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چکیده
یکی2از2مهم2ترین2علل2ناکامی2معماری2معاصر2ایران،2عدم2شناخت2و2بهره2گیری2از2نوآوری2در2فناوری2سیستم22های2نوین2سازه2ای2
است.2معمار2باید2از2قابلیت2های2فناوری2روز،2استفاده2نماید2و2این2امر2مستلزم2توانایی2وی2در2به2کارگیری2خالقانه2سیستم22های2
مدرن2سازه2ای2در2فرآیند2طراحی2است.2جهت2دستیابی2به2این2مسئله2مهم،2آموزش2هدفمند2درس2سازه22های2نو2و2به2کارگیری2
مؤثر2و2کارآمد2در2فرآیند2طراحی2جهت2افزایش2مهارت2توانایی2در2دانشکده2های2معماری2ضروری2به2نظر2می2رسد.2هدف2این2
تحقیق2تبیین2راهکار2آموزشی2کارآمد2در2جهت2ارتقای2توانایی2طراحی2معماری2مبتنی2بر2یادگیری2طراحانه2و2فناوری2های2
یادگیری2 در2 رویکرد2سازنده2گرایی2 اتخاذ2 و2 توان2طراحی2 توسعه2 برآیند2دوجانبه2 علمی،2 راهکار2 این2 است.2 نوین2سازه2ای2
تعامل2گرای2دانشجویان2معماری2است.2در2همین2راستا2این2پژوهش2با2هدف2بررسی2میزان2اثرگذاری2هم2زمانی2و2هم2مکانی2
اصلی2 پرسش2 است.2 گرفته2 دانشجویان2شکل2 معماری2 طراحی2 توانایی2 مهارت2 بر2 نوین2 سازه22های2 توأمان2 یکپارچگی2 در2
تحقیق2چگونگی2انتقال2کاربردی2و2مؤثر2یادگیری2طراحانه22سازه2های2نوین2در2کارگاه2معماری2و2افزایش2مؤلفه2های2توانایی2
طراحی2می2باشد.2روش2تحقیق2ترکیبی2متوالی2بر2اساس2راهبرد2شبه2آزمایشی،2مبنای2این2پژوهش2است.2آزمون2پژوهش2
در2دو2مرحله2پیش2آزمون2)پایلوت(2در2کارگاه2طراحی2معماری2به2عنوان2محیط2یادگیری2سازنده2گرای2تعاملی2انجام2گرفت.2
جامعه2آماری2تحقیق2از2دانشجویان2ترم2سوم2کارشناسی2ارشد2معماری2دانشگاه2آزاد2همدان2در2سه2گروه2152نفری2که2یک2
گروه،2اصلی2و2دو2گروه2دیگر2به2عنوان2گواه2)شاهد(2انتخاب2شدند.2داده22های2پژوهش2بر2مبنای2مؤلفه22های2اصلی2تحقیق2و2
آزمون22های2متوالی2و2بر2پایه2مالک22های2داوری2گردآوری2شده2و2تحلیل2داوری،2مورد2سنجش2و2ارزیابی2نهایی2قرار2گرفت.2
یافته2های2پژوهش2در2بخش2پیش2آزمون2)پایلوت(2نشان2می2دهد2یادگیری2هم2زمان2سازه2های2نوین2در2مکان2مشترک2آتلیه2
طراحی2به2صورت2عملی،2می2تواند2باعث2ارتقای2مؤلفه2های2اصلی2مهارت2توانایی2طراحی2شد2و2همچنین2می2تواند2به2عنوان2

الگویی2کاربردی2در2کارگاه2های2دانشکده2های2معماری2به2کار2گرفته2شود.
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1. مقدمه
روش2هایی2که2امروزه2در2یادگیری2و2کاربرد2عملی2سازه22های2
مهارت22های2 در2 آن2 از2 خالقانه2 بهره2گیری2 انتقال2 و2 نوین2
می2شود،2 گرفته2 به2کار2 معماری2 دانشکده22های2 طراحی2
مؤثری2 شناخت2 نه2 که2 نحوی2 به2 است.2 مبهم2 و2 ناکارآمد2
کسب2می2شود2و2نه2تأثیر2مطلوب2و2کاربردی2بر2روند2طراحی2
دانشجویان2دارد.2در2حال2حاضر2آموزش2سازه22های2نوین2بر2
منفک2 به2صورت2 و2 تئوری2 و2 محور2 معلم2 کالس2های2 پایه2
انجام2می2پذیرد2که2این2روش2به2طور2فزآینده22ای2ناکارآمد2
است2و2از2طرف2دیگر2توانایی2طراحی2معماری2در2استفاده2از2
فرم22های2خالقه2فناوری2های2نو2رو2به2کاهش2است2و2شکاف2
عمیقی2بین2این2دو2رویکرد2ایجاد2شده2است.2یادگیری2باید2
به2نحوی2انجام2شود2تا2انگیزه2و2اشتیاق2دانشجویان2هم2زمان2
در2حوزه2طراحی2و2سازه2و2استفاده2توأمان2و2هوشمندانه2آن2
افزون2شد2و2تأثیر2آن2را2بر2طراحی2خود2نیز2نظاره2گر2باشند.2
در2 زیبایی2 و2 استواری2 کارایی،2 اصول2 که2 این2 به2 توجه2 با2
معماری2زمانی2به2اثر2معماری2فاخر2منجر2می2شود2که2هر2
مهم2 امر2 این2 متأسفانه2 که2 شود2 آمیخته2 هم2 با2 مورد2 سه2
در2سیستم2آموزشی2کشور2به2فراموشی2سپرده2شده2است2
و2هر2یک2از2این2موارد2به2صورت2مجزا2و2مجرد2در2دروس2
دانشگاهی2به2صورت2موازی2آموزش2داده2می2شود.2آموزش2
سیستم22های2 و2 ساخت2 فناوری2 رشد2 با2 هم2راستا2 معماری2
معماری2جهت2گیری2 مدارس2 در2 غالبا2ً و2 است2 سازه2 نوین2
نوین2به2صورت2 یادگیری2مباحث2تکنولوژی2و2فناوری22های2
نمی2گیرد.2 انجام2 طراحی2 کارگاه2 در2 تأثیرگذار2 و2 یکپارچه2
عدم2 نظری،2 دانش2 آموزش22های2 توسعه2 دنبال2 به2 امروزه2
انسجام2بین2یادگیری2مباحث2نظری2و2کسب2مهارت22های2

عملی2طراحی2معماری2وجود2دارد.
آموزش2معماری2در2آتلیه22های2طراحی2اهمیت2خاص2و2ویژه2
دارد2و2از2آنجا2که2در2فرآیند2آموزشی،2هدف2اصلی2یادگیری2
به2صورت2 آموزش2 زمانی2 است،2 آن2 مؤثر2 به2کارگیری2 و2
کاربردی2 و2 معنادار2 یادگیری2 که2 می2گیرد2 انجام2 صحیح2
جهت2افزایش2مهارت2و2توانایی2صورت2پذیرفته2باشد2و2این2
مسئله2مهم2در2رشته2معماری2با2یادگیری2مهارت2محور2در2

.)Salama, 2005(2مکان2کارگاه2معماری2میسر2می2شود
ارتباط2 مفقوده2 حلقه2 یافتن2 تحقیق،2 این2 در2 اصلی2 بحث2
طراحی2 و2 نوین2 سازه22های2 کاربردی2 و2 توأمان2 یادگیری2 و2
عالوه2 که2 نحوی2 به2 است2 آن2 تأثیرات2 و2 تعامل2 معماری،2
بر2یادگیری2سازنده2گرای2طراحانه2سازه2ها2بتوان2آن2را2به2
معماری2 طراحی2 توانایی2 و2 نمود2 منتقل2 معماری2 کارگاه2
با2 دیگر2 عبارتی2 به2 بخشید.2 ارتقا2 را2 معماری2 دانشجویان2
طراحی2 مقوله2 دو2 یکپارچگی2 در2 هم2مکانی21 و2 هم2زمانی2
داد.2 افزایش2 را2 طراحی2 توانایی2 و2 قابلیت2ها2 بتوان2 سازه2 و2
در2همین2راستا2این2پژوهش2در2پی2پاسخ2به2این2پرسش2
اساسی2است2که2آموزش2هم2زمان2سازه2های2نوین2در2فرآیند2
چه2 تا2 سازنده2گرا2 طراحی2 یادگیری2 و2 معماری2 طراحی2
توانایی2طراحی2دانشجویان2 بر2مؤلفه2های2مهارت2و2 میزان2

معماری2اثر2خواهد2گذاشت؟2رویکرد2این2پژوهش2کاربرد2و2
تبیین2الگوی2پژوهشی2جهت2ترکیب2و2پیوستگی2همزمان2
ارتقا2 به2 نیل2 جهت2 معماری2 دانشکده2های2 کارگاه2های2 در2

مهارت2در2توانایی2طراحی2می2باشد.

2.  روش تحقیق 
تحقیق2تجربی2با2راهبرد2شبه2آزمایشی2رویکرد2این2پژوهش2
با2 و2 بررسی2می2کند2 را2 متغیر2ها2 بین2 علّی2 پیوند2 که2 است2
دستکاری2متغیر2در2مجموعه22ای2کنترل2شده2اثر2آن2بر2متغیر2
تحلیل2 و2 استخراج2 آن2 نتایج2 و2 مشاهده2 پژوهش،2 وابسته2
می2شود.2در2استداللی2تطبیقی2بین2گروه22های2اصلی2و2گواه2
آزمون22های2متوالی2این2پژوهش2در2چارچوبی2سازمان2یافته،2
و2 قرارگرفته2 اعتبارسنجی2 مورد2 معیار2ها2 و2 شاخص2ها2
می2دهد.2 قرار2 و2صحت2 اثبات2 مورد2 را2 پژوهشگر2 فرضیات2
کروسکال2 و2 آنوا2 آزمون22های2 مبنای2 بر2 عددی2 تحلیل22های2
می2شود.2 استنتاج2 داده2ها2 بودن2 نرمال2 اساس2 بر2 والیس2
بخش2 در2 رتبه2 تعیین2 اساس2 بر2 توانایی2 عملکرد2 سنجش2
نمره2در2بخش2معیار22های2 تعیین2 ارزشیابی2و2 شاخص22های2
می2گیرد.2 انجام2 مجرب2 داوران2 توسط2 آزمون2ها،2 ارزشیابی2
در2حوزه2آموزش2طراحی2و2توانایی2در2علوم2رفتاری،2روش2
دانش2 معیارهای2 و2 شاخص22ها2 حوزه2 در2 و2 کیفی2 تحقیق2
سازه22های2نوین2بر2اساس2تحلیل2عددی2)نمرات(2آزمون2ها،2
تحقیق2 روش2 لذا2 می2پذیرد.2 انجام2 کمی2 تحقیق2 روش2

ترکیبی2متوالی2رهیافت2این2تحقیق2است.2
میزان2 چه2 تا2 و2 چگونه2 نوین2 سازه2های2 طراحانه2 یادگیری2
موجب2ارتقای2مؤلفه2های2اصلی2مهارت2در2توانایی2طراحی2

معماری2می2شود؟
در2 کارآمد2 و2 مؤثر2 آموزشی2 الگوی2 تبیین2 پژوهش2 هدف2
جهت2ارتقای2توانایی2طراحی2معماری2منتج2از2یکپارچگی2
فرآیند2طراحی2 در2 نوین2 عملگرای2سازه2های2 یادگیری2 در2

معماري2می2باشد.

3. پیشینه تحقیق
نامی2 به2 اندیشمندان2 معماری2 طراحی2 توانایی2 حوزه2 در2
شون2 دونالد2 و2 دورست23 الوسون،2 دریفوس2،2 همچون2
را2 طراحی2 در2 توانایی2 مهارت2های2 که2 هستند2 صاحب2نظر2
بررسی2و2طبقه2بندی2نموده2و2مؤلفه2های2مؤثر2آن2را2تدوین2

نمودند.
روش2های2 و2 طراحی2 توانایی2 پیرامون2 زیادی2 پژوهشگران2
یادگیری2سازه2ها2و2به2کارگیری2مؤثر2آن2تحقیق2نموده2اند.2
نمود2که2 به2دمیرباس24و2دمیرکان25اشاره2 ازجمله2می2توان2
در2 طراحی2 توانایی2 و2 تحصیلی2 پیشرفت2 ارتباط2 چگونگی2
دیوید2 چهارگانه2 یادگیری2 اساس2 بر2 طراحی2 کارگاه22های2
.)Demirbaş, 2003, p. 439(2کلب26را2موردبررسی2قرار2داد
و2 جی28 جیان2 توسط2 که2 2 کردن(27 لمس2 و2 )دیدن2 مدل2
آدریان2بل29در2دانشگاه2منچستر2انگلستان2در2سال219862
مطرح2شد2و2در2این2شیوه2شش2مفهوم2اصلي2و2پایه2ای2سازه2
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انتخاب2شد2و2با2بهره2گیری2از2مصداق2ها2و2مدل2ها2سعي2در2
درک2آن2مفاهیم2شد.2به2نظر2مي2رسد2این2شیوه2در2درک2
مفاهیم2سازه2اي2و2جذاب2کردن2و2مؤثر2سازي2یادگیري2به2
.)Ji, 2000, p. 28(2دانشجویان2کمک2فراواني2نموده2است

معماری-2 )تفکر2 عنوان2 با2 دیگری2 مهم2 نظریه2 همچنین2
اسلواکي2 2»Slovakia« دانشگاه2 در2 سازه2ای(210 احساس2
مطرح2شد.2طبق2این2نظریه2یک2معمار2باید2بدون2نیاز2به2
سازه2 یک2 در2 که2 کند2 احساس2 دقیق2 اعداد2 و2 محاسبات2
چه2اتفاقي2مي2افتد.2در2این2دانشگاه2جهت2پیشبرد2این2الگو2
شد2 استفاده2 معماري2 جهان2 معروف2 شاه2کارهاي2 سازه2 از2

.)Ilkovič, 2014, p. 99(
تحقیق2انجام2شده2توسط2»کوان2و2یون2یان«211که2در2سال2
22005عملکرد2دانشجویان2معماري2در2کارگاه2هاي2طراحي2
را2مورد2بررسي2قرار2داده2و2به2این2نتیجه2رسیدند2که2نوع2
سبک2 با2 اگر2 مي2شود2 داده2 دانشجویان2 به2 که2 تمریناتي2
باشد،2 هماهنگ2 عملي2 کارگاه2 حوزه2 در2 آن2ها2 یادگیري2
 Kvan, 2005, p.( دارد2 وجود2 مؤثرتري2 کارایي2 و2 ارزیابي2
حوزه2 در2 شده2 گرفته2 انجام2 مطالعات2 معتبرترین2 از2 2.)30
سازمان2 منشور2 به2 می2توان2 سازه2 و2 تکنولوژی2 آموزش2
2.)UNESCO, 2005(2یونسکو2در2سال220052اشاره2نمود
منشوري2جهت2آموزش2معماري2به2طور2خاص2جنبه2فني2
و2تکنولوژیکي2آن2که2تأکید2فراواني2بر2طراحي2استودیو2در2

فرایند2تدریس2و2آموزش2معماري2دارد.22
4. یادگیری سازنده گرا12

فلسفی2 و2 علمی2 اندیشه2های2 در2 ریشه2 یادگیری2 نوع2 این2
دانشمندانی2همچون2پیاژه2،13برونر214و2جان2دیوئی215دارد.2
در2این2نوع2یادگیری2بر2نقش2فعال2یادگیرنده2در2درک2و2فهم2
ساختن2دانش2و2علم2تأکید2شده2است.2این2نوع2یادگیری2بر2

مبنای2مفاهیم2عملی2و2ساختاری2شکل22می2گیرد.22

4-1- یادگیري
»یادگیري2 می2نماید:2 تعریف22 این2گونه22 را2 گانیه2216یادگیري2
عبارت2است22از2تغییري22که2در2توانایي22انسان22ایجاد2می2شود22
و2براي22مدتي22باقي22می2ماند2و2نمي2توان2آن2را2به2سادگي2به2

.)Seif, 1995(2»فرآیندهاي2رشد2نسبت2داد
هیلگارد217و2مارکوئیز218یادگیر2ي2را2این2گونه22تعریف22کردند:2
»یادگیري2یعني2ایجاد2تغییرات22نسبتا2ًپایدار2در2رفتار22بالقوه22
یادگیرنده22مشروط22بر2آن2که22این2تغییر22بر2اثر22اخذ22تجربه2رخ2

.)Seif, 2007(2»دهد

4-2- انتقال یادگیري
با2آن2که22یادگیري2یکي22از2اهداف2هر2اتفاق22آموزشي2است،22
خصوصا2ً معماري2 دروس22 آموزش2 نهایي22 هدف2 نمی2تواند2
و2 توانایي22 کسب2 هدف،2 زیرا2 باشد.22 معماري2 طراحي2
تجربه2 یادگیري،2 انتقا2ل2 »در2 است.22 یادگیري22 به2کارگیری22
یادگیري2در2یک22مورد22به2خصوص،2یادگیري2در2مورد22دیگر2

را2تحت22تأثیر22مي2دهد«.
به2عبارت2دیگر2انتقال22یادگیري2عبارت22است2از22به2کار2گرفتن22
آموخته2های22قبلي22در2فرآیند22درک2مفاهیم22تازه22و2حل2مسائل2
انتقال22 طریق22 دو22 هر2 به2 معموال2ً یادگیر2ي22 »انتقال22 جدید.2
مثبت22و2منفی22صورت22مي2گیرد.2در2انتقال22مثبت2یادگیري2
انتقال22 در2 و2 مي2سازد22 آسان2تر2 را2 بعدي22 یادگیر2ي2 پیشین22
یادگیري2هاي22 در2 اختالل2 سبب22 پیشین22 یادگیري2 منفي22

.)Seif, 2007(2»بعدي22مي2شوند
از2 توانایي22استفاده2 یادگیري22 انتقال22 نشانه2های22 از22 یکی2
در2 آنچه22 است.22 مسائل22 حل2 براي2 مهارت2ها2 و2 اطالعات22
فرآیند2حل22یک22مسئله22و2طراحي2یک22اثر22حادث2مي2شود،2
و2 دانسته2ها2 ناخودآگاهانه22 یا2 آگاهانه22 انتقال2 حقیقت22 در2

تجربه2های22قبلي2اوست.2
براي2تقویت22انتقال22یادگیري2باید2دو2شرط22موردتوجه22قرار2

:)Seif, 1995(22گیرد2که2شامل2موارد2زیر2می2باشد
براي2 متنوع2 و2 متعدد22 مثال2های2 و2 از2مصادیق22 استفاده2 2.1

درک22بهتر2
2.2تقویت22مهارت2های22فراشناختي22دانشجویان2.

4-3- یادگیری مبتنی بر استودیو
آموزش2معماری2در2آتلیه22های2طراحی2اهمیت2خاص2و2ویژه2
دارد2و2ازآنجاکه2در2فرآیند2آموزشی،2هدف2اصلی2یادگیری،2
آموزش2 زمانی2 است،2 آن2 کاربردی2 انتقال2 و2 به2کارگیری2
به2طور2صحیح2انجام2می2گیرد2که2یادگیری2معنادار2و2سازنده2
2SBL2گرا2صورت2پذیرفته2باشد2و2این2امر2با2روش2یادگیری
برای2دانشجویان2طراحی2معماری2در2کارگاه2میسر2می2گردد.2
روشی2ارزشمند2که2نظریه2پردازان2مطرحی2همچون2دونالد2
بر2 آرگریس2،21الوسون222 کریس2 کراس2،20 نایجل2 شون2،19

آن2تأکید2نموده2اند.
پایه2اصلی2روش2SBL2بر2مبنای2یادگیری2مهارت2محور223
اهمیت2 معماری2 کارگاه2 در2 عملی2 یافتن2 مهارت2 یعنی2

.)Salama, 2005(2می2یابد
و2 فنی2 آموزش2 دانشجویان،2 برای2 می2خواهد2 روش2 این2
تکنیک2ها2را2از2طریق2یادگیری2عملی2در2فضاهای2کارگاهی2
دانشجویان2 نماید.2 ایجاد2 مربی،2 هدایت2 تحت2 مشترک2
می2پذیرد.2 تأثیر2 عمل2 در2 معلم2 طراحی2 تفکر2 دیدگاه2 از2
پرمایه2 آن2قدر2 و2 هستند2 بلندمدت2 طراحی2 پروژه22های2
می2باشند2که2عالقه2دانشجویان2را2حفظ2می2نماید.2انسجام،2
رفاقت2دوسویه2بین2معلم2و2شاگرد2از2ویژگی22های2محیطی2و2

.)Cross, 2006(22استSBL2کارکردی
بر2 مبتني2 مادام2العمر2 یادگیري2 تزریق2 معناي2 به2 2SBL
کشف،2کار2گروهي،2ادغام،2کاربرد،2تجزیه2و2تحلیل،2ترکیب2
و2ارزیابي2است.2تعهد2به2وظایف2طراحي2براي2ساعت2های2
2SBL2متوالي2در2طول2هفته2ها2و2ماه2ها2یک2ویژگي2مهم2از
است.2در2این2سیستم22تعداد2122تا2202هنرجو22زیر22نظر22یک2
استاد22فعالیت22می2کنند.22آن2ها22بخش2های22زیادي22از2زندگي22
و22زمان22خود2را2در2این22فضا22و2آتلیه22ها2صرف22می2نمایند.22در2
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پرسشگري،2کشف2،2 و2 فرآیند2طراحي22معماري،2کنجکاوی2
تجزیه2و2تحلیل2و2کار2مداوم2و2ادغام2دانش2مختلف2در2آتلیه2
انجام22می2گیرد.22 یادگیري2جمعي2 نوعي2 به2 انجام2می2گیرد.2

بویر224 افزون22می2گردد.2 مربي2 راهنمایي22 با2 توانایي22طراحي22
2SBL22و2میتگانگ225از22صاحبنظران22و2نظریه2پردازان22مطرح

هستند.22

جدول 1: پژوهش ها و تجارب جهانی روش های یادگیری در کارگاه های طراحی معماری
کلیدواژهپژوهشگرسالعنوان فارسی

طراحی2 فرآیند2 آموزش2 در2 دیجیتال2 کارگاه2
 Ismail, Mahmud, & Hassan,( معماری2

)2012, p. 24

عارف2اسماعیل2و2012
محمود2حسن2شاه

فعالیت22های2طراحی2شبیه2سازی2

تأثیرات2رویکرد2فرمالیستی2در2طراحی2معماری2
 Mahdavinejad & Pourbaqer, 2014, p.(

)273

مهدوی2نژاد2و2014
پور2باقر

رویکرد2فرمالیستی2و
یادگیری2طراحی2کارگاه

معماری،2 طراحی2 پرورش2 و2 آموزش2 بازخورد2
 Bashier, 2014,(2بازگشت2عقالنیت2به2کارگاه

)p. 427

روش2ضمنیفاتح2بشیر2014
طراحی2یکپارچه

رویکرد2 یک2 معماری:2 آموزش2 مورد2 در2 نکاتی2
 Ciravoglu, 2014,(2تجربی2به2کارگاه2طراحی

)p. 8

طراحی،2آیسن2سیراواقلو2014 کارگاه2 معماری،2 آموزش2
آزادی2و2اعتماد2به2نفس

آموزش2معماری2و2طراحی2در2نشست2بین2المللی2
 Ertas & Samlioglu,( معماری2 دانشجویان2

)2015, p. 152

سبنم2اراتاش2و2015
ساملی2اقلو

آموزش2معماری
کارگاه2عملی

روند2 و2 پروژه2 طراحی2 دوره22 معماری،2 آموزش2
 Dizdar, 2015,(2آموزش2با2استفاده2از2نمونه2ها

)p. 279

آموزش2معماری2طراحی2کارگاهصفیه2اورم2015

رسمی2 مطالعات2 آموزشی2 ابزار22های2 اهمیت2
Kuyruk- )کارگاهی2در2آموزش2طراحی2معماری2

)cu & Kuyrukcu, 2015, p. 2669

رسمی2کوریکچوامینه2ایدلیز2کویروکچو2015 مطالعات2 معماری2 آموزش2
کارگاهی2

برای2 ارتباطی2 ابزار2 به2عنوان2 وبالگ2 از2 استفاده2
آموزش2دانشجویان2در2استودیو2طراحی2معماری2
 Bâldea, Maier, & Simionescu, 2015,(

)p. 2760

استفاده2از2وبالگ2ها،ماژا2بلدیا2و2الکساندر2میر2015
ابزار2آموزش2معماری2آتلیه22و2

طراحی

مدل2مشکالت2طراحی2به2روش2حل2یک2مساله2
 Nazidizaji,( معماری2 طراحی2 کارگاه2 در2

)Tomé, & Regateiro, 2015b, p. 2025

کارگاه2طراحی2نزید2ایزاجیا2و2آنا2توما2015

استودیوی2 یک2 تیریلیه:2 مفهوم2 جستجوی2
 Sagdic & Degirmenci,( معماری2 طراحی2

)2015, p. 980

و2ظفر2سجدیک2015 خالق2 تفکر2 معماری،2 طراحی،2
تفکر2خالقانه

می2کنند؟2 طراحی2 بهتر2 باهوش2 طراحان2 آیا2
تأثیر2اثر2هوشی2در2مهارت2طراحی2دانش2آموزان2
 Nazidizaji,( معماری2 طراحی2 کارگاه22های2 در2

)Tomé, & Regateiro, 2015a, p. 320

کارگاه2طراحی2معماری،سجاد2نزیدایزاجیا2و2آنا2توما2015
بهره2هوشی2و
تفکر2طراحی

عوامل2مؤثر2بر2عملکرد2و2فرم2تصمیمات2طراحی2
داخلی2 معماری2 طراحی2 کارگاه2 دانشجویان2

)Karslı, 2015, p. 1093(

کارگاه2طراحی،آموت2توقلو2015
آموزش2معماری2داخلی،

روند2طراحی2و
روش2های2طراحی

تأثیر2جبر2هزینه2در2پایه2و2اساس2آموزش2طراحی2
در2 طراحی2 اساس2 تحلیل2 و2 تجزیه2 معماری؛2
 Lee, Tabb, Rogers, Rybkowsk,( کارگاه2

)& Van Zandt, 2016, p.928

هزینه،2پایه2و2اساس2استودیو2ولی2و2همکاران2016
2طراحی2معماری
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5. توانایی طراحی معماری
توانایی:2مهارت2در2مرتبط2کردن2اطالعات2خاص2و2کاربرد2

آن2برای2تکمیل2کار2و2پیدا2کرد2راه2حل2مناسب2برای2آن.

توانایی2طراحی2=2مهارت2+2دانش
به2عبارت2دیگر2طراحی2نوعی2مهارت2است.2در2فرآیند2کسب2
 Lawson,( داراست2 را2 جایگاه2 مهم2ترین2 توانایی2 مهارت2

22.)2006

آشنایی2با2اطالعاتی2مشخص2شامل2حقایق،2تعاریف،2مفاهیمآگاهی2)دانش(
جذب2و2درک2اطالعاتدرک2)بینش(

مهارت2در2مرتبط2کردن2اطالعات2و2کاربرد2آن2ها2توانایی2)توانش(

که2 است2 مهارت2ها2 مجموعه2 از2 متشکل2 طراحی2 توانایی2
تحت2عناوین:2)فرموله2کردن،2تولید2ایده2راه2حل،2بازنمایی2
بخشی،2 چارچوب2 عمل،2 در2 تأمل2 کردن،2 ارزیابی2 کردن،2
تقسیم2بندی2 کاربردی(2 مفاهیم2 انتقال2 و2 تجسم2بخشی2

.)Lawson, 2009(2می2شود
موارد2فوق2در2این2تحقیق2به2عنوان2مؤلفه2های2اصلی2مهارت2
در2توانایی2طراحی2در2نظر2گرفته2شده2است.2توانایي2طراحي2
یکي2از2اصلی2ترین2انواع2توانایي2است2و2وجهي2از2توانایی2های2
شناختي2انسان2محسوب2می2شود2و2هر2فردي2به2میزاني2از2
توانایي2طراحي2 اکثر2طراحان2حرفه2ای2 ولي2 دارد2 بهره2 آن2
خود2را2از2طریق2آموزش2و2کسب2تجربه2در2مکان2خاص2خود2
یعني2آتلیه2های2معماري،2توسعه2دادند.2اما2در2کل،2آموزش2
معماري2فاقد2روشي2خاص2از2نحوه2کسب2توانایي2و2مراتب2
آن2استTalilschi, 2011(2(.2براي2توانایي2ایده2آل2و2مناسب2
در2طراحي2باید2»طراحي2آموزشي«2درستي2پایه2ریزی2کرد.2
طراحي2آموزشي2تجویز2روش2های2مطلوب2براي2رسیدن2به2
دانش2ها،2گرایش2ها2و2مهارت2و2توانایي2دانشجویان2طراحي2
وجود2 مختلفي2 رویکردهای2 آموزشي2 طراحي2 براي2 است.2
دارد2که2به2طورکلی2به2دو2دسته2عینیت2گرا226و2سازنده2گرا227
اهداف2 عینیت2گرا2 آموزشي2 طراحي2 در2 مي2شود.2 تقسیم2
آموزش2بسیار2مشخص2بیان2می2شود2و2روش2های2یادگیري2
و2یاددهي2پیش2بینی2می2شوند.2طراحي2سازنده2گرا2مشتمل2
بر2فراهم2آوردن2محیط،2منابع2و2پشتیباني2در2فرآیندهای2
یادگیري2است2و2تأکید2فراوان2بر2مشارکت2فعال2یادگیرنده2
و2توانایي2دارد2و2از2میان2این2دو2رویکرد،2رویکرد2سازندهگرا2
به2 مناسب2 معماري2 طراحي2 توانایي2 آموزش2 توسعه2 براي2
معماری،2 آتلیه2های2 2.)Herr, 2013, p. 100( می2رسد2 نظر2

محیط2یادگیري2سازنده2گرا2می2باشد.2

6. آموزش سازه  های نوین
توجه2به2ایجاد2ارتباط2مفاهیم2سازه2و2معماری2اهمیت2بسیار2
فراوانی2دارد.2ایجاد2آشنایی2دانشجویان2معماری2با2سازه2های2
نوین2و2استفاده2از2تجربیات2مهندسین2و2معماران2پیشرو2در2
آموزش2 حوزه2 در2 سازه2ای2جدید2 فن2آوری2های2 از2 استفاده2

دانشگاهی2ضروری2به2نظر2می2رسد.22

6-1- پیشینه درس سازه های نو
در2 اختیاری،2 دروس2 از2 یکی2 به2عنوان2 نو،2 سازه22های2 درس2
سرفصل2رشته2معماری2دوره22کارشناسی2و2کارشناسی2ارشد2

تعریف2شده2است؛2درسی2که2از2اهداف2اصلی2آن2می2توان2به2
موارد2زیر2اشاره2نمود:

با2سیستم22های2 معماری2 رشته2 دانشجویان2 نمودن2 آشنا2 2-
سازه2ای2جدید.

-2تجزیه2و2تحلیل2عملکرد2و2رفتار2انواع2سیستم22های2سازه2ای2
جدید2در2شرایط2مختلف2بارگذاری.

-2ایجاد2توانایی2الزم2در2دانشجویان2در2جهت2به2کارگیری2
متناسب2از2سیستم22های2سازه2ای2جدید2در2طراحی2پروژه22های2

معماری2در2دانشکده2و2محیط2حرفه2ای.

6-2- بررسی و آسیب شناسی آموزش سازه های نو
آموزش22تئوریک22و2معلم2محور22یا2صرفا2ًنمایش22اسالیدها2و2
تصاویر22و2حتي22ساخت22ماکت22به2تنهایی2مفید2نخواهد2بود2،2
بلکه22تأثیر22و2ادغام22دوطرفه22آن2با22دروس22طراحي22معماري2
با2شناخت2و2به2کارگیری22 ایده2و2کانسپت2طرح22ها2 و2شروع2
به2لحاظ22فرمال22و2هم2ساختاري22 نوین2هم22 انواع2سازه2هاي22
مثمر2ثمر22خواهد2بود.2به2نحوی2که2مي2توان2دو2هدف2اصلي2

را22دنبال2نمود:
2.1یادگیري22طراحانه22سازه2های2نوین؛

2.2ارتقاء2توانایي22طراحي2معماري22با2کمک22سازه2های2نوین2.
عدم2موفقیت22دانشجویان2معماري2در2تعامل22سازه2و2طراحي2

.)Herr, 2011(2معماري22به2سه2عامل2بستگي2دارد
برنامه2و2سرفصل2درس2دروس2سازه22و2طراحي،2روش2های22

آموزش22و2یادگیري2،2ابزارهاي22آموزشي.
اگر2روش22آموزش22سازه2ها2بر2مبناي22رشته2مهندسي22باشد2
به2 به2سرعت22 ارقام2،2 و2 اعداد2 و2 ریاضي22 مدل2هاي2 علت22 به2
منجر2 معماري2 دانشجویان2 در2 بیهودگي2 و2 بي2عالقگي22
در2 توانایي22 کسب22 در2 موفقیت22 عدم2 باعث22 نیز2 و2 مي2شود22
طراحي22مي2شود.22کارگاه2طراحي22مکاني22است22جهت22تبدیل2
مفاهیم22فراگیري22شده2به2ایده2هاي2ناب.2لذا22فرم2ها2و2مفاهیم2
سازه2ای2مدرن2نیز2جایگاه2به2سزایي22در2شکل2گیری22ایده2و2

فرآیند2طراحي2دارد.2

6-3- روش های آموزش سازه
که2 می2شود2 واقع2 مؤثر2 زمانی2 یادگیری2 و2 آموزش2 فرآیند2
مناسب2 روش2های2 علمی،2 نظریه22های2 بر2 مبتنی2 آموزش2
آموزش2 باشد2 مسیر2 این2 در2 الزم2 ابزار22های2 به2کارگیری2 و2
معماری2نیز2به2عنوان2بخشی2از2آموزش2عالی2از2این2قاعده2
دانشکده22های2 در2 سازه2ای2 دروس2 آموزش2 نیست2 مستثنی2
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فاقد2هرگونه2 بوده2و2 معماری2داخل2کشور،2بیش2تر2نظری2
تجربه2عملی2و2حرفه2ای2است،2لذا2حاصل2این2نوع2آموزش2
در2بهترین2صورت،2جز2تربیت2افرادی2دارای2قابلیت2ذهنی2
آثار2 در2 خالقیت2 و2 آوردن2 در2 اجرا2 به2 امکان2 و2 نبوده2 باال2

حرفه2ای2دانش2آموختگان2معماری،2بسیار2اندک2است.
رشته2 در2 آموزش2 فرآیند2 از2 مهمی2 بخش2 سازه2 آموزش2
معماری2به2شمار2می2رود.2روش2های2آموزشی2گوناگونی2در2

زمینه2تدریس2دروس2حوزه2فن2ساختمان2در2رشته2معماری2
ارائه2 آن2ها2 ترکیب2 یا2 و2 کارگاهی2 علمی،2 نظری،2 به2صورت2
شده2است.2برای2دستیابی2به2یک2فرآیند2مناسب2آموزشی2
نیاز2 به2 توجه2 با2 سازه2 آموزش2 مختلف2 روش2های2 باید2
دانشجویان2و2دانش2آموختگان2این2رشته2موردبررسی2قرار2
آموزش2 اصلی2 شیوه22های2 به2عنوان2 برتر2 شیوه22های2 و2 گیرد2

توسعه2بیش2تری2یابند.2

جدول 2: پژوهش  ها و تجارب جهانی آموزش سازه )بر اساس شرح روش(
پژوهش  های انجام شده در ردیف

خصوص آموزش سازه
شرح روشکشور/ دانشگاهسالنام نظریه پرداز

-مدل2آموزش2سنتی2)نظری(1

1975

ایران

بروکلی2کالیفرنیا

دانشکده22های2 در2 بیش2تر2 که2 روش2 این2
می2گیرد؛2 انجام2 توسعه2 حال2 در2 معماری2
به2صورت2 سازه2 متخصصان2 توسط2 عموما2ً
به2صورت2 که2 محور2 معلم2 کالس2های2

سخنرانی2است2ارائه2می2شود.

مفهومی22 مدل2سازی2 از2 استفاده2
برای2 طبیعی2 ساختار22های2 و2

آموزش2مفاهیم2سازه2ای

کامندانت

مجتبی2انصاری
محمودی2کامل2

آباد

1975

2010
2006

نیجریه

ایران

به2صورت2 سازه2ای2 مفاهیم2 روش2 این2 در2
دانشجویان2 به2 لمس2 قابل2 و2 فیزیکی2

آموزش2داده2می2شود.

عمیق32 و2 پایه2ای2 درک2 بر2 تکیه2
سازه2و2توسل2به2فعالیت2عملی

کریستوفر

کریستین2هر

2003

2013

ویرجینیا

لیورپول
XJTLU

و2 پایه2ای2 درک2 یک2 به2 مدل2 این2 در2
پیچیده2 محاسبات2 بدون2 سازه2 از2 عمیق2
بتواند2حین2 تا2 ایجاد2می2شود2 در2دانشجو2

طراحی2از2آن2ها2استفاده2کند.2

فضای2چندرسانه2ای42 از2 استفاده2
برای2درک2مفاهیم2سازه2ای

در2این2روش2سعی2برآن2است2تا2با2استفاده2نیویورک2005وثیق
از2قابلیت22های22گرافیکی،2درک2مفاهیم2پایه2

سازه2ای2را2بهبود2بخشید.2
ایران2014سلیمانی
2014موالنایی

ویرجینیا1996ترزا2رمزی
-کرک2مارتین

سازه2ای52 روی2 از2 ماکت2 ساخت2
اجرا2شده2در2جهان2برای2درک2

مفاهیم2سازه2ای

در2این2مدل2پس2از2تدریس2نظریه2درس2نیویورک1975سیگل
ایستایی2از2دانشجویان2خواسته2می2شود2تا2
با2الگوبرداری2از2روی2سازه22های2نوین2اجرا2

شده2در2دنیا2یک2ماکت2بسازند.2
بهره2گیری2از2مدل2و2ماکت2برای62

درک2مفاهیم2سازه2ای2پایه
به2انگلستان2004بل2و2جیان2جی نیاز2 پایه،2 سازه2ای2 مفاهیم2 درک2 برای2

قابل2 مذکور2 مفاهیم2 که2 است2 شرایطی2
دیدن2و2لمس2کردن2باشند.

عزیززاده2و2
همکاران

ایران2016

بوستون2010لمون
چین2012کریستین2هر

کریستوفرطبیعت2و2آموزش2سازه7
زمانی

محمودی2کامل2
آباد

انصاری2و2همکاران
شاهرودی
تقی2زاده

2003

2000

2010
2008
2007

ویرجینیا

ایران

رویکرد2 روش2ها2 مهم2ترین2 از2 یکی2
محیط2 به2 همانندسازی2 و2 شبیه2سازی2

است.
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پژوهش  های انجام شده در ردیف
خصوص آموزش سازه

شرح روشکشور/ دانشگاهسالنام نظریه پرداز

روش2تدریس2مبتنی2بر2حل82
مسئله

دانشگاه2فنی2
براتیسالو

این2روش2بیان2می2کند2که2چگونه2مفاهیم2اسلوواکی2008
ساختاری2می2توانند2به2شیوه2ای2در2کالس2
مدل22های2 از2 استفاده2 با2 که2 شوند2 معرفی2

فیزیکی2ساده،2دیده2و2لمس2گردند.2
استفاده2از2روش9

ARCH- ST2
ایران2014موالنایی

روش2های2ایران2009شاهرودیاستفاده2از2شیوه2تلفیقی10 آموزشی2 فرضیه2 این2 اساس2 بر2
با2 می2تواند2 مؤثرتری2 به2طور2 کمی2 علمی2
هر2 و2 ادغام2 مفهومی2 و2 کیفی2 روش2های2
دو2در2جنبه22های2علمی2طراحی2ساختمان2

به2کار2روند.2

2004گالبچی

شبیه2سازی2ایران2012باستان2فردشبیه2سازی11 صورت2 دو2 به2 روش2 این2
حقیقی2و2شبیه2سازی2مجازی2است.2

تحلیل2 مبنای2 بر2 نو2 سازه2های2 آموزش2 اصلی2 ساختار2
کاربرد،2 موارد2 ویژگی2ها،2 نوین،2 سازه2های2 سیستم22های2
عملکرد،2 فرم،2 لحاظ2 از2 سیستم2ها2 انواع2 و2 تقسیم2بندی2
هندسه،2نیرو2و2ابعاد2است.2روش2های2فعلی2آموزش2سازه2ها2
انتقال2مفاهیم2کاربردی2به2دانشجویان2معماری2ناتوان2 در2
 Vasigh,(2هستند2و2می2توان2دالیل2ذیل2را2برای2آن2برشمرد

:)2014
رفته2 به2کار2 آموزشی2 ابزار22های2 و2 سازه2 آموزش2 روند2 الف(2
در2آن2به2طور2عمده2از2برنامه22های2مهندسی2با2کمی2تغییر2
گرفته2شده2اند2و2همچنین2نوع2آموزش2بسیار2کّمی2و2مجرد2

است؛
دروس،2 سایر2 از2 جدای2 نوین2 سازه22های2 آموزش2 ب(2
تأثیرگذاری2 و2 انجام2می2گیرد2 به2خصوص2طراحی2معماری2

کاربردی2ندارند؛
ج(2شیوه22های2مناسب2و2کاربردی2جهت2یادگیری2مباحث2

فنی2به2کار2گرفته2نمی2شود؛
د(2آموزش2فعلی،2معلم2محور2و2بر2مبنای2تئوری2و2سخنرانی2

انجام2می2گیرد2و
هوشمندانه2 به2کارگیری2 در2 خالقیت2 و2 نوآوری2 عدم2 و(2

فرم22های2نوین2سازه22ای2در2فرآیند2طراحی2معماری.
با2در2نظر2گرفتن2موارد2فوق2و2عدم2تأثیر2کاربردی2سیستم22های2
نوین2سازه22ای2بر2مهارت22های2توانایی2طراحی،2پایه2اصلی2این2
و2 کامل2 شدن2 مرتبط2 و2 طراحی2 توانایی2 مبنای2 بر2 مقاله2
گرفت.2 نوین2شکل2 دانش2سازه22های2 کنار2 در2 مهارت2 مؤثر2
اثرگذاری2شاخص22های2 بررسی2میزان2 اصلی2تحقیق2 هدف2
اصلی2 مؤلفه2های2 بر2 جدید2 سازه22های2 طراحانه2 یادگیری2

مهارت22های2توانایی2طراحی،2تبیین2و2تدقیق2شد.2

7. چارچوب نظری
الف2-2یادگیری2طراحانه:

2.1فرآیند2یادگیری2و2.22محیط2یادگیری

2شاخص2های2فرآیند2یادگیری2شامل2موارد2زیر2می2شود:
2.4 تأمل،2 2.3 عالقه،2 و2 انگیزه2 2.2 پرسشگری،2 و2 کشف2 2.1

تجزیه2و2تحلیل،2.52حل2مسئله،2.62خالقیت2و2.72کاربرد.
شاخص2های2محیط2یادگیری2را2می2توان2اینگونه2برشمرد:

2.1تعامل2گرایی،2.22یادگیری2جمعی2و2.32عمل2گرایی.
ب2-2سازه2های2نوین

سازه2های2نوین2از2دو2بخش2شاخص2های2اجزا2و2مؤلفه2های2
سازه2تشکیل2می2شود:

الف:2شاخص2های2اجزا2شامل2موارد2ذیل2می2شود:
2.1فرم،2.22اجرا،2.32تناسبات،2.42رفتار،2.52هندسه،2.62ابعاد2

و2.72کارکرد.
ب:2مؤلفه2هاي2سازه2نیز2شامل2موارد2زیر2می2شود:22

2.1شناخت،2.22درک،2.32تحلیل،2.42کاربرد2و2.52انتقال.
ج2-2توانایی2طراحی

بر2مبنای2عوامل2ذیل2تحلیل2 توانایی2طراحی2 به2طور2کلی2
می2شود:

2.1چارچوب2بخشی،2.22بازنمایی2و2تجسم2بخشی،2.32راه2حل2
محوری،2.42فرموله2کردن،2.52فرآیند2محوری،2.62ارزیابی،2.72
تأمل2در2عمل،2.82فعالیت2مشارکتی،2.92یادگیرنده2محوری،2
2.10به2کارگیری2آموخته2ها،2.112انتقال2مفاهیم2کاربردی2و2

2.12تقویت2عالقه2و2انگیزه.
مؤلفه2های2 و2 شاخص2ها2 پژوهش،2 اصلی2 حوزه2 سه2 در2
مستخرج2از2ادبیات2پژوهش2تدوین2شد2و2با2توجه2به2سؤال2
اصلی2و2فرضیه2پژوهش2و2با2در2نظر2گرفتن2اهداف،2چارچوب2
تحقیق2تبیین2شد.2»رسیدن2به2الگویي2کارآمد2و2مؤثر2در2
جهت2ارتقاي2مؤلفه2ها2و2مهارت2هاي2توانایي2طراحي2منتج2از2
یادگیري2سازنده2گراي2طراحانه2سازه2هاي2نوین2هدف2اصلی2

پژوهش2می2باشد«.
در2این2راستا2پژوهشگر2برآن2شد2تا2روشی2علمی2و2پژوهشی2
و2در2قالب2دو2سری2آزمون2های2پنج2گانه2آزمایشی2و2اصلی،2



64

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










13
99

ن
ستا

زم
.3

3
اره

شم


تأثیرگذاری2شاخص2ها2و2مؤلفه2های2مدون2 روابط2و2میزان2
شده2را2مشخص،2تحلیل2و2تبیین2نماید2و2با2بررسی2تأثیر2
بر2 سازنده2گرا2 یادگیری2 شاخص2های2 و2 عوامل2 متقابل2
مؤلفه2های2سازه2های2نوین2به2توان2میزان2ارتقای2شاخص2ها2و2
معیارهای2انواع2مهارت2در2توانایی2را2مورد2بررسی2و2سنجش2

قرار2دهد.22

8. روش پژوهش
با2توجه2به2چارچوب2نظری2و2هدف2اصلی2تحقیق2که2بررسی2
سازه22های2 سازنده2گرای2 یادگیری2 تأثیرگذاری2 میزان2 و2
طراحی2 دانشجویان2 طراحی2 توان2 ارتقای2 جهت2 در2 نوین2
مطرح2 را2 زیر2 فرضیه2 می2توان2 است.2 معماری2 دانشجویان2

نمود:
و2 معماری2 طراحی2 یکپارچه2 و2 هم2زمان2 متقابل،2 ارتباط2
فرآیند2طراحی2 در2 نوین2سازه22ای2 به2کارگیری2سیستم22های2
ارتقای2 و2مکان2مشترک2کارگاه2معماری،2می2تواند2موجب2

مؤلفه2های2اصلی2مهارت2در2توانایی2طراحی2معماری2گردد.
در2این2تحقیق2از2طرح2تحقیق2شبه2آزمایشی2با2گروه2گواه2
استفاده2شده2است.2گونه22ای2از2این2طرح2ها2که2در2آن2انتساب2
نمی2شود2 انجام2 تصادفی2 به2صورت2 آزمودنی2ها2 انتخاب2 و2
و2پس2آزمون«2 پیش2آزمون2 با2 ناهمسان2 گروهی2 دو2 »طرح2

.)Sarmed & Bazargan, 2008(2گفته2می2شود
در2این2روش2متغیر2وابسته2یک2بار2قبل2از2دستکاری2متغیر2
دستکاری2 و2 آزمایش2 اجرای2 از2 پس2 دیگر2 بار2 و2 مستقل2
مؤلفه2های2 پژوهش2 این2 در2 می2شود.2 اندازه2گیری2 متغیر2
به2عنوان2متغیر2مستقلی2در2نظر2 نوین2 یادگیری2سازه2های2
گرفته2می2شود2که2بر2شاخص2های2توانایی2طراحی2معماری2
در2قالب2متغیر2وابسته،2تأثیر2می2گذارد.2در2واقع2هدف2این2
تحقیق2بررسی2اثرگذاری2متغیر2سازه2های2نوین2بر2توانایی2
برای2 است.2 وابسته2 متغیر2 به2عنوان2 دانشجویان2 طراحی2
سنجش2توانایی2آزمودنی2ها2در2پیش2آزمون2)پایلوت(2شش2

مؤلفه2و2سه2شاخص2با2ضریب2مؤثر2در2نظر2گرفته2شد.22

جدول 3: شرح چگونگی بررسی و ارزیابی متغیر ها- نیم سال اول 96- 95 )پایلوت(
پس آزمونمتغیر مستقلدستکاری متغیر هاگروه

گروه2گواه2)الف(
گروه2گواه2)ب(

ارزیابی2مهارت2طراحی2طبق2
برنامه2ریزی2آموزشی2معمول

ارزیابی2عملکرد2آزمودنی2ها2در2روش2آموزش2معمول
انتهای2ترم-2پاییز952

ارزیابی2مهارت2طراحی2مطابق2گروه2آزمون2)اصلی(
با2چارچوب2نظری2پژوهش

روش2آموزش2پیشنهادی2)هم2زمانی2آموزش2
سازه22های2نوین2و2طراحی2معماری(

8-1- آزمودنی ها )پیش آزمون- پایلوت(
معماری2 ارشد2 کارشناسی2 دانشجویان2 بین2 از2 آزمودنی2ها2
دانشگاه2آزاد2اسالمی2همدان2در2مرحله2اول2به2تعداد2152
نفر2جهت2گروه2اصلی2)آزمون(2و2تعداد2302نفر2)دو2گروه2152

نفر(2در2دو2گروه2گواه2)شاهد(2انتخاب2شد.
انتخاب2 سامانه2 طریقه2 از2 آزمودنی2ها2 انتساب2 و2 انتخاب2
واحد2دانشگاه2آزاد2اسالمی2واحد2همدان2انجام2شد2و2کلیه2
دانشجویان2گروه2اصلی2و2گروه22های2گواه2درس2موردنظر2این2
را2 21 معماری2 و2 طرح2 درس2 )پیش2آزمون(2 پایلوت2 آزمون2
اخذ2نمودند.2سه2گروه2152نفری2از2دانشجویان2کارشناسی2
ارشد2معماری2در2مقابل2یک2گروه2اصلی2152نفره2و2دو2گروه2
نیمسال2 در2 پایلوت2 آزمون2 برای2 نفر(2 230( نفره2 215 گواه2
آوردن2 به2دست2 جهت2 شدند.2 انتخاب2 21395-1396 اول2
مهمی2 نکات2 باید2 پژوهش2 این2 پایلوت2 آزمون22های2 بستر2
را2در2نظر2گرفت.2تعداد2دانشجویان2در2هر2سه2گروه2برابر2
شد.2 انجام2 سیستم2 توسط2 و2 رندوم2 به2صورت2 انتخاب2 و2
مدرس2گروه2آزمون2،222پژوهشگر2مربوطه2و2مدرسان2دو2گروه2
شد.2 انتخاب2 دروس2 این2 سابقه2دار2 اساتید2 از2 )گواه(2 دیگر2
سازی2 ایده2آل2 اساس2 بر2 و2 یکسان2 معیار22های2 با2 آزمون2ها2
آموزشی،2 محیط2 بودن2 یکسان2 به2 توجه2 با2 آزمون2 بستر2
افراد2 تعداد2 آزمون،2 تکالیف2 و2 موضوع2 کارگاه2ها،2 مدرسین2
هر2گروه2و2استانداردسازی2متغیرها2و2مؤلفه2ها2توسط2هیئت2
2داوران2تعیین2و2تبیین2شد.2فرآیند2مقایسه2این2گونه2طراحی2

با2 2B و2 2A اصلی،2 گروه2 سه2 قالب2 در2 نفر2 245 هر2 که2 شد2
با2 شد.2 خواهند2 مقایسه2 بررسی2 مورد2 موضوع2 در2 یکدیگر2
پارامتریک2 آزمون2 گروه2ها،2 تعداد2 و2 مقایسه2 نوع2 به2 توجه2
آنوا228و2غیر2پارامتریک2کروسکال2والیس229برای2این2مقایسه2
تحلیل2 یا2 آنوا2 آزمون2 گرفت.2 خواهد2 قرار2 مورداستفاده2
واریانس2یک2طرفه2برای2آزمون2مقایسه2میانگین2یک2متغیر2
کمی2در2بین2بیش2از2دو2گروه2مستقل2استفاده2می2شود2و2
با2توجه2به2این2که2در2این2پژوهش2از2سه2گروه2آزمون2)یک2
نمی2توان2 است2 استفاده2شده2 گواه(2 گروه2 دو2 و2 اصلی2 گروه2
از2آزمون2T2بهره2برد2در2آزمون2آنوا2متغیر2ها2کمی2است2و2
میانگین2داده2ها2نرمال2)دارای2عدم2تفاوت2معنادار(2است.2با2
توجه2به2تعدد2گروه2های2آزمون2و2تفاوت2داشتن2قابل2توجه2
در2داده2های2سه2گروه2این2تحقیق2در2بعضی2از2آزمون2های2
این2پژوهش2از2آزمون2کروسکال2واریس2استفاده2شده2است.2
بستگی2 والیس2 کروسکال2 یا2 و2 آنوا2 آزمون2های2 از2 هریک2
استانداردهای2 بنابر2 دارد.2 داده2ها2 بودن2 نرمال2 به2شرط2
آماری،2اگر2داده2ها2نرمال2باشند2از2آزمون2پارامتریک2آنوا2و2
اگر2غیرنرمال2باشند2از2آزمون2ناپارامتریک2کروسکال2والیس2
برای2مقایسه2داده2ها2استفاده2خواهد2شد.2در2واقع،2قبل2از2
باید2 چندمتغیره2 و2 متغیره2 تک2 آماری2 تحلیل222های2 انجام2
برقراری2پیش2فرض2های2آماری2را2بیازماییم.2اگر2انحراف2از2
پیش2فرض2های2آماری2ناچیز2باشد2می2توان2با2کمی2تسامح2
تحلیل2 ادامه2 به2 و2 گرفت2 نادیده2 را2 انحراف2 این2 تساهل2 و2
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پرداخت.2اگر2انحراف2از2پیش2فرض2ها2قابل2توجه2باشد2باید2یا2
از2روش2تبدیل2داده22ها2برای2برقرار2کردن2مجدد2پیش2فرض2ها2
استفاده2کنیم2یا2از2آزمون222های2جایگزین2استفاده2کنیم2که2
 Habibpour &( نمی2کنند2 مطرح2 را2 فوق2 پیش2فرض2های2

.)Safari, 2009
صدق2 پارامتری2 داده222های2 مورد2 در2 نرمال2 توزیع2 مفهوم2 2
با2 بودن،2 نرمال2 آزمون2 ناپارامتری(.2 داده22های2 )نه2 می2کند2
ایجاد2یک2نمودار2احتماِل2نرمال2بودن2)متقارن2نسبت2به2
میانگین(،2به2آزمون2این2فرض2می2پردازد2که2آیا2مشاهدات2
برای2 خیر.2 یا2 می2کنند2 تبعیت2 نرمال2 توزیع2 از2 پژوهش2
بودن(2 نرمال2 )وضعیت2 داده2ها2 توزیع2 وضعیت2 تشخیص2
 Habibpour & Safari,( دارد2 وجود2 متعددی2 روش2های2
2009(.2که2در2این2تحقیق2از2آزمون2کولموگروف-2اسمیرنف2
برای2این2منظور2استفاده2خواهد2شد2و2به2تبع2آن2آزمون2

مقایسه2کروسکال2والیس2و2یا2آنوا2برای2مقایسه2سه2گروه2
)گروه2اصلی2و2دو2گروه2گواه(2موردمطالعه2انتخاب2خواهد2
شد.2برای2سنجش2متغیرهای2عملکرد2توانایی2دانشجویان2
باید2روشی2مناسب2و2ایده2آل2جهت2یادگیری2و2میزان2ارتقای2
توانایی2طراحی2معماری2تعیین2شود.2این2روش2باید2واجد2
و2داوری2 اندازه2گیری2 و2معیار22های2معتبر2جهت2 شاخص2ها2
باشد.2سازوکار2پیشنهادی2این2تحقیق2سنجش2عملکردی2
استفاده2 با2 ارشد2 کارشناسی2 معماری2 دانشجویان2 توانایی2
ارزیابی2و2همچنین2 رتبه2در2بخش2شاخص22های2 تعیین2 از2
هیاتی2 توسط2 ارزشیابی2 معیار22های2 بخش2 در2 نمره2 تعیین2
متغیر22های2 مبنا2 این2 بر2 است.2 طراحی2 مجرب2 داوران2 از2
اصلی2پژوهش2در2دو2گروه2کلی2شاخص22های2ارزیابی2فرآیند2
و2 طراحی2 ارزشیابی2 معیار22های2 و2 بخش2 در2شش2 طراحی2

سازه22های2نوین2در2نه2بخش2تعیین2شد.2

جدول 4: سنجش متغیر  های مؤلفه ها و شاخص  های آزمون پایلوت پژوهش
موضوع تاریخ ارزیابی آزمون پایلوت

شاخص کلی با ضریب مؤثرمؤلفه ها ارزیابی همزمان طراحی و سازه  های نوین
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توضیحات:

مجموعه2 از2 متشکل2 طراحی2 توانایی2 این2که2 به2 توجه2 با2
تولید2 کردن،2 )فرموله2 عناوین:2 تحت2 که2 است2 مهارت2ها2
ایده2راه2حل،2بازنمایی2کردن،2ارزیابی2کردن،2تأمل2در2عمل،2
کاربردی(2 مفاهیم2 انتقال2 بخشی،2تجسم2بخشی،2 چارچوب2
تقسیم2بندی2می2شودLawson, 2009(2(.2موارد2فوق2در2این2
تحقیق2به2عنوان2مؤلفه2های2اصلی2مهارت2در2توانایی2طراحی2
در2نظر2گرفته2شده2و2موردسنجش2و2ارزیابی2قرارگرفته2است.
طراحان،2 مهارت2 اصلی2ترین2 راه2حل2:30 ایده2 تولید2 الف(2
مهارت22های2تولید2راه2حل2طراحی2هستند.2طراحان2راه2حل2
محور2هستند2و2به2تولید2ایده2هایی2درباره2راه2حل22های2جزیی2
یا2کلی2اقدام2می2ورزند.2راه2حل22های2مذکور2در2پاره2ای2اوقات2

بسط2داده2شده2و2یا2رها2می2شوند،2می2توانیم2همه2این2گروه2
از2مهارت2ها2را2آن2هایی2بدانیم2که2به2توسط2آن2ها2راه2حل2را2
تولید2می2نماییم،2لذا2آن2ها2را2»تولید2ایده2راه2حل«2می2نامیم.
ب(2بازنمایی2کردن2:31ایده22های2راه2حل2غالبا2ًاز2طریق2انواع2
گوناگون2بازنمایی2ها2ارائه2می2شوند،2می2توان2آن2ها2را2به2وسیله2
ترسیمات2 صور2 انواع2 طریق2 از2 یا2 و2 کرد2 توصیف2 واژه2ها2
را2 مهارت2ها2 از2 نوع2 این2 همه2 تجسم2بخشی.2 مدل2سازی2 و2

می2توان2تحت2عنوان2»بازنمایی2کردن«2می2نامیم.
ج(2فرموله2کردن2:32هرچند2رابطه2غامض2و2تنگاتنگی2بین2
با2آن2ها2وجود2دارد،2 راه2حل22های2طراحی2و2مسائل2متناظر2
دارند2 وجود2 مهارت2ها2 از2 دیگری2 مجموعه2 حال،2 این2 با2
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فهمیده2 کرده،2 درک2 را2 مسائل2 آن2ها2 توسط2 طراحان2 که2
عنوان2 تحت2 را2 مهارت2ها2 این2 همه2 می2نمایند.2 توصیف2 و2

»فرموله2کردن«2می2نامیم.
طریق2 از2 راه2حل2ها2 ارزیابی2 و2 بررسی2 کردن2:33 ارزیابی2 د(2
انواع2روش2های2داوری2صورت2می2پذیرد2که2با2بهره2گیری2از2
معیارهای2صریح2یا2نسبتا2ًمبهم2انجام2می2شود.2لذا،2دامنه2ای2
کامل2از2مهارت22های2طراحی2وجود2دارند2که2می2توان2آن2ها2

را2تحت2عنوان2»ارزیابی2کردن«2نامید.

پیشین،2 شده2 یاد2 مهارت22های2 بر2 عالوه2 کردن2:34 تأمل2 ر(2
طراحان2بر2کل2فرآیند2طراحی2نیز2نظارت2دارند2و2درصدد2
پیشرفت2و2پیشبرد2آن2بر2می2آیند.2طراحان2کوشش2کم2و2
بیش2آگاهانه2ای2را2در2مدیریت2تمامی2فعالیت22های2طراحی2
مطلوب2 نتیجه2 به2 را2 طراحی2 فرآیند2 تا2 می2آورند2 عمل2 به2
بر2 25 و2 24 جداول2 در2 مطروحه2 مؤلفه2های2 نمایند.2 هدایت2
مبنای2پنج2شاخص2اصلی2مهارت2توانایی2و2دیاگرام2ساختار2

پژوهش2تدوین2شده2است.22

جدول 5: سنجش متغیر  های مؤلفه ها و معیارهای آزمون پژوهش
سنجش توانایی طراحی معماری آزمون پایلوت

معیار  های ارزشیابی طراحی و سازه  های نوین
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8-2- آزمون پژوهش
پنج2آزمون2)اسکیس(2هدفمند2باهدف2رسیدن2به2شاخص2ها2
و2 مصوب2 سرفصل2 اساس2 بر2 و2 شده2 مدون2 معیارهای2 و2
با2نظرات2تخصصی2هیات2داوران2مجرب2 همچنین2مطابق2

موردنظر2 آزمون22های2 شد.2 برگزار2 دقیقی،2 زمانی2 بازه2 در2
اصلی2طرح212 با2موضوع2 ترم2تحصیلی2و2مطابق2 در2طول2
کارشناسی2ارشد2معماری2در2حیطه2طراحی2نمایشگاه2بین2

المللیEXPO2،2تدقیق2شد.2

جدول 6: برنامه آزمون هاي پژوهش ))1 گروه آزمون )اصلي( 2 گروه گواه )شاهد((
توضیحاتمدت زمانموضوعتاریخروزجلسههفتهمرحله

طراحي22شماي22کلي95/7/142چهارشنبهاولدومپایلوت2)1(
غرفه22اکسپو20202

26ساعت

طراحي2ورودي2نمایشگاه95/8/52دومپنجمپایلوت2)2(
اکسپو

25ساعت

طراحي2المان22اصلي95/8/192سومهفتمپایلوت2)3(
مجموعه

25ساعت
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توضیحاتمدت زمانموضوعتاریخروزجلسههفتهمرحله

طراحي2داخلي2غرفه95/9/322چهارشنبهچهارمنهمپایلوت2)4(
ایران2در2اکسپو

یک2هفته

طراحي22لنداسکیپ2و95/10/12پنجمسیزدهمپایلوت2)5(
محوطه22نمایشگاه

26ساعت

چهاردهپایلوت2نهایي
2جلسه2ترم

طرح212کارشناسی2ارشدفروردین962
معماري

اکسپو22ایران2در2دبي2
2020

فرآیند2یک2
ترم22تحصیلی

ارزیابي2نهایي2آزمون2
ترم22 یک2 در2 پایلوت22

تحصیلی

8-3- شیوه داوری
در2ابتدا2تمامی2طراحی2دانشجویان2کدگذاری2شدند.2سپس2
هریک2از2داوران2به2تنهایی2فراورده22های2طراحی2دانشجویان2
را2موردسنجش2قراردادند.2داوران2به2هر2یک2از2شاخص22های2
معیار22های2 از2 یک2 هر2 به2 و2 210 تا2 21 مقیاس2 از2 ارزیابی2
ارزشیابی2از2مقیاس212تا252نمره2دادند.2پس2از2اتمام2مراحل،2
میانگین2نمرات2داوران2در2جداول2مشخص2تنظیم2و2مورد2

تحلیل2آماری2دقیق2قرار2گرفت.2

9. یافته  های تحقیق
توجه2به2تحلیل2های2صورت2گرفته2شاهد2آن2هستیم2که2در2

دو2شاخص2»انتقال2مفاهیم2کاربردی2و2هدفمند2به2کارگاه2
طراحی«2و2»به2کارگیری2سازه2در2فرآیند2طراحی2معماری«2
گروه2 سه2 بین2 معنادار2 اختالف2 شاهد2 موضوع2ها2 همه2 در2
مورد2مطالعه2بوده2ایم2که2این2امر2اهمیت2رویکرد2سازه222های2
نوین2و2تأثیرگذاری2آن2بر2روند2طراحی2را2نشان2می2دهد.2
در2شاخص2های2دیگر2نیز2در2حداقل2سه2موضوع2از2این2پنج2
موضوع2طراحی،2شاهد2اختالف2می2باشیم.2در2ادامه،2هریک2
از2شاخص2ها2به2تفصیل2در2هر2سه2گروه2مورد2بررسی2قرار2

می2گیرد.2
-2آزمون2یک2پایلوت2-2موضوع:2»طراحی2شمای2کلی2غرفه2

اکسپو20202«

 شکل 1: وضعیت میانگین نمرات شاخص  های طرح پایلوت در گروه  های آزمون موضوع طراحی »شمای کلی غرفه 
اکسپو 2020«

 
تمامی2 نمرات2 میانگین2 می2شود2 مشاهده2 در2 که2 همچنان2
شاخص2ها2در2آزمون2گروه2اصلی2نسبت2به2آزمون22های2گواه2
گروه2A2و2گواه2گروه2B2باالتر2بوده2است.2همچنین2در2مقایسه2
گروه2های2گواه2A2و2B2نیز2میانگین2نمرات2کسب2شده2توسط2
گروه2گواه2A2تنها2در2شاخص2»کاربرد2و2عملکرد«2وضعیت2

بهتری2نسبت2به2گروه2گواه2B2دارد2و2در2سایر2شاخص2ها2
نمرات2کسب2شده2توسط2گروه2گواه2B2بهتر2بوده2است.

مجموعه2 ورودی2 »طراحی2 موضوع:2 پایلوت-2 22 آزمون2 2-
نمایشگاه2اکسپو«2
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شکل 2: وضعیت میانگین نمرات شاخص  های طرح پایلوت در گروه  های آزمون موضوع طراحی »طراحی ورودی 
مجموعه نمایشگاه اکسپو«

 
اصلی2 گروه2 آزمون2 در2 شاخص2ها2 تمامی2 نمرات2 میانگین2
باالتر2 2B گروه2 گواه2 و2 2A گروه2 گواه2 آزمون22های2 به2 نسبت2
2B و2 2A گواه2 گروه2های2 مقایسه2 در2 همچنین2 است.2 بوده2
در2 2A گواه2 گروه2 توسط2 کسب2شده2 نمرات2 میانگین2 نیز2
یادگیری2 »انتقال2 فرم«،2 در2طراحی2 »بداعت2 شاخص2های2

سازه«2و2»توانایی2تجزیه2و2تحلیل«2وضعیت2بهتری2نسبت2
به2گروه2گواه2B2دارد2و2در2سایر2شاخص2ها2نمرات2کسب2شده2

توسط2گروه2گواه2B2بهتر2بوده2است.
-2آزمون232پایلوت2-2موضوع:2»طراحی2المان2اصلی2اکسپو«

 شکل 3: وضعیت میانگین نمرات شاخص  های طرح پایلوت در گروه  های آزمون موضوع »طراحی المان اصلی اکسپو«

اصلی2 گروه2 آزمون2 در2 شاخص2ها2 تمامی2 نمرات2 میانگین2
باالتر2 2B گروه2 گواه2 و2 2A گروه2 گواه2 آزمون22های2 به2 نسبت2
2B و2 2A گواه2 گروه2های2 مقایسه2 در2 همچنین2 است.2 بوده2
در2 2A گواه2 گروه2 توسط2 کسب2شده2 نمرات2 میانگین2 نیز2
یادگیری2 »انتقال2 فرم«،2 در2طراحی2 »بداعت2 شاخص2های2

سازه«2و2»تلفیق2مؤثر2فرم2سازه2و2معماری«2وضعیت2بهتری2
2Bدارد2و2در2سایر2شاخص2ها2نمرات2 به2گروه2گواه2 نسبت2

کسب2شده2توسط2گروه2گواه2B2بهتر2بوده2است.2
فضای2 داخلی2 »طراحی2 موضوع:2 پایلوت-2 24 آزمون2 2-

نمایشگاه2ایران«
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شکل 4: وضعیت میانگین نمرات شاخص  های طرح پایلوت در گروه  های آزمون موضوع »طراحی داخلی فضای 
نمایشگاه ایران«

شاخص2 به2استثنای2 شاخص2ها2 تمامی2 نمرات2 میانگین2
»توانایی2تجزیه2و2تحلیل«2در2آزمون2گروه2اصلی2نسبت2به2
آزمون22های2گواه2گروه2A2و2گواه2گروه2B2باالتر2بوده2است.2
میانگین2 نیز2 2B و2 2A همچنین2در2مقایسه2گروه2های2گواه2
شاخص2های2 در2 2A گواه2 گروه2 توسط2 کسب2شده2 نمرات2
و»انتقال2 و2عملکرد«2 ایده«،2»کاربرد2 و2خالقیت2 »نوآوری2

2B گواه2 گروه2 به2 نسبت2 بهتری2 وضعیت2 سازه«2 یادگیری2
دارد2و2در2سایر2شاخص2ها2نمرات2کسب2شده2توسط2گروه2

گواه2B2بهتر2بوده2است.
و2 لندسکیپ2 »طراحی2 موضوع:2 پایلوت-2 25 آزمون2 2 2- 2

محوطه2نمایشگاه«2

 شکل 5: وضعیت میانگین نمرات شاخص  های طرح پایلوت در گروه  های آزمون موضوع »طراحی لنداسکیپ و محوطه 
نمایشگاه«

 
اصلی2 گروه2 آزمون2 در2 شاخص2ها2 تمامی2 نمرات2 میانگین2
باالتر2 2B گروه2 گواه2 و2 2A گروه2 گواه2 آزمون22های2 به2 نسبت2
2B و2 2A گواه2 گروه2های2 مقایسه2 در2 همچنین2 است.2 بوده2
در2 2A گواه2 گروه2 توسط2 کسب2شده2 نمرات2 میانگین2 نیز2

شاخص2های2»نوآوری2و2خالقیت2ایده«،2»بداعت2در2طراحی2
فرم«2و»تلفیق2مؤثر2فرم2سازه2و2معماری«2وضعیت2بهتری2
2Bدارد2و2در2سایر2شاخص2ها2نمرات2 به2گروه2گواه2 نسبت2

کسب2شده2توسط2گروه2گواه2B2بهتر2بوده2است.
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 شکل 6: مقایسه شاخص های ارزیابی فرآیند طراحی معماری آزمون پایلوت

۰٫۰۰
۰٫۵۰
۱٫۰۰
۱٫۵۰
۲٫۰۰
۲٫۵۰
۳٫۰۰
۳٫۵۰
۴٫۰۰
۴٫۵۰
۵٫۰۰

حضور مداوم و  
شرکت در 
اسکیسها

ن  تعداد کرکسیو
و زمان آنها

و  شیوه زمانبندي
پیشبرد طراحی

جذب و درك 
اطالعات و  

توانایی تحلیل
اسکیسها

میزان پایبندي
به یک فرایند 
طراحی مشخص

همزمانی و  
طراحی معماري 
و سازههاي نوین

میانگین نمرات

گروه مورد مطالعه 3بین شاخص هاي ارزیابی فرایند طراحی معماري مقایسه میانگین 

اصلی Aگواه  Bگواه 

مقایسه شاخص هاي ارزیابی فرایند طراحی معماري آزمون پایلوت: 6شکل 

۰٫۰۰
۰٫۵۰
۱٫۰۰
۱٫۵۰
۲٫۰۰
۲٫۵۰
۳٫۰۰
۳٫۵۰
۴٫۰۰
۴٫۵۰
۵٫۰۰

حضور مداوم و  
شرکت در 
اسکیس ها

ن  تعداد کرکسیو
و زمان آن ها

و  شیوه زمانبندي
پیشبرد طراحی

جذب و درك 
اطالعات و  

توانایی تحلیل
اسکیس ها

میزان پایبندي
به یک فرآیند 
طراحی مشخص

همزمانی و  
طراحی معماري 
و سازه هاي نوین

میانگین نمرات

گروه مورد مطالعه 3بین شاخص هاي ارزیابی فرایند طراحی معماري مقایسه میانگین 

اصلی Aگواه  Bگواه 
 

9-1- بحث
یادگیری2 جهت2 الگویی2 به2 دستیابی2 باهدف2 تحقیق2 این2
هم2زمان2و2هم2مکان2سازه2های2نوین2به2صورت2یکپارچه2در2
پژوهش2 آزمون2های2 مبنای2 بر2 و2 معماری2 طراحی2 کارگاه2
با2یکپارچگی2در2زمان2و2مکان2 انجام2گرفت2به2نحوی2که2
واحد2دو2مقوله2دانش2نوین2سازه2ای2و2مهارت2های2توانایی2
الگوی2 شود.2 آن2 ارتقای2 موجب2 و2 شد2 ادغام2 طراحی2
موردنظر2پژوهشگر2در2قالب2آزمون2های2علمی2و2دقیق2و2با2
در2نظر2گرفتن2مالک2های2داوری2مطابق2با2نمودارهای2نتایج2

تفضیلی2مورد2تحلیل2و2استنتاج2قرارگرفت.
دقیق2 تحلیل2 بررسی2 و2 تحقیق2 اصلی2 فرضیه2 با2 مطابق2
یافته2ها2نشان2می2دهد2عملکرد2دانشجویان2گروه2 آزمون2ها2
مؤلفه2ها2 داوری2شامل2 کلیه2مالک22های2 در2 )اصلی(2 آزمون2
به2 نسبت2 معناداری2 برتری2 پژوهش،2 اصلی2 معیار22های2 و2

علمی2 نتایج2 تدقیق2 به2 توجه2 با2 دارد2 )شاهد(2 گواه2 گروه2
پژوهش2مشخص2شد2مؤلفه2های2آزمون2های2پژوهش2تفاوت2

معناداری2در2بین2گروه22های2اصلی2و2گواه2دارد.
و2 ارزیابی2 شاخص2222های2 تفکیک2 25 و2 24 جداول2 با2 مطابق2
معیارهای2ارزشیابی2با2مؤلفه2های2دقیق2آزمون2ها2بر2اساس2
سنجش2 و2 تدوین2 داوری2 مالک2های2 رتبه2222های2 و2 نمرات2
شد.2همان2طور2که2در2نمودارها2مشاهده2می2شود2سنجش2
با2توجه2به2سنجش2 تا252است.2 آزمون2ها2توسط2نمرات202
مؤلفه2ها2 معنادار2 همبستگی2 و2 داوری2 مالک22های2 و2 اعتبار2
چگونگی2 بررسی2 اصلی2 هدف2 با2 و2 تحقیق2 شاخص22های2 و2
اثرگذاری2هم2زمان2و2هم2مکان2یادگیری2سازه22های2نوین2بر2
نمودار2 معماری2 طراحی2 فرآیند2 در2 توانایی2 ارتقای2 میزان2
ذیل2نشان2دهنده2مقایسه2ارتقای2مؤلفه2های2توانایی2طراحی2

است.

شکل 7: بررسی میزان ارتقای مؤلفه های توانایی طراحی معماری )منتج از آزمون  پایلوت(

 

نتایج  مبنای  )بر  تحقیق  پیشنهادی  الگوی   -2-9
آزمون پایلوت(

آموزش2 در2 نوآوری2 به2عنوان2 پژوهش2 این2 در2 که2 آنچه2
سازه2ها2می2توان2موردتوجه2قرارداد،2مدل2متفاوت2یادگیری2
سازه2های2نوین2و2طراحی2معماری2در2یک2کارگاه2مشترک2
و2 مکان2 در2 کارگاه2 بر2 مبتنی2 عملی2 یادگیری2 به2صورت2
زمان2واحد2به2صورت2یکپارچه2و2ادغام2شده2در2قالب2مقوله2

یادگیری2 انتقال2 همچنین2 است.2 هم2مکانی(2 و2 )هم2زمانی2
به2 طراحی2 فرآیند2 ابتدای2 از2 نوین2 سازه2های2 طراحانه2
معماری2 طراحی2 توان2 توسعه2 منظور2 به2 سازنده2گرا2 روش2
نوین2 سیستم2های2 دانش2 کاربردی2 و2 مؤثر2 به2کارگیری2 و2
سازه2ای2از2ویژگی2های2این2الگو2است.2در2این2روش2دانش2
نخست2 گام2 از2 طراحی2 فرآیند2 مراحل2 تمام2 در2 سازه2 روز2
)شکل2گیری2ایده(2جهت2پیشبرد2هم2زمان2ایده2و2خالقیت2
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با2واقعیات2تکنولوژی2های2روز2دنیا2می2تواند2مؤثر2باشد.2این2
الگو2می2تواند2ضمن2بهبود2یادگیری2کاربردی2سازه2ها،2آن2را2
به2کارگاه2طراحی2انتقال2داده2و2عالوه2بر2این2که2از2ابتدای2

موجب2 می2کند2 پیدا2 اهمیت2 طراحی2 در2 ایده2 شکل2گیری2
ارتقای2مهارت2در2توانایی2طراحی2دانشجویان2معماری2شد.

 شکل 8: الگوی پیشنهادی مقاله

Studio Based learning

شناخت

درك

تحلیل

کاربرد
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ه
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in
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(

انه
راح

 ط
ري

دگی
یا

کشف و پرسشگري

خالقیت–تأمل 

تجزیه و تحلیل

یادگیري جمعی

تعامل گرا یی

انسجام

شناخت سیستم  هاي نوین  
سازه اي

بداعت در طراحی فرم

تجزیه و تحلیل سیستم و 
تکنولوژي هاي جدید

یادگیري هدفمند و کاربردي 
همزمان طراحی و سازه

انتقال یادگیري به کارگاه 
طراحی و معماري

به کارگیري هماهنگی 
فرآیند سازه هاي نوین در 

طراحی معماري

بازنمایی و تجسم بخشی

تأمل در عمل

راه حل محوري

فعالیت مشارکتی

ارزیابی

کردنفرموله 

انتقال مفاهیم کاربردي

محوريفرآیند 

تقویت عالقه و انگیزه

یادگیري محور

به کارگیري آموخته  ها

چارچوب بخشی

ین
 نو

اي
ه  ه

ساز

تناسبات

فرم

هندسه

کارکرد

رفتار

اجرا

توانایی طراحی معماري

SBL
یادگیري عملی مبتنی بر 

کارگاه

کارگاه طراحی 
معماري

نوینسازه هاي 

الگوي پیشنهادي تحقیق . 8شکل 

 

با2 پیشنهاد2می2شود2مطابق2 انجام2شده2 پژوهش2 مبنای2 بر2
اصلی2 مؤلفه2های2 پیوستگی2 و2 ترکیب2 با2 موردنظر2 الگوی2
مشترک2 مکان2 در2 نوین2 سازه2هاي2 و2 طراحانه2 یادگیری2

کارگاه2طراحي2معماري2موارد2ذیل2حاصل2شد:
2.1یادگیری2هدفمند2و2کاربردی؛

2.2تجزیه2و2تحلیل2سیستم2های2جدید؛
2.3شناخت؛

2.42بداعت2در2طراحی2فرم؛
2.52انتقال2به2کارگاه2و

2.62هماهنگی2در2فرآیند2طراحی
طراحی2 توانایی2 در2 مهارت2 اصلی2 مؤلفه2های2 نهایت2 در2
راه2حل2 عمل،2 در2 تأمل2 جمله:2 از2 معماری2 دانشجویان2
به2کارگیری2 محوری،2 فرآیند2 مشارکتی،2 فعالیت2 محوری،2

آموخته2ها2می2تواند2ارتقا2یابد.2

10. نتیجه گیری
در2این2تحقیق2رویکردی2دقیق2و2علمی2بر2مبنای2آزمون22های2
انجام2شده2در2دو2ترم2تحصیلی2جهت2دانشجویان2کارشناسی2
و2 نوین2 سازه22های2 دروس2 آموزش2 ادغام2 با2 معماری2 ارشد2

کارگاه2طراحی2معماری2،12به2کار2گرفته2شد.
تدقیق2شاخص2ها2 و2 تحلیل2 استنتاج،2 و2 تحقیق2 یافته22های2
و2مؤلفه2های2آزمون2پژوهش2مؤید2تأثیر2یادگیری2طراحانه2

دانشجویان2 توانایی2 مهارت22های2 ارتقای2 بر2 نوین2 سازه22های2
معماری2است2و2این2مسئله2مهم2زمانی2بروز2و2ظهور2می2یابد2
که2بتوان2با2تبیین2الگویی2کارآمد2دانش2نوین2سازه22ای2را2در2
کالبدی2پیوسته2و2از2ابتدای2فرآیند2طراحی2به2صورتی2کاماًل2
یکپارچه2در2جهت2توسعه2توان2طراحی2در2کارگاه2معماری2

به2کار2بست.
پایلوت2 آزمون2های2 و2 پژوهش2 فرضیه2 تصدیق2 مبنای2 بر2

)پیش2آزمون(2نتایج2ذیل2به2دست2آمد:
2.1ارتباط2متقابل2و2همزمان2طراحی2معماری2و2به2کارگیری2
سیستم2های2سازه2نوین2در2فرآیند2طراحی2معماری2می2تواند2

موجب2ارتقای2مؤلفه2های2اصلی2مهارت2در2توانایی2شد.
2.2شناخت2کامل2و2کاربردی2انواع2سیستم2ها2و2تکنولوژی2های2
ابتدای2فرآیند2طراحی2 از2 نوین2و2به2کارگیری2هدفمند2آن2
)شکل2گیری2ایده(2منجر2به2استفاده2از2فرم2های2نوآورانه2و2

خالق2در2طراحی2معماری2می2شود.
2.3با2ارائه2الگوی2کاربردی،2ضمن2بهبود2یادگیری2سازه2های2
به2 و2 داد2 انتقال2 طراحی2 کارگاه2 به2 را2 آن2 می2توان2 نوین2
مدلی2کارآ2و2مؤثر2در2آموزش2هدفمند2طراحی2معماری2و2

سازه2های2نوین2رسید.
با2توجه2به2کاربرد2مدل2پژوهشی،2می2توان2در2دانشکده2های2
معماری2ایران،2الگوی2همزمانی2و2هم2مکانی2را2بسط2و2ارائه2

نمود.
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پی نوشت

.)Integrity and Interface(22.1یادگیری2یکپارچه2و2پیوسته2در2زمان2و2مکان2واحد

2. Dreyfus
3. Dorset 
4. Demirbas
5. Demirkan
6. David Kolb
7. Seeing And Touching
8. Jian Ji
9. Adrion Bell
10. To Think in Architecture, to Feel in Structure
11. Kvan and Yunyun
12. Construction Learning
13. Jean Piaget
14. Jerome Bruner
15. John Dowey 
16. Robert Ganie
17. Ernest Hilgard
18. Marquis
19. Schon
20. Cross
21. Argyris
22. Lawson
23. Skill- Based
24. Boyer
25. Mitgang
26. Objectivist
27. Constructivist
28. ANOVA Parametric Test
29. Kruskal Wallis
30. Idea
31. Presenting
32. Formulating
33. Evaluating
34. Reflecting
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