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هاي مختلف، سرفصل دوره گذرد و طی این دوران همواره در میدر ایران آموزش معماريبیش از نیم قرن از  :چکیده

در روند  .ه استدمآشمار می ایران بهزمعماري امروآموزش   در زمینۀدروسترین یکی از مهمدروس طراحی معماري 

 بر اساس رابطه استاد و شاگردي شکل گرفته است که در آن دانشجو زش این دروس، آموزش و درك مفاهیمعمومی آمو

ی از دانشجویان برخ. پردازند به پردازش و ارزیابی ایده مینقادانهیابی و مدرس با دیدگاهی با قوه خالق خود به دنبال ایده

ند که این کنتصور می گیرند ون فقط از کارهاي آنها ایراد میایند که مدرسگویممند هستند و از این روش آموزش گله

ن ارسد که در واقعیت این مشکل در عملکرد برخی از مدرسنظر میه ب،از طرف دیگر. ستنوع آموزش مانع خالقیت آنها

بررسی نحوه ارزیابی نقادانه مدرس و یافتن وجوه براي چارچوب علمی تا   شده استالشه تعالطاین مدر . وجود دارد

 اصلی مورد توجه یعنوان موضوعر سالهاي اخیر، تفکر بهد. ارائه شود تفکر خالق دانشجو خصوصمثبت و منفی آن در 

 حوزه روانشناسی شناختی ي دراه نظریه،از این رو.  قرار گرفته است،خصوص روانشناسان شناختیه ب،اندیشمندان مختلف

، به منظور استفاده آگاهانه از روش نقد، نتایج بررسی. عنوان مبناي مناسبی در این تحقیق در نظر گرفته شده استبه

  .دده مینشانثیر آن بر تفکر خالق دانشجو را أانتقادي مدرس و ت وجوه تفکر

  

  .، تفکر خالقانتقاديتفکر کارگاه طراحی معماري، تفکر طراحی، : هاي کلیديواژه
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 مقدمه .1

عنوان محور اصلی دوره ههاي کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد بورهددروس طراحی معماري در 

 يزمعماري امروآموزش  در زمینۀ دروسترین مهموجود دارد که با تکیه بر موضوعهاي مختلف، 

   و براي ارائه و تدریس وجود ندارد منابع خاصیدر آموزش این دروس معموالً. بینی شده استپیش

و  ]1[آموزش و درك مفاهیم بر اساس رابطه استاد و شاگردي شکل گرفته است ،همین دلیلبه

  کارههاي متفاوتی در آموزش برنامه طراحی ب شیوهن مختلف با توجه به دانش خود معموالًامدرس

 . یکسان استتقریباً  ولی روند عمومی کار،برندمی

 پس از  و، هدف مشخصی دارداستي خاص امسئلهبراي راه حل نهاد یک یشپ مه طراحیبرناهر 

 همراه با نمایش و نقد  رامبانی نظري معماريمدرسان به دانشجو، ) طرح مسئله(ارائه برنامه مشخص 

پس از آن دانشجو  . دشومیدر باره آنها بحث عمومی صورت به و کنندمیمصادیق موردي مطرح 

 نا مدرس.دهدآن را به استاد ارائه می و پس از دستیابی به طرح مایه اولیه، کندشروع میرا طراحی 

در این مسیر دانشجو . دکنن نقد و بررسی می، آنها را کارهاي انجام شدهدر باره از طریق بحث نیز

شی از در روند آموز. داردمی  در جهت باال بردن شناخت خود گام بر،ضمن درگیري مستقیم با موضوع

بندي  طبقه،بندي اولویت، مسئله تجزیه و تحلیلخصوصتعامل فعالیت دانشجو و مدرس اطالعات در 

دهد و براي دستیابی ا را ارائه میهو نظرها تفکر خالق دانشجو مسائل، ایده. شودخالصه میسپس، و 

شخیص مسائل طراحی مترتب ها را با تا و ایدههتر، مدرس با دیدگاه نقادانه نظربه نتایج بهتر و عملی

ال به جواب تا ؤتناوب بین این فعالیت سیر از س. دکن بازنگري، ارزیابی و قضاوت میآن رابر موضوع 

  .]5  و4، 3، 2[شود تا بهترین طرح، ایده یا نظر انتخاب شودزمانی تکرار می

وجو، توجه به  جست در روند آموزش طراحی، دانشجو با دیدگاهی خالقانه در تالش براي،بنابراین

در حالی که مدرس با دیدگاه  امکانات و مسیرهاي فراوان براي نیل به ایده و طرح مایه طراحی است،

ال ؤاما این س. ترین گزینه استترین یا امیدوارانهنقادانه در تالش براي بررسی، انتخاب یا گزینش مهم

 به پاسخ این دستیابی؟ براي شودمیجو مطرح است که آیا دیدگاه نقادانه مدرس مانع خالقیت دانش

ند؟ مدرس با چه اعوامل بازدارنده و موانع خالقیت کدام: پاسخ گفتاین پرسشها ابتدا  باید به ال ؤس

د؟ در آموزش معماري مدرس چگونه باید کارهاي دانشجو کنفرایند ذهنی کارهاي دانشجو را نقد می

  ؟دشورا نقد کند تا مانع تفکر خالق دانشجو ن

الها و درك و شناخت تعامل دانشجو و مدرس، یافتن چارچوب علمی در ؤبراي نیل به پاسخ این س

یابی و پردازش ایده  تعریف فرایند ذهنی خالقانه دانشجو و انتقادي مدرس در دو مرحله ایدهخصوص

و این فرض شده است تحقیقات علمی تفاوت آنها تمیز داده در . و مطابقت آنها با یکدیگر اهمیت دارد
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منظور شناخت بهتر تفکر انتقادي به. کنندوجود دارد که آنها دو نوع ذهنیت مختلف را طلب می

انتقادي و یافتن ارکان شناختی  مدرس و نحوه تعامل آن با تفکر خالق دانشجو، تشریح و تحلیل تفکر

  .رسدنظر میهآن و نحوه تعامل آن با تفکر خالق ضروري ب

هاي اندیشمندان روانشناسی  یافتهدر خصوص تحلیلی  ـ دیدگاهی توصیفیه حاضر باعالطمدر 

ثر در تفکر انتقادي و ارتباط منطقی ؤشناختی و علوم تربیتی در زمینه تفکر، یافتن متغیرهاي مهم و م

  راناتواند رفتار انتقادي مدرس این پژوهش می.تمدنظر بوده اسآن با تفکر خالق وجوه مثبت و منفی 

  .  باشدبخشو در جهت بهبود این تعامل ثمرکند ه دروس طراحی معماري به دانشجویان تشریح در ارائ

  

  روند آموزش طراحی معماري .2

ش در مباحثی که از طرف مدرس اودر روند آموزش، دانشجو مدام به تفکر، مطالعه کردن و ک

آفریند که حل را خود مییابد و راه پردازد و به ایده یا طرح مایه طراحی دست میشود، میمطرح می

  . تواند تازه و خام باشدحاصل آن می

ها و پیشنهادهاي ممکن، طراحی به تفکر خالق نیاز به اعتقاد دبونو براي دست یافتن به ایده

گرچه تفکر خالق . استمعناي ایجاد مفهومی جدید شناختی تفکر خالق بهروانشناسیدر . ]6[دارد

  هاي تخیلی و مانند ایده،نباشد، ولی براي خود فرد جدید استممکن است براي سایرین جدید 

براي هر برنامه طراحی . ]7[ براي خود فرد حالت بدیع و جدید داردگوهاي ابتکاري که صرفاًوگفت

 اما درستی آنها مستلزم ارزیابی و ،توانند جدید باشندتعداد زیادي راه حل وجود دارد که همه آنها می

اي توان انتظار داشت که به ایده، نمیشودر چند هم که ارزیابی عمیق انجام ه. ]8[قضاوت خواهد بود

هدف در آموزش طراحی معماري ارائه . نوین و بدیع دست یافت که پیش از آن وجود نداشته باشد

را داشته و کیفیتهاي مدنظر کاربران باشد  درست  و بلکه طراحی باید معقول،حل بدیع نیستراه

 پس از ارائه ،بدین منظور.  روشن است که طراحی به اطالعات و تفکر منطقی نیاز دارد،ابراین، بنباشد

ن احل یا طرح مایه اولیه با کمک مدرس دانشجو، مباحث معماري مرتبط با راهۀایده یا طرح اولی

  .دشوارزیابی، مباحثه و نقد می

 ، بازآرایی، ترکیب،مل جایگزینییابی است و تالش وي شادر این روند دانشجو به دنبال ایده

 فکر بکر ، به حد اعال رساندن، خرد کردن،نبخشید بهبود ، جور کردن، اضافه کردن،طراحی مجدد

 تضاد ، مقایسه، خلق کردن، تغییر دادن و دگرگون کردن، اصالح کردن، بازنمایی، فرض کردن،ناگهانی

پردازد و تالش وي شامل زش و ارزیابی ایده می به پردانقادانهاما مدرس با دیدگاهی . و نام جدید است

 تفاوت ، ارائه مدارك پشتیبان، آزمایش گمان و حدس، قضاوت با نقـد،تعریف مفاهیم، تفسیر کردن
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 مقایسه ، ارائه نتیجه، بررسی اعتبار، تعیین هدف و انگیزه، ثبت ابهامات،گذاشتن میان واقعیت و خیال

 .]9[استد نقتنباط از  توجیه کردن و اس، ثابت کردن،معنا

  

  تفکر خالق دانشجو .3

یندهاي شناختی خالقیت مانند کنجکاوي، روانی و سیالی، تصور و تجسم امهارت خالقانه تمام فر

متعارف ناپذیري، خطرپذیري، تجزیه و تحلیل، بسط و گسترش، ترکیب ، انعطاف)ابتکار(فکري، اصالت 

که ) 1جدول (شود ی و آفرینندگی را شامل میدر یک ایده جدید، پیچیدگی، ساماندهی،  سازندگ

، 10[نامدویژگی عمده آن تفکر بارور و سازنده یا تفکر خالق است که گیلفورد آن را تفکر واگرا می

 .]13 و 12، 11

ها در یک روش منحصر  فکري و ذهنی است و به معناي توانایی ترکیب ایدهیخالق فعالیتتفکر 

 نو و راهها و ياهنظروجود آوردن هها یا فعالیت ذهنی براي ب ایدهفرد یا ایجاد پیوستگی بینبه

 نو، تالش متمرکز و آگاهانه ياه کهنه و یافتن نظرياهگریز از نظر. ]8[استو بدیع نگرشهاي جدید 

تفکر این هاي زیربنایی  از جنبههاجوي راهکاروجستو ها کشف ناشناختهتحول و و تغییر منظور به

 حرکت در مسیري  و از الگوي تثبیت شده نکردنرويدنباله یعنی ؛اد تغییر و تحولایجبراي . است

  .]6[است نیاز تمرکز به رسیدن به یک الگوي جدید و متفاوت

 

  )نگارنده(مهارتهاي شناخت تفکر خالق دانشجو : 1جدول 

 ها؛حلجوي مسائل و راهوتوانایی در جست  کنجکاوي  

 راحتی در زمان مورد نیازلتی است که با استفاده از آن اطالعات ذخیره شده بهبیان کننده سهو  روانی و سیالی 

  راه حلها  و پاسخها، عقاید،الهاؤی در ارائه س شامل مقیاس کم،شودکار گرفته میبه

  

 آزادي از تصورات ذهنی  تصور و تجسم فکري  

  الها، پاسخها، ؤ شامل مقیاس کیفی از س،دشومعمول یا نادر نشان داده میناوسیله یک پاسخ هب  )ابتکار(اصالت

  معمول و هوشمندانهناعقاید و راه حلهاي 

 ی از راهها  انعطاف پذیريمتفاوتيتوانایی فرد براي غلبه بر موانع فکري شامل مقیاس کم   

 دنکرریسک به تمایل    پذیريخطر  

 ه شکستن یا شکافتن ساختارهاي نمادین به عناصر تشکیل دهند  تجزیه و تحلیل  

 شامل توانایی ایجاد مراحل ،تر کننداز طریق افزودن چیزهایی به محرکهاي ساده تا آنها را پیچیده  بسط  و گسترش 

  حلها و توجه به جزئیات ال، پاسخ، عقاید، راهؤجزئی، تنوع در کاربرد س

  ها و مفاهیم را ها، ایدههپدید الق قدرت ترکیبخمتفکر ( هاي ناهمخوانکنار هم قرار دادن اندیشه  متعارفناترکیب

  ) دکنستفاده ا از آنهاها را با هم ادغام و به شکل بهتري تواند پدیدهدارد و می

 غامض و پنهان تمایل به تعمق در طرحهاي پیچیده و مسائل  پیچیدگی  

 تغییر شکل دادن طرحها، کارکردها و موارد استفاده آنها  : ساماندهی  

 نمایی، جایگزینی، مرتب کردن دوباره، عمل نمایی و کوچک ویژگیهایی مانند اقتباس، بزرگ داشتن  سازندگی و آفرینندگی

  معکوس و ترکیب
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ی مانند طوفان ذهنی استفاده از روشهایبراي شکوفا کردن خالقیت
1

در طوفان . شودپیشنهاد می 

ب و غریبی مطرح توان هر ایده عجی بلکه می،نیستالزم  ارائه ایده یا طرح معنادار و منطقی ذهنی

. کنندگویی مطرح میصورت حاضرجوابی طنزآمیز یا بذلههب سنج آن راافراد نکتهاز ه برخی کرد ک

خالقیت نوعی فعالیت باید توجه داشت که . راحتی حذف کرد هیچ ایده یا طرحی را نباید به،بنابراین

به عملی بودن پاسخ ندارد که لزومی شود و میمنجر  به مسئله نگاهشیوه جدید به شناختی است که 

  .]14[منجر شود

مراحل و ، اصطالحات، گرایشهااي از مجموعهنامیده است، جانبی خالق که دبونو آن را تفکر  تفکر

معناي گریز از داوري یک اصطالح حرکت به .]7[ استشجمله حرکت و انگیز ازروشهاي خاص خود 

یندي غیرقابل مشاهده، عامل نیرودهنده، اعنوان فرهانگیزش ب. پویا و فعال براي ایجاد انگیزش است

تغییرات نگرشی به ماهیت خالقیت و تعامل . ]12[ده استشکننده و نگهدارنده رفتار تعریف هدایت

  یند خالقیتایند ذهنی فرد خالق، محصول و فراهم میان تعاریف، فروابسته به

عنوان هش بانگیز. داردنیاز اي براي عمل  این نکته است که تفکر خالق به نیروي محرکهدهندهانشن

 4[منظور بیرون آوردن فرد از الگوهاي فکري معمولی و سیالن فکر استاز تفکر خالق بهبخش مهمی 

 یعنی شخص ؛کار آیده آن ب دادنرسد که اراده فرد براي انجامنظر میهبدون انگیزه بعید ب. ]15و 

توجه  مورد هایی ایدهآموزش روند در .]17 و 16[دارد را آن قصد که ددار را کاري دادن انجام توانایی لزوماً

را  آن نتایج و مایزت وجوه ایده یک در حرکت مشخصه .دننک ایجاد انگیزش و رکتح که گیرندمی قرار

 دربند ماندن باقی همواره نیز انگیزش بدون و ندارد کارایی انگیزش حرکت بدون .سازدمی مشخص

 جدید هايایده گرفتن شکل موجب توانندمی که اولیه هايایده .داشت خواهدپی در را گذشته الگوهاي

  .دنشومی استفاده همیشگی و معمول الگوهاي از شدن خارج براي ايهانگیز عنوانبه ،شوند بعدي

 هم ]12[کننده و نگهدارنده رفتاریندي غیرقابل مشاهده، عامل نیرودهنده، هدایتاعنوان فرهانگیزش ب

  ناشی) انگیزه برونی(و هم از بیرون فرد یا محیط ) انگیزه درونی(از نیروهاي موجود در درون فرد 

 شناخت عوامل محیطی تسهیل کننده و بازدارنده در پرورش در باره از تحقیقات  در بسیاري.شودمی

دهد ن می آزمایشگاهی نشاياهه بررسی زندگینامه افراد خالق و تجرب.]9[بررسی شده استخالقیت 

هاي افراد انگیزهاز برخی .  موارد انگیزه درونی قوي در زمینه فعالیت وجود داشته استبیشترکه در 

در . اند رقابت را محرك خالقیت خویش دانسته وبرونی از قبیل پاداش، قدردانی، فشار، اضطرار زمانی

مانعی براي خالقیت یاد شده عنوان عامل مخل و هاي برونی بهانگیزهاز حالی که در بیشتر موارد 

____________________________________________________________________ 
 

1. Brain Storming 
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ی  زمانی به نتیجه نهایترین آثار خالق پس از تالش و استمرار بسیار موارد غنیبیشتر در .]18[است

  .]19[رسیده که شخص فارغ از عوامل بازدارنده برونی بر موضوع پافشاري کرده است

  

  عوامل بازدارنده خالقیت. 1. 3

توان را می ]27 و 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 11، 13[ مختلف در زمینه موانع خالقیتياهنظر

موانع فردي موانع بیولوژیک و فیزیولوژیکی . به دو دسته موانع فردي و موانع محیطی تقسیم کرد

د و مانع فکر و عمل خالق ندهثیر قرار میأطور طبیعی اشخاص و کارهاي آنها را تحت تهستندکه به

 چهار که شاملاست ثیر گرفتن کارهاي آنها از محیط أر اشخاص و تمبتنی ب موانع محیطی. شوندمی

صورت فردي و چه هثیرگذار بر وجود انسان چه بأیعنی متغیرهاي ت ؛محیط اجتماعی ) الف:عامل است

 خصوص در محیط آموزشی هتواند شامل خانواده، افراد جامعه باین عوامل می. صورت گروهی استهب

 مانع رشد ایده و محصوالت جدید قبل از ،طورکلیهکه ب محیط اقتصادي)  ب؛باشد  آداب و رسومو

از بیگانگی با فرهنگ خالقیت را   که دامنه وسیعیمحیط فرهنگی)  ج؛شودمی نهایی برداريبهره

شوند تا تفکر خالق به وضوح و که باعث میاست  موانعی  شاملمحیط ادراکی)  د؛شودشامل می

  .)2 جدول(ند شودرستی درك ن

  

  )نگارنده(تفکر خالق دانشجو  عوامل بازدارنده: 2جدول 

 بیولوژیک، ( موانع فردي

  )فیزیولوژیکی

 موانع محیطی  

 محیط اجتماعی 

 استقالل فکرينبود   

 جلوگیري از ریسک کردن  

 
 محیط اقتصادي 

  ایدهنشدن حمایت  

 تشویق و پاداشنبود   

 محیط فرهنگی 

 قرارگیري در چارچوب و ضوابط خاص  

 کاربردي بودن کار قبل از به ثمر رسیدن ایده  

 قبولربط یا غیرقابلاالت بیؤس  

  بینی شده مسائل و جوابهاي پیشدر بارهتصور قالبی 

 اعتماد به نفسنبود  

 محافظه کاري 

 ترس از انتقاد و شکست 

 تمایل به همرنگی و همسویی با دیگران 

 تمرکز ذهنیدنبو  

 پیچیدگی ذهنی نبود  

 توانی در تحمل ابهام و تضادنا 

 وابستگی ذهنی به دیگران 

 علوم مربوطباره دانش کافی در نبود  

 مقاوم نبودن 

 ییکمرو 

 پذیريناانعطاف 

 عجوالنه و خودخواهانه ارزیابیهاي  

 انتظارات نابجا و زودهنگام 

  منطقیناانتقاد خشک و 

 گذاريمحدودیت 

 تن به اصل اندیشهتوجه نداش 

 زدنگیري و برچسبموضع 

  به اندیشهنگذاشتن احترام  

 محیط ادراکی  

 اضطراب و دلواپسی در برابر ارزیابی مسائل  

 پشتیبانی بدون ارزیابی صحیح از مسائل و ایده  

 پذیري آن ارائه دادن ایده قبل از مطالعه امکان  

 نگرش به محصول خالقیت 
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هاي طراحی نباید  این نکته در مطالعات خالقیت است که ایدهدهندهانشزدارنده نبررسی عوامل با

  حل هر فعالیت خالقی که در پی راه،بنابراین. ندفته شو بلکه باید پذیر،فقط بدیع و تازه باشند

  .]28[داردنیاز  به ارزیابی نقادانه ،اي باشدمسئله

  

  انتقادي مدرس تفکر .4

مانند مهارت و فنون شناختی که احتمال ، ف تفکر انتقادي وجود دارد تعریبارهمعانی مختلفی در 

رشد ، ]30[هاي منطقیشکل دادن استنتاج، شامل ]29[دهدرسیدن به نتیجه مطلوب را افزایش می

 با هدف پذیرفتن، رد کردن یا معوق ]32[یند تفکري منطقی و بازنگر و فرا]31[دقیق و منطقی دالیل

مثابه  که تفکر انتقادي بهدهدشان میمطالعات ن. ]33[ترگیري مطلوبجهگذاشتن قضاوت براي نتی

یندي ا و فرکندمیگیري را فراهم یند شناختی است که نیروي الزم براي حل مسئله و تصمیمافر

تنظیمی  قضاوت و خود، گزینش، که شامل توصیف، تجزیه و تحلیل، تفسیر، ارزیابی استبازنگر

  .]9[است

هشگران درگیر امري هستند که ریچارد پاولبسیاري از پژو
1

نامد  می"شبه تفکر انتقادي"آن را  

انتقاد در اذهان . ]34[گول زدن استرا که شکلی از کبر و غرور عقالیی در پوشش فریب و خود 

 هدف از انتقاد شود و غالباًآمیز تصور می شکایت ومنديگیري، گلهجویی، خردهعمومی معانی عیب

 به کشف نقاط ضعف و در عمل انتقاد تلویحاًکه شود  چنین ادعا میتن است و معموالًایراد گرف

ریشه واژه . خالی از اشکال نیست که این نوع نگرش به انتقاد کنداشکاالت هر چیز اشاره می

“critical” )از واژه یونانی ) انتقاد“Kritikos” به معناي قضاوت و داوري، جدا کردن، تغییر دادن، خوب

 قبل از "نقـد"در این تعریف معلوم است که  .]9[استل شدن یوارسی کردن، الک کردن و تفاوت قا

یکی از معانی نقـد . معناي تمیز و سنجش استکند و در یک کالم به  اشاره می"قضاوت"هر چیز به 

، جویی، داوري از چشم دیگران، بررسی، عیبواست که در آن مفاهیمی مانند کندوکا" برگزیدن"

 را جدا کردن "نقـد"ها   در لغتنامه.استباره چیزي مستتر   حکم کردن در وداوري ارزشها، قضاوت

به معناي جداسازي درست از نادرست از طریق تجزیه و تحلیلی عقالنی اند که  سره از ناسره گفته

است تا و مقایسه آنها با یکدیگر ) نکات مثبت و منفی( یعنی بررسی همه جوانب موضوع ؛]35[است

توان براي لغت انتقاد دو وجوه مثبت و منفی  می،بنابراین. تر گرفتمنطقی تر وبتوان تصمیمی درست

  .را در نظر گرفت

____________________________________________________________________ 
 

1. Richard Paul 
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با رنگهاي  ، از شش کاله]6[هامنظور مدیریت اثربخش اندیشهشش کاله تفکر، بهروش در  دبونو

 استنوع تفکر اخصهاي هر نوع اصول و شدهنده  هر رنگ نشان مختلف استفاده کرده است که

 ).3  جدول(

  

  )نگارنده(شش کاله تفکر اصول و شاخصهاي  :3جدول  

کاله 

  سفید

کسب 

اطالعات
1

  
   واقعیتها واطالعات و ارقام

مانند یک کامپیوتر فقط ارائه اطالعات، 

رقام و طرفی، انضباط، منفعل، ابی

  اطالعات ملموس و واقعی

شهود  کاله رمز
2

  احساسات و عواطف و حس ششم  
بیان احساسات و شور و هیجان و نیز 

  خشم، دیدگاه احساسی و عاطفی

کاله 

  سیاه
نقد منفی

3
  

قضاوت منفی، تظاهر به مخالفت یا 

پرسش مبنی بر اینکه چرا این مورد 

  یی نداردایا مسئله کار

ناممکن بودن هاي منفی و علل جنبه

طور حتم هب اما ،کار، صادقانه و منطقی

وجود مشکالت را . نباید درست باشد

  حل نه راه،شودمتذکر می

نقد مثبت  کاله زرد
4

  
-نور خورشید، روشنایی و خوش

  .بینی، فرصتهاي سازنده و مثبت

هاي امیدوارانه و تفکر بینی، جنبهخوش

 هاي مثبت رویدادها ومثبت، جنبه

   دستاوردهاپیش بینی

کاله 

  سبز
خالق

5
  

انگیزه، حرکت، تفکر خالق و 

باروربودن، مانند به وجود آمدن 

  اهگیاهان از دانه

 نو، انگیزش و ياه نظرهئخالقیت و ارا

  حرکت

خودتنظیمی  کاله آبی
6

  
خونسرد و کنترل شده، رهبر 

  .باره تفکر ر دارکستر، فکر کردن

دهی روند تفکر احاطه، تنظیم، سازمان

  نیز سایر کالههاو 

  

) کاله زرد( و نقد مثبت) کاله سیاه(وي شاخصهاي تفکر انتقادي را در دو بخش مهم انتقاد منفی 

مدرس و دانشجو را انتقادي تواند وجوه رابطه تعاملی تفکر که تفسیر آنها میاست توصیف کرده 

 .ندکتشریح 

____________________________________________________________________ 
 

1. Factual 
2. Emotional 
3. Critical (Negative Aspects) 
4 . Positive (Positive Aspects) 
5. Creative 
6. Process Control 
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  تفکر انتقادي منفی. 1. 4

کسی . بخشد منفی مشروعیت میست که به تفکرات کامالًاگرمنفی) کاله سیاه( تفکر انتقادي منفی

. اندیشدهاي منفی میکند، به جنبههر وقت که شروع به تفکر میو گراست طور طبیعی منفیهکه ب

محتاط و ترسو به  نگرش بدبینانه،دارد و  قضاوت منفی تظاهر به مخالفتمتفکر انتقادي منفی با 

با این ؟ دهد یا کارا نیستچرا این مسئله جواب نمی مواجه است که  با این پرسشو دارد مسئله

هنگامی که . شوند نواقص و معایب طرح دیده می،هاي منفی، خطرها، ریسکها، موانع جنبهدیدگاه

به  که دهستن گیري دنبال برجسته کردن نقاط ضعف تصمیم به،کنندتفکر استفاده میاین از افراد 

ا ههنظر با تجرب مسئله موردنداشتن گی تطابق به چگون ، و همچنینو اشتباهاتتمام اشکاالت، نواقص 

یافتن در این حالت افراد به دنبال . کنند در برابر آن موضع تدافعی بگیرندو سعی می و دانش اشاره

دهند تغییر آنها را یا    کننداین مشکالت را حذفتا کنند و سعی می هستندهاي نادرست تصمیمعلل 

  .]6[نندکاتخاذ  با آنها تصمیمات الزم را هراي مواجهیا ب

در  تر از طراحی آن است وچون رد کردن یک نظر یا ایده آسان ،استانتقاد منفی بسیار آسان 

ی که با این چارچوب خاص یاهد و پیشنهادها و نظروشمی براي داوري اختیار یانتقاد چارچوب مناسب

طور کامل مشاهده کرد که این ه و بتوان فوراًدهاي آن را میدستاور شود وتناسب ندارد، مشخص می

هاي آموزش رسد کسانی که با دورهنظر میهب. شودبخشی و جذابیت منتقد را سبب میامر رضایت

تفکر انتقادي . کنند بیشتر با نقد منفی احساس راحتی و برتري می،طراحی و معماري مواجه هستند

نگرش به انتقاد منفی مانع انگیزه و حرکت و باعث نوع  و این ]36[ي برتري فردي نیستابه معن

 . شودهاي سازندگی و خالقیت فرد میمانع جنبه نیز جلوگیري از اوج تکامل فکر و

تمایلی ندارند با افراد که خصوص افراد خالق ه  نیست، ب خوشایند غالب افرادبرايانتقاد منفی 

 ،یک نوع بحث و جدل نیستمنفی تفکر . کنندز آنها دوري مید و اداشته باشنباف بحث و جدل منفی

این نوع تفکر  ؛]6[استطرح قسمتهاي منفی منظور مطرح کردن هب و منطقی طرفانه تالش بیینوع

با اصول یک ایده را   یا اشاره کند، وجود دارد کار تفکر یا روشفرایندممکن است به خطاهایی که در 

ممکن  یا کندشخص با مسائل شناخته شده م را آن ایدهگی تطابق  چگونگذشته قضاوت وو معیارهاي 

با . دشو احتمالی مشخص تا اشتباهات یا نواقصند کموکول یک ایده را به زمان آینده  قضاوت است

  این نگاه صادقانه و منطقی است وداشت که توجه اما باید ،الهاي منفی پرسیدؤتوان س میتفکراین 

یکی از بخشهاي این نوع تفکر فقط منفی فکر کردن . کار روداسهاي منفی بهسنباید براي پوشش اح

 زیرا ، در کاربرد آن کوتاهی شود،دکن نابود رانظري   ترس از اینکه تفکر منفیه دلیلاست و نباید ب
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ق و کامل  یعنی اجراي دقی؛این عمل به معناي مخدوش کردن هدف اصلی استفاده از این نوع تفکر

  .نقش آن خواهد بود

منتقد با . هاي الزم براي مقابله با آنهاستبینیطرح و پیش نوع تفکر یافتن مشکالت مزایاي ایناز 

تر شدن مستحکمبه  تواند در جهت بهبود طرح گام بردارد وخاطرنشان کردن اشکاالت طرح می

 افراد شود وبدبینی داده می به هر متفکري فرصت ،بنابراین. تصمیمات گرفته شده کمک کند

 .تري به مشکالت طرح پیدا کنندتوانند نگاه واقع بینانهمینیز خوشبین 

شود که فرد از داوري عادالنه بی نیاز شود و بتواند هر دو سوي مثبت و  میموجبتفکر منفی 

هر چند . باشددهد تا صد در صد بدبین این نوع تفکر به هر متفکر فرصت می. خوبی ببیندمنفی را به

هاي منفی این نوع تفکر جنبه.  اما الزم نیست که طرح درست باشد،باید صادقانه و منطقی بود

  .کندتواند بیان می یعنی دالیل ناممکن بودن یک کار را می؛منطقی

 شهودي یعنی بر خالف تفکر شود؛ وجوه منفی امور توجه می، به صرفگاه منطقیندر این روش با 

در .  در این روش ارائه دالیل منطقی ضرورت دارد،نیستنیازي ن یک احساس به استدالل که براي بیا

ها با امکانات استوار است و دالیل ناممکن بودن یک کار  تناسب ایدهنبوداین روش منطق بر تناسب و 

 در تفکر مثبت مطرح ،شود و وجوه مثبت منطقی که بیانگر دالیل امکان یک عمل هستندبیان می

گرایی را  منفی،هاي منفی در عمل از طریق تمرکز بر جنبهگرااندیشه منفیکارگیري هب. شوندمی

از این روش  وکند هاي منفی دور ذهن را از جنبه تا توان از فرد خواستزیرا می ،کندمحدود می

کامل و ازنده آن هاي ستا جنبه شود استفادهدقت و کامل  منفی با تفکراز  باید ،بنابراین. استفاده نکند

هاي سازنده و خالق درستی استفاده نشود، جنبهه اگر از این تفکر ب. ندشومطرح دقیق در جاي خود 

  ).4 جدول( گذارد کنار میتفکر را کامالً
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  )نگارنده(ا تفکر خالق دانشجو تفکر انتقادي منفی مدرس در تعامل ب: 4جدول 

ت
جوه مثب

و
   هاي ارزشمند و جامعه پسندبه سمت ایده هاي خالقسوق ایده  

 نشان دهنده نکات شبهه برانگیز 

  گوشزدکننده خطاها و کاستیها 

 ا و اشتباهاتهمحافظت کننده در برابر خطر  

ی
جوه منف

و
  

o قرارگیري در چارچوب و ضوابط خاص  

o امانتظارات نابجا و زودهنگ  

o کاريمحافظه 

o مشاهده نقاط ضعف (آسان است  بسیار(  

o حس برتري(بخش براي منتقد رضایت(  

o قبولربط یا غیرقابلاالت بیؤس  

o اعتماد به نفسنبود   

o گذاريمحدودیت 

o جلوگیري از اوج تکامل فکر  

o مانع انگیزه و حرکت است  

o حذف تفکرات خالق و زاینده 

o ترس از انتقاد و شکست  

o مقاوم نبودن  

o ي از ریسک کردنجلوگیر  

o  اضطراب و دلواپسی در برابر ارزیابی مسائل  

o پیچیدگی ذهنی نبود   

o پذیريناانعطاف 

o به اصل اندیشهیتوجهبی   

  

  تفکر انتقادي مثبت. 2. 4

 با یک نگاه خوشبینانه وشود می نظر گرفته  مثبت در سازنده وعنوان قضاوت به)کاله زرد(تفکر مثبت 

   راگراییمثبتاي از گستردهتفکر طیف  این طرز. داردمزایاي امور تمرکز  بر محاسن و نگريو آینده

 در سوي ها و امید، تصورمسائل منطقی و عملی در یک سو تا رؤیا  تغییرات آن ازو گیردبه کار می

. نگري علمی و منطقی گسترده شده استبینی افراطی تا مثبت از خوشآنطیف . در بر داردرا دیگر 

هاي مثبت تصمیم توان به جنبه می، استبینی بنا شدهمبناي خوش برنوع تفکر که از این با استفاده 

   .]6[نگاه کرد از آن و سود حاصل

این نوع تفکر ایجاد انگیزه براي ارائه . طرفانه استتفکر انتقادي مثبت انگیزشی فراتر از قضاوت بی

 اجازه مشارکت به یل،ل د بدین و خواهد شد را موجبمبتنی بر واقعیات طرحها و پیشنهادها ،هاایده

 که همه چیز ناامید کننده یدر شرایط سختخصوص  ه ب،شودیاها داده میؤو ر) ایده اولیه(تصورات 

  .است بسیار مفید ،رسدنظر میبه

 و ستتفکر به دنبال یافتن فرصتهانوع این . ثر و کارآمد استؤ مولد، م،ازندهستفکر انتقادي مثبت 

ثر از ؤ مناسب و مگیري بهرهتفکر مثبت با . سازدپذیر مییاها را امکانؤزنی در تصورات و رگمانه

ها را شکار ترین ایدهسوي آینده، کوچکه و با امید به وضعیت موجود و هدایت ب   گذشته ياههتجرب

ي از ابا آمیزهتفکر  این ،همچنین. تسبرداري از آنها فرصتها و بهرهيجووجستو در کند می
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 و "ارزیابی مثبت آن"، "طرحایده و "تحقق منظور بهکنجکاوي، شادمانی، سرور و خواست عمیق 

 انجام تحلیل و گمانه زنیحدس و گمان، تخمین،  از طریق تصور، "ساختن طرح  گسترش یا برپا"

  .پذیردمی

پیشنهادهاي  ر، در این نوع تفکبنابراین.  نه نو بودن،ثر و مناسب بودن استؤهدف تفکر مثبت م

مد نظر است و  به وقوع پیوستن مسائل و جنبه قابل حل بودن آن  وشودمبتنی بر واقعیات داده می

  . باشندمبتنی راندمان و کارایی باالست، منافعی که بر منطق   در پی منافع،،بنابراین

 سرور و اي از کنجکاوي، شادمانی،آمیزهتفکر منفی تمایالت   خالفبرتفکر مثبت  ياهگرایش

 خوشبینانه یبا نگاهي پیشنهاد طرحهاي ، بابنابراینو ست خواست عمیق براي درست شدن کارها

بر اساس احتمال تحقق   آن بررسی و و مزایايجوي آگاهانه و سنجیده، محاسنو با جستوبرخورد 

جوي فواید وجستو با ها را آگاهانه حذف ایدهاز توان برخی از این طریق می د کهشومیبندي دسته

دچار تغییر و  آنها را  پیشنهاديهاي برخی از ایدهنکات ارزشمند و به مثبت  و با نگرش احتمالیِ طرح

  عنوانتفکر بهنوع  به این ،بنابراین. دشطرح هاي تحکیم پایه بهبود و موجب و کرددگرگونی 

حساس امنیت را در که این خود اتوان نگریست میرشد دهنده طرحهاي پیشنهادي و تثبیت آنها 

خطر پذیري براي تجربه (تواند نقش بسزایی در ترغیب خالقیت  می، بنابراین وندکافراد تقویت می

  ).5 جدول( داشته باشد) کردن

  

  )نگارنده(مدرس در تعامل با تفکر خالق دانشجو  تفکر انتقادي مثبت: 5جدول 

ت
جوه مثب

و
  

 ترغیب کننده فرد خالق  

 بینیخوش 

 ثر و کارآمدؤم 

 زنی، حدس و گمان، تخمین زدن و گمانه

 امید داشتن

  سازنده و مولد 

  تمایل ذهن به ارائه پیشنهاد و طرح اولیه 

  آینده نگري 

 وجود آوردن احساس امنیت در افراد ه ب 

 ترغیب خطرپذیري و تجربه کردن  

 ق و کشف ایدهشناسایی تفکر خال  

 طرحها و پیشنهادها،هاشناسایی ایده  

 گسترش دهنده ایده 

 ها ترین ایدهشکار کوچک 

 یاها ؤو ر) ایده اولیه(تصورات  توجه به 

 استفاده از فرصتها 

 ارزیابی  

 مزایامحاسن و  جوي آگاهانه و سنجیدهوجست 

 در نظر گرفتن منطق و احساس  

ی
جوه منف

و
  o نه نو بودن،ثر و مناسب بودن استؤهدف م   

o  پیشنهادهاي مبتنی بر واقعیتاهمیت به 

o  راندمان و کارایی باال مبتنی بر منطق پی منافع،در  
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  گیريبندي و نتیجهجمع .5

در روند عمومی آموزش دروس طراحی معماري درك مفاهیم بر اساس رابطه استاد و شاگردي شکل 

ائه ایده طراحی است و مدرس با دیدگاهی گرفته است که در آن دانشجو با قوه خالق خود به دنبال ار

مهارت خالقانه دانشجو به منظور بیرون آوردن وي از . پردازدانتقادي به پردازش و ارزیابی ایده می

. استالگوهاي فکري معمولی و سیالن فکر است که الزمه آن پذیرش خطر و گریز از داوري و نقد 

. رسدمل مخل و موانعی براي خالقیت دانشجو به نظر میعنوان عوا دیدگاه انتقادي مدرس به،بنابراین

 مثبت موضوع و مقایسه  یعنی ارزیابی صادقانه با در نظر گرفتن وجوه منفی و؛مهارت انتقادي مدرس

  . گرفت تصمیممنطقی آنها با یکدیگر است تا بتوان درست و

حلهاي  راهائل طراحیس براي بسیاري از مدتوان میموضوع طراحیبا نگاهی خالق به دانشجو 

گرایی که ذهن مبتالي تفکر خالق با عادات طبیعی تشخیص، قضاوت و انتقاد منفی. دنخالق پیدا ک

بخش گرایی بسیار آسان و رضایتمنفی. استآید و مانع انگیزه و حرکت  جور در نمی،به آن است

رستی از انتقاد استفاده ده در صورتی که ب. دکن حس برتري را در منتقد ایجاد مییوعناست که 

 وياز اوج تکامل فکري  گذارد و را کنار میدانشجوهاي زاینده و سازنده تفکر خالق نشود، جنبه

 فکري حداکثر آزاديمحیطی با  صورت گیرد و  منفیباید حداقل انتقاد ،بنابراین. ندکجلوگیري می

  .  موضوع نظر شود، با نگاه خالقانه بهحالت ایده آل و در شودبراي دانشجو مهیا

  نشان برانگیز را، نکات شبهه)یابیمسئله(مدرس با شناسایی مسائل مترتب بر موضوع طراحی

 تفکر ،بنابراین. کنددانشجو در برابر بروز اشتباه محافظت میاز دهد، خطاها و کاستیها را گوشزد و می

 دانشجویان اصوالً . د خواهد بودانتقادي منفی مدرس براي اجتناب از ارتکاب به خطا و اشتباهات مفی

که ی معرض قضاوت و ارزیابی انتقادي قرار گیرند و از آنجای هاي آنان دریل ندارند کارها و ایدهامت

   تا حدوديتی چنین وضعیناگزیر ،م آموزشی موجود مبتنی بر ارزیابی استنظامالك موفقیت در 

.  صورت گیرد منفیباید حداقل انتقاد  و لذا،دکنیهاي خالقانه عمل میی محدودیت رشد توانامنظوربه

داوري و ، پیشدنشوفوراً آشکار نمی ،هاي بدیعخصوص ایدهه  ب،با توجه به اینکه نکات قوت هر طرح

ثر و مناسب بودن باشد نه جدید ؤخصوص زمانی که هدف مه  ارزش کار، ببارهقضاوت نادرست در 

  ، که نتیجه کار دانشجوست،ایده طراحی اگر. اشته باشدتواند اثر مخرب بر خالقیت فرد دمی بودن،

مانعی  شود که این کارمی نگري وي تاریک و مبهم جلوه داده، آیندهشودصورت تحقیرآمیز انتقاد به

  . نیاز دارد  گرایی مثبتبه    و خالقیسازنده هر ایده ،بنابراینو براي رشد خالقیت خواهد بود 

 بر محاسن و نگري و آینده با نگاه خوشبینانه، مثبت سازنده ون قضاوتعنوابه ، مثبت انتقاديتفکر

جوي آگاهانه و سنجیده براي کشف فواید و منافع احتمالی و این تفکر جست.دارد تمرکز طرحمزایاي 
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مدرس . بینی است که بیشتر بر پایه منطق استوار استطرح است که بر پایه ارزیابی و قضاوت با خوش

امید به وضعیت  زنی، تخمین زدن و قدیمی، گمانهياهثر نظرؤکارگیري مناسب و مهبگرا با مثبت

-برداري از آنها موجب شکار کوچکبا استفاده از فرصتها و بهرهنیز سوي آینده و ه موجود و هدایت ب

انگیزه و تمایل ذهنی   با ایجاد هیجان و، مدرسهمچنین. دشو میاها، طرحها و پیشنهادهترین ایده

و ) ایده اولیه(آورد و مشارکت تصورات میوجود ه طرفانه، احساس امنیت در افراد بفراتر از قضاوت بی

ترغیب کننده و ثیرگذار و کارآمد أگرایی تفکري سازنده، ت مثبت،بنابراین. شودیاها را موجب میؤر

قعیتها، ر موتواند بدرس میم  دانشجو، سنجش طراحیهنگام. خطرپذیري و تجربه کردن است

 ،همچنین.  باشدایده یا به دنبال محاسن و فواید یک طرحد و شاخصها و تحلیلهاي مثبت تمرکز کن

 ایجاد  و بهبود طرحرشد وپیگیري کشف فواید و مزایاي طرح، توسعه و  منظور ایجاد انگیزه برايبه

  .رداستفاده کتفکر مثبت از توان میآموزش   رونددر هاي پذیرش طرحزمینه

 رابطه تعاملی بین مدرس و دانشجو براي آموزش دروس  ایجاد مناسب براييراهکار ،براینبنا

انتقادي منفی از تفکر  مدرس براي نقد ایده طراحی دانشجو، با استفاده  کهاین استطراحی معماري 

انتقادي مثبت با استفاده از تفکر  ، و سپس)یابیمسئله (شناساییرا در ذهن   آنمشکالتسائل و م

امکانات و با این کار وي  ؛)انتقال مسئله به دانشجو(ند کبراي دانشجویان بیان  سائل و مشکالت رام

 ]مبانی نظري طراحی معماري[براي آموزش مفاهیم و باال بردن شناخت و آگاهی را یی فرصتها

نگري و  طرح خود بازدست آمده درهدانشجو با استفاده از شناخت و آگاهی ب. ندکمی دانشجو مهیا

  .دکنارائه می) گشاییمسئله(هاي جدیدي براي حل مسائل طراحی ایده

دانشجو فرایندي پیچیده از فعالیتهاي  ذکر این نکته ضروري است که در حین روند طراحی، تفکر

  ذهنی و تعاملی بین تفکر خالق و تفکر انتقـادي است و اختصاص انواع تفکر به دانشجو و مدرس،

در روند آموزش، . خالق  و نقاد در آموزش طراحی است بهتر نحوه تعامل تفکرمنظور شناخت به

هاي طراحی با استفاده از میزان آگاهی و شناخت خود آنها را ارزیابی و دانشجو قبل از ارائه ایده

 و در طی آموزش هر کندمیرا اصالح طراحی خود بازنگري و ایده طراحی در د و بارها کنقضاوت می

سائل و مدن کر سعی در برطرف ، و شناخت وي از مسائل مترتب بر موضوع بیشتر شودچه آگاهی

 برخی از ،از طرف دیگر. بدهدند تا ایده طراحی قابل پذیرشی را پیشنهاد کمشکالت کار خود می

  اگر قرار است،بنابراین. آیدیاري وي می مدرس به،ماندحل عاجز میمواقع که دانشجو از عهده ارائه راه

رسد می ، به نظره شوددر فرایند طراحی تمام استعدادهاي الزم براي طراحی به دانشجو آموزش داد

 به نحوي که خود دانشجو بتواند کار خود را نقد و تفکر خالق و ،نیاز به آموزشی فراتر نیز وجود دارد

 و هماهنگی بین براي مدیریت تفکر تا کنترلی آموزشروش  یعنی کنترل کند؛ادانه خود را تفکر نقّ
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  توان سیستمال را مطرح کرد که چگونه میؤتوان این س می،بنابراین. انواع تفکر را مهیا کند

  آموزش داد؟  کنترلی را براي تفکر طراحی به دانشجو ـ خود
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