه. 2

گروه شوند که  سبکهاي  با کسانی همبایدهرمان، دانشجویان د ِبندي خالق بر اساس مدل تمام مغزي نِ کنند و در گروه

 .ارندمتفاوت یادگیري د

 . برجسته و باکیفیت استةاید کارهایی با ۀ ارائ و طراحیکارگاههايمنظور از عملکرد خالقانه در . 3
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فرد و خالقانه به بلکه در چهارچوب تمرین پاسخی منحصراندتنها تمرین را انجام دادهافرادي که نه

  .اند ارائه داده

   نمونه. 2. 3

 معماري و شهرسازي هنر اسالمی تبریز ة دانشکددر) 2(پیمایشی در بین دو کالس طراحی معماري 

با انجام آزمون و مشخص شدن ترتیب و حاکمیت مغزي .  نفر انجام گرفت36، به تعداد 1393در سال 

عنوان سرگروه برگزیده شدند و از آنها به) کننده هماهنگ. )C(مغزي دانشجویان، افراد با تسلط ربع

  مغزيبا حاکمیت ربع)  سرگروهبا احتساب خودِ(نفره  سههاییاالمکان گروهدرخواست شد که حتی

)B (و ) کنندهتولیدDرمان را  هِ دمغزي خالقانه نِاي از مدل تمام تشکیل دهند تا نمونه) دهنده ایده

  الزم به ذکر است. داشته باشیم) سازي و ترسیمی مدل(براي انجام فعالیتهاي گروهی کالسی 

  . نشددر نظر گرفته در مدارس جز نفرات گروه دلیل تأکیدبه )A(مغزي ربع
  

   ابزار. 3. 3

 طراحی رمان به مباحث خالقیت در حوزةد هِمغزي نِبه متأخر بودن و نزدیکی مدل تمامتوجهبا

ۀ  پیشنهادي در کتاب حل خالق مسئلاساس نسخۀمعماري، ابزار سنجش سبک یادگیري هرمان بر

نامه  دانشجویان با کمک این ابزار به شکل پرسشمامتسبک یادگیري . دشانتخاب  هاالمزدین

، )B(اي  ، رویه)A(شناسایی شد و نیز میزان تسلط هر از دانشجویان در چهار سبک یادگیري بیرونی 

مغزیهاي چهارگانه   که براي ربع استپرسش 60نامه شاملپرسش. تعیین شد) D(و درونی ) C(تعاملی 

 تسلط بیشتر  مالكپس از این مرحله، دانشجویان با.  شده بود گنجاندهتصادفیصورت  بهپرسش 15

  )1تصویر ( .بندي شدند نماي مغزیشان تقسیم  و گروه

  

  
، )1386ها، المزدین( مهندسی ةنمودار متوسط حاکمیت مغزي هرمان براي دانشکد) سمت راست: (1تصویر 

  ،)همان(ارتباط مدل چهاربخشی هرمان با مغز فیزیکی ) سمت چپ: (2تصویر 
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هاي مغزي  ی از ربعسبکهاي چهارگانه یادگیري در مدل ند هرمان که در افراد مختلف با ترجیح یک : 3تصویر

صورت متمایز با سایر افراد وجود داردبه
1

  

 
 

 نامهروایی و پایایی پرسش. 4. 3

 انجام رسیده  ادبیات غنی تحقیقات معدودي در این زمینه در ایران بهنبودنجهت تازگی موضوع و به

ي الملل تحقیقات متعدد نشانگر روایی و پایایی مقیاس سنجش تسلط ربعهااست اما در سطح بین

 1380 امر روایی آن را مورد تأیید قرار داده و از سال انادتدر ایران نیز متخصصان و اس. است مغزي

شان هاي مغزيط ربع شناخت افراد از تسلبراينامه در کارگاههاي تفکر خالق و غیره این پرسش

  ).1389زاده و دیگران، سیدعباس(ه است شداستفاده 
  

 هاي تحقیقیافته .4

 نماي مغزي و دیگري نمرات دانشجویان در فعالیتهاي  سنجشِۀنامها یکی پرسش کلی داده با تحلیل دو دسته

  .دست آمد هصورت آمار توصیفی و جدول و نمودارهاي تحلیلی بگانه به کالسی و منزل نتایج پنج

   برترین نمرات متعلق به کدام افراد و گروهها با چه نماي مغزي غالب است؟: اول پژوهشپرسش

  . صورت مجزا مشخص شده است برترین نمرات هر فعالیت به4در جدول 

 
 
 
 
 
 

  

____________________________________________________________________ 
 

1. www.herrmannsolutions.com(2016.9.26) 
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رخ تسلط مغزي سبکهاي یادگیري چهارگانه در فعالیتهاي مختلف کارگاه طراحی متوسط نیم: 4جدول 

 )نگارندگان: منبع) (2(معماري 

ابتکار و  ترسیمی مدل سازي نوع فعالیت

 مشارکت

جمع نمرات  پایان ترم

 نهایی

  گروه یا افراد

  سبک 

 یادگیري

  کالسی

بندي گروه(

 )دلخواه

  منزل

بندي گروه(

 )خالق

بندي گروه

 خالق

بندي  گروه افراد

 دلخواه

 افراد

 C>A>D>B D>C>A>B C>D>A>B D>C>A>B C>D>A>B C>A>D>B مغزي تسلط  نماي  

یادگیرنده بیرونی 

)A( 

53/28% 71/19% 33/25% 13/25% 06/25% 24/27% 

اي  یادگیرنده رویه

)B( 

01/17% 30/18% 49/17% 32/21% 85/16% 85/18% 

یادگیرنده تعاملی 

)C( 

83/31% 732973% 01/31% 74/26% 78/31% 78/29% 

یادگیرنده درونی 

)D( 

62/22% 26/32% 16/26% 43/27% 30/26% 65/24% 

  

، )بندي دلخواه روهطبق گ(سازي و بخش فعالیت کالسی  در فعالیت مدل4به جدول باتوجه

است، با برتري ربع مغزي  بودهC>A>D>B ترتیب شان بهگروههایی که متوسط نماي تسلط مغزي

)C() 83/31(%اند را به خود اختصاص دادههاي تعاملی برترین نمرات  عنوان یادگیرنده، یا به عبارتی به .

بندي   گروهطبقهاي تعاملی در اکثر فعالیتها همچنان حفظ شده ولی در فعالیتهاي منزل این برتري یادگیرنده

یا به %) 43/27(و %) 26/32(ترتیب با فراوانی به) D(مغزي و نیز در بخش ابتکار و مشارکت، ربع) خالق

  .سایر افراد و گروهها  برتري یافتند  برهاي درونی عنوان یادگیرندهعبارتی به

  

 افراد با بیشترین امتیاز در هر یک از تمرینهاي کالسی و منزل از چه میزان : دوم پژوهشپرسش

  تسلط در هریک از ربعهاي مغزي برخوردارند؟

هاي چهارگانه در فعالیت کالسی و منزل مغزی شجویان خالق در هر یک از ربعمیزان تسلط مغزي دان

. دش افراد در گروهها محاسبه تماممغزي سازي و ترسیم به روش یافتن میانگین درصد ربع  از مدلاعم

تفکیک نوع فعالیت  متوسط میزان تسلطها را بهوارةطرحصورت ذیل به) 2(و ) 1(اي  نمودارهاي دایره

  .دهد نمایش می

  تسلط% 30ترتیب از  بهسازي کالسی  افراد برتر در بخش مدل)2( و )1(به نمودارهاي توجهبا

تسلط % 19 و ؛)D(مغزي تسلط ربع% 22 ؛)A(مغزي تسلط ربع%  29 ؛)یادگیري تعاملی، C(مغزي ربع

  سازي منزل این در حالی است که افراد برتر در بخش مدل. اند خود برخوردار بوده) B(مغزي ربع
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% 18 و ؛)A(مغزي تسلط ربع% 20 ؛)C(مغزي تسلط ربع% 30 ؛)D(مغزي تسلط ربع% 32ترتیب از به

  .اند  برخوردار بوده خود) B( مغزيتسلط ربع

  

  

 
  

 
  

  

  

  

 تشکیل گروههاي خالق و برمبناي آیا در طول تمرینهاي کالسی و منزل : سوم پژوهشپرسش

 دلخواه رشد مثبت وجود دارد؟

ن بود که گروههاي بررسی رشد مثبت یا رشد منفی در طول فعالیتهاي کالسی و منزل حاکی از آ

گروههاي دلخواه در رشد که  درحالیاند؛سازي کالسی رشد مثبت داشته خالق در فعالیتهاي مدل

که گروههاي خالق در کالس به لحاظ  ازآنجا.منفی بوده استدر طول ترم  سازي منزلفعالیتهاي مدل

وخوي همدیگر آشنا شده و لق و  افراد طی تمرینهاي متعدد به خانددهنده همواره ثابتافراد تشکیل

 در مقایسه با گروههاي دلخواه در منزل که احتماالً در هر ،اند تعارضات موجود را به حداقل رسانده

.  اند  است شرایط بهتري داشتهتمرین تغییر یافته و کنترل و نظارت کمتري بر روي آنها اعمال شده

ههاي خالق چه در کالس و چه در منزل در گروکه   این نکته گفتنی استاي ترسیمینه تمریدربارة

این یافته نشان از عدم وابستگی .  وجود داشته استرشد مثبت جز دو تمرین آخر تمرینهاي به اکثر

میانگین تسلط مغزي : 2 نمودار

  سازي دانشجویان برتر در فعالیت مدل

میانگین تسلط مغزي : 1 نمودار

  سازي دانشجویان برتر در فعالیت مدل
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بندي با گروه(و چه در محیط منزل ) بندي خالقبا گروه(چه در محیط کالسی ؛ ستااین نوع تمرینها 

ی وجود رشد مثبت یا منفی در طول فعالیتهاي کالسی و به بررس) 4(و ) 3(نمودارهاي خطی ). دلخواه

  .پردازدصورت جداگانه میمنزل در دو کالس به
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توان به این نتیجه دست یافت که فعالیتهاي کالسی بستري براي  می)4 (و) 3 ( نمودارهايمطابق

جام تمرینهاي اولیه با تشکیل گروههاي خالق در کالس و ان. بروز خالقیت در منزل فراهم کرده است

 انجام خالقانه در اي زمینه بر،و تأکید بر یادگیري جمعی و پوشش کارهاي متنوع در کمترین زمان

رند و کالسیها داق انتخاب آزادانه از بین سایر هم جایی که دانشجویان ح است؛منزل فراهم شده

 .ه استتر در طی فعالیت کالسی صورت گرفت آنها از همدیگر پیششناخت اولیۀ

  در نمرات برتر فعالیتهاي مختلف چگونه است؟) D(  فراونی متغیر: چهارم پژوهشپرسش

 نمرات بررسی تماممغزي در یادگیري خالق، فراوانی و میانگین این متغیر در  به اهمیت این ربعوجهبات

هاينمونک ابتکار و مشارکت، ةنمر: ترتیب درمغزي به باالترین میانگین این ربع. شد
1 

گروههاي (منزل 

ترم، جمع    پایانهاي، ترسیم)گروههاي دلخواه( کالسی و منزل مهاي پایان ترم، ترسینمونک، )دلخواه

نگاشتبافتنمودارهاي . مشاهده گردید) گروههاي خالق(هاي کالسی نمونک نهایی و نمرة
2

برتري ) 5( 

هاي کالسی نمونکنسبت به ) گروههاي دلخواه(منزل نمونکهاي در ) D(میانگین و فراوانی متغیر 

  .دهد را نشان می) گروههاي خالق(

  

  

  
  

فعالیتهاي گروهی کالسی، منزل  در) D(مغزي مربوط به فراوانی و میانگین ربع بافت نگاشت رانمود : 5نمودار 

  )نگارندگان: منبع( پایان ترم نمونکو 

  

____________________________________________________________________ 
 

  »ماکت«: واژه معادل مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی براي .1

 »هیستوگرام«: واژهمعادل مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی براي  .2
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در نمرات برتر ) D(مغزي  بیشترین فراوانی و میانگین ربع) 5 (نگاشتبافتطابق نمودارهاي م

به ) D( جایی که دانشجویان با تسلط مغزي ؛ پایان ترم بودهنمونکمربوط به فعالیتهاي منزل و 

گروهی و دهد محدویت اولیه در انتخاب هماند و این نشان می بهترین شکل خالقیت خود را بروز داده

در کنار یادگیري جامع مطالب در ) یبمعا(انجام فعالیتها با کمترین امکان بروز خالقیت در کالس 

در مجموع بستر ) مزایا(بندي خالق کالس با تکیه بر پوشش حداکثري و متنوع موضوع بر اساس گروه

ایان ترم بر اساس گروههاي بندي دلخواه فراهم وز خالقیت در فعالیتهاي منزل و پمناسبی براي بر

  .آورده است

و عملکرد ) برتر( ق بین نماي مغزي دانشجویان خال معناداريۀ آیا رابط: پنجم پژوهشپرسش

  تحصیلی آنها وجود دارد؟

سازي و  هاي آماري سطح معناداري این متغیر با نمرات مدل در اکثر داده )C(به فراوانی متغیر توجهبا

 نمونکو متغیر نمرات ) C(، بین متغیر )5(طبق جدول آماري .  کالسی و منزل بررسی شدهايترسیم

 که حاکی از وابستگی کامل این دو متغیر استضریب همبستگی عدد یک ) روههاي دلخواهگ(منزل 

و ) قگروههاي خال( کالسی نمونکو نمرات ) C(این معناداري بین متغیر . نسبت به یکدیگر است

  .نیز برقرار است) گروههاي خالق (ترسیمهاي

  

   منزلو نمرات نمونک) C(مغزي متغیر ربعجدول بررسی ضریب همبستگی بین دو : 5جدول

  )نگارندگان: منبع(

 در هر دو قسم فعالیتهاي منزل و کالسی، ،)C(بین متغیر  معنادار  و وجود رابطۀ5طبق جدول 

تمایل دانشجویان به دهندة نشان که ،)یادگیري تعاملی، C(توان نتیجه گرفت که تسلط مغزي  می

 )C(مغزي ربع کارهاي منزل 

 1 1 همبستگی پیرسون

 00/0**  داريامعن

 کارهاي منزل

 2 2 تعداد

 1 1 همبستگی پیرسون

  00/0** داريامعن

 )C(مغزي ربع

 2 2 تعداد

 .داري وجود داردهمبستگی معنا**
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 نقش مهمی در عملکرد تحصیلی دانشجویان در است،همدلی و انجام کارهاي گروهی و جمعی 

  .مغزیهاي چهارگانه داردمقایسه با سایر ربع
  

  گیري بحث و نتیجه .5

هاي تعاملی در کارهاي کالسی  یادگیرنده: هستندهاي تحقیق تعابیر ذیل قابل استنتاج   یافتهبراساس

 ابتکار و ةهاي درونی در کارهاي منزل و نمر که یادگیرندهحالی در؛است  بهترین عملکرد را داشته

د مغزي نِ مدل تمامطبقاي خالق گروهه.  بیشتري را نشان دادندلکرد خالقانۀمشارکت کالسی عم

ساز براي بروز خالقیت را در کارهاي منزل   تنها نقش زمینهعلت انجام فعالیتهاي کمتر واگرارمان بههِ

هاي تعاملی و درونی هر دو شانس بیشتري در کسب   پایان ترم یادگیرندهنمونکدر . را فراهم آوردند

 ۀهاي تعاملی و بیرونی از بقی نهایی یادگیرندهکه در جمع نمرات آنحال؛ نمرات برتر داشتند

کالسی و منزل در بین هاي گروهی ترین ترسیم خالق. کالسیهاي خود پیشی گرفتند هم

سازي کالسی رشد مثبت در طول ترم  در کارهاي مدل. هاي تعاملی و درونی قرار داشتند یادگیرنده

 رشد حاکی از کارایی تمرینهاي کالسی این. سازي منزل رشد منفی وجود داشت در مدل؛مشاهده شد

 و نیز اندبه ثابت بودن افراد گروه در مقایسه با تمرینهاي منزل است که اغلب دور از کنترلباتوجه

 در کارهاي منزل )D(مغزي  میانگین باال براي ربعدر بررسی فراوانی مشاهدات. دارندترکیبات متغیر 

 بیشترین اثربخشی سبک یادگیري با عملکرد تحصیلی سبک ۀدر ارزیابی رابط. رقم خورده بود

بود و ) C(مغزي به تسلط مغزي چهارگانه بر عملکرد تحصیلی خالق، مربوط به ربعتوجهیادگیري با

 چهارم قرار مرتبۀدر ) B( مغزي سوم و ربعمرتبۀدر  )A( مغزي دوم، ربعمرتبۀدر ) D( مغزيربع

خصوص هنگام تشکیل ناسایی سبکهاي دانشجویان و بهدهد که با ش این یافته نشان می. گرفت

اي از افراد را کنار هم قرار داده تا  توانیم ترکیبات بهینهلحاظ سبک یادگیري، می به،گروههاي مختلف

همینطور عملکرد ضعیف . تر افزایش یابد یابی به پاسخهاي خالقراندمان عملکردي آنها به لحاظ دست

 بلکه ریمضعف ماهیتی کارهاي گروهی نگذاعدم به حساب ات ناکارامد را با ترکیبکارهاي گروهی 

  .توجه به سبک یادگیري را عاملی مهم در موفقیت کارهاي گروهی مد نظر قرار دهیم

رغم تنوع  معماري و علیدست تحقیقات در حوزةداد اندك این تعنیزبا مرور پژوهشهاي مشابه و 

 و  ـطور مثال دخالت عوامل دیگر نظیر جنسیتبهـ ا عملکرد  سبک بۀ پردازش به بررسی رابطةدر نحو

پژوهش . دست آمد ه بزیر متعارض، نتایج در برخی موارد نیز چگونگی سنجش رابطه و کسب نتایجِ

 از  که)1391بخشایش،(»  بین سبک یادگیري و راهبردهاي یادگیري با عملکرد تحصیلیۀرابط«: اول

ابزار دستیاراز راي شناسایی سبک یادگیري، واگنر ب ـ ابزار سنجش استرنبرگ
1

 براي راهبردهاي 

____________________________________________________________________ 
 

1. Assist 
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 معناداري بین سبک و ۀ وجود رابطوابزار درتاج براي عملکرد تحصیلی استفاده کرده بود از یادگیري و 

 سبکهاي یادگیري دانشجویان دانشکدةبررسی «: عملکرد ازجمله نتایج این پژوهش بود؛ پژوهش دوم

با استفاده از ابزار که  )1386رنجبر و اسماعیلی،  (»رستان تربت حیدریهپرستاري و مامایی شه

 معنادار بین ۀ وجود رابطۀ ولی فرضیکردیابنده و واگرا معرفی سنجش کُلب سبکهاي غالب را انطباق

 عملکرد  یادگیري دانشجویان طراحی و رابطۀسبکهاي«:  پژوهش سوم.سبک و عملکرد رد شد

با ابزار سنجش سبک که ) 2007دمیرباس و دمیرخان، (» موزش طراحیدانشگاهی و جنسیت در آ

 پژوهش . معناداري وجود داشتۀلب بین سبکهاي یادگیري و عملکرد تحصیلی رابطیادگیري کُ

ان، هم(» تأثیر سبک یادگیري و جنسیت در عملکرد تحصیلی در دانشجویان معماري داخلی«: چهارم

ILS)با ابزار که ) 2010
1
 Felder & Silverman, 1988) حاکی از برتري سبک یادگیري با عناوین 

 خالقیت و ۀرابط«:  پژوهش پنجم.بود) A>C>D>B(ترتیب مغزیهاي چهارگانه بهمختلف ولی معادل با ربع

فرد هوشمندان مقدم(» ة کشاورزي زنجانسبک یادگیري با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشکد

اساس مدل رخ غالب برو پیشرفت تحصیلی وجود داشت و نیمعناداري بین خالقیت  مۀرابط) 1395و شمس، 

 .است) C>A>D>B(ترتیب هاي مغزي بهلب  انجام گرفت که معادل آن با ربعکُ

مغزي غالب رمان در کارگاه معماري، ربعد هِسازي پیمایش نِ با وجود شبیه در این مقاله

در ) Dمغزي ربع(الب خالقیت در بحثهاي هرمان مغزي غربعدست آمد که با هب )C( دانشجویان خالق

یابنده و انطباقـ به لحاظ متفاوت بودن در سبک غالب ) 1386( با پژوهش رنجبر همچنین؛ استتعارض 

 بخشایش  ولی با پژوهشردخوانی ندا معناداري بین سبک و عملکرد همردو  ـ جاي تعاملیواگرا به

 خالقیت  ولحاظ اثبات معناداري بین سبک و عملکردبه) 2007(ان و دمیرباس و دمیرخ) 1391(

این تطابق و . داردخوانی  در بین دانشجویان خالق هم )C( مغزيبیشتر در کارهاي منزل و برتري ربع

  آموزشی و حتی رشتۀ این مسئله است که بسترهاي مختلف فرهنگی، دهندةتطابق نشانعدم گاه 

انجام تحقیقات مشابه متعدد در . در نتایج بررسی سبک و عملکرد داردموردپژوهش تأثیر بسزایی 

این . پذیري بیشتري پیدا کندها قابلیت تعمیمتا یافتهکمک کرده بسترهاي مختلف به همگرایی نتایج 

 اهمیت ۀ محور و طرح مسئلکارگاه آموزش ة آغازي است بر تحقیقات بیشتر در حوزۀتحقیق نقط

 ابزار سنجش منتخب این پیمایش .رد تحصیلی دانشجویان طراحی معماريسبک یادگیري در عملک

.  و همچنین تعداد آزمودنیهاي آنها بیشتراستمتفاوت  ابزارهاي سنجش پژوهش اول و دوم با

 معماري در  بستر ایران، ةدر حوز HBDI کاربرد ابزار سنجش مزایاي پژوهش حاضر از ،مجموعدر

 ـ بندي خالق منزل، گروه ـ کالسی(بخشی به تمرینهاي س و تنوعریزي جامع براي طرح در برنامه

____________________________________________________________________ 
 

1. Index of Learning Style 
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و قائل شدن حق انتخاب براي ...) پایان ترم، ابتکار و مشارکت و  ـ بندي دلخواه، طول ترم گروه

 تعداد  نیز؛ و از معایب این پژوهشاستدانشجویان در کنار هدایت گروهها براساس مدلهاي خالق 

  .استاز ابزار کامل سنجش هرمان نکردن ه معدود آزمودنیها و استفاد

تحقیق حاضر با هدف آگاهی بیشتر دانشجویان از سبک یادگیري خود و افزایش یادگیري خالق 

ازجمله راهکارهاي پیشنهادي پژوهش در جهت بهبود هدایت . در دانشجویان معماري انجام شد

این . ؤثرتر دانشجویان است یادگیري مةکارگاههاي طراحی معماري کسب شناخت بیشتر از نحو

و لحاظ آن در چینش دانشجویان در کارهاي گروهی باعث افزایش عملکرد تحصیلی خالقانه موضوع 

همچنین این آگاهی به شناخت و تالش در جهت ارتقا ضعفهاي یادگیري . در فراگیران معماري است

 اتکا به روشهاي ؛ زیراتر کرده  طراحی را سنگینانادترحال این دانش بار اسهبه. (ندکمیکمک فردي 

برد و از آنها فعالیت میها دیگر کاري از پیش ن معمول و اغلب واحد در برابر تنوع سبکهاي یادگیرنده

هاي تحقیق ظرفیت محدودیتها و وجودبا . داهوخ میبیشتر در جهت کاربست روشهاي متنوع تدریس 

عمال تمرینهاي جداگانه اِ: است ریز موارد  نگارندگان براي پژوهشهاي آتی شاملياهحاضر پیشنهاد

جاي کالس، تدابیري براي هاي متمایز، انتقال گروههاي خالق به کارهاي منزل به براي یادگیرنده

 در تمرینها، استفاده از سایر PQ4Rتقویت ربعهاي مغزي ضعیف دانشجویان، کاربرد روش نهایی یا 

  .استصورت کامل  بهHBDI گیري از ابزار سنجش  سنجش سبک یادگیري و نهایتاً بهرهيابزارها
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