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چکیده

با توجه به آموزش متفرقه و پراکنده دروس پیشنیاز طراحی در رشته معماری و عدم هماهنگی اساتید با یکدیگر و انتخاب
سلیقهای نوع تمرينهاي دروس پیش نیاز طراحی ،شاهد مشكالتي در فرآيند طراحي معماري ميباشيم ،که نتیجه آن
بیانگیزگی در دانشجویان میباشد .انگیزش از جمله مفاهیم رایج در مسائل آموزشی است .وقتی در سیستم آموزشی
مشکالتی همچون افت تحصیلی رخ میدهد ،از انگیزه یادگیرنده بهعنوان یکی از علل مهم آن یاد میشود .از سال 1378
با تغییر مقطع از کارشناسیارشد پیوسته به کارشناسی پیوسته ،وضعیت آموزش معماری دستخوش دگرگونیهایی گردید
و درس ترکیب یک به درسهایی مانند :هندسه کاربردی ،کارگاه مصالح ساخت و درک و بیان محیط تفكيك شد .هدف
از این مقاله ،بررسی تأثیر روشهای تدریس آتلیهای (ترکیبي و تفكيكي) بر میزان انگیزه تحصیلی دانشجویان معماری
میباشد .در این پژوهش ،از روش ترکیبی بهره گرفته شد .بدین صورت که تمرین آموزش ترسیم پالن و مقطع پله دو
طرفه در درس هندسه کاربردی ،با دو شیوه ترکیبی (آموزش همزمان دروس پایه) و تفکیکی (آموزش مستقل دروس
پایه) در نظر گرفته شد ،جامعه آماری در این پژوهش ،دو گروه  18نفری از دانشجویان نیمسال اول دانشگاه آزاد ارومیه
بوده و برای گردآوری اطالعات کمی از پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند ،استفاده شد و گردآوری
دادههای کیفی از طریق مشاهده آثار دانشجویان و مصاحبه با دانشجويان و اساتيد معماري انجام شد .تجزیه تحلیل
دادههای کمی از طریق آزمون  Tدو نمونهای مستقل و تجزیه و تحلیل دادههای کیفی مبتنی بر نظریه زمینهای بوده و
در نهایت نوعی فرااستنباط صورت میگیرد .نتایج بحث حاکی از این است که آموزش دروس پایه از جمله درس هندسه
کاربردی در رشته معماری با استفاده از روش ترکیبی و همزمان باعث افزایش عالقهمندی و ارتقاء انگیزه درونی و بیرونی
دانشجويان معماری شده و در نتیجه کیفیت آموزش ارتقاء مییابد.
واژگان کلیدی :آموزش معماری ،دروس پایه ،هندسه کاربردی ،انگیزه تحصیلی ،آموزش همزمان و ترکیبی.
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* این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم با عنوان «بررسی تأثیر روشهای تدریس
آتلیهای معماری بهصورت ترکیب و تجزیه در دروس پیش نیاز طراحی معماری ،بر هوش هیجانی ،انگیزه تحصیلی و خالقیت دانشجویان معماری
با استفاده از روش تحقیق ترکیبی» ،در دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج میباشد.
** E_mail: mehdizadeh@iust.ac.ir
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 .1مقدمه
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                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

با توجه به تفاوت ماهيتي بين رشته معماري و ديگر
رشتهها ،بهطور قطع ،شيوه آموزش در رشته معماري و
رشتههاي مرتبط با معماري ،راهبرد و روند متمايزي را
نسبت به بقيه دروس و رشتههاي دانشگاهي ميطلبد.
يكي از دروس اصلي در رشته معماري ،دروس طراحي
معماري ميباشد ،در دروس طرح معماري انتظار ميرود،
بر اساس آموزشهاي داده شده در نيمسالهاي قبلي،
دانشجويان با فرآيند طراحي عملكردهاي ساده ،از لحاظ
طراحي پالن ،فرم ،سايت پالن و غیره آشنايي داشته و
توانايي ارائه نقشههاي فني ،ساخت ماكت و راندوي پروژه
مربوطه را به دست آورده باشند .اما با توجه به انتخاب
سليقهاي تمرينهاي دروس پیشنیاز طراحی معماری
توسط برخي از اساتيد و تنوع شيوههاي آموزشي كه گاهاً
بدون اشتباه نيز نميباشد ،شاهد سهلانگاري در آموزش
دروس پیشنیاز طراحی بوده و نتيجه اين كوتاهي ،در
فرآيند طراحي دانشجويان در دروس طراحي معماري
قابل مشاهده ميباشد .شیوههای آموزشی پیچیده و جامع
دربرگیرنده آموزش معماری ،نیازمند یک  دوره آمادگی
مقدماتی برای دانشجویان میباشد (Erbil, Arın, Öztank,
 .)& Cankurt, 2014, p. 40آتلیه طراحی ،1نیازمند یک 
سرفصل یکپارچه میباشد تا تضمین کننده روند یادگیری
ایدهآل برای دانشجویان معماری باشد .تمامی موضوعات
کمکی در درس معماری ،باید به طور مناسب همگام شوند
تا یادگیری مساعد و سودمند را در آتلیه طراحی تضمین
نمایند (.)Lukman , Ibrahim, & Utaberta, 2012, p. 35
از مهمترین دروس پیش نیاز طراحی ،دروس هندسه
کاربردی ،کارگاه مصالح ساخت و درک و بیان محیط
میباشد که در نظام آموزشی کارشناسی ارشد پیوسته
معماری بهعنوان درس ترکیب یک ارائه میشود .در دروس
و تمرینهای ارائه شده به صورت درس ترکیب با توجه به
حضور همزمان اساتید در آتلیه و در نظر گرفتن تمرین
مشترک ،آموزش از کیفیت باالیی برخوردار بود ،اما در نظام
آموزش حاضر که به صورت کارشناسی پیوسته معماری
میباشد ،با استفاده از شیوههای آموزشی و تمرینهای
متفاوت شاهد ناهماهنگی در آموزش دروس پایه میباشیم
که نتیجه آن ضعف دانشجویان در نيمسالهاي آتي و در
نهایت کاهش انگیزه برای ارتقاء کیفی طراحی در میان
دانشجویان میشود .در بخش اول این مقاله ،به بررسی
انگیزه تحصيلي 2و تعریف آموزش آتلیهای پرداخته و در
بخش دوم به پژوهش صورت گرفته بر روی دانشجویان
معماري دانشگاه آزاد ارومیه در نيمسال اول سال تحصيلي
 1395-1396در دروس هندسه کاربردی ،کارگاه مصالح
ساخت و درک و بیان محیط به شیوه ترکیبي (آموزش
همزمان دروس پایه) 3و تفکیکی (آموزش مستقل دروس
پایه) 4پرداخته و تحلیلهای آماری و نتایج آن ارائه میشود.
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 .2روش پژوهش

در این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی استفاده شده
است .اصطالح روشهای تحقیق آمیخته (ترکیبی) ،به
پژوهشهایی اطالق میشود که در آنها از هر دو روش
تحقیق کمی و کیفی استفاده میشود .در بخش کمی ،از
روش پژوهش توصيفي و از نوع علي -مقايسهاي استفاده
شده است .تجزیه و تحلیل دادههای کمی از طریق آزمون
 Tدو نمونهای مستقل به کمک نرمافزار  SPSSانجام شده
است.
5
تجزيه و تحليل دادههاي كيفي بر اساس نظريه زمينهاي
انجام شده است .نظريه زمينهاي يك روش استفهامي،
مسئله محور ،كيفي و مبتني بر انجام مراحل كدگذاري
دادههاي كيفي است .با استفاده از اين رويكرد ،ابتدا سه
مرحله كدگذاري باز (استخراج مفاهيم اوليه) ،كدگذاري
محوري (استخراج مقوالت عمده) و كدگذاري گزينشي
(تعيين مقوله هسته -نهايي) انجام خواهد گرفت ،سپس
مدل نظري مبتني بر دادهها ،ارائه خواهد شد .در نهايت،
تحليلهاي كمي و كيفي در بخش نتيجهگيري با يكديگر
تركيب شده و نوعي فرااستنباط صورت خواهد گرفت.
در بخش كمي پژوهش ،جامعه آماری دو آتلیه معماری،
هر آتلیه شامل  18دانشجوی نیمسال اول سال تحصيلي
1395-1396رشته معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد
ارومیه ،درنظر گرفته شد .در این مقاله تمرکز اصلی بر
روی درس ترکیب یک که در حال حاضر با عناوین هندسه
کاربردی ،کارگاه مصالح و ساخت ،درک و بیان محیط
تدریس میشوند ،میباشد .برای این منظور آموزش ترسیم
پالن و مقطع پله دو طرفه ،آموزش ترسیم پرسپکتیو و
ساخت ماکت آن مدنظر قرار گرفته شد .شیوه کار به
این صورت بود که در آتلیه اول به شيوه تفكيكي ،جهت
آموزش پله ،هر یک از سه استاد درس هندسه کاربردی،
کارگاه مصالح ساخت ،درک و بیان محیط ،شیوه مستقل
خود را برای آموزش پله استفاده نمودند و در آتلیه دوم
به شيوه تركيبي برای هر سه کالس تمرین مشترک در
نظر گرفته شد و دانشجویان بعد از ترسیم پرسپکتیو پله،
ترسیم پالن و مقطع آن را آموزش دیده و سپس ماکت
آن را ساختند .بعد از آموزش ،پرسشنامه انگیزش تحصیلی
دانشجویان والرند 6در میان دانشجویان توزیع شد.
اين مقياس بر مبناي نظريه خود -تعيينکنندگي طراحي
شده و حاوي  ۲۸سؤال پنج گزينهاي بر اساس مقياس
ال مخالفم تا کام ً
ليکرت (با نمرهدهي يک تا پنج از کام ً
ال
موافقم) ميباشد .بعد از تأیيد روايي محتوا و بومي شدن
توسط متخصصان ،پايايي آن به روش بازآزمايي به فاصله
دو هفته ( )r =0.75و ثبات دروني با محاسبه آلفاي
کرونباخ  0.88نيز مورد تأييد قرار گرفت .الزم به ذکر است
که اين پرسشنامه در ايران توسط جمشيدي با محاسبه
آلفاي کرونباخ برابر  0.74و روحي با محاسبه آلفاي
کرونباخ برابر  0.85بومي شده و مورد استفاده قرار گرفته
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محمود آبادی و ندیمی عنوان میکنند که ،آموزش به
کمک تصاویر کاریکاتوري موجب افزایش انگیزه تحصیلی
و رضایت دانشجویان از روش تدریس میشود(  (�Mah
 .)moudabadi & Nadimi, 2015, pp. 243-251نیک کار
و همكاران در مقاله بررسی سازه هدف و کاربست آن در
ایجاد انگیزش در دانشجوي معماری عنوان میدارند ،برای
تحقق آموزشی صحیح در زمینه دروس پایه معماری ،توجه
و به کار بستن نظریهها و مباحث موجود در حوزه علوم
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تربیتی و پرورشی میتواند نقشی هدایتگر برای مربی
آگاه ،پردازشگر و صاحب اندیشه داشته باشد .از آنجا که
ایجاد انگیزش در فراگیران یکی از عوامل اصلی مؤثر در
ارتقای کیفیت آموزش است ،لذا پرداختن به عوامل اصلی
در بیانگیزگی دانشجویان معماری و به ویژه نوآموزان این
رشته و سعی در ایجاد انگیزه در آنها ،امری ضروری است
(.)Nikkar, Hojjat, & Izadi, 2013, pp. 85-106
مهدیزاده و فارسی ،در مقاله «آسیب شناسی ریزبرنامههای
دروس مقدمات طراحی معماری ،در انطباق با نیازهای
دانشجویان در دروس طراحی معماری» به بررسی
تمرینهای ارایه شده در دروس مقدماتی طراحی معماری
در دانشگاههای گوناگون ایران و جهان و ارایه فهرستی
از پروژههای انجام شده در کارگاههای طراحی نگارندگان
میپردازند ،سپس بر مبنای نتایج نظرسنجی از دانش
آموختگان این درس که در سالهای بعد ،در دروس
طراحی معماری  4 ،3و  5تحصیل میکردند ،اولویتبندی
ریزبرنامهها در درس مقدمات طراحی معماری بر اساس
نیازهای دانشجویان در دروس طراحی معماری سالهای
باالتر را ارایه مینمایند (Mehdizadeh Saradj & Farsi
 .)Mohammadi Pour, 2013, pp. 61-70مظفر و همکاران،
در مقاله «معماری گروهی حلقه مفقوده در آموزش
طراحی معماری» ،به بررسی مفهوم گروه و کار گروهی در
معماری پرداخته و هدف ایشان حرکت در راستای اصول
پایه تفکر در طراحی گروهی میباشد(  (�Mozzafar, Kha
.)kzand, Changiz, & Farshadfar, 2009, pp. 337-349
یوسفی و همکاران ،به بررسی ارتباط انگيزش تحصيلي
با پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم
پزشكي اصفهان پرداخته و نتیجه میگیرند که پيشرفت
تحصيلي دانشجويان مستلزم هماهنگي و تعامل بين ابعاد
مختلف انگيزشي است(  (�Yousefi, Ghasemi, & Firou
.)znia, 2009, pp. 79-85
با توجه به بررسی مطالعات انجام شده درباره انگیزش
تحصیلی ،اگرچه مطالعات زیادی در این زمينه انجام شده
است ،اما در حیطه معماری و پرداختن به تأثیر شیوههای
تدریس دروس پایه بر انگیزه تحصیلی دانشجویان معماری،
مطالعهای صورت نگرفته است.

 .4انگیزه تحصیلی

برای تربیت فارغ التحصیالنی موفق و توانمند در استفاده
از آموختهها در حل مشکالت و چالشهای محیط واقعی
انجام کار باید روشهای تدریس و یادگیری را در جهتی
هدایت کرد که برانگیزاننده انگیزه تحصیلی آنها باشد
( .)Mahmoudabadi & Nadimi, 2015, p. 244يكي از
مشكالت شايع نظامهاي آموزشي در بسياري از كشورهاي
جهان ،از كشورهاي پيشرفته تا عقبمانده كاهش انگيزه
به تحصيل است كه زيانهاي علمي ،فرهنگي و اقتصادي
زيادي متوجه دولتها و خانوادهها ميكند (Mazloomy,
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 .3پیشینه پژوهش
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است .این پرسشنامه داراي سه نوع مؤلفه ،شامل مؤلفههاي
انگيزش دروني (با  ۱۲گويه) ،مؤلفههاي انگيزش بيروني
(با  ۱۲گويه) و مؤلفههاي بيانگيزگي (با چهار گويه) بود
(Roshan Milani, Aghaei, & Kheradmand, 2011, p.
 .)359برای پرسشنامه استفاده شده در این پژوهش ،دو
مؤلفه انگیزه درونی و انگیزه بیرونی مد نظر قرار گرفته و
مؤلفه بیانگیزگی حذف شد ،آلفاي کرونباخ  0.85برای
پرسشنامه جدید بهدست آمد.
در اين پژوهش گردآوري دادههاي كيفي از طريق مصاحبه
با دانشجويان دو آتليه و يادداشتبرداري داليل انجام دادن
يا ندادن تمرينها از سوي دانشجويان ،بررسي پاسخهاي
دانشجويان توسط اساتيد ،بررسي تمرين مربوطه انجام
شده دانشجويان توسط اساتيد و مصاحبه عميق نيمه
ساختاريافته با اساتيد معماري انجام شده است .براي
انتخاب اساتيد در اين پژوهش از نمونهگيري هدفمند
بهره گرفته شد .در اين پژوهش جهت مصاحبه ،هفت
عضو هيئت علمي با سابقه تدريس بيشتر از  10سال ،با
محوريت تدريس دروس پايه معماري در دوره كارشناسي
(سه نفر از دانشكده معماري شهرسازي و هنر دانشگاه
اروميه ،سه نفر از دانشگاه آزاد اروميه و يك نفر از دانشگاه
پيام نور اروميه) انتخاب شدند.
براي دستيابي به اعتبار پژوهش از دو فن كنترل از
سوي اعضاء و تماس طوالني با محيط پژوهش استفاده
شد .مشاركتكنندگان در پژوهش (اساتيد هيأت علمي)،
موجهترين افراد براي تعيين قابليت اعتماد هستند كه اين
امر از طريق «بررسي كردن توسط اعضاء» اتفاق ميافتد
( ،)Mohebiamin & Rabiei, 2015, p. 32به گونهاي كه
در اين پژوهش ،رونوشت مصاحبه و گزارشي از سؤالهاي
مطرح شده و پاسخهايي كه داده شده است ،در قالب
مفهومهايي در اختيار آنان قرار گرفت .تماس طوالني يعني
اختصاص زمان كافي براي جمعآوري و تفسير دادهها و
بررسي آثار دانشجويان در دروس پايه معماري (شامل
دروس هندسه كاربردي ،كارگاه مصالح ساخت ،درك 
و بيان محيط) كه موجب آشنايي با نقاط قوت و ضعف
دانشجويان در دروس پايه ميشود .به اين منظور محقق
سعي كرد ،بعد از گرفتن مجوز ،ساعتهاي متعددي را به
مشاهده بستر تحقيق بپردازد.
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.)Ehrampoush, Servat, & Askarshahi, 2010, p. 185
بنابراين نياز به ارتقاء انگيزه تحصيلي در افراد از اهميت
ويژهاي برخوردار است .انگيزه محرك  اساسي براي
تمام اعمال انسان و پويايي رفتار وی مشتمل بر نيازها،
تمايالت و جاهطلبيها در زندگی است(  (�Khadivi & Va
 .)kili Mafakheri, 2011, p. 46انگیزه ،نیرویی قدرتمند
برای هدایت رفتار بشری است و تنوع انگیزهها در انسان،
منجر به تنوع نیاز در او شده و وی را وادار به تالش برای
رفع این نیازها کرده است و این امر ،به حدی در حیات
و سعادت انسان دخیل است ،که انسان را موجودی ،با
مجموعهای از نیازها تعریف کردهاند (Bakhshi Jahromi
 .)& Shahidi Zandi, 2009, p. 90به طورکلی ،انگیزش
را میتوان ،بهعنوان نیروی محرک فعالیتهای انسانی و
عامل جهتدهنده آن تعریف کرد (Ebrahimi Ghavam
.)& Khaghanizadeh, 2008, p. 2
صاحبنظران ،انگیزش را به دو گروه اصلی درونی و بیرونی
تقسیم کردهاند .عوامل انگیزشی درونی ،تقویتکنندههاي
داخلی و شخصی است که جذابیت الزم براي هر فعالیت
ایجاد میکند .در حالی که عوامل انگیزش بیرونی به
تقویت کنندههاي خارجی اطالق میشود که فرد تحت
تأثیر آنها براي رسیدن به هدف مستقلی تالش میکند.
در خصوص دانشجویان ،انگیزش تحصیلی از اهمیت
ویژهاي برخوردار است .انگیزش تحصیلی به تمایل درونی
فراگیر اطالق میشود که موجب هدایت رفتار او به سوي
یادگیري و پیشرفت تحصیلی میشود و تحت تأثیر هر دو
عوامل درونی و بیرونی قرار میگیرد .دانشجویان با انگیزش
تحصیلی تحرك الزم را براي به پایان رساندن موفق هر
تکلیف ،رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه معینی از
شایستگی در کار خود پیدا میکنند تا در نهایت بتوانند به
موفقیت الزم در زمینه یادگیري و پیشرفت تحصیلی دست
یابند (& Beirami, Hashemi Nosrat Abadi, Farhadi,
.)Movahedi, 2014, p. 188

 .5آموزش معماری

آموزش معماری یکی از موضوعات مهم و کلیدی در جریان
رشد و شکوفایی معماری به شمار میآید (Mirriahi, 2015,
 )p. 107و ميتوان گفت کاستیهای مربوط به انجام امور
حرفهای از سوی طراحان ،بیارتباط با کیفیت آموزشی
آنان نیست (Gholamalizadeh & Mokhberi, 2015, p.
 .)82آموزش معماری ،داراي جنبههای اجتماعی ،درون
فردی و اخالقی بوده (Nazidizaji, Tome, & Regateiro,
 )2014, p. 1640و آموزش مناسب و جامع معماری،
ترکیبی از آموزش مهارتها و اطالعات با ارزش میباشد
( .)Dua & Chahal, 2014, p. 185خالقیت و نوآوریهای
پیوسته و ثابت در رویکردهای آموزشی همواره مورد نیاز
بوده ( )Kranthi & Valliappan, 2016, p. 113تا شاهد
آموزشي منطقي در فرآيند طراحي باشيم .آموزش طراحی
به دانشجويان کمک  میکند تا فارغ از محدودیتهای
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حرفه ،راههای جدید درک جهان را کشف نمایند .در
حقیقت این جریان را میتوان کشف راههای خالقانه
جستجو کردن ،تجزیه و تحلیل و تفسیر زندگی واقعی
بیان نمود ( .)Torun, Tekçe, & Esin, 2011, p. 749بدون
شک آموزش طراحی باید نوآورانه ،پویا و پیشرفته باشد
( .)Ozorhon, Eryildiz, & Aysu, 2012, p. 325میتوان
گفت که بیشترین قسمت از آموزش معماری در آتلیه
طراحی اتفاق میافتد ( )Dayaratne, 2013, p. 315و آتلیه
طراحی به منزله هسته اصلی آموزش معماری میباشد
( .)Karslı, 2015, p. 1090آتلیه طراحی معماری ،میتواند
بهعنوان رکن اصلی فرآیند آموزش معماری در نظر گرفته
شود و مهمترین نقش را در توسعه این فرآیند داشته باشد
(.)Mohammed & Elbelkasy, 2016, p. 20
آتلیه طراحی در آموزش طراحی معماری یک فرآیند است،
که در چارچوب روشهای متفاوت مرتبط با اهداف مدرس
برای یادگیری ،ایجاد شده و جایی است که دانش فراگرفته
شده از سایر دروس ،سنتز میشود (& Uysal, Aydin,
.)Siramkaya, 2012, p. 53
روش طراحی آتلیهای سنتی که از گذشته بسیار متداول
بوده ،بر مبنای آموزش از طریق عمل پایهریزی شده است.
در این روش ،معموالً به ازای هر استاد  10تا  12دانشجو
وجود دارد که هر دانشجو کار طراحی ،ماکت ،اندیشهها و
نگرش خود را با استاد مطرح کرده و تمامی آنها به صورت
موازی به حل یک موضوع طراحی میپردازند .در آتلیهها
پیش از آغاز طراحی ،استاد به توضیح اهداف ،توقعات و
نحوه داوری آثار میپردازد .در طول نیمسال تحصیلی،
کارها از طریق کرکسیونهای تکی یا گروهی پیش میرود
و در پایان نیمسال یک گروه داوری یا استاد درس کارها
را ارزیابی و رتبهبندی میکنند .در کل میتوان سه وظیفه
مشخص را برای آتلیههای طراحی معماری ذکر کرد :الف)
آموزش و تمرین برخی مهارتها مانند ترسیم و ارایه ،ب)
آموزش زبان تصویر و کالم به صورت همزمان ،پ) آموزش
معمارانه اندیشیدن برای حل مسایل( (�Mehdizadeh Sar
.)adj & Farsi Mohammadi Pour, 2013, p. 62
از آنجایی که آموزش معماری در مدارس معماری به دو
قسمت مبانی نظری و برنامههای عملی تقسیم شده است،
میتوان گفت که در محیطهای آتلیه ،دانشجویان ،قادر به
سؤال پرسیدن ،شکل دادن ،بحث و گفتگو ،توضیح و انتقال
دانش تئوری خود در فرآیند آموزش میباشند(  (�Ustao
 .)meroglu, 2015, p. 1897در میان این دروس ،آتلیه
طراحی سال اول ،مهمترین بخش آموزش طراحی و پایه
اصلی برای سالهای بعد میباشد .دانشی که دانشجویان
یاد میگیرند و در طی دوره ،تجربه میکنند ،به آنها
کمک  میکند تا مسیر خود را در آتلیههای بعدی پیدا
کنند ( .)Ormecioglu & Ucar, 2012, p. 1111در اين
بين ،استفاده از آموزش ترکیبی در دروس پایه از اهمیت
باالیی برخوردار بوده و به عبارتی ،آموزش ترکیبی در به
انجام رساندن موفقیت آمیز اهداف آموزشی بسیار مهم
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میباشد ( .)Afacan, 2014, p. 1599به طورکلی ،طراحان
تازه کار نیاز به توسعه احساسات شخصی ،ارزشها و
دلمشغولیهای خود و کسب اعتماد به نفس و توانایی
الزم برای ظاهر کردن آنها در طراحهای خود را دارند
(.)McDonnell, 2016, p. 10

 -1-5آموزش آتلیهای معماری به شیوه ترکیبي
و تفكيكي

آموزش آکادمیک  و برنامهریزی شده معماری ،از حدود
سالهای  1318شمسی در ایران راه اندازی شد .تا سال
 1377رشته معماری به صورت کارشناسی ارشد پیوسته
ارائه شده و پذیرش دانشجو از طریق کنکور انجام میشد.
از سال  1378با تغییر مقطع از کارشناسی ارشد پیوسته
به کارشناسی پیوسته ،وضعیت آموزش معماری دستخوش
دگرگونیهایی شد .یکی از مشکالتی که آموزش معماری
امروز با آن مواجه است ،عدم وجود انگیزه و یا کمرنگ
شدن آن به مرور زمان در دانشجویان این رشته و به ویژه
در دانشجويان معماری میباشد( (�Nikkar, Hojjat, & Iza
 .)di, 2013, p. 86در گذشته ،آموزش دروس پیش نیاز
طراحی در قالب دروس ترکیب  1و  2و 3بود ،که با تغییر
رشته معماری از کارشناسیارشد پیوسته به کارشناسی،
دروس پیش نیاز طراحی ،تفكيك شده و شامل درسهای
هندسه کاربردی ،هندسه مناظر و مرایا ،درک و بیان
محیط ،کارگاه مصالح و ساخت ،بیان معماری  1و ،2
مقدمات طراحی معماری  1و  2شد.
مقصود از آموزش آتلیهای به صورت ترکیبي عبارت است
از :تدریس هندسه کاربردی ،درک و بیان محیط و کارگاه
مصالح ساخت به صورت همزمان در یک آتلیه در نيمسال
اول؛ تدریس بیان معماری  ،1هندسه مناظر و مرایا و
مقدمات طراحی معماری ( 1همراه با آموزش تکمیلی

ارتقاء انگیزش تحصیلی دانشجویان
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نقشهکشی و ساخت ماکت) بهصورت همزمان در یک 
آتلیه در نيمسال دوم؛ تدریس بیان معماری  2و مقدمات
طراحی معماری ( 2همراه با آموزش تکمیلی نقشهکشی و
ساخت ماکت و ارائه) بهصورت همزمان در یک آتلیه در
نيمسال سوم.
مقصود از آموزش آتلیهای به صورت تفكيكي عبارت است
از :تدریس دروس هندسه کاربردی ،هندسه مناظر و مرایا،
درک و بیان محیط ،کارگاه مصالح ساخت ،بیان معماری 1
و ،2مقدمات طراحی معماری  1و  2توسط اساتید مختلف
در آتلیههای مستقل (مشابه روشی که هم اکنون ،در اکثر
دانشگاههای ایران اجرا میشود).

 -2-5آموزش آتلیهای درس هندسه کاربردی

برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی معماری در
سیصد و شصت و پنجمین جلسه شورای عالی برنامهریزی
مورخ  1377/8/24به تصویب رسید و بر اساس آن
مشخصات کلی ،برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی
مهندسی معماری مشخص شد .اهداف و موضوع درس
هندسه کاربردی بر اساس سرفصل پیشنهادی شورای عالی
برنامهریزی در جدول ( )1تنظیم شده است که بر اساس
این جدول اولویت اصلی در این درس ،افزایش تجسم
دانشجویان و آموزش نقشهکشی ساختمان میباشد.
همزمان با درس هندسه کاربردی ،درس کارگاه مصالح و
ساخت با هدف افزایش توانایی دانشجو در ساختن اشیاء
و ساخت انواع مدلها و ماکتهای معماری با جزییات
و مقیاسهای گوناگون ساختمان و درس درک و بیان
محیط با هدف ،تقویت نگاه جستجوگر و معنییاب در
جهت مشاهده و درک محیط و تقویت مهارت طراحی با
دست آزاد در جهت به تصویر کشیدن مشاهدات محیطی
با رعایت اصول تناسبات ،سایه روشنها ،بعد احجام و عمق
فضاها ،در نيمسال اول آموزش داده میشود.

جدول  :1سرفصل درس هندسه کاربردی

هندسه کاربردی
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موضوع

 تمرینهایی که به دانشجو آمادگی آن را میدهند که در ذهن خود فضای مورد نظرش را تجسم کند،خود را با آن مواجهه دهد ،از هر زاویهای به آن نگاه کند ،در آن دخل و تصرف به عمل آورد و به درک
جامعی از آن حجم و فضا دست یابد .این تمرینها مبتنی بر این سرفصلها هستند:
 تصور و تصویر نمودن تقاطع انواع خطوط ،سطوح و احجام؛ تصویر نمودن احجام بر روی صفحات افق وقائم تصویر؛ برش احجام با صفحات مختلف ،یافتن تصویر گسترده احجام ،ساخت احجام از طریق تصاویر
آنها.
 تمرینهایی که توان درک نقشههای معماری و ترسیم دقیق آنها را تقویت میکنند و سرفصلهای زیررا شامل میشوند:
 ترسیم خطوط موازی ،شبکه ،دوایر و خطوط مماس ،تقسیم خطوط ،ترسیم عمودمنصف ،ترسیم اشکالمتشابه در مقیاسهای متفاوت.
 یافتن نمای مجهول ،نقشهخوانی ،نسخهبرداری از روی نقشههای پرکار ،کامل نمودن نقشههای ناقص،ترسیم کامل نقشه ،نما و برشهای یک ساختمان.

معماری و شهرسازی آرمانشهر

اهداف

 کسب توانایی درک و تجسم و دخل و تصرف در آنها آشنایی با عالئم و قراردادهای ترسیم نقشه -تسلط بر ابزار ترسیم
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 .6یافتهها

درس هندسه کاربردی آموزش داده شد و در دو درس
دیگر تمرین مکمل آن صورت نگرفت .در آتلیه دوم که
شامل  18دانشجو نيمسال اول رشته مهندسی معماری
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه میشد ،آموزش بر مبنای
روش ترکیبی بوده و آموزش ترسیمات فنی پله ،در درس
هندسه کاربردی ،آموزش پرسپکتیو پله در درس درک و
بیان محیط و آموزش ساخت ماکت پله در درس کارگاه
مصالح و ساخت ،مورد توجه قرار گرفت و هماهنگیهای
الزم در میان اساتید سه درس در این تمرین ،صورت
گرفت .در شکل  ،1تصاویر مربوط به آموزش پله دو طرفه
به شیوه ترکیبي در دانشگاه آزاد اروميه نمایش داده شده
است.

بر اساس سرفصل مصوب ،بحث اصلی درس هندسه کاربردی
در رشته معماری ،آموزش مبحث نقشهکشی ساختمان
میباشد ،برای این منظور در این پژوهش ،آموزش ترسیم
پالن و مقطع پله دو طرفه ،مد نظر قرار گرفت ،شیوه کار
به این صورت بود که ،در آتلیه اول که شامل  18دانشجو
نيمسال اول رشته مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسالمی
واحد ارومیه میشد ،اساتید به شیوه تفکیکی عمل نموده و
هر کدام به صورت مستقل تمرینهایی را برای دانشجویان
در نظر گرفتند و هماهنگی الزم برای تدریس میان اساتید
صورت نگرفت و ترسیم پالن و مقطع پله ،منحصرا ً در

شکل  :1آموزش ترسیمات پله دو طرفه در سه درس هندسه کاربردی ،درک و بیان محیط ،کارگاه مصالح و ساخت به
شیوه ترکیبي در دانشگاه آزاد اروميه
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 :H1از نظر پاسخ دهندگان ،بین میانگینهای دو روش
ترکیبی و روش تفکیکی تفاوت وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه در صورت نرمال بودن متغیرها
آزمون  Tمستقل را بهکار میبریم .بررسی نرمال بودن
مشاهدات را به کمک آزمون شاپیرو -ویلک انجام میدهیم
(جدول .)2

پس از آموزش ،دانشجویان هر دو آتلیه (تركيبي و
تفكيكي) ،پرسشنامه انگیزه تحصیلی را تکمیل نمودند.
این پرسشنامه دو مؤلفه انگیزه درونی ،انگیزه بیرونی را
مورد سنجش قرار میدهد.
 :H0از نظر پاسخ دهندگان ،بین میانگینهای دو روش
ترکیبی و روش تفکیکی تفاوت وجود ندارد.

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

Shapiro-wilk
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Sig.

Df

Statistic

0.099

36

0.949

انگیزه درونی

0.085

36

0.947

انگیزه بیرونی
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در این آزمون فرض صفر ،نرمال بودن و فرض مقابل ،خالف
آن را در نظر میگیرند .با توجه به اینکه مقدار معناداری
برای دو متغیر انگیزه درونی و انگیزه بیرونی بزرگتر از 0.05
بهدست آمدهاند ،میتوان دادهها را برای این دو متغیر ،با
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اطمینان باالیی نرمال فرض کرد .حال آزمون مقایسه
میانگینها را برای متغیرهای نرمال انجام خواهیم داد .یکی
دیگر از موارد ضروری برای مقایسه میانگینها آزمون برابری
واریانسها است (جدول .)3

جدول  :3آزمون برابری واریانسها

Levene's Test for Equality of Variances
Sig.

F

0.423

0.659

انگیزه درونی

0.602

0.276

انگیزه بیرونی

در آزمون لون برای برابری واریانسها فرض صفر و فرض
مقابل ،نابرابری واریانسها است .با توجه به اینکه مقدار
معناداری برای دو متغیر انگیزه درونی و انگیزه بیرونی

بزرگتر از  0.05بهدست آمدهاند ،برای هر دو متغیر
واریانسها برابرند .آزمون  Tرا بهکار میبریم.

جدول  :4آزمون  Tدو نمونهای مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS
t-test for Equality of Means
95%iConfidence Interval of
the Difference
Lower
Upper

Sig.
)(2-tailed

Std. Error
Difference

Mean
Difference

df

t

-5.13583

-20.19750

3.70567

-12.66667

0.002

34

-3.418

انگیزه درونی

-3.84848

-19.92929

3.95642

-11.88889

0.005

34

-3.005

انگیزه بیرونی

در این پژوهش گروه اول به صورت آتلیه تفکیکی و گروه
دوم به صورت آتلیه ترکیبی در نظر گرفته شده است .با
توجه به جدول ( ،)4در ارتباط با تأثیر روش تفکیکی و
ترکیبی بر میزان انگیزه درونی ،مشاهده میشود که Sig.
 (2-tailed)iبرابر  0.002بوده و از  0.05کوچکتر میباشد،
در نتیجه بین میانگین دو روش ترکیبی و تفکیکی اختالف
وجود دارد و فرضیه  H0با اطمینان  95درصد رد شده و
از آنجایی که تفاوت ميانگين دو گروه کمتر از صفر است،

ميانگين آتلیه تفکیکی از آتلیه ترکیبی کوچکتر است       .
در ارتباط با تأثیر روش تفکیکی و ترکیبی بر میزان انگیزه
بیرونی ،مشاهده میشود که ( Sig. (2-tailedبرابر 0.005
بوده و از  0.05کوچکتر میباشد ،در نتیجه بین میانگین دو
روش ترکیبی و تفکیکی اختالف وجود دارد و فرضیه  H0با
اطمینان  95درصد رد شده و از آنجایی که تفاوت ميانگين
دو گروه کمتر از صفر است ،ميانگين آتلیه تفکیکی از آتلیه
ترکیبی کوچکتر است.

  شماره  .29زمستان 1398

معماری و شهرسازی آرمانشهر

شکل  :2میانگین انگیزه درونی و انگیزه بیرونی در دو روش ترکیبی و تفکیکی
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در شکل ( ،)2اختالف میانگین انگیزه درونی و انگیزه بیرونی
در دو روش ترکیبی و تفکیکی به صورت نمودار میلهای
نمایش داده شده است .با توجه به این نمودار میانگین
انگیزه درونی و انگیزه بیرونی در روش ترکیبی بیشتر از
روش تفکیکی میباشد.
بر اساس دادههای کیفی كه از طريق مصاحبه با دانشجويان
دو آتليه و يادداشتبرداري داليل انجام دادن يا ندادن
تمرينها از سوي دانشجويان ،بررسي پاسخهاي دانشجويان
توسط اساتيد ،بررسي تمرين مربوطه انجام شده دانشجويان
توسط اساتيد و مصاحبه عميق نيمه ساختاريافته با اساتيد
معماري و مبتنی بر نظریههای حاصل از مرور منابع
کتابخانهای حاصل شد ،با استفاده از نظریه زمینهای و با
اجرای مراحل کدگذاری باز ،محوری و گزینشی ،به ترتیب
 14مفهوم اولیه ،پنج مقوله عمده و یک مقوله هسته نهایی
استخراج شدند که در جدول ( )5آمده است.
شیوه تدریس مناسب باعث میشود تا پویایی و تمایل
به پیشرفت در فرد ایجاد شده و نقاط ضعف دانشجو در
زمینههای ترسیمی و ساخت ماکت برطرف شده و با انگیزه
بیشتری ،مسیر یادگیری را ادامه دهد .آموزش همزمان

و ترکیبی دروس پایه ،سبب میشود که دانشجو ،تسلط
بیشتری بر مؤلفههای اولیه طراحی پیدا کرده و توانایی الزم
جهت تبدیل ایدهها را به طرح معماری در قالب نقشههای
معماری ،ماکت و ترسیمهای سه بعدی بهدست آورد
و اعتماد به نفس و انگیزه بیشتری برای انجام تمرینات
کسب نماید و به عبارتی عزت نفس دانشجو افزایش مییابد.
افزایش عزت نفس باعث شده که دانشجو با آگاهی بیشتر
از تواناییهای خود در فعالیتهای آتلیهای به صورت فردی
و گروهی شرکت نماید و تمایل بیشتری برای رقابت با
سایر دانشجويان داشته باشد و انعطافپذیری بیشتری در
فعالیتهای گروهی از خود نشان داده و حس گرایش به
کار و تکلیف در دانشجو بیشتر شود .تمایل زیاد دانشجو در
تالش زیاد برای انجام تمرینات جهت نشان دادن تواناییهای
شخصی و تالش برای یاد گرفتن مطالب جدید گرایش به
پیشرفت و هدفمداری در دانشجو را بیان مینماید .مقوالت
بهدست آمده فوق در فرآیند ساخت نظریه زمینهای ،منجر
به شکلگیری آموزش همزمان و ترکیبی با رویکرد ارتقای
انگیزه تحصیلی دانشجويان معماری میشود.

جدول  :5مفاهیم و مقولههای مستخرج از دادههای کیفی مطالعه بر اساس روش نظریه زمینهای
مفاهیم

گرایش به کار و تکلیف
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 -4احساس رضایت از عملکرد تحصیلی
 -5تمايل به سرپرستي گروههاي دانشجویی
 -6اطمینان زیاد به عملکرد شخصی خود

عزت نفس

 -7انجام تمرینات سخت به دلیل عالقه شخصی
 -8تالش زیاد برای انجام تمرینات جهت نشان دادن
تواناییهای شخصی
 -9تالش زیاد برای اطمینان از عملکرد خوب خود
 -10تالش بیشتر به هنگام مواجهه با تمرینات مشکل

هدفمداری

 -11تالش برای بهترین بودن
 -12تمایل برای مقایسه شدن با دیگران

رقابتجویی

 -13تالش برای داشتن زندگی خوب در آینده
 -14تالش برای یاد گرفتن مطالب جدید

در شکل ( ،)3مدل پارادایمیک ارتباط بین مقوالت عمده
انگیزه تحصیلی بر اساس شیوه آموزش همزمان و ترکیبی به
تصویر کشیده شده است .فرآیند و ارتباط منطقی و معنایی
بین مقوالت عمده بیانگر مقوله هسته نهایی است .این مقوله
نهایی را که نتیجه تأثیر مثبت آموزش همزمان و ترکیبی
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گرایش به پیشرفت

برای ایجاد عالقه در
دانشجو ،باید انگیزه
الزم در وی ایجاد
شود ،لذا نیاز به نیروی
محرک الزم بوده و این
نیروی محرک ،شیوه
تدریس مناسب است
تا پویایی و تمایل به
پیشرفت را در فرد
ایجاد کند.

انگیزش :بر اساس این مقوله ،آموزش دروس پایه معماری بهصورت
همزمان و ترکیبی ،انگیزه تحصیلی دانشجويان را افزایش میدهد و
نتیجه آن تربیت معماران کارآمد میباشد.

 -1انجام تکالیف درسی برای یادگیری بیشتر
 -2انجام تمرینات بدون نیاز به تشویق و ترغیب
 -3انجام تمرینات مورد عالقه بدون توجه به گذر زمان

مقولههای عمده

توضیحات

مقوله هسته

بر مؤلفههای انگیزه تحصیلی میباشد تحت عنوان انگیزش
مطرح نمودهایم .بر این اساس آموزش همزمان و ترکیبی
دروس پایه معماری در نیمسال اول باعث افزایش انگیزه
تحصیلی دانشجويان میشود.

عامل مؤثر بر
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شکل  :3ارتباط بین مقوالت عمده انگیزه تحصیلی بر اساس شیوه آموزش همزمان و ترکیبی

 .7بحث و نتیجهگیری

با توجه به یافتههای پژوهش میتوان نتیجهگیری نمود
که آموزش دروس پایه از جمله محتوای درس هندسه
کاربردی در رشته معماری با استفاده از روش ترکیبی
(آموزش همزمان دروس پایه) باعث افزایش انگیزه درونی و
انگیزه بیرونی در دانشجویان میشود و میزان بیانگیزگی را
کاهش میدهد .در شکل ( ،)4بر اساس پژوهش انجام شده

مدل تحلیلی از مؤلفههای اصلی انگیزش که شامل انگیزش
درونی ،انگیزش بیرونی و بیانگیزگی میباشد و نیز آموزش
آتلیهای معماری به شیوه ترکیبی (آموزش همزمان دروس
پایه) و تفکیکی (آموزش مستقل دروس پایه) در دروس
پایه که شامل دروس هندسه کاربردی ،کارگاه مصالح و
ساخت و درک و بیان محیط میشود و تأثیر این دو روش
بر مؤلفههای انگیزش تحصیلی نمایش داده شده است.

شکل  :4مدل تحلیلی تأثیر آموزش دروس پایه طراحی معماری به روش ترکیبی و تفکیکی بر انگیزش تحصیلی
دانشجویان
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با توجه به این مدل تحلیلی میتوان دریافت که آموزش
دروس پایه به شیوه ترکیبی باعث افزایش انگیزه درونی و
انگیزه بیرونی دانشجویان شده و آموزش به شیوه تفکیکی
باعث افزایش بیانگیزگی در دانشجویان میشود .امروزه در
آموزش معماری شاهد مشکالتی همچون بیانگیزگی در
دانشجویان این رشته میباشیم که نتیجه آن کمرنگ شدن
خالقیت دانشجویان میباشد ،در این میان ،آموزش دروس
پیش نیاز طراحی که مهمترین نقش را در درک دانشجو از
معماری و پرورش توانمندیهای او در جهت کسب مهارتها
را دارد ،از اهمیتی بیشتر برخوردار است .با توجه به آموزش

متفرقه دروس پیش نیاز طراحی و عدم هماهنگی اساتید با
یکدیگر و انتخاب سليقهاي نوع تمرينهاي دروس پیش نیاز
طراحی در روش تفکیکی (آموزش مستقل دروس پایه)،
شاهد مشكالتي در یادگیری دروس پایه مانند عدم تجسم
صحیح محیط پیرامون ،عدم توانایی ترسیم نقشههای یک 
بنا و نداشتن رغبت برای ادامه تمرینها ميباشيم .از این رو،
نیاز به روشهایی برای ایجاد انگیزش تحصیلی و باال بردن
خالقیت در دانشجویان ضروری است.
بر اساس شکل ( ،)5آموزش همزمان دروس پایه معماری
در نیمسال اول که شامل دروس هندسه کاربردی ،کارگاه
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مصالح و ساخت و درک و بیان محیط میشود ،با یک روش
تدریس مناسب از جمله روش آموزش همزمان و ترکیبی
دروس پایه و هماهنگی اساتید با یکدیگر و انتخاب تمرین
مشترک ،موجب افزایش عالقمندی دانشجويان به معماری

و ارتقاء انگیزه تحصیلی دانشجویان شده و در نتیجه کیفیت
آموزش ارتقاء مییابد که نتیجه آن تربیت معماران کارآمد
میباشد.

شکل  :5تأثیر آموزش همزمان دروس پایه بر ارتقاء كيفيت آموزش

 .8پیشنهادها

با توجه به نتایج بهدست آمده از پژوهش پیشنهادهای زیر
ارائه میشود:
• تهیه طرح درس مشترک برای دروس پایه هندسه
کاربردی ،درک و بیان محیط و کارگاه مصالح ساخت و
هماهنگی اساتید با یکدیگر جهت اجرای صحیح طرح
درس.
• حتیاالمکان آموزش همزمان اجزاء گوناگون مرتبط با
تمرینهای معماری در جهت انجام پروژههای واقعی و یا
عینی و عملی.
• پیشبینی تمرینهایی که احساس رضایت از یادگیری
مطالب جدید ،رضایت از برقراری ارتباط با دیگران و
احساس رضایت از حل تکالیف مشکل را در دانشجویان

افزایش دهد.
• تأکید اساتید بر ویژگیهای مثبت رشته معماری و
افزایش انگیزه دانشجویان برای مطالعه و تحقیق درباره
معماری و هدایت صحیح دانشجویان جهت شناخت و
ارتقاء تواناییهای خود.
• دعوت از اساتید با تجربه جهت تدریس دروس پایه رشته
معماری.
• در اوایل سال تحصیلی ،برای دانشجویان جدید ،جلسات
معارفه برگزار شده تا ضمن معرفی رشته معماری و آینده
شغلی آن ،بر اهمیت دروس پایه و میزان تأثیر این دروس
بر تواناییهای دانشجویان در دروس اصلی و تخصصی
تأکید شود.
• برگزاری نمایشگاه آثار دانشجویان و تقدیر از دانشجویان
برتر جهت افزایش انگیزه دانشجویان.
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