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ACKGROUND AND OBJECTIVES: A continuous and comprehensive learning process
depends on the proper teaching method in every pioneer education system. The
evaluation process of architectural designs is meant to judge the designs. It measures the
ratio of variable criteria in the design from the desired aspect and then evaluates it. Due
to the pivotal role of judgment in the architecture curriculum, if the evaluation process
is unclear and no productive criticism ambiance is provided, personal interpretations or
unrelated demands to educational goals may distort the judgment process and prevent
the flourishment of the students’ development and talents. If the judgment criteria are
known, the students’ gradual quantitative and qualitative progression will be achieved,
increasing their scope of the understanding of the architectural education system and its
representation method. The present research was conducted to recognize the indicators
and criteria affecting the evaluation of university architectural designs as a part of the
student’s learning process to provide a better evaluation method that is more accurate
and objective. The comprehensive education process in teaching is investigated in learning
and assessment. In the current study, the role of the architectural design evaluation in
learning and improving students’ scientific knowledge is investigated.
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ETHODS: This research uses a mixed-method (qualitative-quantitative), and it
is considered applied research. The statistical population comprises 15 faculty
members at Shahid Beheshti University, Tehran University, Iran University of Science and
Technology, and Shahid Chamran University of Ahwaz. A systematic, non-random sampling
method was applied, and the samples were selected according to the educational fields
due to the importance of scoring and its direct effect on the research results. Bearing
in mind that students are one of the most important factors in the evaluation process,
the students’ opinions were considered in the architectural design evaluation. Therefore,
the master’s students of Architectural Design (3) of Islamic Azad University, Ahwaz
Branch, were selected as the statistical population. Data was collected using a Likert scale
questionnaire. In order to assess the research model, the results were analyzed using SPSS
software and applying the Spearman Correlation Test, and in order to assess its validity,
the Friedman test was used to prioritize the variables. Experts’ grading was considered in
the final assessment of the architectural design projects. The results obtained from the
questionnaires effectively provide proposed strategies and score the criteria and judgment
rules of the architectural design projecects.

F

INDINGS: The research findings showed a significant difference between 4 components
affecting the final product. The impact ratio of each one on the final product is different.
The results showed that studies and technical knowledge, with a correlation coefficient
of 0.535 and a significance level of 0.04, have the highest impact on the final product.
This component has been the most important and effective factor in the final product.
The other effective factors are design skills, design process development, and initial
https://dx.doi.org/10.30475/ISAU.2020.232738.1428
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knowledge. The initial knowledge component has the least impact on the final product
compared to other components. The results of Friedman’s ranking test showed that the
sub-component in the analysis and interpretation of final results, presentation technique,
and replica has the highest average rank. These sub-components have been the most
important sub-component affecting the judgment of university projects. Then there is the
design idea, creativity and form of the building, the subject, and the ability to analyze and
present. The results show that these sub-components have the highest impact on the final
judgment of the designs compared to other sub-components. And the sub-components
of the impact ratio of planning and functional design and oral presentation have the least
impact on the final judgment of the designs. The weighted index of 5 main components
affecting the judgment of final designs based on the ranking of sub-component tests is the
final product, study and technical knowledge, design skill, design process development,
and primary knowledge, respectively.

C

ONCLUSION: According to the conducted studies, evaluation seems to have an
important and valuable place in the learning process. If students are dissatisfied with this
process, it will have a devastating effect on their learning. In this regard, holding “learnercentered” sessions was suggested to evaluate the design process during the semester and
increase students’ learning. Since the highest scores were given to learning in classroom
evaluation, specialization, and roundtable discussion, it is recommended that the professors
collaboratively hold their design classes and invite professional architects as experts to make
students more familiar with the market in the initial sessions. The students should be able
to choose their professor among the studio professors to reduce the student’s confusion
after the initial class sessions and the student’s familiarity with the professors’ viewpoints.
It is better to hold classroom evaluation sessions in a participatory and roundtable manner,
and students of various levels attend the classrooms. This research suggests strategies
for professors and decision-makers for architectural design judgment, reducing students’
stress and worries and increasing their self-confidence in the architecture design studio.
Suggestions for architectural evaluation and policy making are made to promote the level of
architecture education and ultimately train students and competent architects.

HIGHLIGHTS:
- Strategies are proposed for judging projects that include: Step 1: Provide student forms
with assessment and evaluation steps, Step 2: Assessment the student design process
during the semester, Step 3 : Evaluation of the final product, stage 4: Review of assessment
and evaluation results.
- The design process should be “learner-centered” during the semester, holding class
sessions by two or three professors to make students more familiar with their point of
view, inviting professional architects as professionals in the profession, giving form How
to assessment the design process during the semester and evaluate the product at the
end of the semester to students to become more familiar with the judging of architectural
designs.
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تبیین راهبردهای داوری طرحهای معماری و نقش آن در فرایند یادگیری دانشجویان
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 .1دانشجوی دکتری معماری ،گروه معماری ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 .2دانشیار مدعو ،گروه معماری ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران /دانشیار ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .3استادیار مدعو ،گروه معماری ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران /استادیار ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایران.
 .4استاد مدعو ،گروه علوم تربیتی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران /استاد ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایران.
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فراینـد یادگیـری مسـتمر و جامـع وابسـته بـه انتخـاب شـیوه آمـوزش مناسـب در هـر نظام آموزشـی
پیشـرو اسـت .فراینـد آمـوزش جامـع در امـر تدریـس از دو جنبه یادگیری و ارزیابی بررسـی میشـود.
در ایـن پژوهـش جایـگاه ارزیابـی طرحهـای معمـاری در فرآینـد یادگیـری و ارتقـای تـوان علمـی
دانشـجویان بررسـی شـد .روش تحقیق از نوع آمیخته (کمی-كيفی) باهدف کاربردی اسـت .جامعهی
آمـاری  15مـدرس از اعضـای هیئتعلمـی متخصص رشـته معماری در دانشـگاههای شـهید بهشـتی،
تهـران ،علـم و صنعـت و شـهید چمـران اهـواز میباشـند .نمونهگیـری بهصـورت سـامانمند و غیـر
ً
عملا خود دانشـجویان
تصادفـی انجـام و نظـر بـه اینکـه یکـی از عوامـل مهـم در ارزشـیابی آموزشـی
میباشـند ترجیـح داده شـد که نظرات دانشـجویان هم درزمینهی ارزشـیابی طرحهـای معماری گرفته
شـود .بـر ایـن اسـاس دانشـجویان آتلیـه طـرح معماری ( ،)3کارشناسـی ارشـد دانشـگاه آزاد اسلامی
واحـد اهـواز بهعنـوان جامعـه آمـاری انتخـاب شـدند .ابـزار جمـعآوری دادههـا از طریـق پرسشـنامه
طیـف لیکـرت اسـت .تجزیهوتحلیـل آمـاری نتایـج بـا کمـک نرمافـزار  SPSSو بهکارگیـری آزمـون
همبسـتگی اسـپیرمن بـرای سـنجش مـدل پژوهـش و ارزیابـی اعتبـار آن و از آزمـون فریدمـن بـرای
اولویتبنـدی متغیرها اسـتفاده شـد .امتیازدهـی خبرگان در ارزشـیابی نهایی پروژهها محاسـبه گردید.
نتایـج حاصـل از پرسشـنامهها در تهیـه راهکارهای پیشـنهادی و امتیازدهـی معیارهـا و ضوابط داوری
پروژههـای طراحـی معمـاری مؤثـر هسـتند .نتایـج پژوهش نشـان میدهد کـه مطالعـات و دانش فنی،
بـا باالتریـن ضریـب همبسـتگی معنیدار بیشـترین رابطـه را با محصول نهایی داشـته اسـت و بعدازآن
مهـارت طراحـی ،پیشـبرد رونـد طراحـی و دانـش اولیه قـرار دارنـد .نتایج آزمـون رتبهبنـدی فریدمن
نشـان داد کـه زیرمولفـه تحلیـل و تفسـیر نتایـج محصـول نهایی،تکنیک نحـوه ارائه و ماکـت باالترین
رتبـه و مهمتریـن زیرمولفههـای مرتبـط بـا ارزشـیابی طرحهـای معمـاری هسـتند .شـاخص وزنـی 5
مؤلفـه اصلـی تاثیرگـزار بـر داوری طرحهـای نهایی بر اسـاس آزمون رتبهبنـدی زیرمولفههـا به ترتیب
محصـول نهایـی ،مطالعـه و دانـش فنـی ،مهـارت طراحی ،پیشـبرد روند طراحـی و دانش اولیه اسـت.
نکات شاخص
 راهبردهایــی بــرای داوری طرحهــای پیشــنهاد میشــود شــامل :مرحلــهی اول :ارائــهی فرمهــای مراحــل ارزیابــی وارزشــیابی بــه دانشــجویان ،مرحلــهی دوم :ارزیابــی فرآینــد طراحــی دانشــجویان در طــول تــرم ،مرحلـهی ســوم :ارزشــیابی
محصــول نهایــی ،مرحل ـهی چهــارم :بررســی نتایــج ارزیابــی و ارزشــیابی.
 فرآینــد طراحــی در طــول تــرم بــه صــورت «یادگیرندهمحــور» برگــزار شــود ،برگــزاری جلســات کالســی توســط دو یــاســه اســتاد بــرای آشــنایی بیشــتر دانشــجویان بــا نقطــه نظــرات آنهــا ،دعــوت از معمــاران حرفــهای بــه عنــوان افــراد
متخصــص در حرفــه ،دادن فــرم نحــوه ارزیابــی فرآینــد طراحــی در طــول تــرم و ارزشــیابی محصــول در پایــان تــرم بــرای
آشــنایی بیشــتر دانشــجویان بــا داوری طرحهــای معمــاری.

نحوه ارجاع به مقاله
میاحــی ،مائــده؛ میرریاحــی ،ســعید؛ مظهــری ،محمدابراهیــم و مهرعلیــزاده ،یدالــه .)1401( .تبییــن راهبردهــای داوری طرحهــای معمــاری و نقــش آن در فراینــد
یادگیـ�ری دانشـ�جویان ،نشــریه علمــی معمــاری و شهرســازی ایــران.103-85 ،)1(13 ،
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ارزیابــی تعاریــف زیــادی دارد .یکــی از تعاریــف
مشــهور متعلــق بــه رالــف تیلــور 1بــوده؛ وی معتقــد اســت
کــه ارزیابــی فرآینــدی اســت بــرای تعییــن میزانــی کــه
اهــداف آموزشــی عمــ ً
ا تحققیافتهانــد ،ارزیابــی را
مقایســه عملکــرد بــر اســاس مالکهایــی بــرای تعییــن
وجــود اختــاف تعریــف میکنــد (Ralph Taylor,
 .)1950در ســالهای اخیــر ،توافــق قابلمالحظــهای
در میــان ارزیابــان راجــع بــه تعریــف ارزیابــی بهعنــوان
ارزیابــی شایســتگی یــا ارزشــمندی شــکلگرفته اســت
( .)Brinkerhoff, 2001بهطورکلــی تحقيقــات بــهروز در
دنيــا درزمینــهی آمــوزش معمــاري بــر دو ســؤال اصلــي
متکــي میباشــند :اول اينکــه چگونــه میبایســت پروســه
طراحــي کــردن را بــه دانشــجويان آموخــت؟ و دوم اينکــه
دانشــجويان چگونــه میبایســت ايــن پروســه را فراگيرنــد؟
بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه بخــش اعظمــي از پاســخ
ايــن ســؤاالت بــا آزمــون دقيــق ميــزان آموختههــای
دانشــجويان از روشهــای درســت و اصولــي امکانپذیــر
اسـ�ت(  (�Uluoglu, 2002; Dermirbas, 2007; Osch
 .)ner, 2000; Kvan, 2005در هميــن راســتا بــه بخشــي
از ايــن تحقيقــات اشــاره میکنیــم :گــری ،2در ارزیابــی
آموزشــی بــه قضــاوت دربــاره پدیــده آموزشــی میپــردازد.
بــرای ایــن منظــور بایــد از اندازهگیــری آموزشــی اســتفاده
کــرد ،میــزان صفــت متغیــر در پدیــده آموزشــی را از جنبــه
موردنظــر انــدازه گرفــت و پــسازآن بــه قضــاوت دربــاره
پدیــده آموزشــی پرداخــت (.)Bazargan, 1390, 24
فراينــد ســنجش و ارزيابــي عمومـاً از ســه مرحلــه تشــکيل
میشــود .1 :تعييــن شــاخص يــا معيارهــاي ارجحيــت
موضوعــات بــر اســاس اهــداف تعیینشــده  .2اندازهگیــری
ميــزان اختــاف موضوعــات بــر اســاس معيارهــاي
تعریفشــده  .3نتیجهگیــری و تعييــن برتــري يکــي
از آن دو موضــوع ( .)Mortazavi, 1993, 295در آغــاز
کار آمــوزش دانشــگاهی معمــاري در ايــران ازآنجاییکــه
تجربــه قبلــي در ايــن زمينــه وجــود نداشــت ،بهناچــار
سيســتمي اقتباسشــده از دانشــگاههای خارجــي در
آمــوزش بــه کار گرفتــه شــد .اســاتيد بــر پايــه برنامههــاي
آموزشــي کــه اکثــرا ً مطابــق بــا الگــوي مــدارس بــوزار
فرانســه و فلورانــس ايتاليــا بودنــد بــه آمــوزش دانشــجويان
پرداختــه و طبــق همــان الگوهــا نيــز بــه داوري پروژههــا
میپرداختنــد .بهاینعلــت ،بــه نظــر روال كنونــي آمــوزش
معمــاري و برنامههــاي آموزشــي ايــن رشــته آنچنانکــه
بايـــد بـــا نيازهـــاي جامعـــه ســـازگاري نــدارد .شــاید ايــن
مسئله ناشـــي از ضـــعف درروش و محتـــواي برنامه آموزش
معمــاري باشــد ( .)Mirriahi, 2006, 102هــر برنامــه
طراحــی در آمــوزش معمــاری ،دارای هــدف مشــخصی
اســت .در آتلیــۀ معمــاری از دانشــجویان خواســته میشــود
تــا راهحلــی صحیــح و کارآمــد ،بــرای موضوعــی فرضــی ارائه
دهنــد .پــس از ارائــۀ طــرح مســئله توســط اســتاد ،برنامــه
بــه دو صــورت پیــش مــیرود  )1اســتادان موضــوع و برنامــۀ
تــرم را توضیــح میدهنــد و مبانــی نظــری طــرح را همــراه
بــا نمایــش و نقــد مصادیــق مــوردی ،مطــرح میکننــد
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و بهصــورت عمومــی دربــارۀ آنهــا بحــث میشــود؛ )2
دانشــجویان خــود موظــف میشــوند در مــورد موضــوع
بــه مطالعــه بپردازنــد و اصــول و مبانــی طــرح را بــه دســت
آورده ،بــا اســتادان خــود در میــان بگذارنــد و پــس از نقــد
و بررســی و تأییــد اســتادان ،از آنهــا در طراحــی اســتفاده
کننــد .پــسازآن ،دانشــجو طراحــی را شــروع میکنــد و
بــا دســتیابی بــه طــرح مایــۀ اولیــه ،آن را بــه اســتاد خــود
ارائــه میدهــد .اســتادان از طریــق بحــث و گفتگــو دربــارۀ
طرحهــای اولیــه ،آنهــا را نقــد و بررســی میکننــد .در
آتلیههــای طراحــی ،کار دانشــجویان از طریــق آزمــون
پایانتــرم ارزیابــی نمیشــو .بلکــه طــرح دانشــجو در
طولتــرم و فرآینــد طراحــی ،بحثهــا ،کنشهــا و
واکنشهایــی کــه بــا اســتاد و بعضــاً باهمکالســیهای
خــود دارد ،موردنقــد و ارزیابیهــای مکــرر قــرار میگیــرد
و بهتدریــج کامــل شــده و درنهایــت بــا ارائــه کار نهایــی
در پایانتــرم ،ارزیابــی نهایــی میشــود .بنابرایــن نقــد
و تحلیــل ،ابــزاری ضــروری بــرای آمــوزش معمــاری در
آتلیههــای طراحــی هســتند ( .)Sharif, 2009ماهیــت
متفــاوت رشــته معمــاری باعــث میشــود کــه معیارهــای
قضــاوت طرحهــا صــد در صــد ثابــت و بــدون تغییــر نباشــد
بــه عبارتــی حصــول بــه نتیجــه و محصــول نهایــی الزامـاً از
ی ـکراه نبــوده و میتوانــد از راهحلهــای متفــاوت صــورت
پذیــرد و لــذا نمیتــوان ارزیابــی و قضــاوت آن را بــر پایــه
معیارهــای صــد در صــد مشــخص و غیرقابــل انعطــاف
پذیرفــت .از طرفــی نقــش غیرقابلانــکار عوامــل انســاني در
داوري طرحهــا نيــز باعــث میشــود کــه همــواره درصــدي
انحــراف نســبت بــه معيارهــا بــا توجــه بــه ســايق حیــات
قضــاوت وجــود داشــته باشــد .رســیدن بــه معیارهایــی کــه
بتــوان بــا آن طرحهــا را ســنجید از دغدغههــای قدیــم
اســت .بــا تقســیم وجــوه طــرح معمــاری بــه کمــی و
کیفــی میتــوان در پــی معیارهایــی در ایــن دو وجهــه بــود
( .)Nadimi, 2010بديهــي اســت رونــد آمــوزش معمــاري
تنهــا زمانــي كامــل میگــردد كــه ســازوكار آن مبتنــي بــر
چارچوبــي هدفمنــد و فرآينــدي روشــن اســتوار گــردد تــا
پيشــرفت تحصيلــي بــا اتــكاي بــر شــاخصهای دقيــق از
ســوي آمــوزگاران مــورد نظــارت قرارگرفتــه و دانشــجويان
نيــز قــادر باشــند بــر اســاس معيارهايــي مشــخص كارهــاي
خويــش را كنتــرل و ســنجش درســتي از وضعيــت خــود
انجــام دهنــد (.)Sameh & Izadi, 2014
نقــش و اهمیــت ایــن فاکتــور زمانــي روشــنتر
میشــود کــه بازخــورد دانشــجویان نســبت بــه نحــوه
داوري پروژههایشــان و نیــز نقــش مهــم قضــاوت
پروژههــا بهعنــوان عاملــي مؤثــر در یادگیــري آنــان را
ازنظــر بگذرانیــم .متأســفانه باوجــود اهمیــت ایــن مطلــب
ارزشــیابي پروژههــای معمــاري یکــي از مشــکالت اکثــر
دانشــکدههای معمــاري بــه شــمار مــیرود کــه وجــود
عوامــل مداخلهگــر متعــدد ازجملــه دالیــل آن اســت
درحالیکــه ارزشــیابي بایــد مبیــن تــوان علمــي و عملــي
دانشــجو بــوده و حتیاالمــکان کمتریــن خطــا در آن راه
یابــد تــا بتــوان ایــن مرحلــه را نیــز بهعنــوان آخریــن
حلقــه زنجیــره آمــوزش ،مورداســتفاده قــرارداد؛ بنابرایــن
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بــا توجــه بــه مــوارد ذکرشــده ،ســؤالهای اصلــی پژوهــش
حاضــر بهصــورت ذیــل اســت:
 -1معیارهــای ارزشــیابی مناســب طرحهــای معمــاری
در دانشــگاههای مطــرح ایــران کــدام اســت؟
 -2ارزش هــر یــک از معیارهــا در ارزشــیابی پایانــی
طرحهــای دانشــجویان چــه میزانــی اســت؟
 -3تأثیــر ارزیابــی طرحهــای معمــاری در فرآینــد
یادگیــری دانشــجویان بــه چــه میزانــی اســت؟
بدیــن منظــور بــرای پاســخ بــه ســؤاالت مطرحشــده،
الزم اســت معیارهــا و شــاخصهای منطقــی بــر اســاس
مطالعــات انجامشــده در ایــن زمینــه انتخابشــده و
ســپس بــا اســتفاده از روشهــای آمــاری ،اثرگــذاری ایــن
معیارهــا در ارزشــیابی نهایــی پروژههــا تعییــن گــردد؛
بنابرایــن اهــداف ایــن پژوهــش را میتــوان بهصــورت زیــر
در دو ســطح کالن ،خــرد ارائــه کــرد:
 -1شــناخت شــاخصها و معیارهــای اثرگــذار بــر
ارزشــیابی طرحهــای معمــاری دانشــگاه؛
 -2ارائــه راهــکاری بــرای تعییــن اثــر هرکــدام از
معیارهــای بــر ارزشــیابی نهایــی طرحهــای معمــاری؛
 -3شــناخت جلســات ارزیابــی طرحهــای معمــاری
بهعنــوان بخشــی از فرآینــد یادگیــری دانشــجویان و ارائــه
روش ارزشــیابی بهتــر کــه دقیقتــر و عینیتــر باشــد.

پیشینه تحقیق

ســازوكارهاي عملــي ســنجش طراحــي دانشــجويان بــه
ابــزار نظــارت و كنتــرل در هدايــت جريــان آمــوزش وابســته
اســت .چارچــوب ســنجش و داوري نيــز بــر دو شــیوه
کلــی اســتوار باشــد :الــف) ارزيابــي برمبنــاي شــاخص:
ارزيابــي ،ســنجش يــك كيفيــت در یکچیــز از طريــق
محاســبه بــا اســتفاده از يــك شــاخص بيرونــي ماننــد متــر
اســت ( .)Seif, 2001آمــوزش معمــاري ،ســنجش ميــزان
پيشــرفت هــر دانشــجو در فرآينــد طراحــي بــر اســاس
برنامــة آموزشــي اســت .بنابرايــن ايــن شــيوه دانشــجويان
در طــول فرآينــد از طريــق «ســنجش مســتمر» اســت و
بــه نظــارت اســتاد میپــردازد .ب) ارزشــيابي برمبنــای
معيــار :در جهــت تعييــن رتبهبنــدی بــكار مــیرود ،لــذا
بهتريــن ابــزار ارزشــيابي بــه شــمار میرونــد در ارزشــيابي،
طــول مســير پيمــوده شــده توســط دانشــجو اهميــت دارد.
لــذا « مجموعــي محصــول محــور و کثرتگــرا» اســت
و بــه «داوري مقطعــي» اســاتید و نیــز دانشــجویان از کار
همتایــان خــود در زمــان تحویــل پــروژه از طریــق کنتــرل
نتایــج طــرح بســتگی دارد ارزیابــی فرآینــد را شــاخص و
فاکتورهــای مرحلــهی ارزشــیابی فــرآورده ،معیــار نامیــده
شــدهاند (.)Sameh & Izadi, 2014, 6
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ارزیابــی آموزشــی بــه دســت آوردن اطالعــات و آگاهــی
کامــل دربــاره پیشــرفت تحصیلــی اســت ،بهعبارتدیگــر،
ارزشــیابی دانــش تخصصــی فارغالتحصیــان ،مهــارت و

کارایــی علمــی و عملــی دانشآموختــگان و شــکلگیری
رفتاری-اجتماعــی آنــان در ارتبــاط بــا بــازار کار در رشــته
تحصیلــی موردســنجش اســت کــه در رشــته معمــاری
میتوانــد بــه معنــای ســنجش تواناییهــای طراحــی
معمـ�اری باشـ�د(  (�Mohammadi Bolbolanabadi, Ir
 .)anmanesh & Bemanian, 2009بررســی ادبیــات
مربــوط بــه ارزیابــی نشــان میدهــد ارزیابــی طرحهــای
معمــاری بــه روشهــای مختلفــی صــورت گرفتــه اســت در
الگــوی ارزیابــی تایلــر هــدف یافتــن ميــزان تحقــق اهــداف
آموزشــي اســت و مطابــق نظــر او درصورتیکــه بيــن هــدف
و عملکــرد اختــاف معنــیداری وجــود داشــته باشــد،
میبایســت بــا رفــع نواقــص بــار ديگــر ارزيابــي تکــرار
شــود .پارویــوس 3ارزشــيابي را شــامل تصمیمگیــری بــر
اســاس تعييــن درجــه تفاوتهــا میدانــد .بهعبارتدیگــر
ارزشــيابي عبــارت اســت از مقايســه وضعيــت موجــود بــا
وضعيــت مطلــوب .هــدف اصلــي تدويــن معيــار ،بهبــود
بخشــيدن بــه برنامهریزیهــای آموزشــي و ارتقــاء
ســطح آمــوزش دانشــجويان اســت .بــا توجــه بــه ماهيــت
خــاص رشــته معمــاري و نقــد و بررســي کارهــا بهصــورت
ژوژمانــي ايــن مســئله اهميــت بيشــتري مییابــد چراکــه
داوري پروژههــاي معمــاري هــم ابــزار قضــاوت اســت و هــم
ابــزار آمــوزش دانشــجويان (.)Mirriahi, 2006
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در ادبیــات آمــوزش معمــاری ،متــرادف واژه ارزیابــی،
واژگان ســنجش ،داوری ،ژوژمــان ،قضــاوت ،آزمــون،
اندازهگیــری اســت و ابزارهــای بهکاررفتــه در امــر داوری
بــا واژههــای معیــار ،مؤلفــه ،شــاخص ،پارامتــر ،مــاک
تعریـ�ف شـ�ده اســت (�Rezaei Ashtiani & Mahdine
 .)jad, 2019تعییــن معنــی لغــوی ارزیابــی در فرهنــگ
معیــن بهــای چیــزی را معیــن کــردن و در فرهنــگ
عمیــد تعییــن بهــا و ارزش چیــزی ،بررســی .در ســوابق
مربــوط تعاریــف متعــددی از ارزیابــی قابــل حصــول اســت.
ارزشــیابی بهطورکلــی ،عبــارت از اندازهگیــری نظاممنــد
دربــاره ارزش و شایســتگی چیزهــا و داوری دربــاره آنهــا بر
اســاس اندازهگیــری انجامشــده اســت .ارزشــیابی آموزشــی
دارای تعاریــف نســبتاً گســتردهای اســت .گروهــی آن را
بــه معنــای آگاهــی کامــل دربــاره یــک جریــان آموزشــی
تلقــی میکننــد .همچنیــن ،ارزشــیابی آموزشــی بهعنــوان
بررســی تطابــق اهــداف آموزشــی و فعالیتهــای برنامــه یــا
نظــام تعریفشــده اســت یعنــی میــزان و انــدازه تحقــق
اهــداف آموزشــی را کــه بهواقــع در طــی دورههــای
آموزشـ�ی صـ�ورت گرفتـ�ه اسـ�ت ،شـ�امل میشـ�ود( (�Noura
 .)nipour,1993ســنجش و ارزیابــی ،اندازهگیــری منظــم
و دورهای ارزشهــا و شایســتگیها و داوری دوبــاره آنهــا
اســت (.)Seif, 2001, 31
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ازآنجاکــه معیارهــا صفــات یــا قواعــدی هســتند کــه
بهعنــوان اهرمهــای الزم بــرای قضــاوت مورداســتفاده
قــرار میگیرنــد .بــر اســاس فرهنــگ لغــت ،ورباتیــم نوشــته
ســادلر ،4معیــار (اســم) :ویژگــی یــا خصیصــه متمایــز از هــر
ویژگــی دیگــری کــه بــا اســتفاده از آن میتــوان کیفیــت
آن را مــورد قضــاوت یــا تخمیــن قــرارداد یــا اینکــه
بهواســطه آن بتــوان تصمیمگیــری یــا رتبهبنــدی کــرد.
(ریشهشناســی :از کلمــه  criterionیونانــی :ابــزاری بــرای
داوری) (.)Sadler, 2002
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معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

یکــی از کلمــات دیگــری کــه در ایــن مقالــه ،بهطــور
متنــاوب بــه کار رفتــه اســت ،کلمــه “نمــره دهــی” اســت.
در زبــان انگلیســی از دو کلمــه بــرای نمــره دهــی اســتفاده
میشــود Scoring ،و  Markingنمــره دهــی شــامل تعیین
یــک عــدد بــرای نشــان دادن کیفیــت پاســخ دانشــجو ،بــه
یــک مــورد آزمــون اســت .در بیشــتر مــوارد نمــره دادن،
بــرای یــک درس بــه کار مــیرود ،بهجــای ارزیابــی کلــی
یــک دوره کامــل تحصیلــی اســتفاده میشــود .وقتــی
از عبــارت “نمــره دادن” اســتفاده میشــود ،منظــور
ســمبل نشــانه  D ،C ،B ،Aیــا نمــره عــددی کــه بــه ارائــه
دســتاوردهای دانشــجویان توســط اســاتید داده میشــود
(.)Rezaei Ashtiani & Mahdinejad, 2019
یادگیــری و تدریــس بهطــور تنگاتنگــی باهــم در
ارتبــاط هســتند .یــک تدریــس خــوب بــه معنــای کمــک
کــردن بــه دانشــجویان بــرای یادگیــری اســت .بهطورکلــی
دو نــوع رویکــرد در انــواع روشهــای تدریــس وجــود دارد؛
رویکــرد معلــم محــور و رویکــرد یادگیرنــده محــور در
رویکــرد معلــم محــور ماننــد آنچــه در سیســتم ســنتی
آموزشــی کشــور مــا رایــج بــوده اســت ،مــدرس یــا معلــم
محــور اصلــی آمــوزش اســت .درحالیکــه در رویکــرد
یادگیرنــده محــور ،دانشــجو در امــر یادگیــری دخالــت
مســتقیم و اساســی داشــته و معلــم یادگیــری را پیــش
پــای آنهــا میگــذارد تــا بــا اســتفاده از نیــروی خالقیــت
و ابتــکار خــود ،مســیر و روش یادگیــری را جســتجو کننــد.
ايــن رویکــرد باعــث ارتقــای کیفــی روشهــای تدريــس
و فعالیتهــای مربوطــه اتخــاذ ایــن رویکــرد میتوانــد
باعــث يادگيــري عمیقتــر دانشــجويان و ارائــه بهتــر
کارهــای دانشــجو شــود ( .)Seif, 2010ارزیابــی ســطح
یادگیــری یادگیرنــدگان همــواره بخشــی جداییناپذیــر از
فرآینــد یادگیــری بــوده و بــه اعتقــاد پژوهشــگران حــوزه
آمــوزش نبایــد بهگون ـهای باشــد کــه دانشــجویان تمایــل
یابنــد تمــام تــاش خــود را بهجــای کســب مهــارت
برگذرانــدن دروس متمرکــز کننــد (Mirriahi, 2014,
 .)108حســنپورو همــکاران ،اعتقــاد دارنــد ارزیابــی
بخــش مهمــی از آمــوزش اســت زیــرا بــرای تشــخیص
ســطح یادگیــری و تصمیمگیــری بــرای مراحــل آمــوزش
بیشــتر بــه مربیــان و بــرای بهبــود طراحــی فرآینــد بــر
اســاس نظــرات دادهشــده بــه دانشــجویان کمــک میکنــد
(.)Hassanpour, 2011
فرآینــد آموزشــی ،توجــه اصلــی بــر روی ارزیابــی و
همچنیــن فراینــد یادگیــری در آتلیــه اســت؛ بنابرایــن،
یــک فرآینــد یادگیــری مــداوم و جامــع در آمــوزش،
بهخصــوص در آتلیــه معمــاری ،بســیار حائــز اهمیــت
اســت .در داوری طرحهــای معمــاری دانشــگاهی دو
موضــوع مختلــف و تأثیرگــذار موردســنجش قــرار
میگیــرد کــه نشــان میدهــد چارچــوب داوری نیــز بــر
دو مرحلــه اســتوار اســت .ازآنجاکــه یــک اصطــاح مناســب
بــرای اســتفاده در تجزیهوتحلیــل داوری و رتبهبنــدی
ضــروری اســت .مرحلــهی اول را کــه مربــوط بــه «فرآینــد
شــکلگیری طــرح و عملکــرد دانشــجو» اســت را «ارزیابــی
فرآینــد» و مرحلــهی دوم را کــه مربــوط بــه «نتیجــهی
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نهایــی طــرح» اســت «ارزشــیابی فــرآورده» مینامیــم
(.)Heidari, Sadram & Siavashpour, 2019
معیارهای تعیینشده برای ارزشیابی و داوری

در ایــن بخــش پژوهــش بــه معرفــی معیارهــای
ارزیابــی و ارزشــیابی و داوری صاحبنظــران در ایــن
زمینــه میپردازیــم .در پژوهشــی بهمنظــور دســتیابی
بــه معیارهــای مؤثــر در طراحــی ،پرســشنامهای در بیــن
اســاتید معمــاری دانشــگاه علــم و صنعــت ارائــه شــد کــه
بــه ایــن معیارهــا دس ـتیافت .1 :عملكــرد و ارتباطــات؛ .2
خالقيــت و ايــده پــردازي؛  .3تعريــف ،تناســب و زيبایــي
فضــا؛  .4فــرم و پالســتیكي معمــاری؛  .5مطالعــات،
تجزیهوتحلیــل؛  .6نــگاه بــه تاريــخ؛  .7واقعبینــی و منطــق
عملــی .8 ،همســازی محیطــی و اقليمــی .9 ،ارائــه و قــدرت
نمايــش؛  .10تخیــل و آیندهنگــری؛  .11مهندســی طــرح؛
 .12حضــور فعــال و همراهــی بــاکالس (Mehdizadeh
 .)Seraj & Mardomi, 2008بــرای ارزیابــی طراحــی دو
الگــو یــا رویکــرد را وجــود دارد :رویکــرد عینیــت گــرا و
رویکــرد تأویلــی (.)Nadimi, 2010
فردریکســون ،5اعتقــاد دارد کــه موضوعــات مختلــف بــر
قضــاوت تأثيرگــذار هســتند و برخــي شــاخصههای ارزيابــي
فرآينــد (نظــارت توســط اســتاد و ديگــر خبــرگان) بــه
تفکیــک بهصــورت ذیــل بیــان میکنــد .1 .جــذب و درك
اطالعــات و توانايــي تحليــل و عــرض آنهــا؛  .2آگاهــي بــه
روشهــا و روندهــاي مختلــف طراحــي؛  .3ذهن جســتجوگر
و پويــا در فرآينــد پژوهــش طــرح؛  .4توجــه بــه روشهــا و
روندهــاي اجرايــي مناســب بــا حرفــه؛  .5شــیوه زمانبنــدی
و عــرض شــفاهي دانشــجو؛  .6ميــزان كركســيون هــا و
طــرز بيــان فرآينــد پرورانــدن طــرح؛  .7شــواهد مكتــوب
پروژههــا و تمرینهــای قبلــي معمــاري؛  .شــركت و
حضــور مــداوم در برنامههــای آتليــه و اســكيسها؛ .9
ميــزان پــاي بنــدي بــه يــك فرآينــد طراحــي مشــخص؛.10
ارتبــاط بيــن اهــداف طــرح و نظریهپــردازی در طــرح .برخي
معيارهــاي ارزشــيابي طراحــي (كنتــرل توســط دانشــجويان
و همتايــان) را نیــز بــه شــرح زیــر بیــان میکنــد .1 :توجــه
بــه مطالعــات و برنامهریــزی كالبــدي طــرح؛  .2توجــه
بــه بســتر طــرح و شــناخت امكانــات و محدودیتهــا؛ .3
رعايــت ارتبــاط ميــان دانــش فنــي و طراحــي؛  .4نــوآوري
و خالقيــت در ایــده طــرح و كيفيــت پــرورش آن؛ .5
ميــزان انعطافپذیــری و تغييرپذيــري طــرح در آينــده؛ .6
آگاهــي از عوامــل مؤثــر بــر شــکلگیری طــرح (اعتقــادي،
اقليمــي ،فرهنگــي)...،؛ .7ميــزان توجــه بــه نــوآوري در
طــرح؛  .8توجــه بــه اصــول فنــي ،سیســتمهای ســازهای و
تأسيســاتي؛  .9شــیوه ارائــه گرافيكــي؛  .10وضــوح مــدارك
و اســناد مربــوط بــه طــرح (.)Sameh & Izadi, 2014
رالـ�ف تیلــور مراحــل ارزشــيابي اســت بهصــورت زيــر
پیشــنهاد میکنــد .1 :تعييــن اهــداف کلــي و هدفهــای
تحقيــق؛  .2طبقهبنــدی آنهــا؛  .3بيــان اهــداف کــه
قابلاندازهگیــری باشــد؛  .4يافتــن موقعیتهایــی کــه
بتوانــد دســتيابي بــه اهــداف را ممکــن کنــد؛  .5تهيــه
روشهــای اندازهگیــری؛  .6گــردآوري دادههــای مربــوط

میاحی و همکاران

بــه عملکــرد يادگيرنــدگان؛  .7مقايســه دادههــای مربــوط
بــه عملکــرد بــا اهــداف رفتــاري (.)Ralph Taylor, 1950

راج ،9داوری خالقیــت را بــه دوشــاخه تقســیم میکنــد؛
داوری بــر خالقیــت «فرآینــد» کــه میتــوان آن را «داوری

وبســتر 13بـ�ا بررســي تحقيقــات انجامشــده در خصــوص
روشهــای داوري پروژههــاي دانشــجويان ،ايــن روشهــا را
در  7دســته مختلــف تقســیمبندی کــرد؛  .1ارزيابــي توســط
اســتاد در طــول پــروژه؛  .2نمايــش گروهــي کارهــا :در ايــن
روش ارزيابــي پــروژه دانشــجو توســط اســتاد او در تمــام
مراحــل طراحــي بهصــورت تــک نفــره انجــام میشــود و
ايــن پروســه از ابتــدا تــا انتهــاي تــرم بهصــورت متنــاوب و در
روش معمــول
تمــام مراحــل طراحــي انجــام میشــود ،ايــن ِ
در دانشــکدههای معمــاري کشــور مــا اســت؛  .3ارزيابــي
همکالســان؛  .4ارزيابــي شــخصی؛  .5شــيوه داوري ســنتي؛
 .6داوري کتبــي اســاتيد؛  .7ارزيابــي توســط اســتاد .در
خصــوص پروژههــای پایــان یافتــه ،روش دیگــری را پیشــنهاد
میکنــد .در ايــن روش پــس از پايــان رونــد طراحــي ،پــروژه
دانشــجو توســط همکالســان بهصــورت نوشــتاري و کتبــی
ارزیابیمیشــود .مبنــاي قضــاوت توضيحــات شــفاهي
و گرافيکــي دانشــجويان از پــروژه پایانیافتــه اســت کــه
معمــوالً توســط گروهــي از متخصصيــن شــامل اســتاد طــرح،
ســاير اســاتيد دانشــکده ،دانشــجويان ،ســاير مهمانــان و نيــز
بــا حضــور همکالســان دانشــجو انجــام میشــود .در ايــن
شــيوه اســتاد و دانشــجو در خصــوص پــروژه پایانیافتــه
بــا توضيحــات شــفاهي و گرافيکــي بحــث کــرده و ارزيابــي
انجــام میشــود (.)Webster, 2007, 25

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

ســیمور 8تکنیکهــای ارزیابــی طراحــی معمــاری
هشــتگانهای را ارائــه میدهــد .1 :نقــد تکبهتــک روی
میــز کار؛  .2پینوشــت کارگاه (مربــی و همکالســان)؛
 .3ارزیابــی همــکاران (نوشــتاری)؛  .4ارزیابــی همــکاران
(کالمــی)؛  .5هیئــت داوری ســنتی؛  .6ارزیابــی تکبهتــک
(مــدرس و دانشــجو)؛  .7ارزیابــی نوشــتاری (اســتاد)؛ .8
خودارزیابــی (نوشــتاری) .بــر ایــن اســاس وی ،طراحــی را
 شــامل تمــام فعالیتهــای آغــاز تــا انجــام طراحــی -دردو دســتهبندی اصلــی طبقهبنــدی میکنــد :دســته اول
معیارهــای مربــوط بــه ارزیابــی فرآینــد طراحــی اســت کــه
شــامل معیارهــای گــروه دانــش طراحــی ،مهــارت طراحــی
و پیشــبرد طراحــی و دســته دوم معیارهــای مربــوط بــه
ارزشــیابی محصــول طراحــی اســت کــه شــامل معیارهــای
گــروه مقدمــات طــرح ،اجــزای طــرح و مســتندات طــرح
اســت (.)Ahadi, 2017

بــر خالقیــت فرآیندمحــور» نامیــد ،و داوری بــر خالقیــت
موجــود در «فــرآورده» کــه میتــوان آن را «داوری
بــر خالقیــت فــرآورده محــور» نامیــد .داوری نــوع اول
بهصــورت ضمنــی توســط فــرد خــاق در حیــن عمــل
خالقانــه اتفــاق میافتــد( .)Sadram, 2017بلــوم،10
ســه نــوع ارزیابــی را برمیشــمارد :ارزیابــی تشــخصی،
ارزیابــی تکوینــی و ارزیابــی مجموعــهای (.)Bloom, 1971
مارکــوس 11در پروژههــای طراحــی معمــاری ،دورویــه
بــرای ارزیابــی کار دانشــجویان مشــخص میکنــد :رویــه
دانشــجو محــور ،رویــه اســتاد محــور (.)Markus, 2003
کاتریــن آنتونــی 12شــاخصهای ارزشــیابی پروژههــا را در
ســیزده بخــش چنیــن آورده اســت .1:ایــدۀ طــرح؛  .2ســیر
از تحقیــق بــه طراحــی؛  .3طراحــی ســایت؛  .4برنامهریــزی
و طراحــی عملکــردی سیرکالســیون ،حرکــت ،ورود،
ســازماندهی فعالیتهــا ،فهــم و درک نیازهــا و ارتباطهــا
باهــم و تناســب عملکــردی میــان ســطوح و احجــام؛ .5
کیفیتهــای خــاص فضایــی؛  .6شــکل بنــا تناســب تــوده
بنــا بــا عملکــرد و بســترش؛  .7زیبایــی طــرح و منظــور
خلــق کاری اســت کــه جنبــه هنــری و زیباشــناختی دارد؛
 .8ســازه و توجــه بــه عناصــر ســازهای؛  .9اســتفاده از مــواد
و مصالــح متناســب؛  .10تنظیــم شــرایط محیطــی؛ .11
بیــان شــفاهی توانائــی ارائــه پــروژه بهصــورت شــفاهی و
اســتفاده از واژگان درســت و ســاماندهی فرآینــد فکــری و
توانایــی پاســخ دادن بــه پرســشها؛  .12ارتبــاط منطقــي
بیــن نقشــه؛ روشــني ،کیفیــت ،کامــل بــودن و خوانایــي
ترســیمها؛  .13ارائــه ماکــت؛ کاتریــن آنتونــی معتقــد
اســت ارزیابــی کلــی مهارتهــای طراحــی عمومــاً بــر
ارزیابــی ســاختاری از ارائــه یــک کار بنانهــاده میشــود
(.)Anthony, 1991

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

ورتــن و ســاندرز 6نيــز ايــن الگــو را تائیــد کــرده و آن را
ازنظــر علمــي قابلپذیــرش و توســط متخصصــان ارزشــيابي
بــه ســهولت قابلاندازهگیــری میداننــد (& Worthen
 .)Sanders, 1987ب��ه اعتقاــد گــری ،ارزشــيابي در همــه
مــوارد داراي اجــزاي اساســي بــه شــرح زيــر اســت.1 :
تعييــن اهــداف و مقاصــد؛  .2انتخــاب يــا تهيــه ابزارهــاي
اندازهگیــری؛  .3تعييــن يــا انتخــاب راهبردهــا و روشهــای
مناســب بــراي حصــول بــه اهــداف؛  .4مراحــل اجــرا و
اعمــال؛  .5تحليــل و تفســير نتايــج حاصــل .گــري اذعــان
میکنــد کــه باوجــود تفاوتهایــی کــه ممکــن اســت در
اصطالحــات ،اجــزا و مراحــل فوقالذکــر و نيــز ســطح و
ميــزان آنهــا در الگوهــاي مختلــف وجــود داشــته باشــد،
فراينــد اساســي اجــراي ارزشــيابي در همــه آنهــا يکســان
اســت ( .)Raeis Dana, 1991, 44مــارک ولــف 7بیــان
مــیدارد ،ارزشــیابی جزئــی جداییناپذیــر از فرآینــد
آمــوزش اســت و معتقــد اســت ایــن موضــوع را بایــد بــه
اطــاع دانشــجو رســاند و بایــد پذیرفــت کــه هــر دانشــجو
بــا ارزشــیابی خــاص نتایــج بهتــری خواهــد گرفــت .اعمــال
قالبــی خــاص در داوری باعــث کاهــش خطــا در ارزیابــی
صحیــح دانشــجویان خواهــد شــد .ایــن روش ســه رکــن
اصلــی دارد .1 :آزمــون پیشــرفت تحصیلــی در کســب
دانــش تخصصــی ،دانشــجویان را در دانــش تخصصــی کــه
در اهــداف برنامــه تحصیلــی تشــریح شــده اســت ارزشــیابی
میکنــد؛  .2شــواهد مکتــوب ارزیابــی پیشــرفت کلــی در
بهکارگیــری دانــش و یادگیــری مهارتهــای طراحــی را
ممکــن خواهــد کــرد ،شــامل توانائــی در بهکارگیــری دانــش
و یادگیــری مهارتهــای طراحــی؛  .3آزمــون موضوعــی هــر
درس مســتقیماً بــا اهــداف آمــوزش و نتایــج آن ارتبــاط
خواهــد داشــت .بدیــن ترتیــب اشــکال مختلــف ارزشــیابی
باهــم اهــداف آموزشــی را در یــک برنامــه عملــی منعکــس
میکنــد (.)Mirriahi, 2006

بهار و تابستان  . 1401دوره  . 13شماره  /1صفحات 85-1.3

91

بهار و تابستان  . 1401دوره  . 13شماره  /1صفحات 85-103

ســلیمان ،14مدلهایــی بــرای تدریــس و یادگیــری
پیشــنهاد میدهــد کــه بــر اســاس رتبهبنــدی کلــی
اســتراتژیهای تدریــس و یادگیــری برگرفتــه ازنظرســنجی
اســاتید طراحــی اســت؛ ایــن مطالعــه ســه مــدل بــرای
اســتراتژیهای آمــوزش و یادگیــری در اســتودیوهای
طراحــی آموزشــی شناســایی کــرده اســت .مدلهــا دارای
مراحــل :پیــش طراحــی ،طــرحواره و پیشــبرد رونــد طراحی
هســتند .مدلهــای پیشــنهادی شــامل روشهــای تدریــس
و یادگیــری ،تمرینــات دانشــجویان ،جنبههــای مطالعــه و
تکنیکهــای ارائــه اســت ( .)Soleiman, 2017بــا توجــه
بــه مــوارد ذکرشــده ،انــواع روشهــای ارزشــیابی بهصــورت
خالصــه در جــدول  1بیانشــده اســت.

Table 1. Comparison of general evaluation theories and architectural evaluation
Categorization, definition and concepts
1� Diagnostic evaluation, 2� Developmental evaluation, 3� Total evaluation
1� Targeted or utilitarian approach, 2� Multi�oriented or intuitive approach
Educational evaluation model based on a process of seven steps 1� Determining general objectives and
�Research Goals, 2 Classifying the goals, 3� Expressing the goals by behavior (Being measurable) 4
Finding situations which can achieve the goals, 5� Preparing measurement methods, 6� Collecting data
related to learners' performance, 7� Comparing performance data with behavioral goals )Worthen,
Sanders, 1987).
The so�called "difference pattern" model, based on which the evaluation includes decision�making based
on determining the degree of differences in the comparison of the status quo with the desired situatio)Mir
Riahi, 2006).
�Regardless of the choice of model, evaluation in all cases has the following basic components: L.R.Gray 1
Determining goals and objectives, 2� Selecting or preparing measurement tools, 3� Defining or selecting
appropriate strategies and methods to achieve goals, 4 � Stages of implementation and actions, 5� Analyzing
and interpreting the results (Raiss, Dana,1991).
Judgment methods divide the projects of students into 7 various categories: 1. Evaluation by the professor,
during the project, 2. Group presentation of works, 3. Peer evaluation, 4. Personal evaluation, 5. Traditional
judgment method, 6. Written judgment of professors, 7. Evaluation by the professor (about the project
completeness).
�In the evaluation of design projects, two procedures are proposed: 1� Student�centered process, 2� Teacher
centered process.
To evaluate design, two patterns or approaches can be identified: object�oriented approach and interpretive
approach.
Arbitration in architecture is generally formed in two steps: a) determining the appropriate tool for judgment
(with specific goals), b) measuring the success rate in achieving those specific goals.
Nine types of evaluation and assessment will be applied in the student design process: such as individual
criticism, peer criticism, group criticism, public criticism, written criticism, seminars, discussion and
criticism session, form criticism and collective criticism (Hassanpour et al., 2011).
�Eigh Assessment Techniques: 1� One�on�one critique on the desk, 2� Workshop (coach and classmates), 3
�Evaluating the colleagues (written), 4� Evaluating the colleagues (verbal), 5� Traditional judging panel, 6
One�on�one evaluation (Teacher and Student), 7� Written Assessment (Professor) 8� Self�Assessment
)(Written
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انیســتیتو ســلطنتی معمــاران بریتانیــا معیارهــای
 RIBAکــه منعکسکننــده یــازده امتیــاز از مصوبــات
معمــاران اتحادیــه اروپــا اســت ،بهصــورت یــازده معیــار
بیــان میکنــد :معیــار اول :توانایــی ایجــاد طرحهــای
معمــاری کــه هــم نیازهــای زیباییشــناختی و هــم فنــی
را بــرآورده کنــد؛ معیــار دوم :دانــش کافــی از تاریــخ و
نظریههــای معمــاری و هنــر و فــنآوری مرتبــط و علــوم
انســانی؛ معیــار ســوم :دانــش هنرهــای زیبــا بهعنــوان
عامــل تاثیرگذاربــر کیفیــت طراحــی معمــاری؛ معیــار
چهــارم :دانــش کافــی از طراحــی شــهری ،برنامهریــزی
و مهارتهــای درگیــر در فراینــد برنامهریــزی؛ معیــار
پنجــم :درک روابــط بیــن مــردم و ســاختمانها و
بیــن ســاختمانها و محیــط آنهــا و نیــاز بــه ارتبــاط
ســاختمانها و فضاهــای بیــن آنهــا بــا نیازهــای انســانی
و مقیــاس درک؛ معیــار ششــم :درک حرفــه معمــاری

و نقــش معمــار در جامعــه ،بهویــژه در آمادهســازی
ذهنهــا کــه از عوامــل اجتماعــی بهحســاب مــیرود؛
معیــار هفتــم :درک روشهــای تحقیــق و تهیــه مختصــر
بــرای یــک پــروژه طراحــی؛ معیــار هشــتم :درک طــرح
ســاختاری ،مشــکالت ســاختاری و مهندســی مرتبــط بــا
ســاختمان؛ معیــار نهــم :دانــش کافــی از مســائل فیزیکــی
و فــنآوری و عملکــرد ســاختمانها بــرای ایجــاد
شــرایط آســایش داخلــی و محافظــت در برابــر اقلیــم؛
معیــار دهــم :مهارتهــای طراحــی الزم بــرای بــرآوردن
نیازهــای کاربــران ســاختمان در بیــن محدودیتهــای
اعمالشــده توســط هزینههــا و مقــررات ساختوســاز
و معیــار یازدهــم :دانــش کافــی از صنایــع ،ســازمانها،
آییننامههــا و رویههــای درگیــر در ترجمــه مفاهیــم
طراحــی بــه ســاختمانها و ادغــام برنامههــا در
برنامهریــزی کلــی در طــرح کلــی (.)Uluoglu, 2002

General evaluation theories
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از ميــان روشهــای بــاال روش آخــر و اول بيشــترين
مقبوليــت را در بيــن دانشــجويان داشــته و درواقــع
دانشــجويان قضــاوت و بحــث دونفــره بــا اســتاد خــود را
بهتريــن شــيوه ارزيابــي پــروژه خــود میدانســتند کــه در
ايــن روش نيــز اولويــت اول بــا بررســي پــروژه نهايــي و
پــسازآن در اولويــت دوم بررســي پــروژه توســط اســتاد
دررونــد انجــام طراحــي اســت .حســنپور و همــکاران
معتقدنــد کــه  9نــوع ارزیابــی و ارزشــیابی در فراینــد
طراحــی دانشــجویان اعمــال خواهــد شــد :نقــد فــردی،
نقــد هــم دســتهای ،نقــد گروهــی ،نقــد عمومــی ،نقــد
نوشتهشــده ،ســمینارها ،جلســه بحــث و نقــد ،نقــد فــرم
و نقــد جمعــی (.)Hasanpour et al, 2011
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، دانشــجویان و فضــای آموزشــی و حرفــهای،و اســاتید
 ایــن ســازمان را میآفریننــد و،بهگونــهای هماهنــگ
بــه ایــن معیارهــا یــا بــه عبارتــی بــه ارزشهــای مؤثــر در
 معنــا و قطعیــت،طراحــی و داوری در صنعــت هنــر معمــاری
.)Mehdizadeh Seraj & Mardomi, 2008( میدهنــد
بــرای دســتیابی بــه شــاخصهای ارزیابــی فرآینــد و
ارزشــیابی فــراورده طرحهــای معمــاری دانشــجویان توســط
 بدیــن منظــور بــا: بازنمایــی میشــود،اســاتید معمــاری
 معیارهــای اولیــه تدویــن شــد،توجــه بــه ادبیــات موضــوع
مــدل ارزیابــی موردســنجش اعضــای هیئتعلمــی گــروه
 علــم و، تهــران،معمــاری در دانشــگاههای شــهید بهشــتی
 در ادامــه،صنعــت و دانشــگاه شــهید چمــران قــرار گرفــت
بــا آنهــا مصاحبــه بــاز صــورتگرفتــه و دو ســؤال زیــر
:مطــرح گردیــد
 در ارزیابــی طرحهــای خــود از چــه روشــی اســتفاده.1
میکنیــد؟
 معیارهای ارزیابی شما به چه صورت است؟.2

میاحی و همکاران

اولیــن فرآینــد یادگیــری بــا اســتفاده از روشهــای
مختلــف ارزیابــی

مهمتریــن نقطــه در ارزیابــی پروژههــای معمــاری زمانــی
اســت کــه نقــد بــه پروســه طراحــی اضافــه شــود و بهتریــن
نــوع ارزیابــی در هــر جلســه اســت تــا بهتریــن مکانیسـمهای
 بــا آنالیــز روشهای.نظارتــی بــر روی فراینــد طراحــی داشــت
،مختلــف ارزیابــی صــورت گرفتــه در دانشــگاههای معمــاری
 انــواع. گــروه طبقهبنــدی کــرد9 میتــوان ارزیابــی را بــه
. نشــان داده شــده اســت،2 ارزیابــی در جــدول
تدوین معیارهای ارزشیابی مؤثر در طراحی

 متغیرهایــی،معیارهــای مؤثــر در طراحــی معمــاری
هســتند کــه کیفیــت موردنیــاز طراحــی بهتــر بهواســطهی
. بررســی و قضــاوت میشــود، نقــد، توصیــف،آنهــا تعریــف
واژهی «بهتــر» بیانکننــدهی جهتگیــری روبهجلــو در
 معیارهــای مؤثــر در، در حقیقــت.فعالیــت طراحــی اســت
طراحــی (یــا معیارهــای قضــاوت) را میتــوان معیارهایــی
قلمــداد کــرد کــه بهگونـهای آموزشــی ســازمان دادهشــدهاند

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی
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Table 2. . Types of evaluation methods
Methods

Evaluation features

Individual
critique (Desk
Critique)

The desk critique involves an active twenty to thirty minute one on one dialogue between the student and studio
instructor which acts as an often daily or twice weekly form of critical feedback on both the student’s process and
product surrounding the design problem. During the desk critique, the studio instructor reviews the student's
progress in solving the design problem by reviewing the student’s preliminary sketches, two and three dimensional
drawings, detail drawings, and physical study models. Often these products are required by the instructor;
sometimes the choice of the appropriate representation of the solution is left up to the student depending on their
level of skill and knowledge.
One of the most common methods of criticism that allows students to learn how to critically evaluate their work is
interim delivery (Alizadeh Miandoab, Akrami, 1397, 53).
Critique which usually takes place at some interim stage during a project/module before work is submitted for
summative assessment. This is the most common form of critique session that giving students feedback which can
allow them to learn to critically evaluate and move forward with their work. It will stop students taking more care
to grades.
Critique sessions where grade is given for the work. Researches shows that students often find these critics
frustrating as they are not able to act on any feedback given in order to improve the project art/design work.
Tutors state that the critics is to teach students how to evaluate and reflect on their work and develop their own
critical judgment, not be told what is wrong or right. The purpose of the critique needs to be made clear to
students.
These are critics run by the students group with the tutor acting as a facilitator. Usually the student group is divided
into smaller groups and the group critiques the work of those in their own group or those in another group. Students
need to be given agreed criteria to critique against. The tutor as facilitator feeds into the discussion where there may
be questions. Peers then may give feedback to the group verbally or often through written comments given to the
individual student through nameless sheets. Peers critics can be feedback given by members of the same project/
module group or invited students from higher level of the course.
It is the most common form of the critique sessions. Group of students take part in a criticism by one or more tutors.
These can range in time from a series of short half hour session with a small group of students and tutor to all day
session for a large group of students and tutors. Usually students will present their work in front of their tutors and
peers and receive feedback which can be from tutors only. These critics are usually tutor led. Students can see that
teachers have variety of perspectives and can have apparently contradictory positions and show disagreement
between teachers in critique. This is important since this shows there is not just one true way.
Where an invited professional from industry or other department is part of the critics panel. Students can give
external experience from external perspective and feedback.
The criteria for comments have to discuss before criticizing. This type makes chance to give more explanation on
each comment and also makes it easier to think about feedbacks. This can be use in peer’s critique and they will
give their idea more honest when they are not in face to face situation. All comments can only be accessed by the
individual student and tutor.
These types of critique sessions usually take place around a table in a non�hierarchy situation and this will lead to
more participation from shy students and quieter members.

Formative
Critique
(Interim
Critique)
Summative
Critique (Final
Critique)
Peer Critique

Group Critique
(Expert
Critique)

Public Critique
Written Critique
(May be Online
Form)
Seminars
Panel Discussion
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The panel is employed by discussing the projects which are selected randomly or intentionally by the instructors
without knowing which student it belongs to. These discussions, which are carried out in a participatory atmosphere,
are effective mediums of learning. This format provides feedback to the students indirectly, and avoids the critic to
be taken personally. It is preferred at the first stages of the design process in the upper levels of education, which
then leaves its place to formal jury. The function of this type of review is specifically important in the beginning of
design education since the objective of design studio for beginning students is not limited with experiencing the
design, but also providing basic terminology and notions of design .

Table 2. Types of evaluation methods
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در گام بعــد ،باهــدف ارزشگــذاری و تعییــن درجــهی
اهمیــت معیارهــای مؤثــر در طراحــی ،از پرســشنامه
اســتفادهشــد ،پرســشنامه بــا معیارهــای تدوینشــده
بــرای ارزشــیابی طرحهــای بــا طیــف لیکــرت (اهمیــت
بســیار زیــاد تــا بســیار کــم) طراحــی شــد و در اختیــار
آنهــا قــرارداده شــد تــا برحســب اهمیــت بــرای معیارهــای
مشخصشــده ســطحی را تعییــن نماینــد .نتیجــه
بررســی مــدل اولیــه و پرســشنامههای مــورد اشــاره،
تلخیــص و تنظیــم و مقایســه شــدند .نتایــج نشــان داد،
معیارهــای مربــوط بــه ارزیابــی فرآینــد طراحــی بــه دو
زیرشــاخه مطالعــات و طراحــی تقســیم شــدند .مطالعــات
بــه دو زیرگــروه دانــش اولیــه و توجــه بــه مطالعــات
فنــی تقســیم گردیــد و طراحــی بــه دو زیرگــروه مهــارت
طراحــی و پیشــبرد رونــد طراحــی طبقهبنــدی شــد.
شــکل  ،1راهبردهــای نهایــی تعیینشــده بــرای ارزشــیابی
طرحهــای معمــاری در دانشــگاه را نشــان میدهــد.

فراینــد یادگیــری دوم بــه روش نمــره دهــی معیــار
محــور

بعــد از اجــرای فراینــد یادگیــری در فرآینــد طراحــی در
آتلیــه بــا اســتفاده از روش ارزیابــی کالســی ،مــورد بعــدی
فرآینــد ارزیابــی بــا اســتفاده از روش رتبهبنــدی معیــار
محــور اســت و مــوارد زیــر را شــامل میشــود.
نمره حروفی
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در ایــن مــدل ،نمــرات بــر اســاس پیشــرفت دانشــجویان
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نســبت بــه اهــداف دوره درنظــر گرفتــه میشــود .در ایــن
فــرم ،نمــرات دادهشــده بــر اســاس تفســیرهایی اســت کــه
میــزان دســتیابی بــه اهــداف دوره را مشــخص میکنــد.
ترجمــه و تفســیر نمرههــای  C ،B ،Aو  ،Dبرایــن اســاس
اســت کــه بــه چــه میــزان اهــداف دوره را درک کــرده
و در پــروژه خــود دیدهانــد .در جــدول  ،3ایــن روش
رتبهبنــدی بــا نگــرش کلنگــر در ارزیابیهــا نشــان شــده
اســت (.)Sadler, 2005
Table 3. Form 1

Interpretation

Grades

Clear attainment of all course objectives,
showing complete and comprehensive
understanding of the course content, with
development or relevant skills and
intellectual initiative to an extremely high
level.
Substantial attainment of most course
objectives, showing a high level of
understanding of the course content, with
development of relevant analytical and
interpretive skills to a high level.
Sound attainment of some major course
objectives, with understanding of most of
the basic course content and development
of relevant skills to a satisfactory level.
Some attainment of a range of course
objectives, showing a basic understanding
of course content with development of
relevant skills.

A

Table 3. Form 2

Fig.1. The final model designated for the evaluation of project at the university
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B

C

D

بهار و تابستان  . 1401دوره  . 13شماره  /1صفحات 85-1.3

میاحی و همکاران

دستاوردهای عینی

در ایــن فــرم اهــداف دوره بــه بخشهــای اصلــی و
فرعــی تقســیم میشــوند و دســتیابی بــه اهــداف بــا بلــه
یــا خیــر مشــخص میگــردد و نهایتــاً دســتاوردهای هــر
هــدف نیــز محاســبه میشــود ( .)Sadler, 2005طبــق
جــدول  ،4ارتبــاط مشــخصی بیــن هــر دو مدلهــای
اصلــی ایــن دو هــدف ،بــا ضمایــم اهــداف دوره و نمــرات
دادهشــده ،وجــود دارد؛ امــا دانشــجویان بهراحتــی
نمیتواننــد ارتبــاط تنگاتنگــی بیــن اهــداف دوره آموزشــی
و آیتمهــای ارزشــیابی برقــرار کننــد.
بــه عبــارت دیگــر آنهــا در جایگاهــی نیســتند کــه در
مــورد میــزان رســیدن بــه ایــن اهــداف صحبــت کننــد.
بســیاری از نتایج آموزشــی و میــزان دســتاوردها را نمیتوان
بهصــورت دوبخشــی ماننــد بلــه یــا خیــر و صفــر و یــک
ارزیابــی کــرد ،زیــرا یادگیــری فراینــدی مســتمر اســت کــه
برخــاف مقیاسهــای گسســته ،میتــوان آن را فقــط بــه
بخشهــای رضایتبخــش و غیــر رضایتبخــش تقســیم
کــرد (.)Sadler, 2005
Table 4. Form 2

E
Few or
none

D
Some

C
Most

B
All

A
All

Few or
none

Some

Some

Most

All

Grades
Major
objectives
achieved
Minor
objective
achieved

در ایــن مــدل نمــرات در مقیــاس حروفــی ســاده بــرای
هــر تکلیــف ماننــد ضعیــف ،قابلقبــول ،خــوب و عالــی داده
میشــود؛ امــا ازآنجاکــه در واقعیــت کار دانشــجویان کامــل
نیســتند و توصیفــات مختلفــی بــرای ایــن مقیاسهــای
حروفــی وجــود دارد و برخــی از مدرســان معتقدنــد
هیچکــس شایســتگی نمــره  Aرا نــدارد ،توزیــع نمــرات
نمیتوانــد مناســب باشــد .در ایــن مــدل نمــرات در ارزیابــی
تکالیــف مختلــف باهــم جمــع میشــوند و درنهایــت مقیــاس
 100نمــرهای ممکــن اســت بــا توجــه بــه تعــداد نمــرات بــه
بخشهــا تقســیم شــود (.)Sadler, 2005
Table 5. Form 3

Minor objective
achieved

Major objectives
achieved

Grades

All
Most

All
All

)A(Excellent
)B(Good

Some
Some
Few or none

Most
Some
Few or none

)C(Averag
)D(Poor
)E(Fail

در مرحلــه بعــدی پژوهــش بــر اســاس ادبیــات
موضــوع ،بــا کمــک مفاهیــم بهنقــد و بررســی اراﺋﻪ ﻣﺪل
و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ دانشــگاهها ،در
ارتقــا کیفیــت آمــوزش میپــردازد .بــرای ســنجش روایــی
مــدل و اســتفاده از تجربیــات عملــی مدرســان مطــرح
رشــته معمــاری درزمینــهٔ داوری پروژههــای طراحــی
معمــاری ،پیمایشــی از طریــق تکمیــل پرســشنامه انجــام
خواهــد گردیــد .بهمنظــور امتیازدهــی معیارهــا از اســاتید
معمــاری بهعنــوان اعضــای مشــهور و هیئتعلمــی گــروه
معمــاری در دانشــگاههای شــهید بهشــتی ،تهــران ،علــم
و صنعــت و دانشــگاه شــهید چمــران بهعنــوان جامعــه
آمــاری ایــن پژوهــش تعیینشــده کــه درمجمــوع 15
اســتاد بــا توجــه بــه زمینههــای آموزشــی انتخــاب شــدند
بــه دلیــل اهمیــت امتیازدهــی و تأثیــر مســتقیم آن در
نتایــج پژوهــش ،نمونهگیــری بهصــورت ســامانمند و غیــر
تصادفــی انجامشــده و معیارهــای ســابقه تدریــس و مقطــع
تحصیلــی کارگاه طراحــی و ســابقه پژوهــش در راســتای
موضــوع در انتخــاب نمونههــا در نظــر گرفتهشــدهاند.
مــدل ارزیابــی موردســنجش آنهــا قــرار گرفــت و
ســپس پرسشــنامه تدوینشــده در اختیــار آنهــا قــراردا ِد
شــد تــا برحســب اهمیــت بــرای معیارهــای مشخصشــده
ســطحی را تعییــن نماینــد .بــر اســاس متــون مــرور شــده
و چارچــوب نگارنــده در معرفــی ،پرســشنامه متشــکل از
 21ســؤال اســت؛ کــه ســؤاالت از نــوع لیکــرت و دارای
پنــج ســطح اســت .۱ :بســیار زیــاد؛  .۲زیــاد؛  .3متوســط؛
 .4کــم؛  .5بســیار کــم انجــام شــد .نظــر بــه اینکــه یکــی از
عوامــل مهــم در ارزشــیابی آموزشــی عمـ ً
ا خود دانشــجویان
میباشــند ترجیــح داده شــد کــه نظــرات دانشــجویان هــم
درزمینــهٔ ارزشــیابی پــروژه معمــاری گرفتــه شــود .لــذا
جهــت دســتیابی بــه نقطــه نظــرات همــه طرفهــای درگیــر
در طراحــی پروژههــا ،مبــادرت بــه تهیــه پرســشنامه
دیگــری جهــت کســب نظــرات دانشــجویان گردیــد.

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

مدرســان ،ویژگیهــای کیفــی را معیــاری میداننــد کــه
بــه تدریــس و یادگیــری و نمــرات ارزیابــی نزدیکتــر اســت.
در ایــن روش مدرســان موظــف هســتند دربــاره کیفیــت
2
 Tableو اهــداف ارزیابــی،
Formــر4.تکلیــف
ـجویان بــه ه
پاس ـخهای دانشـ
داوری كننــد (جــدول .)5

روش تحقیــق حاضــر از نــوع آمیختــه (کمــی –كيفــی)
و ازلحــاظ هــدف کاربــردی اســت .در تحقیــق حاضــر ابتــدا
بــه گــردآوری اطالعــات کتابخانـهای بــا مراجعــه بــه اســناد
مکتــوب و بخشــی از آن بهصــورت برداشــتهای میدانــی
انجــام خواهــد گرفــت .در بخــش مطالعــات کتابخانــهای
در جهــت تبییــن مباحــث موردنظــر و شناســایی و حــذف
عوامــل مداخلهگــر تأثیرگــذار بــر ارزشــیابی ،الگوهــا و
مصادیــق مختلــف در ایــران و جهــان موردبررســی قــرار
خواهــد گرفــت تــا بتــوان بــه تدویــن شــاخصها و معیارهــا
و روشهــای بهینــه ســازوکارها و شــرایط عمومــی دفــاع از
پروژههــای در ایــران قــرار گیــرد.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معیارهای کیفی

روش تحقیق

 29نفــر از دانشــجویان آتلیــه طراحــی معماری ( )3ســال
دوم مقطــع کارشناســی ارشــد دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
اهــواز بهعنــوان جامعــه آمــاری انتخــاب شــدند .بهمنظــور
بررســی ســنجش پایایــی پرســشنامه و روایــی شــاخصها
در دو مرحلــه آزمــون مقدماتــی ( 8نفــر از دانشــجویان طــرح
معمــاری ( )3دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اهــواز) و آزمــون
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نهایــی  29نفر از دانشــجویان طــرح معمــاری ( )3انجام گرفت.
در آزمــون نهایــی ،تمامــی شــاخصها و کل پرســشنامهها
دارای پایایــی بودنــد زیــرا مقــدار آلفــای کرونبــاخ پرســشنامه
اســاتید  0/80و پرسشــنامه دانشــجویان  0.840به دســت آمد.
پــس از گــردآوری دادههــا ،اطالعــات کدگــذاری شــده و بــا
کمــک نرمافزارهــای آمــاری  SPSSو همبســتگی اســپیرمن
و آزمــون فریدمــن تأثیرگــذاری متغیــر مســتقل بــر متغیــر
وابســته ،مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار گرفــت .الزم بــه ذکــر
اســت از همبســتگی اســپیرمن بــرای ســنجش مــدل پژوهش
و ارزیابــی اعتبــار اســتفاده شــد .ضریــب همبســتگی همــواره
بیــن  -1و  1اســت .هــر چــه مقــدار آن از صفــر بیشــتر باشــد
رابطــه قویتــر اســت .صفــر بــه معنــای عــدم رابطــه و یــک
بــه معنــای رابطــه کامــل اســت و منفــی بــه معنــای عــدم
همســو بــودن همبســتگی اســت .از آزمــون فریدمــن بــرای
اولویتبنــدی متغیرهــا اســتفاده شــد .امتیازدهــی خبــرگان در
ارزشــیابی نهایــی پروژههــا محاســبه گردیــد .نتایــج حاصــل از
پرسشــنامه در تهیــه مــدل پیشــنهادی و امتیازدهــی معیارهــا
و ضوابــط داوری پروژههــای طراحــی معمــاری مهــم تلقــی
شــده و بــه ارائــه راهکارهــای کاربــردی در راســتای آمــوزش
کشــور میپــردازد.

یافتهها و تحلیل دادهها

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

درک دیدگاههای دانشجویان درباره ارزیابی

تعــداد  29دانش��جوی کارشناس�یـ ارش��د کـ�ه در حــال
گذرانــدن آخریــن طــرح دوران کارشناســی ارشــد (طــرح
ســه) بودنــد ،انتخــاب شــدند .پرســشنامه تنظیــم و در
اختیــار آنهــا قــرار گرفــت .بــرای بررســی تأثیــر روشهــای
مختلــف ارزیابــی بــر روی دانشــجویان و بــر اســاس پیشــینه
پژوهــش و چارچــوب مطالعاتــی بــه دســت آمــده ،پاســخ
صــورت زیــر
 atبه
تــوان
بــه ســؤاالت پرســشنامه را م
The final model designated for the evaluation
of project
ی the
university
طبقهبنــدی و تحلیــل نمــود:
 60درصــد دانشــجویان اعتقــاد دارنــد تمــام افــرادی
کــه در جلســه ارزشــیابی طــرح نهایــی حضــور دارنــد از
مطالــب جلســه بهــره میبرنــد ،ایــن نشــاندهنده آگاهــی
دانشــجویان و توضیحــات کافــی داوران در مــورد موضــوع
طــرح در جلســه داوری طــرح نهایــی اســت .همانطــور
کــه در شــکل 2مشــخص اســت اکثــر دانشــجویان گزینــه
همــه مــوارد را انتخــاب کردنــد.

Fig.1. Students expect these people should benefit more
in critique
Fig. 2 Students expect these people should benefit more in critique
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 60درصــد دانشــجویان اعتقــاد دارنــد اســاتید در مــورد
هــدف و ســاختار جلســات ارزیابــی بــرای آنهــا بــه میــزان
متوســط توضیــح میدهنــد .یکــی از کارهایــی کــه اســاتید
در ابتــدا بــرای ارزیابــی کالســی بایــد انجــام دهنــد ،تعييــن
اهــداف و طبقهبنــدی آن اســت کــه بــا توجــه بــه پاســخ
دانشــجویان مشــخص اســت اهــداف در ســاختار جلســات
ارزیابــی بهوضــوح و روشــن بــرای دانشــجویان بیاننشــده
کــه باعــث ســردرگمی متوســط دانشــجویان شــده اســت.
در ایــن پژوهــش از دانشــجویان خواســته شــد بــه ســطح
یادگیــری خــود از انــواع نظــرات ارزیابیکننــدگان نمــره
دهنــد .همانطــور کــه در شــکل  3مشــاهده میکنیــم،
ســطح یادگیــری دانشــجویان ازنظــرات اســتاد در کالس و
نظــرات داوران در جلســه نهایــی خــود دانشــجو بیشــترین
اســت .ایــن نشــاندهنده ایــن اســت کــه نظــرات اســتاد
در کالس درس و در جلســه دفــاع دانشــجو در جهتدهــی
و یادگیــری دانشــجویان تأثیــر و اهمیــت بســزایی داشــته
اســت و یــک عامــل مهــم بــرای انتقــال دانــش علمــی و
تخصصــی اســاتید از ایــن طریــق بــه دانشــجو اســت و از
طرفــی بــه جایــگاه مهــم جلســات داوری اشــاره میکنــد
کــه بــه چــه میــزان ایــن جلســات میتواننــد در افزایــش
یادگیــری دانشــجویان و فهــم مســئله طراحــی و نحــوه
دفــاع از طــرح و افزایــش اعتمادبهنفــس دانشــجو در برابــر
داوران مفیــد باشــند و همچنیــن دانشــجویان میتواننــد
بــا نظــرات و دیــدگاه اســاتید دیگــر در جلســه دفــاع آشــنا
شــده و از آن بهرهمنــد شــوند.
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از دانشــجویان خواســته شــد ســطوح یادگیــری خــود
را در انــواع مختلــف جلســات ارزیابــی مشــخص کننــد
همانطــور کــه در شــکل  4مشــخص اســت دانشــجویان
بیشــترین یادگیــری را در ارزیابــی کالســی و ارزیابــی
تخصصــی و بحــث میزگــرد رادارنــد و کمتریــن میــزان
یادگیــری در تحویــل نهایــی پروژههــا اســت .ایــن
نشــاندهنده جایــگاه مهــم تبــادل اطالعــات بیــن اســاتید
و دانشــجو و تأثیــری کــه اســاتید بــرای انتقــال داده بــه
دانشــجو کــه یــک ابــزار قدرتمنــد بــرای یادگیــری بــه
شــمار میآیــد را نشــان میدهــد .در جلســات ارزیابــی
نهایــی بــه کار دانشــجو نمــره داده میشــود ،دانشــجویان
قــادر بــه انجــام هیــچ بازخــوردی بــرای بهبــود کارهــای
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 -1ارزیابــی پروژههــای طراحــی معمــاری در آتلیههــا
بــه چــه میزانــی صــورت میگیــرد؟
-2آیــا روشهــای ارزیابــی توســط اســاتید صحیــح
ا نتخا بشــد ها ند ؟
 -3آیــا مــاک ارزیابــی روشــن اســت و اســتاد
امتیازدهــی مناســب را انتخــاب کــرده اســت؟
حــدود ۶۰در صــد دانشــجویان در پاســخ بــه ایــن
پرســشها پاســخ متوســط را انتخــاب کردنــد .بــا توجــه
بــه اینکــه ارزیابــی آموزشــی بــه قضــاوت دربــاره پدیــده
آموزشــی میپــردازد .میــزان صفــت متغیــر در پدیــده
آموزشــی را از جنبــه موردنظــر انــدازه گرفــت و پ ـسازآن
بــه قضــاوت دربــاره پدیــده آموزشــی میپــردازد .ارزشــیابی
بهعنــوان بررســی تطابــق اهــداف آموزشــی صــورت گرفتــه
تعریفشــده ،ازایــنرو بهتریــن ارزشــیابی وقتــی حاصــل
میشــود دانــش تخصصــی دانشــجو ،مهــارت ،کارایــی
علمــی و عملــی دانشآموختــگان ارزیابــی شــود کــه در
حرفــه معمــاری توانایــی طــراح تلقــی میشــود .پاســخ
دانشــجویان نشــاندهنده روشــن نبــودن نحــوهی ارزیابــی
آنهــا توســط اســاتید اســت .بســیاری از دانشــجویان
اظهــار داشــتند کــه نمیداننــد بــا چــه روشــی ارزیابــی
شــدهاند و پیشــنهاد میدهنــد کــه از سیســتم نمرهدهــی
اطــاع داشــته باشــند و یــا معیارهــای ارزیابــی قبــ ً
ا بــه

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

نتایــج نظرســنجی از دانشــجویان در پاســخ بــه
ســؤالهای زیــر در ادامــه آورده شــده اســت.

از دانشــجویان دربــاره واکنــش آنهــا بــه کرکســیون
کالســی نیــز ســؤال شــد؛ اکثــر دانشــجویان اظهــار داشــتند
کرکســیون کالســی باعــث آشــفته شــدن آنهــا میشــود و
دالیــل مختلفــی را بیــان نمودنــد .بهطــور مثــال ،جلســات
قبــل متوجــه اشــتباه و خطــای خــود نشــدند و اصــاح
نکردنــد و یــا اطالعاتشــان بــرای دفــاع از طــرح در جلســه
کرکســیون بهانــدازه کافــی نبــوده اســت .یــا اینکــه اســتاد
اجــازه دفــاع از طــرح را بــه آنهــا نمیدهــد و ســلیقه
اســتاد بــه دانشــجو تحمیــل میشــود ،همچنیــن مبهــم
بــودن بعضــی مطالــب ،اطالعــات ناکافــی دانشــجو در
مــورد موضــوع ،عــدم آمــوزش کاربــردی و اجــرای طرحهــا
توســط اســتاد ،اســترس و نگرانــی ازنظــرات اســتاد ،عــدم
اعتمادبهنفــس ،فــن بیــان اســتاد ،نحــوه تدریــس  ،عــدم
عالقــه بــه آمــوزش و نداشــتن زمــان کافــی اســتاد بــرای
کرکســیون بــا دانشــجو را ازجملــه دالیــل ســردرگمی و
عــدم یادگیــری میداننــد.
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دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

طراحــی پــروژه نیســتند .اســاتید ،ایــن ارزشــیابیها بــه ایــن
منظــور اســت کــه دانشــجویان ارزیابــی و انعــکاس کار خــود
را یــاد بگیرنــد و قضــاوت نقادانــه خــود را ارتقــا دهنــد انجام
میدهنــد ،نــه اینکــه بــه آنهــا گفتــه شــود كــه چــه
چیــزی درســت اســت یــا نادرســت .هــدف از نقــد کــردن
بایــد بــرای دانشــجویان مشــخص شــود .تحویــل نهایــی در
روال کنونــی بهجــای افزایــش آگاهــی و اطالعــات دانشــجو
در مــورد کار ارائــه نهایــی خــود ،باعــث فشــار مضاعــف
بــه دانشــجو بــوده و متأســفانه هزینههای زیــادی را نیــز
تحمیــل میکنــد و نهایت ـاً باعــث ارتقــای علمــی دانشــجو
نخواهــد شــد.

آنهــا اطــاع داده شــود تــا پــروژه خــود را بــر اســاس
جلــو برنــد .دانشــجویان بــه ســؤال عواملــی کــه در

آن
ارزشــیابی پروژههــای معمــاری توســط اســاتید مدنظــر
قــرار میگیرنــد بــا عواملــی کــه در فرآینــد طراحــی بــه آن
توجــه میشــود تــا چــه حــدی همســان هســتند؟ امتیــاز
متوســط را دادهانــد ،بــا توجــه بــه نقــش محــوري قضــاوت
در برنامــه آمــوزش رشــته معمــاري ایــن نشــاندهنده
مشــخص نبــودن نــوع داوري و يــا ابزارهــاي قضــاوت و
فضاي حـــاكم بـــر نقـــد يـــا داوري اســت که امكـــان ورود
تفاســير شخصـــي و يـــا مطالبـــات غیر مرتبط بـــا اهـــداف
آموزشــي ،ايـــن قضـــاوت را مخـــدوش و تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد و امــکان رشـــد اســتعدادهاي دانشــجويان را از بين
خواهــد بــرد .اصــوالً جلســات داوری بهمثابــه کالس درس
بــرای دانشــجویان بــوده و نــکات ضعــف پــروژه به دانشــجو
تذکــر داده شــود تــا باعــث ارتقا علمــی آنهــا گــردد.
بــه اعتقــاد  29درصــد دانشــجویان ،مدرســین معمــاری
دانشــجویان را در ارزیابــی پروژههــای معمــاری شــرکت
نمیدهنــد .علــت عــدم شــرکت دانشــجویان در ارزیابــی
پروژههــای معمــاری نبــودن ســاختار و ضوابــط ارزیابــی
اســت کــه قاعدتــاً میبایســت قبــل از برگــزاری جلســات
داوری و شــاید همزمــان بــا شــروع جلســات طراحی
ضوابــط و چگونگــی ارزیابــی بــه دانشــجویان اعــام شــود.
نقــش و اهمیــت ایــن عامــل زمانــي روش ـنتر میشــود کــه
بازخــورد دانشــجویان نســبت بــه نحــوه داوري پروژههایشــان
و نیــز نقــش مهــم قضــاوت پروژههــا بهعنــوان عاملــي مؤثــر
در یادگیــري آنــان در نظــر گرفتــه شــود.

واکنــش اغلــب دانشــجویان بــه جلســه ارائــه طــرح نهایی
همــراه بــا اســترس وعــدم تمرکــز اســت .دانشــجویان دالیــل
مختلفــی ماننــد؛ بیــان ننمــودن ایــرادات طــرح در طولتــرم
توســط اســتاد ،عــدم اطمینــان از قبولی کار دانشــجو توســط
اســتاد ،ک ـمکاری دانشــجو در طولتــرم ،هیجــان و نگرانــی
بیــش حــد جهــت نمــره ،تســلط ناکافــی بــه طــرح ،اســترس
زیــاد بــرای ارائــه مقابــل ســایر دانشــجویان ،نارضایتــی از
عــدم دفــاع از طــرح ،اســترس ناشــی از قــرار گرفتــن مقابــل
اســاتیدی کــه ســطح باالتــری از اطالعــات نســبت بــه آنهــا
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تبیین راهبردهای داوری طرحهای معماری و نقش آن در فرایند یادگیری دانشجویان

دارنــد  ،اطــاع نداشــتن از رضایــت اســتاد از طــرح  ،نداشــتن
اعتمادبهنفــس و قــدرت بیــان کافــی بــرای دفــاع از طــرح در
مقابــل اســاتید ،حجــم بــاالی کار را بیــان کردنــد و اذعــان
داشــتند کــه بــه نظــر میرســد در نحــوه ارزیابــی اســاتید
شــفافیت الزم وجــود نــدارد.
میــزان ارتبــاط و تأثیــر هرکــدام از مؤلفههــای
اصلــی بــر محصــول نهایــی

در پرســشنامه اســاتید دانــش اولیــه و مطالعــات فنــی،
مهــارت طراحــی و پیشــبرد رونــد طراحــی بــه ترتیــب بــه
 2،3،3،2گویــه ،تقســیم شــد و معیارهــای مربــوط بــه
ارزیابــی محصــول نهایــی در  12گویــه مطــرح گردیــد .بــر
اســاس نــوع متغیرهــای مشخصشــده و حجــم نمونههــای
موردمطالعــه ،جهــت بررســی تأثیــر هرکــدام از مؤلفههــای
دانــش اولیــه ،توجــه مطالعــات فنــی ،مهــارت طراحــی و
پیشــبرد رونــد طراحــی بــر محصــول نهایــی هرکــدام از

گویههــا را بــا دســتور  computeدر نرمافــزار SPSS

بــا یکدیگــر تلفیــق شــدند .جهــت بررســی رابطــه میــزان
تأثیــر  4مؤلفــه بــر محصــول نهایــی از ضریــب اســپیرمن
اســتفاده شــد .یافتههــا نشــان داد بیــن  4مؤلفــه تأثیرگــذار
بــر محصــول نهایــی تفــاوت معنــیداری وجــود دارد امــا
میــزان تأثیــر هرکــدام بــر محصــول نهایــی متفــاوت اســت
(جــدول .)6
نتایــج نشــان میدهــد کــه مطالعــات و دانــش فنــی،
بــا ضریــب همبســتگی  0/535و ســطح معنــاداری ،0/04
بیشــترین تأثیــر را بــر محصــول نهایــی دارد و ایــن مؤلفــه
مهمتریــن عامــل و مؤثرتریــن عامــل بــر محصــول نهایــی
میباشــد .بعــد از آن مهــارت طراحــی ،پیشــبرد رونــد
طراحــی و دانــش اولیــه در رتبههــای بعــدی قــرار دارنــد.
مؤلفــه دانــش اولیــه کمتریــن تأثیــر را بــر محصــول نهایــی
Table 6: Pearson correlation analysis
در مقایســه بــا مؤلفههــای دیگــر دارد.

Table 6. Pearson correlation analysis
Advances in the design
process
*0.510

Design skills
*0.526

Technical studies and
knowledge
*0. 535

0.05

0.04

0.04
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رتبهبندی زیر مؤلفهها

جهــت رتبهبنــدی زیــر مؤلفههــا از آزمــون فریدمــن
اســتفاده شــد .بــا اســتفاده از ایــن آزمــون زیــر مؤلفههــا
ازنظــر وضعیــت و جایــگاه رتبهبنــدی شــده کــه نتايــج
آن در جــدول  7نشــان داده شــده اســت .يافتههــای
رتبهبنــدی زیــر مؤلفههــا نشــان میدهــد بــا توجــه
بــه مقــدار کای اســکوئر کــه برابــر بــا  60/435اســت،
( )df=15و ( ،)p> 0/05آزمــون معنــیدار شــده اســت
و میتــوان اســتنباط کــرد کــه بیــن زیــر مؤلفههــای
تأثیرگــذار بــر محصــول نهایــی تفــاوت معن ـیداری وجــود
دارد و رتبــه و مقــدار ایــن زیــر مؤلفههــا متفــاوت اســت.
نتایــج آزمــون رتبهبنــدی فریدمــن نشــان داد کــه زیــر
مؤلفــه تحلیــل و تفســیر نتایــج نهایــی و تکنیــک نحــوه
ارائــه و ماکــت ،باالتریــن میانگیــن رتبــه را دارد و نشــان
میدهــد کــه ایــن زیــر مؤلفههــا ،مهمتریــن زیــر
مؤلفههــای مؤثــر بــر داوری طرحهــای دانشــگاه بــوده
اســت .بعــدازآن ایــده طــرح ،خالقیــت و فــرم بنــا ،چیســتی
موضــوع و توانایــی تحلیــل و ارائــه قــرار میگیرنــد .نمــره
حاصلشــده بــرای هــر زیــر مؤلفــه در آزمــون فریدمــن بــه
ترتیــب  9/73 ،10/5 ،10/67 ،11میباشــد .نتایــج نشــان
میدهــد کــه ایــن زیــر مؤلفههــا ،بیشــترین تأثیــر را بــر
داوری نهایــی طرحهــا در مقایســه بــا زیــر مؤلفههــای
دیگــر دارد .زیــر مؤلفههــای میــزان تأثیــر برنامهریــزی و
طراحــی عملکــردی و ارائــه شــفاهی کمتریــن تأثیــر را بــر
داوری نهایــی طرحهــا دارنــد.
رتبهبنــدی مؤلفههــای نهایــی تعییــن شــده
بــرای داوری طرحهــای معمــاری در دانشــگاه

جهــت رتبهبنــدی  5مؤلفــه اصلــی تأثیرگــذار بــر
98

Primary knowledge
0.003
Final product
()Spearman correlation
0.992
Significance level
)*Correlation is significant at the 0.05 level (2�tailed

داوری طرحهــای معمــاری ،از آزمــون فریدمــن زیــر
مؤلفههــا اســتفاده شــد تــا مؤلفههــای اصلــی نیــز از نظــر
وضعیــت و جایــگاه ،رتبهبنــدی شــوند .بدیــن ترتیــب در
جــدول  ،7رتبهبنــدی زیــر مؤلفههــای آزمــون فریدمــن
و وزن درصــدی مؤلفههــا اصلــی و زیــر مؤلفههــا؛ در
جــدول  ،8شــاخصهای نهایــی تعیینشــده بــرای ارزیابــی
فرآینــد طرحهــای معمــاری و در جــدول  ،9معیارهــای
نهایــی مربــوط بــه ارزشــیابی محصــول نهایــی طرحهــای
معمــاری در دانشــگاه پیشــنهاد داده شــده اســت .جــداول
 8و  9نشــان میدهنــد وزن درصــدی مؤلفههــای
اصلــی بــه ترتیــب ،محصــول نهایــی  ،25/67مطالعــه و
دانــش فنــی بــا وزن  ،24/10مهــارت طراحــی بــا وزن
 ،18/69پیشــبرد رونــد طراحــی بــا وزن  17/24و دانــش
اولیــه بــا وزن  ،14/30میباشــد .وزن درصــدی فرآینــد
طراحــی  74/33درصــد اســت و محصــول نهایــی25/67 ،
درصــد مییاشــد .علیــزاده میانــدواب و اکرمــی ،پیشــنهاد
میدهنــد برنامــۀ آمــوزش بهجــای محصــول نهایــی ،روی
فرآینــد طراحــی تمرکــز داشــته باشــد و محصــول نهایــی
مرحل ـهای از فرآینــد آمــوزش شــناخته شــود .در ارزیابــی
کار دانشــجویان ،مراحلــی کــه از شــروع فرآینــد طراحــی تــا
لحظــه پایــان طــرح دنبــال شــدهاند ،در محصــول نهایــی
بســیار مهــم و تأثیرگــذار هســتند .روشهــای ارزیابــی
کــه صرف ـاً روی محصــول نهایــی متمرکــز هســتند ،ســبب
بیاهمیــت شــدن فرآینــد طراحــی میشــوند (Alizadeh
 .)Miandoab & Akrami, 2019جایــگاه دانشــجویان
در جــداول  8و  9از ارزشگــذاری پاســخ اســاتید بــه
معیارهــای تعریفشــده ،در هــر تمریــن ناشــی میشــود؛
بنابرایــن الزم اســت برخــی از ســطوح کیفــی تعریــف شــود.
بنابرایــن ،میتــوان از مقیــاس حروفــی ســاده بــرای هــر
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Table 7. Friedman
test result
for ranking
7: Friedman
test result
for ranking
subcomponents
subcomponents

Row
1

بحث و نتیجهگیری

بــر اســاس مطالعــات انجامشــده بــه نظرمیرســد
ارزیابــی جایــگاه مهــم و ارزشــمندی در فرآینــد یادگیــری
داشــته کــه در صــورت نارضایتــی دانشــجویان نســبت بــه
آن تأثیــر مخربــی بــر یادگیــری آنهــا خواهــد داشــت.
دانشــجویان در ایــن پژوهــش نگرانیهــا و دغدغههــای
خــود را در فرآینــد ارزشــیابی نشــان دادنــد .نگرانــی
آنهــا مربــوط بــه واضــح و روشــن نبودنــد معیارهــای
اســاتید بــرای ارزیابــی آنهــا و نداشــتن فرصــت بــرای
بازخــورد متعــادل بــود .در راســتای ارزشــیابی طرحهــای
معمــاری بــر اســاس نظــرات و دغدغههــای دانشــجویان
و بررســی روشهــای ارزیابــی گذشــته الگویــی پیشــنهاد
شــد ،بدینصــورت کــه شــاخصهای نهایــی مربــوط بــه
ارزیابــی فرآینــد طراحــی بــا توجــه بــه شــکل  ،1بــه دو
زیرشــاخه مطالعــات و طراحــی تقســیم میشــود مطالعــات
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زیرمولفــه ماننــد عــدم موفقیــت ،ضعیــف ،متوســط ،خــوب
و عالــی اســتفاده کــرد .بدیــن ترتیــب بــه هــر تمریــن نمــره
حروفــی ( ،)A, B, C, D, Eبهصــورت یــک تــا  5داده
شــود و بعــدازآن هــر زیــر مؤلفــه را در ضریــب شــاخص
وزنــی آن ضــرب نمــود .ســرانجام اجــزای نمــرات قبــل
از جمعکــردن بــا یکدیگــر ســبک و ســنگین کــرد تــا
اهمیــت نســبی آنهــا در برنامــه ارزیابــی نشــان داده شــود.

پیشــنهاد میشــود بــرای ارزیابــی فرآینــد طراحــی
در طولتــرم و افزایــش یادگیــری دانشــجویان جلســات
بهصــورت «یادگیرنــده محــور» برگــزار شــود در ایــن
روش ،دانشــجو در امــر یادگیــری دخالــت مســتقیم و
اساســی داشــته و مــدرس بهعنــوان راهنمــا بــه بحــث در
کالس جهتدهــی میدهــد و بــه دانشــجو آزادی میدهــد
تــا بــا اســتفاده از نیــروی خــاق و ابتــکار خــود ،مســیر
و روش یادگیــری را جســتجو کننــد .ايــن رویکــرد باعــث
ارتقــای کیفــی روشهــای تدريــس و یادگیــری عمیقتــر
دانشــجویان و ارائــه کارهــای بهترمــی شــود .بــا توجــه بــه
اینکــه دانشــجویان بیشــترین امتیــاز را بــه یادگیــری را در
ارزیابــی کالســی ،تخصصــی و بحــث میزگــرد دادنــد .بهتــر
اســت در جلســات اولیــه دروس طراحــی ،دو یــا ســه اســتاد
کالسهــای طــرح خــود را بهصــورت مشــارکتی برگــزار کننــد
و از معمــاران حرفــهای بهعنــوان افــراد متخصــص در حرفــه
و بــرای آشــنایی بیشــتر دانشــجویان بــا بــازار کار دعــوت بــه
عملآورنــد .و باعــث میشــود آنهــا بیشــتر بــا نقطــه نظــرات
دیگــر اســاتید و معمــاران حرفــهای آشــنا میشــوند.
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Subcomponents
Average
Analyzing and interpreting the
11
results
Presentation and power of the
10.67
2
show
replica
10.67
3
The idea of design, Creative and
10.5
4
building form
What quiddity and ability to
9.73
5
analyze and present them
The connection between the bed
9.63
6
and the environment
Number of corrections and
9.30
7
attendance of students
Research objectives and
9.10
8
classification of objectives in
evaluating the design process
Imagination and foresight
8.37
9
Satisfaction and value of product
8.03
10
design
Awareness of different methods
7.83
11
and ways of design
The relationship between goals
7.37
12
and theorizing
Product performance and
7.20
13
behavioral goals
Impact of productivity of past
6.87
14
elements
The impact of planning and
5.90
15
functional design
Oral expression
3.83
16
Chi Square = 60.435
df = 15
p = 0.00

بــه دو زیرگــروه دانــش اولیــه و توجــه بــه مطالعــات فنــی و
طراحــی بــه دو زیرگــروه مهــارت طراحــی و پیشــبرد رونــد
طراحــی دســتهبندی میشــود .نتایــج ایــن بررســی نشــان
داد کــه مطالعــات و دانــش فنــی ،بــا باالتریــن ضریــب
همبســتگی بیشــترین تأثیــر را بــر محصــول نهایــی دارد
و ایــن مؤلفــه مهمتریــن عامــل و مؤثرتریــن بــر محصــول
نهایــی بــوده اســت .بعــدازآن مهــارت طراحــی و پیشــبرد
رونــد طراحــی قــراردارد و مؤلفــه دانــش اولیــه کمتریــن
تأثیــر را بــر محصــول نهایــی در مقایســه بــا مؤلفههــای
دیگــر دارد .نتایــج آزمــون رتبهبنــدی فریدمــن نشــان داد
کــه زیــر مؤلفــه تحلیــل و تفســیر نتایــج محصــول نهایــی،
تکنیــک نحــوه ارائــه و ماکــت باالتریــن میانگیــن رتبــه را
در داوری طرحهــای معمــاری دارد و نشــان میدهــد کــه
ایــن زیــر مؤلفههــا ،مهمتریــن زیــر مؤلفــه مؤثــر بــر داوری
بــوده اســت .شــاخص وزنــی  5مؤلفــه اصلــی تأثیرگــذار بــر
داوری طرحهــای نهایــی بــر اســاس آزمــون رتبهبنــدی
زیــر مؤلفههــا بــه ترتیــب محصــول نهایــی  ،مطالعــه و
دانــش فنــی  ،مهــارت طراحــی  ،پیشــبرد رونــد طراحــی و
دانــش اولیــه اســت.

جلســات ارزیابــی کالســی بهصــورت مشــارکتی و
بهصــورت میزگــرد برگــزار کننــد و دانشــجویان مقاطــع
مختلــف در کالس شــرکت کننــد .در ایــن روش مدرســان
بهصــورت تصادفــی بــدون آنکــه اســم دانشــجو را بداننــد
پروژههــا را انتخــاب میکننــد .در یــک فضــای مشــارکتی
بــا دانشــجویان و اســاتید دیگــر دربــاره آن بحثوگفتگــو
میکننــد .در ايــن روش اســتاد و دیگــر دانشــجویان بــه
شــكل غيرمســتقيم پــروژه دانشــجو را ارزیابــی میکننــد
و از غــرضورزی شــخصي جلوگیــری میشــود و باعــث
کاهــش اســترس دانشــجو میشــود .عملکــرد ایــن نــوع
ارزیابــی بهویــژه در ابتــدای جلســات آمــوزش طراحــی
از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت ،زیرابــه دانشــجویان
مبتــدی کمــک میکنــد تــا بــا اصطالحــات اصلــی و مفاهیم
طراحــی آشــنا شــوند و از طرفــی باعــث انتقــال دانــش و
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آمــوزش از دانشــجویان تــرم باالتــر بــه دانشــجویان تــرم
پایینتــر میشــود .بــرای کاهــش ســردرگمی دانشــجو
بهتــر اســت بعــد از جلســات اولیــه و آشــنایی دانشــجو بــا
نقطــه نظــرات اســاتید ،دانشــجو اســتاد موردنظــر خــود را از
میــان اســاتید آتلیــه انتخــاب کنــد و رونــد طراحــی خــود را
بــا ایشــان جلــو بــرد.

بحثهــا در ایــن روش و فراهــم آوردن فرصــت بازخــورد
غیرمســتقیم بــرای دانشــجویان ،پیشــنهاد میشــود در ایــن
مرحلــه جلس ـهی ارزشــیابی بهصــورت گروهــی از اســاتید،
داور و معمــاران حرف ـهای خــارج از دانشــگاه بهعنــوان داور
خارجــی دعــوت شــوند ،جلســه بــا حضــور دانشــجویان
بــهصــورت مشــارکتی برگــزار شــود تــا از نظــرات و
تجربههــای داوران بهــره ببرنــد و دانشــجو بتوانــد در
جلســات ارزشــیابی کار خــود را توضیــح دهــد و از آن در
برابــر داوران دفــاع کنــد.

پیشــنهاد میشــود بــرای داوری طرحهــا معمــاری و
کاهــش اســترس و دغدغههــای دانشــجویان و افزایــش
اعتمادبهنفــس آنهــا ،اســاتید طبــق جــداول شــماره  8و
 9بهصــورت ذیــل عمــل نماینــد.

گرچــه ممکــن اســت درتــرم هــای ابتدایــی بــه
دانشــجویان بــه خاطــر عــدم اعتمادبهنفــس و دفــاع
در برابــر داوران فشــار زیــادی وارد شــود ولــی ایــن
امــر رفتهرفتــه درترمهــای باالتــر باعــث افزایــش
اعتمادبهنفــس دانشــجویان در برابــر معمــاران حرفــهای و
داوران میشــود و از طرفــی بــه آنهــا فرصــت بــرای دفــاع
و توضیــح دربــاره کار را میدهنــد و آنهــا را آمــاده بــرای
دفــاع در برابــر کارفرمــا در بــازار کار مینمایــد و دیگــر
آنهــا عبایــی بــرای روبــهرو شــدن بــا معمــاران حرفــهای
و ارائــه در برابــر آنهــا را ندارنــد .چکلیســتهای
معیارهــای ارزشــیابی محصــول (جــدول  )9بــه هــر یــک از
اســتادان داور دادهشــود و هیئـتداوران بــه ارزشــیابی هــر
پــروژه میپردازنــد.

ضــروری اســت ،بــرای آشــنایی بیشــتر دانشــجویان
بــا نحــوه ارزیابــی کالســی فــرم ارزیابــی فرآینــد طراحــی
طبــق جــدول  8در اختیــار دانشــجویان قــرار گیــرد.

 .1مرحلــهی اول  :ارائــهی فرمهــای مراحــل ارزیابــی
و ارزشــیابی بــه دانشــجویان

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از دغدغههــای دانشــجویان
ســردرگمی و عــدم آگاهــی و شــفافیت دربــاره نحــوه
ارزشیابیشــان توســط اســاتید اســت .پیشــنهاد میشــود
در آتلیههــای معمــاری در ابتــدای هــر تــرم ،دو فــرم
شــاخصهای ارزیابــی فرآینــد و معیارهــای ارزشــیابی
محصــول نهایــی طراحــی طبــق جــداول  8و  9توســط
اســتاد راهنمــا در اختیــار دانشــجویان قرارگیــرد تا دانشــجو
از نحــوه ارزیابــی در طولتــرم آگاهــی پیــدا کنــد .در ایــن
جــداول شــاخصها و معیارهــا بــا توجــه بــه ترتیــب ارزش
آنهــا ،آورده شــده اســت.

 .2مرحلــهی دوم :ارزیابــی فرآینــد طراحــی
دانشــجویان در طــول تــرم

در ایــن مرحلــه از قضــاوت ،بــرای آشــنایی بیشــتر از
موضــوع تمریــن هــدف از تمریــن را بــه دانشــجویان اطــاع
میدهــد ســپس اســتاد راهنمــا عملکــرد و فعالیتهــای هــر
دانشــجو را بــا توجــه بــه زیــر مؤلفههــای فرآینــد طراحــی
(چیســتی موضــوع ،خالقیــت ،حضــور غیاب،کرکســیون،)...
در طولتــرم ارزیابــی میکنــد و درنهایــت بــا توجــه بــه
اهمیــت و ضریــب هــر موضــوع برآینــد نتایــج ارزیابیهــا
را طــی دو یــا چنــد مرتبــه برمبنــای شــاخصهای ایــن
مرحلــه ،نمراتــی را در جــدول مرحلــهی ارزیابــی فرآینــد
ثبــت میکنــد .نمرهدهــی هــر مرتبــه از ارزیابــی از
مجمــوع نمــرات شــاخصها بــا توجــه بــه ضرایــب هریــک
بــه دســت خواهــد آمــد و در انتهــا ،نمرهدهــی نهایــی
مرحلــهی ارزیابــی فرآین ـ ِد هــر دانشــجو از حاصــل جمــع
نمــرات هــر مرتبــه از ارزیابی(دانــش اولیه،مطالعــات و
دانــش فنی،مهــارت طراحی،پیشــبرد رونــد طراحــی) بــا
احتســاب ضرایــب هریــک حاصــل خواهــد شــد .پیشــنهاد
میشــود نمــرات و جایــگاه دانشــجویان در طولتــرم بــه
آنهــا اعــام شــود تــا از جایــگاه و رتبــه خــود در طولتــرم
در کالس آگاهــی داشــته باشــند.
 .3مرحلهی سوم :ارزشیابی محصول نهایی

بــا توجــه بــه اینکــه دانشــجویان بیشــترین یادگیــری
را در بحثمیزگــرد رادارنــد و بــه دلیــل مشــارکتی بــودن
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پروژههــا توســط داوران و دانشــجویان موردنقــد قــرار
بگیــرد و در مــورد نقــاط ضعــف و قــوت تمــام پروژههــا
گفتگــو شــود بــه هــر دانشــجو زمــان محــدود داده میشــود
کــه کار خــود را توضیــح دهــد و داوران از دانشــجو در
مــورد طــرح ســؤال میکننــد و مــورد ارزشــیابی قــرار
میگیرنــد .در انتهــا ،بــرای نمــره دهــی نهایــی مرحلــهی
ارزشــیابی محصــول نهایــی و بــرای هــر معیــار موجــود در
چکلیســت امتیــاز (،عــدم موفقیــت ،ضعیــف ،متوســط،
خــوب و عالــی) میدهنــد آن را بــه نمــره مقیــاس عــددی
یــک تــا  5تبدیــل مینماینــد .ســرانجام اجــزای نمــرات هــر
دانشــجو از جمــع نمــرات معیارهــا بــا احتســاب ضرایــب
هریــک حاصــل خواهــد شــد.
 -4مرحلــهی چهــارم :بررســی نتایــج ارزیابــی و
ارزشــیابی

ایــن مرحلــه شــامل دو بخــش میشــود کــه بخــش اول
مربــوط بــه نتایــج مرحلــهی ارزیابــی فرآینــد در قالــب جداول
اســت کــه توســط اســتاد طــرح تکمیــل میشــود و بخــش
دوم مربــوط بــه نتایــج مرحلــهی ارزشــیابی محصــول در قالب
جــداول  8و  9اســت .نمــره دهــی نهایــی طــرح دانشــجویان،
ـی مراحــل ارزیابــی فرآینــد کــه
حاصــل جمــع نمــرات نهایـ ِ
توســط اســتاد درس محاســبه میشــود و ارزشــیابی محصــول
نهایــی بــه تشــخیص اســتاد طــرح خواهــد بــود و تصمیــم در
خصــوص تأثیــر نمــرات داوران در نمــره نهایــی دانشــجویان
نیــز بــه عهــده اســتاد اســت در صــورت اعتــراض دانشــجو
بــه نمــرات فــرم ارزشــیابی داوران و اســتاد راهنمــا در اختیــار
دانشــجو قــرار گیــرد تــا ابهــام ایجــاد نمــره دهــی برطــرف
شــود .در ایــن روش اعتــراض و ابهــام از فرآینــد و روش داوری
توســط دانشــجویان ،کمتــر اتفــاق میافتــد.
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میاحی و همکاران

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

Table (8): Final proposed indicators for evaluating the process of architectural designs in the university
Table 8. Final proposed indicators for evaluating the process of architectural designs in the university

Indictor for assessment the design process
Studies % 38.40
Primary knowledge %14.30
-Developing and classifying goals and strategies
appropriate to the topic of the project
Finding situations that make it possible to
achieve goals
What quiddity and ability to analyze and
present them
Awareness of different methods and ways of
design
Technical studies and knowledge
%24.10
Functional design (steps and implementation)
Expressing goals in a behavioral way
(measurable)
Awareness of the factors that shape the design
(climate and culture)
Paying attention to technical principles,
installation and structural systems
Adjusting environmental conditions
The connection between the bed and the
environment
Design location has 9 dimensions (space, body
shape, nature, landscape, community,
perception, time, function, management)
Design %35.93
Design skills %18.69
The idea appropriate to the theme of the design
Creativity and novelty of process originality
New and non-repetitive building form
Looking at history
Imagination and foresight
Advances in the design process %17.24
The amount of corrections and the way of
expressing the design process
Participation and constant presence in studio
programs and sketches
Written evidence of previous architectural
projects and exercises
The degree of adherence to a specific design
process
The relationship between the goals of the
project and the theory of planning in the
projects

Excellent

Good

Average

poor

Fail

Grade

3.64
3.64
3.89
3.13

2.36
2.36
3.89
3.89
3.89
3.85
3.85

4.20
4.20
4.20
2.75
3.34
3.72
3.72
3.72
3.13
2.95

Table No. (9): Final criteria for evaluating the final product of architectural designs in the university
Table 9. Final criteria for evaluating the final product of architectural designs in the university
Criteria for evaluating the final
design product %25.67
Comparing the performance data
with behavioral goals
Satisfaction and value of product
design
Oral expression, the ability of
student-arbiter interaction
Analyzing and interpreting the
results
Presentation and power of the
show (replica)
Technique and presentation
method
Product - oriented creativity
Teaching etiquette
Total
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Weight
index

Weight
index

2.88
3.21
1.53
4.4
4.26
4.26
4.20
0.93

Excellent

Good

Average

poor

Fail

Grade
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تعارض منافع

نویســندگان اعــام میدارنــد کــه در انجــام ایــن پژوهــش
.هیچگونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجود نداشــته اســت

تاییدیههای اخالقی

نویســندگان متعهــد میشــوند کــه کلیــۀ اصــول اخالقــی
 رعایتCOPE انتشــار اثــر علمی را براســاس اصــول اخالقــی
کردهانــد و در صــورت احــراز هــر یــک از مــوارد تخطــی از
 حــق حــذف، حتــی پــس از انتشــار مقالــه،اصــول اخالقــی
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