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B

ACKGROUND 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.

M

ETHODS: 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.

F

INDINGS: 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
https://dx.doi.org/10.30475/ISAU.2020.244558.1492
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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.

C

ONCLUSION: 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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اصلیتریـن فعالیـت درکارگاه طراحـی معمـاری کـه منجـر بـه رشـد توانایـی طراحـی در دانشـجویان
مبتـدی میشـود ،تعامـل و نقـد استاد-دانشـجو پیرامـون پـروژه درحـال پیشـرفت دانشـجو اسـت .در
کارگاههـای طراحـی معمـاری پایـه بـه دلیل قرارگیری دانشـجو در سـطح مهارتـی مبتدی ،ناآشـنایی
او بـا ماهیـت دانشطراحـی و نیـز چگونگـی تعامل بـا اسـتاد ،همـواره چالشهایی درزمینـهی آموزش
و یادگیـری وجـود دارد .بدیهـی اسـت کـه تحلیل و بررسـی کیفیت تعاملات استاد-دانشـجو میتواند
بـه تسـهیل آمـوزش در کارگاه طراحـی مبتـدی کمـک نمایـد .جدیدتریـن و دقیقتریـن 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 اسـتادو دانشـجو بهصورت
شـنیداری رخ میدهـد ،مکتـوب شـده و متن به دسـت آمـده به شـیوه ( )FBSکدگذاری میشـود .در
کدگـذاری بـه شـیوه  FBSکدها مسـائل طراحانه هسـتند و ارتباط آنهـا باهم فرآیندهایـی از طراحی
را تعریـف میکنـد .لینکوگرافـی روشـی اسـت کـه ارتباط مفهومـی بین کدهـا را به ارائه مصـور تبدیل
کـرده و ازایـنرو امـکان تحلیـل و شناسـایی نحـوه تفکـر طراحـان را فراهـم میکنـد .در ایـن پژوهش
کاربـرد روش لینکوگرافـی بهمنظـور تحلیـل تعاملات تعـدادی از دانشـجویان مبتـدی بـا اسـتاد در
کارگاه طراحـی پایـه مـورد بررسـی قـرار گرفتهاسـت .نتایـج این پژوهش نشـان میدهند کـه برقراری
تعاملات مثبـت و سـازنده میـان استاد-دانشـجویمبتدی باعـث رشـد توانایـی طراحی دانشـجویان و
سـهولت ایدهپـردازی توسـط آنهـا میشـود .آنچـه شـرایط را بـرای بـروز ایـن نـوع تعاملات فراهـم
میکنـد ،بهوجـود آمـدن زمینهای اسـت کـه بهموجـب آن «گفتگو و دیالـوگ» میان استاد-دانشـجوی
مبتـدی محقـق شـود .فراهـم آمـدن ایـن زمینـه بـه ظهـور مؤلفههایـی فـردی و رفتـاری از اسـتاد و
دانشـجو وابسـته اسـت کـه نتایـج پژوهـش حاضـر ایـن مؤلفههـا را شناسـایی و معرفـی نموده اسـت.
باتوجـه بـه ایـن مطالب ،کاربـرد نتایج حاصـل از پژوهش حاضرتسـهیل آمـوزش در کارگاههای مبتدی
خواهـد بود.
نکات شاخص
 شناخت مولفههای موثر بر آموزش در کارگاه پایه از طریق تحلیل مولفههای رفتاری و فردی استاد -دانشجو. آنالیز جلسات طراحی و کاربرد روش لینکوگرافی در تحلیل تعامالت استاد-دانشجوی مبتدی. -تحلیل و بررسی نحوه تفکر طراحان به کمک روش لینکوگرافی.
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مقدمه

هســته اصلــي فعاليــت كارگاهــي را تعامــات ميــان
اســتاد و دانشــجو تشــکیل میدهــد .ایــن تعامــات بــه
شــکل رســمی خــود در غالــب میــز نقــد اتفــاق میافتنــد.
دونالــد شــون 1يكــي از غنیتریــن تحلیلهــا را در خصــوص
توصیــف فضــای آموزشــی کارگاههــای طراحــي ارائــه نموده
اســت .نتایــج ایــن تحقیقــات بهطــور برجســته عامــل مهــم
«تأمــل بــر عمــل» را زمینهســاز ســاخت دانــش طراحــی
معرفــی میکنــد(.)Schon,1985
ایــن عامــل هســته اصلــی تعامــات بیــن اســتاد و
دانشــجو را تشــکیل میدهــد .بهنظــر میرســد در
کارگاههــای پایــه بهدلیــل قرارگیــری دانشــجو در ســطح
مبتــدی و ناآشــنایی او بــا چنیــن شــیوه آموزشــی ،تأمــل
بــر عمــل و در پــی آن نقــد ســازنده بــه شــکل کامــل و
صحیحــی حــادث نمیشــوند و درنتیجــه تعاملــی ســازنده
اتفــاق نمیافتــد .در مطالعــه پیــش رو ضمــن مــرور ادبیــات
پژوهــش در ایــن زمینــه ســعی شــده بــا اســتفاده از روش
لینکوگرافــی 2کــه شــیوهای جدیــد و دقیــق درزمینــه آنالیــز
نحــوه تفکــر طراحــان اســت ،کیفیــت تعامــات بیــن اســتاد
و دانشــجوی مبتــدی مــورد تحلیــل و مداقــه قــرار بگیــرد.
نتایــج حاصــل ،بــه اصــاح ایــن تعامــات در کارگاههــای
پایــه و درنتیجــه تســهیل آمــوزش طراحــی بــه مبتدیــان
کمــک خواهــد کــرد.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران
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آموزش کارگاهی

اولیــن و مهمتریــن محیــط آمــوزش کــه غالباً دانشــجوی
طراحــی معمــاری بــا آن مواجــه میشــود« ،کارگاه طراحــی
معمــاری» اســت .کارگاه طراحــی معمــاری اصلیتریــن
مــکان درزمینــه آمــوزش طراحــی معمــاری بــوده و احتمــاالً
در آینــده نیــز خواهــد بــود .تفــاوت در ماهیــت دانــش
طراحــی ونیــز نحــوه آمــوزش و یادگیــری آن باعــث شــده
تــا حــال و هــوای کارگاه طراحــی در میــان محیطهــای
آموزشــی منحصربفــرد باشــد(.)Rogers, 1996
در واقــع محیــط کارگاه چیــزی بیــش از یــک مــکان
فیزیکــی و کالس درس اســت .کارگاه محیــط یادگیــری
بهوســیله انجــام کار و عمــل اســت و بنابرایــن درک فرآینــد
آمــوزش و یادگیــری در آن نیــاز بــه درک جامعــی از
فعالیتهــای انجامگرفتــه در کارگاه دارد(.)Dezhdar,2013
بهطورکلــی فعالیتهــای آموزشــی در کارگاه ماننــد برخــی
محیطهــای آموزشــی محــدود بــه ســخنرانی نیســت و
فعالیتهــای مختلفــی از قبیــل :راهنمایــی و نظــارت  -ارائــه
کار  -نقــد روی میــز -یادگیــری از همتایــان  -داوری در
کارگاه صــورت میپذیــرد( .)Saghafi, 2010در کارگاه
طراحــی معمــاری همــواره ســنتهایی از قدیــم حاکــم بــوده
اســت کــه شــاکله اصلــی همــه آنهــا تحصیــل تــوأم بــا عمل
اســت( .)Schon,1985کارگاه یــک فضــای آمــوزش تــوأم بــا
عمــل اســت کــه در آن گروهــی از دانشــجویان تحــت هدایت
و راهنمایــی اســتاد پروژههــای طراحــی را انجــام میدهنــد.
یــک کارگاه بهصــورت متنــاوب 2یــا  3بــار و هربــار بــه
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مــدت چنــد ســاعت برگــزار میشــود طــی آن دانشــجویان بــا
اســتادان ونیــز گاهــی بــا همتایــان خــود و یــا مهمانــان کالس
در مــورد کارهایشــان بحــث و گفتگــو میکننــد.
شــایعترین و مؤثرتریــن شــکل ایــن گفتگوهــا نقــد
یکبهیــک 3اســت کــه توســط اســتاد و دانشــجو و بــه
مــدت  15الــی  30دقیقــه و در میــز کار دانشــجو اتفــاق
میافتــد .زبــان بــکار گرفتهشــده در ایــن نقــد نیــز زبــان
طراحــی اســت .خــط کشــیدن و صحبــت کــردن راههــای
مــوازی طراحــی هســتند و درمجمــوع چیــزی را میســازند
کــه «زبــان طراحــی» نامیــده میشــود(.)Schon,1983
ادبیــات موضوعــی پژوهــش طراحــی؛ مرکزیــت کارگاه
را در آمــوزش طراحــی تأییــد میکنــد .پژوهشهــای
انتشــاریافته بــه مســائل مختلفــی پرداختهانــد کــه بــه
تعــداد کمــی از آنهــا اشــاره خواهیــم کــرد :فرمــت و
ســبک کارگاه( ،)Salama,2007دانــش و انتقــال آن
در کارگاه( ،)Heylighen et al., 1999فعالیتهــای
کارگاه( ،)Wendler & Rogers, 1995اســتراتژیهای
آمــوزش کارگاهــی( ،)Quayle,1985بررســیهای
رســمی کارگاه( ،)Dinham, 1987مســائل احساســی و
روانشــناختی در کارگاه (Ochsner, 2000; Austerlitz
 .)& Aravot, 2007امــا اکثــر ایــن منابــع تحلیــل عمیقــی
در مــورد ارتبــاط دانشجو-اســتاد در نقــد ارائــه نمیدهنــد.
تنهــا دو اســتثنا مطالعــات انجامشــده توســط شــوون
( )1987 ،1985و دینهــام ( )1987هســتند؛ کــه هــر دو
مطالعــات کیفــی هســتند و تحلیــل دقیقــی از ارتبــاط
دانشجو-اســتاد در محیــط نقــد ارائــه میدهنــد.
تعامالت استاد -دانشجو در کارگاه

بــدون شــك قســمت اعظمــي از امــر آمــوزش در
کارگاههــای طراحــي از طريــق تعامــات مختلــف نظیــر
اســتاد و دانشــجو يــا دانشــجويان كاركشــته و ...بــه وقــوع
میپیونــدد .محققــان قابلتوجهــی بــر ايــن باورنــد كــه
نحــوه و كيفيــت ايــن تعامــات بــر روي رونــد آمــوزش
تأثیرگــذار اســت .بــدون شــك دونالــد شــون يكــي از
کاملتریــن تحلیلهــا را در خصــوص کیفیــت تعامــات
در کارگاههــای طراحــي ارائــه نمــوده اســت .شــون هســته
اصلــي فعاليــت كارگاهــي را تعامالت ميان اســتاد و دانشــجو
میدانــد كــه در غالــب ميــز نقــد جلوهگــر میگــردد.
شــون از مقولــه نقــد و نقــادي بهعنــوان کلیدیتریــن
عامــل جهــت توســعه و بســط تواناییهــای دانشــجويان
يــاد میکنــد .در توصيــف او ميــز نقــد کاملتریــن نمونــه
بــراي بيــان ويگوتســكي از «منطقــه تقريبــي رشــد» اســت.
جايــي كــه رشــد و شــکلگیری دانــش هنگامــي اتفــاق
میافتــد كــه يادگيرنــدگان بهطــور متنــاوب فرايندهايــي
را -كــه ابتــدا تنهــا بــا كمــك ديگــران میتواننــد انجــام
دهنــد -در عمــل بســازند .تعامــات اســتاد و دانشــجو در
کارگاههــای طراحــي گونــهای از رابطــه تعاملــي و ارتبــاط
ميــان مبتــدي و خبــره اســت .وبســتر ()Webster,2008
چهارچوبــي مجــدد از تعبيــر شــون از مقولــه تأمــل در
کارگاههــا دارد .او ايــن نــگاه شــون بــه كارگاه را متأثــر
از اســتاد محــوري و اســتاد مركــزي دانســته و بهنقــد

شیمامهراد ،امید دژدار ،غالمرضا طلیسچی

میکشــد .مقولــه آمــوزش معمــاري در ذات خــود پيچيــده
اســت و نيــاز بــه تحقيقــات اكتشــافي گســترده احســاس
میگــردد .دانشــجويان مقولــه آمــوزش معمــاري را بــا
تمــام ابعــاد صريــح و پنهــان خــود و در يــك تجربــه كامــل
درك میکننــد .ايــن تجربــه كامــل بــر نحــوه رشــد و
هدايــت دانشــجويان از مبتــدي بــه خبــره تأثیرگــذار اســت.
اگرچــه شــون مدلــي جهانــی را تحــت عنــوان كارورز
تأملــي 4مفهومســازی نمــود؛ امــا بــه نظــر میرســد
جنبههــای متعــدد ديگــري از کارگاههــای طراحــي
موردنیــاز جهــت تحقيــق باشــد .تحقيقــات در خصــوص
کارگاههــای طراحــي (از منظــر شــون) بهطــور برجســته
دو محــور عمــده دارد:
الــف) توجــه بــر مقولــه تأمــل در عمــل ،تأمــل بــر
عمــل 5و تأمــل در عمــل متقابــل
ب) نقــادي در کارگاههــا كــه بــه مبتديــان اجــازه
میدهــد نحــوه تفكــر خــود را همتــراز بــا كارورزان خبــره
نمايــد.

تحقيقــات اخيــر ،کارگاههــای طراحــي را در حــوزه
وســیعتری موردتوجــه قــرار داده و در پــي مدلهــای
جايگزيــن جهــت ايــن محیطهــای آموزشــي هســتند .بــوزه
( )Bose,1997بــا تركيــب متــون تحقيــق و مصاحبههایــی
بــا اســاتيد و مربيــان كارگاه بــه تحليــل روشهای آموزشــي
كارگاه اقــدام كــرده اســت .او بــه مخالفــت بــا کارگاههــای
ســنتي برخاســته آنجايــي كــه اعتقــاد دارد دســتورالعملها
و نظــام آموزشــي در ايــن کارگاههــا بهمثابــه راهــي
یکطرفــه اســت كــه در آن اســتاد دانــش را صــادر كــره و
دانشــجو دريافــت میکنــد.
در ســال  2012انيســتيتو آمريكايــي دانشــجويان
معمــاري ( )AIASدر ويــژه نامــهای بــا عنــوان فرهنــگ
كارگاه توجهــات را بــه مقولــه ســاحت اجتماعــي ضمنــي

مانســون ( )Monson, 2014از ارزشهــای بــه زبان نيامده
در كارگاه ســخن مـیآورد .درواقــع او نيــز محيــط كارگاه را در
بــه بــروز نيــاوردن كامــل ارزشهــای دانشــجو مؤثــر میدانــد.
مانســون چنيــن عنــوان میکنــد كــه اگرچــه دانشــجويان در
عرص ـهای بهظاهــر مشــاركتي و مبتنــي بــر مســئله فعاليــت
میکننــد ،امــا ايــن خودمــداري شــخصي -كــه توســط معمــار
برجســتهای (كــه در مقــام اســتاد ظاهرشــده اســت) اعمــال
میشــود -در جريــان اســت.
نقشهای آموزشی استاد

اســتادان نیــز ماننــد افــراد دیگــر نهتنهــا بایــد
مهارتهــای دانشــی و حرفــهای خــود را وارد عمــل کننــد
بلکــه بایــد شــخصیت ،ارزشهــا و درک خــود از نقــش را
نیــز وارد عمــل کننــد .از آنجاییکــه آنهــا هیــچ آموزشــی
ندیدهانــد بایــد ماننــد دانشــجویان بــا انجــام کار یــاد
بگیرنــد و کیفیــت آمــوزش آنهــا بســتگی بــه تجربــه،
آگاهــی و اســتعداد آنهــا دارد( .)Goldschmidt, 2010بــر
ایــن اســاس طبقهبندیهایــی بــرای مشــخصات اســتادان
طراحــی توســط افــراد مختلفــی چــون دینهــام(Dinham,
 )1987و کوایــل( )Quayle, 1985صــورت گرفتــه اســت.
طبقهبنــدی کوایــل شــامل شــش مشــخصه اســت کــه
اشــمیت آن را بــه ســه دستهدســته اصلــی تقســیم میکنــد:
 .1استاد بهعنوان منبعی از قدرت و تخصص

اســتاد آنچــه را کــه دانشــجو ســعی در یادگیــری آن
دارد میدانــد و انتظــار مــیرود کــه آن را انتقــال دهــد .در
ايــن نظــام ،تعلیمدهنــده داراي قــدرت كنتــرل بــر روي كار
دانشــجو اســت .بنابرايــن بــراي دانشــجو ســهلتر بــه نظــر
میرســد كــه دســتورالعملهای وي را بــدون درك واقعــي
يــا كامــل مســئله قبــول نمــوده و تبعيــت نمايــد .ايــن امكان
وجــود دارد كــه دانشــجو رويكــرد بــه نمايــش گذاشتهشــده
توســط اســتاد را بــدون تأمــل بــر آن دنبــال نمايــد.
محققانــي ماننــد کــواخ و همــکاران()Koach et al, 2012
و دوتــان( )Dutton, 1991بــر ايــن نكتــه تأکیــد کردهانــد
كــه قــدرت يــك اســتاد يادگيــري و تفكــر نقادانه دانشــجوی
مبتــدی را بــا چالشهــای جــدي مواجــه میســازد.

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

آرگریــس( )Argris,1981در حــدود  30ســال پيــش،
کارگاههــای طراحــي را محیطهــای اســتاد مركــز توصيــف
كــرده كــه در ايــن محيــط دانشــجو وابســته بــه اســتاد
باقیمانــده و درگيــر بــازي اســتاد/رمز میشــود .در ايــن
بــازي دانشــجو درك میکنــد كــه مــدرس كارگاه اســتاد
طراحــي اســت امــا نمیدانــد كــه چگونــه بايــد بــه ايــن
اســتادي برســد.

كارگاه جلــب نمــود( .)Koch et al, 2012آنهــا فرهنــگ
رايــج در کارگاههــا را رازآميــز و مبهــم میداننــد كــه
موفقيــت دانشــجو در ايــن بافــت بســتگي بــه درك و قبــول
زبــان و قابهــای ارجــاع اســتاد دارد.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

تعامــات اســتاد و دانشــجو در کارگاههــای طراحــي
گونـهای از رابطــه تعاملــي و ارتبــاط ميــان مبتــدي و خبــره
اســت( .)Webster, 2008چهارچوبــي مجــدد از تعبيــر
شــون از مقولــه تأمــل در کارگاههــا دارد .او ايــن نــگاه شــون
بــه كارگاه را متأثــر از اســتاد محــوري و اســتاد مركــزي
دانســته و بهنقــد میکشــد .مقولــه آمــوزش معمــاري در
ذات خــود پيچيــده اســت و نيــاز بــه تحقيقــات اكتشــافي
گســترده احســاس میگــردد .دانشــجويان مقولــه آمــوزش
معمــاري را بــا تمــام ابعــاد صريــح و پنهــان خــود و در
يــك تجربــه كامــل درك میکننــد .ايــن تجربــه كامــل بــر
نحــوه رشــد و هدايــت دانشــجويان از مبتــدي بــه خبــره
تأثیرگــذار اســت.
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 .2استاد بهعنوان مربی 6یا تسهیلکننده

دانشــجو پتانســیل یــا دانشهــای ضمنــی بالقــوهای
دارد و از مربــی انتظــار م ـیرود کــه بــه توســعه و حداکثــر
رســاندن پتانســیل او از طریــق راهنمایــی و ارائــه فرصتهــا
کمــک کنــد .دونالــد شــون ( )1987ایــن نقــش را بــرای
اســتاد در کارگاه توصیــف میکنــد(.)Goldschmidt,2010
شــون بیــان میکنــد کــه قرارگیــری اســتاد در چنیــن
موقعیتــی ســبب میشــود ،فضــای گفتگــو میــان آن دو
مهیــا شــود ،تعامــات بــه شــکل مثبتــی اتفــاق بیفتــد و
فرآینــد تأمــل در عمــل در بســتری از ایــن تعامــات مثبــت
محقــق شــود(.)Robin, 2015
9
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کاربست روش لینکوگرافی به منظورتحلیل تعامالت استاد-دانشجوی مبتدی ...

 -3استاد بهعنوان یک دوست

اســتاد تقویــت و تشــویق مثبتــی از دانشــجویان دارد
و بیشــتر بــه فرآینــد اجتماعــی ســازی جامعــه حرفــهای
و فرهنــگ آن کمــک میکنــد تــا توســعه توانایــی
طراحــی( .)Goldschmidt, 2010بایــد دقــت داشــت کــه
هیــچ اســتاد طراحــی یــک مجموعــه ویژگــی منحصربهفــرد
و از پیــش تعیینشــده نــدارد امــا بــر اســاس ویژگیهــای
غالــب اســتاد میتــوان طبقهبنــدی را انجــام داد.

روشهــای متفاوتــي در مطالعــه فعالیــت طراحــان
وجــود دارنــد .مصاحبــه بــا طراحــان ،مطالعــات رفتــاري
و آنالیــز جلســات طراحــي روشهــای پژوهشــی رایــج در
ایــن زمینــه هســتند .آنالیــز جلســات طراحــی جدیدتریــن
و دقیقتریــن روش در ایــن زمینــه اســت کــه در ایــن
پژوهــش نیــز استفادهشــده اســت .در آنالیــز جلســات
طراحــی نمونــه واقعــی پروســه حــل مســأله طراحــی
تحلیــل و بررســی میشــود.

طبــق مدلــی کــه الوســون ( )2004و ســپس
دورســت( ،)2009بــر اســاس مــدل کســب مهــارت بــرادران
دریفــوس بــرای ســطوح مختلــف از رشــد توانایــی طراحــی
بیــان کردنــد ،طــراح مبتــدی فــردی اســت کــه در ســطحی
باالتــر از طــراح خــام قــرار میگیــرد .طــراح خــام نیــز
ســطحی از رشــد توانایــی طراحــی اســت کــه توصیفکننــده
نحــوه فعالیــت طراحــی توســط عمــوم انســانها در
فعالیتهــای عــادی و روزمــره اســت( .)Cross,1995در
ایــن ســطح هیچگونــه آمــوزش درزمینــه طراحــی صــورت
نگرفتــه اســت و طراحــی کــردن در ایــن تــراز ،بــا درجــه
باالیــی از تقلیــد ســطحی همــراه است(شــکل .)1

هــر جلســهای كــه در شــرايط آزمايشــگاهي داراي
خصوصيــت حــل مســئله باشــد ،بــا ايــن روش تحليلپذيــر
خواهــد بــود .معمــوالً آناليــز جلســههای طراحــي بــه
منظــور شناســاندن فعالیتهــای طراحــي ،آشــكار شــدن
مدلهــای شــناختي و ســاختار دانــش طراحــان و
تشــخيص جنبههــای ادراكــي در طراحــي مورداســتفاده
قــرار میگیــرد( .)Rahimian, 2013: 240اطالعــات
متنــی بهدســتآمده از آنالیــز جلســات ،بهوســیله روش
لینکوگرافــی بــه دادههــای آمــاری و نمودارهــای گرافیکــی
تبدیــل میشــوند.تحلیل ایــن اطالعــات ،نحــوه تفکــر
طراحــان را در طــول جلســه طراحــی مشــخص میکنــد.

دانشجوی مبتدی

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی
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Beginner

10

روش پژوهش

navice

Naive

لینکوگرافی

لينكوگرافــي يــك روش ســاختاري-کاربردی جهــت
بررســی و تحليــل توليــد ایدههــای طراحــي بهعنــوان يــك
شــبكه ارتباطــي اســت .ایــن روش بــراي اوليــن بــار جهــت
مطالعــه پروتــكل طراحــي توســط گلداشــميت ()1990
Expert
Skilled
Capable
مطالعــه و معرفــی شــد و پــس از آن توســط محققــان ديگــر
موردپذیــرش قــرار گرفــت(.)Pourmohamadi, 2011: 50
يــك لينكوگــراف حــركات طراحــي و ارتبــاط بيــن آنهــا
را بهصــورت مصــور نشــان میدهــد .يــك حركــت ،عملــي
Master
knowledgeable
اســت كــه وضعيــت طراحــي را تغييــر داده و بهواســطه
عقــل تصميــم گرفتــه اســت .دو حركــت درصورتیکــه
Fig.1. Lawson & Dorst models for different levels of
growth in design ability
بــه لحــاظ مفهومــي در برخــي از مســيرها بــه هــم مرتبــط
graph
& Dorst models
for
different
of growth
in design
یابنــد.
1:Lawsonمی
باشــند ،پيونــد
 levelsدر ســالهای آغازیــن
دانشــجو
همیــن اســاس
abilityبــر
تحصیــل در رشــته معمــاری و پــس از آشــنایی اولیــه بــا
يــك جلســه طراحــي معمولــي میتوانــد صدهــا حركــت
مقولــه طراحــی ،در ســطحی باالتــر از طراح خــام یعنی«طراح
و ارتبــاط بيــن آنهــا باشــد .حرکتهــا براســاس ترتيــب
و
مبتــدی »7قــرار میگیــرد .بــر طبــق مطالعــات کریســتین
زمانــي ،بــا اتصــال لینکهــای هــر زوج بهطــور مــورب در
دورســت بــر روی دانشــجویان در رشــته طراحــی صنعتــی،
يــك محــور نشــان داده میشــوند و بديــن ترتيــب يــك
طراحــان مبتــدی اغلــب در مواجــه بــا مســأله طراحــی
شــبكه گرافيكــي بــه دســت میآیــد .باالتريــن نقطــه
انبوهــی از اطالعــات را جم ـعآوری میکننــد و گاه ـاً بــرای
هــر لينــك مــورب ،يــك گــره لينــك ناميــده میشــود.
آنهــا جم ـعآوری اطالعــات یــک فعالیــت جایگزیــن بــرای
موقعيــت فضايــي هــر گــره لينــك ،يــك تابــع از موقعيت دو
عمــل طراحــی اســت .همچنیــن مبتدیهــا زمــان زیــادی
حركــت در طــول جلســه اســت و طــول پيونــد (فاصلــه بين
بــرای تعریــف مســأله صــرف میکننــد و اغلــب طرحهــای
دو حركــت) را نشــان میدهــد .اشــميت معتقــد اســت در
شایســتهای ارائــه نمیدهنــد چراکــه آنکــه از ابتــدا در
یــک لینکوگــراف ،دو نــوع لينــك وجــود دارد؛ لینکهــای
تعریــف مســأله گیرکردهانــد و بهصــورت رضایــت بخشــی
عقبرونــده 8و لینکهــای جلورونــده.9
مراحــل طراحــی را در گامهــای بعــدی پیــش نمیبرنــد.
لینکهــای عقــب رونــده در یــک گــراف ،نشــاندهنده
افــراد مبتــدی بــا نگاهــی عمیــق پیدرپــی در حــال
ارجــاع بــه کالمهــای پیشــین هســتند و ایدههــای
کشــف ابعــاد مختلــف مســأله هســتند .حالآنکــه یــک
مطرحشــده در قبــل را یــادآوری میکننــد .لینکهــای
طــراح خبــره و خــاق نگاهــی کلــی بــه مســأله طراحــی
جلــو رونــده در حقیقــت براســاس لینکهــای عقــب رونــده
دارد و بطــور عمــدی و آگاهانــه بــا دیــدی مبهــم بــه مســأله
ایجــاد شــدهاند و بعــد از کامــل شــدن یــک لینکوگــراف
نــگاه میکنــد(.)Cross, 2004
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قابلشناســایی هســتند .ایــن لینکهــا بیانگــر حــرکات
طراحــی هســتند کــه حــاوی ایــده و نــوآوری بودهانــد.
جلســاتي كــه داراي لینکهــای جلــو رونــده بيشــتري
هســتند ،موقعيــت بيشــتري در خالقيــت و نــوآوري
دارنــد( .)Kan et al, 2006هــر حركــت در يــك لينكوگراف
میتوانــد شــبيه بــه مفهــوم شــبکههای مســتقيم ،بــه
تعــدادي از حــركات همتــاي قبــل يــا بعــد از آن وصــل
گــردد .در متــن بهدســتآمده از جلســات طراحــی ،هــر
بخــش حــاوی یــک مفهــوم مســتقل ،یــک حرکــت در

لینکوگــراف محســوبمیشــود.
ســپس براســاس ارتباطــات مفهومــی میــان بخشهــا،
اتصــاالت ايجــاد میشــوند و لینکهــا شــکل میگیرنــد.
مجمــوع حــرکات طراحــی و لینکهــای مفهومــی ،ســاختار
یــک لینکوگــراف را تشــکیل میدهنــد(Pourmohamadi,
 .)2011: 51مطالعــه و تحلیــل ســاختار یــک لینکوگــراف
میتوانــد ویژگیهایــی از پروســه طراحــی و نیــز
مؤلفههــای مؤثــر بــر موفــق بــودن یــا نبــودن آن را نشــان
دهد(شــکل .)2

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

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

Codes concept

Basic design needs and information
Desired function
Behavior that the designed structure
should have
Behavior that will have a designed
structure
Proposed structure and idea
Definitive structure recorded
Out of coding range

FBS
codes
R
F
Be
Bs
S
D
O

همچنیــن جیــن جــرو یــک مــدل کلــی نیــز از
ارتباطــات میــان کدهــا معرفــی کــرده اســت کــه در همــه
فرآیندهــای طراحــی قابلشناســایی هســتند .شــکل،3
نحــوه ارتبــاط بیــن کدهــا را براســاس مــدل جینجــرو
نشــان میدهــد.

•فرآیند :1تدوین عملکرد (فرمولبندی)
•فرآیند :2ایدهپردازی
•فرآیند :3تجزیهوتحلیل
•فرآیند :4ارزیابی
•فرآیند :5ثبت ایده
•فرآیند :6بازبینی ساختار
•فرآیند :7بازبینی رفتار
•فرآیند :8بازبینی عملکرد
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Table 1. Introduction of FBS codes and the concept
related toTable
each code
1. Introduction of FBS codes and th

مفهوم هریک از این فرآیندها به شرح زیر هستند:

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

در ســال  1990جیــن جــرو یــک شــیوه کدگــذاری
هماهنــگ بــا روش لینکوگرافــی را ابــداع و معرفــی نمــود.
در ایــن شــیوه کدهــا مســائل طراحانــه هســتند و کدگذاری
بــا ایــن روش در بســیاری از حوزههــای گوناگــون ازجملــه
طراحــی معمــاری قابلاســتفاده اســت(.)Gero, 2012: 4
ایــن شــیوه کدگــذاری ،شــامل هفــت كــد (F، Be، Bs، S،
 D،Oو  )Rمیباشــد کــه ارتبــاط میــان آنهــا ،مفاهیمــی
Fig.3. Relation of FBS codes in design processes
.)Gero,
2011:
در پروســه طراحــی را بیــان میکنــد(2-3
Figure 2:according
Relation of
in design processes according
to Jane
Jero model
toFBS
Janecodes
Jero model

شــناخت ایــن ارتباطــات در یــک پروســه طراحی ســبب
میشــود کــه بدانیــم ســیر کلــی پروســه در جهــت مســأله
گشــایی بــوده اســت یــا خیــر .اگــر فرآیندهــای مربــوط بــه
محــدوده شــناخت مســأله بیشــتر باشــند یعنــی طرفیــن
تعامــل ،درگیــر تعریــف و شناســایی مســأله بودهانــد امــا
اگــر کدهــا و فرآیندهــای مربــوط بــه محــدوده ایدهپــردازی

Mehrad, Sh.; Dezhdar, O.; Talischi, Gh
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و راهحــل بیشــتر باشــند یعنــی طرفیــن تعامــل توانســتهاند
از محــدوده مســأله گــذر کــرده و ایــده پــردازی داشــته
کنند.محاســبه تعــداد و فراوانــی کدهــا و فرآیندهــای FBS
کاری زمانبــر و نیازمنــد دقــت اســت کــه غالب ـاً بهوســیله
نرمافــزار صــورت میگیــرد.
نرمافزار لینکودر

آناليــز كمــي جلســات طراحــي يــك روش پرهزينــه
در زمــان و منابــع اســت .يكــي از راههــاي ممكــن در
كاهــش زمــان و هزينــه در چنيــن پژوهشهايــي اســتفاده
از نرمافــزار بهمنظــور انجــام قســمتهایی از پروســه
بهصــورت اتوماتيــك اســت .در ایــن راســتا پورمحمــدی در
ســال 2011نرمافــزار لینکــودر را جهــت جلوگیــری از اتالف
زمــان در تهیــه پروتــکل بــرای تجزیهوتحلیــل برنامهریــزی

نمــود .ایــن نرمافــزار برپايــه هســتي شــناختي()FBS
پایهگــذاری شــده اســت(.)Pourmohamadi, 2013: 71
دو مجموعــه داده از جلســات بــه دســت میآیــد .يــك
مجموعــه مربــوط بــه كدهــاي( )FBSاســت و مجموعــه دوم
مربــوط بــه لينكوگرافهــا اســت كــه از لينــك كــردن كدهــا
بــه دســت میآیــد .دادههــای اولیــه هــر جلســه طراحــی
شــامل اطالعــات کدگــذاری شــده بــر اســاس( )FBSو
لینــک شــده میباشــد کــه بایســتی بهصــورت فایــل()xls
ذخیرهشــده و وارد نرمافــزار لینکــودر گــردد.
واحدهــای غیــر طراحــی از کل کدهــا حذفشــده و
بررســی نمیگردنــد .ایــن فایــل بهعنــوان دادههــای ورودی
وارد برنامــه لینکــودر میشــود و اطالعــات خروجــی بــه دو
صــورت متنــی و تصویــری حاصــل میگردند(شــکل .)4

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

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

فرآیند پژوهش

Figure
Linkoder
software
 3:دارای
Preliminaryکــه
 imageیــا جملــه
هــرofعبــارت
ترتیــب،
 beforeبدیــن
 data entryاســت.

هــدف پژوهــش حاضــر بررســی کاربــرد روش
لینکوگرافــی بــه منظــور تحلیل تعامالت اســتاد -دانشــجوی
مبتــدی ،اســت .بــرای ایــن منظــور جامعــه آمــاری از بیــن
کارگاههــای طراحــیمعمــاری در ســطح پایــه دانشــجویان
کارشناســی مهندســی معمــاری دانشــگاه بوعلــی ســینا
همــدان انتخــاب شــدند .طبــق متــن ســرفصل دروس
کارشناســی مهندســی معمــاری ،کارگاه طــرح معمــاری 1
و  2جــزو کارگاههــای پایــه در طراحــی معمــاری محســوب
میشــوند .از ســویی بــا توجــه بهســختی آمــوزش در ایــن
مرتبــه و تأکیــد ســرفصل ،مربــی کارگاه پایــه بایــد دارای
تجربــه و دانــش کافــی در زمینــه آمــوزش مبتدیــان باشــد.
بنابرایــن مــا بــرای انتخــاب نمونــه مــوردی بــا درنظــر
گرفتــن ایــن نــکات ،از بیــن کارگاههــای پایــه ارائهشــده در
آن نیمســال،کارگاهی را کــه دارای مربــی باتجربــه و خبــره
در ایــن زمینــه بــوده اســت ،انتخــاب نمودهایــم .از میــان
دانشــجویان کارگاه موردنظــر نیــز ،ســه تــن کــه دارای
کاملتریــن حضــور کالســی و نیــز بیشــترین میــزان نقــد
و تعامــل بــا اســتاد پیرامــون پــروژه طراحیشــان بودنــد
بهعنــوان نمونــه مــوردی انتخــاب شــدند .ابتــدا جلســات
نقــد طراحــی هــر یــک از دانشــجویان ضبطشــده و بــه متن
مکتــوب تبدیــل گردیــد .ســپس متنهــا بخشبنــدی
شــده و طبــق روش  FBSکدگــذاری شــدهاند .در اینجــا
فرآینــد بخشبنــدی براســاس مفاهیــم صــورت گرفتــه
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مفهــوم طراحــی مســتقلی بــوده باشــد ،یــک بخــش
محســوب شــده اســت .ســپس بخشهــا کدگــذاری شــده و
ارتبــاط بیــن بخشهــا بــر اســاس کالمهــای مطرحشــده
در قبــل مشــخص شــدهاند .ایــن اطالعــات در قالــب
فایــل( )xlsدســتهبندی شــده و دادههــای ورودی نرمافــزار
لینکــودر را تشــکیل دادهانــد .خروجــی بهدســت آمــده از
نرمافــزار شــامل دو دســته اطالعــات آمــاری و گرافیکــی
هســتند کــه تحلیــل و ارزیابــی آنهــا ســبب بدس ـتآمدن
نتایــج پژوهــش شــدهاند.

یافتهها

اطالعــات بهدســتآمده از نرمافــزار لینکــودر شــامل
اطالعــات متنــی و گرافیکــی هســتند .اطالعــات متنــی
شــامل یکســری آمارهــای عمومــی هســتند .در ســطح
اوليــه آمــاري ،لينكــودر ،آمــار توصيفــي از مجموعــه
دادههایــی ماننــد تعــداد بخشهــا ،تعــداد لینکهــا،
توزيــع و گرايــش مركــزي را محاســبه مینمایــد .تعــداد
بخــش و كدهــاي معتبــر  FBSروشــي بــراي توزيــع
گــره لينــك در هــر دو محــور افقــي و عمــودي هســتند
كــه عمومیتریــن پارامترهــاي موردتوجــه در هــر
جلســه كدگــذاري میباشــند .توزيــع عمــودي گــره در
لينكوگــراف ()Yشــاخص فاصلــه كلــي از لينــك میباشــد
و توزيــع افقــي( )Xاز گــره ،نشــاندهنده فعاليــت موضــوع
در طــول جلســه طراحــي اســت .اطالعــات تصویــری نیــز
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شیمامهراد ،امید دژدار ،غالمرضا طلیسچی

شــامل مدلهــای پویــا و لینکوگــراف میباشــد .مــدل
پویــا نشــاندهنده میــزان فراوانــی هــر بخــش از پروســه
طراحــی و لینکوگــراف دربردارنــده ارتبــاط بیــن کدهــا و نیز
میــزان اثرگــذاری هــر یــک از بخشهــای تعامــات اســتاد
یــا دانشــجو در پروســه طراحــی هســتند .در آنالیــز شــبکه
لینکوگــراف حرکتهایــی کــه دارای لینکهــای جلــو رونــده
و عقبرونــده بیشــتری هســتند ،حــرکات انتقــادی()CM
نامیــده میشــوند .میــزان تــوان روی عالمــت( )CMســطح
انتقادگــری حرکــت را مشــخص میکنــد .هرچــه تعــداد
لینکهــای جلــو رونــده بیشــتر باشــد ،واحــد انتقادیتــر
اســت .وجــود واحدهــای انتقــادی در یــک شــبکه گــراف
میــزان نــوآوری و خالقیــت در پروســه طراحــی را مشــخص
میکنــد .شــاخص پایــه  CMدر ایــن پژوهــش  CM3در
نظــر گرفتــه شــده اســت.
دانشجوی A

متــن ایــن دانشــجو شــامل  52بخــش بــوده اســت.
بــا توجــه بــه اطالعــات بهدســتآمده67 ،درصــد کالم
مربــوط بــه اســتاد و  33درصــد مربــوط بــه دانشــجو

اســت .ابتــدا دانشــجو توضیحاتــی را پیرامــون آنچــه بایــد
اصــاح میکــرده میدهــد و ســپس شــروع بــه توضیــح
طــرح پیشــنهادی خــود روی ماکــت میکنــد .درطــی
توضیحــات دانشــجو اطالعــات بســیار خوبــی از مبانــی
نظــری مربــوط بــه طــرح و ایــده خــود ارائــه میدهــد.
اســتاد دوبــاره نقدهایــی را مطــرح میکنــد و دانشــجو نیــز
دلیــل طراحــی خــود را بیــان میکنــد .بهطورکلــی در
ایــن جلســه نقــد ،اســتاد بســیار بیشــتر از دانشــجو صحبــت
میکنــد امــا صحبتهــای او جنبــه سرزنشــی ندارنــد و
بیشــتر ماهیــت آنهــا گفتگویــی مثبــت و محــاورهای اســت.
البتــه در بخشهایــی پیشــنهادهایی از جانــب اســتاد
مطــرح میشــوند و بــه ایــن شــکل او ســعی میکنــد
دانشــجو را بــه ســمت ایــده پــردازی بهتــر حرکــت دهــد.
ایــن اســتاد در حقیقــت منبعــی از تخصــص و اقتــدار اســت
امــا درعینحــال نقــش مربــی را دارد و بــرای دانشــجو
مدلســازی میکنــد .بــا توجــه بــه اطالعــات متنــی
بهدســتآمده شــاخص ( LIنســبت تعــداد لینکهــا بــه
تعــداد بخشهــا)در ایــن نقــد  1/9میباشــد کــه نســبتاً
باالست(شــکل .)5

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

از ســویی در لینکوگــراف بهدســتآمده مثلثهایــی
از نقــاط متراکــم شــبکهای وجــود دارنــد کــه ایــن مســئله
نشــان میدهــد کــه هــر مســئله قبــل از آنکــه راجــع بــه
مســئله بعــدی صحبــت شــود بــه طــور کامــل مــورد بحــث
قرارگرفتــه اســت .وجــود پیونــد بــه عقبهــای طوالنــی
در لینکوگــراف و نیــز بــاال بــودن شــاخص توزیــع افقــی
( )Issue Activity = 24.9تأییدکننــده ایــن مطلــب

اســت .بــه طــور کلــی ســاختار لینکوگــراف نشــانگر
گفتگــوی منســجم و محــرک بیــن دانشــجو و اســتاد
اســت .همچنیــن وجــود حرکتهــای انتقــادی()CM3
متعــدد در لینکوگــراف نشــاندهنده پروســهای غنــی از
ایــده و دارای خالقیــت اســت کــه حاصــل تعامــل خــوب
اســتاد و دانشــجو میباشد(شــکل .)6

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

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

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

Fig.6. Linkograph of Student Design Critique Session A
Figure 5: Linkograph of Student Design Critique Session A
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دانشجو B

متــن دانشــجوی  Bشــامل  46بخــش میباشــد .در
ایــن گفتگــو  56درصــد کالم مربــوط بــه اســتاد و  44درصد
مربــوط بــه دانشــجو اســت .ابتــدا دانشــجو شــروع بــه ارائــه
اطالعاتــی راجــع بــه شــرایط اقلیمــی منطقــه ،ویژگیهــای
ســایت و زمیــن و نحــوه قرارگیــری حجــم در ســایت
میکنــد .اتودهــای دســتی او همــه بهصــورت دوبعــدی
هســتند و ارائــه حجمــی یــا ســهبعدی نداشــته اســت.
بــه نظــر میرســد دانشــجو جســارت کافــی بــرای شــروع
پروســه طراحــی را نداشــته و بــا جمــعآوری اطالعــات
گســترده ایــن مرحلــه را بــه تعویــق انداختــه اســت .اســتاد
نقــد را بــا ایــن جملــه آغــاز میکند(خیلــی خــودت را

کاربست روش لینکوگرافی به منظورتحلیل تعامالت استاد-دانشجوی مبتدی ...

درگیــر جمــعآوری اطالعــات و بررســی شــرایط اقلیمــی
کــردهای .)..در ایــن گفتگــو اســتاد و دانشــجو هــردو تقریبـاً
بــه یکمیــزان مشــارکت داشــتهاند امــا بیشــتر ایدههــا
(لینکهــای جلــو رونــده) و ارزیابیها(لینکهــای عقــب
رونــده) مربــوط بــه اســتاد هســتند .همچنیــن اســتاد
بیشــتر ســؤاالت شفافســازی مطــرح میکنــد.
نقــش اســتاد در اینجــا بیشــتر نقــش مربــی اســت .او
ســعی میکنــد از طریــق راهنمایــی و ارائــه فرصت دانشــجو
را بــه ســمت ایــده درسـتتر هدایــت کنــد .کالم اســتاد نــه
جنبــه تشــویق دارد و نــه ســرزنش و بیشــتر هدایتکننــده
اســت .بــا توجــه بــه اطالعــات متنــی بهدســتآمده
شــاخص  LIدر ایــن اینجــا 1/8میباشد(شــکل .)7

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

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

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

شــاخص توزیــع افقــی ()Issue Activity=20.3
اســت کــه پراکندگــی موضوعــات مطرحشــده را نســبت
بــه گفتگــوی دانشــجوی  Aبیــان میکنــد .ســاختار گــراف
بهدس ـتآمده نشــان میدهــد کــه تمرکــز کافــی بــر یــک
ایــده وجــود نــدارد و در مقاطعــی حــرکات انتقــادی صــورت
گرفتــه اســت .بیشــتر ایــن حــرکات از جانب اســتاد هســتند

و نقــش تســهیلکنندگی اســتاد در ایــن گفتگــو را تأییــد
میکننــد .وجــود حــرکات انتقــادی بــا لینکهــای عقــب
رونــده طویــل از ســوی اســتاد همچنیــن نشــاندهنده ایــن
حقیقــت اســت کــه دانشــجو درزمینــه طراحــی موفــق
عمــلنکــرده و در ایــن گفتگــو اســتاد ســعی در تصحیــح
حــرکات طراحــی او دارد(شــکل .)8

Fig.8. Linkograph of Student Design Critique Session B

دانشجو C

متــن دانشــجوی Cدارای  45بخــش میباشــد .در
ایــن گفتگــو  66درصــد کالم مربــوط بــه اســتاد و 33
درصــد مربــوط بــه دانشــجو اســت .ابتــدا دانشــجو تعــدادی
از اصالحاتــی را کــه در گفتگــوی قبــل مطرحشــده و
قــرار بــوده اســت انجــام بدهــد ،بیــان میکنــد .ســپس
روی ماکــت ساختهشــده ،شــروع بــه توضیــح مینمایــد
و دلیــل شــکلگیری چنیــن حجمــی را بیــان میکنــد.
بیشــتر توجیهــات او موردتوجــه اســتاد واقــع میشــوند .در
ایــن گفتگــو کالم اســتاد بهصــورت قابلتوجهــی غالــب
14

اســت و لحنــی تشــویقی دارد .البتــه در قســمتهایی
ـنهاداتی را
Linkographپیش
ـم هســت و
لکننده
Critiqueتســهی
 Sessionاســتاد
 Bنقــش
7:ـFigure
هـof
Student
Design
بــا خــط کشــیدن ارائــه میدهــد.
ایــن دانشــجو تــا حــد زیــادی موفــق و مطابــق میــل
اســتاد عمــل کــرده اســت و همیــن امــر باعــث شــده
کــه اســتاد اشــتیاق بیشــتری بــرای راهنمایــی و ارائــه
ایدههایــی بــه او داشــته باشــد .شــاخص  LIدر اینجــا 2/29
اســت و بســیار باالســت .ایــن شــاخص انســجام بــاالی کالم
و تعامــل بســیار خــوب بیــن اســتاد و دانشــجو را تأییــد
میکند(شــکل .)9

شیمامهراد ،امید دژدار ،غالمرضا طلیسچی
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C. related to student C

گــراف بهدســتآمده از ایــن گفتگــو خــوش ســاختار
اســت .در اینجــا مثلثهــای متعــددی بــا ســاختار
متراکــم از گرههــا در کنــار هــم تشــکیل شــدهاند کــه
نشــاندهنده تمرکــز بــر ایدههــای مختلــف اســت و راجــع

بــا توجــه بــه تحلیــل آمارهــا و ســاختار گرافهــای
بهدســتآمده از تحلیــل تعامــات ایــن دانشــجویان ،بــه
نظــر میرســد در مواجــه بــا مســأله طراحــی ،بــه ترتیــب
اولویــت دانشــجوی  ،Cدانشــجوی  Aو دانشــجوی  Bموفــق
عمــل کردهانــد کــه ایــن حاصــل موفقیــت در برقــراری
تعامــل ســازنده بــا اســتاد بــوده اســت.
دانشــجوی  Aو  Cمیــزان دانــش و آگاهــی بیشــتری
نســبت بــه حــوزه طراحــی خــود داشــتند بــاال بــودن
درصــد لینکهــای عقــب رونــده نشــاندهنده ارجــاع بــه
کالمهــای پیشــین بیشــتر در گفتگــوی آنــان اســت .بــه
همیــن دلیــل از اعتمادبهنفــس بیشــتری در تعامــل و
گفتگـ و بــا اســتاد برخــوردار بودنــد .البتــه همجنــس بــودن
اســتاد بــا ایــن دو دانشــجو نیــز امــکان برقــراری آســانتر
دیالــوگ را بــرای آنهــا فراهــم نمــوده اســت .همچنیــن
لحــن تشــویقی اســتاد نیــز بــر ادامــه مثبــت گفتگــو بــرای
آنهــا مؤثــر بــوده اســت .بــاال بــودن شــاخص  LIدر ایــن
نمونههــا ( ،)LI- C:2/2 & LI-A:1/9بیانگــر انســجام
در طــول گفتگــو اســت .دانشــجوی  Bبــه دلیــل پاییــن
بــودن آگاهــی و دانــش کافــی نســبت بــه چگونگــی تعامــل
در کارگاه بیشــترین انــرژی خــود را صــرف جمــعآوری
مکتوبــات و اطالعــات اولیــه نمــود و در مواجــه بــا مســأله

طراحــی موفــق عمــل نکــرد .همیــن امــر باعــث شــد بــرای
شــروع پروســه طراحــی بــا حجــم زیــادی از داده مواجــه
شــده و احســاس ســردرگمی داشــته باشــد .پراکندگــی
اقدامــات انجامشــده توســط دانشــجو باعــث شــد کــه
محــور گفتگــوی استاد-دانشــجو نیــز منســجم و متمرکــز
نباشــد .پایینتــر بــودن شــاخص LIنســبت بــه دو نمونــه
دیگــر( ،)LI-B:1/8تأییدکننــده ایــن مطلــب اســت.

بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده از تحلیــل ایــن
نمونههــا بهعنــوان نمایندگانــی از یــک جامعــه آمــاری
بزرگتــر ،میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه وجــود
برخــی مؤلفههــای فــردی و رفتــاری در هریــک از اســتاد
و دانشــجوی مبتــدی بــرای فراهــم شــدن زمینــه گفتگــو
میــان آنهــا و درنتیجــه برقــراری تعامــات ســازنده الزم و
ضــروری اســت.

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

Fig.10. Linkograph of Student Design Critique Session C
Figure 9: Linkograph of Student Design Critique Session C

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

بحث و نتیجهگیری

بــه هــر ایــده بـه طــور کامــل بحــث شــده اســت .همچنیــن
وجــود حــرکات انتقــادی متعــدد نشــاندهنده پروســهای
غنــی از ایــده و خالقیــت است(شــکل .)10

برای دانشجو مؤلفههای فردی چون :
•چگونگی پیشینه و فرهنگ فرد
•میزان دانش و تجربه زمینهای در حیطه طراحی
•میــزان تــوان بالقــوه فــرد درزمینــه درک بصــری و
فضایــی
•همجنــس بــودن بــا اســتاد بهعنــوان طــرف مقابــل
تعامــل
15
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ونیز وجود مؤلفههای رفتاری چون:
•اعتماد به صالحیت استاد
•توجه عملی به سخنان استاد
•نادیــده گرفتــن عقایــد قبلــی خود(تعلیــق عقایــد
پیشــین)
•تقلید توأم با تأمل از عملکرد استاد
•شناخت استاد بهعنوان منبع دانش و صالحیت
•حفظ احترام متقابل در تعامل
در شــکلگیری تعامــات مثبــت و ســازنده مؤثــر
هســتند .بــرای اســتاد نیــز مؤلفههــای فــردی چــون:
•چگونگی پیشینه و فرهنگ
•ارزشهای زمینهای
•میزان دانش در حیطه طراحی
•میــزان تجربــه در زمینــه آمــوزش طراحــی و تعامــل
بــا دانشــجویان مبتــدی
ونیز وجود مؤلفههای رفتاری نظیر:

•عــدم ابــراز صریــح قــدرت و ایجــاد فرصــت برابــر در
گفتگــو
•تأمل بر عمل دانشجو
•پیشبینــی موقعیتهــای محتمــل آتــی دررونــد
طراحــی
•تأمین فضایی آزاد و امن برای گفتگو و تعامل
•حذف سلسلهمراتب در تعامالت
بــرای برقــراری تعامــات ســازنده بــا دانشــجو مؤثــر و
الزم هســتند .در مــدل ارائــهشده(شــکل )11ایــن مؤلفههــا
بهصــورت مصــور مشــخص شــدهاند .تعامــل ســازنده
و مثبــت میــان اســتاد -دانشــجوی مبتــدی زمینهســاز
رشــد توانایــی طراحــی و درپــی آن تســهیل آمــوزش در
کارگاههــای پایــه خواهــد بــود.

پی نوشت

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

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

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

•حفظ نقش هدایت و راهنمایی در طول تعامالت
•پرهیــز از بیــان صریــح مواضــع و خواســتهها(باعث
تقلیــد ســطحی دانشــجو میشــود)
•ایفای نقش تسهیلکننده برای دانشجو

کاربست روش لینکوگرافی به منظورتحلیل تعامالت استاد-دانشجوی مبتدی ...

Fig.11. Individual and behavioral components affecting teacher-student interactions
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 غالمرضا طلیسچی، امید دژدار،شیمامهراد

تشکر و قدردانی

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

.موردی توسـط نویسندگان گزارش نشده است

 حمایتها/منابع مالی

.موردی توسـط نویسندگان گزارش نشده است

مشارکت و مسئولیت نویسندگان

نویسـندگان اعلام میدارنـد بهطـور مسـتقیم در
مراحـل انجـام پژوهـش و نـگارش مقالـه مشـارکت فعـال
داشـته و بـه طـور برابر مسـئولیت تمام محتویـات و مطالب
.گفتهشـده در مقالـه را میپذیرنـد

تعارض منافع

نویسـندگان اعلام میدارنـد کـه در انجـام ایـن پژوهـش
.هیچگونـه تعـارض منافعـی بـرای ایشـان وجود نداشـته اسـت

تاییدیههای اخالقی

نویسـندگان متعهـد میشـوند کـه کلیۀ اصـول اخالقی
 رعایتCOPE انتشـار اثر علمی را براسـاس اصول اخالقـی
کردهانـد و در صـورت احـراز هـر یـک از مـوارد تخطـی از
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