نیککار**

محمد
عیسی
عباسعلی ایزدی****
حجت***

تاريخ دريافت92/1/23 :

تاريخ پذيرش92/4/20 :

چکيده

با گسترش روابط ایران و غرب از اوایل سدة چهاردهم هجری شمسی ،تغییرات گستردهای در ساختار اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی و آموزشی به وجود آمد .همگام با این تحوالت ،روند آموزش معماری نیز تحت تأثیر قرار گرفت،
و آموزش سنتی و شیوه استادـ شاگردی ،جای خود را به آموزش امروزی و شیوة دانشگاهی (آکادمیک) داد .از سال
 ،1378اعمال بازنگریها و تصمیمات شورای عالی برنامهریزی وزارت علوم ،سطح رشته معماری را ازکارشناسی
ارشد پیوسته به کارشناسی پیوسته تغییر داد و کنکور اختصاصی ورود به رشتة معماری برداشته شد .کاهش شناخت
نسبی داوطلبان از این رشته ،بروز بیانگیزگی و یا کاهش انگیزة دانشجویان و به خصوص نوآموزان معماری نسبت
به رشته و کار خود ،از پیامدهای این بازنگری است؛ از آنجا که بیانگیزگی نوآموزان معماری در حال تبدیل شدن
به یکی از دغدغههای آموزش معماری است ،ضرورت پرداختن به دالیل پیدایش ،و روشهای کاهش بیانگیزگی و
برطرف کردن آن احساس میشود .این نوشتار بر این باور است که توجه مربی به اهدافی که وی برای دانشجویان
تعریف میکند و همچنین آنچه ایشان به عنوان هدف برای خود برمیگزینند ،در ایجاد انگیزش در دانشجوی
معماری ،نقش ویژهای ایفا میکند .هدف این پژوهش ،آن است که بر پایة «سازة هدف» (به عنوان یکی از سازههای
انگیزشی در علم روانشناسی تربیتی) و بررسی متون موجود در این حوزه ،کاربستهای آموزشی معمارانهای را در
راستای ایجاد انگیزش در نوآموزان معماری به همراه برخی مصادیق آموزشی آن ارائه کند .در این پژوهش ،از روش
تحقیق پیمایشی استفاده شده است .کاربستها و مصادیق ارائه شده (به عنوان یافتههای اصلی این پژوهش) در
قالب یک پرسشنامه با استفاده از روش دلفی ،به نظرخواهی از دوازده نفر از خبرگان آموزش معماری گذاشته شد،
که کلیه کاربستها با اتفاقنظر پذیرفته شدند (برای تحلیل پرسشنامهها و رسیدن به نتیجة اتفاقنظر ،از آزمون
فریدمن استفاده شد) .نتایج این پژوهش شامل  18کاربست است که این کاربستها بر اساس «نظریة تعیین هدف»،
«نظریة گرایش به هدف» ،و «نظریة انگیزش تسلط» به دست آمده است.

کلیدواژهها

آموزش معماری ،انگیزش ،اهداف تسلط و عملکرد ،کاربستهای آموزشی ،مصادیق معماری.
* این مقاله برگرفته از رساله دکتری محمد نیککار به راهنمایی دکتر عیسی حجت و مشاوره دکتر عباسعلی ایزدی با عنوان «نقش انگیزشی همراهی و
همدلی مربی با نوآموز معماری در ارتقای کیفیت آموزش معماریـ با تأکید بر دروس پایه» ،در دانشگاه تهران است.
** استادیار دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز ،نویسنده مسئولnikkar@shirazu.ac.ir ،
*** استاد دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران
**** استادیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران
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بررسی سازة هدف و کاربست آن در ایجاد انگیزش در نوآموز معماری*

پرسشهای پژوهش

مقدمه
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تربیت معماران در قدیم به روش «فرد به فرد» یا «استادـ شاگردی» انجام میشد که این روند معمو ًال از کودکی
آغاز شده ،به کندی پیش میرفت و در نتیجه ،این نوع آموزش و پرورش مدت زمان زیادی را به خود اختصاص
میداد .به ساختار جامعه سنتی و گذشتهمان که بنگریم ،سادگی و شفافیت را از جمله ویژگیهای جامعه آن روزگار
خواهیم یافت که این دو خصیصه ،سایر عرصهها و ساختارهای فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،آموزشی و غیره را
تحت الشعاع خود قرار میداد .در مقابل ،جامعة امروز ،جامعهای است متأثر از انقالب صنعتی و با ساختاری بسیار
پیچیده ،ناشی از رشد جمعیت و سرعت روزافزون تحوالت در عرصههای مختلف؛ به همین دلیل ابعاد زندگی بشر
نیز گستردهتر شده و نیازمندیهای وی ،طیف وسیعتری را شامل میگردد .بدیهی است که در چنین بستری،
معماری نیز با تنوعی از عوامل تأثیرگذار مواجه است؛ از این رو ،آموزش معماری نیز همچون سایر زمینههای یاد
شده ،دستخوش تغییراتی گردید و برخالف گذشته ،تربیت معمار ،دیگر طی یک فرآیند کند و طوالنیمدت (آن هم
زیر نظر تنها یک نفر) ،امکانپذیر نخواهد بود (نیککار  .)1384در همین باره ،آموزش آکادمیک و برنامهریزی شدة
معماری ،از حدود سالهای 1318ش در ایران راهاندازی شد.
تا سال  1377رشته معماری به صورت کارشناسی ارشد پیوسته ارائه شده و پذیرش دانشجو از طریق کنکور
تخصصی معماری انجام میشد .برخالف برخی اشکاالتی که بر این فرآیند وارد است ،برگزاری کنکور معماری در
«گزینش دانشجوی تواناتر» و همچنین «ایجاد نیاز به یک پیشآمادگی و شناخت قبلی از روحیة رشته معماری» در
متقاضی ورود به این رشته ،تأثیر چشمگیری داشت .از سال  1388با حذف کنکور معماری و تغییر مقطع از کارشناسی
ارشد پیوسته به کارشناسی پیوسته ،وضعیت آموزش معماری دستخوش دگرگونیهایی گردید.
یکی از مشکالتی که آموزش معماری امروز با آن مواجه است ،عدم وجود انگیزه و یا کمرنگ شدن آن به مرور
1
زمان در دانشجویان این رشته و بهویژه در نوآموزان معماری میباشد.
بر اساس تجربیات نگارنده در آموزش دروس پایه معماری (سه ترم نخست) دورة کارشناسی پیوسته این رشته ،از
نقطهنظر انگیزش و عالقهمندی دانشجویان به رشتة معماری و فعالیتهای درسی مربوط به آن ،عمدت ًا چند دسته
از داشجویان قابل تشخیص بودهاند:
 .1عدهای که از ابتدا عالقهمند و باانگیزه بوده و این حالت در آنها حفظ و یا به مرور تقویت میگردد.
 .2عدهای که در ابتدا عالقة خاصی به رشته نداشته ،ولی به تدریج عالقهمندتر و باانگیزهتر میشوند.
 .3دانشجویانی که در ابتدا عالقهمند و باانگیزه بوده ،ولی طی ترمهای نخستین ،دچار بیعالقگی و بیانگیزگی
میشوند.
 .4دانشجویانی که در همان هفتههای نخست نیمسال اول انگیزه خود را از دست داده ،دچار دلزدگی میشوند.
 .5عدهای که بدون آشنایی کافی و یا به اجبار ناخواسته قدم به این رشته گذاشته و به آن عالقة خاصی ندارند و
حتی در مواردی از انتخاب خود پشیماناند.
در پیدایش این مسئله ،عوامل گوناگونی همچون «عدم آشنایی نوآموز معماری با این رشته ،پیش از ورود به
دانشگاه»« ،شیوة برخورد و رفتار برخی از مربیان با دانشجویان»« ،محتوای آموزشی و برنامة زمانبندی دروس»،
«کیفیت فضاهای آموزشی»« ،خستگی ناشی از فشارهای فکری کنکور سراسری» و برخی عوامل دیگر میتواند
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 .1چگونه میتوان از نظریههای اهداف در حوزة علوم تربیتی برای ایجاد انگیزش در دانشجوی نوآموز معماری
بهره برد؟
 .2با توجه به نظریههای اهداف ،کاربستهای مؤثر در ایجاد انگیزش در دانشجوی نوآموز معماری کداماند؟

روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش با توجه به شیوة گردآوری اطالعات و نوع ابزار مورد استفاده (پرسشنامه) پیمایشی
است .در این پژوهش ،پس از تعریف موضوع تحقیق ،به مطالعة برخی از نظریات موجود در زمینة «انگیزش» و
بررسی دقیقتر نظریات «سازة هدف» به عنوان یکی از سازههای ایجادکنندة انگیزش پرداخته شد .بر اساس
نظریات «اهداف» ،کاربستهای عام آموزشیای به دست آمد و بر پایة کاربستهای یاد شده ،و همچنین با اتکا به
تجربیات آموزشی نویسندگان در آموزش دروس پایة معماری« ،کاربستهای آموزشی معمارانه»ای به همراه برخی
«مصادیق آموزشی» آنها در این خصوص ،ارائه گردید .کاربستهای معمارانه و مصادیق آموزشی آنها (به عنوان
نتایج به دست آمده در این پژوهش) ،در قالب یک پرسشنامه و با استفاده از روش دلفی ،به نظرخواهی  12نفر از
خبرگان آموزش دروس پایه معماری در ایران (اعضای هیئت علمی دانشگاههای ایران که دارای بیش از  10سال
سابقة تدریس در دروس پایه میباشند) گذاشته شد .روش دلفی یکی از روشهای ساختاریافته برای ایجاد اتفاق
نظر است .برای سنجش نظر خبرگان در خصوص کاربستها از طیف چهار گزینهای لیکرت (کام ً
ال موافقم ،موافقم،
ال مخالفم) استفاده شد .برای گزینة «کام ً
مخالفم ،کام ً
ال موافقم» نمرة  ،4برای گزینة «موافقم» نمرة  ،3برای گزینة
«مخالفم» نمرة  2و برای گزینة «کام ً
ال مخالفم» نمرة  1در نظر گرفته شده است .برای تحلیل پرسشنامهها و
رسیدن به نتیجة اتفاق نظر ،از آزمون فریدمن استفاده گردید .نمودار زیر روند انجام کار را نشان میدهد.
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مؤثر باشد.
از آنجا که در فرآیند آموزشی ،هدف اصلی« ،یادگیری» است؛ زمانی میتوان گفت که آموزش به طور صحیح انجام
گرفته است که «یادگیری معنادار» صورت پذیرفته باشد .برای تحقق این مهم ،وجود اشتیاق و انگیزه در فراگیر
بسیار مهم است .این مطلب شاید یک نکتة عام در آموزش به نظر آید ،ولی در رشتة معماری به دلیل ماهیت رشته،
باید به گونهای خاص مورد بررسی قرار گیرد.
در این میان ،آموزش دروس پایه که مهمترین نقش را در تلقی و درک شاگرد از معماری و پرورش توانمندیهای
او در جهت کسب مهارتها و خالقیتها دارد ،از اهمیتی دو چندان برخوردار است (حجت  .)66 ،1384از این رو،
نیاز به روشهایی برای ایجاد انگیزش در دانشجویان ضروری است.
کنکاش در متون موجود در حوزة علوم تربیتی ،ما را به دو سازة اصلی مؤثر در ایجاد انگیزش میرساند .این دو سازه
عبارتاند از« :سازة نیاز»؛ و «سازة هدف» 2.این مقاله به دنبال آن است تا به دلیلی که در آینده گفته خواهد شد،
سازة هدف را مورد توجه قرار دهد ،و به بررسی برخی نظریات موجود در این زمینه بپردازد و از کاربستهای آموزشی
مستخرج از آنها« ،کاربستهای آموزشی معمارانه»ای را به همراه برخی مصادیق آنها ارائه کند.
هدف این پژوهش ،آن است که بر پایة سازة هدف (به عنوان یکی از سازههای انگیزشی) و بررسی متون موجود
در حوزة روانشناسی تربیتی ،کاربستهای آموزشی معمارانهای را در راستای ایجاد انگیزش در نوآموزان معماری به
همراه برخی مصادیق آموزشی آن ارائه کند.

نمودار روند انجام تحقیق؛ ترسیم :نگارنده.

ارائه کاربستهای عام آموزشی متکی بر
نظریات اهداف

تمرکز برروی نظریات «اهداف»

ارائه کاربستهای معمارانه متکی بر نظریات
اهداف و برخی مصادیق آموزشی مربوط به
آنها

دریافت نظر خبرگان آموزش دروس پایه
معماری در خصوص کاربستها و مصادیق
معمارانه ارائه شده (روش دلفی)

دستیابی به اتفاق نظر دربارة کاربستها

انجام آزمون فریدمن و تحلیل پرسشنامهها

 .1تعریف انگیزش و سازههای مؤثر در ایجاد آن
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واژة انگيزش از ريشة التين کلمه  ””moveبه معنی حركت كردن است؛ برخی روانشناسان همچون مورفی و
الکساندر ( ،)2000پینتریچ ( ،)2003شانک ( )2000و استیپک ( ،)2002انگیزش را به این صورت تعریف میکنند:
فرآیندی درونی که رفتار را در طول زمان فعال میکند ،هدایت میکند و نگه میدارد .به زبان ساده ،انگیزش چیزی
است که شما را به پیش رفتن وا میدارد ،در حال پیش رفتن نگه میدارد و تعیین میکند که سعی دارید به کجا
بروید (اسالوین .)360 ،1387
همانطور که پیشتر نیز گفته شد ،دو سازة مؤثر در ایجاد انگیزش عبارتاند از« :نیازها» و «اهداف» .اكثر نظريات
موجود در زمينة انگيزش ،سازههايي همچون غريزه ،سایق ،عادت ،نيازها و يا اهداف را پيشنهاد ميكنند كه در واقع،
موتور راهاندازندة موجود زنده براي فعاليت كردن میباشند .در اين فرآيند ،نيازها و اهداف جهتگيري فعاليت را تعيين
ميکنند تا در نهايت ،رفع نيازها يا نايل شدن به اهداف محقق گردد.
1ـ .1نیازها
نیاز عبارت است از هر گونه شرایطی که برای زندگی و رشد فرد ضروری است ،به طوری که پرورش آن موجب
سالمتی میشود و ممانعت از آن به ما لطمه میزند .در روانشناسی انگیزش ،نیازها را به چهار دسته تقسیم میکنند؛
جدول  ،1نیازهای خاصی را که بیانگر چهار خرده طبقه نیاز هستند ،ارائه میکند( .ریو )168 ،1388
)168
بندینیازها
بندی
جدول:1 :1طبقه
جدول
)161،1388
(ریو ،1811
نیازها (ریو
طبقه

نوع نیاز

فیزیولوژی

روانشناختی

اجتماعی
شبه نیازها

تعریف و نمونه

وضعیت زیستی درون ارگانیزم که ساختارهای مغز ،هورموونهوا و انودامهوایی را بویای ظنموی و
اصالح کیدن عدم ظعادل بدن که بیای زندگی ،رشد و سالمتی ضیوری هستند ،هماهنگ میکند.
نمونههای آن ظشنگی ،گیسنگی و میل جنسی هستند.
فیآیند روانشناختی فطیی که زیی بنای میل به دنبال کیدن ظعامل با محیط بیای کسب ظجیبیاظی
است که به شادابی ،رشد و سالمت روانشناختی کمک میکنند .خود مختااری شایتات ی و
ارتباط نمونههایی از آن هستند1 .
فیآیند روانشناختی اکتسابی که از ظاریخچة جامعهپذییی فید به وجود میآید و پاسخهای هیجانی
به مشوق میظبط با نیاز را فعال میکند .نمونههای آن پیشیفت ،پیوندجویی ،صمیمیت و قدرت هستند.
امیال زودگذری که به صورت موقعیتی ایجاد میشوند و انوییی ظون زایوی را بویای انجوام دادن
رفتاری که میظواند این ظن را کاه دهد ،به وجود میآورند .نمونههای آن ،میل به داشتن پول
در فیوشگاه ،نیاز به چسب زخ بعد از زخمی شدن و نیاز به چتی به هنگام باران است.
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تعریف موضوع پژوهش

مطالعه نظریات موجود در زمینه «انگیزش»

 .2سازه هدف

از بررسي متون موجود در حوزة روانشناسي و بهويژه روانشناسي انگيزشي ،چنين برميآيد كه «سازة هدف»،
سازهاي است كه ريشهاي عميق در علوم ياد شده دارد .در تعریف سازة هدف ،الک ( )1996میگوید هدف به هر
چیزی میگویند که فرد سعی دارد تا آن را به نتیجه برساند .فقط هدفهای دشوار و روشن ،عملکرد را افزایش
میدهند .این کار را با ایجاد کردن تأثیرات انگیزشی انجام میدهند .البته قبل از اینکه هدفها ،عملکرد را افزایش
دهند ،دو شرط ضروری است :بازخورد و هدفپذیری یا پذیرش هدفی که دیگری تعیین کرده است (ریو ،1388
216ـ.)237
ریو معتقد است که شش عنصر در زنجیرة شناختـ عمل اهمیت فراوانی دارند .این عناصر عبارتاند از :برنامهها،
هدفها ،تالشهای شخصی ،اجرای قصدها ،تحریکات ذهنی ،و خودگردانی (همان209 ،ـ .)210برنامهها ،هدفها
و تالشهای شخصی به عنوان نیروی انگیزشی عمل کردن ،به ناهمخوانی متکی هستند .بندورا ( )1990معتقد
است دو نوع ناهمخوانی وجود دارد .1 :کاهش ناهمخوانی؛  .2ایجاد ناهمخوانی .در صورت ناهماهنگی حالت موجود
و حالت ایدهآل ،ناهمخوانی ایجاد میشود که انگیزش اصالحی را به بار میآورد که این خود موجب رفتار هدفمند
شده و میتواند ناهمخوانی را برطرف کند .اگر افراد کندتر از حد انتظارشان به سمت هدف پیش بروند ،دستخوش
هیجانهای منفی مانند ناکامی شده و در صورتی که سریعتر از حد انتظار به اهدافشان نایل آیند ،دستخوش
هیجانهای مثبت مانند اشتیاق و عالقه میشوند (همان215 ،ـ.)216
همانطور كه پيشتر نيز سخن آن به ميان رفت ،اكثر نظريات موجود در زمينة انگيزش ،سازههايي همچون غريزه،
سایق ،عادت ،نيازها و يا اهداف را پيشنهاد ميكنند كه در واقع موتور راهاندازندة موجود زنده براي فعاليت كردن است.
در اين فرآيند ،نيازها و اهداف جهتگيري فعاليت را تعيين ميکنند تا در نهايت ،رفع نيازها يا نايل شدن به اهداف
محقق گردد )Pintrich & Schunk, 2002( .مرور جنبشهاي شناختي زمان ما نشان ميدهد كه «سازة نياز»
نقش راهاندازندگي خود را كه در نظريههاي قديمي انگيزش داشته است ،امروزه به «سازة اهداف» (در نظريههاي
جديد) محول کرده است.
برخی نظریات موجود در زمینة اهداف را میتوان به شرح زیر دستهبندی کرد:
 .1نظریة تعیین هدف؛
 .2نظریات گرایش به هدف؛
 .3نظریة محتوای هدف ام .فورد؛
2ـ .1نظریة تعیین هدف
تعيين هدف به تبيين معيارهاي ك ّمي و كيفي اطالق ميشود .تعيين هدف يك فرآيند انگيزشي مهم است.
دانشآموزان و دانشجويان هدفمند ،اغلب براي رسيدن به هدف خود ،احساس خودكارآمدي كرده و در فعاليتهايي
شركت ميكنند كه معتقدند به موفقيت خواهد انجاميد)Ibid, 165( .
الك و التهام ( )1990يك نظرية تعيين هدف را ارائه کردهاند كه در آن ،دو جنبة مهم هدف عبارتاند از :انتخاب
هدف و متعهد شدن براي رسيدن به هدف .انتخاب هدف به هدف واقعي ،روشن ،و سطحي كه افراد سعي ميكنند
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1ـ .2اهداف
هدف ،نقطة پایان امر یا فعالیتی است که در یک برنامهریزی قصد رسیدن به آن را داریم .همچنین هدف را نتیجة
مطلوب یک رفتار نیز تعریف کردهاند (حسینینسب و علی اقدم  .)318 ،1375در روانشناسی ،هدف ،وضع یا چیزی
است که نیازی را ارضا میکند و در هر رفتاری دنبال میشود و رسیدن به هدف (که گاهی باعث یا پاداش نامیده
میشود) عمل یا فعل برانگیخته را تکمیل میکند (شعارینژاد  .)182 ،1364هدف ،مرحلة نهایی یک سلسله فعالیت
مستمر و وسیلهای است که به فعالیت فرد جهت معینی میدهد (شعبانی .)134 ،1389

جدول  :2عوامل مؤثر بر انتخاب هدف و تعهد برای رسیدن به آن؛ ترسیم از
نگارنده و بر اساس ()Pintrich & Schunk 168-165 ,2002
مؤلفههای شکلدهنده

عوامل محيطيـ اجتماعي

عملكرد قبلي (افراد ،بیشتر احتمال دارد برای کارهایي که قبالً در آنها موفق بودهاند ،تالش کنند)؛
سطح مهارت /توانایي واقعي (معموالً احتمال تالش افراد برای کارهای بیش از حد توان آنها کم است)؛
خودکارآمدی (خودکارآمدی تأثیر مثبتي بر تعیین هدف دارد؛ خودکارآمدی بیشتر ،تعهد بیشتر برای رسیدن به هدف را در پي دارد
و رسیدن به هدف ،خودکارآمدی را باال ميبرد).

اسنادهای علي (آن چیزی که موفقیت و یا شكست افراد بدان نسبت داده ميشود)؛

جاذبه /ارزش (باور فرد دربارة اهمیت هدف)؛

خلق و روحیه (خلق مثبت سبب انتخاب اهداف متعالي ميشود).
مؤلفهها و عوامل گروهي

هنجارهااای وااروه ،اطالعااات هنجاااری

(هنجارهای وروهي باالتر ،سابب بروزیادن
اهداف واالتر ميشود).

اهداف وروه (اهداف وروه ميتواند بر اهداف

عوامل فردی و شخصي

هاار فاارد تااأثیر مثبتااي برااوارد .در ااورت

دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره  3ـ بهار و تابستان 92

حمایت واروه از هادف تعیاین شاده ،تعهاد
اعضای وروه نسبت به آن بیشتر ميشود).
وروه همساالن (حمایت وروه ميتواند
سبب تعالي و یا تنزل اهداف شود).

الگودهي و الگو برداری ( – role modelingالرو قرار دادن افرادی که هدفمند هستند)
ساختار پاداش

90

ماهیت پاداشها (پاداشهای کالمي،

مناسبترند؛ پاداشها نباید سبب کنترل و
اطاعت فراویر شوند).

رقابت

ویژگيهای شخص تعيينکنندة هدف (حمایتکننده بودن ،داشتن حضور فیزیكي در کالس ،قابل اعتماد بودن ،فهمیده بودن،

دوست داشتني بودن ،ارائه کردن استداللهای منطقي و متقاعدکننده برای اهداف ،و اعمال فشارهای معقول ،از جملاه ویگوايهاای

یک مربي تعیینکنندة هدف است که ميتواند در فراویر ،تعهد بیشتری نسبت به هدف ایجاد کند).
ماهيت بازخورد

اطالعاتي در مورد کارآمدی منتقل ميکند.

حس موفقیت و مهارت را افزایش ميدهد.
به معني ایجاد فر تهایي برای توسعه

خود است.
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به آن دست يابند اطالق ميشود .تعهد به هدف بيان ميكند كه افراد با چه شدتي به هدف پايبند و چه قدر نسبت
به آن مشتاق و عالقهمند يا چه قدر براي رسيدن به آن مصمم هستند.
پینتریچ وشانک به نقل از الک والتهام عوامل مؤثر بر انتخاب هدف و تعهد برای رسیدن به آن را بیان میکنند
( )Ibid, 165-168که خالصة آن در جدول  2ارائه شده است:

.
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این اندیشه که انسانها میتوانند انتظاراتی در مورد آینده شکل دهند ،نقش مهمی در رشد نظریههای انتخاب هدف
ایفا میکند .بر طبق نظریة الک والتهام ( )1993انسانها میتوانند با انتخاب اهدافی برای آینده در خود انگیزه ایجاد
کنند .آنها عقیده دارند هدف به چهار طریق بر رفتار اثر میگذارد :به توجه جهت میبخشد؛ موجب تالش به سوی
هدف میشود؛ پایداری را تقویت میکند؛ موجب تسهیل تحول راهبردها میشود .پژوهشهای این دو نشان میدهد
که بهتر است اهداف ،هم دشوار و هم ویژه باشند .روانشناسان دریافتهاند که یکی از روشهای افزایش تعهد آن
است که به افراد اجازه داده شود خودشان اهدافشان را انتخاب کنند (فرانکن .)57 ،1388
بر اساس نظر آمابیل در تعیین اهداف باید به موارد زیر توجه کرد:
 تعیین هدف سه اشکال دارد که بر فایدة آن تأثیر میگذارد .1 :استرس؛  .2احتمال شکست؛  .3به خطر انداختنخالقیت و انگیزش درونی.
 انتظار از افراد ،بیش از حد توان آنها سبب میشود تا این اهداف بسیار چالشانگیز به مجریان هدف فشار واردسازد و زمینه را برای شکست احتمالی فراهم سازد.
 در برخی موارد ،اهداف به گونهای کنترلکننده ،فشارآور و تحمیلی اجرا میشوند؛ در این صورت میتوانند با ایجاداختالل در خودمختاری ،انعطافپذیری شناختی و عشق به کار ،سبب تضعیف خالقیت و انگیزش درونی گردند (ریو
.)224 ،1388
 .2-1-1كاربست اجراي تعيين هدف
بر اساس مطالب ارائه شده از نظریة تعیین هدف ،میتوان کاربستهای آموزشی عام زیر را به دست آورد:
 .1اهداف ویژه و روشني را تعريف كنيد (اهداف خالي از ابهام باشند).
 .2اهداف بايد دشوار و چالشانگيز باشند و در عين حال از محدودة تواناييهاي فراگيران خارج نباشند.
 .3هم اهداف کوتاهمدت و هم اهداف بلندمدت براي فراگيران تعيين كنيد (اهداف کوتاهمدت بر خودكارآمدي تأثير
بهسزايي دارند).
 .4بازخوردهايي را براي فراگيران فراهم كنيد كه خودكارآمدي آنها را براي دستيابي به هدف افزايش دهد.
 .2-2نظریة محتوای هدف ام .فورد
ام .فورد نظریهای (نظریة محتوای هدف) را مطرح میکند که بر اساس آن ،هدف داراي دو جنبة مختلف است
( .Ford, 1992): 1محتواي هدف؛  .2فرآيندهاي هدف.
در این نظریه ،محتواي هدف عبارت است از عواقب مطلوب يا نامطلوب هدف؛ و مراد از فرآیندهای هدف،
روشهای مختلف مفهومسازی اهداف است.
این مقاله ،در اشاره به نظریة یاد شده به همین اندازه بسنده میکند.
 .2-3نظریة گرایش به هدف
«گرایش به هدف» ،سازة اصلي مشترك در همة نظريههاي گرايش به هدف براي رفتار پيشرفت است .نظرية
گرايش به هدف به چرايي و چگونگي انجام كار (تكاليف پيشرفت) ميپردازد و بر اهداف و مقصود از پيشرفت
متمركز است.
رويكرد محتواي هدف ،به اهداف محتمل فراواني كه ميتوانند هدايتگر رفتار باشند ميپردازد ،اما نظرية گرايش
به هدف ،بر اهداف و مقصود از پرداختن به تكاليف پيشرفت اشاره ميكند .گرايش به هدف ،بيانگر مجموعهاي
از باورهاست كه به «روشهاي مختلف رسيدن درگير شدن و پاسخ دادن به موقعيتهاي پيشرفت» ميانجامند.
()Ames 1992, 261
اليوت ( )1997خاطرنشان ميكند ،گرايش به هدف نشاندهندة روشي است كه افراد براي تعريف و ارزيابي شايستگي
خويش با توجه به معيارهاي خوب بودن به كار ميبرند .اين تعريف متمركز بر داليل انجام تكليف و معيارهايي است
كه براي ارزشيابي عملكرد در تكليف به كار ميرود)Pintrich, 2002, 214 & Schunk( .
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بررسیها نشان میدهند که معمو ًال چندين گرايش به هدف متفاوت وجود دارد؛ از جمله اهداف يادگيري و
عملكرد از دووك و لگت ()1999؛
 اهداف تكليف و ايگو (خرد) از نيكولز ()1984؛ اهداف تسلط و عملكرد از ايمز ()1992؛ اهداف متمركز بر تكليف و اهداف متمركز بر يادگيري از ماير و ميجلي (( )1991همان).ميان محققان دربارة اينكه آيا اهداف نامبرده سازة يكساني دارند ،اتفاق نظري وجود ندارد؛ از اين رو ،پينتريچ و
شانك از آنها به اهداف تسلط و عملكرد ياد ميكنند .تمايز بين اهداف تسلط و عملكرد در مواردي مشابه ،تمايز
ميان انگيزش دروني و بيروني است.
گرايش به هدف تسلط عبارت است از تمركز روي يادگيري ،تسلط بر تكليف بر اساس پيشرفت خود يا معيارهاي
تعيين شده توسط خود ،كسب مهارتهاي جديد ،باال بردن يا ايجاد شايستگي ،تالش براي انجام كاري چالشبرانگيز
و تالش براي دستيابي به درك يا بينش (.)Ames, 1992
گرايش به هدف عملكرد برخالف گرايش به هدف تسلط ،به تمركز روي جلوة بيروني شايستگي يا توانايي ،و اينكه
چگونه توانايي در مقايسه با ديگران مورد قضاوت قرار ميگيرد ،اشاره دارد مث ً
ال ( Midgleyو همكاران :)1998
 سعي در پشت سر گذاشتن معيارهاي معمول عملكرد؛. تالش براي بهتر از ديگران بودن؛ استفاده از معيارهاي مقايسه اجتماعي؛ سعي در بهترين بودن در گروه يا كالس در يك تكليف؛ بياعتنايي به قضاوتهايي كه حاكي از توانايي كم يا كمهوشي هستند؛ در جستوجوي شهرت بودن به دليل سطح باالي عملكرد.هاراكيويكز و همكارانش ( )1998دو نوع اهداف عملکرد متفاوت را تحت عنوان «هدف عملکرد گرایشی» و
«هدف عملکرد اجتنابی» معرفی کرده که میتوانند در افراد انگیزة مثبت ایجاد کنند .بدين صورت كه فرد سعي كند
تا از ديگران جلو بزند و شايستگي و برتري خود را به نمايش بگذارد (گرايش نزديكي به هدف عملكرد) و درست در
نقطة مقابل آن ،ايجاد انگيزة منفي در فرد است كه شخص سعي ميكند تا از شكست ،كودن بودن و ناشايسته به
نظر رسيدن اجتناب كند (گرايش اجتناب از هدف عملكرد) ( Harackiewiczو همكاران .)1998
ق نظر دارند كه اهداف تسلط (يادگيري ،تكليف ،دربرگيرندة
اكثر مدلها در زمينهة گرایش به اهداف بر اين نكته اتفا 
تكليف) با تالش براي بهبود يا ارتقاي شايستگي ،دانش ،مهارتها و يادگيري مشخص ميشوند ،و معيارها توسط
خود ،و بر اساس پيشرفت و فهميدن انتخاب ميشوند.
جدول  ،3دو گرايش به هدف و نوع مواجهة گرايشي و اجتنابي آنها را نشان میدهدPintrich, 2002, 219( :
)& Schunk

جدول  :3دو گرايش به هدف و نوع مواجهه گرايشي و اجتنابي آنها؛ ترسیم از نگارنده و بر اساس ()Schunk & Pintrich 2002, 212

جدول  :3دو گرايش به هدف و نوع مواجهه گرايشي و اجتنابي آنها؛ ترسیم از نگارنده و بر اساس ()Pintrich& Schunk 219 ,2002

تمرک روی
ن دي،ي

گرايش به
تس ب

گرايش به
عم ،رد

تمرکزز روی تسزز ب بززر ت ،یززگی يززادگیریی
فهمیززدنی اسززتداده از مایارهززای بهخززود ززودی
پیشرفتی فهم عمیق ت ،یگ (هدف يزادگیریی
هدف ت ،یگی هدف در بر گیرندة ت ،یگ)

تمرک روی اجتناب از بدفهميی ياد نگرفتن يا
تس ب نیافتن بر ت ،یگی اسزتداده از مایارهزای
اشتخاه ن،ردنی عدم انجام حرکت غ زب نسزخت
به ت ،یگ .اين نگراني به اطر ندس کار است
و نه به سخب مقايسه شدن با ديگران.

تمرک روی برتر بودنی پیشي گرفتن از ديگرانی
باهوشترين بزودنی در مقايسزه بزا ديگزران در
انجام ت ،یگ بهترين بودن.
استداده از مایارهای مامول همچزون گزرفتن
بهترين يا باالترين نمره های باالترين يا بهترين
عم ،رد را در کالس داشتن (هزدف عم ،زردی
هدف دربرگیرنده ايگوی گرايش ايگزوی بهخزود
ودی هدف توانايي نسخي.

تمرک روی اجتناب از حقزار،ی در مقايسزه بزا
ديگران احمق يا نگ به نظر نرسیدن.
استداده از مایارهای مامول همچزون نگزرفتن
بدترين نمرههزای نداشزتن بزدترين عم ،زرد در
کززالس (هززدف عم ،ززردی هززدف در برگیرنززده
ايگوی گرايش ايگوی ود تخريبگر).

جدول  :4تعريف دو گرايش به هدف اصلي ،يعني تسلط و عملكرد ،و رابطة آنها با ساير متغيرهاي انگيزشي و شناختي (309-287 ,1994
)Anderman & Maehr

جدول  :4تعريف دو گرايش به هدف اصلي ،يعني تسلط و عملكرد ،و رابطة آنها با ساير متغيرهاي انگيزشي و شناختي ()Anderman & Maehr 4994, 782-909
تعاریف /پیآمدها

اهداف تسلط

اهداف عملکرد

بهبود ،پيشرفت ،تسلط ،خالقيت ،نوآوري ،يادگيري

ارزش نهاده میشود با:

تالش ،امتحان ،تكاليف چالشبرانگيز

نمرات باا ،،عملكارد بهتار نسابت باه ديگاران،
موفقيت بيشتر در آزمونهاي معيار شده ،پياروزي
به هر قيمت
اجتناب از شكست

معیارهای ارزشیابی

معيارهاي مطلق ،شواهد حاکي از پيشرفت

هنجارها ،مقايسة اجتماعي با ديگران

پیآمدهای مرتبط با اهداف ،الگوهای

انطباق يافته ،شكسات باه عادال تاالش نسابت داده
ميشود ،حاصل کار وابسته به تالش شخصي دانسته
ميشود.

انطباق نيافته ،شكست به فقدان توانايي باا بباات
نسبت داده ميشود.

هیجان

احساس غرور و رضايت به دليل موفقيت ناشي از تالش
احساس گناه در صورت عادال تاالش نگارش م بات
نسبت به يادگيري
عالقة دروني به يادگيري
استفاده از راهبردهاي پردازشي «عميقتار» ،اساتفاده
از راهبردهاي خودتنظيمي ،شامل طرحريزي ،آگااهي
و نظارت بر خود

هيجانات منفي پس از شكست

تعریف اهداف

موفقیت تعریف میشود با:

دالیل تالش

اشتباهات مشاهده میشوند همچون:

اسنادی

شناخت

فعاليت داراي معني دروني و شخصي است.

اطالع رساننده ،بخشي از يادگيري

به نمايش گذاشتن ارزش خويش

شكست ،شواهدي براي فقدان تواناي يا ارزش

اس اتفاده از راهبردهاااي يااادگيري سااطحيتاار يااا
طوطيوار
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تمرک روی
اجتناب

94

تصویر 1

 .3کاربستهای نظریههای موجود در زمینة سازة هدف ،در آموزش دروس پایه

در این بخش ،بر اساس «کاربستهای آموزشی عام»ی که در مراحل پیشین به دست آمدهاند ،پیشنهاداتی تحت
عنوان «کاربستهای معمارانة نظریة ..........در آموزش دروس پایه معماری» ارائه میگردد؛ و به اتکای تجربیات
آموزشی که در این زمینه حاصل شده ،مصادیقی 3نیز آورده میشود.
 .3-1کاربستهای معمارانه نظریة تعیین هدف در آموزش دروس پایه
 .1اهداف ویژه و روشني را تعريف كنيد (اهداف خالي از ابهام باشند).
 کاربست معمارانه :در آموزش معماری ،در بسیاری از موارد اهداف میتوانند برای مربی روشن ،ولی برای دانشجو
مبهم باشند تا وی را به مکاشفه وادار کند.
• مصداق معماری :تمرینهای مهارتی و تجسمی (که برای فراگیر دارای انتهایی روشن است) مانند:
 -ساخت حجم مشخص با استفاده از طرح گستردة آن (تصویر)1؛
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بر اساس نظریات مطرح شده در زمینة «گرایش به هدف» ،و همچنین «اهداف تسلط» ،میتوان کاربستهای
عام زیر را ارائه کرد:
 .2-3-1كاربست نظرية گرايش به هدف در كالس
 .1بر روي جنبههاي کاربردی ،ملموس و قابل درک فعاليتهاي آموزشي متمركز شويد.
 .2تكاليف نو ،گوناگون ،متنوع و جالب طراحي كنيد.
 .3تكاليفي طراحي كنيد كه در عين چالشبرانگيزي ،در حد توان فراگيران نيز باشد (تکرار کاربست « »2نظریة
تعیین هدف).
 .4اين فرصت را براي فراگيران فراهم كنيد كه در مورد فعاليتهاي كالسي ،قدري امكان كنترل و انتخاب داشته
باشند.
 .5بر بهبود ،يادگيري ،پيشرفت و تسلط شخصي متمركز شويد.
 .6تالش كنيد كه ارزشيابي را خصوصي كنيد ،نه علني و همچنين فراگيران با يكديگر مقايسه نشوند.
 .7از تالش فراگيران قدرداني كنيد.
 .8اين تفكر را كه «اشتباهات ،فرصتهايي براي يادگيري هستند» ،به فراگيران انتقال دهيد و به آنها كمك كنيد
كه اينگونه بينديشند.
 .9براي كمك به تعامل ميان فراگيران ،از گروههاي مشاركتي ناهمگن استفاده كنيد.
 .10زمان يا ملزومات تكليف را براي فراگيراني كه در انجام كار مشكل دارند تغيير دهيد؛ به فراگيران اجازه دهيد
زمانبندي کارها و فرصتهاي زماني براي پيشرفت را خودشان تعيين كنند.
 .2-3-2كاربست به كارگيري انگيزش تسلط در كالس
 .1در فراگيران ،ترجيح تكاليف چالشبرانگيز را به جاي تكاليف آسان پرورش دهيد.
 .2در فراگيران ،انگيزه براي ارضاي عاليق و كنجكاوي دروني را به جاي انگيزة كسب رضايت معلم يا به دست
آوردن نمرات خوب ،رشد دهيد.
 .3به فراگيران تمرينهاي مستقلی بدهید (مستقالنه روي آن كار كنند) و در جهت استقالل فکری و نشان دادن
پیشرفت آنها تالش کنید.
 .4فراگيران را به اين سو هدايت كنيد كه به جاي تكيه بر قضاوت معلم ،قضاوت مستقل را تمرين و تجربه کنند.
 .5فراگيران را به اين سو هدايت كنيد كه براي موفقيت و شكست به جاي معيارهاي بيروني ،از معيارهاي دروني
استفاده کنند.

• مصداق معماری :ساخت ماکت یک ساختمان و محوطهسازی فضای پیرامون آن ،با مصالح دلخواه ،بر اساس
نقشههایی که در درس هندسه کاربردی کار شدهاند (که برای فراگیر دارای انتهایی نیمهروشن است) (تصاویر  2و .)3

• مصداق معماری :طراحی یک پیاده رو در شیراز و در نظر گرفتن سکوهایی جهت ساماندهی مکان نشستن
شیرازیها در طول سال و همچنین فراهم کردن مکانهایی مناسب برای نصب چادر مسافران نوروزی؛ (در این
تمرین ،انتهای برنامه برای نوآموز روشن نیست و در پایان کار مشخص میشود) (تصاویر  4و .)5

تصویر 4

تصویر 5

 .2اهداف بايد دشوار و چالشبرانگيز باشند و در عين حال از محدودة تواناييهاي فراگيران خارج نباشند.
 کاربست معمارانه :در طراحی تمرینهایی که در قالب تحلیلهای معماری ،اسکیس ،حجمسازی و غیره میدهیم،
مراقب «تکراری»« ،آسان» و یا «بسیار دشوار» بودن آنها باشیم.
• مصداق معماری (الف) در دو جلسه نخست درس كارگاه مصالح و ساخت ،در راستاي تقويت مهارت و تجسم
دانشجويان ،از آنها بخواهیم تا احجام متفاوتي را با استفاده از طراحي طرح گستردة آنها بسازند.
• مصداق معماری (ب) مث ً
ال در جلسه چهارم از فراگير نخواهيم حجم سادهاي مثل مكعب را با مقواي معمولي بسازد.
• مصداق معماری (ج) در جلسه (6ـ )5با بيان مفهوم انتزاع از دانشجو بخواهیم تا يك تركيب با احجام تعريف شده
را اتود کند که آن احجام به صورت انتزاعی تعریف شده باشند (اجرا با چوب بالسا و یا فلز) (تصاویر  6و .)7
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تصویر 2

تصویر 3

تصویر 8

تصویر 9

 .3هم اهداف کوتاهمدت و هم اهداف بلندمدت براي فراگيران تعيين كنيد( .اهداف کوتاهمدت بر خودكارآمدي تأثير
بهسزايي دارند).
 کاربست معمارانه :ميتوان انواعي از تكاليف را از نظر مدت زمان مجاز براي انجام آن ،از يك روزه تا يك يا دو
هفتهاي طراحي کرد.
• مصداق معماری :اسكیسهاي يك روزه:
 -بیان تصویری یک مفهوم یا عبارت مانند «کوچه امامزاده» (تصویر  )8و «مهری به یاد ماندنی» (تصویر .)9
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• مصداق معماری :اسكيسهاي يك هفتهاي:
 طراحي ديوار كودكستان دانشمندان كوچك (مقدمات یک) (تصویر )10؛ طراحي سالن قرائت يك كتابخانه و تعريف حوزههاي مختلف در آن (مقدمات یک) (تصویر )11؛ -طراحي جلد كتاب مادر (مقدمات دو) ( تصویر .)12

تصویر 10

تصویر 11
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تصویر 6

تصویر 7

• مصداق معماری :تكاليف دو هفتهاي
 ساخت لوح گچي منقوش مركب از چهار خشت (قطعه) گچی (تصویر .)13 -ساخت یک گره چینی به صورت حجمی (تصویر .)14

تصویر 13

تصویر 14

 .4بازخوردهايي را براي فراگيران فراهم كنيد كه خودكارآمدي آنها را براي دستيابي به هدف افزايش دهد.
ث و گفتگوهاي فردي و گروهي دربارة كارها ،ميتواند بازخوردهاي مناسبي را از پيشرفت
 کاربست معمارانه :بح 
فراگيران به آنهابدهند.
 کاربست معمارانه :طراحي «تمرينهاي گروهي»« ،تمرينهايی كه در جمع كركسيون ميشوند» و «تمرينهايي
كه فراگير امكان تجديد نظر در آن را داشته باشد» ،فرصتهايي را فراهم ميآورند كه دانشجو ميتواند بازخوردهاي
مفيد و مناسبي را دريافت کند.
• مصداق معماری :كركسيونهاي فردي ،بازخوردهايي را با جزئيات بيشتر دربارة روند دانشجو به وي ميدهند؛ و
كركسيونهاي جمعي ،بازخوردهايي كليتر و صرف ًا دربارة خود كار ارائه ميدهند.
• مصداق معماری :تشويقها و پاداشهايي كه به صورت كالمي به فراگير داده ميشوند ،عملکرد بازخوردی داشته،
در عين حال كه وي را از پيشرفت خود آگاه میسازند ،سبب ايجاد انگيزش دروني در وي نیز ميشوند (ذكر علت
پاداش ،تأثير آن را بيشتر ميكند).
• مصداق معماری :دادن تمرینهایی از قبیل ساخت لوح گچی منقوش ،مرکب از چهار خشت گچی پایه (تمرین
گروهی) در درس کارگاه مصالح و ساخت ،که به دلیل سرعت ساخت و زود بازدهی آن ،امکان تکرار ،تجربه و
دریافت نظر اعضای گروه بازخوردهای بیشتری را به دست میدهد (لطف ًا به تصاویر کاربست « »3از نظریه تعین
هدف مراجعه کنید).
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تصویر 12

تصویر 15
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تصویر 16

 .2تكاليف نو ،گوناگون ،متنوع و جالب طراحي كنيد.
 کاربست معمارانه :با توجه به ماهيت رشتة معماري كه موضوعات مطرح شده در آن از ويژگي «گوناگوني»
و «تنوع» برخوردارند ،میتوان از ميان طیف موضوعات با رويكرد به جنبههاي عملكردي معماري تا مباحثي با
جهتگيريهاي فرمگرايانه ،و يا از مهارت تا خالقيت ،موضوعاتی انتخاب کرد که گوناگونی و نو بودنشان سبب
ایجاد جذابیت بیشتر آنها شده و این امر بتواند عالقهمندی فراگیر و کاهش دلزدگی وی را در پی داشته باشد.
مصداق معماری از درس كارگاه مصالح و ساخت:
• ساخت حجم با استفاده از مصالحی که تا لحظة انجام تمرین ،آشنایی و تجربة چندانی در کار با آن مصالح نداشته
باشند مانند ورق چوب پنبه و یا کارتن پالست (مهارتیـ تجسمی).
• ساخت گره چيني به صورت حجمي (تأکید بر جنبههای خالقیتی) (تصویر .)14
• ساخت لوح گچي منقوش (تأکید بر جنبههای خالقیتی) (تصویر .)13
• ارائه مفهوم حرکت با استفاده از گل رس (تأکید بر جنبههای خالقیتی) (تصاویر  17و .)18

تصویر 17

تصویر 18
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 .2-3کاربستهای معمارانة نظریة گرایش به هدف در آموزش دروس پایه
 .1بر روي جنبههاي کاربردی ،ملموس و قابل درک فعاليتهاي آموزشي متمركز شويد.
 کاربست معمارانه :تمرينهايي بدهيم كه به جهان واقعي مربوط بوده و در آن به منصه ظهور ميرسند.
 کاربست معمارانه :هنگام توضیح برنامه و یا در بحث و گفتگوهای گروهی نیز میتوان به جنبههای کاربردی و
ملموس کار اشاره کرد.
 کاربست معمارانه :اشاره به نقاط ضعف و اشکاالتی که در بعضی از آثار معماری ایران و جهان مشهودند و
ریشهیابی آنها میتواند مؤید اهمیت و کاربرد تکالیفی باشد که مربی از فراگیران انتظار دارد.
• مصداق معماری :طراحی سالن ورودی (البی) یک سینما (تصویر .)15
•مصداق معماری :طراحی فضای داخلی سلف سرویس دانشکده و تعریف حوزههای عملکردی گوناگون درون آن
(تصویر .)16

تصویر 19

تصویر 20

تصویر 21

تصویر 22

مصداق معماری از درس مقدمات طراحی معماری دو:
• بیان تصویری یک مفهوم یا یک عبارت مانند همسایه یا کوچههای کودکی (حجت )1389؛
• تحليل فرم بنا؛
• طراحي فرم بنا؛
• تحليل فضا؛
• طراحي فضا؛
 .3اين فرصت را براي فراگيران فراهم كنيد كه در مورد فعاليتهاي كالسي ،قدري امكان كنترل و انتخاب داشته
باشند.
 کاربست معمارانه :تمرینهایی را طراحي كنيم كه فراگيران در «بخشهايي از آن» ،و يا در «تعیین موضوع
تمرین»« ،برنامه زمانبندی»« ،شیوة ارائه» و یا حتی «داوری» ،حق اظهار نظر و انتخاب داشته باشند.
• مصداق معماری :انتخاب نمونهها در تحلیلهای دروس مقدمات طراحی معماری یک و دو؛
• مصداق معماری :انتخاب مصالح در برخی کارهای درس کارگاه مصالح و ساخت؛
• مصداق معماری :ارائه چند موضوع متفاوت به دانشجویان و امکان گزینش توسط فراگیران از میان آنها

دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره  3ـ بهار و تابستان 92
99

Downloaded from jias.kashanu.ac.ir at 16:17 +0430 on Saturday June 23rd 2018

مصداق معماری از درس مقدمات طراحی معماری يك:
• شناخت ابعاد و اندازههاي انساني و مبلمان؛ و در پی آن طراحي كيوسك تلفن در فرودگاه.
• طراحي مكاني براي تفرج و انديشه (تصاویر  19و .)20
• طراحي نمايشگاه مجسمههاي سنگي در دامان طبيعت (تصاویر  21و .)22
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مانند:
 طراحی جلد کتاب با موضوعات مادر ،صنایع پاالیش و...؛ تصویرسازی برای دو مفهوم متفاوت در مقدمات طراحی معماری دو؛• مصداق معماری :در درس مقدمات طراحي معماري میتوان از دانشجویان خواست تا موضوعات مورد عالقة خود
را برای برخی اسکیسها پیشنهاد دهند و سپس با همراهی خود ايشان ،موضو ع نهايي انتخاب گردد.
 مث ًال در درس مقدمات طراحي معماري دو ،موضوع «طراحي فرم» نيز با همفكري و مشاركت فراگيران طرح
گردد.
• مصداق معماری :در تمرین پایانی درس کارگاه مصالح و ساخت ،میتوان از دانشجویان خواست تا از میان
سیستمهای سازهای موجود ،یک سیستم سازهای را برگزینند و پس از درک رفتار آن ،ماکت سیستم مورد نظر را به
گونهای اجرا کنند که عملکرد سازهای آن به درستی به نمایش گذاشته شود.
 .4بر بهبود ،يادگيري ،پيشرفت و تسلط شخصي متمركز شويد.
 کاربست معمارانه :تمرينهايي بدهيم كه فراگير بايد آن را به طور مستقل و بدون كمك از كسي انجام دهد.
• مصداق معماری :اسکیسهای بدون کرکسیون (یک روزه) تمرینهایی هستند که فراگیر طی آن ،استقالل در
کار را تجربه میکند.
 .5تالش كنيد كه ارزشيابي را خصوصي كنيد ،نه علني و همچنين فراگيران با يكديگر مقايسه نشوند.
 کاربست معمارانه :در آموزش معماری ،این کاربست گاهی پاسخ مطلوبی است و گاهی نه؛ آنگاه که مخاطب ما
یک نوآموز و مبتدی است ،نامناسب و زمانی که مخاطب ما یک دانشجوی سال دوم است ،میتواند پاسخ مناسبی
باشد.
 کاربست معمارانه :به تدریج دانشجو باید جرأت مواجهه با واقعیتها را به دست آورد.
• مصداق معماری :نقاط ضعف تکنیکی را میتوان بیان کرد ،ولی زمانی که نقاط ضعف به تفکر مربوط است ،باید
محتاطانه و متناسب با ویژگیهای نوآموز عمل کرد.
 .6از تالش فراگيران قدرداني كنيد.
 کاربست معمارانه :میتوان به صورت كالمي و همچنین با برگزاری نمایشگاه از کار دانشجویان ،از عملکرد آنها
قدردانی کرد .اين كار سبب افزايش انگيزه در او و تكرار آن كا ِر مطلوب ميشود (البته بايد تالش كرد كه به انگيزش
دروني تبديل شود).
• مصداق معماری :میتوان یک نمایشگاه دائمی از کارهای برتر دانشجویان در آتلیههای معماری برپا کرد و بدین
وسیله آنها را مورد تشویق و قدردانی قرار داد.
 .7اين تفكر را كه «اشتباهات ،فرصتهايي براي يادگيري هستند» ،به فراگيران انتقال دهيد و به آنها كمك كنيد
كه اينگونه بينديشند.
 کاربست معمارانه :بهتر است جوي در كالس حاكم باشد كه بيان ايرادهای هر كار ،به منزلة كمك به بهتر شدن
و پيشرفت كار و آموختن از آن تلقي شود.
• مصداق معماری :این نگرش را جاری کنیم که کرکسیونها به منزلة کمک به ارتقای فرد هستند؛ نه به داوری
گذاشتن فرد و اندیشههای او.
 .8براي كمك به تعامل ميان فراگيران ،از گروههاي مشاركتي ناهمگن استفاده كنيد.
 کاربست معمارانه :برخي از تكاليف را به گونهاي طراحي و تعريف كنيم كه دانشجويان ،آنها را به صورت گروهي
(2ـ 4نفره) انجام دهند.
• مصداق معماری :در تحلیلهای معماری دروس مقدمات طراحی معماری یک و دو و همچنین برخی از اسکیسها،
میتوان این کار را انجام داد؛ نظیر:

تصویر 23

تصویر 24

 .9به فراگيران اجازه دهيد زمانبندي کارها و فرصتهاي زماني براي پيشرفت را خودشان تعيين كنند؛ زمان يا
ملزومات تكليف را براي فراگيراني كه در انجام كار مشكل دارند ،تغيير دهيد.
 کاربست معمارانه :با در نظر گرفتن تمرینهایی از نوع تحلیلی و طراحی معماری که حدود یک تا دو هفته به
طول میانجامند ،برای فراگیر این امکان به وجود میآید که خودش برنامة زمانبندی کارش را تنظیم کند (تعیین
اهداف بلندمدت).
 کاربست معمارانه :به فراگیران ضعیفتر در صورت امکان ،زمان بیشتری برای انجام کارها و تحویل پروژهها
بدهیم.
• مصداق معماری :اسكيسهاي يك هفتهاي:
 طراحي ديوار باغ جهاننما (مقدمات )1؛ طراحي سالن قرائت يك كتابخانه و تعريف حوزههاي مختلف در آن (مقدمات )1؛ طراحي جلد كتاب نهضت جنگل (مقدمات )2؛ طراحي سلف سرويس دانشكده (مقدمات )2؛• مصداق معماری :تمرینهای دو هفتهاي:
 -طراحی جزء فضاهای یک ترمینال اتوبوسرانی بین شهری (حرکت در فضا و ترسیم پرسپکتیوهای مورد نظر).
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 .1تحلیل «فرم» و«فضای» معماری؛
 .2تمرین درک رفتار سازه در دروس کارگاه مصالح و ساخت و مقدمات طراحی معماری یک و دو؛
 .3طراحی ترکیب حجمی با موضوع مشخص و اجرای آن با چوب بالسا و فلز (لطف ًا به تصاویر کاربست « »2از
نظریة تعیین هدف مراجعه کنید)؛
 .4ساخت یک حجم با تکرار عناصر صفحهای (انتخاب یک ایدة واحد پس از تجمیع آرا در هر گروه)؛ (تصویر )23
 .5ساخت مبلمان در دانشکده با استفاده از دورریزها (تصویر .)24
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 .3-3کاربستهای معمارانة گرایش به انگیزش تسلط در کالس درس
 .1در فراگيران ،ترجيح تكاليف چالشبرانگيز را به جاي تكاليف آسان پرورش دهيد.
 کاربست معمارانه :مرور برخي نمونهها ميتواند هيجان و انگيزة فراگير را در برگزيدن تمرينهاي چالشبرانگيز
فعال سازد.
 کاربست معمارانه :طراحي تكاليف جذاب و در عين حال چالشبرانگيز ،ميتواند ميل فراگيران را در به چالش
كشيده شدن افزايش دهد.
• مصداق معماری :نمایش برخی از نمونه کارهای انجام شده در سالهای پیش و خصوص ًا اگر برخی کارهای الگو
( )T.Aدر میان آنها باشد ،نقش بسیار مهمی در این راستا ایفا میکند.
• مصداق معماری :جذابیت عنوان و یا موضوع تمرین نیز در این زمینه میتواند مؤثر باشد .مث ً
ال:
 طراحی نمایشگاه مجسمههای سنگی در دامان طبیعت (لطف ًا به تصاویر کاربست « »2از نظریة گرایش به هدفمراجعه کنید)؛
تفرج و اندیشه؛ طراحی فضاهایی در دامان طبیعت ،برای عملکردهایی خاص ،تحت عنوان
 طراحی مکانی برای ّتفرج و اندیشه (لطف ًا به تصاویر کاربست « »2از نظریة گرایش به هدف مراجعه کنید)؛
مکانی برای ّ
 طراحی نمایشگاه صنایع نظامی دریایی. نگه داشتن یک پارچة مربعی شکل با استفاده از نخ ،سوزن و میلة چوبی ،از قطر و به شکل مایل با زاویة  45درجه. .2در فراگيران ،انگيزه براي ارضاي عاليق و كنجكاوي دروني را به جاي انگيزة كسب رضايت معلم يا به دست
آوردن نمرات خوب ،رشد دهيد.
 کاربست معمارانه :با اهمیت دادن و ارزش قائل شدن برای خود دانشجو و فکر و توان او ،به جای ایجاد اشتیاق
کسب نمره در وی ،میتوان دانشجو را به سمت عالقهمندیهایش هدایت کرد و از میزان توجه او به نمره کاست.
• مصداق معماری :بيان برخي خاطرات شخصي و يا مثال زدن از افرادي كه در پي عالقة خود رفته و موفق شدهاند؛
• مصداق معماری :اقدام به «تشویق کردن دانشجو»« ،مشورت کردن با وی در جمع و اهمیت دادن به نظریات او»،
«کمک گرفتن از فراگیر در آموزش» و «محول کردن برخی مسئولیتهای کالسی به او».
 .3به فراگيران تمرينهاي مستقلی بدهید (مستقالنه روي آن كار كنند) و در جهت استقالل فکری و نشان دادن
پیشرفت آنها تالش کنید.
 کاربست معمارانه :در «طراحی تکالیف»« ،نوع برخورد» و «میزان ارتباط مربی با فراگیران» ،باید به این نکته
توجه داشت که فراگیران به یک استقالل فکری نزدیک شوند و از اتکای خود به مربی بکاهند.
 کاربست معمارانه :تمرینهایی طراحي كنيم كه دانشجو ميبايست آن را به صورت انفرادي انجام دهد؛
• مصداق معماری :کرکسیونها در حد محدود و تعریف شده باشند تا فراگیران به مربی خود متکی نشوند؛
• مصداق معماری :اسکیسهایی تعریف شوند که فراگیران آنها را به صورت انفرادی و بدون کرکسیون انجام دهند.
(در اسکیسها و کارهای فردی ،امکان مقایسة پیشرفت هر فرد با خودش و همچنین حرکت در راستای استقالل
فکری وی وجود دارد).
• مصداق معماری :نقش فراگیر در گروههای مشارکتی تعریف شود ،به طوری که وی احساس وظیفه و مسئولیت
کند.
 .4فراگيران را به اين سو هدايت كنيد كه به جاي تكيه بر قضاوت معلم ،قضاوت مستقل را تمرين و تجربه کنند.
 کاربست معمارانه :موقعيتهايي را برای قضاوت براي فراگيران فراهم كنيد.
• مصداق معماری :در کرکسیونهای جمعی ،نظریات فراگیران ،حاکی از قضاوتهای مستقل آنهاست.
• مصداق معماری :از فراگیران بخواهیم به کارهای یکدیگر و خودشان نمره بدهند.
 .5فراگيران را به اين سو هدايت كنيد كه براي موفقيت و شكست به جاي معيارهاي بيروني ،از معيارهاي دروني

نتیجهگیری

برای تحقق آموزشی صحیح در زمینة دروس پایة معماری ،توجه و به کار بستن نظریات و مباحث موجود در حوزة
علوم تربیتی و پرورشی میتواند نقشی هدایتگر برای مربی آگاه ،پردازشگر و صاحب اندیشه داشته باشد .از آنجا که
ایجاد انگیزش در فراگیران یکی از عوامل اصلی مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش است ،لذا پرداختن به عوامل اصلی
در بیانگیزگی دانشجویان معماری و بهویژه نوآموزان این رشته و سعی در ایجاد انگیزه در آنها ،امری ضروری است.
همچنین نظر به اینکه سازة «اهداف» یکی از سازههای اصلی در ایجاد انگیزش است ،توجه مربی معماری به اهدافی
که وی برای دانشجویان تعریف میکند و نیز هدایت آنها در راستای اهدافی که برای خودشان برمیگزینند،
میتواند گامی مؤثر در این مسیر باشد.
هدف این پژوهش ،بررسی نظریات موجود در زمینة «اهداف» و بهرهگیری از آنها در زمینة آموزش معماری (بهویژه
دروس پایه) است .دستاورد این پژوهش ،کاربستهای معمارانهای است که بهکارگیری آنها در آموزش معماری
شاید بتواند «امید برانگیزاندن» دانشجویان معماری را برای ما به ارمغان آورد .همانطور که نتایج در جدول  5نشان
میدهد ،نمرة کلیة کاربستها و مصادیق از نمره مالک یعنی عدد  3باالتر است؛ بنابراین میتوان گفت که کلیة
گویهها با اتفاق نظر مورد تأیید خبرگان قرار گرفته است.
ارائه شده
ها و
کاربستت
نسبتبهبه کاربس
خبرگاننسبت
خبرگان
مصادیقشده
مصادیق ارائه
ها و
نگرشنگرش
نتیجة :5نتیجة
جدول  :5جدول
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3/1
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3/45
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3/55
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3/91

3/55

3/1

3/81

3/36

3/73

3/82

3/91

در پایان ،این نکته نیز بیانشدنی است که با وجود بررسیهای انجام شده و نتایج به دست آمده در این پژوهش و
سایر پژوهشهای مشابه ،باید گفت که آموزش معماری یک امر بالینی است که در آن ،ارتباط میان مربی و تکتک
فراگیران واجد اهمیت است؛ از این رو هرگز نمیتوان به یک نسخة قابل تعمیم در آموزش معماری رسیده و یک
حکم کلی را صادر کرد ،لذا کاربستهای آموزشی ارائه شده میتواند برای هر یک از دانشجویان و یا برای هر گروه
از آنها ،صورتها و مصادیق خاص خود را پیدا کند.
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استفاده کنند.
 کاربست معمارانه :كمك كنيم كه دانشجو وضعيت خود در هر مرحله يا مقطع از ترم ،با وضعيت خودش در مراحل
پيشتر و يا با آنچه ميتوانست باشد (به وسيلة درك اشكاالتش) مقايسه كند (معيار دروني)؛ نه با ساير همساالنش
(معيار بيروني).
• مصداق معماری :مربي در چند مقطع از دانشجویان بخواهد تا روند خود را از ابتداي ترم تا آن لحظه را براي
خودشان بررسي كنند و به صورت مكتوب نيز به وي تحويل دهند.

جدول  :6جمعبندی کاربستهای آموزشی عام و معمارانه

کاربستهایآموزشیمعمارانه


کاربستهایعامآموزشی


در آموزش معماری ،در بسياری از موارد اهداف میتوانند برای

 .1هداف ویژه و روشنی را تعریف کنيد (اهداف خالی از ابهام باشند).

مربی روشن ،ولی برای دانشجو مبهم باشند تا وی را به مکاشفه
وادار کند.

 .2اهداف باید دشوار و چالشانگيز باشند و در عين حال از محدودة تواناییهای
نظریهاجرایتعيينهدف

فراگيران خارج نباشند.

در طراحی تمرینهایی که در قالب تحليلهای معماری ،اسکيس،
حجمسازی و غيره میدهيم ،مراقب «تکراری»« ،آسان» و یا
«بسياردشوار»بودن آنها باشيم.

 .3هم اهداف کوتاهمدت و هم اهداف بلند مدت برای فراگيران تعيين کنيد

میتوان انواعی از تکاليف را از نظر مدت زمان مجاز برای انجام

 .4بازخوردهایی را برای فراگيران فراهم کنيد که خودکارآمدی آنها را برای

 .1بحث و گفتگوهای فردی و گروهيی دربيارة کارهيا ،ميیتوانيد
بازخوردهای مناسبی را از پيشرفت فراگيران به آنها بدهند.
 .2طراحی«تميرینهيای گروهيی»« ،تميرینهيایی کيه در جميع
کرکسيون میشوند» و «تمرین هایی که فراگير امکان تجدید نظر
در آن را داشته باشد» ،فرصتهایی را فراهم میآورند که دانشيجو
میتواند بازخوردهای مفيد و مناسبی را دریافت کند.
 .1تمرین هایی بدهيم که به جهان واقعی مربوط بوده و در آن بيه
منصة ظهور میرسند.
 .2هنگام توضيح برنامه و یا در بحث و گفتگوهيای گروهيی نييز
میتوان به جنبههای کابردی و ملموس کار اشاره کرد.
 .3اشاره به نقاط ضعف و اشکاالتی که در بعضی از آثيار معمياری

آن ،از یك روزه تا یك یا دو هفتهای طراحی کرد.

(اهداف کوتاهمدت بر خودکارآمدی تأثير بهسزایی دارند).
دستيابی به هدف افزایش دهد.

 .5بر روی جنبههای کاربردی ،ملموس و قابل درک فعاليتهای آموزشی
متمرکز شوید.

ایران و جهان مشهود میباشند و ریشهیابی آنها ميیتوانيد مییيد

اهميت و کاربرد تکاليفی باشد که مربی از فراگيران انتظار دارد.

با توجه به ماهيت رشتة معماری که موضوعات مطرح شيده در آن

 .1تکاليف نو ،گوناگون ،متنوع و جالب طراحی کنيد.

از ویژگی «گوناگونی» و «تنوع» برخوردارنيد ،ميیتيوان از مييان

طيف موضوعات با رویکرد به جنبههيای عملکيردی معمياری تيا
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مباحثی با جهتگيریهای فرمگرایانه ،و یا از مهارت تا خالقييت،
موضوعاتی انتخاب کرد که گوناگونی و نو بودنشيان سيبب ایجياد

جذابيت بيشتر آنها شده و این امر بتواند عالقيهمنيدی فراگيير و

 .2این فرصت را برای فراگيران فراهم کنيد که در مورد فعاليتهای کالسی،
قدری امکان کنترل و انتخاب داشته باشند.

کاهش دلزدگی وی را در پی داشته باشد.

تمرینهایی را طراحی کنيم که فراگيران در« بخشهيایی از آن»،

و یا در «تعيين موضوع تمرین»« ،برنامية زميان بنيدی»« ،شييوة

ارائه» و یا حتی «داوری» ،حق اظهار نظر و انتخاب داشته باشند.

 .8بر بهبود ،یادگيری ،پيشرفت و تسلط شخصی متمرکز شوید.
 .9تالش کنيد که ارزشيابی را خصوصی کنيد ،نه علنی و همچنين فراگيران با
یکدیگر مقایسه نشوند.

تمرینهایی بدهيم که فراگير باید آن را به طور مستقل و بدون
کمك از کسی انجام دهد.

 .1در آموزش معماری ،این کاربست گاهی پاسخ مطلوبی اسيت و
گاهی نه؛ آن گاه که مخاطيب ميا یيك نوآميوز و مبتيدی اسيت،

نامناسب و زمانی که مخاطب ما یك دانشجوی سيال دوم اسيت،

میتواند پاسخ مناسبی باشد.

 .2به تدریج دانشجو باید جرأت مواجهه با واقعيتها را به دست
آورد.

1
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جدول  :6جمعبندی کاربستهای آموزشی عام و معمارانه

 .01از تالش فراگيران قدردانی کنيد.

جدول  :6جمعبندی کاربستهای آموزشی عام و معمارانه
میتوان به صورت کالمی و همچنين با برگزاری نمایشگاه از کار
دانشجویان ،از عملکرد آنها قدردانی کرد .این کار سبب افزایش

که به انگيزش درونی تبدیل شود).

بهتر است جوی در کالس حاکم باشد که بيان ایرادهای هر کاار،

 .00این تفکر را که «اشتباهات ،فرصتهایی برای یادگيری هستند» ،به

به منزلة کمك به بهتر شدن و پيشرفت کار وآموختن از آن تلقای

فراگيران انتقال دهيد و به آنها کمك کنيد که اینگونه بيندیشند.

شود.

 .01برای کمك به تعامل ميان فراگيران ،از گروههای مشارکتی ناهمگن

برخاای از تکااالي را بااه گونااهای طراحاای و تعری ا کناايم کااه

 .01به فراگيران اجازه دهيد زمانبندی کارها و فرصتهای زمانی برای

 .0با در نظر گرفتن تمرینهایی از نوع تحليلی و طراحی معماری

دانشجویان ،آنها را به صورت گروهی (1ا 4نفره) انجام دهند.

استفاده کنيد.

پيشرفت را خودشان تعيين کنند ،زمان یا ملزومات تکلي را برای فراگيرانی که

در انجام کار مشکل دارند ،تغيير دهيد.

که حدود یك تا دو هفته به طول میانجامند ،برای فراگير این

امکان به وجود میآید که خودش برنامة زمانبندی کارش را

تنظيم کند (تعيين اهداف بلندمدت).

 .1به فراگيران ضعي تر در صورت امکان ،زمان بيشتری برای
انجام کارها و تحویل پروژهها بدهيم.

به کار گیری انگیزش تسلط در کالس درس

 .04در فراگيران ،ترجيح تکالي چالشبرانگيز را به جای تکالي آسان پرورش
دهيد.

 .0مرور برخی نمونهها مایتواناد هيجاان و انگيازة فراگيار را در
برگزیدن تمرینهای  1چالشبرانگيز فعال سازد.
طراحی تکالي جذاب و در عين حال چالشبرانگيز ،میتواند ميل

 .01در فراگيران ،انگيزه برای ارضای عالیق و کنجکاوی درونی را به جای
انگيزة کسب رضایت معلم یا به دست آوردن نمرات خوب ،رشد دهيد.

با اهميت دادن و ارزش قائل شدن بارای خاود دانشاجو و فکار و

فراگيران را در به چالش کشيده شدن افزایش دهد.

توان او ،به جاای ایجااد اشاتياس کساب نماره در وی ،مایتاوان

دانشجو را به سمت عالقهمندیهاایش هادایت کارد و از ميازان

توجه او به نمره کاست.

 .06به فراگيران تمرینهای مستقلی بدهيد (مستقالنه روی آن کار کنند) و در
جهت استقالل فکری و نشان دادن پيشرفت آنها تالش کنيد.

 .0در «طراحی تکالي »« ،نوع برخورد» و «ميزان ارتباط مربی با
فراگيران» ،باید به این نکته توجه داشت که فراگيران به یك
استقالل فکری نزدیك شوند و از اتکای خود به مربی بکاهند.
 .1تمرینهایی طراحی کنايم کاه دانشاجو مایبایسات آن را باه

 .01فراگيران را به این سو هدایت کنيد که به جای تکيه بر قضاوت معلم،
قضاوت مستقل را تمرین و تجربه کنند.
 .01فراگيران را به این سو هدایت کنيد که برای موفقيت و شکست به جای
معيارهای بيرونی ،از معيارهای درونی استفاده کنند.

موقعيتهایی را جهت قضاوت برای فراگيران فراهم کنيد.

1

صورت انفرادی انجام دهد.

کمك کنيم که دانشجو وضعيت خود در هر مرحله یا مقطع از
ترم ،با وضعيت خودش در مراحل پيشتر و یا با آنچه میتوانست
باشد (به وسيلة درك اشکاالتش) مقایسه کند (معيار درونی)؛ نه با
سایر همساالنش (معيار بيرونی).
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انگيزه در او و تکرار آن کار مطلوب میشود (البته باید تالش کرد
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 .1این مطلب بر اساس یافتهها و مشاهدات انجام شدة نگارنده طی سالهای آموزش دروس پایه است.
 .2واژة « »constructدر ترجمة متون روانشناسی ،با کلمة «سازه» معادلسازی شده است.
 .3مصادیق ارائه شده ،محصول برخی تمرینهای دروس کارگاه مصالح و ساخت و مقدمات طراحی معماری ( )1و ( )2در
دانشکدة هنر و معماری دانشگاه شیراز است.

