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Background and Objectives: Visual representations in the form of manuscripts are the
most important tools for expressing ideas and generating concepts for designers and
architecture students. Its wide application is always considered by designers due to the
simplicity of tools and speed of expression. Examining the types and methods of drawing
design by students show that each uses a unique method and structure in drawing. An
analysis of the concepts underlying the manuscript and identifying the possible relationship
between graphic expression and personality type is very similar to research on graphology
and the relationship between personality and handwriting. graphology is examined in
psychology and personality analysis and means the analysis of physical features and
handwriting patterns representing the author's personality. Conceptual sketch is the first
visual representation of the mental ideas in the process of representation and
interpretation embedded on paper, and similar to approaches of line psychology, it reflects
many of the mental attributes of the designers and guidance for architecture design
professors to understand the students' ability. The research problem is to identify the
hidden concepts of conceptual sketch and how different personalities function in problemsolving.
Methods: An exploratory descriptive study with an exploratory approach that with direct
observation of architectural design and personality test seeks to find out the relationship
between the qualities of drawing with personality type.
Findings: The sample of the results of the personality and design test shows that perceptual
and intuitive personalities have a broader approach to problem-solving ideas and are more
skilled in open issues, but they are faced with defective details and lacking a fixed idea. In
contrast, logical and judgmental personalities are more powerful in closed issues. They face
flaws in detail and fail to come up with a well-established idea, and rational and judgmental
personalities are more capable in closed issues.
Conclusion: The results show that extroverted personalities have a general approach to the
problem, while introverts do not pay attention to the essence of the problem and the real
world, with mental ideas, especially in solving open problems by gathering a lot of
information and drowning in an idea. Isolation and anxiety in the type of drawing indicate
their lack of self-confidence. In intuitive and sensory personality, the way of receiving and
interpreting the problem of designing and transmitting it becomes more visible. Attention
to narrative and narrative aspects makes intuitions more successful in analyzing
multidimensional problems; Therefore, they are more successful in solving open problems
by creating various ideas, and in contrast, they are less careful in paying attention to details,
especially in closed problems
By primary interpretation of these sketches, professors can detect and correct these issues. Knowing
students’ capabilities with respect to their varied personalities facilitates their guidance in the right
time  فخstrengthen their design ability and take the right path of productivity and fixed ideas.

مسعود وحدت طلب و همکار

M. Wahdattalab .et al.

()304

NUMBER OF TABLES

NUMBER OF FIGURES

NUMBER OF REFERENCES

4

8

35
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دست نگارههای مفهومی بازنمای شخصیت دانشجویان رشته معماری
مسعود وحدت طلب* ،مهدی کبودی
گروه معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران
چکیده
پیشییهه و اهدا  :بازنماییهای تصوویری در ااب

دسوتنگارهها مهمترین ابزار بیان ایده و توبید مفاهیم برای

تاریخ دریافت 10 :شهریور 1397
تاریخ داوری 17 :مهر 1397
تاریخ اصالح 20 :دی 1398
تاریخ پذیرش 1 :بهمن 1398

طراحان و دانشوجویان معماری اسوتک راربرد وسوین آن بل دبیا سوادگی ابزار و سورات بیان همواره موردتوجل
طراحان اسوتک بررسوی انواو و شویوه ترسویم دانشوجویان طراحی نمایانگر آن اسوت رل هر یو از روش و سوا ار
منحصر بل فردی در ترسیم بهره میبرندک واراوی در مفاهیم نهف ل در دستنگاره و شناسایی رابطل اح مابی بین
بیان گرافیکی و تیپ شوخصوی ی ،مشابهت زیادی با تحقیقاد در زمینل شناسی و رابطل بین شخصیت افراد و
دسوت داردک شوناسوی یا گرافوبو ی در روانشوناسوی و تحلیا شوخصویت مورد توجل ارار دارد و بل معنای
تجزیلوتحلیا ویژگیهای فیزیکی و ابگوهای دسووت نمایانگر شووخصوویت نویسوونده اسووتک دسووت نگارههای
مفهومی اوبین نمایشهای بصری حاصا از ایدههای ذهنی در فرایند بازنمایی و تفسیر است رل روی راغذ پیاده
میشووند و همانند رویکردهای موجود در روانشوناسوی  ،می تواند بازگورننده بسویاری از ویژگیهای ذهنی و
درونی طراحان و راهنمایی برای اسواتید طراحی معماری برای شونا ت توانایی دانشوجویان باشودک مسوئلل تحقیق
شوناسوایی مفاهیم نهف ل دسوت نگارههای مفهومی و نحوه املکرد شوخصویتهای مخ لف در حا مسوئلل باز و
بس ل استک

* نویسنده مسئول

روشها :پژوهش توصویفی تحلیلی با رویکردی ار شوافی اسوت رل با مشواهده مسو قیم از طراحی دانشوجویان
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ترمهای پایل معماری و آزمون شوووخصو ویت ،در پی شووونا ت رابطل بین ریفیت دسوووت نگاره مفهومی با تیپ
شوخصویت اسوتک مفهومسوازی ترسویماد در نوو الم ، ،شوکا ،جانمایی ،االئم ،ایده و زمان اسوت و در ادامل
تحلیا اسناد و توصیف یاف لها انجام شدک
یافتهها :نمونل ن ایج تحلیا اسوناد ترسویمی و آزمون شوخصویت نشوان داد رل شوخصویتهای ادراری و شوهودی
رویکردی رلی با ایدههای م نوو را در حا مسوئلل دارند و در مسوئلل باز مهارد بیشو ری دارند ،در مقابا با نقص
جزئیاد و نرس ویدن بل یو ایده تثبیتشووده مواجل هس و ند و در مقابا شووخصوویت های منطقی و ایوواوتی در
مسائا بس ل توانمندتر هس ندک
نتیجهگیری :ن ایج نشوان می دهد شوخصویتهای برونگرا بر وردی رلی با مسوئلل دارند و در مقابا درونگراها
با ایدههای ذهنی صووصوا در حا مسوائا باز با گرداوری اطالااد بسویار زیاد و غرن شودن در یو ایده توجهی
بل اصوا مسوئلل و دنیای وااعی ندارندک انزواطلبی و اروطرار در نوو ترسویم گویای روعف اا ماد بل نفآ آنها
اسوتک در شوخصویت شوهودی و حسوی ،نحوه دریافت و تفسویر مسوئلل طراحی و ان قال آن نمود بیشو ری می یابدک
توجل بل جنبلهای روایی و داسوو انی موج میشووود رل شووهودیها برای تحلیا مسووائا دندبعدی موفق تر
باشووند؛ بنابراین در حا مسووئلل باز با لق ایدههای م نوو توفیق بیشو ری داشو ل و در مقابا دات رم ری در
توجل بل جزئیاد صووصوا در مسوئلل بسو ل دارندکاسواتید میتوانند با تحلیا دسوتنگارههای اوبیل این نوااص را در
طی گام های اول شوناسوایی و اصوالح نمایندک شونا ت توانمندی دانشوجویان با توجل بل نوو شوخصویت ،هدایت
آنها را در مرحلل مناسو امکانپذیر میسووازد و با تقویت توانایی اسو د ل در طراحی ،گام گذاردن در مسویر
صحیح توبید و تثبیت ایده را تسهیا میرندک
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مقدّمه
بازنماییهای تصویری در ااب دستنگارهها مهمترین ابزار بیان ایده و
توبید مفاهیم برای طراحان و دانشجویان معماری استک راربرد وسین آن
بل دبیا سادگی ابزار و سرات بیان همواره موردتوجل طراحان استک
بررسی انواو و شیوه ترسیم دانشجویان طراحی نمایانگر آن است رل هر
یو از روش و سا ار منحصر بل فردی در ترسیم بهره میبرندک واراوی
در مفاهیم نهف ل در دستنگاره و شناسایی رابطل اح مابی بین بیان
گرافیکی و تیپ شخصی ی ،مشابهت زیادی با تحقیقاد در زمینل -
شناسی یا
داردک
شناسی و رابطل بین شخصیت افراد و دست
گرافوبو ی 1در روانشناسی و تحلیا شخصیت موردتوجل ارار دارد و بل
نمایانگر
معنای تجزیلوتحلیا ویژگیهای فیزیکی و ابگوهای دست
شخصیت نویسنده است []1ک توجل بل این شا ل از روانشناسی تا حدی
است رل آن را جزو الوم تجربی بل حسار میآورند [ ]2-3رل بل
تجزیل وتحلیا یو پدیده و رشف رابطل آن با سایر شا صها میپردازدک
گرافوبو ی را باید با گرافوآنابیز 2رل شا لای از بررسی اسناد در دس گاه-
های ایایی و نیز مطابعاد زبانشناسی م فاود دانستک
جنبلهای شخصی و رف ار طراحان در دهلهای ا یر مورد توجل محققان
ارار گرف ل و راهرارهایی را از دریچل نقش شخصیت در فرایند طراحی
معرفی نمودهاندک [ ]4-5دستنگاره نیز بل انوان یکی از نمودهای نقش
طراح ،بازگو رنندهی ویژگیهای شخصی ی و نحوه تفکر استک سایر
شرای ازجملل محی و اواما بیرونی را نیز نمیتوان بی تاثیر دانستک
بازنمایی در بسیاری از موارد طوطی درهم و مبهم است رل از ابگوی
اص و منحصر بل فردی پیروی میرندک برای نمونل میتوان از ترسیم
طراحان مشهور مانند فرانو گهری یا بویی ران نام برد رل بل سادگی
اابا شناسایی و تفکیو از یکدیگر استک
اسپنسر همانند بسیاری از شناسان و طراحی پژوهان بر این باور است
طیها نمادی از شخصیت ،م اثر از اواملی دون شرای محی ،
رل
روحیاد فرد ،شخصیت و میزان هوشیاری در هنگام ترسیم استک []4
دستنگاره گویای ویژگیهای منحصر بل فردی است رل با بررسی اسناد
طراحی ،ویژگیهای نهف ل آن اابا شناسایی استک
نظام آفرینش ایدهها در بسیاری از طراحان طی در ل تفسیر و بازنمایی
تا تثبیت ایده ادامل داردک [ ]6دانشجویان هنگام طراحی در مواجل با انواو
مسئلل راهحاهایی را نمایش میدهندک با آگاهی از این رل دانشجویان در
مسیر طراحی با انواو مخ لف مسئلل طراحی مواجل هس ند (باز و بس ل)،
اگر شخصیت را در برگیرنده افکار ،ابگوهای رف اری و تعامالد اج ماای
رل تأثیر بر بینش فرد و اا قاداتی رل در مورد دیگران و دنیای اطراف
دارد بنامیم ،انواو مخ لف شخصیتها نیز در حا مسئلل د ابت واهند
داشتک تحقیق حارر در پی شناسایی و رشف رابطل بین شخصیت
دانشجویان معماری با نوای از دستنگارهها در فرایند طراحی است رل
در هنگام حا مسئلل بل رار میبرندک درک مفاهیم نهف ل در دستنگاره
بل شنا ت به ر دانشجویان منجر می شود و از دیگر سو راهنمای اساتید
جهت هدایت آنها در مسیر حا مسائلی رل مهارد بیش ری میطلبد یا

هنگامی رل با مشکا مواجل هس ند میباشدک

چارچوب مفهومی
گرافوبو ی
گرافوبو ی بیش از یو ارن از سوی افراد و الوم مخ لف مورد بحث ارار
گرف ل استک ازجملل محققان در این زمینل میتوان از ان داربز گیا
ماسینی نام برد رل در سال 1991ن ایج  1575آزمون در تجزیلوتحلیا
را ارزیابی نمودک [ ]7حامیان گرافوبو ی بل شواهد بینظیری
دست
بلانوان دبیا اس فاده از گرافوبو ی جهت ارزیابی شخصیت اشاره
میرنند؛ اما با وجود اینکل مطابعاد تجربی در مواردی مورد تأیید
ارارگرف ل اند ،ن وانس ل اند بل وروح اا بار اداایی را نشان دهندک []8-9
ر ار رامیلو بابدی یعنی طبیعت و ریفیت نویسنده نامل در سال 1662
اوبین نوش ل در این زمینل استک [ ]10-11از سال  1830ان هیپوبیت
میچون بل تجزیلوتحلیا دست پردا ت و یاف لهای ود را در سال
 18713ارائل نمودک دندین ر ار توس ول نیز در این ارتباط من شر
شده استک 4رریپیکآ-جمین ،با اس ناد بل یکپاردلسازی میچون،
رویکردی جامن برای گرافوبو ی بنیان گذاشت رل بل اس انداردسازی
شیوههای شنا ت و ارزیابی انجامیدک اوایا ارن بیس م آبفرد باینت از
 1893تا  1907تحقیقاتی را انجام داد و الیرغم رد ن ایج او توس بر ی
گرافوبو یستها ،آن را الم آینده نامید .پآ از جنگ جهانی اول،
گرافوبو ی در اروپا و ایا د م حده گس رش یافتک در دهل  1920در
آبمان ،بودویگ رلژه یاف لهای ود را در مجلل مطابعاد انسانی 5من شر
ایفا نمودک 6در سال ،1929
و نقش زیادی در زمینل شنا ت دست
میل ون بونکر انجمن آمریکایی تجزیلوتحلیا دست را تاسیآ و اوبین
زنان و مردان را آزمایش رردک با فرریل
فرریاد تفاود بین دست
همبس گی بین جنسیت و سبو دست  ،مقابلای توس جیمز هارتلی
در سال  1989من شرشد و شواهدی در حمایت از فرریل بونکر ارائل
گردید []12ک ابب ل همچنان تحقیقاتی نیز اا بار گرافوبو ی را بلانوان
ابزاری راما و دایق برای ارزیابی شخصیت رد میرنند []13-14-15
بل نحوی رل بلانوان شبهل الم از آن نام برده می شود []16-17-18ک
بااینوجود نکاد ااباتوجل زیادی در این شیوه وجود دارد رل در فرایند
ارزیابی و اس خدام یا توس پزشکان ،روانپزشکان بابینی و م خصصان
الوم رف اری مورد توجل ارار گرف ل اندک [ ]19-20همچنین ا یرا در رنار
سایر ابزارها ،برای ارزیابی شخصیت در تصمیمسازی و مشاوره راربرد
داردک []21-22
این تاریخچل بل توسعل دامنل راربرد گرافوبو ی در روانشناسی و شنا ت
شخصیت افراد از روی دست طاشاره دارد و نشان می دهد الیرغم
تردیدهای صورد گرف ل ،این الم بل سمت تکاما و شنا ت بیش ر مسائا
نهف ل در آن ازجملل در معماری پیش می رودک [ ]23-24-25-26بداات
و بنیان نظری این تحقیق در بیان وجود مشابهت بین دست نوش اری
طراحی است رل با اس اندارهای ترسیمی منحصر بل فردی
و دست
میتواند گویای بسیاری از ویژگیهای درونی و شنا ت به ر طراحان
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باشدک

دستنگاره مفهومی
طی فرایند طراحی انواو مخ لفی از بازنماییها بل نمایش گذاش ل میشودک
دستنگاره رسانلی بازنمای ایدههای ذهنی میتواند نمایشی از
ویژگیهای شخصی ی و نحوه تفکر طراح باشدک ارزیابی شخصیت مب نی
بر اثر در مرحللای امکانپذیر است رل ایدههای ذهنی بل وبی در
بازنمایی نمایان شودک وسون در ر ار «طراحان دگونل میاندیشند» بل
دس لبندی دستنگاره فریزر و هن پردا ل [ ]27-28و دستنگارههای
مرجن ،7نمودارها ،8ارائل ،9یابی 10و در نهایت طراحی 11را بر شمرده
استک در جای دیگر از ترسیماد ارائل ،دس ورابعملی ،مشورتی ،تجربی،
نمودار ،افسانلای ،پیشنهادی و محاسباتی نام میبردک []29
انواو دست نگاره در فرایند طراحی و دو گام اساسی توبید و تثبیت یو
مفهوم و ارائل جای داردک شناسایی نوو اص دستنگاره بل سمت گامهای
اول میرود ،درا رل بازنمای ذهن طراح است و حدااا مدا لل توس
دیگران ،اس انداردها و نرمافزارهای ترسیمی در آن وجود داردک بل معنایی،
مابین دستنگاره های طراحی و یابی ،یعنی نل صرفا مقید بل اوااد
ترسیمی و نل رامال آزاد و رها از مسئلل ارارداردک بیانی سرین و رامال
مفهومی است و بنیانهای اوبیل هر طرحی را نمایش میدهد ،بنابراین
این دستنگاره را مفهومی 12نامیدهایم (جدول )1تفاود با سایر ترسیمها
بل نحوی است رل ح ی ابزارهای آن با دیگر ابزارهای طراحی م فاود
استک [ ]30-31دستنگاره مفهومی ،رسانلی اس د ل تصویری با نقش
اساسی در شناسایی شخصیت واهد بودک
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مفهومی نمایش میدهند؟ دل تفاوتی بین نحوه پاسخ بل سوا د باز و
بس ل در بین شخصیتهای مخ لف مشاهده میشود؟
برای شنا ت دانشجویان ،شیوههای م نوای ازجملل هوش دندگانل
گاردنر را میتوان نام برد [ ]32رل بل دبیا رلی بودن از آنها اج نار
شد و از آزمون اس اندارد  14MBTIاس فاده شدک این آزمون براساس نظریاد
مایرز ،بریگز و یانگ در دهل  1920طراحی شده است رل تا رنون
تحقیقاد گس ردهای روی آن صورد گرف ل و بلطور وسیعی در پژوهشها
اس فاده میشودک

آزمون شخصیت
الیرغم وجود شیوههای م نوو ارزیابی شخصیت[ ،]33با اس فاده از
آزمون  MBTIویژگیهای شخصی ی بیش ری در ا یار پژوهشگران ارار
گرفتک [ ]34آزمون ،دهار مقیاس دو اطبی ترجیح حسی و سبو شخص
را در تعامالد ،جمنآوری اطالااد ،ارزیابی و تصمیمگیری ،هدایت و
بر ورد با ارج را نشان میدهدک [ ]35ودسنجی بس ل و شاما  100تا
 160پرسش است رل ترجیحاد افراد را با  16گروه شخصی ی بیان
میدارد ،رل با اشاره بل حروف اول هر رلمل شنا ل میشودک

شا صهای ارزیابی و تحلیا
برای ارزیابی دستنگارههای مفهومی و دس لبندی ویژگیهای آن،
پژوهشگران شا صهای مبنای تحلیا را با توجل بل شیوه ترسیم ،ابزار و
نظام بازنمایی معرفی رردندک (جدول )3

روش تحقیق

الم

این تحقیق توصیفی تحلیلی با رویکردی ریفی و دارای سا اری
ار شافی استک پژوهشگران با مشاهده مس قیم نحوه طراحی دانشجویان
در دو مسئلل باز و بس ل ،اسناد ترسیمی را گرداوری و در پی شناسایی
رابطل بین دستنگارههای مفهومی و شخصیت هس ندک جامعل آزمون 45
نفر از دانشجویان رارشناسی معماری دانشگاه بوالی سینا در سالهای
دوم و سوم استک در مرحلل اول تحقیق ،از طریق آزمون اس اندارد مایرز-
بریگز شخصیت دانشجویان شناسایی گردیدک (جدول  )2در ادامل با طرح
دو مسئلل باز و بس ل بل مشاهده و بررسی دستنگارههای مفهومی ترم
تحصیلی در دف ردلهای  A3رل در گام های اول فرایند طراحی بود
پردا ل شدک با شا صهایی برآمده از مفهومسازی دستنگارههای
گامهای اوبیل طراحی ،شنا ت شیوه و تحلیا دست نگارهها صورد
گرفتک
با دس لبندی رلی یاف لها رابطل بین شخصیت و ویژگیهای نهف ل در
دستنگاره با ن ایج تشریح گردیدک سل نفر در تحلیا دستنگارههای
مفهومی و آزمون شخصیت با ناهمخوانیهای فراوانی نسبت بل ارثریت از
تحلیا ارج شدندک

 ،مانند مداد یا روان نویآ رل امکان
با دو جهت رخامت و جنآ
پاک شدن یا دائمی بودن را با تنوو طوط و راربرد رنگ نمایش میدهدک

سوا د پژوهش
تیپهای مخ لف شخصی ی دل ویژگیهای نهف لای را در دستنگارههای

ممکن است صاف ،شکس ل ،منحنی یا برزان و با آرامش روی راغذ
رسم شودک پاره با سرات یکنوا ت و افزایش سرات در ان های
پرتابی ،رها شده و نازکتر استک دس ل دوم با فشار الم روی راغذ طوط
م نوو با ابزارهایی مانند مداد حاصا میشودک سرات با ش ار در ترسیم
و منقطن یا یکدست م ناس با مکث در ترسیم استک

شکا
اشکال دوبعدی ،سلبعدی یا ترریبی از این دو را شاما میشودک هندسی
مانند مربن ،دایره ،بییی ،مکع  ،اس وانل و امثال آن و در مقابا
غیرهندسی رل نمیتوان توصیف دایقی از آن داشت رل شبیل
طیهای درهم و مبهم استک میانل این دو نیز ترریباتی م صور
استک

االئم
استک نمادهای ا صاری
با ان زاو حاوی نکاتی فراتر از یو شکا و
مانند حروف ،رلماد ،جمالد و شمارهها از یو سو تا االئم گرافیکی
مانند جهت و انواو فلشها استک
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] و نگارندگان28[  دستنگارهها در فرایند طراحی بر مبنای دس لبندی فریزر و هن می:1 جدول
Level
Conceptual

Table 1: Handwriting in the design process is based on the classification of Freezer and Henemi [28] and the authors
Domain of usage
Title
Important feature
First step in design process
reasoning

Sketch

Quick drawing, out of the graphic rules, based on the design, production of the
concept

preliminary analysis

Diagram

bubble diagram, spatial or functional relations, geometric shapes and writing
inside it

Imaginary

What is the design, without drawing instructions, has a Personal aspect,
creativity growth

Concept
process

production

or

out

Design

first step in design process
completion of the first concept

in design

How to design, include contradictions, tool for measuring ideas, displaying
thoughts, a certain level of accuracy, multi-dimensional or one-dimensional

Final

final step

Outcome

Presentation of the project to the audience, reference, low function in design
and reasoning

Not part of the process or the
result of the process

Reference

The result of recording the world around, mental treasures, is part of the design
process in tacit knowledge

 بریگز- بخشی از جدول ارزیابی شخصیت دانشجویان بر اساس تست مایرز:2جدول
Table 2: Part of the students’ personality assessment table based on Myers -Briggs test
Personality

Feeler-thinker

Perceiver-judger

Code

Feeler

Thinker

Perceiver

INFP
ISTJ
ISTJ
INTJ
INTJ
ENFP
ENFP
ENFP
ENTJ
ENTJ
ISTP
ISTP
ENTP
ENTP
INTP
INTP
INTP

67
7
40
40
40
60
73
53
20
20
13
20
33
33
13
47
40

33
93
60
60
60
40
27
47
80
80
87
80
67
67
87
53
60

93
20
47
33
47
53
93
80
20
33
53
60
73
67
93
80
60

Intuitive-sensor
Judger

Sensor

7
80
53
67
53
47
7
20
80
67
47
40
27
33
7
20
40

33
73
60
47
40
30
27
47
33
33
93
67
47
47
20
13
40

Extrovert -introvert

Intuitive
67
27
40
53
60
67
73
53
67
67
7
33
53
53
80
87
60

Extrovert

Introvert

100
100
87
60
100
20
7
20
27
27
100
60
40
40
80
73
100

0
0
13
40
0
80
93
80
73
73
0
40
40
60
20
27
0

Female or male
Male
Male
Female
Female
Male
Female 13
Female
Female
Male
Female
Female
Male
Female
Female
Male
Female
Female

 شا صهای ارزیابی و تحلیا بر مبنای دستنگارههای مفهومی دانشجویان معماری:3جدول
Table 3: Evaluation and analysis indicators based on conceptual handwriting of architecture students
Pen

Shape

Pen thickness when drawing

Thick

Pen, pencil, marker and ...

Material

Smooth, curved, broken, shaky, torn, unbound, discontinuous

Line shape

Full color, pale, middle

Pressure

Speed at line drawing line

Speed

Two-dimensional, three-dimensional, combination

Dimension

Such as: square, cube, or completely non-geometric
Symbols

Geometric, non-geometric

Words, phrases, numbers

Geometry
Written

Direction, symbol, diagram

Graphic

Big, small, middle

Dimension

Total size

Big, small, middle

location

Draw and continue drawing at the beginning

Up, down, center, left, right

Drawing paper

Speed

The speed of drawing handwriting

Fast, slow, middle

All steps

idea and concept

Number of ideas or repetition of an idea, quantity

One or more

Number

Variety of ideas, quantity

Long steps in production

Jump

The amount of clarity of an idea, quality

For the audience

Clarity

Start with general or details

General, detail

Structure

Idea quality

Detail level

Accuracy

The time to come up with an idea and fix it

Fixing it or not

Outcome

Time

M. Wahdattalab .et al.
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Identifying the Relationship between Conceptual Sketch and Personality

Design Ill
0 problem
Structured
Design
0 problem
Structured

Test community:
45 undergraduate architecture students University of Bu
Ali Sina in the second and third years

Second phase of research:
Evaluation of conceptual Sketch

Design Ill Structured and structured problem
View and review conceptual Sketch
To identify the students'
personality

first phase of research:
Myers-Briggs standardized test

Categorizing the attributes of Conceptual Sketch

Concept and
0 Idea

Pen

Signs

Speed of handwriting
0

Locating

Size

Line

0
Shape

0
Time

Assessment of different personality traits with MBTI

Thinking
Feeling

Sensing
Intuition

Judging
Perceiving

Extraversion
Introversion

Investigating the Relationship between Conceptual Sketch and Student Personality in Two Structured and Ill Structured Problems

 مدل مفهومی فرایند تحقیق:1شکا
Fig. 1: Conceptual model of research process

 انواو طوط در شخصیتهای درونگرا و برونگرا:2 شکا
Fig. 2: Types of lines in introverted and extraverted personalities

 اس فاده از االئم و دیاگرام توس شخصیتهای مخ لف:3 شکا
Fig. 3: The use of signs and diagrams by different personalities
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ایده و مفهوم
ریفیت و رمیت ایده ،با تعاریفی مانند جزئی یا رلی ،تعداد ،تنوو و
گامهایی رل تفاود بین دو ایده م وابی یا مجموالای از آن را نشان
می دهدک وروح یا ابهام نیز برای مخاط و طراح تعریفی اص داردک

زمان
میزانی است از اوبین اثر الم روی برگل تا تثبیت ایده ،بازههای م فاتی را
شاما و ابزاما پایانی بس ل نداردک

نتایج و بحث
با بررسی اسناد و مشاهداد پژوهشگران در آتلیل از دستنگارههای
مفهومی رل در گامهای اوبیل فرایند طراحی دانشجویان گردآوری شد،
یاف لهای زیر بر مبنای تیپ شخصیت و شا صهای ارزیابی بل دست
آمدک

شخصیت درونگرا و برونگرا
الم :بیش ر درونگراها از الم با رخامت رم ری نسبت بل برونگراها
اس فاده میرنند ،اما در جنآ الم تفاود اطعی مشاهده نشدک
 :طوط درونگراها برزش و انحنای بیش ری داردک فشار الم تفاود
محسوسی بین دو گروه نشان میدهد ،بلنحوی رل در برونگراها فشار و
سرات بیش ر با طوط پررنگتر و رخیمتر بل دشم میآیدک طوط
پرتابی در برونگرا بیش ر و از سوی دیگر در بر ی از درونگراها طوط
تفاودهای محسوسی
منقطن را شاهد هس یمک در مجموو در ترسیم
از جملل در ریفیت رنگی ،رهاشدگی ،برزان بودن ،شکس ل ،منحنی و
امثال آن مشاهده میشود رل در شکا  6بل آن اشاره شده استک
شکا :در اندازه و اشکال هندسی و غیر هندسی تفاود محسوسی وجود
داردک برون گراها بیش ر اشکال بیرونی برگرف ل از محی پیرامون و ح ی
از پیش حفظشده و دندبعدی را ترسیم میرنند؛ اما غابباً اشکال
درونگراها با تنوو بیش ر و م کی بر ذهن و ابهام بیش ری داردک در اندازه
اشکال بیش ر و در نوو شکا تفاود رم ر استک
االئم :بلطور محسوس شخصیتهای برونگرا از نوش ار و االئم گرافیکی
با اندازه بزرگتر مانند جهت بلانوان راهنمای ترسیماد یا ح ی
دیاگرامهای ترسیمی بیش از درونگراها اس فاده میرنندک در مواردی
شخصیتهای درونگرا نیز از دیاگرام و نوش ار بهره میبرند اما با اندازه
رودوتر ،بنابرین تفاود بیش ر در اندازه استک
اندازه رلی :بلصورد اابا توجهی اندازه و ابعاد دستنگارههای برونگراها
از درونگراها بزرگتر استک
جانمائی :تفاود معناداری در هر دو دس ل مشاهده میگرددک برونگراها
معمو ً از مررز صفحل ترسیم را آغاز و در جهتهای مخ لف توسعل
میدهند ،اما درونگراها بیش ر از گوشلهای با و در ابعاد رودوتر شروو
و غاببا در همان محدودهها ایده ود را توسعل میدهندک
سرات دستنگاره :سرات ترسیم برونگراها بل صورد رلی بیش ر از
درونگراها است؛ اما با شباهتهایی رل وجود دارد ،نمیتوان سرات را
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منحصر بل درونگرایی و برونگرایی المداد نمودک
ایده و مفهوم :در تعداد و گس ردگی ایدهها تفاود زیادی مشاهده
نمیگرددک ارثریت برونگرا ها بر الف درونگراها در شروو توجل رم ری
بل جزئیاد دارندک درونگراها اتکا بر ایده ذهنی و انطبان رم ری با مسئلل
اصلی صوصا در باز دارند و با تغییر مسئلل و گردآوری دادههای زیاد در
ارائل ایده با مشکا روبرو می شوندک
زمان :برونگراها با توجل بل ماهیت ش ابان ،ایدههای اوبیل بیش ری را
توبید و در مقابا شخصیت درونگراها با تاما با تری ترسیم میرنند؛
اما با در نظر گرف ن مالک زمان دس یابی بل ایده تثبیتشده ،تفاود
معناداری مشاهده نشدک

شخصیت شهودی و حسی
الم :شخصیت شهودی از الم با رخامت و تنوو بیش ری نسبت بل
شخصیت حسی اس فاده مینماید رل گویای بیاهمی ی بل الم و تمررز
بر بیان آنی ایده استک
 :تنوو طوط در شخصیت شهودی بیش از شخصیت حسی و فشار
الم روی راغذ نیز بیش ر استک در رنار تنوو ،سرات ترسیم شخصیت
شهودی بسیار بیش ر استک شخصیت حسی از طوط برزان بل نسبت
صاف ،شکس ل بل نسبت منحنی و پاره بل نسبت پرتابی بهره میبردک
شکا :ترری ترسیماد شخصیت شهودی بیش ر است رل غاببا سلبعدی
است و تنوو هندسی و غیرهندسی دارد؛ در مقابا شخصیت حسی بیش ر
هندسی و معین استک
االئم :شخصیت شهودی اابال بل دیاگرام دارد؛ براکآ شخصیت حسی
نوش ار و االئم گرافیکی بیش ری را بل رار میبردک در مواردی نیز تفاود
راربرد االئم بل این وروح نیستک
اندازه رلی :این م غیر بیش ر وابس ل بل درونگرایی و برونگرایی استک
جانمائی :در هر دو دس ل تنوو مشاهده و بیش ر با درونگرایی و
برونگرایی ارتباط داردک بااینوجود ،بیش ر شهودیها از مررز راغذ شروو
میرنندک
سرات دستنگاره :سرات در شخصیت شهودی از شخصیت حسی بیش ر
استک
ایده و مفهوم :تنوو و تعداد ایده در شخصیت شهودی بیش ر استک غاب
شخصیتهای حسی م مررز بر ایده اوبیل و با گامهای رودو و منظم بل
مرحلل تثبیت میرسندک شهودیها با تنوو زیاد و تفاود بین ایدهها
شا ص هس ند و در مسئلل باز با این گس ردگی در مواردی بل تثبیت
نهایی نمیرسندک
وروح ایده و سطح توجل بل جزئیاد در شخصیت حسی بیش ر استک
شخصیت شهودی با ایدههای رلیتر و جامنتر با جزئیاد اندری مفهوم-
سازی اوبیل را آغاز میرند ،در مقابا شخصیت حسی با ایدههای جزئیتر
و محدودتر آغاز و ح ی در مسئلل باز هم اصرار در پرورش یو ایده دارندک
زمان :ن ایج نشان میدهد رل در مرحلل ایدههای اوبیل و ح ی تثبیت ایده،
شهودیها غاببا زودتر از حسیها بل ن یجل رلی میرسندک در مقابا
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شخصیت حسی م ناس با نوو مسئلل باز یا بس ل ن ایج م فاوتی دارد و
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غاببا در مسائا بس ل زودتر بل تثبیت ایده میرسدک

شکا  :4ایده و مفاهیم توبیدشده در گام های اول فرایند طراحی
Fig. 4: Ideas and concepts generated in the first steps of the design process

شکا  :5ایده و مفاهیم شکا یاف ل در گام های اول فرایند طراحی
Fig. 5: The ideas and concepts shaped in the first steps of the design process

شکا :6مقایسل ویژگیهای طوط در شخصیتهای درونگرا و برونگرا
Fig. 6: Comparing the features of lines in introverted and extraverted personalities

شکا :7تفاود معنادار بین ااماهای بررسی در معیارهای دوسویل شخصیت
Fig. 7: Significant difference between the factors in two-way personality criteria
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شخصیت ادراری و ایاوتی
الم :بر الف شخصیت ایاوتی ،تنوو الم در شخصیت ادراری بیش ر و
ارجحی ی بین نوو و جنآ ندارندک
 :شکا
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در شخصیت اداراری طیف م نووتری دارد رل در مقابا

یکنوا ی طوط شخصیت ایاوتی استک فشار الم در شخصیت ادراری
بیش ر از شخصیت ایاوتی است رل فشار یکنوا تتری داردک سرات
ترسیم شخصیت ادراری بلصورد رلی رم ر از شخصیت ایاوتیاست،
اما با ش ار بیش ر و در مواردی مکث و تاما زیادی همراه استک
شکا :شخصیت ادراری تنوو اشکال هندسی و غیرهندسی بیش ر با
جزئیاد رم ری را داراست؛ اما شخصیت ایاوتی االالمند بل اشکال
هندسی و فنی استک
االئم :تفاود زیاد بین شخصیت های ادراری و ایاوتی نشان میدهد رل
ایاوتی ها در هر دو نوو مسئلل با االئم ،نمادها و دیاگرام مسیر طراحی
را روشنتر و وارحتر نمایش میدهند و در مقایسل با شخصیت ادراری
رل بیش ر م کی بر تنوو طوط ،اشکال و نمادهای فردی است ،از نوش ار
برای تشریح فرایند بهره میگیرند،
اندازه رلی :ابعاد رلی ترسیم شخصیت ادراری در مواردی بزرگتر از
شخصیت ایاوتی است اما تفاود معناداری بین آن ها وجود نداردک
جانمائی :جانمایی ایدههای اوبیل در شخصیت ادراری تنوو بیش ری
صوصا در مسئلل باز دارد؛ در مقابا انسجام و نظم بیش ر در شخصیت
ایاوتی برای شروو ترسیم و گس رش آن صوصا در مسئلل بس ل
مشاهده میشودک
سرات دستنگاره :سرات نسبی شخصیت ادراری بلصورد رلی رم ر از
شخصیت ایاوتی است رل ری م منظمتری را داراستک این حابت با
ش ارزدگی و تمررز بر اتمام رار در افراد ایاوتی نمایان میشودک
ایده و مفهوم :تنوو ایده و گامهای بلند در شخصیت ادراری صوصا برای
مسئلل باز بسیار بیش ر است؛ شخصیت ایاوتی تعداد ایدههای رم ر و
هدفمند با جزئیاد بیش ر صوصا در مسئلل بس ل داردک توجل بل ن یجل
شخصیت ایاوتی را سرینتر از شخصیت ادراری می رندک شخصیت
ادراری ایدههایی با پایان باز ،مبهم و فردی دارد و صوصا در مسئلل باز

منطقی از طوط صاف و پاره در ترسیماد اس فاده میرندک بل همین
نسبت فشار الم در شخصیت احساسی تنوو بسیار بیش ری با طوط
منحنی و شکس ل دارند اما در منطقیها طوط میانل مشاهده میشودک
شکا :تنوو اشکال یکسان است ،با این تفاود رل در شخصیت منطقی
اشکال دایق ر و هندسی است؛ بنابراین تفاود در سطح جزئیاد وجود
داردک تنوو اشکال ا شخصیت حساسی در مسئلل باز بیش ر است و
شخصیت منطقی در بس ل غاببا از اشکال هندسی و مشخص اس فاده
مینمایدک تفاود اشکال بیش ر بل شهودی یا حسی بودن وابس ل استک
االئم :سطح توجل بل االئم و نمادها در شخصیت منطقی بیش ر از
شخصیت احساسی استک فرایندمدار بودن در ااب دیاگرام ،االئم و
نوش ار اص منطقیهاست و بیانگر تدوین اس اندارد ترسیمی استک
نوش ارهای دس ل احساسی بیش ر میامین شاارانل و مفهومی داردک
اندازه رلی :ابعاد در احساسی م نوو و در مقابا منطقی ابعاد میانل را دارا
استک
جانمائی :جانمایی در شخصیت منطقی منظم و اموما از یو سمت راغذ
دپ یا راست آغاز میشود؛ اما شخصیت احساسی از جهتهای مخ لف
راغذ آنهم در ابعاد گوناگون اس فاده می رند و نمیتوان تفاود اطعی
را شناسایی نمودک
سرات دستنگاره :در سرات تفاود زیادی را باهم نشان نمیدهند اما
منطقیها سرات نسبی یکسانی دارندک
ایده و مفهوم :تنوو ،گامهای بلند و ابهام دو مسئلل باز و بس ل از مهمترین
ویژگیهای شخصیت احساسی استک منطقیها با ایدههای بلمرات رم ر
و جزئیتر آغاز و در بس ل شدد بیش ری را داردک منطقیها در مسئلل
بس ل توانمندتر و در باز سردرگمی اوبیل و تعجیا در رسیدن بل پاسخ
دارندک
زمان :در تثبیت مفهوم اوبیل و ن یجل گرایی ،شخصیت منطقی منظمتر
استک در مواردی شخصیت احساسی مانند شخصیت شهودی و شخصیت
ادراری از لق ایده غاببا در مسئلل بس ل ام ناو میرندک

نتیجهگیری

همواره بل تکمیا ایده فکر میرنن؛ اما در مقابا شخصیت ایاوتی تمایا

تحقیق حاصا مشاهداد پژوهشگران برای شنا ت مفاهیم نهف ل در

زیادی بل جمنبندی مفهوم در هر دو مسئلل داردک
زمان :شخصیت ایاوتی یو مسیر زمانبندی شده را تا پایان پیش

دستنگارههای مفهومی در پیوند با شخصیت دانشجویان برگرف ل از
نظریل گرافوبو ی است رل بل رابطل بین شخصیت افراد و

میگیرد؛ اما شخصیت ادراری سرات نامنظم و در مواردی سکود طو نی

پژوهش ،در نظام بازنمایی با هدف پاسخگویی بل مسئلل تحقیق یعنی

در ترسیم داردک شخصیت ادراری الیرغم این نگاه رل همواره زمان رافی

ویژگیهای نهف ل در دستنگارههای مفهومی و املکرد شخصیتهای

دارد ،در بیش ر موارد بل تثبیت ایده دست مییابد هر دند در مواردی

مخ لف در پاسخ بل مسئلل باز و بس ل انجام شدک

هم ایده وی نهایی نمیشودک

ن ایج نشان می دهد شخصیتهای برونگرا بر وردی رلی با مسئلل دارند
و در مقابا درونگراها با ایدههای ذهنی صوصا در حا مسائا باز با
گرداوری اطالااد بسیار زیاد و غرن شدن در یو ایده توجهی بل اصا
مسئلل و دنیای وااعی ندارندک انزواطلبی و ارطرار در نوو ترسیم گویای
رعف اا ماد بل نفآ آنها استک در شخصیت شهودی و حسی ،نحوه
دریافت و تفسیر مسئلل طراحی و ان قال آن نمود بیش ری می یابدک توجل

شخصیت احساسی یا منطقی
الم :تنوو و رخامت الم در شخصیتهای احساسی بیش ر از منطقی
استک
 :شکا طوط شخصیت احساسی تنوو بیش ر و در مقابا شخصیت
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بل جنبلهای روایی و داس انی موج میشود رل شهودیها برای تحلیا
مسائا دندبعدی موفق تر باشند؛ بنابراین در حا مسئلل باز با لق
ایدههای م نوو (شکا شماره  )8توفیق بیش ری داش ل و در مقابا دات
رم ری در توجل بل جزئیاد صوصا در مسئلل بس ل دارندک این رعف یا
بیتوجهی اامدانل بل جزئیاد در موااعی با رنار گذاش ن ایده همراه استک
توانایی افراد حسی در مسائا بس ل بیش ر بل دبیا سا ار معین و
ملموس آن استک االال بل جزئیاد و رشف نحوه رارررد اشیا مخ لف،
این دس ل را برای رارهای فنی مناس نشان میدهد ،اما این افراد در
تعمیق ایدهها برای مسائا باز سردرگمی دارندک شخصیت ادراری در مقابا
شخصیت ایاوتی با تعمیق و تکثر ایدهها سعی در بهبود فیای مسئلل
داردک شخصیت ایاوتی با مدیریت زمان و تعجیا در ترسیم ،در پی
رسیدن بل ن یجل در زمان تعیین شده و اتمل رار فارغ از ن یجل است؛
و انعطافپذیری رم ری در تعاما با مسئلل طراحی داردک رعف ایاوتیها
با تصور حجم زیاد رار و ترس از اتمام همواره با اس رس همراه هس ندک
ادراریها با ااطعیت رم ری در زمان اتخاذ تصمیم نهایی و انطبانپذیری
با مسائا بد سا ار شناسایی میشوند ،اما ایاوتیها در بس ل توانایی
با تری دارندک میتوان ادراریها را شروو رنندههای به ر و ایاوتیها را
پایان دهندههای به ری صوصا در مسائا بس ل نامیدک احساسیها با
برداشتهای م نوو از مسئلل ن ایج م فاودتری را نسبت بل منطقیهایی
ارائل دادندک شیوه حا مسئلل بس ل و باز منطقی یکسان و م عادل است؛
اما ریفیت ن ایج احساسیها در مسئلل باز تا بس ل با تر استک توجل
منطقیها بل اوانین و تدوین اس اندارد ،مانند ایاوتیها افرادی نظاممند
پرتالش و ن یجلگرا را وصف میرندک

تنوو ایدههای گامهای اول (شکا شماره هشت) نمایانگر آن است رل
هر یو از دانشجویان توانمندیهای منحصربل فردی در طراحی دارند و
باید در نظر داشت با شنا ت و هدایت آنها ن ایج به ری حاصا میشودک
این نگاه در دروس پایل رل تواناییهای اوبیل طراحی پرورش مییابد با
راربرد دستنگارههای مفهومی ،االوه بر بهبود توبید ایده ،ویژگیهای
درونی دانشجویان را برای اساتید نمایان می رندک بررسی دستنگارههای
مفهومی نشان میدهد شخصیتهای شهودی و ادراری بلصورد اابا
توجهی مهارد ذاتی در حا مسائا باز دارندک این دس ل رمالگرا بل اندازه
ایاوتی و منطقیها راابتجو نیس ند و طراحی ود را در آ رین بحظاد
انجام میدهندک در این دس ل رروری است رل پایان باز و نرسیدن بل یو
ایده مشخص در رنار توجل رم بل جزئیاد موردتوجل اساتید ارار گیردک
در دس ل مقابا شخصیتهای ایاوتی و منطقی در دریافت بیش ر م کی
بر حآ هس ند (تا شهود) ،در حا مسائا بس ل توانایی بیش ری را دارند
رل با راهش الایت و اس رس در دستنگارهها نمود یاف ل است و در
مسائا پیچیدهتر توانایی رم ری دارندک راهنمایی اساتید با تقویت
شیوههای مخ لف ادراک و تفسیر محی در رنار بهبود نظام توبید ایده
میتواند تا حد زیادی رارگشا باشدک
ن ایج این پژوهش میتواند بل شیوههای دیگر بررسی و در ابعاد مخ لف
راهنمای اساتید در آموزش دروس طراحی مقاطن با تر باشدک از دیگر سو
اابلیت تعمیم تحقیق بل افراد حرفل ای یا گروه طراحان می تواند مورد
نظر ارار گیردک
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شکا  :8میانگین نسبت تعداد ایدههای توبیدشده برای یو مسئلل باز و یو مسئلل بس ل (تفاود مشهود بین شخصیتها)
)Fig. 8: The average ratio of the number of generated ideas for a structured/ill-structured problem (the apparent difference between personalities

جدول  :4ویژگیهای رلی شخصیت در حا مسئلل باز و بس ل
Table 4: General personality traits in solving open and closed problem
Strengths
weak points

Compatibility

Personality

Isolationism, weakness in self-esteem, timidity, Avoidance
of principle

Focus on internal ideas, gather a lot of Information, multidimensional

No difference

Introvert

Higher confidence, greater weakness in Ill structured
Problem, negligence, less accuracy

Focusing on external ideas, holistic

No difference

Extrovert

Ignoring the details, partially solving the structured problem

Diverse idea generation, multi-dimensional look at the
problem, attention to generality, coolness, interest in
complexity

Ill structured

Intuitive

One-dimensional look, not holistic

Attention to detail, technical ability

Structured

Sensor

Ignoring time, dropping the issue, dropping the idea

Producing diverse, multi-dimensional, coolness

Ill structured

Perceiver

Problem solving, perpetual stress, one-dimensional, less creativity

Focus on one idea, timely

Structured

Judger

Weakness in structured problem, lack of attention to detail

Multidimensional look, holism

Ill structured

Feeler

Methodology, less creativity

Balance in Problem Solving, conclusions, Standardization,
Systematization

Both

Thinker
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Graphology
Graphanalysis
3 Le mystéres de l'écriture, Systéme de graphologie
4 Traité pratique de graphologie, Étude du caractère de
l'homme d'après son écriture, L'écriture et le caractère
5 Zeitschrift für menschenkunde
6 Handschrift und charakter
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9 Presentation Drawings
10 Visionary Drawings
11 Design Drawings
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