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BACKGROUND AND OBJECTIVES: There are multiple challenges in teaching and 
learning the basic architectural design studio, since students are at their novice skill 

level, and they are unfamiliar with the nature of the design knowledge and the interaction 
with their teachers. The most important activity in these studios, which leads to developing 
the students’ novice design skills, is the “teacher-student interactions” during the student’s 
progress. “Donald Schon”, a philosopher and researcher in the field of design education, 
has described one of the main theories in teaching the design studios. The results of 
Schon’s research show that “action with reflection” is the main knowledge-making factor 
in the studio. According to Schon’s theory, different levels of reflection take place in the 
context of teacher-student interaction. For this reason, it is necessary to analyze these 
interactions to improve and facilitate education in basic design studios. Understanding 
the different aspects of these interactions as well as their effective components can be 
operative in improving the training of novice designers.

METHODS: Linkography method is the latest and most accurate method to analyze 
the designer’s way of thinking when faced with a design problem by analyzing 

design sessions. Linkography is a structural-applied method for examining and analyzing 
the production of design ideas as a communication network. This method was first 
studied and introduced by Goldschmidt (1990) to study the design protocols and then 
accepted by other researchers. A linkograph illustrates the design movements and the 
relationship between the designs. In this method, what has happened audibly between 
the teacher and the student during the design critique session is written and the resulting 
text is coded (FBS). In 1990, Jane Jero introduced the FBS encoding method, which is 
compatible with the linkography method. In FBS coding, codes are design issues, and 
their relationship defines design processes. Linkography is a method that transforms the 
conceptual connection between codes into illustrated representations and thus allows the 
analysis and identification of the designers’ thinking. In this research, linkography method 
is applied to scrutinize and analyze the interactions between novice students and their 
teachers in the basic architectural design studio.

FINDINGS: The results show that establishing positive and constructive interactions 
between the teacher and students improves the students’ design skills and facilitates 

their brainstorming. The context in which the “dialogue” between the teacher and the 
novice students takes place can provide the conditions for this type of interaction. In general, 
the teacher takes the lead in the studio in three roles: friend, coach, and commander. As a 
friend, the teacher always encourages the student’s performance positively, and this leads 
to a permanent agreement between the two. However, this type of communication rarely 
improves the design ability of the novice student and is more effective in expanding the 
social and emotional connections. As a commander, the teacher treats the students based 
on competence and power. In this case, the students try to fulfill the teacher’s wishes 
without hesitation to attract attention or avoid reprimand. As a result, their design skills do 
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not improve, and if a positive result is achieved in the design process, this result belongs 
to the teacher and not the student. As a coach, the main teacher’s task is to guide, advise 
and facilitate. By having sufficient experience and knowledge, the teacher anticipates 
the problem situation and guides the student to face these situations. At the same time, 
there is a space for conversation, and the students can explain their ideas and opinions. 
Placing the teacher and the student in such a situation creates positive interactions, and 
the process of reflection in practice is realized in a context of positive interactions.

CONCLUSION: Providing the context for establishing positive and constructive 
interactions in the basic architectural design studio depends on the emergence of 

individual and behavioral components of the teacher’s and the student’s behavior. The 
results of the present study have identified and introduced these components. For the 
students, components such as: culture, background, knowledge, experience, visual and 
spatial perception, gender, and values are effective in interactions. For the teachers, 
components such as: culture, knowledge, experience, and values are influential. 
The behavioral components of the teacher and the student are also different. Based on 
Schon’s text analysis and the results of the analysis of the session, the “good student” has 
behavioral characteristics such as: Trusting the teacher, Having practical attention and 
listening to the teacher, Discounting their previous ideas, Showing reflective imitation 
of the teacher’s performance, Admiring the teacher (not for attention or the fear of 
reprimand, but because of merits), Recognizing the teacher as a source of knowledge and 
competence, Showing mutual respect.
The teacher also has different behavioral components and plans in the studio. As 
mentioned in the previous section, the effective teacher’s role in establishing fruitful 
interactions is the “coaching role”. The teacher’s presence as a guide in the studios leads 
to a dialogue between the teacher and the novice students. The conversation about the 
progress of the design project is an important part of the interaction between the teacher 
and the student. Hence,  the behavioral components of the “coaching role” are:
Guidance and supervision, facilitation, Creating a safe ambiance for the student to explain 
their opinions and ideas, Not using the monophonic instruments of power, Avoiding 
hierarchy, Predicting possible future situations in the design process, Creating equal 
opportunities in conversation, Reflecting on student practice, Not giving explicit expression 
of positions and desires (because the subconscious leads to imitation of a novice student 
without reflection).

HIGHLIGHTS:
- Recognizing the effective components on education in the basic studio through the 
analysis of behavioral and individual components of the Master-Student.
- Analysis of design sessions and application of Linkography method in the analysis of 
mastar- novice student.
- Analyze and study the way of thinking of designers using the Linkography method.
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- تحلیل و بررسی نحوه تفکر طراحان به کمک روش لینکوگرافی.

نحوه ارجاع به مقاله

اصلی تریـن فعالیـت درکارگاه طراحـی معمـاری کـه منجـر بـه رشـد توانایـی طراحـی در دانشـجویان 
مبتـدی می شـود، تعامـل و نقـد استاد-دانشـجو پیرامـون پـروژه درحـال پیشـرفت دانشـجو اسـت. در 
کارگاه هـای طراحـی معمـاری پایـه بـه دلیل قرارگیری دانشـجو در سـطح مهارتـی مبتدی، ناآشـنایی 
او  بـا ماهیـت دانش طراحـی و نیـز چگونگـی تعامل بـا اسـتاد، همـواره چالش هایی درزمینـه ی آموزش 
و یادگیـری وجـود دارد. بدیهـی اسـت کـه تحلیل و بررسـی کیفیت تعامـالت استاد-دانشـجو می تواند 
بـه تسـهیل آمـوزش در کارگاه طراحـی مبتـدی کمـک نمایـد. جدیدتریـن و دقیق تریـن شـیوه در 
تحلیـل نحـوه تفکرطراحـان حیـن مواجـه با مسـئله طراحـی، آنالیـز جلسـات طراحی بـه کمک روش 
لینکوگرافـی اسـت. در ایـن شـیوه آنچـه در طـول جلسـه نقد طراحـی بین اسـتاد  و  دانشـجو به صورت 
شـنیداری رخ می دهـد، مکتـوب شـده و متن به دسـت آمـده به شـیوه )FBS( کدگذاری می شـود. در 
کدگـذاری بـه شـیوه FBS کدها مسـائل طراحانه هسـتند و ارتباط آن هـا باهم فرآیندهایـی از طراحی 
را تعریـف می کنـد. لینکوگرافـی روشـی اسـت کـه ارتباط مفهومـی بین کدهـا را به ارائه مصـور تبدیل 
کـرده و ازایـن رو امـکان تحلیـل و شناسـایی نحـوه تفکـر طراحـان را فراهـم می کنـد. در ایـن پژوهش 
کاربـرد روش لینکوگرافـی به منظـور تحلیـل تعامـالت تعـدادی از دانشـجویان مبتـدی بـا اسـتاد در 
کارگاه طراحـی پایـه مـورد بررسـی قـرار گرفته  اسـت. نتایـج این پژوهش نشـان می دهند کـه برقراری 
تعامـالت مثبـت و سـازنده میـان استاد-دانشـجوی مبتدی باعـث رشـد توانایـی طراحی دانشـجویان و 
سـهولت ایده پـردازی توسـط آن هـا می شـود. آنچـه شـرایط را بـرای بـروز ایـن نـوع تعامـالت فراهـم 
می کنـد، به وجـود آمـدن زمینه ای اسـت کـه به موجـب آن »گفتگو و دیالـوگ« میان استاد-دانشـجوی  
مبتـدی محقـق شـود. فراهـم آمـدن ایـن زمینـه بـه ظهـور مؤلفه هایـی فـردی و رفتـاری از اسـتاد و 
دانشـجو وابسـته اسـت کـه نتایـج پژوهـش حاضـر ایـن مؤلفه هـا را شناسـایی و معرفـی نموده اسـت. 
باتوجـه بـه ایـن مطالب، کاربـرد نتایج حاصـل از پژوهش حاضرتسـهیل آمـوزش در کارگاه های مبتدی 

خواهـد  بود.

* ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری نویســنده نخســت بــا عنــوان »تحلیــل تعامــالت اســتاد- دانشــجوی مبتــدی در کارگاه طراحــی معمــاری، 
ــی نویســنده دوم و مشــاوره نویســنده ســوم در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد همــدان انجــام  ــه راهنمای ــه شــون« می باشــد کــه ب ــر نظری مبتنــی ب

گرفتــه اســت.

ــدی درکارگاه طراحــی  ــات استاد-دانشــجوی مبت ــل تعام ــه منظورتحلی ــی ب ــد و طلیســچی، غامرضــا. )1401(. کاربســت روش لینکوگراف ــراد، شــیما؛ دژدار، امی مه
ــران، 13)1(، 18-5. ــه، نشــریه علمــی معمــاری و شهرســازی ای معمــاری پای
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مقدمهمقدمه
ــان  ــالت می ــي را تعام ــت کارگاه ــي فعالی ــته اصل هس
ــه  ــالت ب ــن تعام ــد. ای ــکیل می ده ــجو تش ــتاد و دانش اس
شــکل رســمی خــود در غالــب میــز نقــد اتفــاق می افتنــد. 
دونالــد شــون1 یکــي از غنی تریــن تحلیل هــا را در خصــوص 
توصیــف فضــای آموزشــی کارگاه هــای طراحــي ارائــه نموده 
اســت. نتایــج ایــن تحقیقــات به طــور برجســته عامــل مهــم 
ــش طراحــی  ــاز ســاخت دان ــر عمــل« را زمینه س ــل ب »تأم

.)Schon,1985(ــد ــی می کن معرف
ــتاد و  ــن اس ــالت بی ــی تعام ــته اصل ــل هس ــن عام ای
در  می رســد  به نظــر  می دهــد.  تشــکیل  را  دانشــجو 
ــطح  ــجو در س ــری دانش ــل قرارگی ــه به دلی ــای پای کارگاه ه
ــا چنیــن شــیوه آموزشــی، تأمــل  مبتــدی و ناآشــنایی او ب
ــل و  ــکل کام ــه ش ــازنده ب ــد س ــی آن نق ــل و در پ ــر عم ب
ــی ســازنده  صحیحــی حــادث نمی شــوند و درنتیجــه تعامل
اتفــاق نمی افتــد. در مطالعــه پیــش رو ضمــن مــرور ادبیــات 
ــا اســتفاده از روش  پژوهــش در ایــن زمینــه ســعی شــده ب
لینکوگرافــی2 کــه شــیوه ای جدیــد و دقیــق درزمینــه آنالیــز 
نحــوه تفکــر طراحــان اســت، کیفیــت تعامــالت بیــن اســتاد 
و دانشــجوی مبتــدی مــورد تحلیــل و مداقــه قــرار بگیــرد. 
ــای  ــالت در کارگاه ه ــن تعام ــه اصــالح ای ــج حاصــل، ب نتای
ــان  ــه مبتدی ــوزش طراحــی ب ــه و درنتیجــه تســهیل آم پای

کمــک خواهــد کــرد.

مبانی نظریمبانی نظری
آموزش کارگاهی

اولیــن و مهم تریــن محیــط آمــوزش کــه غالباً دانشــجوی 
طراحــی معمــاری بــا آن مواجــه می شــود، »کارگاه طراحــی 
معمــاری« اســت. کارگاه طراحــی معمــاری اصلی تریــن 
مــکان درزمینــه آمــوزش طراحــی معمــاری بــوده و احتمــاالً 
ــش  ــت دان ــاوت در ماهی ــود. تف ــد ب ــز خواه ــده نی در آین
ــری آن باعــث شــده  ــوزش و یادگی ــز نحــوه آم طراحــی ونی
ــای  ــان محیط ه ــی در می ــوای کارگاه طراح ــال و ه ــا ح ت

.)Rogers, 1996(ــد ــرد باش ــی منحصربف آموزش
ــکان  ــک م ــش از ی ــزی بی ــط کارگاه چی ــع محی در واق
فیزیکــی و کالس درس اســت. کارگاه محیــط یادگیــری 
به وســیله انجــام کار و عمــل اســت و بنابرایــن درک فرآینــد 
از  نیــاز بــه درک جامعــی  آمــوزش و یادگیــری در آن 
 .)Dezhdar,2013(ــه در کارگاه دارد ــای انجام گرفت فعالیت ه
ــد برخــی  ــای آموزشــی در کارگاه مانن ــی فعالیت ه به طورکل
محیط هــای آموزشــی محــدود بــه ســخنرانی نیســت و 
فعالیت هــای مختلفــی از قبیــل: راهنمایــی و نظــارت - ارائــه 
کار - نقــد روی میــز- یادگیــری از همتایــان - داوری در 
کارگاه  در   .)Saghafi, 2010(می پذیــرد صــورت  کارگاه 
طراحــی معمــاری همــواره ســنت هایی از قدیــم حاکــم بــوده 
اســت کــه شــاکله اصلــی همــه آن هــا تحصیــل تــوأم بــا عمل 
اســت)Schon,1985(. کارگاه یــک فضــای آمــوزش تــوأم بــا 
عمــل اســت کــه در آن گروهــی از دانشــجویان تحــت هدایت 
و راهنمایــی اســتاد پروژه هــای طراحــی را انجــام می دهنــد. 
ــه  ــار ب ــار و هرب ــا 3 ب ــاوب2 ی ــورت متن ــک کارگاه به ص ی

مــدت چنــد ســاعت برگــزار می شــود طــی آن دانشــجویان بــا 
اســتادان ونیــز گاهــی بــا همتایــان خــود و یــا مهمانــان کالس 

ــد. ــو می کنن ــورد کارهایشــان بحــث و گفتگ در م
ــد  ــا نق ــن گفتگوه ــکل ای ــن ش ــایع ترین و مؤثرتری ش
ــه  ــجو و ب ــتاد و دانش ــط اس ــه توس ــت ک ــک3 اس یک به ی
ــاق  ــجو اتف ــز کار دانش ــه و در می ــی 30 دقیق ــدت 15 ال م
ــان  ــز زب ــد نی ــن نق ــکار گرفته   شــده در ای ــان ب ــد. زب می افت
طراحــی اســت. خــط کشــیدن و صحبــت کــردن راه هــای 
مــوازی طراحــی هســتند و درمجمــوع چیــزی را می ســازند 
.)Schon,1983(ــود ــده می ش ــی« نامی ــان طراح ــه »زب ک

ــت کارگاه  ــات موضوعــی پژوهــش طراحــی؛ مرکزی ادبی
پژوهش هــای  تأییــد می کنــد.  آمــوزش طراحــی  را در 
ــه  ــه ب ــد ک ــی پرداخته ان ــائل مختلف ــه مس ــاریافته ب انتش
ــت و  ــرد: فرم ــم ک ــاره خواهی ــا اش ــی از آن ه ــداد کم تع
آن  انتقــال  و  دانــش   ،)Salama,2007(کارگاه ســبک 
فعالیت هــای   ،)Heylighen et al., 1999(کارگاه در 
اســتراتژی های   ،)Wendler & Rogers, 1995(کارگاه
بررســی های   ،)Quayle,1985(کارگاهــی آمــوزش 
رســمی کارگاه)Dinham, 1987(، مســائل احساســی و 
 Ochsner, 2000; Austerlitz( روان شــناختی در کارگاه 
Aravot, 2007 &(. امــا اکثــر ایــن منابــع تحلیــل عمیقــی 
در مــورد ارتبــاط دانشجو-اســتاد در نقــد ارائــه نمی دهنــد. 
تنهــا دو اســتثنا مطالعــات انجام شــده توســط شــوون 
ــر دو  ــه ه ــتند؛ ک ــام )1987( هس )1985، 1987( و دینه
ــاط  ــی از ارتب ــل دقیق ــتند و تحلی ــی هس ــات کیف مطالع

دانشجو-اســتاد در محیــط نقــد ارائــه می دهنــد.
تعامالت استاد- دانشجو در کارگاه

بــدون شــک قســمت اعظمــي از امــر آمــوزش در 
ــر  ــف نظی ــالت مختل ــق تعام ــي از طری ــای طراح کارگاه ه
ــه وقــوع  ــا دانشــجویان کارکشــته و... ب اســتاد و دانشــجو ی
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ــان قابل توجه ــدد. محقق می پیون
ــوزش  ــد آم ــر روي رون ــالت ب ــن تعام ــت ای ــوه و کیفی نح
تأثیرگــذار اســت. بــدون شــک دونالــد شــون یکــي از 
ــالت  ــت تعام ــوص کیفی ــا را در خص ــن تحلیل ه کامل تری
در کارگاه هــای طراحــي ارائــه نمــوده اســت. شــون هســته 
اصلــي فعالیــت کارگاهــي را تعامالت میان اســتاد و دانشــجو 
می دانــد کــه در غالــب میــز نقــد جلوه گــر می گــردد. 
شــون از مقولــه نقــد و نقــادي به عنــوان کلیدی تریــن 
ــجویان  ــای دانش ــط توانایی ه ــعه و بس ــت توس ــل جه عام
ــه  ــن نمون ــد کامل تری ــز نق ــف او می ــد. در توصی ــاد می کن ی
بــراي بیــان ویگوتســکي از »منطقــه تقریبــي رشــد« اســت. 
ــاق  ــي اتف ــش هنگام ــکل گیری دان ــد و ش ــه رش ــي ک جای
ــي  ــاوب فرایندهای ــور متن ــدگان به ط ــه یادگیرن ــد ک می افت
ــام  ــد انج ــران می توانن ــک دیگ ــا کم ــا ب ــدا تنه ــه ابت را- ک
ــتاد و دانشــجو در  ــالت اس ــل بســازند. تعام ــد- در عم دهن
ــاط  ــي و ارتب ــه ای از رابطــه تعامل ــای طراحــي گون کارگاه ه
)Webster,2008( ــره اســت. وبســتر ــدي و خب ــان مبت می

ــل در  ــه تأم ــون از مقول ــر ش ــدد از تعبی ــي مج چهارچوب
ــر  ــه کارگاه را متأث ــون ب ــگاه ش ــن ن ــا دارد. او ای کارگاه ه
از اســتاد محــوري و اســتاد مرکــزي دانســته و به نقــد 
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می کشــد. مقولــه آمــوزش معمــاري در ذات خــود پیچیــده 
ــات اکتشــافي گســترده احســاس  ــه تحقیق ــاز ب اســت و نی
می گــردد. دانشــجویان مقولــه آمــوزش معمــاري را بــا 
تمــام ابعــاد صریــح و پنهــان خــود و در یــک تجربــه کامــل 
درک می کننــد. ایــن تجربــه کامــل بــر نحــوه رشــد و 
هدایــت دانشــجویان از مبتــدي بــه خبــره تأثیرگــذار اســت.

ــوان کارورز  ــی را تحــت عن ــي جهان ــون مدل ــه ش اگرچ
تأملــي4 مفهوم ســازی نمــود؛ امــا بــه نظــر می رســد 
طراحــي  کارگاه هــای  از  دیگــري  متعــدد  جنبه هــای 
ــوص  ــات در خص ــد. تحقیق ــق باش ــت تحقی ــاز جه موردنی
ــته  ــور برجس ــون( به ط ــر ش ــي )از منظ ــای طراح کارگاه ه

دو محــور عمــده دارد:
ــر  ــل ب ــل، تأم ــل در عم ــه تأم ــر مقول ــه ب ــف( توج ال

عمــل5 و تأمــل در عمــل متقابــل
ب( نقــادي در کارگاه هــا کــه بــه مبتدیــان اجــازه 
ــا کارورزان خبــره  ــراز ب می دهــد نحــوه تفکــر خــود را هم ت

ــد. نمای
ــي  ــای طراح ــجو در کارگاه ه ــتاد و دانش ــالت اس تعام
گونــه ای از رابطــه تعاملــي و ارتبــاط میــان مبتــدي و خبــره 
اســت)Webster, 2008(. چهارچوبــي مجــدد از تعبیــر 
شــون از مقولــه تأمــل در کارگاه هــا دارد. او ایــن نــگاه شــون 
ــزي  ــتاد مرک ــوري و اس ــتاد مح ــر از اس ــه کارگاه را متأث ب
ــاري در  ــوزش معم ــه آم ــد. مقول ــد می کش ــته و به نق دانس
ــه تحقیقــات اکتشــافي  ذات خــود پیچیــده اســت و نیــاز ب
ــه آمــوزش  گســترده احســاس می گــردد. دانشــجویان مقول
ــود و در  ــان خ ــح و پنه ــاد صری ــام ابع ــا تم ــاري را ب معم
یــک تجربــه کامــل درک می کننــد. ایــن تجربــه کامــل بــر 
ــره  ــه خب ــدي ب ــجویان از مبت ــت دانش ــد و هدای ــوه رش نح

تأثیرگــذار اســت. 
ــس)Argris,1981( در حــدود 30 ســال پیــش،  آرگری
کارگاه هــای طراحــي را محیط هــای اســتاد مرکــز توصیــف 
ــتاد  ــه اس ــته ب ــجو وابس ــط دانش ــن محی ــه در ای ــرده ک ک
ــن  ــود. در ای ــتاد/رمز می ش ــازي اس ــر ب ــده و درگی باقی مان
ــتاد  ــدرس کارگاه اس ــه م ــد ک ــجو درک می کن ــازي دانش ب
ــن  ــه ای ــد ب ــه بای ــه چگون ــد ک ــا نمی دان طراحــي اســت ام

اســتادي برســد.
تحقیقــات اخیــر، کارگاه هــای طراحــي را در حــوزه 
وســیع تری موردتوجــه قــرار داده و در پــي مدل هــای 
جایگزیــن جهــت ایــن محیط هــای آموزشــي هســتند. بــوزه 
)Bose,1997( بــا ترکیــب متــون تحقیــق و مصاحبه هایــی 
بــا اســاتید و مربیــان کارگاه بــه تحلیــل روش های آموزشــي 
ــا کارگاه هــای  ــه مخالفــت ب کارگاه اقــدام کــرده اســت. او ب
ســنتي برخاســته آنجایــي کــه اعتقــاد دارد دســتورالعمل ها 
راهــي  به مثابــه  کارگاه هــا  ایــن  در  آموزشــي  نظــام  و 
یک طرفــه اســت کــه در آن اســتاد دانــش را صــادر کــره و 

ــد. ــت می کن ــجو دریاف دانش
دانشــجویان  آمریکایــي  انیســتیتو   2012 ســال  در 
ــگ  ــوان فرهن ــا عن ــه ای ب ــژه نام ــاري )AIAS( در وی معم
ــي  ــي ضمن ــاحت اجتماع ــه س ــه مقول ــات را ب کارگاه توجه

ــگ  ــا فرهن ــود)Koch et al, 2012(. آن ه ــب نم کارگاه جل
رایــج در کارگاه هــا را رازآمیــز و مبهــم می داننــد کــه 
موفقیــت دانشــجو در ایــن بافــت بســتگي بــه درک و قبــول 

ــتاد دارد.  ــاع اس ــای ارج ــان و قاب ه زب
مانســون )Monson, 2014( از ارزش هــای بــه زبان نیامده 
در کارگاه ســخن مــی آورد. درواقــع او نیــز محیــط کارگاه را در 
بــه بــروز نیــاوردن کامــل ارزش هــای دانشــجو مؤثــر می دانــد. 
مانســون چنیــن عنــوان می کنــد کــه اگرچــه دانشــجویان در 
عرصــه ای به ظاهــر مشــارکتي و مبتنــي بــر مســئله فعالیــت 
می کننــد، امــا ایــن خودمــداري شــخصي- کــه توســط معمــار 
برجســته ای )کــه در مقــام اســتاد ظاهرشــده اســت( اعمــال 

ــان اســت. می شــود- در جری
نقش های آموزشی استاد

بایــد  نه تنهــا  دیگــر  افــراد  ماننــد  نیــز  اســتادان 
ــد  ــل کنن ــود را وارد عم ــه ای خ ــای دانشــی و حرف مهارت ه
ــش را  ــود از نق ــا و درک خ ــخصیت، ارزش ه ــد ش ــه بای بلک
نیــز وارد عمــل کننــد. از آنجایی کــه آن هــا هیــچ آموزشــی 
ندیده انــد بایــد ماننــد دانشــجویان بــا انجــام کار یــاد 
ــه،  ــه تجرب ــتگی ب ــا بس ــوزش آن ه ــت آم ــد و کیفی بگیرن
آگاهــی و اســتعداد آن هــا دارد)Goldschmidt, 2010(. بــر 
ــتادان  ــخصات اس ــرای مش ــی ب ــاس طبقه بندی های ــن اس ای
 Dinham,(ــراد مختلفــی چــون دینهــام طراحــی توســط اف
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــل)Quayle, 1985( ص 1987( و کوای
ــه  ــت ک ــخصه اس ــش مش ــامل ش ــل ش ــدی کوای طبقه بن
اشــمیت آن را بــه ســه دسته دســته اصلــی تقســیم می کنــد:

1. استاد به عنوان منبعی از قدرت و تخصص

ــری آن  ــعی در یادگی ــجو س ــه دانش ــه را ک ــتاد آنچ اس
ــد. در  ــال ده ــه آن را انتق ــی رود ک ــد و انتظــار م دارد می دان
ایــن نظــام، تعلیم دهنــده داراي قــدرت کنتــرل بــر روي کار 
ــه نظــر  ــراي دانشــجو ســهل تر ب ــن ب دانشــجو اســت. بنابرای
ــي  ــدون درک واقع ــتورالعمل های وي را ب ــه دس ــد ک می رس
یــا کامــل مســئله قبــول نمــوده و تبعیــت نمایــد. ایــن امکان 
وجــود دارد کــه دانشــجو رویکــرد بــه نمایــش گذاشته شــده 
توســط اســتاد را بــدون تأمــل بــر آن دنبــال نمایــد. 
 )Koach et al, 2012(ــکاران ــواخ و هم ــد ک ــي مانن محققان
ــد  ــد کرده ان ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــان)Dutton, 1991( ب و دوت
کــه قــدرت یــک اســتاد یادگیــري و تفکــر نقادانه دانشــجوی 

ــازد. ــه می س ــدي مواج ــای ج ــا چالش ه ــدی را ب مبت
2. استاد به عنوان مربی6 یا تسهیل کننده

ــوه ای  ــی بالق ــای ضمن ــا دانش ه ــیل ی ــجو پتانس دانش
دارد و از مربــی انتظــار مــی رود کــه بــه توســعه و حداکثــر 
رســاندن پتانســیل او از طریــق راهنمایــی و ارائــه فرصت هــا 
ــرای  ــش را ب ــن نق ــون )1987( ای ــد ش ــد. دونال کمــک کن
 .)Goldschmidt,2010(اســتاد در کارگاه توصیــف می کنــد
ــن  ــتاد در چنی ــری اس ــه قرارگی ــد ک ــان می کن ــون بی ش
ــان آن دو  ــو می ــای گفتگ ــود، فض ــبب می ش ــی س موقعیت
ــد و  ــاق بیفت ــی اتف ــه شــکل مثبت ــالت ب ــا شــود، تعام مهی
فرآینــد تأمــل در عمــل در بســتری از ایــن تعامــالت مثبــت 

.)Robin, 2015(ــود ــق ش محق
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3- استاد به عنوان یک دوست

ــجویان دارد  ــی از دانش ــویق مثبت ــت و تش ــتاد تقوی اس
ــه ای  ــه حرف ــازی جامع ــی س ــد اجتماع ــه فرآین ــتر ب و بیش
توانایــی  توســعه  تــا  می کنــد  کمــک  آن  فرهنــگ  و 
طراحــی)Goldschmidt, 2010(. بایــد دقــت داشــت کــه 
هیــچ اســتاد طراحــی یــک مجموعــه ویژ گــی منحصربه فــرد 
ــر اســاس ویژگی هــای  ــا ب ــدارد ام و از پیــش تعیین شــده ن

ــام داد. ــدی را انج ــوان طبقه بن ــتاد می ت ــب اس غال
دانشجوی مبتدی

ســپس  و   )2004( الوســون  کــه  مدلــی  طبــق 
دورســت)2009(، بــر اســاس مــدل کســب مهــارت بــرادران 
دریفــوس بــرای ســطوح مختلــف از رشــد توانایــی طراحــی 
بیــان کردنــد، طــراح مبتــدی فــردی اســت کــه در ســطحی 
ــز  ــام نی ــراح خ ــرد. ط ــرار می گی ــام ق ــراح خ ــر از ط باالت
ســطحی از رشــد توانایــی طراحــی اســت کــه توصیف کننــده 
در  انســان ها  عمــوم  توســط  طراحــی  فعالیــت  نحــوه 
فعالیت هــای عــادی و روزمــره اســت)Cross,1995(. در 
ایــن ســطح هیچ گونــه آمــوزش درزمینــه طراحــی صــورت 
ــا درجــه  ــراز، ب ــن ت ــه اســت و طراحــی کــردن در ای نگرفت

ــکل 1(. ــراه است)ش ــطحی هم ــد س ــی از تقلی باالی

 
 

graph 1:Lawson & Dorst models for different levels of growth in design ability
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Fig.1. Lawson & Dorst models for different levels of 
growth in design ability

بــر همیــن اســاس دانشــجو در ســال های آغازیــن 
ــا  ــه ب ــنایی اولی ــس از آش ــاری و پ ــته معم ــل در رش تحصی
مقولــه طراحــی، در ســطحی باالتــر از طراح خــام یعنی»طراح 
مبتــدی7« قــرار می گیــرد. بــر طبــق مطالعــات کریســتین و 
ــر روی دانشــجویان در رشــته طراحــی صنعتــی،  دورســت ب
ــی  ــأله طراح ــا مس ــه ب ــب در مواج ــدی اغل ــان مبت طراح
ــرای  ــاً ب ــد و گاه ــات را جمــع آوری می کنن انبوهــی از اطالع
ــرای  آن هــا جمــع آوری اطالعــات یــک فعالیــت جایگزیــن ب
ــادی  ــان زی ــا زم ــن مبتدی ه عمــل طراحــی اســت. همچنی
ــای  ــب طرح ه ــد و اغل ــف مســأله صــرف می کنن ــرای تعری ب
شایســته ای ارائــه نمی دهنــد چراکــه آنکــه از ابتــدا در 
ــی  ــت بخش ــورت رضای ــد و به ص ــأله گیرکرده ان ــف مس تعری
ــد.  ــش نمی برن ــدی پی ــای بع ــی را در گام ه ــل طراح مراح
افــراد مبتــدی بــا نگاهــی عمیــق پی درپــی در حــال 
ــک  ــه ی ــتند. حال آنک ــأله هس ــف مس ــاد مختل ــف ابع کش
ــه مســأله طراحــی  ــی ب ــره و خــالق نگاهــی کل طــراح خب
دارد و بطــور عمــدی و آگاهانــه بــا دیــدی مبهــم بــه مســأله 

.)Cross, 2004(نــگاه می کنــد

روش پژوهشروش پژوهش
روش هــای متفاوتــي در مطالعــه فعالیــت طراحــان 
ــاري  ــات رفت ــان، مطالع ــا طراح ــه ب ــد. مصاحب ــود دارن وج
ــج در  ــی رای ــای پژوهش ــي روش ه ــات طراح ــز جلس و آنالی
ایــن زمینــه هســتند. آنالیــز جلســات طراحــی جدیدتریــن 
و دقیق تریــن روش در ایــن زمینــه اســت کــه در ایــن 
پژوهــش نیــز استفاده شــده اســت. در آنالیــز جلســات 
طراحــی نمونــه واقعــی پروســه حــل مســأله طراحــی 

تحلیــل و بررســی می شــود. 
هــر جلســه ای کــه در شــرایط آزمایشــگاهي داراي 
خصوصیــت حــل مســئله باشــد، بــا ایــن روش تحلیل پذیــر 
خواهــد بــود. معمــوالً آنالیــز جلســه های طراحــي بــه 
ــدن  ــکار ش ــي، آش ــای طراح ــاندن فعالیت ه ــور شناس  منظ
و  طراحــان  دانــش  ســاختار  و  شــناختي  مدل هــای 
ــتفاده  ــي مورداس ــي در طراح ــای ادراک ــخیص جنبه ه تش
اطالعــات   .)Rahimian, 2013: 240(می گیــرد قــرار 
متنــی به دســت آمده از آنالیــز جلســات، به وســیله روش 
لینکوگرافــی بــه داده هــای آمــاری و نمودار هــای گرافیکــی 
تبدیــل می شــوند.تحلیل ایــن اطالعــات، نحــوه تفکــر 
ــد. ــخص می کن ــی مش ــه طراح ــول جلس ــان را در ط طراح

لینکوگرافی

لینکوگرافــي یــک روش ســاختاري-کاربردی جهــت 
بررســی و تحلیــل تولیــد ایده هــای طراحــي به عنــوان یــک 
شــبکه ارتباطــي اســت. ایــن روش بــراي اولیــن بــار جهــت 
ــمیت )1990(  ــط گلداش ــي توس ــکل طراح ــه پروت مطالع
مطالعــه و معرفــی شــد و پــس از آن توســط محققــان دیگــر 
 .)Pourmohamadi, 2011: 50(موردپذیــرش قــرار گرفــت
ــا  ــن آن ه ــاط بی ــراف حــرکات طراحــي و ارتب ــک لینکوگ ی
را به صــورت مصــور نشــان می دهــد. یــک حرکــت، عملــي 
ــطه  ــر داده و به واس ــي را تغیی ــت طراح ــه وضعی ــت ک اس
ــت درصورتی کــه  ــت. دو حرک ــل تصمیــم گرفتــه اس عق
بــه لحــاظ مفهومــي در برخــي از مســیرها بــه هــم مرتبــط 

ــد.  ــد می یابن ــند، پیون باش
یــک جلســه طراحــي معمولــي می توانــد صدهــا حرکــت 
ــب  ــاس ترتی ــا براس ــد. حرکت ه ــا باش ــن آن ه ــاط بی و ارتب
ــورب در  ــر زوج به طــور م ــای ه ــا اتصــال لینک ه ــي، ب زمان
ــک  ــب ی ــن ترتی ــوند و بدی ــان داده می ش ــور نش ــک مح ی
شــبکه گرافیکــي بــه دســت می آیــد. باالتریــن نقطــه 
ــود.  ــده می ش ــک نامی ــره لین ــک گ ــورب، ی ــک م ــر لین ه
موقعیــت فضایــي هــر گــره لینــک، یــک تابــع از موقعیت دو 
حرکــت در طــول جلســه اســت و طــول پیونــد )فاصلــه بین 
ــد اســت در  ــد. اشــمیت معتق دو حرکــت( را نشــان می ده
ــوع لینــک وجــود دارد؛ لینک هــای  ــک لینکوگــراف، دو ن ی

عقب رونــده8 و لینک هــای جلورونــده9. 
ــده در یــک گــراف، نشــان دهنده  لینک هــای عقــب رون
ایده هــای  و  هســتند  پیشــین  کالم هــای  بــه  ارجــاع 
مطرح شــده در قبــل را یــادآوری می کننــد. لینک هــای 
جلــو رونــده در حقیقــت براســاس لینک هــای عقــب رونــده 
ــراف  ــک لینکوگ ــدن ی ــل ش ــد از کام ــده اند و بع ــاد ش ایج
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Table 1. Introduction of FBS codes and the concept 
related to each code

 
 
 

 
figure 1:An example of a linkograph showing backward and forward links in each movement 

ــرکات  ــر ح ــا بیانگ ــن لینک ه ــتند. ای ــایی هس قابل شناس
ــد.  ــوآوری بوده ان ــده و ن ــاوی ای ــه ح ــتند ک ــی هس طراح

ــده بیشــتري  ــو رون جلســاتي کــه داراي لینک هــای جل
نــوآوري  و  خالقیــت  در  بیشــتري  موقعیــت  هســتند، 
دارنــد)Kan et al, 2006(. هــر حرکــت در یــک لینکوگراف 
می توانــد شــبیه بــه مفهــوم شــبکه های مســتقیم، بــه 
ــل  ــد از آن وص ــا بع ــل ی ــاي قب ــرکات همت ــدادي از ح تع
ــر  ــی، ه ــات طراح ــت آمده از جلس ــن به دس ــردد. در مت گ
ــت در  ــک حرک ــتقل، ی ــوم مس ــک مفه ــاوی ی ــش ح بخ

لینکوگــراف محســوب  می شــود. 
ــا،  ــان بخش ه ــی می ســپس براســاس ارتباطــات مفهوم
ــد.  ــکل می گیرن ــا ش ــوند و لینک ه ــاد می ش ــاالت ایج اتص
مجمــوع حــرکات طراحــی و لینک هــای مفهومــی، ســاختار 
 Pourmohamadi,(یــک لینکوگــراف را تشــکیل می دهنــد
ــراف  ــک لینکوگ ــل ســاختار ی ــه و تحلی 51 :2011(. مطالع
نیــز  و  طراحــی  پروســه  از  ویژگی هایــی  می توانــد 
مؤلفه هــای مؤثــر بــر موفــق بــودن یــا نبــودن آن را نشــان 

ــکل 2(. دهد)ش

Fig.2. An example of a linkograph showing backward and forward links in each movement

FBS کدگذاری

ــذاری  ــیوه کدگ ــک ش ــرو ی ــن ج ــال 1990 جی در س
ــداع و معرفــی نمــود.  ــا روش لینکوگرافــی را اب هماهنــگ ب
در ایــن شــیوه کدهــا مســائل طراحانــه هســتند و کدگذاری 
ــا ایــن روش در بســیاری از حوزه هــای گوناگــون ازجملــه  ب
 .)Gero, 2012: 4(ــت ــتفاده اس ــاری قابل اس ــی معم طراح
 F، Be، Bs، S،( ایــن شــیوه کدگــذاری، شــامل هفــت کــد
D،O و R( می باشــد کــه ارتبــاط میــان آن هــا، مفاهیمــی 
.)Gero, 2011: 2-3(در پروســه طراحــی را بیــان می کنــد

Table 1. Introduction of FBS codes and the concept related to each code 
FBS 
codes 

Codes concept 

R Basic design needs and information 
F Desired function 

Be Behavior that the designed structure 
should have 

Bs Behavior that will have a designed 
structure 

S Proposed structure and idea 
D Definitive structure recorded 
O Out of coding range 
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Figure 2: Relation of FBS codes in design processes according to Jane Jero model 

همچنیــن جیــن جــرو یــک مــدل کلــی نیــز از 
ارتباطــات میــان کدهــا معرفــی کــرده اســت کــه در همــه 
فرآیند هــای طراحــی قابل شناســایی هســتند. شــکل3، 
ــرو  ــدل جین ج ــاس م ــا را براس ــن کده ــاط بی ــوه ارتب نح

می دهــد. نشــان 

Fig.3. Relation of FBS codes in design processes 
according to Jane Jero model

مفهوم هریک از این فرآیندها به شرح زیر هستند:
فرآیند1: تدوین عملکرد )فرمول بندی(  
فرآیند2: ایده پردازی  
تجزیه وتحلیل   فرآیند3: 
فرآیند4: ارزیابی  
فرآیند5: ثبت ایده  
فرآیند6: بازبینی ساختار  
فرآیند7: بازبینی رفتار  
فرآیند8: بازبینی عملکرد  

شــناخت ایــن ارتباطــات در یــک پروســه طراحی ســبب 
می شــود کــه بدانیــم ســیر کلــی پروســه در جهــت مســأله 
گشــایی بــوده اســت یــا خیــر. اگــر فرآیند هــای مربــوط بــه 
ــن  ــی طرفی محــدوده شــناخت مســأله بیشــتر باشــند یعن
ــا  ــد ام ــأله بوده ان ــایی مس ــف و شناس ــر تعری ــل، درگی تعام
اگــر کدهــا و فرآیند هــای مربــوط بــه محــدوده ایده پــردازی 
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و راه حــل بیشــتر باشــند یعنــی طرفیــن تعامــل توانســته اند 
ــته  ــردازی داش ــده پ ــرده و ای ــذر ک ــأله گ ــدوده مس از مح
 FBS کنند.محاســبه تعــداد و فراوانــی کدهــا و فرآیندهــای
ــر و نیازمنــد دقــت اســت کــه غالبــاً به وســیله  کاری زمان ب

ــرد. ــورت می گی ــزار ص نرم اف
نرم افزار لینکودر

ــه  ــک روش پرهزین ــي ی ــات طراح ــي جلس ــز کم آنالی
در زمــان و منابــع اســت. یکــي از راه هــاي ممکــن در 
کاهــش زمــان و هزینــه در چنیــن پژوهش هایــي اســتفاده 
پروســه  از  قســمت هایی  انجــام  به منظــور  نرم افــزار  از 
به صــورت اتوماتیــک اســت. در ایــن راســتا پورمحمــدی در 
ســال2011 نرم افــزار لینکــودر را جهــت جلوگیــری از اتالف 
زمــان در تهیــه پروتــکل بــرای تجزیه وتحلیــل برنامه ریــزی 

 

Figure 3: Preliminary image of Linkoder software before data entry

Fig.4. Preliminary image of Linkoder software before data entry

 )FBS(نمــود. ایــن نرم افــزار برپایــه هســتي شــناختي
 .)Pourmohamadi, 2013: 71(ــت ــده اس ــذاری ش پایه گ
دو مجموعــه داده از جلســات بــه دســت می آیــد. یــک 
مجموعــه مربــوط بــه کدهــاي)FBS( اســت و مجموعــه دوم 
مربــوط بــه لینکوگراف هــا اســت کــه از لینــک کــردن کدهــا 
ــر جلســه طراحــی  ــه ه ــای اولی ــد. داده ه ــه دســت می آی ب
ــاس)FBS( و  ــر اس ــده ب ــذاری ش ــات کدگ ــامل اطالع ش
 )xls(لینــک شــده می باشــد کــه بایســتی به صــورت فایــل

ــردد.  ــودر گ ــزار لینک ــده و وارد نرم اف ذخیره ش
واحدهــای غیــر طراحــی از کل کدهــا حذف شــده و 
ــوان داده هــای ورودی  ــل به عن ــن فای ــد. ای بررســی نمی گردن
ــه دو  ــه لینکــودر می شــود و اطالعــات خروجــی ب وارد برنام

ــکل 4(. ــل می گردند)ش ــری حاص ــی و تصوی ــورت متن ص

فرآیند پژوهشفرآیند پژوهش
روش  کاربــرد  بررســی  حاضــر  پژوهــش  هــدف 
لینکوگرافــی بــه منظــور تحلیل تعامالت اســتاد- دانشــجوی 
مبتــدی، اســت. بــرای ایــن منظــور جامعــه آمــاری از بیــن 
کارگاه هــای طراحــی  معمــاری در ســطح پایــه دانشــجویان 
ــینا  ــی س ــگاه بوعل ــاری دانش ــی  معم ــی مهندس کارشناس
همــدان انتخــاب شــدند. طبــق متــن ســرفصل دروس 
کارشناســی مهندســی معمــاری، کارگاه طــرح معمــاری 1 
و 2 جــزو کارگاه هــای پایــه در طراحــی معمــاری محســوب 
ــن  ــا توجــه به ســختی آمــوزش در ای می شــوند. از ســویی ب
ــد دارای  ــه بای ــی کارگاه پای ــد ســرفصل، مرب ــه و تأکی مرتب
تجربــه و دانــش کافــی در زمینــه آمــوزش مبتدیــان باشــد.

ــا درنظــر  بنابرایــن مــا بــرای انتخــاب نمونــه مــوردی ب
گرفتــن ایــن نــکات، از بیــن کارگاه هــای پایــه ارائه شــده در 
آن نیمســال،کارگاهی را کــه دارای مربــی باتجربــه و خبــره 
ــان  ــم. از می ــوده اســت، انتخــاب نموده ای ــه ب ــن زمین در ای
ــه دارای  ــن ک ــه ت ــز، س ــر نی ــجویان کارگاه موردنظ دانش
ــد  ــزان نق ــز بیشــترین می ــن حضــور کالســی و نی کامل تری
ــد  ــان بودن ــروژه طراحی ش ــون پ ــتاد پیرام ــا اس ــل ب و تعام
ــات  ــدا جلس ــدند. ابت ــاب ش ــوردی انتخ ــه م ــوان نمون به عن
نقــد طراحــی هــر یــک از دانشــجویان ضبط شــده و بــه متن 
مکتــوب تبدیــل گردیــد. ســپس متن هــا بخش بنــدی 
ــا  ــده اند. در اینج ــذاری ش ــق روش FBS کدگ ــده و طب ش
ــه  ــورت گرفت ــم ص ــاس مفاهی ــدی براس ــد بخش بن فرآین

ــه دارای  ــه ک ــا جمل ــارت ی ــر عب ــب، ه ــن ترتی ــت. بدی اس
مفهــوم طراحــی مســتقلی بــوده باشــد، یــک بخــش 
محســوب شــده اســت. ســپس بخش هــا کدگــذاری شــده و 
ــده  ــای مطرح ش ــاس کالم ه ــر اس ــا ب ــن بخش ه ــاط بی ارتب
در قبــل مشــخص شــده اند. ایــن اطالعــات در قالــب 
فایــل)xls( دســته بندی شــده و داده هــای ورودی نرم افــزار 
ــده از  ــت آم ــی به دس ــد. خروج ــکیل داده ان ــودر را تش لینک
ــی  ــاری و گرافیک ــات آم ــته اطالع ــامل دو دس ــزار ش نرم اف
هســتند کــه تحلیــل و ارزیابــی آن هــا ســبب بدســت آمدن 

ــده اند. ــش ش ــج پژوه نتای

یافته ها یافته ها 
ــامل  ــودر ش ــزار لینک ــت آمده از نرم اف ــات به دس اطالع
ــی  ــات متن ــتند. اطالع ــی هس ــی و گرافیک ــات متن اطالع
ــطح  ــتند. در س ــی هس ــای عموم ــری آماره ــامل یکس ش
اولیــه آمــاري، لینکــودر، آمــار توصیفــي از مجموعــه 
لینک هــا،  تعــداد  بخش هــا،  تعــداد  ماننــد  داده هایــی 
ــداد  ــد. تع ــبه می نمای ــزي را محاس ــش مرک ــع و گرای توزی
بخــش و کدهــاي معتبــر FBS روشــي بــراي توزیــع 
ــتند  ــودي هس ــي و عم ــور افق ــر دو مح ــک در ه ــره لین گ
هــر  در  موردتوجــه  پارامترهــاي  عمومی تریــن  کــه 
ــره در  ــودي گ ــع عم ــند. توزی ــذاري می باش ــه کدگ جلس
ــي از لینــک می باشــد  ــه کل لینکوگــراف )Y(شــاخص فاصل
و توزیــع افقــي)X( از گــره، نشــان دهنده فعالیــت موضــوع 
ــز  ــری نی ــات تصوی در طــول جلســه طراحــي اســت. اطالع
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شــامل مدل هــای پویــا  و لینکوگــراف می باشــد. مــدل 
ــه  ــش از پروس ــر بخ ــی ه ــزان فراوان ــان دهنده می ــا نش پوی
طراحــی و لینکوگــراف دربردارنــده ارتبــاط بیــن کدهــا و نیز 
میــزان اثرگــذاری هــر یــک از بخش هــای تعامــالت اســتاد 
یــا دانشــجو در پروســه طراحــی هســتند. در آنالیــز شــبکه 
لینکوگــراف حرکت هایــی کــه دارای لینک هــای جلــو رونــده 
 )CM(ــادی ــرکات انتق ــتند، ح ــتری هس ــده بیش و عقب رون
نامیــده می شــوند. میــزان تــوان روی عالمــت)CM( ســطح 
ــداد  ــه تع ــد. هرچ ــخص می کن ــت را مش ــری حرک انتقادگ
ــر  ــد انتقادی ت ــد، واح ــتر باش ــده بیش ــو رون ــای جل لینک ه
ــراف  ــبکه گ ــک ش ــادی در ی ــای انتق ــود واحده اســت. وج
میــزان نــوآوری و خالقیــت در پروســه طراحــی را مشــخص 
ــش CM3 در  ــن پژوه ــه CM در ای ــاخص پای ــد. ش می کن

ــه شــده اســت.  نظــر گرفت
 A دانشجوی

ــت.  ــوده اس ــش ب ــامل 52 بخ ــجو ش ــن دانش ــن ای مت
بــا توجــه بــه اطالعــات به دســت آمده، 67درصــد کالم 
مربــوط بــه اســتاد و 33 درصــد مربــوط بــه دانشــجو 

 

Figure 4: General statistics provided by Linkoder software, related to student A. 

ــد  ــی را پیرامــون آنچــه بای ــدا دانشــجو توضیحات اســت. ابت
ــح  ــه توضی ــروع ب ــپس ش ــد و س ــرده می ده ــالح می ک اص
طــرح پیشــنهادی خــود روی ماکــت می کنــد. درطــی 
ــی  ــی از مبان ــیار خوب ــات بس ــجو اطالع ــات دانش توضیح
ــد.  ــه می ده ــود ارائ ــده خ ــرح و ای ــه ط ــوط ب ــری مرب نظ
اســتاد دوبــاره نقدهایــی را مطــرح می کنــد و دانشــجو نیــز 
دلیــل طراحــی خــود را بیــان می کنــد. به طورکلــی در 
ایــن جلســه نقــد، اســتاد بســیار بیشــتر از دانشــجو صحبــت 
ــد و  ــی ندارن ــه سرزنش ــای او جنب ــا صحبت ه ــد ام می کن
بیشــتر ماهیــت آن هــا گفتگویــی مثبــت و محــاوره ای اســت. 
اســتاد  از جانــب  البتــه در بخش هایــی پیشــنهادهایی 
مطــرح می شــوند و بــه ایــن شــکل او ســعی می کنــد 
ــه ســمت ایــده پــردازی بهتــر حرکــت دهــد.  دانشــجو را ب
ایــن اســتاد در حقیقــت منبعــی از تخصــص و اقتــدار اســت 
ــرای دانشــجو  ــی را دارد و ب ــش مرب ــال نق ــا درعین ح ام
مدل ســازی می کنــد. بــا توجــه بــه اطالعــات متنــی 
ــه  ــا ب ــداد لینک ه ــبت تع ــاخص LI )نس ــت آمده ش به دس
ــبتاً  ــه نس ــد ک ــد 1/9 می باش ــن نق ــا(در ای ــداد بخش ه تع

باالست)شــکل 5(. 

Fig.5. General statistics provided by Linkoder software, related to student A

از ســویی در لینکوگــراف به دســت آمده مثلث هایــی 
از نقــاط متراکــم شــبکه ای وجــود دارنــد کــه ایــن مســئله 
نشــان می دهــد کــه هــر مســئله قبــل از آنکــه راجــع بــه 
مســئله بعــدی صحبــت شــود بــه طــور کامــل مــورد بحــث 
ــی  ــای طوالن ــه عقب ه ــد ب ــود پیون ــت. وج ــه اس قرارگرفت
ــی  ــع افق ــودن شــاخص توزی ــاال ب ــز ب ــراف و نی در لینکوگ
مطلــب  ایــن  تأییدکننــده   )Issue Activity = 24.9(

Fig.6. Linkograph of Student Design Critique Session A

 

 

 

Figure 5: Linkograph of Student Design Critique Session A 

اســت. بــه طــور کلــی ســاختار لینکوگــراف نشــانگر 
گفتگــوی منســجم و محــرک بیــن دانشــجو و اســتاد 
 )CM3(اســت. همچنیــن وجــود حرکت هــای انتقــادی
ــی از  ــه ای غن ــان دهنده پروس ــراف نش ــدد در لینکوگ متع
ــده و دارای خالقیــت اســت کــه حاصــل تعامــل خــوب  ای

اســتاد و دانشــجو می باشد)شــکل 6(.
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B دانشجو

ــد. در  ــش می باش ــامل 46 بخ ــجوی B ش ــن دانش مت
ایــن گفتگــو 56 درصــد کالم مربــوط بــه اســتاد و 44 درصد 
مربــوط بــه دانشــجو اســت. ابتــدا دانشــجو شــروع بــه ارائــه 
اطالعاتــی راجــع بــه شــرایط اقلیمــی منطقــه، ویژگی هــای 
ســایت و زمیــن و نحــوه قرارگیــری حجــم در ســایت 
ــدی  ــورت دوبع ــه به ص ــتی او هم ــای دس ــد. اتوده می کن
ــت.  ــته اس ــه بعدی نداش ــا س ــی ی ــه حجم ــتند و ارائ هس
ــرای شــروع  ــی ب ــه نظــر می رســد دانشــجو جســارت کاف ب
ــته و بــا جمــع آوری اطالعــات  پروســه طراحــی را نداش
گســترده ایــن مرحلــه را بــه تعویــق انداختــه اســت. اســتاد 
ــودت را  ــی خ ــاز می کند)خیل ــه آغ ــن جمل ــا ای ــد را ب نق

Fig.7. General statistics provided by Linkoder software, related to student B

ــی  ــرایط اقلیم ــی ش ــات و بررس ــع آوری اطالع ــر جم درگی
کــرده ای..(. در ایــن گفتگــو اســتاد و دانشــجو هــردو تقریبــاً 
ــا  ــتر ایده ه ــا بیش ــته اند ام ــارکت داش ــزان مش ــه یک می ب
ــب  ــای عق ــده( و ارزیابی ها)لینک ه ــو رون ــای جل )لینک ه
ــتند. همچنیــن اســتاد  رونــده( مربــوط بــه اســتاد هس

ــد.  ــرح می کن ــازی مط ــؤاالت شفاف س ــتر س بیش
ــی اســت. او  نقــش اســتاد در اینجــا بیشــتر نقــش مرب
ســعی می کنــد از طریــق راهنمایــی و ارائــه فرصت دانشــجو 
را بــه ســمت ایــده درســت تر هدایــت کنــد. کالم اســتاد نــه 
جنبــه تشــویق دارد و نــه ســرزنش و بیشــتر هدایت کننــده 
اســت. بــا توجــه بــه اطالعــات متنــی به دســت آمده 

ــکل 7(. ــا 1/8می باشد)ش ــن اینج ــاخص LI در ای ش

 

Figure 6: General statistics provided by Linkoder software, related to student B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Linkograph of Student Design Critique Session B 

 )Issue Activity=20.3( افقــی  توزیــع  شــاخص 
ــبت  ــده را نس ــات مطرح ش ــی موضوع ــه پراکندگ ــت ک اس
بــه گفتگــوی دانشــجوی A بیــان می کنــد. ســاختار گــراف 
ــر یــک  به دســت آمده نشــان می دهــد کــه تمرکــز کافــی ب
ایــده وجــود نــدارد و در مقاطعــی حــرکات انتقــادی صــورت 
گرفتــه اســت. بیشــتر ایــن حــرکات از جانب اســتاد هســتند 

ــد  ــو را تأیی ــن گفتگ و نقــش تســهیل کنندگی اســتاد در ای
ــب  ــای عق ــا لینک ه ــادی ب ــرکات انتق ــود ح ــد. وج می کنن
رونــده طویــل از ســوی اســتاد همچنیــن نشــان دهنده ایــن 
ــق  ــی موف ــه طراح ــجو درزمین ــه دانش ــت ک ــت اس حقیق
عمــل  نکــرده و در ایــن گفتگــو اســتاد ســعی در تصحیــح 

ــکل 8(. ــی او دارد)ش ــرکات طراح ح

Fig.8. Linkograph of Student Design Critique Session B

C دانشجو

در  بخــش می باشــد.  دارای 45   Cدانشــجوی متــن 
ایــن گفتگــو 66 درصــد کالم مربــوط بــه اســتاد و 33 
درصــد مربــوط بــه دانشــجو اســت. ابتــدا دانشــجو تعــدادی 
از اصالحاتــی را کــه در گفتگــوی قبــل مطرح شــده و 
ــپس  ــد. س ــان می کن ــد، بی ــام بده ــت انج ــوده اس ــرار ب ق
ــد  ــح می نمای ــه توضی ــروع ب ــده، ش ــت ساخته ش روی ماک
ــد.  ــان می کن ــی را بی ــن حجم ــکل گیری چنی ــل ش و دلی
بیشــتر توجیهــات او موردتوجــه اســتاد واقــع می شــوند. در 
ــب  ــی غال ــورت قابل توجه ــتاد به ص ــو کالم اس ــن گفتگ ای

اســت و لحنــی تشــویقی دارد. البتــه در قســمت هایی 
نقــش اســتاد تســهیل کننده هــم هســت و پیشــنهاداتی را 

ــد.  ــه می ده ــیدن ارائ ــط کش ــا خ ب
ــل  ــق می ــق و مطاب ــادی موف ــا حــد زی ــن دانشــجو ت ای
ــده  ــث ش ــر باع ــن ام ــت و همی ــرده اس ــل ک ــتاد عم اس
ــه  ــی و ارائ ــرای راهنمای ــتری ب ــتیاق بیش ــتاد اش ــه اس ک
ایده هایــی بــه او داشــته باشــد. شــاخص LI در اینجــا 2/29 
اســت و بســیار باالســت. ایــن شــاخص انســجام بــاالی کالم 
ــد  ــجو را تأیی ــتاد و دانش ــن اس ــوب بی ــیار خ ــل بس و تعام

.)9 می کند)شــکل 
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ــاختار  ــوش س ــو خ ــن گفتگ ــت آمده از ای ــراف به دس گ
ســاختار  بــا  متعــددی  مثلث هــای  اینجــا  در  اســت. 
ــه  ــده اند ک ــکیل ش ــم تش ــار ه ــا در کن ــم از گره ه متراک
ــر ایده هــای مختلــف اســت و راجــع  نشــان دهنده تمرکــز ب

Fig.9. General statistics provided by Linkoder software, related to student C
 

Figure 8: General statistics provided by Linkoder software, related to student C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Linkograph of Student Design Critique Session C

بــه هــر ایــده بــه  طــور کامــل بحــث شــده اســت. همچنیــن 
ــه ای  ــان دهنده پروس ــدد نش ــادی متع ــرکات انتق ــود ح وج

ــکل 10(. ــت است)ش ــده و خالقی ــی از ای غن

Fig.10. Linkograph of Student Design Critique Session C

بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه گیری
ــای  ــاختار گراف ه ــا و س ــل آماره ــه تحلی ــه ب ــا توج ب
ــه  ــجویان، ب ــن دانش ــالت ای ــل تعام ــت آمده از تحلی به دس
ــه ترتیــب  ــا مســأله طراحــی، ب نظــر می رســد در مواجــه ب
اولویــت دانشــجوی C، دانشــجوی A و دانشــجوی B موفــق 
ــراری  ــت در برق ــل موفقی ــن حاص ــه ای ــد ک ــل کرده ان عم

ــوده اســت.  ــا اســتاد ب تعامــل ســازنده ب
ــتری  ــی بیش ــش و آگاه ــزان دان ــجوی A و C می دانش
ــودن  ــاال ب ــتند ب ــود داش ــی خ ــوزه طراح ــه ح ــبت ب نس
ــه  ــاع ب ــان دهنده ارج ــده نش ــب رون ــای عق ــد لینک ه درص
ــه  ــت. ب ــان اس ــوی آن ــتر در گفتگ ــین بیش ــای پیش کالم ه
همیــن دلیــل از اعتمادبه نفــس بیشــتری در تعامــل و 
گفتگــو  بــا اســتاد برخــوردار بودنــد. البتــه هم جنــس بــودن 
ــا ایــن دو دانشــجو نیــز امــکان برقــراری آســان تر  اســتاد ب
ــن  ــت. همچنی ــوده اس ــم نم ــا فراه ــرای آن ه ــوگ را ب دیال
لحــن تشــویقی اســتاد نیــز بــر ادامــه مثبــت گفتگــو بــرای 
ــاال بــودن شــاخص LI در ایــن  ــوده اســت. ب آن هــا مؤثــر ب
انســجام  بیانگــر   ،)LI- C:2/2 & LI-A:1/9( نمونه هــا 
ــن  ــل پایی ــه دلی ــجوی B ب ــت. دانش ــو اس ــول گفتگ در ط
بــودن آگاهــی و دانــش کافــی نســبت بــه چگونگــی تعامــل 
در کارگاه بیشــترین انــرژی خــود را صــرف جمــع آوری 
ــا مســأله  ــات و اطالعــات اولیــه نمــود و در مواجــه ب مکتوب

طراحــی موفــق عمــل نکــرد. همیــن امــر باعــث شــد بــرای 
ــادی از داده مواجــه  ــا حجــم زی شــروع پروســه طراحــی ب
ــی  ــد. پراکندگ ــته باش ــردرگمی داش ــاس س ــده و احس ش
اقدامــات انجام شــده توســط دانشــجو باعــث شــد کــه 
ــز  ــز منســجم و متمرک ــوی استاد-دانشــجو نی محــور گفتگ
ــه  ــه دو نمون ــودن شــاخصLI نســبت ب ــر ب نباشــد. پایین ت

ــت. ــب اس ــن مطل ــده ای ــر)LI-B:1/8(، تأییدکنن دیگ
بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمده از تحلیــل ایــن 
نمونه هــا به عنــوان نمایندگانــی از یــک جامعــه آمــاری 
بزرگ تــر، می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه وجــود 
ــتاد  ــک از اس ــاری در هری ــردی و رفت ــای ف ــی مؤلفه ه برخ
ــه گفتگــو  ــرای فراهــم شــدن زمین ــدی ب و دانشــجوی مبت
میــان آن هــا و درنتیجــه برقــراری تعامــالت ســازنده الزم و 

ضــروری اســت.
برای دانشجو مؤلفه های فردی چون : 

چگونگی پیشینه و فرهنگ فرد  
میزان دانش و تجربه زمینه ای در حیطه طراحی  
ــری و    ــه درک بص ــرد درزمین ــوه ف ــوان بالق ــزان ت می

ــی  فضای
ــل    ــرف مقاب ــوان ط ــتاد به عن ــا اس ــودن ب ــس ب هم جن

تعامــل
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ونیز وجود مؤلفه های رفتاری چون: 
اعتماد به صالحیت استاد  
توجه عملی به سخنان استاد  
ــد    ــق عقای ــی خود)تعلی ــد قبل ــن عقای ــده گرفت نادی

ــین( پیش
تقلید توأم با تأمل از عملکرد استاد  
شناخت استاد به عنوان منبع دانش و صالحیت  
حفظ احترام متقابل در تعامل  

تعامــالت مثبــت و ســازنده مؤثــر  در شــکل گیری 
هســتند. بــرای اســتاد نیــز مؤلفه هــای فــردی چــون:

چگونگی پیشینه و فرهنگ  
ارزش های زمینه ای  
میزان دانش در حیطه طراحی  
میــزان تجربــه در زمینــه آمــوزش طراحــی و تعامــل   

بــا دانشــجویان مبتــدی
ونیز وجود مؤلفه های رفتاری نظیر:

حفظ نقش هدایت و راهنمایی در طول تعامالت  
ــته ها)باعث    ــع و خواس ــح مواض ــان صری ــز از بی پرهی

ــود( ــجو می ش ــطحی دانش ــد س تقلی
ایفای نقش تسهیل کننده برای دانشجو  

Fig.11. Individual and behavioral components affecting teacher-student interactions

عــدم ابــراز صریــح قــدرت و ایجــاد فرصــت برابــر در   
گفتگــو

تأمل بر عمل دانشجو  
پیش بینــی موقعیت هــای محتمــل آتــی دررونــد   

ــی طراح
تأمین فضایی آزاد و امن برای گفتگو و تعامل  
حذف سلسله مراتب در تعامالت  

ــر و  ــا دانشــجو مؤث ــراری تعامــالت ســازنده ب ــرای برق ب
الزم هســتند. در مــدل ارائــه  شده)شــکل11( ایــن مؤلفه هــا 
تعامــل ســازنده  به صــورت مصــور مشــخص  شــده اند. 
ــاز  ــدی زمینه س ــجوی مبت ــتاد- دانش ــان اس ــت می و مثب
ــوزش در  ــهیل آم ــی آن تس ــی و درپ ــی طراح ــد توانای رش

ــود. ــد ب ــه خواه ــای پای کارگاه ه

پی نوشتپی نوشت
1. Donald Schon
2. Linkography
3. ONE-ON-ONE CRITS
4. The Reflective Practitioner
5. Reflection-In-Action
6. Coaching
7. Novice Designer
8. Backlink
9. Forelink



17

بهار و تابستان 1401 . دوره 13 . شماره 1/ صفحات 18-5شیمامهراد، امید دژدار، غالمرضا طلیسچی
ی

ــ
ــ

ـم
ـل

ع
ـه 

ــ
مـ

ـا
ـن

ـل
ـص

ف
دو 

ان
ـر

ــ
 ای

ی
از

ــ
ــ

رس
ـه

 ش
ی و

ار
ــ

مـ
مع

تشکر و قدردانیتشکر و قدردانی
موردی توسـط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافعتعارض منافع
نویسـندگان اعـالم می دارنـد کـه در انجـام ایـن پژوهـش 
هیچ گونـه تعـارض منافعـی بـرای ایشـان وجود نداشـته اسـت.

تاییدیه های اخالقیتاییدیه های اخالقی
نویسـندگان متعهـد می شـوند کـه کلیۀ اصـول اخالقی 
انتشـار اثر علمی را براسـاس اصول اخالقـی COPE رعایت 
کرده انـد و در صـورت احـراز هـر یـک از مـوارد تخطـی از 

اصـول اخالقـی، حتـی پـس از انتشـار مقالـه، حـق حـذف 
مقالـه و پیگیـری مـورد را بـه مجلـه می دهنـد.

منابع مالی/ حمایت هامنابع مالی/ حمایت ها
موردی توسـط نویسندگان گزارش نشده است.

مشارکت و مسئولیت نویسندگانمشارکت و مسئولیت نویسندگان
در  مسـتقیم  به طـور  می دارنـد  اعـالم  نویسـندگان 
مراحـل انجـام پژوهـش و نـگارش مقالـه مشـارکت فعـال 
داشـته  و بـه طـور برابر مسـئولیت تمام محتویـات و مطالب 

می پذیرنـد. را  مقالـه  در  گفته شـده 
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