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چکیده
ارزیابی طرح  ها  ارزیابی طرح  های معماری دانشجویان است.  یادگیری در آموزش معماری،  بررسی  ارکان اصلی  از  یکی 
امروزه به یکی از نارضایتی  های دانشجویان تبدیل  شده و بیش تر دانشجویان معتقدند این کار به  درستی انجام نمی  شود و 
یا معیار صحیحی برای سنجش آن وجود ندارد و اساتید بیش تر با سلیقه  ی شخصی به ارزیابی این دروس می  پردازند. لذا 
بررسی نحوه  ی مناسب ارزیابی این دروس که مورد توافق اساتید معماری بوده و به روشنی به ابعاد مختلف طراحی معماری 
بپردازد ضروری به نظر می  رسد. هدف این پژوهش ارائه ی روشی کاربردی به  منظور ارزیابی دروس طراحی معماری است و 
دو سؤال اصلی مطرح شده در این پژوهش عبارت اند از: 1. در ارزیابی دروس طراحی معماری باید چه عواملی مد نظر باشد؟ 
2. وزن هر یک از عوامل مؤثر در ارزیابی دروس طراحی معماری به چه میزان است؟ این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و از 
نوع زمینه  یابی )پیمایشی( است. ابزار گردآوری داده  ها منابع کتابخانه  ای، مصاحبه و پرسش  نامه است. وزن  دهی به معیارها 
و معرف  های ارزیابی دروس طراحی نیز با نظرسنجی از خبرگان )دلفی( و با روش تحلیل سلسله مراتبی )AHP( و به کمک 
نرم افزار EC صورت گرفته است. نتایج بررسی نشان داد به منظور ارزیابی کامل دروس طراحی معماری باید ارزیابی توأمان 
در طول و پایان ترم صورت پذیرد. مقایسه  ی زوجی بین آن  ها نیز بیانگر آن است که ارزیابی مستمر )با وزن 0.645( نسبت 
به ارزیابی در پایان ترم )با وزن 0.335( به  مراتب از اهمیت بیش تری برخوردار است؛ در ارزیابی مستمر، پیشرفت تحصیلی 
دانشجویان )با وزن 0.345( و رعایت مسائل اخالقی و انضباطی )با وزن 0.293( بیش ترین اهمیت را به خود اختصاص 
داده اند و در ارزیابی پایان ترم نیز توجه به بعد معنایی یعنی ایده و میزان موفقیت در تبدیل آن به فرم و پاسخ گویی طرح 

به نیازهای روحی- روانی کاربران )با وزن 0.445( مهم  تر از سایر ابعاد )فرم و عملکرد( طرح  اند.
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۱. مقدمه
روش  های طراحی با توجه به نیازهای فرهنگی جامعه در 
حال تغییر است و در گذشته با انتقال تجربیات استاد به 
صورت شفاهی انجام می  شده و امروزه به کمک تکنولوژی 
به وسیله ی ابزارهای آموزشی جدید انجام می  شود )فیضی 
آموزش،  نحوه ی  و  طراحی  محتوای  به  جز  اما   .)1387
نقش  دانشگاهی  آموزش  های  در  که  دیگری  مهم  عامل 
ایفا می کند، نحوه ی ارزیابی طرح های دانشجویان است که 
متأسفانه در اکثر دانشکده های معماری یکی از مشکالت 
در  مختلفی  عوامل  و  می آید  به  حساب  رشته  این  اصلی 
باید  حالی  که  در  و  کرده  ایجاد  اخالل  ارزیابی  نحوه ی 
دانشجویان  عملی  و  علمی  توان  نشان دهنده ی  ارزیابی 
می گردد  آنان  روحیه  ی  رفتن  بین  از  باعث  گاهی  باشد، 
)لیتکوهی 1392(. اگر ابزارهای ارزیابی دانشجویان مشخص 
نباشد، نقد و داوری به  درستی انجام نمی شود و امکان ورود 
تفاسیر شخصی و یا مطالبات غیرمرتبط با اهداف آموزشی، 
قضاوت را ناصحیح کرده و زمینه ی رشد دانشجویان را از 

بین خواهد برد. 
در سرفصل آموزش رشته  ی معماری در مؤسسات مختلف 
ارشد،  کارشناسی  و  کارشناسی  مقاطع  در  عالی  آموزش 
دروس  که  است  شده  پیش  بینی  مختلفی  واحدهای 
"طراحی معماری" از مهم ترین آن ها هستند و بیش ترین 
نتیجه  در  داده اند؛  اختصاص  خود  به  نیز  را  واحد  تعداد 
اهمیت  از  دانشجویان  برای  دروس  این  ارزیابی  نحوه ی 
را  دقیقی  معیارهای  و  باال  دقت  و  است  برخوردار  باالیی 
از داوران طلب می کند. این در حالی است که معیارهای 
ارزیابی دروس طراحی معماری عموماً ثابت نبوده و عوامل 
انتخاب  با  تأثیرگذارند.  طرح  ها  داوری  در  نیز  انسانی 
معیارهای ارزیابی با چارچوب هدفمند و معرفی آن  ها به 
ابعاد  با  دانشجویان می توانند  در طرح درس،  دانشجویان 
مختلف ارزیابی آشنا شده، عملکرد خود را با آن ها تطبیق 
دهند و به خودارزیابی بپردازند. با توجه به این   که دروس 
تعامل دانشجویان و  بر تمرین و  طراحی معماری مبتنی 
اساتید بوده و زمان زیادی از تحصیل دانشجویان به این 
امر )در آتلیه های معماری( اختصاص داده می شود، ارائه ی 
در  نمره دهی  جهت  اساتید  توافق  مورد  و  صحیح  مدل 
دروس طراحی معماری، رضایت    مندی دانشجوها از رعایت 
فعالیت  جهت  بیش تر  انگیزه ی  و  اساتید  توسط  عدالت 

کالسی در آتلیه ها را فراهم خواهد ساخت.
پاسخ  اصلی  سؤال  دو  به  است  نظر  در  پژوهش  این  در 
داده شود: 1. در ارزیابی دروس طراحی معماری باید چه 
معیارهایی مد نظر باشد؟ 2. وزن هریک از معیارهای مؤثر 
است؟  میزان  چه  به  معماری  طراحی  دروس  ارزیابی  در 
بدین منظور تالش شده است با مطالعه ی معیارهای ارزیابی 
که در پژوهش  های پیشین برای دروس طراحی پیش بینی 
 شده و مصاحبه با کارشناسان معماری، معیارهای منطقی 
و روشن برای ارزیابی کامل تر دروس طراحی معماری ارائه 

شود و به وزن  دهی آن معیارها پرداخته شود. الزم به ذکر 
است با توجه به کیفی بودن ارزیابی و نقش عوامل انسانی 
ارزیابی  برای  ثابت  و  قطعی  معیار  نمی  توان  قضاوت  در 
این دروس معرفی کرد ولی تالش شده است با مصاحبه 
معماری،  خبره  ی  اساتید  از  تن  بیست  با  نظرسنجی  و 

معیارهای کاربردی و مورد توافق ارائه گردد.

2. پیشینه پژوهش
ساختار  دلیل  به  معماری  طراحی  دروس  ارزیابی 
دانشگاهی  دروس  دیگر  با  درس  این  آموزش  متفاوت 
از  کدام  هر  و  است  برخوردار  خاصی  پیچیدگی  های  از 
مدرسین با معیارها و شیوه  های مختص به خود به ارزیابی 
نشان  موضوع  پیشینه  ی  بررسی  می  پردازند.  دروس  این 
می  دهد تا کنون پژوهش  های متعددی به اهمیت ارزیابی 
و نقش آن در آموزش پرداخته  اند؛ اما پژوهش  های کم تری 
معماری  طراحی  دروس  ارزیابی  معیارهای  بررسی  به 
پرداخته  اند که در ادامه برخی از پژوهش  های اخیر در این 

حوزه مورد بررسی قرار می  گیرد.
سابقه  ی  بین  رابطه  ی  "بررسی  در   )1392( لیتکوهی 
پایانی  پروژه  ی  قضاوت  و  معماری  دانشجویان  تحصیلی 
نهایی  بین نمرات طرح  به دنبال بررسی معناداری  آنان" 
و سایر نمرات طرح  های معماری و معدل کل دانشجویان 
قضاوت  بر  دانشجویان  تحصیلی  سابقه  ی  نقش  بر  و  بوده 
پروژه  ی نهایی ایشان تأکید داشته است. ایشان هم چنین 
مختلف  مراکز  در  داوری  مختلف  معیارهای  بررسی  به 
آموزش معماری در دانشگاه  های خارج از کشور پرداخته 
است؛ اما معین نیست آیا در معیارهای فوق توافق وجود 
دارد؟ و این که سهم هر یک از معیارها در ارزیابی دروس 

طراحی به چه میزان است؟
نظام  در  ارزیابی  و  سنجش  به  نیز   )1393( میرریاحی 
آموزش معماری پرداخته و تأکید وی بر یادگیری مبتنی 
بر تیم و ارزشیابی همتایان بوده است. پژوهشی دیگر در 
که  داده  اند  انجام   )1393( سامه  و  ایزدی  را  زمینه  این 
هدف اصلی آن پیشنهاد سازوکاری مناسب جهت سنجش 
ابزارهای  و  است  معماری  آموزش  در  طراحی  داوری  و 
شاخص  های   .1 است:  شده  تعیین  حوزه  دو  در  داوری 
 .2 خبرگان(  و  استاد  توسط  )نظارت  فرآیند  ارزیابی 
و  دانشجو  توسط  )کنترل  طراحی  ارزشیابی  معیارهای 
همتایان(. هم  چنان   که نویسندگان نیز اذعان نموده  اند با 
توجه به محدودیت جامعه  ی نمونه، باید این پژوهش تکرار 
شود یا با تعداد بیش تری انجام پذیرد تا تعمیم  پذیر شود. 
تعیین میزان تأثیر هر یک از معیارها نیز در ارزیابی طرح  ها 

مثمر ثمر خواهد بود.
رضایی آشتیانی و مهدی  نژاد )1398( نیز تأکید داشته  اند 
قدرتمند  ابزار  دانشجویان،  و  اساتید  بین  تبادل دو طرفه 
یادگیری است. ایشان پنج معیار توضیح انتقادی، توسعه  ی 
ایده منتخب، ایده، راه  حل طراحی و طرح نهایی )ارائه  دهی( 
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را جهت الگوی ارزیابی آموزشی در آتلیه  های معماری ارائه 
و وزن  دهی نموده  اند. به نظر می  رسد تعیین معرف  های هر 
یک از سرفصل  های پنج گانه فوق می  توانست بر کاربردی 
بودن این پژوهش بیفزاید. ضمن این که بهتر بود از نظر 
نیز  معیارها  در شناسایی  وزن  دهی،  بر  متخصصین عالوه 
استفاده شود و نیز اشاره به تعداد متخصصین جهت اعتبار 

وزن  دهی ضروری می  نماید.
 )Utaberta and hassanpour 2012( حسن  پور  و  اوبرتا 
ارزیابی  برای  الگویی  و  داشته  انتقادی  رویکرد  بر  تأکید 
الگو چهار  این  در  کرده  اند.  ارائه  معماری  دروس طراحی 
معیار توضیح انتقادی1 40 درصد، توسعه  ی منطقی2 30 
و  شفاهی  ارائه  و  درصد   20 توصیه3  و  پیشنهاد  درصد، 
داده    اختصاص  خود  به  را  ارزیابی  درصد   10 گرافیکی4 
است. در این پژوهش به نحوه  ی دستیابی به درصد وزنی 
هر معیار و نیز تعیین معرف  های هر معیار پرداخته نشده 

است.
معیار  بیست  مقاله  ی خود،  احدی )1397( در  نهایت  در 
محصول  و  طراحی  فرآیند  بعد  دو  در  نمره  دهی  برای  را 
طراحی معرفی کرده است و به وزن  دهی معیارها پرداخته 
شده است. در نتیجه  گیری، ضریب تأثیر معیارهای ارزیابی 
ارزشیابی  تأثیر معیارهای  فرآیند طراحی 0.51 و ضریب 
محصول طراحی 0.49 برآورد شده است. این پژوهش از 
بررسی  پژوهش  های  سایر  از  نزدیک  تر  بسیار  روش  نظر 
شده به تحقیق حاضر است، با این تفاوت که در وزن  دهی 
با بررسی  استفاده می  شود که   AHP از روش  به معیارها 
را  داده  ها  بین  ناهماهنگی  احتمال  ناسازگاری  ضریب 

بررسی می  کند و بیش تر مورد اعتماد است.

که  پژوهش  هایی  بیش تر  در  می  شود  مشاهده  چه  چنان 
به بحث تعیین معیارهای ارزیابی دروس طراحی معماری 
نواقص ذیل مشاهده می  شود: جامع  از  پرداخته  اند برخی 
و کامل نبودن معیارهای معرفی شده، عدم بررسی توافق 
معرف  ها،  ناقص  شناسایی  معرفی شده،  معیارهای  سر  بر 
عدم وزن  دهی به معیارها و معرف  ها. آن چه این تحقیق 
را از بقیه متمایز می  کند سعی در معرفی کامل معیارها و 
نظر  اجماع  و  معماری  ارزیابی دروس طراحی  معرف  های 
خبرگان معماری در معیارها و معرف  های شناسایی شده و 

وزن  دهی به آن  هاست. 

3. روش پژوهش
پژوهش، توصیفی و از نوع زمینه  یابی )پیمایشی( است. ابزار 
گردآوری داده  ها، منابع کتابخانه  ای، مصاحبه و پرسش  نامه 
و  ریزمعیارها  معیارها،  است.  باز  با 13 سؤال  خودساخته 
فوق  منابع  از  معماری  ارزیابی دروس طراحی  معرف  های 
از  نظرسنجی  با  نیز  آن  ها  به  وزن  دهی  و  شده  حاصل 
 )AHP( و با روش تحلیل سلسله مراتبی )خبرگان )دلفی
و به کمک نرم افزار )Expert Choice )EC صورت گرفته 
نفر   20 نظرات  از  معیارها  روایی  از  اطمینان  برای  است. 
منظور  به  است.  استفاده  شده  معماری  مجرب  اساتید  از 
دستیابی به ضریب توافق باالتر از 0.7 به پرسش شوندگان 
اجرا  مرتبه  تا سه  و پرسش  نامه در دو  داده شد  بازخورد 
گردید. ضریب ناسازگاری کلی 0.06 نیز بیانگر آن است 
که قضاوت  ها در تحلیل سلسله مراتبی مورد اطمینان است. 

مدل پژوهشی به  کار رفته مطابق شکل ذیل است.

شکل ۱: مدل پژوهش

4. ارزیابی و اهمیت آن
ارزیابی5 در فرهنگ  لغات متفاوت به معنی یافتن  واژه  ی 
ارزش یک  چیز و یافتن بهای آن است و به  طور معمول 
تحقیقات  در  ولی  می  گردد؛  جایگزین  ارزشیابی  واژه  ی  با 
ارزیابی  معادل  دیگری  واژه  های  گاهی  آموزش  با  مرتبط 
از  دارند  متفاوتی  معنایی  بار  که  می  شوند  گرفته  کار  به 
اشاره  سنجش7  و  اندازه  گیری6  به  می  توان  آن  ها  جمله ی 
به  می زنیم  دست  خصوصیتی  اندازه گیری  به  وقتی  کرد. 

را چنان   بلکه یک وضعیت  ارزش آن نمی پردازیم  تعیین 
که هست نشان می دهیم، ولی ارزیابی فرآیندی است که 
مفهوم  و  است  آزمودن  احتماالً  و  اندازه گیری  بر  مشتمل 
1392(؛  )لطف آبادی  دارد  خود  با  نیز  را  ارزشی  داوری 
سنجش نیز، یک مفهوم جامع و وسیع تر دارد که شامل 
فرآیند کاملی از اجرای آزمون، تحلیل و تفسیر اطالعات و 
پیش بینی درباره ی یک فرد است )حسن  زاده و مداح 1388(. 
آن چه در این پژوهش مورد هدف بررسی است معیارهای 
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"ارزیابی" دروس طراحی معماری است که در این مسیر 
بهره  برداری  مختلفی  آزمون  های  و  ابزارها  از  است  ممکن 

شده باشد.
پرورش  و  آموزش  در  را  مختلفی  نقش  های  ارزیابی 
)بازخورد  بازخورد دهنده  نقش  می  کند:  ایفا  دانشجویان 
نقش  آن  ها(،  تدریس  کارآمدی  مورد  در  مدرس  به 
نقش  دانشجویان،  برای  انگیزش  ایجادکننده ی 
یادگیري  و  مطالعه  چگونگی  )تأثیرپذیری  هدایت  کننده 
دانشجویان و نحوه  ی آموزش مدرسان از ماهیت سنجش( 
و  اجتماعی  سازمان  های  دانشگاه،  )بین  ارتباطی  نقش  و 

خانواده( )رضایی آشتیانی و مهدی  نژاد 1398(.

شکل 2: نقش  های ارزیابی

)رضائی آشتیانی و مهدی  نژاد 1398(

با توجه به اهمیت ارزیابی در آموزش از دیرباز تا کنون، 
اساتید ارزیابی کّمی را برای این مهم که شاگردان خود به 
چه میزان درس را متوجه شده  اند به کار می  گرفته  اند؛ اما

دارد  زیادی  تفاوت  های  رشته  ها  دیگر  با  معماری  آموزش 
می  کند؛  ایفا  رشته  این  در  را  پررنگی  نقش  عملی  کار  و 
دانشجویان رشته  ی معماری بیش تر وقت خود را در آتلیه  ها 
گذرانده و به کار طراحی مشغول  اند؛ با این وجود آموزش 
معماری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ارزیابی بخش 
مهمی از آموزش معماری است و هنگامی که طراح بداند در 
انتها به ارزیابی طرح وی خواهند پرداخت، از همان ابتدای 
به  همواره  و  است  خودش  با  انتقادی  گفتگویی  در  کار 
خودارزیابی می  پردازد؛ در این صورت ارزیابی، هم حلقه  ای 
تصمیم  گیری  مقدمه  ی  هم  است،  طراح  تفکر  فرآیند  از 
اساتید و هم پیش  نیاز سنجش دانشجو به وسیله  ی دیگر 
دانشجویان است. ارزیابی طرح  های دانشجویان در رشته  ی 
است چرا که دروس  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  معماری 
که  است  آموزش  هایی  تمامی  یادگیری  تجلی  طراحی، 
دانشجویان فراگرفته اند و لذا نمراتی که دانشجوها از این 
مهم  اساتید  و  دانشجوها  برای  می نمایند  کسب  دروس 
جنس  از  فی نفسه  معماری  طرح  های  ارزیابی  اما  است. 
کیفی بوده و داوران به اتکای سلیقه و پسند خود طرح  های 
دانشجویان را ارزیابی می  کنند )ندیمی 1389( و اگر مالک 
و روشی نظام  مند برای این ارزیابی مطرح شود، سهم تأثیر 
پسند و سلیقه  ی فردی داوران خودبه خود کاهش می  یابد.

5. فرآیند طراحی
طراحی  ماهیت  موضوع  به  متعددی  اندیشمندان 
پرداخته  اند؛ روزنبرگ و ایکلز سه مرحله  ی تجزیه  و تحلیل، 
دانسته  اند  طراحی  مراحل  را  ارزیابی  و  ترکیب  و  تجزیه 
معاصر  طراحان   .)Roozenburg and Eekels 1995(
دیگری نیز دسته  بندی  های مختلفی را در خصوص مراحل 
طراحی مطرح کرده  اند که در جدول 1 به آن ها اشاره  شده 

است.

جدول۱- مراحل طراحی از دیدگاه پژوهش  گران مختلف

مراحل طراحیطراحان معاصر

تجزیه وتحلیل/ ترکیب)کریستوفر الکساندر، 1396(

بینش اولیه/ آمادگی/ نهفتگی/ اشراق/ اثبات)الوسون، 1390(

تدارک/ نهفتگی/ روشنگری/ نفی و اثبات)محمودی، 1397(

 )Markus, 1969( تحلیل/ ترکیب/ ارزیابی/ تصمیم گیری

چهار مرحله  ی اصلی در طراحی قابل شناسایی است )شکل 3(.بررسی انواع مدل  های طراحی نشان دهنده ی آن است که 
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شکل 3: فرآیند طراحی

در  طراح  اقدامات  انواع  طراحی:  از  پیش  اولیه  تحلیل   -
جهت به دست آوردن اطالعات کافی برای طراحی که از 
اشتباهات آینده جلوگیری می  کند و باعث می  شود مسیر 

طراحی به  درستی طی شود. 
گفته  طراح  مختلف  ایده  های  ارائه  ی  به  اولیه:  طراحی   -
می  شود که به کارفرما ارائه می  شود و پس از تأیید آن ها به 

مرحله  ی ارزیابی وارد می  شود.
همه  ی جوانب طرح  بررسی  اولیه: شامل  ارزیابی طرح   -

است.
به  طراح  اولیه  طرح  های  ارزیابی  از  پس  طرح:  اصالح   -
چرخه  ی  در  را  آن  دوباره  و  می  پردازد  خود  طرح  اصالح 
طراحی قرار می دهد و آن  قدر به این کار ادامه می  دهد تا 

طرح نهایی با بیش ترین کارایی به دست آید. 
با این که خروجی دروس طراحی معماری عموماً مجموعه  ی 
اثر معماری  اند و مطابق آن  مدارکی است که معرف یک 
مدارک به ارزیابی طرح  ها پرداخته می  شود؛ اما چنان چه 
بیان شد طراحی معماری فرآیندی رفت و برگشتی است 
و دانشجو برای رسیدن به طرح نهایی نیاز به تحلیل اولیه، 
طراحی اولیه، ارزیابی و اصالح طرح دارد. بررسی پیشینه و 
تحلیل مصاحبه  ها و پرسش نامه  ی باز انجام گرفته با 20 نفر 
از اساتید خبره معماری در دانشگاه  های مختلف کشور که 
سابقه تدریس نسبتاً طوالنی )10 تا 15 سال( در دروس 
طراحی معماری داشته  اند نیز مؤید این مطلب است که با 
توجه به ساختار آموزش دروس طراحی معماری، عالوه بر 
محصول معماری، فرآیند طراحی در ارزیابی سهم به سزایی 
دارد. در ادامه ابتدا به مؤلفه  های مؤثر در ارزیابی مستمر 
پرداخته می  شود و سپس مؤلفه  های مؤثر در ارزیابی نهایی 

مطرح می  گردد. 

5-۱- ارزیابی مستمر
که  معتقدند   )Tridane et al. 2015( همکاران  و  تریدن 
اساتید  به  می  تواند  مناسب  مستمر  ارزشیابی  طراحی 
به  نمی  تواند  که  نهایی  ارزشیابی  مشکل  تا  کند  کمک 
به عهده  را  دانشجویان  پایش  و  پیشرفت، کنترل  تنهایی 
بگیرد را به خوبی حل کند. در واقع ارزیابی مستمر بخش 
گرفتن  و  دانشجویان  یادگیری  فرایند  از  جدایی  ناپذیر 

بازخورد مداوم از آن   چیزی است که استاد به دانشجویان 
نیاز روش کار خود را بهبود  تا در صورت  خود می  آموزد 
همکاران  و  غالمی   .)Black and Wiliam 2009( بخشد 
و  مستمر  ارزیابی  میان  اصلی  تفاوت  چهار  نیز   )1398(
این  گونه  یادگیرنده  نظر  از  مختلف  مضامین  در  را  پایانی 
و  روایی  شاخص  های  نبودن  یکسان   .1 می  کنند:  مطرح 
کیفیت  از  نارضایتی   .2 نهایی،  مستمر  آزمون  در  پایانی 
حجم  در  تفاوت   .4 و  فردی  عوامل   .3 اساتید،  تدریس 

مطالب مورد آزمون. 
با توجه به ماهیت دروس طراحی به نظر غالب متخصصین 
معماری، ارزیابی دانشجویان در طول  ترم تحصیلی سهم 
به سزایی از ارزیابی کلی را به خود اختصاص می  دهد و به 
نظر ایشان پیشرفت و یادگیری دانشجو در طول آموزش 
در  تحویل شده  مستندات  به  نسبت  بیش تری  اهمیت  از 
پایان ترم تحصیلی دارد. بنا بر تحلیل یافته  های حاصل از 
ارزیابی  اصلی مورد  اساتید، معیارهای  و تجربیات  نظرات 
قابل  عنوان  چند  در  معماری  دروس  در  ترم  طول  در 
آن  ها،  کاربرد  و  مطالعات  مؤثر،  حضور  است:  دسته  بندی 
پیشرفت تحصیلی، فعالیت  های فوق برنامه و مسائل اخالق 

و انضباطی.
نیز  و  معماری  در  طراحی  دروس  ماهیت  به  توجه  با   -
لزوم گذراندن فرآیندهای تعریف شده در طراحی معماری، 
"حضور مؤثر" از عامل  های مهم در ارزیابی مستمر است. 
را  کوتاه  بازه  ی  در  انجام  قابلیت  معماری  طراحی  دروس 
بهره  برداری  آموزش،  ابزارهای مختلفی جهت  از  و  ندارند 
می  شود که نیازمند شرکت و حضور مداوم در برنامه  های 
بازدیدهای  اسکیس  ها،  آتلیه،  در  فعالیت  از جمله  کالس 
علمی، کالس  های مجازی و سایر برنامه  های تعیین شده 
بر  تالش  معماری  طراحی  دروس  در  هم چنین  است. 
یادگیری با رویکرد تدریس دانشجو محور است )در مقابل 
مستقیم  دخالت  یادگیری  امر  در  دانشجو  و  استاد محور( 
داشته و با استفاده از نیروی ابتکار و خالقیت خود مسیر 
یادگیری را طی می  کند و کرکسیون  های مکرر در طول ترم 
در دروس طراحی معماری مؤید این مطلب است؛ لذا از 
نظر اساتید تعداد کرکسیون  ها، زمانی که به آن  ها اختصاص 
می  یابد، روحیه  ی پرسش  گری و مطالبه  گری علمی و انجام 



212

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
01
یز
پای
.4

ه0
مار

ش


مناسب تکالیفی که به دانشجویان سپرده می  شود، بیانگر 
حضور مؤثر دانشجو و باعث پیشرفت تدریجی وی است. 
از انتظارات دیگر از دانشجوها در طول ترم، مشارکت فعال 
دانشجویان در آتلیه و ارزیابی دانشجویان توسط یکدیگر 
)ارزشیابی همتایان( در تمرین  های مختلف است که کمک 
خواهد کرد ارزیابي پروژه  ها، به دقت و صحت نزدیک شود. 
به عبارت دیگر وقتی دانشجویان هم ارزیابی  کننده هستند 
بیش تر  آن  ها  یادگیری  مراتب  به  ارزیابی  شونده،  هم  و 
ارزیابی  و  نقد  تمرین  مدرسین،  حمایت  های  و  می  شود 
انتقادات  و  پیشنهادات  پذیرش  و  دیگران  فعالیت  های 

منطقی را برای دانشجویان به همراه خواهد داشت. 
- ارزیابی مطالعات اولیه که جزء ملزومات فرآیند طراحی 
اطالعات  مناسب  قبیل جمع  آوری  از  معرف  هایی  با  است 
سایر  با  )تعامل  گروهی  کار  آن  ها،  تحلیل  توانایی  و 
و  مطالعات  کتبی  و  مناسب شفاهی  ارائه  ی  دانشجویان(، 
بهره  برداری مناسب از مطالعات در طراحی می  تواند مورد 

بررسی قرار   گیرد.
اساس  بر  ترم  در طول  نیز  دانشجو  تحصیلی  پیشرفت   -
انجام شده  اولیه  ارزیابی  با  دانشجو  وضعیت  مقایسه  ی 
همکاران  نظر  و  تحصیلی  سوابق  پیش آزمون،  طریق  )از 
با  ارتباط طرح  در مورد دانشجو(، کیفیت تحویل موقت، 
یک  به  پایبندی  میزان  و  به طرح  پژوهش  )سیر  تحقیق 

فرآیند طراحی مشخص( قابل ارزیابی است.
- از معیارهای دیگر اساتید در ارزیابی مستمر، فعالیت  های 
از  معیار  این  معرف  های  است.  دانشجویان  برنامه  ی  فوق 
نظر اساتید میزان مطالعه و معلومات دانشجو، فعالیت  های 
فعالیت  های  در  مشارکت  و  طرح  با  مرتبط  پژوهشی 
از قبیل انجمن  ها و کانون  های علمی  داوطلبانه  ی جمعی 

دانشگاه است. 
- با توجه به میزان و نوع رابطه  ی اساتید با دانشجویان در 
رشته  ی معماری و به  خصوص در دروس طراحی از نکات 
رعایت  دانشجوها  مستمر  ارزیابی  در  اساتید  دیگر  مهم 
رعایت  عدم  یا  رعایت  تأثیر  بحث  است.  اخالقی  مسائل 
برانگیزی  چالش  موضوع  ارزیابی،  در  اخالقی  شئونات 
است؛ از سویی تأثیر آن در ارزیابی ممکن است منجر به 
ظاهرسازی و ریا شود که خود نوعی منکر است و از سوی 
دیگر وظایف تربیتی اساتید مانع از آن می  شود که ایشان 

نسبت به موضوعات اخالقی و انضباطی بی  تفاوت باشند. 
با توجه به تأثیر همه جانبه ی محیط و فضاهای طراحی شده 
توسط طراحان بر روح و روان و فرهنگ جامعه، ضروری است 
که اصول اخالقی توسط ایشان رعایت شود و گام نخست 
اتفاق بیفتد. فتوت  نامه ها در  باید در آموزش معماری  آن 
اصناف گوناگون در گذشته حکایت از اهمیت رعایت اصول 
در گذشته  دارد.  مختلف  در حرفه  های  انسانی  و  اخالقی 
آموزش معماری در ایران، به  طور عمده به شیوه  ی استاد- 
شاگردی بوده است و فرد در صورتی به شاگردی پذیرفته 
می  شد که اهلیت آن را داشت؛ رفتار و منش استاد و انتقال 

مهارت  های حرفه  ای بر پایه  ی مبانی معنوی و دینی نیز در 
این شیوه از اهمیت باالیی برخوردار بوده است تا جایی که 
آن شیوه را به  عنوان نهادی تربیتی مطرح نموده است. در 
این شیوه شاگرد نه  تنها اصول اولیه  ی معماری و ضوابط 
آن را می  آموخت بلکه اصول اخالقی را نیز متناسب با آن 
به  نیز  را  شاگرد  معنوی  تربیت  استاد،  و  می  دید  آموزش 
این  به فراموشی سپردن  با گذشت زمان و  عهده داشت. 
از اهمیت این بعد از  شیوه و آموزش به  نظام های جدید 
آموزش کاسته شد و تربیت اخالقی دانشجویان از تربیت 
حرفه  ای ایشان منفک گردید. اما هم چنان از نظر بسیاری 
دانشجویان  توسط  اخالقی  نکات  رعایت  معماری  اساتید 
امری ضروری است و در ارزیابی دروس نیز به آن توجه 
دارند هرچند به معیارهای نازل  تری از جمله رعایت نظم، 
حضور به  موقع در کالس، رعایت ادب، پرهیز از توهین و 
شرایط  و  مذهبی  اعتقادات  به  و  است  یافته  تقلیل  غیره 

معنوی دانشجویان اهمیت چندانی داده نمی  شود. 

5-2- ارزیابی پایانی طرح
گوناگونی  ابزار  و  روش  ها  با  معماری  طرح  های  نهایت  در 
پیدایش  ابتدای  از  ارائه طراحی  نحوه  ی  ارائه خواهد شد. 
انسان تا به امروز تغییرات زیادی داشته است و می  توان آن 
را به چهار دوره  ی مستقل ظهور فن، طراحی با ترسیمات 
کرد.  تقسیم  جدید  طراحی  و  نظام  مند  طراحی  دستی، 
را  خود  آثار  اولیه  ابزارهای  کمک  به  پیشه  وران  ابتدا  در 
می  ساختند که در آن حالت آن چه به  وسیله ی بشر ساخته 
می  شد مستقیم از ذهن او سرچشمه می  گرفت و هیچ  گاه 
در جایی ثبت و ارزیابی نمی  شد؛ اما با پیدایش رنسانس، 
کمک  به  طراحان  و  یافت  زیادی  رواج  دستی  ترسیمات 
ابزارهای ساده  ی طراحی، آثار خود را پیش از ساخته شدن 
ترسیم می  کردند؛ با افزایش روزافزون فن  آوری بشر نیاز به 
 سرعت بیش تر در فرآیند طراحی را بیش  از پیش احساس 
هم  زمان  تا  آورد  روی  طراحی  نظام  مند  روش  به  و  کرده 
و  کنند  کار  واحد  طرح  یک  روی  بتوانند  طراح  چندین 
پژوهش  های  و  تحقیقات  انجام  با  در عصر حاضر  باالخره 
مختلف  طراحان  تکنولوژی  پیشرفت  هم چنین  و  فراوان 
کرده  اند  معرفی  برای طراحی خود  را  متفاوتی  روش  های 
طرح  ارزیابی  معماری  طرح  دروس  در   .)Jones 1970(
است  قابل تفکیک  اصلی  بعد  دو  در  دانشجویان  نهایی 
یک بعد شواهد مکتوب یا کیفیت ارائه است و بعد دیگر 

محتوای ارائه شده یا کیفیت طراحی است.
- کیفیت ارائه: ارزیابی کیفیت ارائه سهل  تر است؛ این که 
مدارک ارائه شده )پالن ها، نماها، مقاطع، سایت، انیمیشن، 
ماکت و غیره( کامل هستند یا خیر؟ آیا اصول ترسیم رعایت 
بررسی شیت  بندی  با  نیز  ارائه  نه؟ گرافیک  یا  شده است 
ابزار  از  استفاده  غیره(،  و  مقیاس  )ترکیب  بندی،  مدارک 
یا نرم  افزارهای مناسب در ارائه  ی سه بعدی قابل  دستیابی 
است. به نظر برخی از اساتید فراهم آوردن امکان دفاع از 
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طرح  ها ضروری است و ارزیابی در خصوص کیفیت ارائه را 
کامل  تر می  سازد.

ارزیابی کیفیت  - کیفیت طراحی: به منظور دقیق شدن 
ارائه  ی طرح نهایی می  توان ابعاد معماری مشخص گردند 
تا میزان یادگیری و فعالیت دانشجو در ابعاد مختلف آن 
مورد ارزیابی قرار گیرد. معماران مختلف ابعاد معماری را 
آنان  از  برخی  کرده اند؛  دسته بندی  متفاوتی  گونه های  به 
دو  به  را  معماری  ابعاد  نصر  و  نقی  زاده  نقره کار،  هم چون 
بخش صورت و معنا تقسیم کرده اند؛ اردالن ماده، سطح، 
فضا، شکل و رنگ را ابعاد معماری می داند )معماریان 1393(؛ 

کاپون )1383( این ابعاد را بر اساس نظریه ویتروویان فرم، 
عملکرد و معنا معرفی می کند؛ بر اساس مدل کانتر و پانتر 
مفهوم  به  که  معنا  و  فعالیت  کالبد،  به  تقسیم بندی  این 
تصورات و ادراک و مفهوم می باشد، دسته بندی  شده )گلکار 
1379( و از دید پاکزاد )1385( نیز ابعاد معماری شامل 
ابعاد  بررسی  می  رسد  نظر  به  است.  معنا  و  عملکرد  فرم، 
که  است  آن  بیانگر  مختلف  معماران  دیدگاه  از  معماری 
مورد  معنا  و  عملکرد  فرم،  ابعاد  به  معماری  تقسیم  بندی 
پذیرش اکثر متخصصین باشد و می  تواند در ارزیابی نهایی 

دروس طراحی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

شکل 4: ابعاد مختلف معماری

شامل  پرسش  شوندگان  نظر  از  فرم  ارزیابی  معرف  های 
به مسأله  ی طراحی )شناخت صحیح مسأله  ی  پاسخ  دهی 
پاسخ  گویی  میزان  مسأله،  به  پاسخ  گویی  نحوه  ی  طراحی، 
ترکیب  بندی  غیره(،  و  نوآوری  و  خالقیت  مسأله،  به 
با ضوابط  مناسب حجم، مالحظات بستر طراحی )تطابق 
طراحی، تطابق با محدودیت  های سایت، تمهیدات اقلیمی، 
دانش  و  غیره(  و  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  مسائل 
اجرایی )توجه به اصول فنی، سازه  ای و تأسیساتی، معرفی 
مصالح و استفاده  ی منطقی از آن  ها( است. پاسخ  دهی به 
مسأله  ی طراحی در هر سه بعد فرم، عملکرد و معنا صورت 
معرف  مناسب،  عملکردی  فضایی  سازمان  د  هی  می  پذیرد. 
دیگر در ارزیابی عملکرد است و سایر معرف  های ارزیابی 
معنا پاسخ  گویی به نیازهای روحی و روانی کاربران، تناسب 
در  موفقیت  میزان  و  طراحی  موضوع  با  کانسپت  یا  ایده 

تبدیل ایده به فرم است.

6. یافته  های تحقیق
بر اساس آن چه بیان شد در پاسخ به سؤال اول پژوهش 
می  توان گفت ارزیابی دروس طراحی معماری در دو بعد 
می  پذیرد.  انجام  نهایی  ارزیابی  و  مستمر  ارزیابی  اصلی 
ارزیابی مستمر خود شامل بررسی حضور مؤثر، مطالعات و 
کاربرد آن  ها، پیشرفت تحصیلی، فعالیت  های فوق برنامه و 
رعایت مسائل اخالقی و انضباطی است. در ارزیابی نهایی 
نهایی  محصول  کیفیت  نیز  و  ارائه شده  مستندات  به  نیز 
از  طراحی توجه می  شود. در شکل 5 معرف  های هر یک 

ابعاد فوق ارائه گردیده است. 
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شکل 5: ابعاد، ریز ابعاد و معرف  های ارزیابی دروس طراحی معماری

در مرحله  ی بعد به منظور پاسخ  دهی به سؤال دوم پژوهش، 
وزن  دهی به ابعاد و ریز ابعاد معرفی شده به روش دلفی و با 
نظرسنجی از 20 تن از اساتید مجرب معماری انجام شد و 
مقایسه  ی دوبه دویی ابعاد و ریز ابعاد شناسایی شده صورت 
گرفت تا ضریب اهمیت هر یک از ابعاد و ریز ابعاد به دست 
سلسله مراتبی  تحلیل  روش  کمک  به  مقایسه  ها  این  آید. 
اکسپرت  نرم افزار  با  و  ساعتی  کمیتی   9 مقیاس  در  و 
بر  معرف  هر  نهایی  وزن  تا  گرفت  صورت   )EC( چویس 
هر  نهایی  )وزن  دست   آید  به  کارشناسان  نظرات  اساس 
در  بعد  ریز  هر  وزن  در  بعد  هر  وزن  معرف حاصل  ضرب 
حصول  برای  است  ذکر  به  الزم  است(.  معرف  هر  وزن 
پرسش  نامه  دریافتی  پاسخ  های  در  آراء  اتفاق  و  پایداری 
)هماهنگی و توافق بر روی شاخص  ها و متغیرهای مورد 
پرسش( پرسش  نامه برای دو تا سه بار برای برخی از اعضا 
ارسال گردید تا ضریب توافق کندال باالی 0.7 حاصل شد. 
ضریب ناسازگاری کلی در مقایسات زوجی انجام شده نیز 

باال در مقایسات  از سازگاری  0.06 حاصل شد که نشان 
زوجی دارد8. 

مقایسه  ی زوجی ابعاد "ارزیابی مستمر" و "ارزیابی نهایی" 
ارزیابی  در  معتقدند  پرسش  شوندگان  که  است  آن  بیانگر 
و   0.645 مستمر  ارزیابی  اهمیت  ضریب  طراحی  دروس 
از  نشان  که  است   0.355 نهایی  ارزیابی  اهمیت  ضریب 

اهمیت باالی ارزیابی در طول ترم تحصیلی دارد.
مقایسه دوبه دویی ریز ابعاد ارزیابی مستمر )شکل 6( نیز 
تحصیلی  پیشرفت  به  کارشناسان  زیاد  اهمیت  از  حاکی 
دانشجو است؛ این که دانشجو چه مسیری را در طی ترم 
تحصیلی طی می  کند و آیا تغییری در دانش وی نسبت 
قابل  نکته  ی  و  یا خیر؟  اتفاق می  افتد  به موضوع طراحی 
به  نسبت  اخالقی  ویژگی  های  رعایت  اهمیت  دیگر   توجه 
سایر ریز ابعاد یعنی مطالعات و کاربرد آن، حضور مؤثر و 

فعالیت  های فوق برنامه است.

شکل 6: وزن هر یک از ریز ابعاد ارزیابی مستمر
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نشان  نیز  ارائه  کیفیت  و  طراحی  کیفیت  بین  مقایسه  ی 
می  دهد اهمیت طراحی با وزن 0.861 به مراتب بیش تر از 
ارائه با وزن 0.139 است. در شکل 7 وزن نهایی هر یک از 
ریز ابعاِد کیفیت ارائه و کیفیت طراحی که از حاصل  ضرب 
هر یک از ریز ابعاد اشاره شده در وزن کیفیت ارائه و کیفیت 
طراحی است نمایش داده شده است و بیانگر آن است که 

در  معماری  طراحی  در  ایده  و  مفهومی  مسائل  به  توجه 
اولویت بوده و عملکرد و فرم در رتبه های بعدی قرار دارند. 
در خصوص ارائه نیز تحویل مستندات به صورت کامل با 
مهم تر  از طرح  دفاع  و  ارائه  نحوه ی  از  فنی  نکات  رعایت 

دانسته شده اند.

شکل 7: وزن هر یک از ریز ابعاد کیفیت طراحی و کیفیت ارائه

در شکل 8 نیز وزن نهایی هر یک از ریز ابعاد مطرح شده 
جهت ارزیابی دروس طراحی به ترتیب اولویت، ارائه شده 
است. الزم به ذکر است به منظور سهولت در ارزیابی، وزن 

معرف  ها یکسان در نظر گرفته شده است و به مقایسه  ی 
زوجی معرف  ها پرداخته نشده است.

شکل 8: وزن نهایی تمامی ریز ابعاد ارزیابی دروس طراحی

7. ارائه مدل ارزیابی
با توجه به اهمیت ارزیابی در فرآیند آموزش معماری در 
اقدام به شناخت معیارهای مؤثر در  این پژوهش نخست 
ارزیابی دروس طراحی معماری شد )با جستجو در منابع 
معیارهای  سپس  و  پرسش  نامه(  و  مصاحبه  کتابخانه  ای، 
معماری  مجرب  اساتید  از  تن   20 توسط  شناسایی شده 
بعدی  گام  در  گرفت.  قرار  پاالیش  و  بررسی  نقد،  مورد 
روش  با  معرفی شده  معیارهای  از  یک  هر  وزن  دهی  به 
تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شد و وزن نهایی هر معرف 

شد9  حاصل  معماری  طراحی  دروس  ارزیابی  منظور  به  
)جدول 2(. برای ارزیابی دروس طراحی معماری، هر کدام 
تا خیلی  )از خیلی ضعیف  لیکرت  از معرف  ها در مقیاس 
تا 5 اختصاص  از 1  امتیازدهی می  شوند و نمرات  خوب( 
آن  وزن  وزن  در  نمرات  از  یک  هر  می  شود، سپس  داده 
در  نمرات  تجمیع  نهایی،  نمره  ی  و  شده  ضرب  معرف 
معرف  های مختلف خواهد بود. این مدل با نرم  افزار اکسل 
 برنامه ریزی شده و توسط اساتید معماری قابل بهره  برداری 

است10.
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جدول 2: ابعاد، ریز ابعاد و معرف  های ارزیابی دروس طراحی معماری و وزن آن  ها

وزن نهایی هر معرف معرف  هاریز ابعادابعاد
)ضربدر 100(

ارزیابی مستمر )0.645(

حضور مؤثر )0.148(

شرکت و حضور مداوم در برنامه  های درس )فعالیت در آتلیه، اسکیس  ها، 
1.90بازدیدهای علمی، کالس  های مجازی و سایر برنامه  های تعیین شده( )0.2(

1.90تعداد و زمان کرکسیون  ها )0.2(

1.90ارائه  ی طرح به دیگر دانشجویان )نمره  ی همتایان( )0.2(

1.90روحیه  ی پرسشگری و مطالبه  گری علمی )0.2(

1.90انجام مناسب تکالیف مختلف در طول ترم )0.2(

مطالعات و کاربرد آن  ها 
)0.15(

2.42جمع  آوری مناسب اطالعات و توانایی تحلیل آن  ها )0.25(

2.42کار گروهی )تعامل با سایر دانشجویان( )0.25(

2.42ارائه  ی مناسب شفاهی مطالعات )0.25(

2.42بهره برداری مناسب از مطالعات در طراحی )0.25(

پیشرفت تحصیلی 
)0.345(

میزان پیشرفت دانشجو در طول ترم بر اساس ارزیابی اولیه )مانند سوابق 
7.41تحصیلی، پیش  آزمون، نظر همکاران( )0.333(

7.41کیفیت تحویل موقت )0.333(

یک  به  پایبندی  میزان  و  طرح  به  پژوهش  )سیر  تحقیق  با  طرح  ارتباط 
7.41فرآیند طراحی مشخص( )0.333(

فعالیت  های فوق برنامه 
)0.063(

1.35مطالعه و معلومات دانشجو )0.333(

1.35مشارکت در فعالیت  های جمعی )انجمن  ها و کانون  ها و غیره( )0.333(

1.35فعالیت  های پژوهشی مرتبط با طرح )0.333(

مسائل اخالقی و 
انضباطی )0.293(

رفتار محترمانه با اساتید و دانشجویان )پرهیز از توهین، جسارت، کاربرد 
9.45الفاظ زشت و غیره( )0.5(

مراعات صداقت در فعالیت های دانشجویی )پرهیز از تقلب، کپی برداری از 
9.45فعالیت سایرین و غیره( )0.5(

ارزیابی نهایی )0.355(

ت ارائه )0.139(
کیفی

ارائه مکتوب 
)0.692(

نماها،  پالن  ها،  ایده  ها،  دیاگرام  ها،  )سناریو،  اسناد  و  مدارک  بودن  کامل 
1.71مقاطع، سایت، انیمیشن، ماکت، غیره( )0.5(

1.71رعایت اصول ترسیم )0.5(

ارائه شفاهی 
)0.084(

0.08انسجام مطالب )0.2(

0.08دفاعیات منطقی و علمی از طرح )0.2(

0.08خالقیت در نحوه    ی ارائه )0.2(

0.08رعایت محدودیت زمانی در ارائه )0.2(

0.08تسلط در ارائه  ی مطالب )0.2(

ارائه گرافیکی 
)0.224(

1.10شیت  بندی مناسب )ترکیب  بندی، مقیاس و غیره( )0.5(

1.10استفاده از ابزار یا نرم  افزارهای مناسب در ارائه   )0.5(
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وزن نهایی هر معرف معرف  هاریز ابعادابعاد
)ضربدر 100(

ارزیابی نهایی )0.355(

ت طراحی )0.861(
کیفی

فرم )0.271(

نحوه  ی  طراحی،  مسأله  صحیح  )شناخت  طراحی  مساله  به  پاسخ  دهی 
و  نوآوری  و  مسأله، خالقیت  به  پاسخ  گویی  میزان  مسأله،  به  پاسخ  گویی 

غیره( )0.25(
2.07

2.07ترکیب بندی مناسب حجمی )0.25(

مالحظات بستر طراحی )تطابق با ضوابط طراحی، تطابق با محدودیت  های 
2.07سایت، تمهیدات اقلیمی، مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و غیره( )0.25(

دانش اجرایی )توجه به اصول فنی، سازه  ای و تأسیساتی، معرفی مصالح و 
2.07استفاده  ی منطقی از آن  ها( )0.25(

عملکرد 
)0.284(

نحوه  ی  طراحی،  مسأله  ی  صحیح  )شناخت  طراحی  مسأله  به  پاسخ  دهی 
پاسخ  گویی به مسأله، میزان پاسخ  گویی به مسأله، خالقیت، نوآوری و غیره( 

)0.5(
4.34

4.34سازمان  دهی فضایی عملکردی مناسب )0.5(

معنا )0.445(

پاسخ  دهی به مسأله  ی طراحی )شناخت صحیح مسأله  ی طراحی، نحوه  ی 
پاسخ  گویی به مسأله، میزان پاسخ  گویی به مسأله، خالقیت، نوآوری و غیره( 

)0.25(
3.4

3.4پاسخ  گویی به نیازهای روحی و روانی کاربران )0.25(

3.4تناسب ایده با موضوع طراحی )0.25(

3.4میزان موفقیت در تبدیل ایده به فرم )0.25(

8. نتیجه  گیری
برای  به ماهیت رشته  ی معماری، معیارهایی که  با توجه 
قضاوت طرح  ها به کار می  روند ثابت و بدون تغییر نیستند؛ 
داوری  انکاری در  قابل  انسانی نقش غیر  از جمله عوامل 
طرح  ها دارند و هیچ نوعی از ارزیابی به تنهایی نمی  تواند 
کلیه  ی الزامات یک داوری کامل را برآورده نماید اما این 
به منزله  ی عدم تالش بر دستیابی به معیارهای تأثیرگذار 
مورد توافق در ارزیابی دروس طراحی معماری نیست. به 
اکسل  نرم  افزار  در  برنامه  ای  پژوهش  این  خروجی  عنوان 
ارائه گردید که در آن ابعاد، ریز ابعاد و معرف  های ارزیابی 
دروس طراحی معماری وزن  دهی شده  اند و می  تواند مورد 
استفاده دانشجویان و اساتید معماری قرار گیرد؛ هر چند 
پژوهش  این  در  صورت گرفته  تالش  است  ذکر  به  الزم 
از  نظرسنجی  با  تحقیق  این  تکرار  با  و  نیست  بی  نقص 
اساتید مجرب و نیز دانشجویان و دانش  آموختگان می  توان 
بر معرف  های آن افزود و به توافق جامع  تری در میزان تأثیر 
هر یک از آن  ها دست یافت. بر اساس یافته  های پژوهش 
نتایج ذیل جهت بهره  برداری در آموزش و ارزیابی دروس 

طراحی معماری به دست آمد:

1. ارزیابی باید توأمان یعنی به صورت مستمر )از فرآیند 
طراحی( و به صورت پایانی )از محصول طراحی( صورت 

پذیرد.
به  نسبت  بیش تری  اهمیت  مستمر  ارزیابی  به  باید   .2

ارزیابی پایانی داده شود. 
3. باید با توجه به تفاوت  های توانایی دانشجویان، پیشرفت 
تحصیلی دانشجویان در ارزیابی مستمر مدنظر قرار گیرد و 

تنها به محصول نهایی طراحی بسنده نگردد.
و شناخت  اخالقی  دانشجویان، مسائل  تربیت  در  باید   .4

اخالق حرفه  ای مورد توجه جدی قرار گیرد.
5. باید با فراهم آوردن شرایط مناسب در آتلیه و ارزیابی 
همتایان، در پرورش دیدگاه انتقادی و روحیه  ی پرسشگری 

دانشجویان تالش شود.
فوق  برنامه  فعالیت  های  در  دانشجویان  شرکت  به  باید   .6

مانند انجمن  های علمی اهمیت داده شود. 
7. در ارزیابی پایان ترم توجه به کیفیت طراحی نسبت به 
شواهد مکتوب، حائز اهمیت   بیش تری است و در کیفیت 
طراحی نیز باید به بعد معنایی بیش تر از سایر ابعاد طرح 

)فرم و عملکرد( توجه گردد.
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پی نوشت
1. Critical Explanation
2. Logical Development
3. Proposal and recommendation
4. Oral and Graphic Presentation
5. Evaluation
6. Measurement
7. Assessment

8. در خصوص مقایسه  ی زوجی اگر معیار الف از ب مهم  تر و ب از ج مهم  تر باشد قاعدتاً باید الف از ج مهم  تر باشد ولی 
همیشه این گونه نیست و احتمال ناهماهنگی در قضاوت  ها وجود دارد؛ لذا باید سنجه  ای را یافت که میزان ناهماهنگی 
داوری  ها را نمایان سازد که ساعتی آن را »ضریب ناسازگاری« می  نامد چنانچه این ضریب کوچک  تر یا مساوی 0.1 باشد 
سازگاری در قضاوت مورد قبول است در غیر این صورت باید ماتریس مقایسه  ی دو دویی معیارها را مجدداً تشکیل داد 

)زبردست، 1380(. 
9. به منظور راحتی در قرائت اعداد و انجام محاسبات، وزن نهایی هر گویه در عدد 100 ضرب شده است.

10. اساتید و عالقه  مندان گرامی می  توانند از طریق لینک زیر به برنامه طراحی شده برای ارزیابی دروس طراحی معماری 
بر اساس نتایج این پژوهش دسترسی یابند. 

https://s16.picofile.com/file/8425248400/%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%87%DB%8C_%
D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C.exe.
html
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