نشریه پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال  ،9شمارۀ پیاپی  ،34پاییز 1397
شاپا چاپی2228-5229 :

-

شاپا الکترونیکی2476-3845 :

http://jupm.miau.ac.ir

تأثیر آموزش فراشناختی در طراحی مجتمعهای زیستی در مراکز شهری با تأکید بر
نگارش و نقد فرآیند طراحی

هوبه تحویلداری :دانشجوی دکتری معماری ،گروه معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دبی ،امارات متحده عربی
وحید قبادیان 1:استادیار گروه معماری و شهرسازی ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
محمود رضایی :استادیار گروه معماری و شهرسازی ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
رضا افهمی :دانشیار گروه پژوهش هنر ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
دریافت1397/2/10 :

صص 229 -238

پذیرش1397/4/20 :

چکیده
دروس طراحیمعماری در رشته معماری ،نقطه نمایش تواناییهای شناختی دانشجویان درباره دیگر دروس و توانایی آنها در طراحی-
معماری و هدف از آن دستیابی به مهارتهای فراشناختی برای برخورد با مسایل گوناگون در زندگی حرفهای آنهاست .فراشناخت را
آگاهی ،سازماندهی و توان نقد فرآیندهای شناختی و مهارت الزم برای کنترل یادگیری در حوزههای گوناگون میدانند .این امر زمانی بارز
میشود که دانشجویان نیاز به انطباق مفاهیم آموزش دیده با مقیاسهای گوناگون طراحی را داشته باشند و یکی از بزرگترین چالشها
درس طراحیمعماری پنج (طراحی مجتمعهای زیستی) است که به مفاهیم معماری در مقیاس شهری میپردازد .هدف پژوهش حاضر
بررسی نقش افزایش مهارتهای فراشناختی در بهبود ادراک و افزایش مهارت دانشجویان از مفاهیم طراحی در این درس است .به این
منظور ،از روش نگارش فرآیند و نقد پیرامون طراحی خود و دیگران به عنوان ابزار پرورش توان فراشناختی افراد در زمینه مفاهیم شهری
استفاده شدهاست .از منظر پژوهشگران پیشین ،توانایی نگارش درباره طراحی با پیوند دو حوزه طراحی و تفکر نوشتاری موجب افزایش
تواناییهای دانشجویان در کنترل فرآیندهای یادگیری میشود .پژوهش حاضر بر روی یک گروه سی نفره از دانشجویان این درس ،شامل
گروه آزمون و شاهد اجراشده و گروه آزمون موظف به نگارش فرآیند و نقد درباره کیفیت مفاهیم شهری طراحی خود ودیگران بودند.
برای دستیابی به نتایج ،اولین وآخرین نگارش دانشجویان از طریق آزمون تفکر انتقادی مقایسه شد که نشانگر توسعه درک انتقادی آنها از
مفاهیم بود .همچنین مقایسه نمرات نهایی دانشجویان گروه آزمون و شاهد با میانگین نمرات دروس طراحیمعماری پیشین با آزمون t-
 testنشانگر تفاوت معنادار میان نمرات گروه های آزمون و شاهد و نمرات پیشین آنها است .نتایج پژوهش نشانگر تأثیر مثبت فرآیند
مزبور بر روی سه راهبرد فراشناختی برنامهریزی ،نظارت و ارزیابی بوده؛ و نشانگر آن است که آموزش توسط راهبردهای فراشناختی به
گروه آزمون به طور معناداری بر روی عملکرد آنها تأثیر مثبت داشتهاست.
واژگان کلیدی :طراحیمعماری ،آموزش ،راهبردهای فراشناختی ،حل مسأله ،نگارش و نقد فرآیند طراحی.
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بیان مسأله:
پژوهشگران بسیاری درباره ماهیت و اهداف آموزش طراحی معماری سخن گفتهاند .برخی سعی نمودهاند تا در قالب
روششناسی ،فرآیند طراحی را شرح دهند و برخی دیگر تمرکز را بر تعریف شیوههایی برای آموزش قرار دادهاند .نتایج
پژوهشهای صورت گرفته در زمینه کیفیت تدریس طراحیمعماری در ایران ،بر ناکارآمدی آموزش طراحیمعماری اتفاق نظر
دارند و طیف وسیعی از مسایل همچون نحوه پذیرش دانشجو ،ساختار سازمانی ،بازنگری در ساختار متمرکز رشته و عدم
کفایت سرفصل و شیوههای ارزیابی  ...به عنوان عوامل آسیب تلقی شده و بر لزوم یافتن راهکارهای مناسب جهت بهبود و
ارتقاء آموزش طراحیمعماری تاکید نمودهاند (عباسیان و بمانیان1387 ،؛ عزیزی1387 ،؛گرجی مهلبانی1389،؛ محمدی،
1393؛ محمودی1381،؛)پژوهشهای دیگری نیز سعی نمودهاند تا روشهای گوناگونی را برای دستیابی به فرآیند صحیح
آموزش ارائه نمایند .در این میان برخی از مقاالت تمرکز خود را بر نحوه گزینش دانشجویان برای رشته معماری از جمله حق
گزینش دانشکده به تناسب برنامه ،توجه به توانایی افراد ،دخالت دانشجو در محتوای دروس و آموزش دانشجومحور و
گزینش دانشجو بر مبنای خصوصیات شخصیتی ،و برخی دیگر تمرکز را بر روی برنامهها و اهداف و سرفصل متمرکز کرده-
اند (حجت1383،؛ علیالحسابی1387 ،؛ نوروزیان1387 ،؛ محمودی .)1381 ،گروهی دیگر تمرکز خود را بر کمبود منابع،
شرایط حاکم بر ارکان آموزش عالی ،برنامه ریزی راهکارهای پرورشی کارآمد ،افزایش توجه به تکنولوژیهای نوین و افزایش
جنبه عملی آموزش و فقدان برنامهریزی مناسب و تغییر سر فصل و توجه به نوآوری و تغییرات و آیندهنگری در تدوین
سرفصل دروس را قرار دادهاند(حجت1383،؛ علیالحسابی1387 ،؛ عزیزی1387 ،؛ محمودی .)1381 ،اما در پژوهشهای فوق
که بیشتر بر جنبههای انسانی و برنامه ریزی تأکید دارند ،کمتر شاهد پیشنهاد روشهایی نوین برای تدریس اینگونه دروس
هستیم .در پیشینه پژوهش حاضر ،دو مقاله "رابطه میزان استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی طراحان در آموزش
معماری" (سیدیان و تقوی )1394،و مقاله "نقش فراشناخت در فرآیند یادگیری" (صادقی و محتشمی )1389 ،که به نقش
فراشناخت و تاثیر راهبردهای آن در فرآیند یادگیری می پردازد ،مورد توجه قرار گرفته است .با در نظر گرفتن پیشینه مزبور
هدف مقاله حاضر این بوده که آیا کاربست یک روش فراشناختی (در این پژوهش ،نگارش فرآیند و نقد درباره کیفیات شهری
در طراحی مجتمعهای زیستی) قادر خواهد بود تا به موفقیت دانشجویان در این درس و افزایش توانایی فراشناختی آنها منجر
گردد؟ از اینرو سواالت پژوهش حاضر این است که رابطه معناداری میان موفقیت افراد در طراحی معماری و راهبردهای
فراشناختی در آموزش وجود دارد؟ و به چه میزان آموزش مزبور قادر است بر افزایش تواناییهای فراشناختی آنها مؤثر واقع
گردد؟ دست یافتن به پاسخ این سواالت قادر خواهد بود تا این مقوله را روشن سازد که استفاده از روشهای فراشناختی در
تدریس دروس طراحی معماری تا چه میزان کارآیی دارد و آیا میتوان در تدوین برنامه درسی شیوه آموزش فراشناختی را
جایگزین گرداند؟
پیشینه و ادبیات نظری پژوهش:
آموزش فراشناختی :با آنکه بحث پیرامون قوه کنترل کننده شناخت از ادوار پیش مطرح بوده) (Georghiades, 2004:380اولین
بار جان فالول مفهوم فراشناخت را به معنای دانش فرد پیرامون فرآیندهای شناختی خود و بروندادها و موارد مرتبط با آن
مطرح ساخت) .(Flavell, 1976:235با این وجود در میان بسیاری پژوهشگران در مورد نام و مفهوم آن اختالف نظرهایی وجود
دارد .با این وجود امروزه متداولترین معنای این اصطالح ،اطالع یک فرد از فرآیند شناختی خود و توانایی وی بر سازماندهی
ساختار آن قلمداد میشود) ،(Georghiades, 2004:380در ادامه ،براون فراشناخت را آگاهی فرد از سازماندهی فرایندهای
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فکری خود در آموزش و موقعیتهای حل مسأله تعریف کرد ) (Brown, 1978:160و ارزیابی فردی از رفتارهای شناختی در
محیط یادگیری) (Ayersman, 1995:533و توانایی تعیین استراتژیهای تفکر و ارزیابی و سازماندهی آن نیز به آن افزوده شد
) .(Wilson, 1998;18نگاه مشترک همه تعاریف ،توانایی فردی برای برنامهریزی اطالعات درباره فرآیندهای فردی خود و
دیگران قبل از انجام یک عمل و درک فرآیند تفکر در حین عمل ،به منظور تنظیم تفکر برای سازماندهی فرآیند و ارزیابی آن
حین و پس از پایان کار است .فراشناخت عامل کلیدی برای پیشبینی عملکرد آموزشی در حوزه حل مسأله محسوب میشود
) .(Jacobse & Harskamp, 2012: 133مراحل حل مسأله ،شامل شناسایی مشکل ،بازنمایی مسأله ،پی ریزی راهبرد ،تعیین
منابع ،نظارت و ارزیابی است ) .(Sternberg &Sternberg, 2012: 48مسایل هر چه پیچیدهتر باشند به مهارتهای حل مسأله
بیشتری نیازمندند و آموزشهای فراشناختی و حل مسأله قادر به اعطای فرصتهای بهتری به افراد برای مدیریت آموزش
آنهاست

).(Havenga, 2013: 12

در پژوهش حاضر استفاده از مفهوم فراشناخت به منظور توانایی فرد در پیشبرد آگاهانه فرآیند طراحی معماری و ایجاد
ساختاری برای آن در ذهن دانشجویان به منظور توسعه توانایی آنها در شناخت فرآیند فکری خود و ارزیابی خروجیها به
منظور افزایش توانایی آنهاست ) .(Kirschner et al., 2006:76; Hannafin et al., 1999:137به این منظور در پژوهش
حاضر از توسعه توانایی فرد در زمینه توسعه استعارههای بصری و فضایی مورد استفاده در طراحی و اسکیسهای فرد و
توانایی توضیح دادن آنها در یک ساختار زبانی استفاده شده است ) ،(Caballero, 2014:177در قالب این امر فرد باید توانایی
برقراری ارتباط میان تصور که به صورت همزمانی دریافت میشود و توانایی کالمی که به صورت توالی ادراک میشود؛ را با
هم منطبق سازد ( )Paivio, 1990:18که به معنای توسعه توانایی فراشناختی افراد است .در بسیاری موارد مشخص شده که
دانشجویان معماری از توانایی کمی دراین زمینه برخوردارند) (Allan, 2013:23و بسیاری این فقدان توانایی نگارشی را
مرتبط با عدم توانایی فکری تحلیلی و نظاممند آنها تعبیر میکنند و عقیده دارند که آموزش نگارش تحلیلی به دانشجویان
معماری باید بخشی از فرآیند طراحی آنها باشد ) .(Wiseman, 2014:20در این زمینه آموزش راهبردهای فراشناختی و هدایت
دانشجویان به سمت استفاده از آنها اهمیت بسیاری دارد ) .(Guiterrez &Schraw, 2015:402استفاده دانشجویان معماری از
فرآیندهای نوشتاری نه تنها آنها را قادر به یادگیری فعال میسازد ،بلکه درک و توانایی های آنها در طراحی را افزایش میدهد
(.)Kurt & Kurt, 2017:236

به منظور سنجش میزان رشد توانایی نوشتاری در دانشجویان از الگوی ارزیابی تفکر تحلیلی انتقادی استفاده شده
( )Flateby, 2010:14که از نمونه انطباق یافته آن برای آموزش معماری ( )Oda, 2015:122برای آموزش و ارزیابی
دانشجویان پژوهش حاضر نیز استفاده شده است (جدول  ،)1که معیارهای سنجش آن توسعه ایدهها ،شواهد پشتیبان ،پیشرفت
منطقی و انسجام بیانی را مورد بررسی قرار میدهد و در بسیاری از حوزه ها از جمله معماری کاربرد دارد (Flateby,
) .2009:15از آنجا که هدف این نوشتار ،توانایی برقرار کردن رابطه میان اسکیس به عنوان مهمترین توانایی دانشجویان در
طراحی از یکسو ،و فرآیند ساختار ذهنی آنها در قالب نوشتاری است ،در پژوهش حاضر بر خالف پژوهشهای پیشین در این
زمینه) ، (Oda, 2015; Kurt & kurt, 2017تنها تمرکز بر توانایی نوشتاری متمرکز نشده است و توانایی نوشتار به عنوان بخش
حمایتگر فرآیند اصلی طراحی یعنی اسکیس های پیشرفت پروژه مورد نظر بوده است.
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جدول  -1ساختار انطباقی جدول امتیاز دهی نوشتار تحلیلی
موارد ارزیابی

امتیاز 1

توصیف

توصیف کلیات عمومی

شرح

عدم شرح رابطه عناصر
حاکم و موضوع طراحی

معماری)(Oda, 2015:145

امتیاز 2

امتیاز 3

امتیاز 4

توصیف غیر دقیق و غیر

توصیف دقیق و با کلمات

توصیف کامل و دقیق همراه با

تخصصی

تخصصی

جزییات تخصصی

شرح نحوه استفاده از یک یا دو
عامل حاکم بر طراحی برای
تقویت موضوع آن

شرح نحوه برقراری رابطه میان
عناصر حاکم بر طراحی

شرح کامل نحوه برقراری رابطه میان
عناصر حاکم بر طراحی و موضوع
آن
تحلیل مستدل کیفیات فضایی و

شرح به جای تحلیل ابعاد

شرح ابعاد فضایی و عملکردی

شرح ابعاد فضایی و عملکردی

فضایی و کارکردی

بدون اشاره به شواهد

با اشاره به شواهد

ارزیابی پروژه بر اساس

ارزیابی عناصر و مفاهیم پروژه

ارزیابی عناصر و مفاهیم پروژه

ارزیابی عناصر و مفاهیم پروژه با

سالیق فردی بجای

بدون ارایه شواهد مبتنی بر

با ارایه شواهد مبتنی بر

ارایه استدالل تحلیلی مبتنی بر

معیارهای نقد معماری

معیارهای نقد معماری

معیارهای نقد معماری

شواهد و معیارهای نقد معماری

ساختار

خطاهای انشایی و فقدان

خطاهای محدود و کیفیت

نوشتار دارای ساختار و فاقد

نوشتار

کیفیت نگارش

نگارش نسبی

خطاهای نگارش

تحلیل

ارزیابی

عملکردی پژوهش با اشاره به
شواهد

ساختار بندی فکری نوشتار و
پاراگراف بندی صحیح و نظم منطقی
بیان

روش پژوهش:
روش انجام پژوهش به صورت شبه تجربی بوده که در آن از گروه آزمون و کنترل و طرح پیش آزمون ( استفاده از
میانگین نمرات طراحی معماری  1تا  4و همچنین نمره دهی اولین نگارش دانشجویان درباره فرآیند کار خود در طراحی
معماری  )4و پس آزمون ( میانگین نمرات طراحی مجتمعهای زیستی توسط سه استاد و نمره گذاری آخرین نگارش گروه
آزمون و یک نگارش مجدد گروه کنترل درباره کار طراحی نهایی خود) استفاده شدهاست .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان
درس طراحی معماری  5با موضوع طراحی مجتمعهای زیستی یکی از مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی شهرستان تهران بوده-
است و در ابتدا برای شکل دادن به گروههای آزمون و کنترل از طبقه بندی دانشجویان دختر و پسر بر اساس نمرات استفاده و
سپس به شیوه خوشهای در مجموع  15نفر برای گروه آزمون و  15نفر برای گروه کنترل انتخاب شدند .پس از تعیین میانگین
نمرات د روس طراحی معماری پیشین ،در طی یک جلسه برای دانشجویان گروه آزمون در مورد اهداف پژوهش توضیح داده
شد و از آنها خواسته شد تا در مقاطع زمانی مشخصی ،یک متن درباره فرآیند کار خود و همچنین نقد آن یا نقد کار
دانشجویان دیگر را در قالب  500کلمه به نگارش در آورند .در جلسه دوم از همه دانشجویان خواسته شد تا درباره فرآیند کار
خود در طراحی معماری  4یک متن را بنویسند که نمره آن به عنوان پیش آزمون در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت.
در طی ترم دانشجویان گ روه آزمون در مقاطع مشخص زمانی متن خود را از طریق ایمیل ارسال نموده و بازخورد آن را بر
مبنای مدل اصول سنجش تفکر انتقادی دریافت داشتهاند .در نهایت دانشجویان مزبور یک متن نهایی را به همراه تحویل پروژه
خود تحویل دادهاند که نمره آن به عنوان پس آزمون مورد توجه قرار گرفت .در نهایت نیز پروژه های دانشجویان با حذف نام
از طریق ایمیل برای سه تن از اساتید درس مزبور در دانشگاههای مختلف ارسال گردید تا میانگین آنها به عنوان نمره نهایی
درس مزبور مورد توجه قرار گیرد.
یافته های پژوهش:
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ویژگی های جمعیت شناختی گروه های آزمون و کنترل در پژوهش حاضر که به صورت خوشهای از کالس طراحی
مجتمع زیستی انتخاب شده اند و میانگین و انحراف از معیار نمرات آنها در مقاطع گوناگون به شرح زیر است (جدول .)2
جدول  -2ویژگی های جمعیت شناختی و نمرات مقاطع مختلف آزمون گروههای آزمون و کنترل
گروه

سن

جنسیت
مرد

زن

میانگین

انحراف
معیار

میانگین نمرات طراحی

میانگین نمرات سه استاد به

معماری  1تا 4

طراحی معماری 5

میانگین

انحراف
معیار

نمره نگارش اول

نمره نگارش نهایی

انحراف

انحراف

میانگین

انحراف معیار

میانگین

معیار

میانگین

معیار

آزمون

6

9

22.13

0.64

16.31

1.59

17.32

1.23

10.86

2.56

15.00

2.88

کنترل

5

10

22.53

1.13

16.67

1.48

16.38

1.34

11.87

3.66

10.87

2.56
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به منظور اطمینان از تحلیل دقیق تأثیر دوره برگزارشده بر روی توانایی فراشناختی دانشجویان ،در ابتدا تأثیر متغیرهای
تعدیلگر جمعیتشناسی بر دو گروه آزمون و کنترل انجام شد تا از عدم تأثیر متغیرهای سن و جنسیت به عنوان متغیرهایی که
در پژوهشهای پیشین به عنوان متغیرهای حاکم بر توانایی فراشناختی ) (Lima et.al., 2017: 368بر نمرات نهایی اطمینان
حاصل شود .نتایج آزمون تست  tمستقل و آزمون آنوا (اف لون)1در مورد متغیرهای سن آزمودنی و میانگین نمرات طراحی
معماری  1تا  4و آزمون مجذور خی2بر روی جنسیت افراد نشانگر عدم معناداری این رابطهها ) (Sig>0.05است .به این معنا
که تفاوت معناداری بین دو گروه از لحاظ این متغیرها وجود ندارد (جدول .)3
جدول  -3سنجش نقش متغیرهای مداخلهگر بر نتایج آزمون
متغیر

F-levene’s Test
Sig.
F

Independent samples t-test
Sig.
df
t

جنسیت افراد
سن افراد

5/230

0/030

1/197

28

0/242

میانگین نمرات طراحی معماری  1تا 4

0/071

0/792

0/651

28

0/520

Chi-square
Sig.
df Value
0/705
1
0/144
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با هدف به دست آوردن تأثیر آموزش و تمرین فرآیند فراشناختی نگارش پیرامون اسکیسهای انجام گرفته توسط
دانشجویان و تعیین نقش آن بر افزایش توانایی در زمینه نگارش ،اولین نمونه نگارش گروه آزمون و کنترل و آخرین نگارش
گروه آزمون و پس آزمون نگارش گروه کنترل بر اساس معیارهای چهارگانه مدل اصول سنجش تفکر انتقادی درباره معماری
و پنج بعد (توصیف ،تشریح ،تحلیل ،ارزیابی و ساختار متن) مورد تحلیل قرار گرفت تا میزان تغییرات هر بعد و نمره کل
نگارش در دو گروه آزمون و کنترل مورد بررسی قرار گیرد .هدف از این بررسی شناسایی میزان تأثیر آموزش فراشناختی بر
روی افزایش توانایی فرد در نگارش فرآیند و نقد درباره طراحی معماری است؛ تحلیل کوواریانس دادههای به دست آمده از
پیش و پسآزمون گروه های آزمون و کنترل (نمره کلی و نمره ابعاد نگارش نهایی به عنوان متغیر وابسته ،دوره آموزش نحوه
نگارش و کنترل متون در طی نیمسال به عنوان متغیر مستقل و نمره کلی و ابعاد نگارش اولیه متن درباره طراحی معماری
چهار به عنوان نشانگر میزان توانایی دانشجو در زمینه نگارش بهعنوان متغیر همپراش) بهمنظور تعیین میزان تأثیر روش

1

- F-levene′s test
- Chi-squared test

2
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تدریس انجام گرفت .نتایج تحلیل نشانگر تأثیر اجرای فرآیند آموزشی مزبور (با تعدیل اثر پیشآزمون) فاقد معناداری در نمره
توصیف ،بر نمره تشریح معنادار (مجذور اتا  ،)%14برنمره تحلیل معنادار (مجذور اتا  ،)%41بر نمره ارزیابی معنادار (مجذور اتا
 )35%و بر نمره کل نیز معنادار (مجذور اتا  )%39است و این میزان از نمرات نگارش نهایی دانشجویان گروه آزمون را تبیین
میکند (جدول  .)4نتایج نشان می دهد که میان نمره آزمودنی ها در گروه آزمون و کنترل در پس آزمون نگارش در مقایسه با
گروه کنترل تفاوت نمرات به گونه معناداری باالتر است .به بیان دیگر نتایج ،نشانگر تأثیر آموزش و تجربه فراشناختی نگارش
درباره فرآیند و نقد معماری برای گروه آزمون بوده و فرضیه صفر رد شده است.
جدول  -4نتایج تحلیل کوواریانس نمره و ابعاد نگارش ابتدایی و نهایی درباره فرآیند و نقد طراحی معماری 5

توصیف

Sum of Squares

df

Mean Square

F

پیشآزمون

0.052

1

0.052

0.088

گروه آزمون

0.319

1

0.319

0.540

خطا

15.948

27

0.591

کل

235.000

30

Partial Eta
Sig.
Squared
0.003
0.770
0.469

0.02

تشریح

پیشآزمون

0.482

1

0.482

0.716

0.405

0.026

گروه آزمون

2.980

1

2.980

4.425

0.045

0.141

خطا

18.185

27

0.674

کل

251.000

30

تحلیل

پیشآزمون

1.010

1

1.010

1.904

0.179

0.066

گروه آزمون

10.322

1

10.322

19.457

0.000

0.419

خطا

14.323

27

0.530

کل

233.000

30

ارزیابی

پیشآزمون

4.545

1

4.545

5.548

0.026

0.170

گروه آزمون

12.033

1

12.033

14.687

0.001

0.352

خطا

22.121

27

0.819

کل

171.000

30

ساختار متن

پیشآزمون

0.197

1

0.197

0.310

0.582

0.011

گروه آزمون

6.730

1

6.730

10.603

0.003

0.282

خطا

17.173

27

0.635

کل

248.000

30

کل

پیشآزمون

4.569

1

4.569

0.607

0.443

0.022

گروه آزمون

132.624

1

132.624

17.625

0.000

0.395

خطا

203.164

27

7.525

کل

5354.000

30
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با توجّه به فرضیه پژوهش که تأثیر اجرای الگوی آموزش فراشناختی از طریق نگارش فرآیند و نقد درباره طراحی معماری
بر موفقیت در این درس است؛ تحلیل کوواریانس دادههای به دست آمده از پیش و پسآزمون (میانگین نمرات سه استاد به
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درس طراحی معماری  5بهعنوان متغیر وابسته ،دوره آموزش متکی بر نگارش برای گروه آزمون بهعنوان متغیر مستقل و
نمرات میانگین دروس طراحی معماری  1تا  4بهعنوان متغیر همپراش) بهمنظور تعیین میزان تأثیر آن انجام گرفت .نتایج تحلیل
نشانگر تأثیر اجرای الگوی مزبور (با تعدیل اثر پیشآزمون) بر نمرات دریافت شده از سوی دانشجویان (مجذور اتا )%25
است و این میزان از نمرات پسآزمون را تبیین میکند (جدول .)5
جدول  -5تحلیل کوواریانس میانگین نمرات دروس معماری  1تا  4و میانگین نمرات اساتید به درس معماری 5

نمرات درس

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

پیشآزمون

18/014

1

18.014

17.279

0/000

Eta
Squared
0/390

گروه آزمون

9/401

1

9/401

9/018

0/006

0/250

خطا

28/148

27

1/043

کل

8527/448

30
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نتایج نشان میدهد که تفاوت نمره های آزمودنی ها در گروه آزمون و کنترل در نمرات دریافت شده از سوی اساتید در
مقایسه با نمرات گروه کنترل به گونه معناداری باالتر میباشد .به بیان دیگر نتایج نشان میدهد که آموزش فراشناختی نه تنها
بر توانایی نگارش فرآیند و نقد دانشجویان در مور کارهای خود تأثیر مثبتی دارد ،بلکه با رد فرضیه صفر در تحلیل حاضر
نشان میدهد که این امر موجب عملکرد بهتر دانشجویان در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل در دستیابی به موفقیت در
درس مزبور است.
نتیجهگیری:
فرضیه پژوهش حاضر بیانگر این مطلب بود که آموزش دانش فراشناختی از طریق نگارش فرآیند و نقد فرآیند آثار خود و
دیگران با تاکید بر جنبه های شهری مسأله طراحی قادر است در مقایسه با اتکای صرف به پیش برد کار طراحی معماری با
شواهد و مدارک تصویری ،توانایی افراد برای برنامهریزی ،نظارت و ارزیابی بر کار خود را افزایش داده و موجب موفقیت
بیشتر آنها گردد .همانگونه که نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد ،تجربه فراشناختی نگارش ،ضمن امکان دادن به دانشجویان
برای توانایی شرح دقیق تر کار خود ،توانایی تحزیه و تحلیل مسایل و ارزیابی میان روش های گوناگون و همچنین افزایش
توانایی آنها در ساختار نگارش تأثیر مثبتی دارد و همچنین آنها توانایی بیشتری برای کنترل یادگیری خود می یابند .در نهایت
تفاوت میان نمرات گروه آزمون و کنترل نشانگر آن است که این تجربه فراشناختی توانایی دانشجویان برای دستیابی به نتایج
مطلوب در طراحی معماری را افزایش دادهاست.
نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق (سیدیان ،تقوی )1394 ،هماهنگ است که آنها نیز راه حل های فراشناختی و راه حل
محور را در تقابل با روش های شناختی برای دروس طراحی معماری متناسب تر میدانند .نتایج تحقیق پیشرفت بیشتری را
نسبت به تحقیق ) (Oda, 2015:122نشان میدهد که تأثیر نگارش آنالین در مورد معماری در قالب کامنت گذاری را مورد
سنجش قرار داده و تنها نتیجه آنها را بر افزایش توانایی نگارش درباره معماری مورد سنجش قرار داده و نتایج وی نشانگر
تأثیر بسیار ضعیف آن شیوه است .همچنین نتایج حاضر با نتایج ) (Kurt & Kurt, 2017:235-236که با روشی ترکیبی و در
قالب نگارش برای مجالت نقد معماری نشانگر افزایش ابعاد مختلف فراشناحتی در دانشجویان معماری و افزایش ادراک و
توانایی آنها در طراحی شده است نیز هماهنگی دارد.
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با توجه به نتایج حاضر می توان پیشنهاد نمود که از روش و سیستم سنجش حاضر به عنوان ابزاری برای آموزش طراحی
معماری( 5طراحی مجتمعهای زیستی) در دانشگاه ها استفاده شود و همچنین به دیگر پژوهشگران پیشنهاد می گردد تا با بسط
موارد موجود و تدقیق نتایج روش را برای استفاده در دیگر دروس طراحی معماری توسعه دهند.
منابع و مآخذ:
 -1حجت ،عیسی .)1383( .آموزش خالق-تجربه .1381فصلنامه هنرهای زیبا -معماری و شهرسازی.25 -36 ،18 ،

 -2سیدیان ،علی .و تقوی ،الهام .)1394( .رابطه میزان استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی طراحان در آموزش معماری .اولین
کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و توسعه اقتصاد شهری ،شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارس.
www.civilica.com/Paper-CIVILED01-CIVILED01_004.html

 -3صادقی ،زینب .و محتشمی ،رضا .)1389( .نقش فراشناخت در فرآیند یادگیری .فصلنامه راهبردهای آموزش.143 – 148 ،)4(3 ،

 -4عباسیان ،غزاله .و بالنیان ،ندا .)1387( .ایجاد آتلیه ی تجربی به منظور بهبود سیستم آموزش معماری .سومین همایش آموزش
معماری ،تهران ،دانشگاه تهران ،پردیس هنرهای زیباwww.civilica.com/Paper -MEMARIEDU03_004.html .

 -5عزیزی ،شادی .)1387( .بررسی آموزش معماری ازمنظرسیستم فکری -نظری SIGGSبا تمرکز بر انتخاب محتوای دروس.
سومین همایش آموزش معماری ،دانشگاه تهران .253 -270
 -6علیالحسابی ،مهران .و نوروزیان ملکی ،سعید .)1387( .مدارس معماری  ،مکان آموزش یا محل تعلیم؟ نگاهی به تجربه ی
آموزشی طراحی معماری .سومین همایش آموزش معماری ،تهران ،دانشگاه تهران ،پردیس هنرهای زیبا.
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