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 چکیده 

تفکیکی  و زمان دروس پایه(ترکیبی )آموزش هم تدریس هایروش تأثیر بررسی پژوهش، این اصلی هدف: هدف

مقدمات  درس در معماری یت نوآموزانانگیزه تحصیلی و خالق میزان هوش هیجانی، بر )آموزش مستقل دروس پایه(

 .باشدمی طراحی معماری دو
 پژوهش صورت ترکیبی استفاده شده است. در بخش کمی، از روشدر این پژوهش از دو روش کمی و کیفی به: روش

مستقل  ایدو نمونه t های کمی از طریق آزمونتحلیل دادهوای استفاده شده است. تجزیهمقایسه -علی نوع توصیفی و از

ترم و کیفی از طریق مشاهده آثار دانشجویان در طول هایداده تحلیلوانجام شده است. تجزیه Spssافزار به کمک نرم

 جامعه .انجام گردیده است ایزمینه نظریه ای، براساسهای حاصل از مرور منابع کتابخانهترم و مبتنی بر نظریهپایان

روش ترکیبی و  با یکی که باشندمی معماری سوم نیمسال دانشجویان از رینف 18 گروه دو پژوهش این در آماری

 .انددیده آموزش دیگری با روش تفکیکی

 های فردی وترکیبی موجب ارتقاء قابلیت روش از استفاده با دروس پایه آموزش دهد کهنشان می نتایج: هایافته

درونی و بیرونی  های فردی، انگیزهه و با افزایش مهارتاجتماعی نوآموزان شده و هوش هیجانی آنان را ارتقاء داد

اسطه وهای جدید داشته و قابلیت گسترش آن را بهیابد و ذهن نوآموز توانایی بیشتری در خلق ایدهنوآموزان افزایش می

 های کسب نموده، خواهد داشت.توانایی
 

 صیلی، خالقیت.، دروس پایه، هوش هیجانی، انگیزه تحآموزش ترکیبی: هاکلیدواژه
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 و بیان مسئله مقدمه

 یکدیگر با اساتید هماهنگیعدم و طراحی معماری نیازپیش دروس پراکنده و متفرقه آموزش به توجه با

 اهداف از دانشجویان آگاهیعدم و طراحی معماری نیازپیش دروس هایتمرین نوع ایسلیقه انتخاب و

 هستیم:  معماری طراحی فرآیند در مشکالتی شاهد ها،تمرین این

 ند،انموده خلق خود که را ایپروژه ارائه و ماکت ساخت فنی، هاینقشه ترسیم توانایی دانشجویان -1

 دانشجویان و شودنمی دیده الزم نوآوری و خالقیت دانشجویان، توسط شدهارائه کارهای در -2 ندارند؛

 خود ناتمام پروژه تکمیل برای الزم انگیزه دانشجویان -3دارند؛  را دیگران کارهای از تقلید به گرایش

 ار خود کارهای از دفاع برای مناسب پاسخ یافتن توانایی دانشجویان -4ندارند؛  را آن ایرادهای رفع و

 دانشجو توسط شدهطراحی بنای -6باشند؛ می الزم پذیریانتقاد روحیه فاقد دانشجویان -5ندارند؛ 

 معماری طرح -7باشد؛ می نیازمورد عملکردهای برای مناسب فضای فاقد و شده مجسمه یک به تبدیل

 طراحی، و بوده مقیاس فاقد دانشجویان توسط شدهانجام هایطراحی -8ندارد؛  ساخت قابلیت دانشجو

 هدف ترینمهم باشند.نمی دركقابل عوام، توسط شده،استفاده مفاهیم -9باشد؛ نمی نیاز پاسخگوی

 و مشکالت حل در هاآموخته از استفاده در و توانمند موفق التحصیالنیفارغ تربیت عماری،م آموزش

 یادگیری و تدریس هایروش باید هدف این به رسیدن برای است. کار انجام واقعی محیط هایچالش

 انیهیج هوش بوده، دانشجویان تحصیلی انگیزه و رضایت برانگیزاننده که کرد هدایت جهتی در را

 معماری رشته در کهآنجااز. دهد ارتقاء را دانشجویان خالقیت و بردهباال مسائل با برخورد در را هانآ

 شگاهدان از پیش تحصیالت دوران در کافی پیشینه دانشجویان، دانشگاهی، هایرشته اکثر خالفبر

 هایمؤلفه درك بدون و شناخت بدون معماری، طراحی حیطه با دانشجویان ناگهانی مواجهه ندارند،

 تدریس روش یک با طراحی نیازپیش دروس بایستی لذا داشت، نخواهد مطلوبی حاصل آن، در مؤثر

 و هیجانی هوش دانشجویان، تحصیلی انگیزه ارتقاء موجب تا شود داده آموزش دانشجویان به مناسب

 .گردد هاآن خالقیت

 و( پایه دروس زمانهم آموزش) کیبیتر تدریس هایروش تأثیر بررسی پژوهش این اصلی هدف    

 انتحصیلی و خالقیت دانشجوی انگیزه میزان هوش هیجانی، بر( پایه دروس مستقل آموزش) تفکیکی

 در. باشدمی معماری نوآموزان ها دراین مؤلفه ارتقای برای راهکارهایی ارائه و پایه دروس در معماری

 معماری آموزش و خالقیت تحصیلی، ، انگیزههای هوش هیجانیمؤلفه بررسی به مقاله اول بخش

 دماتمق درس در شدهانجام هایتمرین بررسی به ادامه در گردد،می بررسی تحقیق پیشینه و پرداخته

 هپرداخت زمان دروس پایه(،ترکیبی )آموزش هم شیوه مبنای بر ارومیه دانشگاه در 1دو معماری طراحی

                                                           
در درس مقدمات طراحي معماري  2، محتواي درس مقدمات طراحي معماري 1397. با توجه به تغيير سرفصل رشته معماري از سال 1
  شود.سرفصل جديد آموزش داده مي 3
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 و شد خواهد بررسی خالقیت نوآموزان تحصیلی و انگیزه بر هوش هیجانی، هاتمرین این تأثیر و

 .فتگر خواهد صورت فرا استنباط نوعی کیفی و کمی ایآمیزه هایتحلیل از گیریبهره با نهایت،در

 کندمی تعیین که است شناختیغیر  هایتوانایی و هاصالحیت ها،مهارت از ایمجموعه 1هیجانی هوش

 دارها را رفتارش چگونه کند، استفاده نحو بهترین به خود هایمهارت ایرس از تواندمی فرد که چگونه

شود  تمخ مثبت نتایج به که بگیرد تصمیماتی چگونه و آید کنار اجتماعی مشکالت با چگونه کند،

(GholamiBorang, Moghadari and Adelpour, 2015) .در سعی که است هیجانی موضوعی هوش 

هوش هیجانی براساس  .دارد انسانی هایتوانمندی احساسات و و هاانهیج جایگاه تفسیر و تشریح

 ,Rahmani) گرفته استشکل 6و گلمن 5مایر ،4، سالوی3ان -، بار2نظریات روانشناسانی همچون گاردنر

 دیفر درون حوزه سویی از ارتباطات این. کندمی پیدا تجلی ارتباطات در اساساً هیجانی هوش (.2014

 بنابراین. گیردبر میدر را( دیگران با فرد ارتباط)فردی  میان قلمرو دیگر سویی از و( خود اب فرد ارتباط)

 یجانیه هوش. بگوییم سخن اجتماعی و شخصی قلمرو دو در کلی شایستگی دستهدو از توانیممی ما

 فرد به و خودمدیریتی خودآگاهی. است اجتماعی قابلیت و فردی قابلیت اصلی مهارت دو محصول

 Karimi, Hasoumi) گرددمیبر دیگران با فرد رابطه به روابط مدیریت و اجتماعی آگاهی و گرددبرمی

and Leis Safar, 2012). در این رابطه (Moafi Madani and Teymourzadeh, 2012)   توانایی ادراك

 ,Iranzadeh)نند. داهیجانات فردی و تشخیص آثار آن بر موقعیت یا افراد را به خودآگاهی مرتبط می

Khadivi and Moshatzadegan, 2013) کنترل ها،هیجان کنترل یا اداره معنای خود مدیریتی را به 

 و هاترس کنترل و اداره هایراه یافتن و احساسات این منشأ و تشخیص مطلوب روش به احساسات

 آگاهی (Maleki, Hosseini Nasab and Vafajou, 2012). دانندمی آن امثال و و عصبانیت هاهیجان

دانند. در های هیجانی افراد میاجتماعی را شناخت احساسات دیگران و چگونگی برخورد با واکنش

این  کنند کهبیان می (Moafi Madani and Teymourzadeh, 2012)روابط،  رابطه با مؤلفه مدیریت

 را افراد انگیزش و ت رفاهیامکانا مندی،رضایت مشارکت، صمیمیت، میزان مؤلفه، نحوه تعامل،

 .سازدمی مشخص

را  7انگیزش ) Yousefpour andSafari, Azizi, Mohammadi Galini, (2016 انگیزه،در ارتباط با    

انگیزه را یکی  (Khakpour, 2017)کند. می هدایت را آن و دهدمی نیرو رفتار به که دانندمی نیرویی

 (Khadivi and Vakili Mafakheri, 2011). نمایدآموزش معرفی می نیازها در فرآیندترین پیشاز مهم

 و تمایالت نیازها، بر مشتمل وی رفتار پویایی و انسان اعمال تمام برای اساسی محرك انگیزه را

                                                           
1. Emotional intelligence  

2. Gardner 

3. Bar-on 

4. Salovey  

5. Mayer 

6. Goleman  

7. Educational motivation  
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 یمتقس بیرونی و درونی اصلی گروه دو به را انگیزش نظران،دانند. صاحبمی زندگی در هاطلبیجاه

 هر برای الزم جذابیت که است شخصی و داخلی هایکنندهتقویت گیزش درونی،ان عوامل. اندکرده

 شودمی اطالق خارجی هایکنندهتقویت به بیرونی انگیزش عوامل کهحالیدر کند،می ایجاد فعالیت

 Beirami, Hashemi Nosrat) کندمی تالش مستقلی هدف به رسیدن برای هاآن تأثیر تحت فرد که

Movahedi, 2015 andi Abadi, Farhad.) مفهوم اما شود،می صحبت 1خالقیت مورد در اغلب اگرچه

در  .(Crilly, 2015) است گردیده ارائه آن برای متعددی تعاریف و باشدمی مشکل آن از واضح پردازی

 Augello, Infantino, Pilato, Rizzo and)باشد می مشکل خالقیت برای واحد تعریفی کل ارائه

Vella, 2015). تکرار از اجتناب و جلوبهرو جدید هایایده آوردن ارمغان را در به برخی خالقیت 

. گروهی نیز خالقیت را صرفاً یک مؤلفه (B Eigbeonan, 2015)دانند می حاصلبی و غیرمولد هایایده

افتد، ق میحل اتفادانند که اغلب با جهش خالقی که بین فضای مسئله و راهطبیعی از روند طراحی می

ای با آموزش طور گستردهآموزش خالقیت به .(Demirkan and Afacan, 2012)شود شناسایی می

شده است تا دانشجویان را برای اینکه یک نیروی خالق در صنعت طراحی باشند،  مهندسی یکپارچه

ویق، انگیزه، به تعالی رسیدن در خالقیت، با تش .(Starkey, Toh and Miller, 2016)آماده نماید 

 در که است ذهنی فرآیندی خالقیت .(Sönmez, 2013)گردد ها، آموزش و تمرین حاصل میفرصت

 کنجکاوی، حس مانند هاییخالق ویژگی فرد دهد،می رخ متوسط از باالتر هوشی بهرة دارای افراد

 Mahdavinejad, Mahdavinejad and) دارد انتقادی هایاندیشه رای و استقالل باال، تخیل قدرت

Silvayeh, 2013.) در پژوهشی (Guilford, 1967) منزله دوبه واگرا، تفکر و همگرا تفکر معرفی ضمن 

 ریهداند. در نظمی مرتبط خالقیت با را واگرا تفکر و هوش با را همگرا تفکر انسان؛ تفکر عمده شکل

سیالی )روانی(:  :از اندعبارت هاترین آنمهم که است شده تشکیل عامل چند از واگرا تفکر گیلفورد،

معمول؛ تازگی غیر و های متنوعاندیشه پذیری: تولیدسمت؛ انعطاف یک در تعدادی اندیشه تولید

 Enayati and) جزییات تولید بسط: فرد و نو؛ گسترش یابههای منحصرحلراه از )ابتکار(: استفاده

Abedi, 2016). 
 هایکاستی .(Tascı, 2015) باشدمی جوامع توسعه و پیشرفت در کنندهتعیین عامل یک آموزش    

نیست  آنان آموزشی کیفیت با ارتباطبی طراحان، سوی از ایحرفه امور انجام به مربوط

(Gholamalizadeh and Mokhberi, 2015) آموزش مناسب و جامع معماری، ترکیبی از آموزش .

های کلی خالقیت و نوآوریطوربه. (Dua and Chahal, 2014)باشد ارزش میها و اطالعات بامهارت

توان . می(Kranthi and Valliappan, 2016) باشدنیاز میمورد پیوسته و ثابت در رویکردهای آموزشی

و  (Dayaratne, 2013)افتد اتفاق می 2گفت که بیشترین قسمت از آموزش معماری در آتلیه طراحی

آتلیه طراحی معماری  .(Karslı, 2015)باشد می معماری آموزش لیاص هسته منزلهبه طراحی آتلیه

                                                           
1. Creativity 

2. Design Studio 
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ترین نقش را در توسعه عنوان رکن اصلی فرآیند آموزش معماری در نظر گرفته شود و مهمتواند بهمی

آتلیه طراحی در آموزش طراحی  .(Mohammed and Elbelkasy, 2016)این فرآیند داشته باشد 

های متفاوت مرتبط با اهداف مدرس برای یادگیری، که در چارچوب روشباشد معماری یک فرآیند می

 Uysal, Aydin and)گردد شده و جایی است که دانش فراگرفته شده از سایر دروس، سنتز میایجاد

Siramkaya, 2012). و بحث دادن،شکل  پرسیدن، سؤال به قادر دانشجویان، آتلیه، هایمحیط در 

 در .(Ustaomeroglu, 2015)باشند می آموزش فرآیند در خود تئوری دانش انتقال و توضیح گفتگو،

 یهاسال برای اصلی پایه و طراحی آموزش بخش ترینمهم اول، سال طراحی آتلیه ها،آتلیه این میان

 به گوييپاسخ در آموزش سنتي هايروش ديگر امروزه .(Ormecioglu and Ucar, 2012)باشد می بعد

 Rajabi, Zandi, Ekradi and) نيستند مناسب آموزشي هايمهارت مداوم گسترش و رشد الح در نيازهاي

Shakeri, 2017 .)تی،عباربه و بوده برخوردار باالیی اهمیت از پایه دروس در ترکیبی آموزش از استفاده 

 .(Afacan, 2014) باشدمی مهم بسیار آموزشی اهداف آمیزموفقیت رساندن انجام به در ترکیبی آموزش

. شد اندازیراه ایران در شمسی 1318 هایسال حدود از معماری، شدهریزیبرنامه و آکادمیک آموزش

 قطری از دانشجو پذیرش و شدهارائه پیوسته ارشدکارشناسی  صورتبه معماری رشته 1377 سال تا

 وسته،پی کارشناسی به پیوسته ارشدکارشناسی  از مقطع تغییر با 1378 سال از. شدمی انجام کنکور

 گردید.  هاییدگرگونی دستخوش معماری آموزش وضعیت

بود که با تغییر  3و  2و  1نیاز طراحی در قالب دروس ترکیب در گذشته، آموزش دروس پیش    

نیاز طراحی، تفکیک شده و رشته معماری از کارشناسی ارشد پیوسته به کارشناسی، دروس پیش

بردی، هندسه مناظر و مرایا، درك و بیان محیط، کارگاه مصالح و ساخت، های هندسه کارشامل درس

گردید.  2و مقدمات طراحی معماری  1، مقدمات طراحی معماری 2، بیان معماری 1بیان معماری 

 انیدرك و ب ،یهندسه کاربرد سیتدر :ی عبارت است ازبیترک صورتای بهآموزش آتلیه از مقصود

 یمعمار انیب سیتدرنیمسال اول؛ در  هیآتل کیت به صورت همزمان در و کارگاه مصالح ساخ طیمح

و ساخت  یکشنقشه یلی)همراه با آموزش تکم 1 طراحی معماری و مقدمات و مرایا ، هندسه مناظر1

طراحی  و مقدمات 2 یمعمار انیب سیتدرنیمسال دوم؛ در  هیآتل کیزمان در صورت همماکت( به

 هیآتل کیزمان در صورت همو ساخت ماکت و ارائه( به یکشنقشه یلیتکم با آموزش ه)همرا 2 معماری

 شدهرذکدروس  سیتدر :تفکیکی عبارت است از ای به صورتآموزش آتلیه از نیمسال سوم. مقصوددر 

اجرا  رانیا یهادر اکثر دانشگاه اکنون،هم که یمستقل )مشابه روش یهاهیمختلف در آتل دیتوسط اسات

 .شود(یم

 

 پژوهشپیشینه 

 به آموزش سازه ارتقاء جهت کارآمد الگوی به ارائه (Soleimani and Molanaei, 2017)در پژوهشی  

 عشرو دارند که چنانچهدرس پرداخته و عنوان می محتوای بازنگری بر تأکید معماری با دانشجویان



122   زمانی آموزش دروس پایه طراحی در ارتقای هوش هیجانی...نقش هم 

 

 بخش دروس در توایمح تصحیح و بازنگری و گرفته شکل معماری آموزش ابتدای از سازه آموزش

 دتأکی با و معماری و سازه همگرایی اصل بر مبتنی آموزش هایروش از استفاده با پذیرد؛ انجام سازه

در  .داد ارتقاء را معماری دانشجویان ایسازه مفاهیم درك سطح توانمی سازه مجرد عدم آموزش بر

 موفقیت میزان و ایران در معماری زشآمو به بررسی محتوای (Sedaghati and Hojjat, 2019)ای مقاله

 ینش،ب و توانش دانش، بنیان نمایند که سهمحتوا پرداخته و عنوان می این انتقال کارشناسی در دورة

 اریمعم کارشناسی دورة موفقیت میزان ارزیابی و براساس دهندمی را تشکیل معماری آموزش محتوای

 قرار وسطمت سطح در که است توانش بنیان انتقال در موفقیت آموزش بیشترین محتوا، این انتقال در

 است. در پژوهشی متوسط حد از ترپایین مجموعموفقیت در سطح بینش، و دانش مؤلفۀ دو در و دارد

(Motiei, Mehdizadeh Saradj and Bayzidi, 2019) دروس در معماری آموزش شناسیبه آسیب 

 زا این پژوهش حاکی نتایج. پردازندمی نوآموزان هایتوانمندی ارتقاء جهت در کارهاییراه ارائه و پایه

 و مشترك درس طرح تهیه پایه، دروس زمانهم و ترکیبی آموزش از استفاده با که باشدمی این

 بر تأکید با و گروهی و فردی هایتمرین بر تأکید ها،آن نمودن ترواقعی جهت در هاتمرین پیوستگی

 دست هدفمند و پویا آموزشی به توانمی معماری نوآموزان خالقیت و هیجانی هوش انگیزه، ارتقاء

 ایجاد در آن کاربست و هدف سازه به بررسی (Nikkar, Hojat and Izadi, 2013)ای مقاله یافت. در

 عوامل از یکی دانشجویان در انگیزش دارند که ایجادمی عنوان معماری پرداخته و نوآموز در انگیزش

 ویاندانشج انگیزگیبی در اصلی عوامل به پرداختن لذا است، آموزش کیفیت ارتقای در رمؤث اصلی

 است.  ضروری امری ها،آن در انگیزه ایجاد در سعی و رشته این نوآموزان ویژهبه و معماری

 مقدمات دروس هایریزبرنامه شناسیبه آسیب (Mehdizadeh and Farsi, 2014)ای مقاله در    

 هایمعماری پرداخته و تمرین طراحی دروس در دانشجویان نیازهای با انطباق در ماری،مع طراحی

 فهرستی ارائه و جهان و ایران گوناگون هایدانشگاه در معماری طراحی مقدماتی دروس در شدهارائه

 جنتای مبنای بر سپس دارند،را بیان می نگارندگان طراحی هایکارگاه در شدهانجام هایپروژه از

 5 و 4 ،3 معماری طراحی دروس در بعد، هایسال در که درس این آموختگاندانش از نظرسنجی

 نیازهای اساس بر معماری طراحی مقدمات درس در هاریزبرنامه بندیاولویت کردند،می تحصیل

 Talischi, Izadi) در پژوهشی .نمایندمی ارائه را باالتر هایسال معماری طراحی دروس در دانشجویان

and Einifar, 2013) طراحی توانایی پرورش برای تربیتی کاریراه آزمون و کاربست طراحی، به 

ندهساز محیط یادگیری که دهندمی نشان تحقیق هاییافته .پردازندمی معماری دانشجویان مبتدی

 راحیخالقیت ط و کندمی تسهیل را مبتدی دانشجویان طراحی توانایی رشد معماری، طراحی گرای

 بخشد. در مقاله قیاس بصری و جایگاه آن در آموزش خالق طراحی معماریمی بهبود را ایشان

(Khakzand, Mozzafar, Feizi and Azimi, 2010) ها و به تشریح قیاس بصری میان انواع ترسیم

 منبع عنوان یکها بهوارهها و طرحتوان از اسکیسکنند که چگونه میتصاویر پرداخته و بیان می

  استفاده کرد و مراجع بصری را برای طراحی خالق در فرآیند آموزش طراحی معماری بازیابی نمود. 
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 Mozzafar, Khakzand, Changiz) در مقاله معماری گروهی حلقه مفقوده در آموزش طراحی معماری

and Farshadfar, 2009) ف ایشان به بررسی مفهوم گروه و کار گروهی در معماری پرداخته و هد

 رد گوییروایی از استفاده باشد. در مقالهحرکت در راستای اصول پایه تفکر در طراحی گروهی می

 آموزش در روایی دارند که بیانعنوان می (Nazi, Keshtkar and Parvizi, 2011)معماری  آموزش

 فعال هایروش از یکی پردازی،روایت فنون و روایی ادبیات عناصر تمام رعایت بر مبتنی مطالب؛

 روهگ دو روی گوییروایی و سخنرانی تدریس شیوه دو تجربی، نیمه این پژوهش در. باشدتدریس می

 معماری روایت گونه ماهیت از استفاده با اینکه نتیجه. است شده آزمایش دانشجویان از نفری 29

 در گوییروایی روش از و نمود استفاده بنا طراحی و معماری مکان حس زمینه در هاروایت از توانمی

 معماری اخالقی هایارزش و مفاهیم ماندگاری روش این. بهره جست معماری مختلف دروس تدریس

 تأثیر (Rahimimand and Abbas Pour, 2015)در پژوهشی  دهد.می افزایش دانشجو ذهن در را

 ند،داد قرار مطالعه مورد را دانشجویان تحصیلی پیشرفت و رشد خالقیت بر آموزش جدید هایشیوه

 ارکتمش و مباحثه روش با دانشجویان تحصیلی پیشرفت و خالقیت داد نشان هاداده تحلیل نتایج

 .است داده نشان افزایش هاروش سایر از بیشتر گروهی

های انجام شده درباره هوش هیجانی، انگیزه تحصیلی و با توجه به بررسی مطالعات و پژوهش    

های علوم انسانی خصوص رشتهها بهها در سایر رشتهالعات زیادی در این زمینهخالقیت، اگرچه مط

های تدریس دروس پایه بر انگیزه انجام شده است، اما در حیطه معماری و پرداختن به تأثیر شیوه

 ای صورتتحصیلی، خالقیت و هوش هیجانی دانشجویان معماری در ارتباط با یک درس خاص، مطالعه

 .نگرفته است

 

 پژوهش شناسیروش 

های تحقیق آمیخته در این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی استفاده شده است. اصطالح روش

ها از هر دو روش تحقیق کمی و کیفی استفاده شود که در آنهایی اطالق می)ترکیبی(، به پژوهش

 ی، از روشدر بخش کم .(Ghazi Tabatabaee, Yousefi Afrashteh and Siami, 2014)شود می

ق های کمی از طریای استفاده شده است. تجزیه و تحلیل دادهمقایسه -علی نوع توصیفی و از پژوهش

کیفی  هایداده تحلیل و انجام شده است. تجزیه Spssای مستقل به کمک نرم افزار دو نمونه tآزمون 

های حاصل از مرور منابع ریهترم و مبتنی بر نظترم و پایاناز طریق مشاهده آثار دانشجویان در طول

 مسئله استفهامی، روش یک 1ایزمینه نظریه. انجام گردیده است ایزمینه نظریه ای، براساسکتابخانه

 بتداا رویکرد، این از استفاده با. است کیفی هایداده کدگذاری مراحل انجام بر مبتنی و کیفی محور،

کد و( عمده مقوالت استخراج) محوری گذاریکد ،(اولیه مفاهیم استخراج) باز کدگذاری مرحله سه

                                                           
1. Grounded theory  
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 ها،داده بر مبتنی نظری مدل سپس گرفت، خواهد انجام( نهایی-هسته مقوله تعیین) گزینشی گذاری

 و دهش ترکیب یکدیگر با گیرینتیجه بخش در کیفی و کمی هایتحلیل نهایت،در. شد خواهد ارائه

نفرِ از دانشجویان ترم سوم معماری  18آماری، دو گروه  جامعه .گرفت خواهد صورت فرا استنباط نوعی

 95 – 96در نیمسال اول سال تحصیلی  2دانشگاه ارومیه و تبریز در درس مقدمات طراحی معماری 

نظر در این جامعه آماری پس از قرار گرفتن در دو گروه روش تدریس ترکیبی بودند. دانشجویان مورد

فکیکی )آموزش مستقل دروس پایه(، به مدت یک نیمسال، تمرینزمان دروس پایه( و ت)آموزش هم

 را انجام دادند.  2های مقدمات طراحی معماری 

یکسان نبودن تعداد دانشجویان یک ورودی مشخص در دو دانشگاه مختلف، تعداد کم دانشجویان     

شوند، غیبت می نفر در هر آتلیه در نظر گرفته 20تا  15ای که در حدود معماری در دروس آتلیه

ترم تحصیلی با توجه به مشکالت شخصی، بومی( در طولویژه دانشجویان غیربرخی از دانشجویان )به

وهشگر موجب آن پژکامل توسط دانشجویان که به طورها بهتکمیل نکردن تعداد محدودی از پرسشنامه

پژوهش شد، متفاوت بودن ها گردید و سبب کاهش حجم نمونه آماری ناچار به حذف آن پرسشنامه

 هایها در ارتباط با ارائه دادهها و همکاری محدود برخی از اساتید و دانشکدهامکانات و سطح دانشگاه

موجب آن بخش کیفی در جهت باشد که بههای پژوهش در بخش کمی مینیاز از محدودیتمورد

 ر گرفت. های کمی مورد بررسی قراارتقاء کیفیت پژوهش و سنجش صحت یافته

 روسد مستقل آموزش)صورت تفکیکی در این پژوهش، در گروه اول در دانشگاه تبریز تمرینات به    

، (پایه دروس زمانهم آموزش)انجام گردید و در گروه دوم در دانشگاه ارومیه با روش ترکیبی  (پایه

کشی، ساخت احث نقشهها مبتمرینات پیوسته و با در نظر گرفتن تمرینات فردی و گروهی که در آن

های کمی از آزمون استاندارد خالقیت عابدی شد. برای گردآوری دادهماکت و ارائه آموزش داده می

در روش باز آزمایی  0.83ماده بوده و از ضریب پایایی معادل  60نامه دارای استفاده شد. این پرسش

منظم سه طور تصادفی و غیرها بهنهباشند و گزیای میبرخوردار است. سؤاالت این آزمون سه گزینه

 پذیریسطح باال، متوسط و پایین خالقیت را در چهار خرده آزمون سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف

شده در هر خرده آزمون نشانگر نمره آزمودنی در هر بخش بوده های کسبسنجند. مجموع نمرهمی

دانشجویان معماری دو دانشگاه ارومیه  در این پژوهش .(Rahimimand and Abbaspour, 2015)است 

مه نا، بعد از آموزش به شیوه ترکیبی و تفکیکی، پرسش2و تبریز در درس مقدمات طراحی معماری 

خالقیت عابدی را تکمیل نموده و نتایج آن با یکدیگر مقایسه گردید. مقصود از تمرینات درس مقدمات 

های مفهومی آشنایی با عرصه ،و تعقل دانشجو تخیل ،تقویت قدرت تجسمعبارت است از:  2طراحی 

تحلیل وتقویت قدرت تجزیه ،ال به جوابؤشنایی با امر طراحی معماری با سیر از س، آ)ارزشی( معماری

معماری  طراحی مقدمات درس . طرحهاها و تصاویر آنبنا از طریق مشاهده مستقیم یا مطالعه نقشه

 ابیدستی جهت به و آن موازی دروس با راستاییهم شیوه پایه بر که ارومیه هنر دانشکده در شدهاجرا 2

 هایاست در جهت آشنایی دانشجویان با مؤلفه بوده مفهومی معماری رویکرد با خالق آموزش هدف به
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اجرا گردید. در مرحله نخست آموزش  (پایه دروس زمانهم آموزش)اولیه طراحی و با شیوه ترکیبی 

های اولیه طراحی به شیوه ترکیبی، ارائه توضیحاتی در رابطه با مؤلفه 2 مقدمات طراحی معماری

های مفهومی دانشجویان را در گردد. تمرینتوسط استاد، موجب شناخت بهتر دانشجو از طراحی می

ت خالقی مندهای مفهومی نیازپاسخ به تمرینکنون مطرح نشده است، دهند که تابرابر سؤاالتی قرار می

که هدف از این تمرین، « ساخت جعبه خاطرات دانشجو»های مفهومی مانند انجام تمرین باشند.می

 باشد. مند نمودن دانشجو به معماری میپیوند با خاطرات گذشته، شکوفا نمودن خالقیت و عالقه

های اتود و حجمی، مفهوم حرکت تمرین دوم تحت عنوان مفهوم حرکت که با استفاده از ماکت    

های خاص شود که با استفاده از کیفیتشود. در این مرحله از دانشجویان خواسته میاده مینمایش د

مراتب، عامل مبنا و ... مفهوم حرکت را بصری نظیر ریتم، تعادل، تناسب، هماهنگی، کنتراست، سلسله

 حداکثر با« سازه کاغذی»نظر نمایش دهند. انجام تمرین سوم تحت عنوان با استفاده از احجام مورد

باشد موجب آشنایی مقدماتی دانشجویان با  را داشته بیشتری بار که قابلیت تحمل دهانه و ارتفاع

 گردد. عملکرد سازه و انتقال نیروها می
 

 (: تمرینات مفهومی )مأخذ: نگارندگان(۱جدول )

 تصاویر توضیحات تمرین

مفهوم 

نوستالژیک با 

استفاده از دفتر 

 یا جعبه خاطرات

ی جعبه خاطرات با رنگ قهوهطراح -

ای و استفاده از چوب برای تداعی 

 گذشته

 صورت تزئینیاستفاده از قفل که به -

بوده و در جعبه با بیرون کشیدن میله 

 شود. چوبی باز می

  

استفاده از ریتم و سطوح منحنی  - مفهوم حرکت

 شکل برای نشان دادن مفهوم حرکت

 

  

 
مفهوم پایداری با 

اده از سازه استف

 کاغذی

ای با کاغذ و چسب که طراحی سازه -

با حداکثر ارتفاع و دهانه، قابلیت 

تحمل بار بیشتری را داشته باشد و 

مفهوم پایداری و ایستایی را بیان می

 نماید.
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پس از انجام تمرینات  های دانشجویان توضیح داده شده است.هایی از تمرین( نمونه1در جدول )    

توان تمرینی در نظر گرفت تا دانشجو یک هومی ساده، ذهن دانشجو با مفهوم آشنا گردیده و میمف

مفهوم را تبدیل به طرح معماری نماید، البته کاربری در نظر گرفته شده، بایستی ساده بوده تا دانشجو 

خاص مناسب تواند با اهدافی به هنگام طراحی، سردرگم نگردد. انجام تمرین رستوران کنار آب می

باشد، اهدافی همچون استفاده از مفهوم حرکت برگرفته از سیالیت آب، شروع به طراحی از فرم به 

 که خطنحویعملکرد، نشان دادن مفهوم حرکت در فرم و پالن و سایت پالن، طراحی سایت پالن، به

 خوانی داشته باشند. و خطوط سایت و ساختمان با یکدیگر هم

 

 
 طراحی رستوران کنار آب با در نظر گرفتن مفهوم حرکت از ایده اول تا طرح نهایی(: روند ۱شکل )

 

( تمرین طراحی رستوران با مفهوم حرکت با استفاده از ماکت اتود توسط یکی از 1شکل )    

های اولیه طراحی مانند ریتم، عامل دهد. در این شکل، شیوه استفاده از مؤلفهدانشجویان را نشان می

تعادل و چگونگی تبدیل مفهوم حرکت با استفاده از ایده خطوط منحنی و سیال به طرح معماری مبنا، 

 نمایش داده شده است.

های فردی که تأکید آن بر آموزش مفهوم و یافتن ایده مناسب برای طراحی از زمان با تمرینهم    

مربوط  اندو، ساخت ماکتکشی ساختمان، ترسیم پرسپکتیو و رسو و آموزش تکمیلی مباحث نقشهیک

و  2و  1به دروس پایه هندسه کاربردی، درك و بیان محیط و کارگاه مصالح ساخت و بیان معماری 

 صورتهایی بهباشد؛ تمرینمربوط به نیمسال اول و دوم، از سوی دیگر می 1مقدمات طراحی معماری 

شد. در این راستا، کار گروهی  گروهی و با هدف آشنایی دانشجویان با فضای معماری در نظر گرفته

از:  نداتحلیل بازار ارومیه عبارتوتحلیل بازار ارومیه، در نظر گرفته شد. اهداف اصلی از تمرین تجزیه

 الی،خ و پر فضاهای نسبت مصنوعی، و طبیعی هایپتانسیل کردن مشخص و ارومیه بازار از عکاسی

 ها،پنجره و درها تناسبات ها،ساختمان ارتفاع ها،کاربری نوع ها،دسترسی سازی،کف و مصالح نوع
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شهری، مشخص کردن فضاهای جذاب برای مردم  فضای در موجود شهری، بررسی مشکالت مبلمان

ها تا این مرحله، دانشجو مختلف روز. با انجام تمرین ساعات و روزها در فضا هم بودن و حسبرای دور

بایستی، مطالب فوق را در قالب یک پروژه با عملکردی تقریبًا  با مقوله مفهوم و فضا آشنا شده و اکنون

، یک شخصیت هنرمند را 2پیچیده انجام دهد. دانشجویان در هفته اول درس مقدمات معماری 

ارش رفته در آثکارهای بهنامه، آثار، افکار، ایدهدلخواه انتخاب نموده و تا اواسط ترم به مطالعه زندگیبه

، به طراحی میعادگاه یک هنرمند، شامل 2ین آخر درس مقدمات طراحی معماری پردازند. تمرمی

پردازد. در تمرین طراحی میعادگاه، ساخت مقبره برای یک هنرمند، مقبره، گالری و فضاهای جانبی می

مطالعه آثار هنرمند، استخراج مفاهیم آثار، طراحی براساس مفاهیم آثار هنرمند، استفاده از ایده مناسب 

رای تبدیل کانسپت به طرح معماری، طراحی سایت پالن و در نظر گرفتن فضای جمعی در آن ب

های معماری، ماکت و گیرد. در پایان کار، دانشجویان، مدارك پروژه شامل نقشهتوجه قرار میمورد

ه ائهای خود از دروس پایه قبلی را در قالب یک پروژه ارپرسپکتیوهای طرح را تحویل داده و آموخته

 دهند.می

 

 های پژوهشیافته

دانشجویان معماری در دانشگاه ارومیه و تبریز در دو آتلیه  95 – 96در نیمسال اول سال تحصیلی 

مجزا به دو صورت ترکیبی و تفکیکی آموزش داده شدند. در یک آتلیه در دانشگاه ارومیه سعی گردید 

 2و  1رگاه مصالح و ساخت و بیان معماری که دروس پایه هندسه کاربردی و درك و بیان محیط و کا

و توسط یک گروه واحد از اساتید تدریس شوند.  2زمان با درس مقدمات طراحی معماری صورت همبه

در آتلیه دیگر در دانشگاه تبریز مطابق روند معمول آموزشی رایج دروس به گونه مجزا و مستقل 

 آموزش)و تفکیکی  (پایه دروس زمانهم آموزش)آموزش داده شد. دانشجویان هر دو آتلیه ترکیبی 

نامه استاندارد خالقیت عابدی را تکمیل نمودند. این در پایان نیمسال، پرسش (پایه دروس مستقل

دهد. در بخش پذیری را مورد سنجش قرار مینامه چهار مؤلفه سیالی، بسط، ابتکار و انعطافپرسش

 نظر است:کمی، یکی از فرضیات زیر مد

0H :های دو روش ترکیبی و روش تفکیکی تفاوت وجود ندارد.دهندگان، بین میانگیناز نظر پاسخ 

1Hهای دو روش ترکیبی و روش تفکیکی تفاوت وجود دارد.دهندگان، بین میانگین: از نظر پاسخ 

رسی بر بریم.کار میی مستقل را بهtبرای آزمون این فرضیه در صورت نرمال بودن متغیرها آزمون     

دهیم. در این آزمون فرض صفر، نرمال ویلک انجام می-نرمال بودن مشاهدات را به کمک آزمون شاپیرو

 گیرند.بودن و فرض مقابل، خالف آن را در نظر می
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 ویلك )مأخذ: نگارندگان(-(: بررسی نرمال بودن مشاهدات با استفاده از آزمون شاپیرو۲جدول )

 سطح معناداری  درجه آزادی  آماره  متغیر

 0.168  36  0.957  سیالی

 0.033  36  0.934  بسط

 0.529  36  0.974  ابتکار

 0.000  36  0.747  پذیریانعطاف

 

شود، با توجه به اینکه مقدار معناداری برای دو متغیر بسط ( مالحظه می2طور که در جدول )همان    

ها رد شده و الزم د بنابراین فرض نرمال بودن برای آنانآمدهدستبه 0.05پذیری کمتر از و انعطاف

 کاکس این دو متغیر نرمال گردند.-است به کمک تبدیل باکس

 
 پذیری )مأخذ: نگارندگان(کاکس برای دو متغیر بسط و انعطاف-(: آزمون باکس۳جدول )

 سطح معناداری  درجه آزادی  آماره  متغیر

 0.131  36  0.953  بسط

 0.524  36  0.973  یپذیرانعطاف

 

توان نتیجه گرفت که پس از انجام تبدیل این دو شود، می( مالحظه می3طور که در جدول )همان    

ها را برای متغیرهای نرمال انجام خواهیم داد. یکی متغیر نرمال هستند. حال آزمون مقایسه میانگین

 ها است. بری واریانسها آزمون برادیگر از موارد ضروری برای مقایسه میانگین

 
 ها )مأخذ: نگارندگان((: آزمون لون برای برابری واریانس4جدول )

 سطح معناداری  F  متغیر

 0.431  0.635  سیالی

 0.387  0.768  ابتکار

 0.980  0.001  بسط

 0.390  0.757  پذیریانعطاف

 

ها فرض آزمون لون برای برابری واریانسدر شده است. ها ارائه( آزمون برابری واریانس4در جدول )    

ها متغیر واریانس 4آمده برای هر دستها است. با توجه به نتایج بهصفر و فرض مقابل، نابرابری واریانس

 بریم.کار میرا به tآزمون  برابرند.
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 ای مستقلدو نمونه t(: آزمون 5جدول )

 متغیر
 

 tآماره 
درجه  

 آزادی

سطح  

 معناداری

 اختالف 

 میانگین

 
برای    95فاصله اطمینان 

 هااختالف میانگین

 کران باال کران پایین     

 -1.95956 -7.81822  -4.88889  0.002  34  - 3.39  سیالی

 -1.68801 -6.08976  -3.88889  0.001  34  -3.591  ابتکار

 -0.18435 -1.43738  -0.81087  0.013  34  -2.630  بسط

-افانعط

 پذیری
 2.833-  34  0.008  0.86183-  1.48002- 0.24363- 

 

صورت ترکیبی درنظر گرفته شده است. صورت تفکیکی و گروه دوم بهدر این پژوهش گروه اول به    

(، در ارتباط با تأثیر روش تفکیکی و ترکیبی بر میزان مؤلفه سیالی، مشاهده 5با توجه به جدول )

نتیجه بین میانگین دو باشد، درتر میکوچک 0.05بوده و از  0.002برابر  یگردد که سطح معنادارمی

رد  %59 با اطمینان 0Hروش ترکیبی و تفکیکی در ارتباط با این مؤلفه اختالف وجود دارد و فرضیه 

ترکیبی  روهگ از تفکیکی گروه میانگین است، صفر از کمتر گروه دو میانگین که تفاوتآنجاییشده و از

در ارتباط با تأثیر روش تفکیکی و ترکیبی بر میزان مؤلفه ابتکار،  است. ترکوچک ی این مؤلفهبرا

نتیجه بین باشد، درتر میکوچک 0.05بوده و از  0.001برابر  گردد که سطح معناداریمشاهده می

 با اطمینان 0Hمیانگین دو روش ترکیبی و تفکیکی در ارتباط با این مؤلفه اختالف وجود دارد و فرضیه 

95  از کیتفکی گروه میانگین است، صفر از کمتر گروه دو میانگین که تفاوتآنجاییرد شده و از 

در ارتباط با تأثیر روش تفکیکی و ترکیبی بر میزان  است. ترکوچک ترکیبی برای این مؤلفه گروه

باشد، تر میکوچک 0.05بوده و از  0.013برابر  گردد که سطح معناداریمؤلفه بسط، مشاهده می

نتیجه بین میانگین دو روش ترکیبی و تفکیکی در ارتباط با این مؤلفه اختالف وجود دارد و فرضیه در

0H روهگ میانگین است، صفر از کمتر گروه دو میانگین که تفاوتآنجاییرد شده و از %59 با اطمینان 

یبی بر ارتباط با تأثیر روش تفکیکی و ترک در است. ترکوچک ترکیبی برای این مؤلفه گروه از تفکیکی

تر کوچک 0.05بوده و از  0.008برابر  گردد که سطح معناداریپذیری، مشاهده میمیزان مؤلفه انعطاف

نتیجه بین میانگین دو روش ترکیبی و تفکیکی در ارتباط با این مؤلفه اختالف وجود دارد باشد، درمی

 گینمیان است، صفر از کمتر گروه دو میانگین که تفاوتآنجاییده و ازرد ش %59 با اطمینان 0Hو فرضیه 

  است. ترکوچک ترکیبی برای این مؤلفه گروه از تفکیکی گروه
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 پذیری در دو آتلیه ترکیبی و تفکیکیهای سیالی، بسط، ابتکار، انعطاف(: میانگین مؤلفه۲شکل )

 

ند اپذیری در دو آتلیه با یکدیگر مقایسه شدهنعطاف( چهار مؤلفه سیالی، بسط، ابتکار، ا2در شکل )    

ذارتر گگردد که شیوه ترکیبی در هر چهار مؤلفه از شیوه تفکیکی تأثیرو بر اساس نمودار مشخص می

دهد که میزان تغییرات دو شیوه تدریس در مؤلفه ( نشان می5های جدول )اختالف میانگین باشد.می

باشد و این بدان معنا است که دانشجویانی که با شیوه ترکیبی ر میهای دیگسیالی بیشتر از مؤلفه

اند، از توانایی بیشتری در برقراری رابطه معنادار بین فکر و اندیشه و بیان، بر اساس تعداد آموزش دیده

باشند. همچنین، اختالف میانگین مؤلفه ابتکار ها در یک زمان مشخص، برخوردار میحلافکار یا راه

پذیری بوده و مؤلفه بسط کمترین اختالف میانگین را در دو شیوه آموزشی از مؤلفه انعطاف بیشتر

 تری بوده و هماهنگیزمان دروس پایه( دوره یکپارچهبا توجه به اینکه شیوه ترکیبی )آموزش هم دارد.

نتیجه راند، دنتیجه تمرینات از انسجام بیشتری برخوردار بودهبیشتری میان اساتید وجود داشته و در

 های خالقیت در دانشجویان، تأثیر بیشتری بر مؤلفهگردد که آموزش به شیوه ترکیبیمشاهده می

و  ترمترم و پایانهای کیفی که از طریق مشاهده آثار دانشجویان در طولبر اساس داده داشته است.

ی و با ااستفاده از نظریه زمینه ای حاصل گردید، باهای حاصل از مرور منابع کتابخانهمبتنی بر نظریه

مقوله عمده و یک مقوله  4مفهوم اولیه،  18اجرای مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی، به ترتیب 

 هسته نهایی استخراج شدند.
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 ای اساس روش نظریه زمینههای کیفی مطالعه برهای مستخرج از داده(: مفاهیم و مقوله6جدول )

 )مأخذ: نگارندگان(

  یممفاه
های مقوله

 عمده
 مقوله هسته  توضیحات 

 حل مسئله -1

 وجود آوردنبه  -2

 قدرت ابتکار -3

 فردپاسخ منحصربه -4

 برداشت متفاوت -5

 کنجکاوی -6

 اندیشه انتقادی -7

  خالقیت 

در آموزش معماری، ارتقاء خالقیت نوآموز، 

اهمیت زیادی دارد. با افزایش خالقیت، در 

با یک مسئله، حس حقیقت در هنگام برخورد 

های کنجکاوی باعث شده تا نوآموز با برداشت

نقد قرار داده و به  را مورد متفاوت از موضوع، آن

- فرد را بهبهکمک قدرت ابتکار، پاسخی منحصر

 وجود آورد.
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 نیروی محرك -8

 تمایل به پیشرفت -9

 پویایی رفتار -10

 
انگیزه 

 تحصیلی
 

برای ارتقاء خالقیت در نوآموز، باید انگیزه الزم 

در وی ایجاد شود، لذا نیاز به نیروی محرك الزم 

محرك، شیوه تدریس مناسب  بوده و این نیروی

است تا پویایی و تمایل به پیشرفت را در فرد 

 ایجاد کند.

 

 آگاهیخود -11

 وجود ابراز -12

 استقالل -13

 شادمانی -14

 

هوش 

 هیجانی

 لفه درونؤم)

 (فردی

 
برای غلبه بر مشکالت و اتخاذ تصمیماتی با 

د. باشنتایج مثبت نیاز به هوش هیجانی باال می

آگاهی باعث شده که نوآموز با افزایش خود

ی هاهای خود در فعالیتآگاهی بیشتر از توانایی

صورت فردی و گروهی شرکت نماید ای بهآتلیه

 های گروهیپذیری بیشتری در فعالیتو انعطاف

پذیری از خود نشان داده و حس مسئولیت

 بیشتری داشته باشد.

 

 پذیریمسئولیت -15

 اجتماعی

 دیفر روابط بین -16

 پذیریانعطاف -17

 روانی فشار تحمل -18

 

هوش 

 هیجانی

- لفه بینؤم)

 (فردی

  

 

اساس روش نظریه زمینههای کیفی مطالعه برهای مستخرج از داده( مفاهیم و مقوله6در جدول )    

موجب این آموزش، گردد. بهآموزش ترکیبی باعث افزایش خالقیت نوآموزان می ای ارائه شده است.

فاوت های متر هنگام برخورد با یک مسئله، حس کنجکاوی باعث شده تا نوآموز با برداشتدر حقیقت د

وجود آورد. فرد را به بهرا مورد نقد قرار داده و به کمک قدرت ابتکار، پاسخی منحصر از موضوع، آن

با خلق تواند آورد و میدست مینوآموز معماری با داشتن خالقیت باال، توانایی طراحی بهتری به

ردد. گها را انتخاب نماید. آموزش ترکیبی باعث افزایش انگیزه نوآموزان میهای متفاوت، بهترین آنایده

عف شده و نقاط ض ایجاد فرد در پیشرفت به تمایل و پویایی تا شودباعث می مناسب تدریس شیوه

ا ، مسیر یادگیری رهای ترسیمی و ساخت ماکت برطرف شده و با انگیزه بیشتریدانشجو در زمینه

گردد. در ارتباط با تأثیر آموزش ادامه دهد. آموزش ترکیبی باعث افزایش هوش هیجانی نوآموزان می

زمان و توان چنین استدالل نمود که آموزش همهای هوش هیجانی، میزمان دروس پایه بر مؤلفههم

رده و های اولیه طراحی پیدا کفهگردد که نوآموز، تسلط بیشتری بر مؤلترکیبی دروس پایه، سبب می
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های های معماری، ماکت و ترسیمها را به طرح معماری در قالب نقشهتوانایی الزم جهت تبدیل ایده

نفس و انگیزه بیشتری برای انجام تمرینات کسب نماید و به عبارتی بهدست آورد و اعتمادبعدی بهسه

آگاهی باعث شده که نوآموز با آگاهی بیشتر از توانایییابد. افزایش خودخودآگاهی نوآموز افزایش می

پذیری بیشتری در صورت فردی و گروهی شرکت نماید و انعطافای بههای آتلیههای خود در فعالیت

پذیری بیشتری داشته باشد. با توجه به متفاوت های گروهی از خود نشان داده و حس مسئولیتفعالیت

های متفاوت در کارهای گروهی، حضور دانشجویان با استعدادها و تواناییهای دانشجویان و بودن سلیقه

ش فردی افزایدرون  باشیم. زمانی که قابلیتهایی در روند کارها میشاهد ناهماهنگی و اختالف سلیقه

 واند باتفردی نیز قابل افزایش خواهد بود، یعنی، در زمان بروز اختالفات، نوآموز میبین  یابد، قابلیت

شناخت احساسات دیگران، واکنشی مناسب در جهت پیشبرد اهداف گروه و رسیدن به نتیجه مطلوب 

ل مندی بیشتری حاصنتیجه میزان صمیمیت بین اعضاء بیشتر شده و رضایتاز خود نشان دهد و در

ا یگیری آموزش پوای، منجر به شکلآمده فوق در فرآیند ساخت نظریه زمینهدستمقوالت به شود.می

 گردد. و هدفمند با رویکرد ارتقای خالقیت، انگیزه تحصیلی و هوش هیجانی نوآموزان معماری می

 

 
 مثابه آموزش پویا و هدفمندزمان دروس پایه بهای آموزش ترکیبی و هم(: نظریه زمینه۳شکل )

 

نی ش هیجا(، مدل پارادایمیک ارتباط بین مقوالت عمده خالقیت، انگیزه تحصیلی و هو3در شکل )    

زمان به تصویر کشیده شده است. فرآیند و ارتباط منطقی و آموزش ترکیبی و هم بر اساس شیوه

معنایی بین مقوالت عمده بیانگر مقوله هسته نهایی است. این مقوله نهایی را که نتیجه تأثیر مثبت 

ش ت عنوان آموزباشد تحهای خالقیت، انگیزه تحصیلی و هوش هیجانی میآموزش ترکیبی بر مؤلفه
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مان زایم. بر این اساس آموزش پویا و هدفمند بر پایه آموزش ترکیبی و همپویا و هدفمند مطرح نموده

 گردد.دروس پایه باعث افزایش خالقیت، انگیزه تحصیلی و هوش هیجانی نوآموزان می

  

 گیریبحث و نتیجه

 های تدریس نامناسبمعماران ناکارآمد، شیوه بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، یکی از عوامل تربیت

 باشد.می

 
 التحصیالن معماری )مأخذ: نگارندگان((: مشکالت اصلی فارغ4شکل )

 

توان کلی میطورالتحصیالن معماری نشان داده شده است. به( مشکالت اصلی فارغ4در شکل )    

ف و هد دیگران، نداشتن با ارتباط یبرقرار در توانایی های درون فردی، عدمگفت، پایین بودن مهارت

مسائل موجب کاهش هوش هیجانی، انگیزه تحصیلی و خالقیت  برای حلراه یافتن در توانایی عدم

های تدریس نامناسب از عوامل مهم و تأثیر گذار در این زمینه بوده و گردد که شیوهنوآموزان می

 باشد.ناکارآمد می معماران نتیجه آن تربیت

گیری نمود که آموزش درس مقدمات توان نتیجههای پژوهش در بخش کمی میه یافتهبا توجه ب    

پایه مرتبط با  دروس زمانهماهنگ و هم آموزش)با استفاده از روش ترکیبی  2طراحی معماری 

پذیری در هر چهار مؤلفه خالقیت یعنی، سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف (2مقدمات طراحی معماری 

قدمات پایه مرتبط با م و مجزای دروس مستقل آموزش)بیشتری نسبت به روش تفکیکی گذاری تأثیر

نتیجه خالقیت دانشجویان افزایش یافته است و بنابراین فرضیه دوم داشته و در (2طراحی معماری 

تواند ، می2زمان دروس پایه در درس مقدمات طراحی معماری گردد. آموزش همتحقیق اثبات می

های ساختمان، پرسپکتیو و راندو تمرین مربوطه های دانشجویان در ترسیم نقشهتوانمندی باعث ارتقاء

منزلۀ ابزار ضروری، باعث افزایش اعتماد به ها بهو ساخت ماکت گردد که البته ارتقاء این توانمندی

ه ه نتیجبخشد کهای جدید ارتقاء میها را در جهت تولید ایدهنفس دانشجویان گردیده و انگیزه آن

 باشد. آن شکوفایی خالقیت دانشجویان می
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 های نوآموز معماری )مأخذ: نگارندگان((: برخی از چالش5شکل )

 

معماری نشان داده شده است که نتیجه آن تربیت معمارانی  نوآموز هایچالش از ( برخی5در شکل )    

 ینهپیش دانشجویان، دانشگاهی، هایرشته اکثر خالفبر معماری رشته در کهآنجاباشد. ازناکارآمد می

 طراحی حیطه با دانشجویان ناگهانی مواجهه ندارند، دانشگاه از پیش تحصیالت دوران در کافی

 بایستی لذا داشت، نخواهد مطلوبی حاصل آن، در مؤثر هایمؤلفه درك بدون و شناخت بدون معماری،

 ءارتقا موجب تا شود داده آموزش اندانشجوی به مناسب تدریس روش یک با طراحی نیازپیش دروس

 .گردد آنان خالقیت تحصیلی و انگیزه هیجانی دانشجویان، هوش
 

 
 زمان دروس پایه بر تربیت معماران کارآمد(: تأثیر آموزش هم6شکل )

 

مندی نوآموز به معماری شده و زمان دروس پایه باعث افزایش عالقه( آموزش هم6اساس شکل )بر    

فردی  هایبین نیاز به افزایش مهارتاینه نوآموز برای ادامه مسیر بیشتر خواهد شد. درنتیجه انگیزدر

ها داشته و به تبادل دانش ای صحیح با آنهای خود، رابطهگروهیباشد تا ضمن تعامل با همنوآموز می

های رینبینی تممجموعه هوش هیجانی بوده و با پیشها زیرو مهارت منجر گردد که این توانایی

توان هوش هیجانی نوآموزان را افزایش داد. می 2گروهی مناسب در درس مقدمات طراحی معماری 

فرد برای مسائل هایی منحصربهباشد تا پاسخنوآموز معماری برای طراحی نیازمند ذهنی خالق می

س مقدمات های مناسب در دربینی تمرینتواند با پیشدست آورد و این توانایی میطراحی را به

 تواند ضمانتی برایارتقاء یابد. افزایش انگیزه، هوش هیجانی و خالقیت نوآموزان می 2طراحی معماری 



 1398 135 پاییز، سوم، شمارة سال هفتم        فصلنامه تدریس پژوهی                                                             

 

های بینی تمرینزمان دروس پایه و پیشتربیت معماران کارآمد باشد که الزمه این امر، آموزش هم

 باشد.مشترك می

 
ارتقاء  بر آن تأثیر و ترکیبی روش به ه معماری،دروس پای آموزش پویا و هدفمند (: مدل تحلیلی7شکل )

 )مأخذ: نگارندگان( دانشجویان خالقیت هوش هیجانی، انگیزه و
 

فرد برای مسئله بههای منحصر(، ارتقاء خالقیت در معماری منجر به یافتن پاسخ7اساس شکل )بر    

ی خود را مشخص کرده طراحی شده و درنتیجه دانشجو با یافتن کانسپت و ایده مناسب مسیر طراح

توان این آموزش را یابد که میموجب آن انگیزه تحصیلی و هوش هیجانی دانشجو ارتقاء میو به

  آموزشی پویا و هدفمند در نظر گرفت.

 
 (: تأثیر روش تدریس مناسب بر نوآموز معماری )مأخذ: نگارندگان(8شکل )

 

جمله آموزش ترکیبی روش تدریس مناسب از (،8گردد که با توجه به شکل )بدین ترتیب نتیجه می    

باشد، تأثیر زیادی بر افزایش صورت آموزشی پویا و هدفمند میزمان دروس پایه معماری که بهو هم

تواند هایی همچون هوش هیجانی، انگیزه تحصیلی و خالقیت نوآموزان معماری دارد و میمؤلفه

 فزایش دهد.های مختلف اهای نوآموزان را در زمینهتوانایی

 تدریس روش یک با طراحی معماری نیازپیش دروس پایه و اگر شده، انجام مطالعات به توجه با    

زمان و ترکیبی دروس پایه و هماهنگی اساتید با یکدیگر و مانند روش ترکیبی )آموزش هممناسب به

لی، تحصی انگیزه رتقاءا موجب تواندمی شود، داده آموزش دانشجویان به ها(انتخاب هدفمند نوع تمرین

 ایسلیقه متدهای و هاروش دهیسامان نیازمند امر این و گردد نوآموزان خالقیت و هوش هیجانی

 اتمقدم درس آموزش .باشدمی نمایند،می استفاده کرکسیون فرآیند طی در که رشته این اساتید
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-یه( به دلیل ارتقاء توانمندیزمان دروس پاترکیبی )آموزش هم روش از استفاده با دو معماری طراحی

را در  انگیزگیدرونی و بیرونی نوآموزان معماری شده و بی انگیزه افزایش باعث های ترسیمی نوآموزان

ای هشود که نوآموز با مؤلفهدهد، انتخاب صحیح تمریناتی با عملکرد ساده باعث میآنان کاهش می

های ذهنی خود و کسب نظر شده و برای ارائه ایدهاولیه طراحی همچون ریتم، عامل مبنا، تعادل آشنا 

شی کموافق استاد در رابطه با طرح، با عالقه بیشتری به یادگیری هرچه بیشتر مباحثی همچون نقشه

تر شدن عملکردها های ارائه برطرف نماید و با پیچیدهسازی بپردازد تا ضعف خود را در زمینهو ماکت

های ترسیمی نوآموز تأثیر زیادی در افزایش انگیزه یابد. افزایش توانمندیها نیز افزایش میاین توانایی

های جدید داشته و وی داشته و با افزایش میزان انگیزه، ذهن نوآموز توانایی بیشتری در خلق ایده

های کسب نموده، خواهد داشت و این بدان معنا است واسطه تواناییرا بهقابلیت بسط و گسترش آن 

 درون فردی در نوآموزان افزایش یابد، قابلیت یت نوآموز افزایش یافته است. زمانی که قابلیتکه خالق

بین فردی نیز در آنان قابل افزایش خواهد بود و افزایش این دو قابلیت به معنای افزایش هوش هیجانی 

دف اصلی باشد. بدون شک، ارتقاء انگیزه تحصیلی، خالقیت و هوش هیجانی نوآموزان معماری همی

 دار و پویا برقرارگردد که آموزشی مستمر، ادامهباشد و این هدف زمانی میسر میهر برنامه آموزشی می

زمان دروس پایه( به دلیل افزایش نتیجه، آموزش دروس پایه به شیوه ترکیبی )آموزش همباشد و در

 د خواهد بود.انگیزه، خالقیت و هوش هیجانی نوآموزان معماری، آموزشی پویا و هدفمن
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