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تأثیرگذاری طول مدت آموزش و پیوستگی دروس بر هوش  هیجانی و 
خالقیت فارغ  التحصیالن، کاوشی در نظام  های آموزش معماری
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چکیده
ارتباط مابين مدت زمان آموزش و چگونگی ارائه دروس در کليتی یکپارچه و یا به صورت اجزایی مجزا و موازی، بر ميزان 
یادگيری دانش آموختگان همواره مطرح بوده است. یکی از تجربيات عينی را می  توان در روند تغيير نظام آموزش معماری 
از سال 1378 با تغيير مقطع از کارشناسی ارشد پيوسته به کارشناسی، مشاهده نمود. در این سيستم جدید با توجه به 
پراکندگی درس  ها و عدم هماهنگی اساتيد، در فرآیند آموزش معماری ناهماهنگی ایجاد شده و در نتيجه منجر به کاهش 
مهارت  های فردی، خالقيت و تربيت معمارانی ناکارآمدتر نسبت به فارغ التحصيالن دوره های قبل، گردیده است. سؤال 
اصلي این پژوهش عبارت است از این که کدام یك از نظام    هاي آموزش معماري تأثير  گذاري بيش تري بر هوش  هيجاني و 
خالقيت فارغ  التحصيالن داشته  اند. هدف اصلی این پژوهش ترکيبی، بررسی تأثير دو شيوه آموزش معماری بلندمدت به 
صورت کارشناسی ارشد پيوسته و کوتاه مدت به صورت کارشناسی بر هوش هيجانی و خالقيت فارغ  التحصيالن معماری 
می  باشد. برای گردآوری اطالعات کمی از پرسش نامه هوش هيجانی برادبری و گریوز و پرسش نامه خالقيت عابدی استفاده 
شده است که توسط 30 نفر از فارغ  التحصيالن معماری کارشناسی ارشد پيوسته و30 نفر از فارغ  التحصيالن معماری مقطع 
کارشناسی در دانشگاه آزاد تبریز تکميل شده است. نتایج نشان می  دهد که آموزش دروس معماری در نظام بلندمدت 
کارشناسی ارشد پيوسته موجب ارتقاء قابليت  های فردی و اجتماعی فارغ  التحصيالن شده و هوش هيجانی آنان را ارتقا 
داده و با افزایش این مهارت  ها ذهن معمار توانایی بيش تری در خلق ایده  های جدید داشته و در نتيجه، آموزش بلندمدت 

معماری به شيوه ترکيبی به دليل افزایش هوش  هيجانی و خالقيت معماران، آموزشی پویا و هدفمند می  باشد.

کوتاه مدت تر  دوره  ارشد،  کارشناسی  پيوسته  آموزش  نظام  معماری،  هدفمند  و  پویا  آموزش  کلیدی:  واژگان 
آموزش معماری در دوره کارشناسی، هوش  هيجانی، خالقيت.
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مهدي زاده سراج، فاطمه و دیگران

۱. مقدمه
فارغ  التحصيالنی  اهداف مهم آموزش معماری، پرورش  از 
و  مسائل  حل  در  آموخته  ها  از  استفاده  در  کارآمد 
چالش  های محيط واقعی انجام کار می  باشد. برای رسيدن 
به این مقصود باید شيوه  های آموزش را در جهتی هدایت 
انگيزه   تحصيلی دانشجویان  و  ارتقاء عالقه  باعث  کرد که 
شده، هوش  هيجانی آن ها را در برخورد با مسائل افزایش 
داده و خالقيت دانشجویان را بيش تر نماید. تا سال 1377، 
آموزش دروس پيش  نياز طراحی معماری در قالب دروس 
از  معماری  رشته  تغيير  با  که  بود،   3 و   2 و   1 ترکيب 
 ،1378 سال  در  کارشناسی  به  پيوسته  ارشد  کارشناسی 
دروس پيش  نياز طراحی، تفکيك شده و شامل درس    های 
و   بيان  درک    و   مرایا،  مناظر    هندسه  کاربردی،  هندسه 
 ،2 و   1 معماری  بيان  مصالح   ساخت،  کارگاه  محيط، 
مقدمات طراحی معماری 1 و 2 گردیده است. از آن جایی 
آتليه  های  در  طراحی  پيش  نياز  درس  های  امروزه  که 
مستقل و توسط اساتيد مختلف تدریس می  گردد، شاهد 
ناهماهنگی در تدریس و ارائه سرفصل  ها و طرح درس  های 
مختلف از طرف اساتيد معماری می  باشيم که اثرات منفی 
آن در روند طراحی دانشجویان در دروس طراحی معماری 
قابل مشاهده است و به تبع آن توانمندی  ها و مهارت  های 
از  فارغ  التحصيالن  نتيجه  در  و  یافته  کاهش  دانشجویان 
کارآمدی کافی برای طراحی خالقانه برخوردار نمی  شوند 
استفاده  نحو  بهترین  به  مهارت  های خود  از  نمی  توانند  و 
به  دادن  پاسخ  پي  در  حاضر،  پژوهش  این   رو،  از  کنند. 
بلندمدت  آموزش  نظام  دو  تاثير  که  است  پرسش  این 
معماری )کارشناسی ارشد پيوسته( و آموزش کوتاه مدت 
معماری )کارشناسی معماری( بر هوش  هيجانی و خالقيت 
و  مي  باشد  صورت  چه  به  معماری  رشته  فارغ  التحصيالن 

کداميك تأثير  پذیري بيش تري داشته   است؟ 

2. مباني نظري و پیشینه تحقیق
هم چون  روانشناسانی  نظریات  اساس  بر  هوش  هيجانی1 
گرفته  شکل  گلمن6  و  مایر5  سالوی4،  ان3،  بار-  گاردنر2، 
است )Rahmani 2013(. هوش   هيجاني اساساً در ارتباطات 
آشکار می  گردد. این ارتباطات از جهتی حوزه درون  فردي 
و  مي  گيرد  در   بر  را  ميان  فردي  قلمرو  دیگر  جهتی  از  و 
و  فردي  قابليت  اصلي  مهارت  دو  محصول  هوش  هيجاني 
به  و خودمدیریتي  اجتماعي می  باشد. خودآگاهي  قابليت 
فرد برمي  گردد و آگاهي اجتماعي و مدیریت روابط به رابطه 
 Karimi, Hasoumi, and Leis( فرد با دیگران بر مي  گردد
Safar 2012(. معافي و تيمورزاده )1391(، خودآگاهی را 
ظهور  هنگام  در  خود  هيجانات  درک  و  شناخت  توانایی 
خاص  افرادی  بر  یا  موقعيت  بر  آن ها  اثرات  تشخيص  و 
 .)Moafi and Teymourzadeh 2012( می  نمایند  تعریف 
کنترل  را  مدیریتی  خود   ،)1392( همکاران  و  ایران زاده 
و  مناسب  روش  به  احساسات  کنترل  هيجان  ها،  اداره  یا 

و  اداره  راه  هاي  یافتن  و  احساسات  این  منشأ  تشخيص 
کنترل عصبانيت، ترس  ها و هيجان  ها و امثال آن تعریف 
 Iranzadeh, Khadivi, and Mashatzadegan( نموده  اند 
اجتماعی  آگاهی   ،)1391( همکاران  و  ملکی   .)2013
با  برخورد  چگونگی  و  دیگران  احساسات  شناخت  را 
 Maleki Avarsin,( می  دانند  افراد  هيجانی  واکنش  های 
با  رابطه  در   .)Hosseini Nasab, and Vafajou 2012
بيان   )1391( تيمورزاده  و  معافی  روابط،  مدیریت  مؤلفه 
می  کنند که این مؤلفه، ميزان صميميت، چگونگی تعامل، 
رضایتمندی، مشارکت، امکانات رفاهی و انگيزش افراد را 
 Moafi Madani and Teymourzadeh( مشخص می  نماید
2012(. اگرچه اکثراً در ارتباط با خالقيت بحث می شود، 
تعاریف  و  می باشد  مشکل  آن  از  واضح  مفهوم  پردازی  اما 
متعددی برای آن ارائه شده است )Crilly 2015(. به   طور 
می باشد  برای خالقيت مشکل  یکسان  تعریفی  ارائه  کلی 
از  طبيعی  مؤلفه  یك  خالقيت   .)Augello et al. 2015(
بين  که  با جهش خالقی  غالباً  روند طراحی می باشد که 
فضای مسئله و راه  حل اتفاق می  افتد، شناسایی می  گردد 
)Demirkan and Afacan 2012(. گيلفورد )1967(، ضمن 
تعریف تفکر همگرا و تفکر واگرا، به منزله دو شکل اصلی 
با  را  واگرا  تفکر  و  هوش  با  را  همگرا  تفکر  انسان؛  تفکر 
تفکر  گيلفورد،  نظریه  در  است.  دانسته  مرتبط  خالقيت 
واگرا از چند عامل مهم تشکيل شده است که عبارت اند 
در یك سمت؛  اندیشه  تعدادي  توليد  )رواني(:  سيالي  از: 
غير  معمول؛  و  متنوع  اندیشه  هاي  توليد  انعطاف  پذیري: 
فرد  به  منحصر  راه  حل هاي  از  استفاده  )ابتکار(:  تازگي 
 Enayati( جزیيات  توليد  بسط:  یا  گسترش  جدید؛  و 
در  تعيين  کننده  عامل  یك  آموزش   .)and Abedi 2016
پيشرفت و توسعه جوامع می  باشد )Tascı 2015(. می  توان 
آتليه  در  معماری  آموزش  از  قسمت  بيش ترین  که  گفت 
طراحی اتفاق می  افتد )Dayaratne 2013( و آتليه طراحی 
 Karslı( می  باشد  معماری  آموزش  مهم  هسته  منزله  به 
2015(. آتليه طراحی معماری، می  تواند به مثابه رکن مهم 
مهم  ترین  و  شود  گرفته  نظر  در  معماری  آموزش  فرآیند 
 Mohammed( نقش را در توسعه این فرآیند داشته باشد
and Elbelkasy 2016(. در محيط  های آتليه، دانشجویان، 
قادر به پرسيدن سؤال، شکل   دادن، گفتگو و بحث، توضيح 
می  باشند  آموزش  فرآیند  در  تئوری خود  دانش  انتقال  و 

 .)Ustaomeroglu 2015(
بررسی  به  پژوهشی  در   ،)1398( حجت  و  صداقتی 
کارشناسی  و  پيوسته  ارشد  کارشناسی  درسی  برنامه 
بر  انطباق آن ها  ناپيوسته معماری و مقایسه ميزان  ارشد 
مؤلفه  های آموزش معماری پرداخته و عنوان می  دارند که 
در حالت کلی، در هر سه شاخه دانش، توانش و بينش، 
دوره کارشناسی ارشد پيوسته دوره موفق  تری بوده است 
حجت  و  صداقتی   .)Sedaghati and Hojat 2019a(
)1398(، در پژوهشی به مقایسه تطبيقی دوره کارشناسی 
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در  معماری  ناپيوسته  ارشد  کارشناسی  با  پيوسته  ارشد 
دانش  آموختگان  و  کارفرمایان  استادان،  دیدگاه  از  ایران 
پرداخته  اند. این تحقيق با استفاده از روش جرج بردی در 
انجام  چهار مرحله؛ توصيف، تفسير، همجواری و مقایسه 
و  معماری  آموزش  محتوای  اول،  مرحله  در  است.  شده 
اهداف برنامه توصيف شده  اند. سپس در مورد این محتوا 
استادان،  نظرات  و  تفسيرها  توانش(،  و  بينش  )دانش، 
با  دانشجویان  و  دوره  دو  دانش آموختگان  و  کارفرمایان 
مصاحبه و پرسش نامه، اخذ گردید و پس از همجوارسازی، 
مقایسه انجام گرفت، که نتيجه بررسی حاکی از مناسب  تر 
ایشان  دیدگاه  از  پيوسته  ارشد  کارشناسی  دوره  بودن 
و  عسگری   .)Sedaghati and Hojat 2019b( می  باشد 
نظام  مهارتی  اولویت  های  واکاوی  به   )1398( همکاران 
با مقایسه تطبيقی در  آموزشی دوره کارشناسی معماری 
دانشکده معماری تراز اول ایران و جهان پرداخته و عنوان 
می  دارند که انعطاف  پذیری به عنوان ویژه  ترین خصوصيت 
شناخته شده  دنيا  در سطح  معماری  رشته  دروس  شرح 
است. این مسأله که خود در دو حوزه انعطاف در دروس 
انتخابی و انعطاف در موضوع طرح دروس طراحی معماری 
قابل اعمال است؛ مبتنی بر شيوه ارزیابی و انتخاب دروس 
 Asgari( می باشد  دانشجویان  استعداد  های  به  وابسته 
به  پژوهشی  در   ،)1399( فرح زا  و  زینلی   .)et al. 2019
مقایسه  ی تطبيقی سرفصل درس  های کارشناسی معماری 
عنوان  و  پرداخته  جهان  و  ایران  شاخص  دانشگاه  های 
واحدهای  جهان  اول  تراز  دانشگاه  های  در  که  می  دارند 
معماری  طراحی  و  فنی  دروس  به  نسبت  انسجام دهنده 
داده اند.  اختصاص  خود  به  را  بيش تری  واحدهای  تعداد 
در سرفصل مصوب 1377 ایران، دانشگاه تهران )1392(، 
واحدهای  تعداد  دروس  این   )1395( مشهد  فردوسی 
سرفصل  های  در  نسبت  این  بر   می گيرد.  در  را  کم  تری 
یزد  دانشگاه  و   )1384( بهشتی  شهيد  دانشگاه  مصوب 
 Zeinali and Farahza( است  کرده  پيدا  بهبود   )1398(
عنوان  پژوهشي  در   )1397( همکاران  و  مطيعي   .)2020
پایه،  دروس  پيوسته  آموزش  از  استفاده  با  که  مي  نمایند 
تدوین طرح   درس مشترک و یکپارچگی تمرین  ها،  تأکيد 
بر تمرین  های فردي و گروهي و با تأکيد بر باال بردن انگيزه، 
به  دانشجویان معماري مي  توان   هوش  هيجاني و خالقيت 
 Motiei, Mehdizadeh( رسيد  پویا  و  هدفمند  آموزشي 
Saradj, and Bayzidi 2018(. صداقتي و حجت )1399( 
در پژوهشي به مقایسه ميزان موفقيت دوره  های آموزشی 
معماری بعد از انقالب فرهنگی پرداخته و عنوان مي  نمایند 
پيوسته  ارشد  کارشناسی  دوره  فارغ  التحصيالن  ميان  که 
ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  دوره  فارغ  التحصيالن  با 
ناپيوسته در تمام زمينه  های بنيان  ها و مؤلفه  های آموزش 
فارغ  التحصيالن  و  دارد  وجود  معنی  داری  تفاوت  معماری 

فارغ  التحصيالن  به  نسبت  پيوسته  ارشد  کارشناسی  دوره 
 Sedaghati and( دارند  بيش تری  برتری  ناپيوسته  دوره 

 .)Hojat 2020

3. روش پژوهش
شده  استفاده  ترکيبی  تحقيق  روش  از  پژوهش  این  در 
از  و  توصيفي  پژوهش  روش  از  کمی،  بخش  در  است. 
نوع علي- مقایسه  اي استفاده شده است. تجزیه و تحليل 
به  نمونه  ای مستقل  t دو  آزمون  از طریق  داده  های کمی 
تحليل  و  تجزیه  است.  شده  انجام   SPSS نرم افزار  کمك 
معماری  اساتيد  با  مصاحبه  طریق  از  کيفي  داده  هاي 
منابع  مرور  از  حاصل  نظریه های  بر  مبتنی  و  معماران  و 
کتابخانه  ای، بر اساس نظریه زمينه  اي انجام گردیده است. 
معماری  رشته  فارغ  التحصيالن  ميان  از  آماری  جامعه 
دانشگاه آزاد تبریز در دو مقطع کارشناسی ارشد پيوسته 
با  پژوهش  این  در  گردید.  انتخاب  پيوسته  کارشناسی  و 
استفاده از روش نمونه  گيری در دسترس، از هر گروه 30 
فارغ  التحصيالن  شده  اند.  انتخاب  فارغ  التحصيالن  از  نفر 
ميان  از  نفر   30 تعداد  به  پيوسته  ارشد  کارشناسی 
ورودی های 1374 تا 1378 و فارغ  التحصيالن کارشناسی 
 1383 تا   1379 ورودی های  ميان  از  نفر   30 تعداد  به 
انتخاب گردید. برای گردآوری داده  های کمی از پرسش نامه 
خالقيت  پرسش نامه  و  گریوز7  و  برادبری  هوش  هيجانی 
و  برادبری  استفاده شد. پرسش نامه هوش  هيجانی  عابدی 
این  می  شود.  تشکيل  شش گزینه  ای  سوال   28 از  گریوز 
مؤلفه  گویه،  شش  با  را  خودآگاهی  مؤلفه    ی  پرسش نامه 
خودمدیریتی را با نُه گویه، مؤلفه آگاهی اجتماعی را با پنج 
گویه و مؤلفه مدیریت روابط را با هشت گویه مورد بررسی 
قرار می  دهد. پرسش نامه خالقيت عابدی دارای 60 ماده 
بازآزمایی  پایایی معادل 0.83 در روش  از ضریب  و  بوده 
برخوردار می  باشد. سؤاالت این آزمون سه گزینه ای بوده 
باال،  و گزینه ها به طور غير  منظم و تصادفی، سه مقياس 
متوسط و پایين خالقيت را در چهار خرده آزمون سيالی، 
بسط، ابتکار و انعطاف  پذیری می سنجند. مجموع نمره  های 
به  دست آمده در هر خرده آزمون بيانگر نمره آزمودنی در 

هر بخش می  باشد. 

4. یافته   های پژوهش
با اساتيد  بر اساس داده  های کيفی که از طریق مصاحبه 
معماری و معماران و مبتنی بر نظریه های حاصل از مرور 
نظریه  از  استفاده  با  گردید،  حاصل  کتابخانه  ای  منابع 
و  محوری  باز،  کدگذاری  مراحل  انجام  با  و  زمينه  ای 
و  مقوله عمده  اوليه، سه  مفهوم  ترتيب 15  به  گزینشی، 
استخراج شدند که در جدول 1  نهایی  یك مقوله هسته 

آمده است.
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مهدي زاده سراج، فاطمه و دیگران

جدول ۱: مفاهیم و مقوله  های مستخرج از داده  های کیفی بر اساس روش نظریه زمینه  ای

مقوله هستهتوضيحاتمقوله  های عمدهمفاهيم
1. خودآگاهی
2. ابراز وجود

3. استقالل
4. شادمانی

هوش  هيجانی
)مؤلفه درون فردی(

برای غلبه بر مشکالت و اتخاذ تصميماتی 
با نتایج مثبت نياز به هوش هيجانی باال 
باعث  خودآگاهی  افزایش  می  باشد. 
از  بيش تر  آگاهی  با  دانشجو  که  شده 
توانایی  های خود در فعاليت  های آتليه  ای 
به صورت فردی و گروهی شرکت نماید 
و انعطاف پذیری بيش تری در فعاليت  های 
حس  و  داده  نشان  خود  از  گروهی 
مسئوليت پذیری بيش تری داشته باشد.

اساس  بر  هدفمند:  و  پویا  آموزش 
باید  معماری  آموزش  مقوله،  این 
هوش  و  خالقيت  و  بوده  هدفمند 
افزایش  را  دانشجویان  هيجانی 
دهد، تا به موجب آن شاهد تربيت، 

معمارانی کارآمد باشيم.

5. مسئوليت  پذیری   اجتماعی
6. روابط بين فردی

7. انعطاف پذیری
8. تحمل فشار روانی

هوش  هيجانی
)مؤلفه بين فردی(

9. حل مساله
10. به وجود آوردن

11. قدرت ابتکار
12. پاسخ منحصربه  فرد

13. برداشت متفاوت
14. کنجکاوی

15. اندیشه انتقادی

خالقيت

خالقيت  ارتقاء  معماری،  آموزش  در 
دانشجو، اهميت زیادی دارد. با افزایش 
خالقيت، در حقيقت در هنگام برخورد با 
یك مسئله، حس کنجکاوی باعث شده تا 
فرد با برداشت  های متفاوت از موضوع، آن   
را مورد نقد قرار داده و به کمك قدرت 
ابتکار، پاسخی منحصر به  فرد را به   وجود 

آورد.

در بخش کمي فارغ  التحصيالن هر دو نظام آموزشی نظام 
جدید  نظام  و  معماری(  پيوسته  ارشد  )کارشناسی  قدیم 
استاندارد  پرسش نامه  معماری(،  پيوسته  )کارشناسی 
خالقيت  پرسش نامه  و  گریوز  و  برادبری  هوش  هيجانی 
عابدي را تکميل نمودند. برای تجزیه و تحليل داده  ها از 
ارتباط  در  گردید.  استفاده  مستقل  نمونه  ای  دو   t آزمون 
هوش  هيجانی  بر  معماری  آموزش  نظام  دو  این  تأثير  با 

فارغ  التحصيالن، یکی از فرضيات زیر مد نظر است:
نظام  دو  ميانگين  های  بين  پاسخ دهندگان،  نظر  از   :H0
و  پيوسته(  ارشد  )کارشناسی  بلندمدت  معماری  آموزش 

پيوسته(  )کارشناسی  کوتاه مدت  معماری  آموزش  نظام 
تفاوت وجود ندارد.

نظام  دو  ميانگين  های  بين  پاسخ دهندگان،  نظر  از   :H1
و  پيوسته(  ارشد  )کارشناسی  بلندمدت  معماری  آموزش 
پيوسته(  )کارشناسی  کوتاه مدت  معماری  آموزش  نظام 

تفاوت وجود دارد.
متغيرها  بودن  نرمال  صورت  در  فرضيه  این  آزمون  برای 
بودن  نرمال  بررسی  می  بریم.  به کار  را  مستقل   t   ازمون
مشاهدات را به کمك آزمون شاپيرو- ویلك انجام می  دهيم 

)جدول 2(.

جدول 2: بررسی نرمال بودن مشاهدات با استفاده از آزمون شاپیرو- ویلک

Shapiro-Wilk

statisticdfSig.

0.964600.074خودآگاهی
0.963600.064خود مدیریتی

0.966600.093آگاهی اجتماعی
0.972600.173مدیریت روابط

مقابل،  فرض  و  بودن  نرمال  صفر،  فرض  آزمون  این  در 
با توجه به این که مقدار  خالف آن را در نظر می  گيرند. 
خودمدیریتی،  خودآگاهی،  مؤلفه  چهار  برای  معناداری 
 0.05 از  بزرگ تر  روابط  مدیریت  و  اجتماعی  آگاهی 
به  دست آمده  اند، می  توان داده  ها را برای هر چهار متغير، 
نرمال فرض کرد. حال آزمون مقایسه ميانگين  ها را برای 
موارد  از  دیگر  یکی  داد.  خواهيم  انجام  نرمال  متغيرهای 
ضروری برای مقایسه ميانگين ها آزمون برابری واریانس  ها 

مي  باشد )جدول 3(.

جدول 3: آزمون برابری واریانس  ها

Levene’s Test for Equality of Variances
FSig.

0.0250.875خودآگاهی
0.6130.437خود مدیریتی

0.1650.686آگاهی اجتماعی
0.3310.567مدیریت روابط
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در آزمون لون برای برابری واریانس  ها فرض صفر و فرض 
مقابل، نابرابری واریانس  ها است. با توجه به نتایج به  دست 

 t آمده برای هر چهار متغير واریانس ها برابر بوده و آزمون
را به  کار می  بریم.

SPSS دو نمونه ای مستقل با استفاده از نرم افزار t جدول 4: آزمون

t-test for Equality of Means

 95% Confidence Interval of
the Difference

 Std. Error
Difference

 Mean
Difference

Sig. (2-tailed) df t

Upper Lower

- 0.20439 - 2.86228 0.66390 - 1.53333 0.024 58 - 2.310 خودآگاهی
- 1.04897 - 7.08436 1.50755 - 4.06667 0.009 58 - 2.698 خود مدیریتی
- 0.39700 - 3.60300 0.80081 - 2.00000 0.015 58 - 2.497 آگاهی اجتماعی
- 0.63987 - 4.69346 1.01253 - 2.66667 0.011 58 - 2.634 مدیریت روابط

آموزش  نظام  فارغ  التحصيالن  اول،  گروه  پژوهش  این  در 
نظام  فارغ  التحصيالن  دوم  گروه  و  کوتاه مدت  معماری 
با  است.  شده  گرفته  نظر  در  بلندمدت  معماری  آموزش 
توجه به جدول 4، در ارتباط با تاثير این دو نظام آموزش 
معماری بر ميزان مؤلفه خودآگاهی، مشاهده می  گردد که 
کوچك تر   0.05 از  و  بوده   0.024 برابر   Sig.(2-tailed)
می  باشد، در نتيجه بين ميانگين دو نظام آموزش معماری 
در ارتباط با این مؤلفه اختالف وجود دارد و فرضيه H0 با 
اطمينان 95 درصد رد شده و از آن جایی که تفاوت ميانگين 
از  از صفر است، ميانگين نظام کوتاه مدت  دو گروه کم تر 
نظام بلندمدت برای این مؤلفه کوچك تر است. در ارتباط 
مؤلفه  ميزان  بر  معماری  آموزش  نظام  دو  این  تاثير  با 
برابر   Sig.(2-tailed) خود مدیریتی، مشاهده می  گردد که 
0.009 بوده و از 0.05 کوچك تر می  باشد، در نتيجه بين 
ميانگين دو نظام آموزش معماری در ارتباط با این مؤلفه 
درصد  اطمينان 95  با   H0 فرضيه  و  دارد  وجود  اختالف 
تفاوت ميانگين دو گروه کم تر  از آن جایی که  و  رد شده 

از صفر است، ميانگين نظام کوتاه مدت از نظام بلندمدت 
برای این مؤلفه کوچك تر است. در ارتباط با تاثير این دو 
اجتماعی،  آگاهی  مؤلفه  ميزان  بر  معماری  آموزش  نظام 
مشاهده می  گردد که Sig.(2-tailed) برابر 0.015 بوده و از 
0.05 کوچك تر می  باشد، در نتيجه بين ميانگين دو نظام 
آموزش معماری در ارتباط با این مؤلفه اختالف وجود دارد 
و فرضيه H0 با اطمينان 95 درصد رد شده و از آن جایی 
که تفاوت ميانگين دو گروه کم تر از صفر است، ميانگين 
نظام کوتاه مدت از نظام بلندمدت برای این مؤلفه کوچك تر 
است. در ارتباط با تاثير این دو نظام آموزش معماری بر 
Sig. که  می  گردد  مشاهده  روابط،  مدیریت  مؤلفه  ميزان 

)tailed-2( برابر 0.011 بوده و از 0.05 کوچك تر می باشد، 
در نتيجه بين ميانگين دو نظام آموزش معماری در ارتباط 
با این مؤلفه اختالف وجود دارد و فرضيه H0 با اطمينان 
دو  ميانگين  تفاوت  که  آن جایی  از  و  رد شده  درصد   95
گروه کم تر از صفر است، ميانگين نظام کوتاه مدت از نظام 

بلندمدت برای این مؤلفه کوچك تر است.

شکل ۱: میانگین مؤلفه های هوش هیجانی در دو نظام جدید و قدیم آموزش معماری
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مدیریتی،  خود  خودآگاهی،  مؤلفه  چهار   ،1 شکل  در 
آموزش  نظام  دو  در  روابط  مدیریت  اجتماعی،  آگاهی 
آموزش  نظام  و  معماری(  پيوسته  )کارشناسی  جدید 
یکدیگر  با  معماری(  پيوسته  ارشد  )کارشناسی  قدیم 
نمودار مشخص می  گردد که  اساس  بر  و  مقایسه شده  اند 
خود  خودآگاهی،  مؤلفه  چهار  هر  در  قدیم  آموزش  نظام 
مدیریتی، آگاهی اجتماعی، مدیریت روابط از نظام آموزش 

جدید تاثير  گذارتر می  باشد.
در ارتباط با تاثير این دو نظام آموزش معماری بر خالقيت 

فارغ  التحصيالن، یکی از فرضيات زیر مد نظر است:
نظام  دو  ميانگين  های  بين  پاسخ دهندگان،  نظر  از   :H0

و  پيوسته(  ارشد  )کارشناسی  بلندمدت  معماری  آموزش 
پيوسته(  )کارشناسی  کوتاه مدت  معماری  آموزش  نظام 

تفاوت وجود ندارد.
نظام  دو  ميانگين  های  بين  پاسخ دهندگان،  نظر  از   :H1
و  پيوسته(  ارشد  )کارشناسی  بلندمدت  معماری  آموزش 
پيوسته(  )کارشناسی  کوتاه مدت  معماری  آموزش  نظام 

تفاوت وجود دارد.
متغيرها  بودن  نرمال  صورت  در  فرضيه  این  آزمون  برای 
بودن  نرمال  بررسی  می  بریم.  به کار  را  مستقل     t آزمون 
مشاهدات را به کمك آزمون شاپيرو- ویلك انجام می  دهيم 

)جدول 5(.

جدول 5: بررسی نرمال بودن مشاهدات با استفاده از آزمون شاپیرو- ویلک

Shapiro-Wilk

statisticdfSig.

0.963600.068سيالی

0.972600.174بسط

0.980600.439ابتکار

0.943600.007انعطاف پذیری

مقابل،  فرض  و  بودن  نرمال  صفر،  فرض  آزمون  این  در 
با توجه به این که مقدار  خالف آن را در نظر می  گيرند. 
بزرگ تر  ابتکار  بسط،  سيالی،  مؤلفه  سه  برای  معناداری 
این  برای  را  داده  ها  می  توان  آمده  اند،  به  دست   0.05 از 
مقدار  که  این  به  توجه  با  کرد.  فرض  نرمال  متغير،  سه 

معناداری برای متغير انعطاف پذیری کم تر از 0.05 به  دست 
آمده است، بنابراین فرض نرمال بودن برای آن رد شده و 
الزم است به کمك تبدیل باکس- کاکس این متغير نرمال 

گردد )جدول 6(.

جدول 6: نرمال نمودن مؤلفه انعطاف پذیري با استفاده از تبدیل باکس- کاکس

Shapiro-Wilk

statisticdfSig.

0.974600.222سيالی

نرمال  متغيرهای  برای  را  ميانگين  ها  مقایسه  آزمون  حال 
انجام خواهيم داد. یکی دیگر از موارد ضروری برای مقایسه 

ميانگين  ها آزمون برابری واریانس  ها است )جدول 7(.

جدول 7: آزمون برابری واریانس ها

Levene’s Test for Equality of Variances

FSig.

0.2080.650سيالی

0.7080.404بسط

0.8760.353ابتکار

0.0340.854انعطاف پذیری

مقابل، نابرابری واریانس  ها است. با توجه به نتایج به  دست در آزمون لون برای برابری واریانس  ها فرض صفر و فرض 
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 t را به  کار می  بریم.آمده برای هر چهار متغير واریانس  ها برابر بوده و آزمون

SPSS دو نمونه ای مستقل با استفاده از نرم افزار t جدول 8: آزمون

t-test for Equality of Means

 95% Confidence Interval of
the Difference

Upper Lower
 Std. Error
Difference

 Mean
Difference

 Sig.
)2-tailed(

df t

- 1.17367 - 5.95967 1.19547 - 3.56667 0.004 58 - 2.983 سيالی
- 4.81249 - 7.32085 0.62655 - 6.06667 0.000 58 - 9.683 بسط
- 1.27110 - 5.66224 1.09684 - 3.46667 0.003 58 - 3.161 ابتکار
- 0.14437 - 1.13152 0.24658 - 0.63795 0.012 58 - 2.587 انعطاف  پذیری

با توجه به جدول 8، در ارتباط با تاثير این دو نظام آموزش 
Sig. معماری بر ميزان مؤلفه سيالی، مشاهده می  گردد که

)tailed-2( برابر 0.004 بوده و از 0.05 کوچك تر می باشد، 
در نتيجه بين ميانگين دو نظام آموزش معماری در ارتباط 
با این مؤلفه اختالف وجود دارد و فرضيه H0 با اطمينان 
دو  ميانگين  تفاوت  که  آن جایی  از  و  رد شده  درصد   95
گروه کم تر از صفر است، ميانگين نظام کوتاه مدت از نظام 
با  ارتباط  در  است.  کوچك تر  مؤلفه  این  برای  بلندمدت 
تاثير این دو نظام آموزش معماری بر ميزان مؤلفه بسط، 
مشاهده می  گردد که Sig.(2-tailed) برابر 0.000 بوده و از 
0.05 کوچك تر می باشد، در نتيجه بين ميانگين دو نظام 
وجود  اختالف  مؤلفه  این  با  ارتباط  در  معماری  آموزش 
از  و  شده  رد  درصد   95 اطمينان  با   H0 فرضيه  و  دارد 
آن جایی که تفاوت ميانگين دو گروه کم تر از صفر است، 
ميانگين نظام کوتاه مدت از نظام بلندمدت برای این مؤلفه 
آموزش  نظام  دو  این  تاثير  با  ارتباط  در  است.  کوچك تر 

Sig. معماری بر ميزان مؤلفه ابتکار، مشاهده می  گردد که
 )tailed-2( برابر 0.003 بوده و از 0.05 کوچك تر می باشد، 
در نتيجه بين ميانگين دو نظام آموزش معماری در ارتباط 
با این مؤلفه اختالف وجود دارد و فرضيه H0 با اطمينان 
دو  ميانگين  تفاوت  که  آن جایی  از  و  رد شده  درصد   95
از  کوتاه مدت  نظام  ميانگين  است،  صفر  از  کم تر  گروه 
نظام بلندمدت برای این مؤلفه کوچك تر است. در ارتباط 
مؤلفه  ميزان  بر  معماری  آموزش  نظام  دو  این  تاثير  با 
انعطاف  پذیری، مشاهده می  گردد که Sig.(2-tailed) برابر 
0.012 بوده و از 0.05 کوچك تر می  باشد، در نتيجه بين 
ميانگين دو نظام آموزش معماری در ارتباط با این مؤلفه 
اختالف وجود دارد و فرضيه H0 با اطمينان 95 درصد رد 
شده و از آن جایی که تفاوت ميانگين دو گروه کم تر از صفر 
است، ميانگين نظام کوتاه مدت از نظام بلندمدت برای این 

مؤلفه کوچك تر است.

شکل 2: میانگین مؤلفه های خالقیت در دو نظام جدید و قدیم

در شکل 2، چهار مؤلفه سيالی، بسط، ابتکار، انعطاف پذیری 
در دو نظام آموزش جدید )کارشناسی پيوسته معماری( 

و نظام آموزش قدیم )کارشناسی ارشد پيوسته معماری( 
مشخص  نمودار  اساس  بر  و  شده  اند  مقایسه  یکدیگر  با 
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مهدي زاده سراج، فاطمه و دیگران

می  گردد که نظام آموزش قدیم در هر چهار مؤلفه از نظام 
آموزش جدید تاثير  گذارتر می  باشد.

معماران  خالقيت  افزایش  باعث  بلندمدت  آموزش  نظام 
هنگام  در  حقيقت  در  آموزش،  این  موجب  به  می  گردد. 
برخورد با یك مسئله، حس کنجکاوی باعث شده تا معمار 
با برداشت  های متفاوت از موضوع، آن   را مورد نقد قرار داده 
و به کمك قدرت ابتکار، پاسخی منحصر به  فرد را به   وجود 
آورد. معمار با داشتن خالقيت باال، توانایی طراحی بهتری 
متفاوت،  ایده  های  خلق  با  می  تواند  و  می  آورد  به  دست 
بلندمدت  آموزش  نظام  نماید.  انتخاب  را  آن ها  بهترین 
باعث افزایش هوش هيجانی معماران می  گردد. به موجب 
آموزش  که،  نمود  استدالل  چنين  می  توان  آموزش،  این 
بر  بيش تری  تسلط  دانشجو،  که  می  گردد  ترکيبی، سبب 
الزم جهت  توانایی  و  کرده  پيدا  طراحی  اوليه  مؤلفه  های 
نقشه  های  قالب  در  معماری  طرح  به  را  ایده  ها  تبدیل 
و  آورد  به  دست  بعدی  سه  ترسيم  های  و  ماکت  معماری، 
تمرینات  انجام  برای  بيش تری  انگيزه  و  نفس  به  اعتماد 
افزایش  دانشجو  خودآگاهی  عبارتی  به  و  نماید  کسب 
با  دانشجو  که  شده  باعث  خودآگاهی  افزایش  می  یابد. 
آگاهی بيش تر از توانایی  های خود در فعاليت  های آتليه  ای 
به صورت فردی و گروهی شرکت نماید و انعطاف  پذیری 
و  داده  نشان  خود  از  گروهی  فعاليت  های  در  بيش تری 
به  با توجه  باشد.  حس مسئوليت  پذیری بيش تری داشته 
متفاوت بودن سليقه  های دانشجویان و حضور دانشجویان 
گروهی،  کارهای  در  متفاوت  توانایی  های  و  استعدادها  با 

شاهد اختالف سليقه  هایی در روند کارها می  باشيم. زمانی 
که قابليت درون  فردي افزایش یابد، قابليت بين  فردی نيز 
اختالفات،  بروز  زمان  یعنی، در  بود،  افزایش خواهد  قابل 
واکنشی  دیگران،  احساسات  شناخت  با  می  تواند  دانشجو 
مناسب در جهت پيشبرد اهداف گروه و رسيدن به نتيجه 
ميزان صميميت  نتيجه  در  و  نشان دهد  از خود  مطلوب 
حاصل  بيش تری  رضایت  مندی  و  شده  بيش تر  اعضا  بين 

می  شود.

5. بحث و نتیجه  گیری
به طور کلی می  توان گفت، پایين بودن مهارت  های درون 
فردی، عدم توانایی در برقراری ارتباط با دیگران، نداشتن 
هدف و عدم توانایی در یافتن راه  حل برای مسائل موجب 
کاهش هوش   هيجانی و خالقيت دانش آموختگان می  گردد 
که شيوه  های تدریس نامناسب از عوامل مهم و تاثيرگذار 
ناکارآمد  تربيت معماران  نتيجه آن  و  بوده  این زمينه  در 
کمی  بخش  در  پژوهش  یافته  های  به  توجه  با  می  باشد. 
بلندمدت  آموزش  نظام  که  نمود  نتيجه  گيری  می  توان 
بسط،  )سيالی،  خالقيت  مؤلفه  چهار  هر  در  معماری 
انعطاف  پذیری( و هر چهار مؤلفه هوش هيجانی  و  ابتکار 
مدیریت  اجتماعی،  آگاهی  مدیریتی،  خود  )خودآگاهی، 
آموزش  نظام  به  نسبت  بيش تری  تاثير  گذاری  روابط( 

کوتاه مدت داشته است )شکل 3(.

شکل 3: مدل تأثیر نظام آموزش کارشناسی ارشد پیوسته و کارشناسی بر هوش  هیجانی و خالقیت فارغ  التحصیالن

اگر آموزش بر اساس یك روش منطقي انجام شود، نتایج 
قدیم  آموزش  نظام  در  شد.  خواهد  حاصل  قبولي  قابل 
معماری به دليل آموزش همزمان دروس پایه در دروس 
حيطه  در  دانشجویان  توانمندی های   ،3 و   2  ،1 ترکيب 
طراحی و یافتن پاسخ مناسب برای طراحی ارتقاء می  یافت. 

ارتقاء مهارت  هاي معماران باعث گردیده که معمار بياموزد 
نحو  بهترین  به  توانایي  های خود  از سایر  چگونه می  تواند 
با  نماید، چگونه  کنترل  را  رفتارش  کند، چگونه  استفاده 
تصميماتی  چگونه  و  نموده  برخورد  اجتماعی  مشکالت 
اتخاذ نماید که به نتایج مثبت منتهی شود و توانایی الزم 
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برای حل مسائل و یافتن پاسخ  های منحصر به  فرد را کسب 
به  توجه  با  که  داشت  اظهار  می  توان  براین  عالوه    نماید. 
این که فارغ  التحصيالن دوره بلندمدت تر کارشناسی ارشد 
پيوسته معماری، سابقه کاری بيش تری دارند و از تجربه 
مؤلفه  ها  این  بودن  بيش تر  می  باشند،  برخوردار  بيش تری 
صورت  به  پيوسته  ارشد  کارشناسی  بلندمدت  دوره  در 
آموزش  نظام  می  رسد.  نظر  به  منطقی  ساله،  شش  دوره 
هماهنگی  و  دروس  انسجام  دليل  به  معماری  بلندمدت 
اساتيد در برگزاری کالس  ها و انتخاب تمرین  های مشترک 
البته  که  می  شد،  دانشجویان  توانمندی  های  ارتقاء  باعث 
باعث  ضروری،  ابزار  منزله ی  به  توانمندی  ها  این  ارتقاء 
آن ها  انگيزه  و  گردیده  دانشجویان  اعتمادبه نفس  افزایش 
که  می  بخشيد،  ارتقاء  جدید  ایده  های  توليد  جهت  در  را 
به  با توجه  بود.  نتيجه آن شکوفایی خالقيت دانشجویان 
آموزش متفرقه و انتخاب سليقه  ای نوع تمرین  هاي دروس 

پيش  نياز طراحی در نظام کوتاه مدت )کارشناسی پيوسته(، 
عدم هماهنگی اساتيد با یکدیگر در انتخاب نوع تمرین  ها 
سردرگمی،  شاهد  دروس  مابين  متقن  ارتباط  فقدان  و 
کاهش مهارت  ها و توانمندی  های دانشجویان و در نتيجه 
نياز  این   رو،  از  می  باشيم.  آنان  تحصيلی  انگيزه  کاهش 
بردن  باال  و  تحصيلی  انگيزش  ایجاد  برای  روش  هایی  به 
هوش  هيجانی و خالقيت در دانشجویان، ضروری است. بر 
با یك  معماری  آموزش دروس  انجام شده،  تحقيق  اساس 
آموزش  نظام  در  آن چه  مانند  به  مناسب  تدریس  روش 
بلندمدت )کارشناسی ارشد پيوسته( و در دروس ترکيب 
ارتقاء خالقيت دانشجویان  انجام می  شد، می  تواند موجب 
شده، انگيزه تحصيلی و هوش  هيجانی آن ها را افزایش   دهد 
به  و  دانست  هدفمند  و  پویا  آموزشی  را  آن  می  توان  که 

موجب آن کيفيت آموزش ارتقاء می  یابد )شکل 4(.

شکل 4: مدل تحلیلی تأثیر نظام آموزش کارشناسی ارشد پیوسته بر ارتقاء هوش  هیجانی و خالقیت فارغ  التحصیالن

با توجه به چارت دروس و سرفصل پيشنهاد می  گردد که 
اساتيد  ترم  بندی دروس، هماهنگی کامل ميان  اساس  بر 
در تدریس دروس مهارتی و عملی با تاکيد بر دروس پایه 
در نيمسال  های اول و دوم و سوم ایجاد گردد و تمرین ها 
کاماًل هدفمند انتخاب گردند، به عنوان مثال برای آموزش 
با آموزش  مبحث پله برای دانشجویان معماری، همزمان 
ترسيم پالن و مقطع پله توسط استاد نقشه  کشی، ساخت 
و  مصالح  )کارگاه  ماکت  سازی  استاد  توسط  پله  ماکت 
ساخت( و ترسيم پرسپکتيو پله توسط استاد بيان معماری 

به صورت همزمان آموزش داده شود، لذا الزم است با ارائه 
طرح درس توسط اساتيد و بررسی طرح دروس در گروه 
و ایجاد هماهنگی ميان اساتيد اقدام به آموزش ترکيبی و 
همزمان دروس نمود تا بتوان به سمت آموزش مهارت  ها 
و نتيجه بخش نمودن آن ها گام برداشت. بر همين اساس 
مقدمات  دروس  برای  مشترک  و  ترکيبی  درس  طرح 
نيمسال  در   )1( معماری  بيان  و   )1( معماری  طراحی 
اول؛ بر اساس تجربه نگارندگان در تدریس دروس پایه در 

جدول 9 ارائه شده است.
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مهدي زاده سراج، فاطمه و دیگران

جدول 9: تمرین ترکیبی پیشنهادی برای دروس مقدمات   طراحی   معماری )۱( و بیان   معماری )۱( در نیمسال اول

تمرین ترکيبی و مشترکاهداف و موضوع درس طبق سرفصل مصوبدرسنيمسال
نيمسال اول کارشناسی پيوسته مهندسی معماری

مقدمات طراحي معماري )1(
- آشنایی با مهارت ترسيم فنی 

نقشه  های  ترسيم  قواعد  با  آشنایی   -
معماری در مقياس  های مختلف

- آشنایی با ترسيم تصاویر سه  بعدی 
و  ساده  حجمی  مدل  های  ساخت   -
پيچيده جهت آشنایی با مصالح و اصول 

ترکيب  بندی حجمی
با  بهتر  آشنایی  برای  رولوه  تمرین   -

عناصر تشکيل دهنده بنا 

- آشنایی با مباحث هندسی در درس بيان معماری )1( و ساخت احجام 
سه بعدی از همان ترسيمات هندسی در درس مقدمات طراحی معماری 

)1(
- ساخت احجام افالطونی و ترکيب احجام در درس مقدمات طراحی 

معماری )1( و ترسيم سه نمای این احجام در درس بيان معماری )1(
- ساخت احجام ترکيبی در درس مقدمات طراحی معماری )1( و ترسيم 

پرسپکتيو این احجام ترکيبی در درس بيان معماری )1(
- ساخت اجزای مختلف یك ساختمان مانند پله و ترسيم نقشه های 
معماری آن در درس مقدمات طراحی معماری )1( و ترسيم پرسپکتيو آن 

در درس بيان معماری )1(
- ترسيم فضای داخلی یك ساختمان و ترسيم نقشه  های آن در درس 
مقدمات طراحی معماری )1( و ترسيم پرسپکتيو و سایه های آن در درس 

بيان معماری )1(
- آموزش چگونگی ترسيم نقشه  های معماری یك ساختمان و ساخت 
ماکت داخلی و حجمی آن در درس مقدمات طراحی معماری )1( و ترسيم 

پرسپکتيو و طراحی دست آزاد همان تمرین در درس بيان معماری )1(
- ترسيم دست آزاد از پروژه های اجرا شده در سطح شهر در درس بيان 
معماری )1( و ساخت ماکت حجمی، ترسيم نمای آن و رولوه پروژه در 

درس مقدمات طراحی معماری )1(
- انتخاب یك تمرین نهایی مشترک مانند یك پروژه واقعی اجرا شده 
کوچك برای هر دو درس و ترسيم نقشه ها و ساخت ماکت آن در درس 
مقدمات طراحی معماری )1( و طراحی دست آزاد و ترسيم پرسپکتيوهای 

نهایی آن در درس بيان معماری )1( 
- ارزیابی نهایی تمرین  ها توسط اساتيد به صورت گروهی در هر دو درس

بيان معماری )1(

آن  انواع ترسيم و کاربرد  با  - آشنایی 
در معماری

- آشنایی با هندسه و ترسيم سه نمای 
احجام 

- پرورش مهارت ترسيم با دست آزاد
- آشنایی با انواع پرسپکتيوها

- آموزش ترسيم سایه در پرسپکتيو و 
نقشه  ها

در پژوهش  های آتی پيشنهاد می  شود تا مؤلفه  های دیگری 
ارائه  نظام  دو  در  رضایت  مندی شغلی  یادگيری،  هم چون 
پيوسته(  ارشد  )کارشناسی  بلندمدت  معماری  آموزش 
)دوره  مجزا  درسی  واحدهای  بر  مبتنی  کوتاه مدت تر  و 
آموزش  شيوه  دو  هر  با  که  دانشگاه  هایی  در  کارشناسی( 

معماری اقدام به پذیرش دانشجو نموده  اند، مورد بررسی 
آموزشی  نظام  دو  هر  ضعف  و  قوت  نقاط  تا  گيرد،  قرار 
مشخص شده و بتوان به راه  کارهایی مناسب برای آموزش 
تا  یافت  دست  دانشجویان  برای  معماری  رشته  بهتر 

توانایی  های آن ها را در زمينه  های مختلف ارتقاء بخشد.
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