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گی های  کارگاه طراحی، توجه به ویژ چکیده: برای برقراری تعامل خوب میان استاد و دانشجویان معماری در 

گی های شخصیتی هر دانشجو روش های آموزشی  شخصیتی دانشجویان اهمیت زیادی دارد. تفاوت در ویژ
گونی طبع و  گونا متناسب با هر یک از آنها را می طلبد. بعضی از استادان معماری به طور ضمنی و تجربی به 
کشیدن برای  گفت وگو و خط  تفاوت شخصیت ها در هر دانشجو توجه دارند، اما برخی دیگر از یک قاعده در 
گی های مهم شخصیتی دانشجویان معماری؛  همه دانشجویان استفاده می کنند. در این مقاله یکی از ویژ
ح شده است. هر انسانی  یعنی برونگرایی و درونگرایی به عنوان دغدغه ای مهم در تفاوت آموزش هر یک مطر
درجه ای از برونگرایی و درونگرایی را دارد و در طیفی میان برونگرایی مطلق و درونگرایی مطلق قرار می گیرد؛ 
بنیادی  یا درونگرا داده می شود. پرسش  برونگرا  او نسبت  بر دیگری، به  اما به دلیل غلبه قابل توجه یکی 
و  داشت  خواهد  او  طراحی  فرایند  در  اثری  چه  معماری  دانشجوی  بودن  درونگرا  یا  »برونگرا  که  است  آن 
این مطالعه توصیفی، تطبیقی  کند؟«. روش تحقیق  باید عمل  آموزش هر یک چگونه  استاد معماری در 
گی های شخصیتی دانشجوی برونگرا  کتابخانه ای، ویژ و تحلیلی بود. در این پژوهش با تکیه بر مطالعات 
و  طراحی  یادگیری  در  فکری ای  رویکرد  چه  گروه  دو  این  از  یک  هر  که  شد  مشخص  و  برشمرده  درونگرا  و 
کمک به استاد معماری  ح روی میز دارند و چه آموزش هایی طلب می کنند. هدف این پژوهش  پیشبرد طر
کارگاه طراحی معماری با توجه به فرضیه تفاوت رویکرد یادگیری طراحی دانشجویان در  برای هدایت بهتر 
دو تیپ شخصیتی برونگرا و درونگرا بود و نتیجه مطالعه به جدولی از این تفاوت ها ختم شد. با توجه به 
نگارش  و  تحقیق  جوان،  استادان  از  استفاده  به  نیاز  و  اخیر  سال های  در  معماری  دانشکده های  افزایش 

گیرد. چنین مباحثی ضروری می نماید تا در اختیار آنان قرار 
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مقدمه� 1
کیفیـت و اعتبـار دانشـگاهی، محبوبیـت  گرفتـن عواملـی چـون آینـده شـغلی،  برخـی از دانشـجویان بـا در نظـر 
بیشـتر رشـته، بومی گزینـی و ماننـد اینهـا بـدون توجـه به سـالیق و اسـتعدادهای خـود، یک رشـته تحصیلی را 
گی های شـخصیتی  گاهـی فـرد پـس از مدتـی متوجه اختالف ویژ انتخـاب می کننـد و وارد دانشـگاه می شـوند. 
و زمینـه تحصیلـی خـود می شـود، درحالی کـه بازگشـت یـا تغییـر مسـیر سـخت می نمایـد. ایـن مسـئله لـزوم 
هـم  بـا  افـراد  اسـتعدادهای  می کنـد.  مشـخص  تحصیـل  بـرای  را  فـرد  هـر  شـخصیتی  گی هـای  ویژ شـناخت 
گـی خـاص در فـرد نمی توانـد تضمینـی بـرای موفقیـت قطعـی وی در زمینـه مـد نظـر  متفـاوت اسـت و یـک ویژ

باشـد. پـس رابطـه تنگاتنگـی بیـن اسـتعدادهای شـخصی و رشـته تحصیلـی وجـود دارد.
کلـی را بـا عنـوان علـم معمـاری بـه فـرد بیاموزیـم،  کـه مفاهیـم  از طرفـی، »پـرورش معمـار فقـط آن نیسـت 
آن  بـا  متناسـب  آموزشـی  مسـیر  انتخـاب  و  دانشـجو  گی هـای  ویژ و  اسـتعدادها  کشـف  درسـت تر،  راه  بلکـه 
اسـت« )Hojat, 2003(. معمـاری هنـر محسـوب می شـود و در هنـر سـلیقه رکـن اجتناب ناپذیـر اسـت و لـذا، 
کـه صرفـًا فراینـد یادگیـری  تمایـز شـخصیت و سـلیقه دانشـجوی معمـاری نه تنهـا عیـب محسـوب نمی شـود، 
دانشـجویان  متفـاوت  شـخصیت های  می طلبـد.  شـخصیتی  تیپ هـای  ایـن  از  یـک  هـر  بـرای  را  متفاوتـی 
ح هـای  کـه هرکـدام از آنهـا فرایندهـای طراحـی متفاوتـی داشـته باشـند و بـه طر معمـاری موجـب می شـود 

متفاوتـی نیـز دسـت یابنـد.
برونگـرا - درونگـرا  را در طیـف  کـه وی  اسـت  انسـان چیـزی  گی هـای شـخصیتی  از مهم تریـن ویژ یکـی 
کلیـه ابعـاد شـخصیتی دانشـجویان در ایـن مطالعـه نمی گنجیـد، ُبعـد  کـه پرداختـن بـه  قـرار می دهـد. از آنجـا 
شـخصیتی برونگـرا - درونگـرا و اثـر آن بـر رونـد یـا فراینـد طراحـی معمـاری و نحـوه آمـوزش آنهـا بررسـی شـد.

ح پژوهش� 2 طر
در پژوهش حاضر هدف پاسخگویی به سه پرسش زیر  بود:

z	تفاوت های ساختار ذهنی افراد برونگرا و درونگرا در چیست؟

z	برونگرایی یا درونگرایی دانشجویان معماری چه اثری در فرایند طراحی آنها دارد؟

z	راهُبردهای آموزش طراحی معماری برای دانشجویان برونگرا و درونگرا چگونه است؟

ادبیات پژوهش� 3
مـدارس  در  دانشـجو  اسـتعدادهای  پـرورش  و  کشـف  بـرای  مقطعـی  امـروزه،  گـر  ا حجـت  عیسـی  نـگاه  از 
اسـت.  متوسـطه  و  ابتدایـی  دوران  آمـوزش  در  فراینـد  ایـن  طـی  آن  دلیـل  نـدارد،  وجـود  دنیـا  معمـاری 
دانشـکده  بـه  تـازه وارد  معمـاری  گرد  شـا نـدارد.  وجـود  دانشـگاه  از  پیـش  ایـران،  کشـور  در  کـه  فراینـدی 
معمـار  پـرورش  و  رشـته  ایـن  بـه  ورود  نـدارد.  خـود  توانایی هـای  و  رشـته  ایـن  دربـاره  شـناختی  معمـاری 
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تدریـس  بـرای  مهـم  شـرط  رو،  ایـن  از  اسـت.  گرد  شـا فـردی  اسـتعدادهای  و  گی هـا  ویژ شـناخت  نیازمنـد 
معمـاری داشـتن خالقیـت اسـت. اسـتاد معمـاری نبایـد یـک رونـد طراحـی را دائـم و بی توجـه بـه شـرایط 
گرد )و نـه حافظـه او( سـروکار دارد. اسـتعداد و  کنـد. آمـوزش خـالق بـا اسـتعداد شـا ذهنـی دانشـجو تکـرار 
گردان یکسـان نیسـت. پـس آمـوزش خـالق را نمی تـوان صرفـًا به صورت عام )سـخنرانی  توانمنـدی همـه شـا
گی هـای درونـی هـر دانشـجو را شـناخت و بـر اسـاس طبـع و توانـش، او  و موعظـه( انجـام داد، بلکـه بایـد ویژ
گردان جواب متفاوت داشـته  را پـرورش داد. در آمـوزش خـالق هـر صورت مسـئله ای می توانـد بـه تعداد شـا
کند و این مسـتلزم  باشـد. اسـتاد معمـاری بایـد هـر دانشـجو را در یافتـن جـواب خـودش همراهـی و هدایت 
آمـوزش بالینـی و حضـوری اسـت )Hojat, 2003, 2004(. »بـرای معرفـی اسـتعدادهای نهفتـه دانشـجویان 
بـه خصوصیـات  بتوانیـم  تـا  آشـنا شـویم  بیشـتر  انسـان ها  بـا نظـام فکـری و تصمیم گیـری  ابتـدا الزم اسـت 

.)Mahmoodi, 1998( »آنهـا پـی ببریـم رفتـاری 
کردن در هر حرفه ای مسـتلزم داشـتن الگویی ویژه از توانایی ها، رغبت ها و خصوصیات شـخصیتی  »کار 
گی هـا  اسـت، به دلیـل آنکـه تیپ هـای شـخصیتی پارامترهایـی را بـرای رفتـار افـراد ایجـاد می کننـد. از ایـن ویژ

.)Zare et al., 2013( »کـرد می تـوان به عنـوان چارچوبـی بـرای پیش بینـی رفتـار اسـتفاده 
معماریان )Memarian, 2017( به رایج ترین مسـئولیت های تدریس اعضای هیئت علمی و برنامه های 
کـه باید  کـه یکـی از ایـن مسـئولیت ها توجـه به تنوع دانشـجویی اسـت  کـرده  آموزشـی مناسـب هـر یـک اشـاره 
در ایـن بـاره سـبک های یاددهـی و یادگیـری، روش هـای یادگیـری و سـطوح رشـد فکـری دانشـجویان متنـوع 

گیرد. در آمـوزش مهندسـی مـد نظر قـرار 
کـه می تواننـد به عنـوان  کـه سـبک های یادگیـری سـازه ای هسـتند  کـرد  مسـیک )Messick, 1984( بیـان 

پـل ارتباطـی بیـن شـناخت و شـخصیت در تعلیـم و تربیـت باشـند.
گی هـای برونگرایـی و درونگرایـی اسـتادان و  آدرنمـو و همـکاران )Aderonmu et al., 2016( دربـاره ویژ
آنهـا در  کرده انـد. همچنیـن  کارگاه هـای طراحـی معمـاری بررسـی و تحلیـل  بـر نتایـج  اثـر آن  دانشـجویان و 
کـه یـک چهـره بـه سـمت  کـه هـر شـخص دو چهـره دارد  بخشـی از ایـن مطالعـه ایـن نکتـه را یـادآور می شـوند 
جهـان بیرونـی ماننـد فعالیت هـا، هیجان هـا، مـردم و اشـیا و چهـره دیگر به سـمت جهان درونـی؛ یعنی افکار، 
کـه در نتایـج طراحـی دانشـجویان  منافـع، ایده هـا و تخیـالت هدایـت می شـود. سـپس، آنهـا نتیجـه می گیرنـد 
برونگـرا و درونگـرا تفـاوت وجـود دارد؛ بنابرایـن، هم افزایـی تفاوت های1متقابـل دانشـجویان بایـد به صـورت 
خالقانـه توسـط اسـتادان در طـول دوران آمـوزش به منظـور آماده سـازی دانشـجویان بـرای صالحیـت شـغلی 
گرفتـه شـود. ابـزار پژوهـش یادشـده پرسشـنامه بـوده، امـا یـک فراینـد طراحـی منطبـق بـا  و حرفـه ای بـه کار 

گی هـای شـخصیتی ارائـه نشـده اسـت. ویژ

گرفتن نقاط قوت و مهارت های هر دو شخصیت است. 1- منظور از هم افزایی تفاوت ها، در نظر 
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کار تیمی  گر چـه  کـه ا در پژوهـش شـاتو و همـکاران )Shuto et al., 2017( بـه ایـن نکتـه اشـاره شـده اسـت 
کثـر  گـروه یـا تیـم بـرای بـه حدا روشـی مؤثـر بـرای یادگیـری مهارت هـای الزم اسـت، ترکیـب مطلـوب اعضـای 
گی های شـخصیتی  رسـاندن اثربخشـی یادگیـری هنـوز مشـخص نشـده اسـت. در پژوهـش آنها رابطـه بین ویژ
گروهی بررسـی شـده اسـت. این مطالعه به مربیان در به  دانشـجو و اثربخشـی یادگیری در سـه دوره فعالیت 

کمـک می کنـد. گروهـی  کار  کثـر رسـاندن اثربخشـی یادگیـری دانشـجویان در  حدا
چنـگ و همـکاران (Cheng et al., 2010) در پژوهـش خـود رابطـه بیـن صفـات شـخصیتی، سـبک های 
گی هـای  کالـج و همچنیـن ارتبـاط بیـن خالقیـت و ویژ یادگیـری و پیشـرفت تحصیلـی در میـان دانشـجویان 
کـه برخـی معتقدنـد بیـن برونگرایـی و خالقیـت رابطـه  کردنـد و بـه ایـن نـکات پـی بردنـد  شـخصیتی را بررسـی 
کـه بیـن درونگرایـی و  گـروه دیگـری در مخالفـت بـا ایـن ایـده اعتقـاد دارنـد  کـه  مثبـت وجـود دارد، در حالـی 
کـه برونگرایـی و درونگرایـی هـر دو  خالقیـت رابطـه مثبـت وجـود دارد. در ایـن میـان، دانشـمندانی معتقدنـد 
کّمـی  گـردآوری اطالعـات پرسشـنامه و نـوع پژوهـش  بـا خالقیـت رابطـه مثبـت دارنـد. در پژوهـش آنهـا روش 

بوده اسـت.
پانـت و همـکاران (Panth et al., 2015) مطالعـه ای مقایسـه ای از 1IQ و 2EQ در برونگراهـا و درونگراهـا 
گرفتند  لیتپـور هندوسـتان چنین نتیجـه  انجـام دادنـد. آنهـا بـا جمـع آوری اطالعـات از 100 دانشـجو در شـهر ال
کـه دانشـجویان برونگـرا IQ و EQ بیشـتری نسـبت بـه درونگراهـا دارنـد و درونگراهـا بایـد بـرای افزایـش IQ و 

EQ آمـوزش ببیننـد.

کـه مـا بـا  ِکیـن )Cain, 2012( از قـدرت درونگراهـا سـخن می گویـد و بـه ایـن نکتـه اشـاره می کنـد  از طرفـی، 
پذیرفتـن بی چون وچـرای ایـده آل برونگـرا، مرتکـب اشـتباه بزرگـی می شـویم. بسـیاری از ایده هـای بـزرگ، هنر 
کـه می دانسـتند چگونـه  کت و آرام و انسـان های متفکـری به وجـود آورده انـد  کشـفیات مـا را انسـان های سـا و 

کنند. کـه دارنـد، اسـتفاده  گنجینـه و جواهـری  وارد دنیـای درونشـان بشـوند و از 
اجتماعـی  علـوم  رشـته  کارشناسـی  دانشـجوی   146 دربـاره   )Duff et al., 2004( همـکاران  و  داف 
کـه رویکـرد یادگیـری هـر فـرد به وضـوح بـا  گـزارش دادنـد  کردنـد. آنهـا  کشـور اسـکاتلند بررسـی  دانشـگاهی در 
کسـب دانشـی خـاص دربـاره ارتبـاط بیـن شـخصیت و رویکـرد بـه  شـخصیت او تعییـن می شـود. آنهـا مـا را بـه 

می کننـد. تشـویق  یادگیـری 
که »تفاوت سـاختار ذهنی افراد  مطالعات مذکور اهمیت پاسـخگویی به این پرسـش را آشـکار می سـازد 
برونگـرا و درونگـرا چیسـت و برونگرایـی یـا درونگرایـی دانشـجویان معمـاری چـه اثـری در فراینـد طراحـی و 

آمـوزش آنهـا دارد«؟

IQ -1 مخفف عبارت Intelligence Quotient و معنای آن »بهره هوشی« است.
EQ -2 مخفف عبارت Emotional Intelligence و معنای آن »هوش هیجانی« است: توانایی شناخت، درک و تنظیم هیجان ها و استفاده در زندگی.
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برونگرایی و درونگرایی� 4
برونگرایـی1 و درونگرایـی2 یـک صفـت شـخصیتی و یـک ُبعـد محـوری در نظریـه شـخصیت انسـان اسـت. ایـن 
کارل یونـگ3 در سـال 1920 بـه آن عمومیـت و محبوبیـت داد. بسـیاری از افـراد،  کـه  مسـئله دیدگاهـی اسـت 
درونگرایـی را همـراه بـا سـکوت و خجالـت می داننـد و در مقابـل آن، انسـان های برونگـرا را افـرادی اجتماعـی 
کـه درونگراهـا انـرژی را از درون خـود و  و شـاد به حسـاب می آورنـد. ایـن نظریـه بـر ایـن اصـل اسـتوار اسـت 
برونگراهـا انـرژی را از دنیـای بیـرون خـود و در ارتبـاط بـا دیگـران دریافـت می کننـد. برونگرایـی و درونگرایی هر 
دو معمـواًل به عنـوان یـک زنجیـره پیوسـته و واحـد نگریسـته شـده اند؛ بنابرایـن، بیشـتر بـودِن یکـی از آن دو 
کارل یونـگ و توسـعه دهندگان شـاخص مایـرز بریگـز دیدگاه هـای متفاوتـی را  کاهـش دیگـری اسـت.  مسـتلزم 
گرایـش برونگرایـی و درونگرایـی را دارنـد و معمواًل یکـی از آن دو  کـه همـه افـراد هـر دو  ارائـه دادنـد و بـاور دارنـد 

.)Wikipedia; Cain, 2012( بـر دیگـری غالـب اسـت
کار را انجام  برونگراهـا دنیـای بیرونـی افـراد و افـکار را ترجیح می دهند. آنها تمایل دارنـد در ظاهر بهترین 
 .)Durling et al., 1996( گروهـی تعامل برقـرار می کننـد کارهـای  دهنـد و در عمـل خیلـی راحـت بـا دیگـران در 
افـراد برونگـرا بـه عینّیـت، ظاهـر، امـور ملمـوس و مصادیق بیشـتر اهمیت می دهند. برونگراها بیشـتر دوسـت 

دارنـد »ببیننـد« تا آنکه »بداننـد« )بفهمند(.
کار می کننـد،  کـه به تنهایـی  درونگراهـا جهـان درونـی ایده هـا و نظرهـا را ترجیـح می دهنـد. آنهـا زمانـی 
کارهایشـان را در تنهایـی انجـام می دهنـد)Durling et al., 1996(. افـراد  خیلـی راحـت هسـتند و بهتریـن 
گرایـش دارنـد. درونگراهـا بیشـتر دوسـت دارنـد  درونگـرا بـه ذهنّیـت، باطـن، امـور انتزاعـی و مفاهیـم بیشـتر 
»بداننـد« )بفهمنـد( تـا آنکـه »ببیننـد«. در جـدول 1 قیاسـی بیـن شـاخص های ذهنـی دانشـجویان برونگـرا و 

گرفتـه اسـت. درونگـرا صـورت 
)Tieger & Tieger, 2013; Quoted: Saghafi & Taheri Sayyah, 2017 ( گی افراد برونگرا و درونگرا جدول 1: ویژ

شاخص های ذهنی دانشجویان درونگراشاخص های ذهنی دانشجویان برونگرا

از اینکه با خود باشند انرژی می گیرنداز بودن با دیگران انرژی می گیرند

کانون توجه  به صحبت و تبادل نظر عالقه مندند و می خواهند 
باشند

کانون  به سکوت و تنهایی عالقه مند هستند و نمی خواهند 
توجه باشند

بر درون و دنیای درونی توجه و تمرکز دارندبر بیرون و دنیای بیرونی توجه و تمرکز دارند

به یک موضوع در هر زمان توجه دارندبه تنوع و عمل عالقه مندند

گفت وشنود دارند کار عملی و بحث و  یادگیری بهتر با تأمل و تمرین فکری دارندیادگیری بهتر با 

اشتیاقشان را برای خود نگه می دارندبا اشتیاق ارتباط برقرار می کنند

شناخت آنها ساده تر است، اطالعات شخصی خود را به راحتی 
با دیگران در میان می گذارند

کمتر  خصوصی تر عمل می کنند و اطالعات شخصی خود را 
بروز می دهند

1- Extraversion 2- Introversion 3- Carl Jung
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5 �MBTI آزمون روانشناختی

کشـور آمریـکا، مایـرز و بریگز  کتـاب »تیپ هـای روانشـناختی«1 از یونـگ در سـال 1923 در  همزمـان و بـا ترجمـه 

کـرده بـود، بـا مشـاهده ها و نظریه هـای خودشـان بسـیار منطبـق و  ح  کتـاب مطـر کـه یونـگ در آن  ایـده ای را 

کنند. انگیزه  همسـو دیدند؛ از این رو، آنها مصمم تر شـدند تا تحقیقات خود را درباره افراد بیشـتری آزمایش 

کمـک بـه افـراد بـرای درک بهتـر از خـود و آشـنا شـدن بـا جنبه هـای مختلـف و احتمـااًل  کار  اصلـی آنـان از ایـن 

کمک هـای تخصصـی سنجشـگران و  نادیدنـی وجودشـان بـود. مایـرز و بریگـز بـرای توسعه پرسشـنامه خـود از 

کارکشـته و حرفه ای بهره بردند و درنهایت، در سـال 1943 اولین پرسشـنامه 2MBTI را منتشـر  روانشناسـان 

کـه در آزمـون MBTI بررسـی می شـوند، عبارت انـد از: کردنـد )Tieger & Tieger, 1995(. چهـار ُبعـدی 

z	 که فـرد چگونه انرژی می گیـرد و دریافت انرژی برونگرایـی3 یـا درونگرایـی4: ایـن بعـد مشـخص می کند 

شـخص از طریـق برقـراری ارتباط با دیگران اسـت یـا در خلوت و تنهایی؛

z	 محیـط از  را  اطالعـات  چگونـه  معمـواًل  فـرد  کـه  می کنـد  مشـخص  بعـد  ایـن  شـهودی6:  یـا  حسـی5 

کـه به طـور مسـتقیم از طریـق حـواس  جمـع آوری می کنـد. افـراد حسـی بـه اطالعاتـی اعتمـاد می کننـد 

نظـر  و در  اطالعـات  میـان  ارتبـاط  بـه  افـراد شـهودی  آورده انـد؛ در مقابـل،  به دسـت  پنج گانـه خـود 

کل نگـر دارنـد؛ نـگاه  و  گرفتـن احتمـاالت عالقه منـد هسـتند 

z	 .کـه فـرد چگونـه قضـاوت و تصمیم گیـری می کنـد احساسـی7 و منطقـی8: ایـن بعـد مشـخص می کنـد 

افـراد احساسـی بـر اسـاس ارزش هـای شـخصی و اثـر تصمیماتشـان بـر دیگـران تصمیـم می گیرنـد؛ در 

مقابـل، افـراد منطقـی بـر اسـاس اصـول و اسـتانداردهای پذیرفتـه شـده و منطقـی تصمیـم می گیرنـد 

و اهـل اسـتدالل هسـتند؛

z	 کـه افـراد چگونه اقـدام می کنند. افـراد دریافت گرا دریافت گـرا9 و قضاوتـی10: ایـن بعـد مشـخص می کنـد 

بـه برنامه ریـزی از قبـل عالقـه ای ندارنـد و مطابـق بـا ضـرورت و نیـاز در لحظـه دسـت بـه کار می شـوند؛ 

کارهـا را از قبـل برنامه ریـزی می کننـد و ترجیـح می دهنـد دربـاره موضوعـات  در مقابـل، افـراد قضاوتـی 

سـریع تر تصمیـم بگیرند.

1- Psychologische Typen 2- Myers-Briggs Type Indicator 3- Extraversion
4- Introversion 5- Sensing 6- Intuition
7- Feeling 8- Thinking

کــرد. بنابرایــن، در ایــن مقالــه نگارنــدگان  کــردن اســت، ولــی وقتــی در مقابــل feeling قــرار می گیــرد، می تــوان آن را »منطــق« ترجمــه  از ریشــه فکــر 
thinking را بــه »فکرکــردن منطقــی« برگردانده انــد.

9- Perceiving 10- Judging
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MBTI (Durling et al.,1996) جدول 2: چهار طیف شخصیتی در آزمون

مفاهیـم یادشـده هشـت وجـِه شـخصیتی را نشـان می دهنـد و به صـورت دوبـه دو در چهـار طیـف قـرار 
کـه دغدغـه پژوهـش  می گیرنـد )جـدول 2(. اولیـن طیـف از ایـن دوگانگی هـا شـخصیت برونگـرا- درونگراسـت 
حاضـر اسـت. از ترکیـب هشـت وجـه شـخصیتی شـامل برونگرایـی یـا درونگرایـی، حسـی یـا شـهودی، منطقی 
یـا احساسـی، قضاوتـی یـا دریافت گـرا، 16 تیـپ شـخصیتی حاصـل می شـود )Durling et al.,1996( )جـدول 
3(. طبـق ایـن پژوهـش، الزامـًا فـرد برونگـرا منطقـی، حسـی و قضاوتـی نخواهـد بـود و ممکـن اسـت شـهودی، 

احساسـی و دریافت گـرا باشـد یـا برعکـس.
(Durling et al., 1996) جدول 3: شانزده تیپ شخصیتی

گی هـای تیـپ شـخصیتی ESFP عبارت انـد از: برونگـرا، منطقـی، احساسـی، منعطـف،  بـرای مثـال، ویژ
گی هـای تیـپ  شـاد، عالقه منـد بـه معاشـرت، عـدم تابعیـت از قوانیـن و سلسـله مراتب و... . همچنیـن ویژ
کمال گرا  شـخصیتی INTJ عبارت انـد از: درونگـرا، شـهودی، فکـری، قاطـع، دارای ذهنی اندیشـمند و متفکر، 
کلیـات امور، برنامه ریـز و منظم و...  کار و ورزش انفـرادی، توجـه بـه  و اسـتقالل طلب، عالقه منـد بـه تنهایـی و 

.)Myers & Myers, 1995; Quoted: Saghafi & Tahery Sayyah, 2017(
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آموزش طراحی به دانشجویان برونگرا و درونگرا� 6
که طراحی نام دارد. طراحی فرایند حل  »برنامه آموزشی معماری با یک هسته خاص و ویژه تهیه شده است 
که منابع به فرآورده ها یا سیسـتم هایی  مسـئله چندباره اسـت و با اسـتفاده از آن تدابیری اندیشـیده می شـود 
کننـد. فرایند معماری فرایندی شـامل تمام  کـه نیازهـا، احتیاجـات و مشـکالت مـردم را برطرف  تبدیـل شـوند 

.)Kurt, 2009( »که طراح از ابتدا تا رسـیدن به پاسـخ نهایی انجام می دهد فعالیت هایی اسـت 
گرد  گفت وگـوی حضـوری شـا تفـاوت مهـم آمـوزش طراحـی معمـاری بـا سـایر دروس در ارتبـاط رودررو و 
انگیزه هـا و ویژگی هـای متفـاوت دانشـجویان و شـیوه های  بـه  بـا توجـه  و اسـتاد اسـت. اسـتاد درس طـرح 
کثر اسـتفاده را داشـته  که دانشـجویان از توانایی های خود حدا منعطف، باید آموزش را به گونه ای پیش ببرد 
کارگاه باید  کارگاه سـتون فقـرات آمـوزش معمـاری اسـت و مهم تـر آنکه اسـتاد ایـن  باشـند. طراحـی معمـاری در 
هـر دانشـجو را در جهـت طبـع و نقـاط قـوت و ضعـف خـودش پیـش ببـرد. اسـتاد معمـاری بایـد ضمـن حفـظ، 
کید و تقویت توانایی های شـخصی و بالفعل دانشـجو، به شناسـایی و رفع ضعف های شـخصیتی و مهارتی  تأ
کـه برونگراهـا و  ح اسـت  کنـد. در راسـتای سـؤاالت تحقیـق ایـن پرسـش مطـر گمـارد و آنهـا را تکمیـل  او همـت 

کمـک و توجـه بیشـتر اسـتاد نیـاز دارنـد؟ درونگراهـا هـر یـک در چـه بخشـی از رونـد طراحـی بـه 

تطبیق با نظریه محمد ایرانمنش. 6-1
بـا موضـوع »منطـق و شـهود در معمـاری« دربـاره دو   )Iranmanesh, 2007( ایرانمنـش  رسـاله محمـد 
گرایش هـا و قابلیت های  قطـِب منطـق و شـهود، شـناخت امکانـات و محدودیت های هـر قطب، چگونگی اثر 
متفـاوت دانشـجویان در سـیر برنامـه آمـوزش معمـاری و ارائـه مالحظـات آموزشـی بـه دانشـجویان دارای ایـن 

دوگانگی اسـت.
ذهـن  دارای  »دانشـجویاِن  اسـت:  ح  شـر بدیـن   )Iranmanesh, 2007( ایرانمنـش  رسـاله  از  بخشـی 
ج می دهنـد و شـاید بتـوان  ح انـرژی و حساسـیت و وسـواس بیشـتری بـه خـر منطق گـرا در مرحلـه آغـاز طـر
کـه دانشـجویان دارای ذهـن شـهودگرا بـه  کندتـر طـی مسـیر می کننـد. در حالـی  گفـت بـه نوعـی سـخت تر و 
گرفتار  کـه به واسـطه خودجوش بـودن، آنها را چنـدان  جرقه هـای درونـی شـهودی و مسـتقیم متکـی هسـتند 
کـه در مراحـل پـس از  عملیـات اسـتحصال ایـده نمی کنـد و احسـاس راحتـی بیشـتر دارنـد. امـا جالـب اسـت 
گی هـای  کـرد و اجـزا و ویژ زنـگار زدود، تصریـح و تنقیـح  بایـد آن را صیقـل زد و  کـه  ایـده،  یـا حصـول  ظهـور 
عینـی دقیـق و متعیـن را به تدریـج در آن تحقـق بخشـید، ماجـرا معکـوس می شـود. دانشـجویان دارای ذهـن 
که این اساسـًا مسـیری منطقی  منطق گـرا آسـوده تر و روان تـر و سـریع تر بـه ایـن رونـد و فراینـد می پردازنـد، چرا 
کـه از ممیـزات چنیـن ذهنـی  و عقلـی و مبتنـی بـر همـان توالـی و ترتیـب و روش تحلیلـی و اسـتنتاجی اسـت 
کـه جرقـه و بارقـه ایـده در آنهـا منکشـف شـده اسـت و  بـر می شـماریم. در حالی کـه صاحبـان ذهـن شـهودگرا، 
به طـور حضـوری آن را دریافتـه بودنـد، حـال بایـد بـه شـیوه حصولـی بـه عمـل آوری و تدقیـق و تطبیـق آن بـا 
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کننـد؛ به عبـارت دیگـر، ایـن دانشـجویان در مرحلـه »تفصیـل« و  واقعیـت بپردازنـد و مسـیری تحلیلـی را طـی 
کمـک بیشـتری نیـاز دارنـد«. کندتـر و سـخت تر حرکـت می کننـد و بـه  ح خـود قـدری  واقعی سـازی طـر

دانشـجویان  کـه  می گـذارد  صّحـه  فـرض  ایـن  بـر  حاضـر  مطالعـه  دغدغـه  بـا  ایرانمنـش  نظریـه  تطبیـق 
ح مایه1، راحت تر می توانند  ح و تا قبل از یافتن و تأیید طر »برونگرا« )همچون شـهودگراها( در مرحله آغاز طر
ح مایـه خوبی دارنـد. در حالی که دانشـجویان  کـه طر کننـد  دربـاره ایـده خودشـان صحبـت و اسـتاد را متقاعـد 
کندتـر تعامـل می کننـد، امـا در مراحـل پـس از ایده پـردازی و  »درونگـرا« )همچـون منطق گراهـا( سـخت تر و 
ح مایـه، دانشـجویان درونگـرا موفق ترنـد، چـون بیشـتِر انرژی خـود را صرف تفکر می کنند و آسـوده تر  ظهـور طر
کـه نیاز زیـادی به تأیید اسـتاد ندارد.  ح مایـه می پردازنـد، مراحلـی  و سـریع تر بـه تکمیـل و تدقیـق فراینـد و طر
گذاشـتن،  کـه نیازمنـد وقـت  ح خـود  در حالی کـه برونگراهـا در مرحلـه تکمیـل و تدقیـق و واقعی سـازی طـر
کندتـر و سـخت تر حرکـت می کننـد و بـه  نشسـتن های طوالنـی و تفکـر ریزبینانـه و درونگرایـی اسـت، قـدری 

کمـک بیشـتر اسـتاد نیـاز دارنـد.

کیز ُدرست. 6-2 تطبیق با نظریه 
کـه طراحـی هـم ماهیـت »منطقی« و هـم ماهیت  کـرده اسـت  کیـز ُدرسـت2 در رسـاله دکتـرای خـود اثبـات 
»شـهودی« دارد و همیـن ماهیـت چندُبعـدی طراحـی اسـتفاده از هـر دو نیمکـره مغـز را در فراینـد طراحـی 
بـا شـهودگرا- برونگرا-درونگـرا  بـا تطبیـق  و  ایـن دیـدگاه  از   .)Sadram & Nadimi, 2015( ضـروری می کنـد 
منطق گـرا )در نظریـه ایرانمنـش( برونگرایـی و درونگرایـی نیـز هـر دو بـه یـک نسـبت بـرای دانشـجوی طراحـی 
ح مایـه را می یابد  معمـاری اهمیـت دارد. یـک دانشـجوی ایـده آل معمـاری بـا قابلیت هـای برونگـرای خود طر

ح مایـه را مفّصـل و تدقیـق می سـازد. و بـه آن عینیـت می بخشـد و پـس از آن بـا قابلیـت درونگـرای خـود طر

تطبیق با نظریه ویگینز و مک تای. 6-3
درباره نوع تدریس طراحی، صدرام و ندیمی شیوه ویگینز و مک تای )Wiggins & McTighe, 2005( را 
کـه دارای سـه تراز آموزشـی اسـت: آموزش »اسـتادمحور«، »تعامل محـور« و »بازخوردمحور«.  ح می کننـد  مطـر
کرده انـد: »تـراز  کرکسـیون3 طراحـی تلفیـق و بـه ایـن صـورت ارائـه  نگارنـدگان ایـن شـیوه ها را بـا سـه موضـع از 

ح مایــه بــه معنــای تصــّور عینــی جمــع ایده هــای  ح مایــه« ترجمــه فارســی »کانســپت« در ادبیــات طراحی پژوهــی و معمــاری اســت. طر Concept -1 »طر
کلیــات آن رضایت بخــش اســت. کــه معمــواًل بــا جرقــه ذهنــی معمــار یافــت می شــود و هنــوز دقیــق نیســت، امــا  معمــار در یــک فــرم معمارانــه اســت 
2- Kees Dorst 
کــه در محیط هــای آمــوزش معمــاری ایــران معمــول و مصطلــح اســت، بــه میــراث نظــام آموزشــی »مدرســه  3- اســتفاده از واژه فرانســوی »کرکســیون« 
ح معمــاری« توســط اســتاد و  کرکســیون نوعــی »اصــالح دوســویه طــر هنرهــای زیبــای« پاریــس )بــوزار( در آمــوزش معمــاری ایــران اشــاره دارد. 
کالم و دســت نگاری توأمــان انجــام می شــود. واژه هــای فرانســوی دیگــری چــون ژوژمــان  کــه بــا  دانشــجوی معمــاری در نشســتی حضــوری اســت 
)داوری(، آتلیــه )کارگاه طّراحــی(، اســکیس )طّراحــی ســریع( و... از همیــن دســت هســتند. در زبــان انگلیســی از واژه critic یــا desk critic بــرای 

»کرکســیون« اســتفاده می شــود. 
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گرد نیازمنـد فهـم اجمالـی از موضـوع  کـه شـا کـه بـرای اوایـل فراینـد طراحـی مناسـب اسـت  اول: اسـتادمحور 
گـوش  طراحـی و در حـال مطالعـات مقدماتـی موضـوع طراحـی خـود اسـت. دانشـجو مطالـب را بـا مشـاهده، 
کـه بـرای اواسـط فراینـد طراحـی مناسـب  دادن و یادداشـت برداری دریافـت می کنـد. تـراز دوم: تعامل محـور 
کـه دانشـجو بـه ایده هایی رسـیده و با تعامل دوسـویه با اسـتادش در حـال ارتقای  اسـت؛ یعنـی در مرحلـه ای 
کـه بـرای اواخـر فراینـد طراحـی مناسـب اسـت؛ ایـن مرحلـه  ح روی میـز اسـت. تـراز سـوم: بازخوردمحـور  طـر
ح خود رسـیده اسـت و اسـتاد بیشـتر جنبه  که دانشـجو به پختگی نسـبی در طر حالت مربیگری دارد. زمانی 
راهنمـا دارد، دانشـجو بـه نقـش مهـم خـودش پـی می بـرد و می دانـد نمی توانـد تکـرار اسـتاد خـود باشـد و 

.)Sadram & Nadimi, 2015(»گی هـا و توانایی هـای خـاص خـود را بـروز دهـد درنهایـت، بایـد ویژ
گـوش دادن  و  سـکوت کردن  در  بیشـتری  تـوان  درونگـرا  دانشـجوی  کـه  گفـت  می تـوان  ترتیـب،  بدیـن 
دارد. وی در تـراز اول؛ یعنـی دریافـت اطالعـات خـام از اسـتاد موفق تـر اسـت. در ایـن مرحله بهتر اسـت اسـتاد 
کنـد و ارتبـاط را دوطرفـه سـازد. این  متوجـه دانشـجوی برونگـرا باشـد، چـون مـدام مایـل اسـت تعامـل برقـرار 
گـوش دادن و  دانشـجو ممکـن اسـت در تـراز اول آمـوزش موجـب برهـم زدن تمرکـز سـایر دانشـجویان بـرای 
یادداشـت برداری از مطالـب اسـتاد شـود. تـراز دوم؛ یعنـی تعامل محـوری بـرای دانشـجوی برونگـرا جذاب تـر 
کنـد تـا  اسـت. در ایـن مرحلـه اسـتاد بایـد بیشـتر متوجـه دانشـجوی درونگـرا باشـد و او را بـه تعامـل دعـوت 
ح خـود تعامـل دوطرفـه بـا اسـتاد و دوسـتانش داشـته باشـد. در  ک خـود بیـرون آیـد و دربـاره طـر گاهـی از ال
به سـوی  گـر دانشـجویی  ا بگـذارد.  آزاد  را  اسـتاد دانشـجویان  اسـت  بهتـر  بازخوردمحـوری  یعنـی  تـراز سـوم؛ 
گر هم  کنـد. ا اسـتاد آمـد )کـه بـا تصـور مـا دانشـجوی برونگـرا خواهـد آمـد(، او را بپذیـرد و راهنمایی و مربیگری 
که اسـتاد به اجبار در  کـرد، مختـار اسـت و بهتـر اسـت  کارش را تکمیـل و نهایـی  دانشـجویی بـا اتـکای بـه خـود 
کـه مداخلـه نکردن اسـتاد  کار او مداخلـه نکنـد )کـه بـه تصـور مـا دانشـجوی درونگـرا چنیـن خواهـد بـود(، چـرا 

کشـف خـود از درون اسـت، نوعـی مربیگـری اسـت! کـه در حـال  بـرای آن 

ُکلب. 6-4 تطبیق با چرخه یادگیری تجربی 
ابتـدا  ُکلـب«1 )نمـودار 1(، در یادگیـری هـر مهارتـی  بـا عنـوان »نظریـه یادگیـری تجربـی  طبـق چرخـه ای 
تأّملـی«  ایـن »مشـاهده  را می سـازد. سـپس،  تفکـر  و  اسـاس مشـاهده  بی واسـطه  و  فـوری  عینـی«  »تجربـه 
یـا نظریه هـای انتزاعـی درمی آیـد و »مفهوم سـازی انتزاعـی« اتفـاق می افتـد.  به صـورت مفاهیـم و تعمیم هـا 
می تـوان  را  رهنمودهـا  ایـن  کـرد.  اسـتخراج  عمـل  بـرای  رهنمودهایـی  می تـوان  انتزاع هـا  ایـن  از  سـپس، 
کـه َاعمـال را هدایـت می کننـد و می تـوان آنهـا را در موقعیت هـای عینـِی تـازه آزمـود  کـرد  فرضیه هایـی تصـّور 
و بعـد از ایـن »آزمایشـگری فّعـال« تجربه هـای عینـی جدیـدی را به دسـت آورد )Saif, 2010(. ایـن چرخـه 
می توانـد به طـور سلسـله وار تکـرار شـود و بازخوردهـا و تجـارب تـازه ای بـرای یادگیرنـده به همـراه آورد. ایـن 

1- The Experiential Learning Theory of Kolb



کفائی 131 وحید صدرام و الهام 

انطباق یابنـده و  همگـرا  جذب کننـده،  گـرا،  وا یعنـی  یادگیـری؛  سـبک  چهـار  شـکل گیری  موجـب   چرخـه 
گی های هر سبک در جدول 4 آمده است. که ویژ می شود 

)Kolb, 1984; Quoted: Saif, 2010(1ُکلب و سبک های یادگیری نمودار 1: چرخه یادگیری تجربی 

(Saif, 2010) ُکلب جدول 4: چهار سبک یادگیری، برگرفته از شیوه های یادگیری نظرّیه 

توصیفشیوه یادگیریسبک یادگیری

همگرا
مفهوم سازی انتزاعی

+
آزمایشگری فعال

کاربرد عملی اندیشه ها قوی است.	  در 
کــه یــک پاســخ درســت موجــود اســت )مثــل آزمون هــای هــوش( عملکــرد خوبــی 	  در مواقعــی 

دارد.
می تواند استدالل فرضیه ای - قیاسی را در مورد مسائل خاص متمرکز سازد.	 
کند تا با آدم ها.	  کار  غیرهیجانی است؛ ترجیح می دهد با اشیاء 
کسب تخصص در علوم فیزیکی را ترجیح می دهد.	  عالقه های محدودی دارد و 
بسیاری از مهندسان دارای این سبک یادگیری هستند.	 

گرا وا
تجربۀ عینی

+
مشاهدۀ تأملی

در توانایی تخیل قوی است.	 
در تولید اندیشه و دیدن امور از زوایای مختلف توانا است.	 
به مردم عالقه مند است.	 
عالقه های فرهنگی وسیعی دارد.	 
در امور هنری متخصص است.	 
افــراد دارای ســوابق تحصیــل در علــوم انســانی و هنرهــای زیبــا دارای ایــن ســبک یادگیــری 	 

هســتند.

کننده جذب 
مفهوم سازی انتزاعی

+
مشاهدۀ تأملی

در ابداع الگوهای نظری بسیار قوی است.	 
در استدالل استقرایی بسیار قوی است.	 
بیشتر به مفهوم های انتزاعی عالقه مند است.	 
به استفادۀ عملی از نظریه ها چندان عالقه مند نیست.	 
جذب علوم پایه و ریاضیات می شود.	 
کار می کند.	  اغلب در بخش های پژوهشی و برنامه ریزی 

انطباق یابنده
تجربۀ عینی

+
آزمایشگری فعال

کارها دارد.	  بیشترین توانایی را در انجام 
به سرعت می تواند خود را با امور فوری و فوتی وفق دهد.	 
مسائل را به طور شهودی حل می کند.	 
کسب اطالعات به دیگران متکی است.	  برای 
غالبًا مشاغل عملی مانند بازاریابی و فروشندگی را برمی گزیند.	 

1- تجربــه عینــی: Concrete experience؛ مشــاهده تأملــی: Reflective observation؛ مفهوم ســازی انتزاعــی: Abstract Conceptualization؛ آزمایشــگری 
.Active experimentation :فعــال
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بـه خـود را دارد، پـس یادگیرنـده ای  هـر یـک از چهـار سـبک یادگیـری نقـاط قـّوت و ضعـف مخصـوص 
کاملـی نیسـت و بـرای آنکـه به صـورت یادگیرنـده  کـه فقـط از یـک سـبک خـاص اسـتفاده می کنـد، یادگیرنـده 
کنـد  کاملـی درآیـد، بایـد بتوانـد در موقعیت هـای مختلـف از سـبک های یادگیـری متناسـب بـا آنهـا اسـتفاده 
)Kolb & Fry, 1975; Quoted: Saif, 2010(. از نظـر الوسـون )Lawson, 2005( »هـم دانشـمندان و هـم 
کـه به ایـن دو مهارت بیش  گـرا نیازمندنـد. ولـی شـاید فقـط طراح باشـد  هنرمنـدان بـه هـر دو تفکـر همگـرا و وا

از همـه بـه نسـبتی مسـاوی نیازمنـد اسـت«.
ُکلب(  گی هـای جـدول 4 )چرخه یادگیـری تجربی  گی هـای جـدول 1 )برونگـرا - درونگـرا( بـا ویژ تطبیـق ویژ
کار عملـی، نگاهـی  کـه دانشـجویان »برونگـرا« بـا داشـتن عالقـه بـه تعامـل بـا مـردم، عالقـه بـه  نشـان می دهـد 
شـهودی و هنرمندانـه، هیجانـی بـودن )نمایـش اشـتیاق(، اتـکا بـه افـراد و عالقـه بـه مشـاغل مردمـی ماننـد 
گـرا« و »انطباق یابنـده« قـرار دارنـد. در مقابـل، دانشـجویان »درونگـرا«  بازاریابـی و فروشـندگی، در قطـاع »وا
بـا داشـتن قابلیت هایـی ماننـد عالقـه بـه تفکـر )در خـود فـرو رفتـن و تأمل کـردن(، دوری از مـردم، هیجانـی 
نبـودن )پنهان کـردن اشـتیاق(، عالقـه بـه مفاهیـم انتزاعـی، عالقـه بـه ریاضیـات و علـوم پایـه و بی عالقگـی بـه 
عملی کـردن آنهـا در قطـاع »همگـرا« و »جذب کننـده« جـای می گیرنـد. بدیـن ترتیـب، دانشـجویان »برونگـرا« 
ُکلـب و دانشـجویان »درونگـرا« در نیمـه پاییـن ایـن نمودار جانمایی می شـوند  در نیمـه بـاالی نمـودار چرخـهِ  

)نمـودار 2(.

ُکلب« )نگارندگان( نمودار 2: جغرافیای دانشجویان »برونگرا« و »درونگرا« در چرخه »نظرّیه یادگیری تجربی 

دمیربـاس و دمیـرکان )Demirbas & Demirkan, 2003( در مقالـه ای بـا عنـوان »نـگاه بـه فراینـد طراحـی 
آمـوزش  بـا نظریه هـای مختلـف  را  ُکلـب  یادگیـری تجربـی  یادگیـری« نظریـه  از دریچـه سـبک های  معمـاری 
انتهـا  تـا  ابتـدا  از  را  آتلیـه  کامـاًل منطبـق دانسـته اند و فراینـد یادگیـری طراحـی در محیـط  طراحـی معمـاری 
کـه مراحـل مختلـف  ُکلـب می داننـد. فرضیـه آنهـا ایـن اسـت  برآینـدی از چهـار حالـت1 یـا سـبک یادگیـری2 

1- Learning Mode 2- Learning Style
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یادگیـری در آتلیـه طراحـی نیازمنـد سـبک های مختلـف یادگیـری اسـت و اسـتاد طراحـی بایـد بـه تشـخیص 
موضـع ایـن چهـار سـبک یادگیـری در آمـوزش آتلیه محـور خـود توجـه داشـته باشـد. در پژوهـش آنهـا آمـده 
کـه طراحـی به عنـوان ترکیبـی از پیشـه ها، فناوری هـا و رشـته های دیگـر مالحظـه می شـود،  اسـت: »از آنجـا 
آمـوزش آن شـامل همـه مراحـل چرخـه یادگیـری تجربـی اسـت؛ به عبـارت دیگـر، هـر چهـار سـبک یادگیـری 
کدام یـک از چهـار سـبک  کـه  در فراینـد آتلیـه طراحـی اتفـاق می افتـد. بنابرایـن، بـه جـای ایـن نتیجه گیـری 
آمـوزش  مختلـف  مراحـل  کـه  کنیـم  اعتـراف  اسـت  بهتـر  اسـت،  مناسـب تر  طراحـی  آمـوزش  بـرای  یادگیـری 

طراحـی بایـد بـا سـبک های مختلـف یادگیـری همـراه باشـد«.
بـا توجـه بـه مطالـب مذکـور، برونگرایـی و درونگرایـی توأمـان به عنـوان قابلیتـی محـوری برای دانشـجوی 
کاربرد  طراحـی معمـاری ضـروری اسـت. اهمیـت تسـّلط اسـتاد طراحـی بـه هر چهار سـبک یادگیـری تجربـی و 
تـا ضمـن تمیـز دادن دانشـجویان برونگـرا  را ملـزم می کنـد  کرکسـیون های طراحـی، اسـتاد  آنهـا در  به موقـع 
فعـال  و  غالـب  کـه در دانشـجو طبیعـی،  قابلیتـی  )یعنـی حفـظ  کیـدی«  »تأ یکدیگـر، سیاسـت  از  و درونگـرا 
کـه بالقـوه در او وجـود دارد، ولـی بـه  اسـت( و سیاسـت »تکمیلـی« )یعنـی فعال کـردن قابلیتـی در دانشـجو 
فعلیـت نرسـیده اسـت( را در آمـوزش طراحـی معمـاری دانشـجو بـه کار ببـرد؛ به عبـارت دیگـر، اسـتاد معمـاری 
بایـد دانشـجوی برونگـرا را بـه سـمت درونگرایـی سـوق دهـد و از سـوی دیگـر، دانشـجوی درونگـرا را بـه سـمت 

کنـد. برونگرایـی هدایـت 

تسلط تمام مغز در نظریه ِند ِهرمان. 6-5
کار منحصـر به فـرد  کـه مغـز هـر فـرد از نظـر فیزیکـی و طـرز  کـرد  ِنـد ِهرمـان1، پـدر فنـاوری تسـلط مغـز، اثبـات 
اسـت )Mirkhalaf & Shahin, 2005(. مطابق الگوی ند هرمان مبنی بر »مغز چهاربخشـی«، افراد از ترجیحات 
گونـی برخـوردار هسـتند. او بـا انجام دادن تحقیقات وسـیع، آزمـون HBDI2 )ابزار تسـلط مغز هرمان(  گونا فکـری 
را برای مشخص کردن ترجیحات فکری افراد ارائه داد )Lumsdain & Lumsdain, 1995(. به باور هرمان هدف 
آمـوزش بایـد به کارگیـری همـه قابلیت هـای مغـز باشـد، به طوری کـه بـرای همـه توانایی هـای تفکـر ارزش قائـل 
.)Hayerizadeh & Mohammad Hossein, 2013( کنیـم شـویم و در اسـتفاده از چهـار قسـمت مغـز تـوازن برقـرار 
کنـون یک مدل اسـتعاری  هـر چنـد مـدل چهاربخشـی هرمـان بـا تقسـیم مغـز فیزیکـی آغـاز شـد، ولـی هم ا
بـر اسـاس رفتـار انسـانی اسـت. مغـز بـه چهـار ناحیـه A یا سـربرال چپ )سـمت چـپ و باال( و B یـا لمبیک چپ 
)سـمت چـپ پاییـن( وC یـا لمبیـک راسـت )سـمت راسـت پاییـن( وD یـا سـربرال راسـت )سـمت راسـت بـاال( 
کـه هـر ناحیـه به ترتیـب، بـه سـبک های تفکر منطقـی، منظم، میان فـردی و نـوآور مربوط  تقسـیم شـده اسـت 
که بـه فعالیت  لی و انتقـادی اسـت  می شـود. »تفکـر نـوع A« تفکـری واقعـی، تحلیلـی، فنـی، منطقـی، اسـتدال

1- Ned Herrmann 2- HBDI: Herrmann Brain Dominance Instrument
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کنترل شـده،  قسـمت »بـاالی نیمکـره چـپ« مربـوط می شـود. »تفکـر نوع B« تفکـری سـازمان یافته، باتوالی، 
کـه بـه فعالیـت قسـمت  برنامه ریـزی شـده، محافظـه کار، سـاختاریافته، مشـروح، منظـم و بـا پشـتکار اسـت 
پاییـن نیمکـره چـپ مربـوط می شـود. »تفکـر نـوع C« تفکـری حسـی، احساسـی، میان فـردی )انسـان گرا( و 
کـه بـه فعالیـت قسـمت پایینـی نیمکره راسـت مربوط می شـود. »تفکر نـوع D« تفکری بصری،  نمادیـن اسـت 
کـه بـه فعالیـت  کل نگـر، نـوآور، اسـتعاری، خـالق، تخیلـی، مفهومـی، فضایـی، انعطاف پذیـر و شـهودی اسـت 
کـه هـر چهـار ناحیـه مغـز را  قسـمت بـاالی نیمکـره راسـت مربـوط می شـود. »تفکـر تمـام مغـزی« تفکـری اسـت 
درگیـر می کنـد )Hayerizadeh & Mohammad Hossein, 2013(. بـا تلفیـق مـدل مغز چهاربخشـی ند هرمان 
کـه هشـت وجـه شـخصیتی در شـاخص MBTI در مدل  و شـاخص مایـرز - بریگـز )MBTI( مشـاهده می شـود 
گـی در یـک ربـع دایـره قـرار می گیرنـد )نمـودار 3(  کـدام از دو ویژ کـه هـر  نـد هرمـان جـای می گیرنـد، به صورتـی 

.)Mirkhalaf & Shahin, 2005(
نشـان  نیـز   )Hayerizadeh & Mohammad Hossein, 2013( المزدیـن  ادوارد  و  مونیـکا  تحقیقـات 
گی هـای شـخصیتی افـراد؛ یعنـی شـاخص مایـرز -  کـه ایـن آزمـون بـا متداول تریـن روش تعییـن ویژ می دهـد 
بریگـز همبسـتگی دارد )هـر چنـد ابـزار تشـخیص تمایـالت تفکـر نـد هرمان یا HBDI بر اسـاس تخصصی شـدن 

مغـز اسـت و شـاخص مایـرز - بریگـز MBTI بـر اسـاس مفاهیـم روانشناسـی اسـت(.

)Mirkhalaf & Shahin, 2005( نمودار 3: رابطه مدل »مغز چهاربخشی« ند هرمان با شاخص هشت وجهی مایرز- بریگز

جدول 5: تناظر »مغز چهاربخشی« ند هرمان با شاخص هشت وجهی مایرز - بریگز )نگارندگان(
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کـه  می دهـد  نشـان  شـد،  ذکـر  درونگـرا  و  برونگـرا  دانشـجویان  از  کـه  گی هایـی  ویژ بـا   5 جـدول  انطبـاق 
گـواه  ایـن مطلـب  برونگـرا فعال تـر اسـت.  راسـت دانشـجویان  نیمکـره  و  نیمکـره چـپ دانشـجویان درونگـرا 
دیگـری اسـت بـر آنکـه خصوصیـات درونگراهـا بـا منطق گراهـا و خصوصیـات برونگراهـا بـا شـهودگراها متناظر و 

اسـت. نزدیک تـر 

داللت آموزشی بر تطبیق نظریه ها� 7
کـه هـر یـک از دانشـجویان  از تطبیـق و براینـد نظـر صاحبنظـران یادشـده می تـوان بـه ایـن جمع بنـدی رسـید 
کـه می تـوان بـرای بـه  برونگـرا و درونگـرا در رویکـرد بـه فراینـد طراحـی و فـرآورده نهایـی آن تفاوت هایـی دارنـد 
کـه بـر قابلیـت محوری  گرفـت؛ به صورتـی  کـدام از آنهـا، شـیوه آموزشـی خاصـی را در پیـش  تعـادل رسـاندن هـر 
کیـد« و در مقابـل، قابلیـت مغفول شـان فعـال و »تکمیـل« شـود. در ادامـه، تفـاوت اندیشـه و  فعـال آنهـا »تأ
ح و راهبرد آموزشـی متناسـب با آن ارائه شـده اسـت. عمـل ایـن دانشـجویان در فراینـد و فـرآورده هـر یک مطر

آموزش طراحی به دانشجوی برونگرا. 7-1
کند. برای مثال، او می خواهد  دانشجوی برونگرا در فرایند طراحی مایل است همراه با دیگران طراحی 
کارش  کانـون توجـه باشـد و  کنـد. او مایـل اسـت  کار  کنـد، بخنـدد و  در آتلیـه بـا دوسـتانش حـرف بزنـد، بحـث 
ایـده و کارش راحت تـر می زنـد و  را روی  او حرفـش  کنـد.  کرکسـیون  آنهـا  بـا  بـه دوسـتانش نشـان دهـد و   را 
گاهی نیز با اسـتدالل  ح مایـه اش را جسـورانه بیـان می کنـد و نظـر دوسـتانش را دربـاره طرحش می پذیرد و  طر
آن را رد می کنـد. وی معمـواًل خطـوط جنجالـی و جسـورانه می کشـد و خیلـی وقت هـا ابتـدا خـط می کشـد و 
کـردن غـرق  بعـد دربـاره آن فکـر و سـپس، آن را حـذف و ویرایـش می کنـد. او خـود را ابتـدا در عمـل طراحـی 
ح یـا ایده خود  گاهـی همـراه بـا دوسـتانش بـه مسـخره بـودن طر می کنـد و پـس از آن تئـوری بیـرون می کشـد و 
کـه  می خنـدد. دانشـجوی برونگـرا ممکـن اسـت خیلـی وقت هـا درگیـر توجیـه خطـوط خـود شـود، توجیهـی 
قوی نباشـد. دانشـجوی برونگرا معمواًل وقتی تنها می شـود حوصله پیشـبرد فرایند طراحی خود را از دسـت 

ِح روی میـز )پدیده هـا( بهانـه ای بـرای بـودن بـا دیگـران )آدم هـا( اسـت. می دهـد. بـرای او طـر
دانشـجوی برونگـرا در فـرآورده طراحـی همچون شـخصیت خـود، طرحی برونگـرا و چالش برانگیز طراحی 
کـت( قبـل از هـر نقـدی عالقه منـد اسـت و ترسـی از نقـد شـدن  می کنـد و بـه سـاخت آن )چـه واقعـی و چـه ما
پروژه اش ندارد. برای او نقد شـدن طرحش به معنای مورد توجه واقع شـدن اسـت. توجه بیش از اندازه به 
که در نما بیشـترین تجلی را دارد، از خصوصیات دانشـجوی برونگراسـت. حجم بازیگوش،  ظاهر سـاختمان 
کردن و اسـتفاده از بناهای سـمبلیک  خطـوط شکسـته، ترکیـب منحنی هـا، انتهـای رهـا شـده حجـم، مرتفـع 
ح دانشـجوی برونگـرا همچـون شـخصیت خـودش  و نشـانه وار از فرآورده هـای این گونـه دانشـجو اسـت. طـر
معمـواًل در حـال فریـاد زدن، جلوه گـری و هیجـان اسـت. در فرآورده هـای طراحـی دانشـجوی برونگـرا معمـواًل 
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پـالن و عملکـرد )روح سـاختمان( مغلـوب فـرم و ظاهـر آن می شـود. آنهـا غالبـًا درگیـر بـازی بـا فـرم هسـتند و 
تدقیـق پـالن را بـه تعویـق می اندازنـد.

و تعامـل  بـرای  ظاهـر  در  او  گذاشـتن  آزاد  برونگـرا  دانشـجوی  هدایـت  در  اسـتاد  آموزشـی   راهبـرد 
کارکـردن  کنـج عزلت گزینـی و نشسـتن و  بـرای  او به طـور ضمنـی  کـردن  بـا دوسـتانش و محـدود  بازیگوشـی 
کرکسـیون می کنـد و هر زمان تشـخیص  اسـت. دانشـجوی برونگـرا معمـواًل دوسـتانش را پیـدا می کنـد، بـا آنهـا 
ح را بررسـی می کنـد. دانشـجوی برونگرا شـاید بیش از انـدازه و چندین بار در  دهـد، بالفاصلـه بـا اسـتادش طـر
کنـد. اسـتاد بایـد شـنونده خوبـی باشـد و در برخـی مـوارد حتـی بـر خـالف میلـش  کرکسـیون  یـک روز بـا اسـتاد 
کنـار خطـوط جسـورانه او خطـوط آرام و راست گوشـه را  کنـد. خـوب اسـت اسـتاد در  او را به طـور صـوری تأییـد 
کالس بنشـیند و دربـاره  گوشـه ای از  گاهـی از او بخواهـد در  کنـد و این گونـه او را بـه چالـش بکشـد.  هـم اضافـه 
کند و نتیجه را دوباره به اسـتاد نشـان  ح را به تنهایـی برطرف  کنـد، مشـکالت طـر کار و تأمـل  ح  قسـمتی از طـر
ح مایه  کـه دارد، در ابتـدای تـرم به راحتـی ایـده و طر دهـد. دانشـجوی برونگـرا به دلیـل تفکـر شـهودی و عینـی 
کمـک زیـادی بـه او نمی کنـد. امـا ایـن دانشـجو در نیمـه  کارش را پیـدا می کنـد. در ایـن مرحلـه اسـتاد  کلـی 
کنـد، احتمـااًل بی حوصلـه اسـت. در ایـن  ح دقـت  کـه بایـد در تنهایـی تمرکـز و دربـاره جزئیـات طـر دوم تـرم 
کند. بیشـترین تالش اسـتاد  گوشـزد  مرحله، اسـتاد باید دسـت به قلم شـود و جزئیات و دقت ترسـیم را به او 
بـرای دانشـجوی برونگـرا در ایـن مرحلـه اسـت و بایـد مـدام او را متوجـه اهمیـت پـالن و جزئیـات عملکردهـا و 

کنـد. نشسـتن و تکمیل کـردن پـروژه 

آموزش طراحی به دانشجوی درونگرا. 7-2
کـردن در خانه را ترجیح  کار  کند. او  دانشـجوی درونگـرا در فراینـد طراحـی مایـل اسـت در تنهایی طراحی 
کانـون توجـه  کار می کنـد و مایـل نیسـت  گوشـه ای  می دهـد یـا در آتلیـه دانشـکده دور از میـز دوسـتانش در 
کارش را به دوسـتانش نشـان نمی دهد. او دوسـت ندارد دوسـتانش باالی سـرش بایسـتند و طرحش  باشـد و 
ح مایـه اش را جـز بـرای اسـتاد بـروز  کارش به سـختی حـرف می زنـد و ایـده و طر کننـد. او دربـاره  کرکسـیون  را 
کنج هـای نـود درجـه را  نمی دهـد. وی معمـواًل خطـوط آرام و منطقـی می کشـد، هندسـه مربـع و مسـتطیل و 
کار فکـر و تمرکـز می کنـد و بیشـتر در مسـئله غـور و تأمـل می کنـد تـا  کشـیدن، دربـاره  دوسـت دارد، قبـل از خـط 
آنکه عجوالنه خط بکشـد. او بیشـتر به دنبال فهم مسـئله و تصور راه حل از طریق ذهن و نظر اسـت تا عمل. 
کند، ولـی غالبًا حرف و خطش بـا هم همخوان  کرکسـیون  دانشـجوی درونگـرا شـاید دیرتـر خـط بکشـد و دیرتـر 
کنـد. دانشـجوی درونگـرا وقتی تنها می شـود، انرژی بیشـتری  کارش را صرفـًا توجیـه  اسـت، چـون نمی خواهـد 
گل می کنـد. بـرای او دیگـران )آدم هـا(  بـرای پیشـبرد فراینـد طراحـی خـود دارد. او غالبـًا در تنهایـی خالقیتـش 

فقـط بهانـه ای بـرای رفـع خسـتگی هسـتند و طـرح روی میـزش )پدیده هـا( اهمیـت بیشـتری دارد.
گاهی  دانشـجوی درونگـرا در فـرآورده طراحـی ماننـد شـخصیت خودش، طرحی درونگـرا، آرام، منطقی و 
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کـه  مرمـوز را طراحـی می کنـد و بـه سـاخت آن در دنیـای واقعـی خیلـی اهمیـت نمی دهـد، شـاید بدیـن دلیـل 
گیـرد و نقـد شـود. بـرای او نقـد  مایـل نیسـت طرحـش قبـل از تکمیـل، بالفاصلـه در معـرض دیـد عمـوم قـرار 
شـدن طرحـش بـه معنـای شکسـتن خـوِد درونـش اسـت. توجـه او معطـوف بـه باطـن پـروژه؛ یعنـی محتـوا، 
پـالن و عملکردهاسـت. او ظاهـر و نمـای سـاختمان را سـاده و بی چالـش طراحـی می کنـد و انتهـای احجـام را 
گسـترش در سـطح را  کـردن سـاختان و جلوه گـری آن نیسـت و  رهـا نمی کنـد و می بنـدد. وی مایـل بـه مرتفـع 
کـه او  ح دانشـجوی درونگـرا ممکـن اسـت مرمـوز بـه نظـر برسـد، ولـی بـا توضیحـات سـاده ای  می پسـندد. طـر
می دهـد، قابـل فهـم و تحسـین اسـت. در فرآورده هـای طراحـی دانشـجوی درونگـرا معمواًل پـالن و عملکرد با 

گـر چنیـن نباشـد، معمـواًل پـالن بـر فـرم غالـب اسـت. فـرم و ظاهـر آن همخـوان اسـت و ا
تفکـر  و  غـور  بـرای  ظاهـر  در  او  گذاشـتن  آزاد  درونگـرا  دانشـجوی  هدایـت  در  اسـتاد  آموزشـی  راهبـرد 
بـا دوسـتانش اسـت. دانشـجوی کرکسـیون  بـه تعامـل و  او به طـور ضمنـی  کشـاندن   در تنهایـی خـودش و 
کارش  که  درونگـرا معمـواًل به خودی خـود بـه سـراغ دوسـتانش نمـی رود و اسـتاد دوسـتانه بـه او حکم می کنـد 
کرکسـیون های  کند، ولی  کرکسـیون  را بـه چنـد نفـر نشـان دهـد. دانشـجوی درونگـرا شـاید بـا اسـتاد نیز انـدک 
کرکسـیون بـا دانشـجوی درونگـرا خـود را متفکـر نشـان دهـد،  کـه اسـتاد هنـگام  او جامـع اسـت. خـوب اسـت 
کـه در تنهایـی اش یافتـه  کـه دربـاره تک تـک حرف هـای او تأمـل می کنـد و بـه نتیجـه اندیشـه های او  گویـی 
اسـت، احتـرام می گـذارد. اسـتاد بایـد بـا حفـظ خطـوط آرام و منطقـی او، خطـوط جسـورانه و شکسـته را نیـز 
گاهـی از او بخواهـد نقـد و رفـع  کـردن بدهـد و  کنـد و این گونـه بـه او جسـارت سـعی و خطـا  بـه طرحـش اضافـه 
کنـد. دانشـجوی درونگـرا به دلیـل تفکـر منطقـی، دقیـق و انتزاعـی  گـذار  ح را بـه دوسـتانش وا مشـکالت طـر
کارش را پیـدا می کنـد. در ایـن مرحلـه اسـتاد نقـش  کلـی  ح مایـه  خـود در ابتـدای تـرم بـه سـختی ایـده و طر
کل نگر را در او تقویت  ح، نگاه  مهمی دارد و می تواند با تغییر جهت فکر دانشـجو به سـمت ابعاد مختلف طر
که نیاز بـه تمرکز و دقت  ح مایـه را یـاد بگیرد. اما در نیمـه دوم ترم  کنـد و حتـی برایـش خـط بکشـد تـا یافتـن طر
کار را در تنهایـی جلـو می بـرد. در ایـن مرحلـه اسـتاد می توانـد اجـازه دهـد  دارد، دانشـجوی درونگـرا به راحتـی 
کند. بیشـترین تالش اسـتاد برای  کالم هدایت  گاهی او را با  کند و فقط  کارش را تکمیل  که دانشـجو خودش 
کـه بایـد مـدام او را از دقـت زیـاد و تفکـر عمیـق و تک ُبعـدی  دانشـجوی درونگـرا همـان نیمـه اول تـرم اسـت 

کنـد. نجـات دهـد تـا بتوانـد زودتـر و بیشـتر فرم هـا را بیافرینـد و از میـان آنهـا انتخـاب 

نتیجه گیری� 8
گزینـش شـیوه های درسـت  بـر  اثـر آن  از نتایـج مطالعـات صورت گرفتـه در زمینـه برونگرایـی و درونگرایـی و 
کفایـت انجـام  کـه تحقیقـات آمـاری1 و آزمون هـای شـخصیتی به قـدر  آمـوزش معمـاری، مشـخص می شـود 

1- توزیع پرسشنامه و مشخص کردن دانشجویان برونگرا و درونگرا
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ح هایی  ح هـای پژوهشـی بـا دغدغـه آموزش معمـاری احسـاس می شـود، طر شـده اسـت، امـا جـای خالـی طر
گی هـای  ویژ شـود.  بررسـی  آنهـا  در  شـده  ح  مطـر گـروه  دو  از  یـک  هـر  بـا  متناسـب  آموزشـی  شـیوه های  کـه 
کـه توجـه بـه آنهـا می توانـد بـر نظـام آموزشـی معمـاری اثـری  شـخصیتی دانشـجویان از جملـه مـواردی اسـت 
شناسـایی  آن  مرحلـه  اولیـن  کـه  اسـت  ویـژه  برنامـه ای  تدویـن  نیازمنـد  مقولـه  ایـن  باشـد.  داشـته  مثبـت 
 MBTI گفتـه شـد، یکـی از راهکارهـای شناسـایی، آزمـون کـه  گی هـای شـخصیتی افـراد اسـت. همان طـور  ویژ
گی هـای شـخصیتی اولیـن و شـاید آسـان ترین مرحلـه در ایـن امـر باشـد. پـس از  اسـت. البتـه، تشـخیص ویژ
کـه آمـوزش طراحـی معمـاری چگونـه صـورت پذیـرد تـا  گی هـای شـخصیتی، دغدغـه آن اسـت  شناسـایی ویژ

گـروه دانشـجویان برونگـرا و درونگـرای معمـاری شـود. سـبب شـکوفایی اسـتعدادهای هـر دو 
در جـدول 6 براینـدی از تطبیـق نظریه هـای ایـن پژوهـش در پاسـخ به دغدغه یادشـده دربـاره برونگرایی 
و درونگرایـی نشـان داده شـده اسـت. روش آموزشـی اسـتاد در ایـن جـدول متوجـه روش »تکمیلـی« آمـوزش 
اسـت. روش »تأییـدی« بـرای اسـتمرار نقـاط قـوت دانشـجو به طـور بدیهـی مفیـد و در جـدول 6 دوبـاره ذکـر 

نشـده است.
کـه  کـه بـرای دانشـجویان رشـته هایی  نتایـج ایـن پژوهـش نه تنهـا بـرای دانشـجویان طراحـی معمـاری، 
به طـور ماهـوی بـا مهـارت طراحـی سـروکار دارنـد، می توانـد مفیـد باشـد. از طرفـی، رابطـه حضـوری و اسـتاد 
گردی در برخـی رشـته های غیرطراحـی نیـز مفیـد و الزم اسـت. رشـته های مهارتـی ماننـد شـاخه های  - شـا
پژوهـش  نتایـج  کـه  مـواردی  در  می تواننـد  حوزه هـا  ایـن  معلمـان  دسـته اند.  ایـن  از  تربیت بدنـی  مختلـف 

کننـد. پاسخگوسـت، از آن اسـتفاده 

جدول 6: شاخص ذهنی، فرایند و فرآورده طراحی و شیوه آموزشی استاد برای دانشجوی برونگرا و درونگرای طراحی معماری )نگارندگان(

دانشجوی درونگرای طراحی معماری دانشجوی برونگرای طراحی معماری

دریافت انرژی در تنهایی	 

عالقه به سکوت و تنهایی	 

کانون توجه بودن	  بی عالقه به 

تمرکز بر دنیای درون	 

تفکر، تأمل و تعمق بر یک موضوع	 

اشتیاق درونی و ظاهری آرام	 

کند، مرموز و با تأمل منطقی	 

دقت در نظم و جزئیات	 

عالقه به فهم انتزاعی )فهمیدن(	 

دریافت انرژی با دیگران	 

عالقه به تعامل	 

کانون توجه بودن	  عالقه به 

تمرکز بر دنیای بیرون	 

عمل، بحث و تنوع موضوعات	 

بروز اشتیاق و هیجانی	 

سریع، صریح و شهودی	 

کم توجه به جزئیات	  کل نگر و 

عالقه به لمس عینی )دیدن(	 

نی
ذه

ص 
اخ

ش
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توانا در تراز اول آموزش آتلیه محور؛ یعنی سکوت و 	 

دریافت اطالعات از استاد

طراحی در خلوت )طراحی انفرادی، خالقیتش در 	 

گل می کند( تنهایی 

کرکسیون دسته جمعی	  بی میل به 

کرکسیون اندک با استاد، ولی جامع	 

ح مایه	  بیان مختصر و مفید از ایده و طر

ح مایه تا نیمه اول ترم و توانا در 	  ضعیف در ایده و طر

کار در نیمه دوم تدقیق 

خوب می اندیشد و بعد خط می کشد	 

حرف و خطش همخوان است	 

گاهی مرموز	  طراحی درونگرا، آرام، منطقی و 

استفاده از خطوط مستقیم و مربع شکل	 

کنج راست گوشه و نود درجه و تعیین تکلیف 	  عالقه به 

انتهای حجم

عالقه به تصّور، فهمیدن ضمنی و نقد نشدن	 

توجه به پالن و عملکرد نسبت به فرم	 

گسترش بر زمین، سکون و تعادل	  مسطح سازی، 

گفت وشنود 	  توانا در تراز دوم آموزش آتلیه محور؛ یعنی 

دوطرفه با استاد

طراحی با دیگران )طراحی مشارکتی، خالقیتش در 	 

گل می کند( جمع 

کرکسیون با جمع دوستان	 

خرده کرکسیون مستمر با استاد	 

ح مایه	  بیان جسورانه ایده و طر

ح مایه تا نیمه اول ترم و ضعیف در 	  توانا در ایده و طر

کار در نیمه دوم تدقیق 

اول خط می کشد و بعد می اندیشد	 

حّراف است و خطش را توجیه می کند	 

طراحی برونگرا و چالش برانگیز	 

استفاده از خطوط درهم وبرهم و شکسته	 

عالقه به منحنی و رها شدن انتهای حجم	 

عالقه به ساختن و دیدن و نقدشدن	 

توجه به فرم و نما نسبت به پالن	 

مرتفع سازی، نمادسازی، نشانه سازی، تضاد و تباین	 

حی
طرا

ی 
ده 

آور
 فر

د و
این

فر

دعوت به تعامل در بحث دوطرفه در تراز دوم آموزش	 

گذاشتن ظاهری، ولی دعوت ضمنی به تعامل با 	  آزاد 

دوستانش

کرکسیون های 	  دعوت دوستانه و تعمدی به 

کوتاه مدت

گذاشتن در نیمه 	  خط دادن در نیمه اول ترم و آزاد 

دوم

کنار اندیشیدن )تأمل ضمن 	  کشیدن در  کمک به خط 

عمل(

ح با خطوط جسورانه، شکسته 	  اصالح قسمتی از طر

و منحنی

کل نگری و یافتن 	  تغییرجهت مداوم فکر او به منظور 

ح مایه و فرم طر

ح و متمایل کردن او و خطش به 	  تعدیل باطن گرایی طر

ظواهر و عینیت ها

اول 	  تــراز  تمرکززدایــی در  و  بحــث دانشــجو  از  ممانعــت 

آمــوزش

ــه 	  ــردن ضمنــی ب ک ــی محــدود  گذاشــتن ظاهــری، ول آزاد 

کــردن کار  تنهــا 

نپذیرفتن تعمدی خرده کرکسیون ها برای 	 

جامع اندیشی

آزادگذاشتن او در نیمه اول ترم و خط دادن در نیمه دوم	 

کشــیدن )تئــوری 	  کمــک بــه تأمــل و اندیشــه قبــل از خــط 

قبــل عمــل(

ح با خطوط مستقیم و 	  اصالح قسمتی از طر

راست گوشه و آرام

ح او	  کمک به تمرکز بر تدقیق پالن و جزئیات طر

ح و متمایل کــردن او و خطــش 	  تعدیــل ظاهرگرایــی طــر

بــه باطــن و محتــوا

اد
ست

ی ا
زش

مو
ش آ

رو
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Wz از معمـاری  پیوسـته  ارشـد  کارشناسـی  دانش آموختـه  صـدرام:  وحیـد  دکتـر 

معمـاری  دکتـرای  دانش آموختـه  و   )1383( ایـران  صنعـت  و  علـم  دانشـگاه 

دانشـگاه شـهید بهشـتی )1394( اسـت. عالقـه او آمـوزش طراحـی معمـاری و 

طراحی پژوهـی اسـت. او مـدت 15 سـال دروس معمـاری را تدریـس و بیـش از 

کـرده اسـت.  25 مقالـه همایشـی و پژوهشـی در حـوزه طراحـی پژوهـی منتشـر 

کنـون عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه حکیـم سـبزواری اسـت. وی هم ا

Wz کارشناسـی معمـاری دانشـگاه حکیم کفائـی: دانش آموختـه  مهنـدس الهـام 

کارشناسـی ارشـد معمـاری این  کنـون نیـز در مقطـع  سـبزواری اسـت. وی هم ا

دانشـگاه مشـغول بـه تحصیـل و نـگارش پایان نامـه اسـت. عالقـه او آمـوزش 

معمـاری، زمینه گرایـی و الگوهـا در معمـاری اسـت.


