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تبیین عوامل مؤثر بر خود انگیختگی د انشجویان معماری
د ر کارگاه طراحی براساس تئوری د اد ه بنیاد
مریم سلیمانی* ،1حمید ند یمی
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1د انشجوی د کترا معماری ،د انشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
 2د کترای معماری ،استاد د انشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
(تاریخ د ریافت مقاله ،98/05/12 :تاریخ پذیرش نهایی)98/08/18 :

چکید ه
از جمله عوامل مهم د ر پیشبرد روند آموزش معماری ،نقش «خود » و انگیزه های د رونی د انشجو است؛ این
د رحالی است که کم تر تحقیقاتی پیرامون آموزش معماری خود انگیخته و عوامل مؤثر بر  آن انجام شد ه و
بیشتر مطالعات متمرکز بر رشته های تئوری محور بود ه است .د ر این راستا شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش
حضور خود انگیخته د انشجویان معماری ضرورت می یابد  .مطابق با این هد ف ،با توجه به تفاوت سیستم
د ریافت و اد راک اطالعات د ر انگیزه ی د انشجویان 26 ،نفر از د انشجویان د انشگاه های مختلف د ر د و گروه
 13نفره با تیپ شخصیتی حسی و شهود ی مورد کنکاش قرار گرفته است .پژوهشگران با اتکاء بر روش
تئوری د اد ه بنیاد  ،مصاحبه های عمیقی انجام د اد ه اند و بعد از آنالیز د اد ه ها ،عوامل مؤثر بر خود انگیختگی
د انشجویان معماری د ر پنج حوزه ی «آموزش د انش نظری»« ،آموزش مهارت طراحی»« ،ارزشیابی»،
«مالحظات رفتاری» و «مالحظات کالبد ی» را شناسایی کرد ه اند  .نتایج بد ست آمد ه ،نشان د هند ه ترجیحات
نسبتا متفاوت د و تیپ شهود ی با روند اید ه محور و تیپ حسی با روند برنامه محور است .این تفاوت ها،
ضرورت توجه به آموزش های چند گانه د ر مراحل مختلف کارگاه معماری را جهت ایجاد خود انگیختگی
د انشجویان بیان میکنند  .د ر این روند  ،ویژگی های شخصیتی د انشجویان می تواند به عنوان معیار تد ریس
آموزش معماری ،هد ایتگر استاد ان د ر انتخاب شیوه های کارآمد تر و همراه با افزایش خود انگیختگی د ر
د انشجویان باشد .

واژههای کلیدی
خود انگیختگی ،د انشجویان معماری ،تیپ شخصیت ،کارگاه طراحی.
*نویسند ه مسئول :تلفکس.E-mail: M.soleimani@tabriziau.ac.ir ،021-22431635 :
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مقد مه
د ر عصر اطالعات و جهان امروزی یاد گیرند گان خود بایستی
قاد ر به تفکر و عمل کرد ن باشند ؛ و استاد ان میتوانند تنها د ر
نقش راهنما ،با ایجاد ج ّو خالقانه ،د انشجویان را به سوی استقالل،
خود کارآمد ی سوق د هند    (میرریاحی .)108  ،1391,از این جهت،
د ر حوزه نظام آموزشی ،خود انگیختگی عامل مهمی د ر امر آموزش
محسوب می شود و ایجاد انگیزه د ر فرایند یاد گیری ،عاملی است که
می تواند منجر به افزایش پویایی ،تالش و کارآمد ی د انشجویان شود
( .)Lepper,1988اهمیت این موضوع سبب شد ه ،رویکرد های
مختلفی نسبت به انگیزه و عوامل تأثیرگذار بر آن شکل بگیرد ؛ برخی
انگیزه بخشی را ناشی از عوامل بیرونی و برخی آن را متأثر از عوامل
د رونی می د انند  .گروهی نیز بر هر د و وجه بیرونی و د رونی آن تأکید
کرد ه اند ؛ بعنوان نمونه د ر رویکرد هایی چون رفتارگرایی« ،1انگیزش»
تحت تأثیر عوامل بیرونی چون تشویق و تنبیه می تواند عامل هد ایت
باشد ()Eryaman, 2010؛ نگرشی که د ر آن عوامل د رونی ،اختیار
و صالحیت انسان ناد ید ه گرفته شد ه ( )Eisner, 1985و به همین
د لیل انسان د ر رابطه با موقعیت خود نه به عنوان یک موجود مختار
و آزاد  ،بلکه بصورت فرد ی منفعل بحساب می آید (Clements
 .)& Ellerton, 1996این د رحالی است که د ر رویکرد انسانگرا  2
( ،)1960عوامل د رونی نیروی فعال تلقی می شود   (کریمی)1393 ،
و به همین د لیل وجوه آزاد ی ،اراد ه ،خود انگیختگی د ر انسان از
جمله مهم ترین نیروی انگیزشی د ر د رون انسان ها به حساب می آید  
(شولتز و شولتس .)1384 ،همسو با این رویکرد د سی و رایان  3
( ،)1984-2002با طرح نظریه خود تعیین گری ،بر انگیزه های
خود انگیخته د ر علوم تربیتی تأکید کرد ه و نقش انگیزه های بیرونی

را د رصورت یکپارچگی با انگیزه های د رونی فرد مؤثر می د انند
( .)Chen & Jang, 2010; Ryan R. M., 1991د ر این روند  ،با
توجه به اینکه رفتار حاصل از انگیزه د رونی و خود انگیخته ،مؤثرتر از
رفتار کنترلی پند اشته شد ه ،تأکید بر آن د ر روند آموزشی معماری
نیز اهمیت می یابد  .کالس های آموزش طراحی د ر د انشکد ه های
معماری غالباً د ر بازه های طوالنی مد ت   (بین 4تا  5ساعت) برگزار
می شوند و فرایند آموزش آن بیشتر وابسته به «خود » د انشجو و
خالقیت فرد ی است   (شریف)24-25 ،1393  ،؛ به همین د لیل
شناخت عوامل مؤثر د ر افزایش خود انگیختگی د انشجویان طراحی
اهمیت بیشتری می یابد  .این د ر حالی است که اگرچه مطالعات
گسترد ه ای پیرامون عوامل انگیزشی د ر آموزش انجام شد ه است
( Brewer & Burgess, 2005, Tella, 2007سالجقه و شاوون،
 .)Dweck, 1986; 1397اما اکثر این مطالعات بر نمونه های
مورد ی غیر از رشته معماری متمرکز بود ه اند و کم تر مطالعاتی
پیرامون یاد گیری خود تنظیمی د ر رشته های طراحی محور بود ه
است.
هد ف این مقاله ،شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر حضور
خود انگیخته د انشجویان د ر کالس های طراحی معماری با اتکاء
به تجربیات خود د انشجویان معماری است؛ د ر این میان با توجه
به تأثیرگذاری تیپ شخصیت د انشجویان بر انگیزه های د رونی
و ترجیحات فرد ی د ر شرایط آموزشی خود انگیخته ،شناسایی و
تحلیل د اد ه ها د ر روش تئوری د اد ه بنیاد براساس تفاوت ها و وجه
اشتراکات د و تیپ شهود ی  -منطقی و حسی  -منطقی د ر بعد د رونگرا
انجام شد .

 .2خود انگیختگی

بالنچارد و همکاران با تأکید بر نقش مؤثر عمل خود انگیخته ،عقید ه
د اشتند باید   «اعتماد به خود » را د ر افراد (د انشجویان) تقویت کرد
تا بتوانند با غلبه بر ناتوانی و د رماند گی خود  ،نیروهای د رونی را
برای انجام مشتاقانه و خالقانه یک کار به کار گیرند (Blanchard,
 .)Carols, & Randolph, 2003د ر این میان ،یکی از مهم ترین
نظریه هایی که د ر راستای افزایش خود انگیختگی د انشجویان کاربرد
اساسی د ارد  ،نظریه خود تعیین گری است .نظریه خود  تعیین گري
بین انگیزش خود گرد ان و انگیزش کنترل شد ه ،تفاوت قائل است.
بنیانگذاران این نظریه معتقد ند که رفتارهاي د انشجویان را می توان
د ر پیوستاري از خود مختاري و کنترل شد گی توصیف کرد (Gagne
 .)& Deci, 2005هنگامی که یک رفتار خود مختار است فرایند
نظارتی د ر آن انتخابی است ،اما زمانی که رفتار کنترلی است فرایند
نظارت تحمیلی است ( .)Deci & et al., 1991د ر انگیزه د رونی افراد
تمایل د ارند بطور باطنی سطح یاد گیری شان را بد ون طلب پاد اش یا
ترغیب شد ن از جانب د یگران افزایش د هند  ،اما د ر انگیزه های بیرونی
افراد با تکیه بر پاد اش و نتایج مطلوب بیرونی به کاری انگیزه پید ا
می کنند ( .)Lei, 2010د ر نظریه د سی و رایان ،خود انگیختگی د ر
رابطه با سه نیاز د رونی یا ذاتی انسان تعریف می شود ﻛــﻪ به نوعی

انگیختگی که به عمل آزاد یا خود انگیخته اشاره د ارد  ،نوعی
خود مختاری د ر فعالیت افراد ی است که بصورت خود انگیخته بد ان
مشغول هستند ( .)Marinak & Gambrell, 2008د ر این رابطه
شخص با پی برد ن به ارزش های یک رفتار و هویت د اد ن به آن
سعی می کند آن را بطور مشتاقانه و همسو با باورها و ارزش های
د رونی انجام د هد ( .)Deci & et al., 1991بر این اساس اقد امات
خود انگیخته که براساس اعتماد بر خود و انگیزه های د رونی صورت
میگیرد می تواند کنش های مؤثرتر و کارآمد تری به همراه د اشته
باشد ( .)Ryan & Deci, 2000خود انگیختگی برخالف احساس
کنترل شد ن که با احساس فشار و اجبار همراه است ،فعالیتی اراد ی
همراه با اختیار عمل است؛ و د ر حوزه نظام آموزشی و یاد گیری نیز
از اهمیت بسیاری برخورد ار است.
مطابق با مطالعات ،د انشجویانی که خود انگیخته کاری را انجام
می د هند تالش بیشتری برای بهبود و توسعه آن انجام می د هند و
سعی می کنند مهارت و د انش خود را د ر آن زمینه افزایش د هند
()Greenhaus, Callanan & Godshalk, 2000؛ د ر این روند
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ﺑﺎﻋﺚ تقویت اﻧﮕﻴﺰش د روﻧﻲ د ر هر فرد می شود ؛ اﻳـﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از :ﻧﻴﺎز به «ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎري»« ،4شایستگی» 5و «ارتباط»Deci &( 6
 .)Ryan, 1985د ر این  تعریف ،منظور از تقویت حس شایستگی
د ر روند آموزش ،ایجاد حس صالحیت د اشتن و مؤثربود ن د ر انجام
فعالیت ها؛ منظور از ارتباط ،ایجاد ارتباط امن و رضایت بخش با
د یگران؛ و منظور از خود مختاری ،نوعی خود آغازگری و خود نظارتی
د ر فعالیت خود د انشجو است ( .)Deci & et al., 1991مطابق با
مطالعات چنانچه د ر ابعاد مختلف آموزش ،این سه عامل مد نظر
قرار گیرد  ،د انشجویان می توانند با خود انگیختگی بیشتری اقد ام
به انجام بهتر امور کنند  .به عنوان مثال ،والنر و همکاران   ()1983
د ریافتند که د انشجویان که انگیزه ذاتی بیشتری د ارند احساسات
مثبت بیشتری را د ر کالس د رس نشان می د هند .
امروزه د ر آموزش جد ید  ،برخالف شیوه های سنتی که د ر
آن د انشجویان وابسته با استاد هستند  ،تأکید بر استقالل و
خود کارآمد ی د انشجویان   است     .د ر     رویکرد یاد گیرند ه محور   نیز
با   تأکید بر خود انگیختگی ،بر نقش خود کنترلی د انشجو د ر روند
پیشبرد امور آموزشی و یاد گیری اشاره شد ه است .به عنوان مثال،
تحقیقات اخیر با بررسی رابطه تفاوت های فرد ی با ابعاد خود کنترلی،
نشان د اد ند که هرچه انسان خود کنترلی باالتری د اشته باشد
نشان د هند ۀ انگیزه خود مختاری باالتر او است (Holding & et
 .)al., 2019از این منظر با توجه به تفاوت های فرد ی د ر بروز
خود انگیختگی ،ابعاد مختلفی چون خود شکوفایی ،پویایی ،اعتماد
و احترام ،آزاد ی عمل ،شاد مانی ،جو خالقانه ،حمایت از اید ه ها
و ...میتوانند به نوعی زمینه ساز تقویت خود انگیختگی د ر محیط
آموزشی باشد   (حسینی و مهد ی پور .)26 ،1396 ،د ر این رابطه،
مطابق با تعاریف مختلف و به ویژه نظریه خود  تعیین گری د سی
و رایان که به طور شاخصتری بحث خود  تعیین گری را بسط د اد ه
است ،می توان گفت خود  انگیختگی د ر محیط آموزشی از طریق
شرایط مختلفی ایجاد می شود که به طور کلی هریک د ر جهت پاسخ
به سه نیاز خود  مختاری ،ارتباط و حس شایستگی اهمیت می یابند
و می توانند د ر تقویت حضور خود  انگیخته د انشجویان مؤثرتر باشند .

 .3خود انگیختگی د ر آموزش معماری
امروزه با تغییر نقش معمار د ر د نیاي حرفه اى ،نقش مد رس
نیز د ر کارگاه هاى طراحی د چار تغییر شد ه و از سلطه و قد رت
کامل به سوى یک تسهیل کنند ه ،تغییر نمود ه اســت .از این منظر
وظیفه استاد  ،تنها ایجاد یاد گیري نیسـت؛ بلکه تد ارك شرایطی
است که طی آن ،د انشجو خود د ر روند فعالیتی اقد ام به آموختن
و یاد گیری می کند   (کیان ارثی   و همکاران .)68 ،1398 ،آموزش
طراحی معماری به د لیل گسترد گی و تنوع مفاهیم مرتبط با آن
و وجود هم زمان عملیات ذهنی و معناسازی د ر آن   (قد وسی فر،
 )42 ،1391بگونه ای است که نمی توان د ر آن به یک مسیر مشخص
و از پیش تعیین شد ه اشاره کرد ()Robert, 2006, 167؛ چرا که
بطور کلی معماری با د و نوع د انش فنی و ضمنی سروکار د ارد که
د ر آن د انش فنی صریحا قابل انتقال به یاد گیرند ه است و د انش
ضمنی وابسته به خود فرد است و تقویت آن بیشتر متکی به تفاسیر

و باورهای او است   (کالمی و فالحت .)1397 ،از این منظر ،معماری
فرایند مسأله گشایی طراحی ،ابتد ا متکی بر خود د انشجو و د ر مرتبه
بعد ی متکی بر تعامالت فی مابین استاد و شاگرد است .امروزه با
توجه به پیشرفت تکنولوژی و روند جهانی شد ن د ر مواجه با د امنه
مختلف از علوم ،د یگر نمی توان انتظار د اشت شاگرد ان بسان گذشته،
تحت نظر استاد قرار بگیرند و بتوانند یک سبک و سیاق خاص را
د نبال کنند ؛ شرایطی که د ر آن فرایند معماری را تبد یل به هنری
فرد ی کرد ه است و د ر آن قاعد ه های کنترل گر فرد را نفی می کند  
(الوسون .)33  ،1384 ،عالوه بر آن ،شاگرد ان بسته به انگیزه های
مختلف و تفاوت های فرد ی ،راه حل های متفاوتی را د ر مواجه با
مسائل طراحی ارائه می د هند و می توانند صورت مسأله طراحی را
نیز به نحو متفاوتی بفهمند  .بنابراین از این جهت نمی توان د ر حل
مسأله معماری چشم انتظار فرمولی ایستا و جامع برای مسأله های
طراحی بود  ،بلکه باید آنها را د ر کشمکشی د ائم و پویا با راه حل های
طراحی که از سوی د انشجویان مطرح می شود د انست   (همان،
 .)1384د ر این روند  ،ایجاد خود انگیختگی د ر د انشجویان معماری
عاملی است که بر انگیزه فرد ی د انشجویان مؤثر بود ه و نه تنها
منجر به یاد گیری عمیق تر موضوع می شود بلکه می تواند زمینه ساز
بروز تفکر خالق د ر وجه هنری و ذهنی معماری شود   (بذرافشان و
باور .)1394 ،شرایطی که د ر آن با محور قرار د اد ن خود یاد گیرند ه،
بیشترین اهمیت را به روند یاد گیري خالق ذهنی د اد ه است   (آصفی
و سلخی .)73 ،1396 ،د ر این روند انگیزش د رونی و خود انگیختگی
بعنوان محرک اصلی برای د ستیابی به تفکر خالق فرد ی است
( )Amabile, 1985که د ر روند آموزش معماری شرایطی را جهت
تقویت انگیزه د رونی ایجاد کرد ه و باعث می شود افراد به طور
خود انگیخته سطح یاد گیریشان را بد ون کنترل و ترغیب د یگران،
به منظور کسب رضایت د رونی افزایش د هند (Deci & Ryan,
 .)1985بنابراین با توجه به تعاریف ،به نظر می رسد آموزش معماری
عالوه بر د انش صریح و فنی ،نیازمند روند آموزشی فراتری است
که د ر آن زمینه خود انگیختگی د انشجو د ر روند تفکر خالق و حل
مسائل طراحی صورت پذیرد و د ر آن د انشجو بتواند کار خود را نقد
و تفکر خالق خود را کنترل کند   (شریف .)25 ،1393 ،با توجه به
این مسأله آموزش د هند ه ها می توانند برای بهبود یاد گیری فراگیران
با زمینه سازی جهت افزایش انگیزش د رونی بر حضور خود انگیخته
د انشجویان د ر کالس های آموزشی ،هد فگذاری کنند و با کنترل
د رست آموزش د روس طراحی معماری که یکی از مهم ترین د روس
د ر زمینۀ آموزش معماری است ،ج ّو آموزش خالق را جهت افزایش
یاد گیری خود انگیخته ایجاد کند .

 .4روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع کیفی است که د ر آن سعی شد ه ،بر
مبنای رویکرد استقرائی و به روش «تئوری د اد ه بنیاد » عوامل
مؤثر بر خودانگیختگی د انشجویان معماری تبیین گرد د  .د ر این
روش د اد ه های اولیه از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و
یاد د اشت های مید انی جمع آوری شد  .برای سنجش کیفیت سواالت
مصاحبه و د ستیابی به اطالعات د قیق تر ،ابتد ا چهار نمونه مصاحبه
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آزمایشی به صورت پایلوت انجام شد تا بتوان سواالت را متناسب با
روند پاسخگویی مصاحبه گر و مبانی عوامل خود انگیختگی تد وین
کرد  .چارچوب اصلی سواالت پژوهش د ر یک محور اساسی چگونگی
حضور خود انگیخته و فعال د ر کارگاه طراحی بود ه است که د ر
ابعاد مختلف آموزشی   (ارزیابی ،کرکسیون ها ،طرح مسأله ،ارائه،
مالحظات رفتاری و )...مورد توجه قرار گرفته است.
د ر این راستا از آنجا که میزان ژرف نگری و امکان مصاحبه های
عمیق د ر پژوهش های کیفی مد نظر قرار گرفته است ،لذا افراد ی
به صورت هد فمند از میان د انشجویان معماری انتخاب گرد ید ند که
بتوانند حد اکثر اطالعات غنی را د ر اختیار پژوهشگران قرار د هند .
د ر این میان با توجه به نقش ویژگی های شخصیتی د انشجویان بر
سبک های یاد گیری ( )Kolb, 2004سعی شد از میان ابعاد مؤثر
بر تیپ های شخصیتی ،که شامل چهار بعد مستقل د رون گرایی-
برون گرایی   (نحوه تأمین انرژیهای خود د ر تعامالت) ،حسی-
شهود ی   (نحوه د ریافت و تفسیر اطالعات) ،منطقی -احساسی  
(نحوه تصمیمگیری و پرد ازش اطالعات) و قضاوتی -اد راکی  
(نگرش به زند گی و جهان بیرون) ( ،)Jung, 1971آن د سته از
متغیرهای   شخصیتی مد نظر قرار گیرند که بیشترین تأثیر را بر
سبک یاد گیری د اشته باشند  .د ر این روند از آنجا که سبک یاد گیری
بطور مشخص د ر رابطه با چگونگی د ریافت و پرد ازش اطالعات
و ساماند هی آن تعریف می شود   (علی بیگی و همکاران،1390 ،
 )73د و شاخص شخصیتی حسی و شهود ی که بیشترین تأثیر را
د ر سبک د ریافت و اد راک اطالعات د ارند (،)Andersen, 2000
بعنوان متغیرهای مد نظر د ر انتخاب د و گونه متمایز از د انشجویان
تعیین شد ند  .عالوه بر آن ،از آن جهت که شاخص شخصیتی
منطقی -احساسی نیز د ر روند تصمیم گیری و پرد ازش اطالعات
د انشجویان مؤثر است ،سعی شد جهت کنترل عوامل مد اخله گر و
بررسی د قیق تر تأثیرگذاری د و بعد شهود ی و حسی ،هر د و گروه با
بُعد شخصیتی منطقی انتخاب شوند  .د لیل انتخاب این بُعد بعنوان
شاخص ثابت ،فراوانی بیشتر این تیپ شخصیت د ر د انشجویان

معماری بود ه است .د ر این مسیر ،پرد اختن به تیپ های مختلف
شخصیتی عوامل مد اخله گر زیاد ی را بر شرایط پژوهش تحمیل
خواهد کرد که از د امنه مطالعاتی این پژوهش خارج است و نیازمند
مطالعه د ر پژوهش های جد اگانه است .د ر این پژوهش تعد اد 26
نفر از د انشجویان و د انش آموختگان معماری با د و تیپ شخصیتی  
(حسی -منطقی) و (شهود ی -منطقی) ،د ر د و گروه 13تایی انتخاب
شد ند   (رجوع شود به جد ول   .)1تعد اد نمونه های انتخاب شد ه تا
جایی اد امه یافت که محتوای جد ید ی استنباط نشد و مطالعات به
اشباع اطالعاتی رسید ند  .د ر این روند برای تعیین تیپ شخصیت
مصاحبه شوند گان از آزمون خود شناســی مایرز-بریگز   (،)MBTI
که بر پایه نظریه شخصیت کارل گوستاو یونگ شکل گرفته است،
استفاد ه شد .
مطابق با مبانی تیپ های شخصیتی ،اگر فرد ی د ارای تیپ حسی
باشد واقع بینانه ،بیشتر به آن د سته از اطالعاتی توجه د ارد که
از طریق حواس پنجگانهشان   (المسه ،بویایی ،چشایی ،شنوایی و
بینایی) مستقیماً از د نیای بیرونی و واقعی به د ست آمد ه است د ر
حالی که فرد ی با تیپ شخصیتی شهود ی بیشتر به اطالعاتی توجه
د ارد که ناشی از برد اشت د رونی و د رک و تفسیرخود ش است و
کم تر به د نیای بیرونی اعتبار می د هند (.)Jung, 1971
د ر اد امه پژوهشگران با مشاهد ات مستمر د ر کالس های   طراحی
(بعنوان استاد طرح) و زیر نظرگرفتن واکنش های رفتاری
د انشجویان    د ر شرایط مختلف روند آموزشی و مصاحبه با استاد ان
با د و تیپ شخصیتی منتخب ،اقد ام به تکمیل و ارزیابی مصاحبه ها
نمود ه اند  .د ر این روند به منظور افزایش روایی یافته ها ،راهبرد های
چند گانه ای اتخاذ گرد ید  .1 :د ر آنالیز د اد ه ها سعی شد یافته ها با
منابع نظری موجود مقایسه و تطبیق د اد ه شوند ؛  .2د اد ه ها به وسیله
سه نفر از استاد ان مود تأیید مصاحبه گران بازبینی و ارزیابی شود ؛
 .3به منظور تأیید نتیجه گیری ها و جلوگیری از سوگیری ها ،سعی
شد نتایج ارزیابی مصاحبه ها از طریق گفتمان و تماس تلفنی با
بعضی از شرکت کنند گان د رمیان گذاشته شود .

جد ول  -1ویژگی های مشارکت کنند گان د رانجام مصاحبه ها.
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تبیین عوامل مؤثر بر خودانگیختگی دانشجویان معماری در کارگاه طراحی
براساس تئوری دادهبنیاد

 .4یافته های پژوهش
د ر آنالیز و د سته بند ی د اد ه ها ،با اتکا به شیوه رهیافت نظامند
استرواس و کوربین   (استراوس و کوربین ،)1385 ،د ر سه مرحله
اصلی کد گذاری باز(   8مقوله بند ی) ،محوری(   9تبیین رابطه علت
و  معلولی بین مقوله ها) و انتخابی(   10تئوری سازی) انجام شد .
 .1 .4کد گذاری باز و محوری
د ر این جد ول ها سعی گرد ید مفاهیم اصلی از بخش های مختلف
مصاحبه استخراج و برچسب گذاری شوند  .متناسب با پرسش های
مورد نظر ،د اد ه ها د ر سه د سته مربوط به سه کلید واژه مشخص
خود مختاری ،ارتباط و شایستگی که به طور کلی معرف ابعاد
مختلف خود تعیین گری و د ر نتیجه افزایش خود انگیختگی است،
طبقه بند ی شد ند  .د ر این روند برخی از نقل قول ها متناسب با د و

تیپ شخصیتی حسی و شهود ی ارائه و مفاهیم کلی د ر رابطه با
هریک از نقل قول ها تبیین گرد ید ه است .د ر جد ول  2به طورخالصه
مقوله ها د ر کد گذاری باز و محوری ارائه شد ه اند .
 .2 .4کد گذاری انتخابی   (تبیین مد ل تئوریک)
د ر این مرحله مقوله محوری د ر کد گذاری انتخابی ،به
شکلی نظامند به د یگر مقوله ها ربط د اد ه شد ه است .متناسب با
مد ل تحلیلی (تصویر  ،)1مقوله محوری «عوامل مؤثر بر حضور
خود انگیخته د انشجویان معماری» با چهار عامل مالحظات رفتاری،
مالحظات کالبد ی ،آموزش د انش نظری و ساختار آموزش مهارت
طراحی قابل ارزیابی است .د ر این مد ل ساختار مهارتی د ر کالس
طراحی معماری شامل   4مرحله   (طرح مسأله ،اید ه یابی ،توسعه طرح
و کرکسیون)؛ ارزشیابی شامل د و مؤلفه   (ارائه و ارزیابی)؛ مالحظات

جد ول  -2مقوله های مستخرج د ر رابطه با عوامل انگیزشی مؤثر د ر حضور خود انگیخته د انشجویان معماری.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ
 -A3اﺳﺘﺎدي ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺪول آﯾﺘﻢﻫﺎي ﻧﻤﺮهدادن ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺪوﻧﻢ ﺧﻮب و ﺑﺪ ﮐﺎرم ﺑﺎ ﻫﻢ دﯾﺪه ﺷﺪه و اﮔﺮ
ﻧﻤﺮهام ﮐﻢ ﺷﺪه در ﮐﺠﺎي ﮐﺎرم اﯾﺮاد داﺷﺘﻪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺎرﺣﺖ ﻣﯽﺷﺪم.
 -A5اﺳﺘﺎد در ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و
ﺟﻮاﻧﺐ اﺛﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ آﯾﺘﻢ ﻣﺤﺪود ...در اﯾﻦ
ﺻﻮرت در ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرت دارم ﻫﻢ ﺟﺰو
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺤﺴﺎب ﺑﯿﺎد؛
 :A2ﻣﻦ در ﻃﻮل ﺗﺮم ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ و دوﺳﺖ
دارم اﯾﻨﻮ اﺳﺘﺎد ﺑﺒﯿﻨﻪ و در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ
ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﻫﻢ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺑﺸﻪ...
 -A6از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺮاﺣﻞ اول ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮح ام ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪم ﻣﯽ آﻣﺪ ،زﯾﺮا اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻢ را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اداﻣﻪ دﻫﻢ و ﻣﯽ-
ﺧﻮاﺳﺘﻢ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺸﻢ ﻣﺜﻞ اوﻧﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺪام ﺗﻌﺮﯾﻔﺶ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﺧﻮدﻣﻢ رو ﻫﻢ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮم.
 -A5وﻗﺘﯽ اﺳﺘﺎد ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﮐﻼس ﭘﮑﺮم و
دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﺎرم را اداﻣﻪ دﻫﻢ...
 :A2ﻧﻈﻢ و ﺟﺪﯾﺖ اﺳﺘﺎد در ﮐﻼس ﺑﺮاﯾﻢ اﻫﻤﯿﺖ داره،
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼس ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدش رﻫﺎ ﻧﺸﻮد.
 -A2اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻼس ﭼﻘﺪر ﺑﻪ دردم ﺑﺨﻮرد
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﻪ ﭼﻮن وﻗﺖ ﻣﯽذارم ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ در اﻧﺠﺎم ﯾﮏ
ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮﺷﻮم.
 -A4ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻣﺤﺪودي دارﻧﺪ و اﻧﺠﺎم
دادﻧﺶ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺴﺘﻪام ﻣﯽﮐﻨﺪ
 -A1ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺬاره ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ ﮐﺎر
رو ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ....
 :A2ﺧﻮﺑﯿﻪ ﮐﺮﮐﺴﯿﻮن ﺟﻤﻌﯽ اﯾﻨﻪ اﺳﺘﺎد ﺳﺮ ﮐﺎر ﻫﻤﻪ
ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺸﻪ و ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ در
ﻻﺑﻼي ﺑﺤﺚ از ﻧﮑﺎت ﮐﺎر ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم.
 -A1دوﺳﺖ دارم ﮐﻼس ﭘﺮ ﻧﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻼسﻫﺎي ﻣﺎ در
زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻢ ﻧﻮر اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ زود
ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻢ...
 :A3ﻣﻌﻤﻮﻻ وﺳﻂ ﮐﻼس ﻣﯽﺷﯿﻨﻢ ﭼﻮن دوﺳﺖ دارم
ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻢ و ﮔﭗ ﺑﺰﻧﻢ...
 :A8ﺧﻮﺑﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻼس ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري
ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﮐﻼس ﻣﺘﻨﻮع ﺷﻮد ﻫﻢ از
آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ

ﺗﯿﭗ) -(Aﺣﺴﯽ

ﺗﯿﭗ)-(Bﺷﻬﻮدي

ﺟﺰﺋﯽﮐﺮدن ﺑﺎرم
ﻧﻤﺮهﮔﺬاريدر ارزﯾﺎﺑﯽﻃﺮح
ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪي از ﻧﻤﺮهدﻫﯽ
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺮه ﻣﺜﺒﺖ
ﻋﺪم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ
و زودﻫﻨﮕﺎم
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر در
ارزﯾﺎﺑﯽ
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻧﻤﺮه
ﻧﻬﺎﯾﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ آن
ﻋﺪم ﺗﺨﺮﯾﺐ و
اﻧﺘﻘﺎد اﻓﺮاﻃﯽ
ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪي از ﻧﮕﺎه
ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ اﺳﺘﺎد
ﺟﺪﯾﺖ و اﻫﻤﯿﺖداﺷﺘﻦ
ﮐﻼس ﺑﺮاي اﺳﺘﺎد
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ و ﺗﺄﯾﯿﺪﺷﺪن
از ﻃﺮف اﺳﺘﺎد
ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪي از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺷﺪن ﮐﺎر ﺑﺎ دﯾﮕﺮان

ﺷﺎﺧﺺﮔﺬاري و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻗﺎﻋﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺮح
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﮐﺎر
ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻘﺎط
ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت در ارزﯾﺎﺑﯽ
اﺳﺘﺮس از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﺟﺒﺮان
ﭘﺮورش ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎر ﻧﻪ
اﻧﺘﻘﺎد از ﺿﻌﻒﻫﺎ
ﻋﺪم ارزش ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻓﻘﻂ در ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺮه
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ و
ﺗﺄﯾﯿﺪ دﯾﮕﺮان
ارج و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﮐﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﮐﺴﺐ اﻧﮕﯿﺰه از اﺷﺘﯿﺎق
اﺳﺘﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر داﻧﺸﺠﻮ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺧﺘﯿﺎردادن و
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدن ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي
رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ

اﻧﺘﻈﺎرات و زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ

ﺗﺎﯾﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ

وﺟﻮد ﻧﻈﻢ و اﻧﺘﻈﺎم در
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮوژه

ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺗﺎﯾﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮح داﻧﺶ
ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﻼس

ﺑﯿﺰاري از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﮑﺮاري
ﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﯽ

ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎرﻫﺎ
ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ آن
ﮐﺮﮐﺴﯿﻮن ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮاي
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻤﺘﺮ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ دﻟﺒﺎز و
ﻧﻮرﮔﯿﺮﺑﻮدن ﮐﻼس
وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ و
ﻣﺸﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ راﺣﺘﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن و
اﺳﺘﻔﺎده از آن
وﺟﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻌﻤﺎري
در ﮐﻼس

اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و
اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺮاز وﺟﻮد
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﺮﮐﺴﯿﻮن ﺟﻤﻌﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺮاز ﻋﻘﯿﺪه
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزي و
راﺣﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﻃﺮاﺣﯽ
وﺟﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاي
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎرﻫﺎ در ﮐﻼس
اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﭼﯿﺪﻣﺎن و
ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﻼس
ﻋﺪم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﭼﯿﺪﻣﺎن
ﮐﻼس ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ
 -B4ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎي زﯾﺎد از ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﮐﺎرم ﺧﻮب ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻓﻘﻂ اﻧﺮژيام را ﻣﯽﮔﯿﺮد
و ذوق ام ﺑﺮاي اداﻣﻪ اش ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺸﻪ.
 :B3ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارم ﮐﺎرم رو ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ وﻟﯽ از اﯾﻦ
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﻪ ﺧﻮب ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻪ و ﻧﻈﺮﺷﻮن ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﺎﺷﻪ...
 :B7ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ از ﮐﺎرﻫﺎ اوﻧﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
ﻫﯿﺖ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﻪ و ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ اﺑﺮاز ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻨﯿﻢ و
ﺧﻮدﻣﻮن ﻫﻢ ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﯿﻢ...
 -B1وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ دﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
اﯾﺪهﻫﺎﯾﻤﺎن را ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،از ﺧﻮدم رﺿﺎﯾﺖ و ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ
دارم....ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺎرم ﺑﺮاي ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻬﻤﻪ؛ و ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎرم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي از
ﺧﻮدم ﻧﺸﺎن دﻫﻢ.
 -B2ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺎد ﻫﯿﺠﺎن و
اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎرم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻼس ﻃﻮري
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎي ﺧﻮدﺷﺎن
را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺪود از اﯾﻦ
روﻧﺪ ﻟﺬت ﺑﺒﺮد.
 :B6ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺎرم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻤﻮم ﺑﺸﻪ وﻟﯽ
ﺧﺐ اﺳﺘﺎد ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ...
 :B1اﺳﺘﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ رو ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻪ
ﻣﯽﺗﻮﻧﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮي اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
 :B4اﯾﻨﮑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﻈﺮﺷﻮن رو اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﻪ .ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺸﻮن
رو اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
 -B3ﭼﻮن زﻣﺎن زﯾﺎدي در ﮐﻼس ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
دوﺳﺖ دارم ﻓﻀﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدم رو ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ
ﺧﻮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ...
 :B1دوﺳﺖ دارم ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻼس ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
ﺑﺎﺷﻪ و ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ ﭼﺎي ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ و راﺣﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
 :B9دوﺳﺖ دارم ﻫﺮﺟﺎ راﺣﺘﻢ ﺑﺸﯿﻨﻢ و اﺳﺘﺎد ﯾﮏ ﻧﻈﻢ
ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﭼﯿﺪﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﮑﻨﺪ.

10
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  4شماره  3پاییز ۱۳۹۸

ﻧﻘﻞﻗﻮل ﻫﺎ
 :A5ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻼسﻫﺎ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ داﻣﻨﻪ ارﺗﺒﺎطﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﮐﻼس ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 :A3در ﺑﺤﺚﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ از ﻧﮑﺎت
ﻣﻄﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ و زﻣﺎن زودﺗﺮ ﻣﯽﮔﺬره...
 :A10ﭼﺮا ﻫﻤﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ رو ﺗﺼﻮر
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻮﺑﻪ اﺳﺘﺎدﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺬارن
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﺻﺖ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺻﻤﯿﻤﯽﺗﺮي ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
 :A5اﺳﺘﺎد ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﺑﺎﺳﻮاد و ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺻﻤﯿﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ آن
ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از او اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 :A3اﺳﺘﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﺑﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪش ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ از
ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺨﺖ و ﻧﺎآﺷﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﺗﺮ ﮔﯿﺞ
ﺑﺸﻢ ...اﯾﻨﺠﻮري ارﺗﺒﺎﻃﻢ ﺳﺮدﺗﺮم ﻣﯿﺸﻪ...
 :A11ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺨﺼﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رو ﺑﺪوﻧﻦ و ﺑﺘﻮﻧﻦ درﮐﺸﻮن ﮐﻨﻨﺪ،
اﯾﻨﺠﻮري ﺧﻮدﺑﺨﻮد ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺪﻻﻧﻪﺗﺮي اﯾﺠﺎد
ﻣﯿﺸﻪ و اُﻧﺲ ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻪ.
 :A8از اﺳﺘﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺻﻼً اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي
ﻧﺪارﻧﺪ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎﺷﻮن دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯿﺎد و از ﮐﻼس ﻃﻔﺮه ﻣﯽرم.
 :A4ﻣﺸﻮرت ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ ﺑـﺎ دوﺳـﺘﺎن ﺑﺎﻋـﺚ
ﻣﯽﺷﻪ از زاوﯾﻪ دﯾﺪ اوﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﺎرم رو ﺑﺒﯿﻨﻢ و از
راﻫﮑﺎرﻫﺎي اوﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ....
 :A13ﺧﻮﺑﻪ اﺳـﺘﺎد در ﮔـﺮوهﻫـﺎي ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮه
زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎط و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رو ﻓـﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺎرﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﻧﻈـﺮات
ﺧﻮﺑﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ و از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
 :A1در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ ﻃـﺮح ﺑﯿﺸـﺘﺮ دوﺳـﺖ
دارم ﻓﺮدي ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﯽدوﻧـﻢ ﺑﺎﯾـﺪ
ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ و ﺧﻮدم از ﻋﻬﺪش ﺑﺮﻣﯿﺎم...

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ

ﺗﯿﭗ) -(Aﺣﺴﯽ

ﺗﯿﭗ)-(Bﺷﻬﻮدي

ﺟﻤﻊﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزي

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ و ﻗﻠﻤﺮو
ﺷﺨﺼﯽ داﻧﺸﺠﻮ

ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط دوﺳﺘﺎﻧﻪ و
رﻓﺖ آﻣﺪ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ آﺗﻠﯿﻪ

ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر دوﺳﺘﺎن و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ارﺷﺪ در ﮐﻼس

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺎدﻻت ﻧﻈﺮ و
ﮐﺴﺐ اﯾﺪه در ﺑﺤﺚ ﺟﻤﻌﯽ

اﺑﺮاز ﻋﻘﯿﺪه و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در
ﮐﺮﮐﺴﯿﻮن ﺟﻤﻌﯽ

اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح

ﻣﻮﺿﻮعدﻫﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮاي
ﺑﺤﺚﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ -ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

ﻧﻘﻞﻗﻮلﻫﺎ
 :B3ﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎد از ﺳﺎل ﺑﺎﻻﯾﯽﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑــﻪ ﮐــﻼس ﻣــﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨــﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﻤــﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻨــﺪ و
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺸــﺎن را در اﺧﺘﯿﺎرﻣــﺎن ﻗــﺮار دﻫﻨــﺪ ...اﯾــﻦ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐـﻼس را از ﯾﮑﻨـﻮاﺧﺘﯽ ﺧـﺎرج و
ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ را ﻣﯿﺴﺮﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
 :B1وﻗﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ روي ﮐﺎرﻫﺎ ﺣـﺮف ﺑـﺰﻧﯿﻢ
ﺣﺎل ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻢ ،ﭼﻮن ﻣﯽﺷﺪ ﺧﻮدﻣﻮ ﺑﺮﯾﺰم ﺑﯿﺮون.
 :B7ﮐﺎش اﺳﺘﺎد ﺧﻮدش ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ،ﺑﺤﺚﻫﺎي
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐـﺎرﻣﻮن رو ﺑـﺎز ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑﭽـﻪﻫـﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻼﺳﻢ ﺧﺸﮏ ﺟﻠﻮ ﻧﺮود.

 :B4ﺷﻮﺧﯽ و ﺟﻮ ﻏﯿﺮﻓﺮﻣﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻮ زﺟـﺮ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻮ آزاد،
ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪي از آزادي ﻋﻤﻞ
آور و ﺧﺸﮏ و ﮐﺴﺎﻟﺖ آور ﮐﻼس ﻣﯿﺸﻪ.
ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﻣﻨﻌﻄﻒ
ﻣﺤﺪود در ﮐﻼس
 :B6اﺳﺘﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﻮن
رو ﺑﺪﻧــﻪ و ﯾــﮏ راﺑﻄــﻪ ﺻــﻤﯿﻤﯽ اﯾﺠــﺎد ﮐﻨــﻪ و ﺑــﺎ
ارزشدادن ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ و
ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﺗﺤﺴــﯿﻦ ﻧﻘــﺎط ﻗﻮﺗﺸــﻮن ﺑﻬﺸــﻮن ارزش ﺑــﺪه...
ﻋﺪم ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ
اﯾﻨﺠﻮري ﺑﭽﻪﻫـﺎ ﻗﻄﻌـﺎ ﺧﯿﻠـﯽ ﺑـﺮاي ﮐـﻼس ﻣﺎﯾـﻪ
ﻣﯿﺬارن....
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻇﺎﻫﺮي
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ داﻧﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺘﺎد
 :B9دوﺳﺖ دارم ﺑﭽﻪﻫﺎ و اﺳـﺘﺎدان ﺑـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و
و ﻋﻤﻠﮑﺮدي اﺳﺘﺎد
ﻗﻮﻣﯿــﺖ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن اﺣﺘــﺮام ﺑﮕﺬارﻧــﺪ و ﮔﺮوﻫــﯽ را
ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻮرد اﺷـﺎره ﻣﻨﻔـﯽ ﻗـﺮار ﻧﺪﻫﻨـﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺣﯿﺎت ﻓﺮدي در
اﺳﺘﻔﺎده از ادﺑﯿﺎت ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﭼﻮن ذﻫﻨﻢ درﮔﯿﺮ ﻣﯿﺸﻪ و دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﺑـﻪ ارﺗﺒـﺎﻃﻢ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﻓﻬﻢ داﻧﺸﺠﻮ
اداﻣﻪ دﻫﻢ.
 :B10ﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻢ رو و ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ اﺳـﺖ وﻟـﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﯾﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ دوﺳﺖ داره ﺑﺎ اﺳﺘﺎد راﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑـﺮاي
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺨﺼﯽ
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎش ﺧﻮد اﺳـﺘﺎد در اﯾﺠـﺎد راﺑﻄـﻪ ﺻـﻤﯿﻤﯽ
داﻧﺸﺠﻮ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت
داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺼﻮرت ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ ﯾﺦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را آب ﮐﻨﻨﺪ.
 :B6ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺧﻮﺑﻪ ﯾـﮏ ﻫﯿـﺖ از اﺳـﺎﺗﯿﺪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت دوﺳﺘﺎن در
دوﺳﺘﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺪهﯾﺎﺑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫـﺎ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺪهﯾﺎﺑﯽ
ارﺗﺒــﺎط ﺑﺎﺷــﻦ ،ﭼــﻮن ﻃﺮاﺣــﯽ ﯾــﮏ زﻣــﺎن ﻣﻌــﯿﻦ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺮدي در
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ در ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻪ...
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
 :B7ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑـﺎ داﻧﺸـﺠﻮ در ارﺗﺒـﺎط
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﻢ در روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻣﺠﺎزي
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﺮم
ﺧﺮده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ در ﺣﻞ
ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﺷﻨﯿﺪن اﯾﺪهﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮم .ﭼﻮن ﻃﺮاﺣﯽ وﻗﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاره...
ﺗﻤﺎرﯾﻦ
 :B12اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎد از ﺳﺎل ﺑﺎﻻﯾﯽﻫﺎ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺑﯿﺎن ﮐﺎر ﺗﺮم ﭘﯿﺸﺸﻮن رو ﺑﺮاﻣﻮن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪن ﺧﯿﻠﯽ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺠﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﺎد
ﺧﻮﺑﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﺪوده اﻧﺠﺎم ﮐﺎر دﺳـﺘﻤﻮن ﻣﯿـﺎد و
ﺑﺎ اوﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﯿﻢ.
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ﻧﻘﻞﻗﻮل ﻫﺎ
 :A5ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻼسﻫﺎ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ داﻣﻨﻪ ارﺗﺒﺎطﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﮐﻼس ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 :A3در ﺑﺤﺚﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ از ﻧﮑﺎت
ﻣﻄﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ و زﻣﺎن زودﺗﺮ ﻣﯽﮔﺬره...
 :A10ﭼﺮا ﻫﻤﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ رو ﺗﺼﻮر
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻮﺑﻪ اﺳﺘﺎدﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺬارن
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﺻﺖ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺻﻤﯿﻤﯽﺗﺮي ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
 :A5اﺳﺘﺎد ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﺑﺎﺳﻮاد و ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺻﻤﯿﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ آن
ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از او اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 :A3اﺳﺘﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﺑﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪش ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ از
ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺨﺖ و ﻧﺎآﺷﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﺗﺮ ﮔﯿﺞ
ﺑﺸﻢ ...اﯾﻨﺠﻮري ارﺗﺒﺎﻃﻢ ﺳﺮدﺗﺮم ﻣﯿﺸﻪ...
 :A11ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺨﺼﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رو ﺑﺪوﻧﻦ و ﺑﺘﻮﻧﻦ درﮐﺸﻮن ﮐﻨﻨﺪ،
اﯾﻨﺠﻮري ﺧﻮدﺑﺨﻮد ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺪﻻﻧﻪﺗﺮي اﯾﺠﺎد
ﻣﯿﺸﻪ و اُﻧﺲ ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻪ.
 :A8از اﺳﺘﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺻﻼً اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي
ﻧﺪارﻧﺪ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎﺷﻮن دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯿﺎد و از ﮐﻼس ﻃﻔﺮه ﻣﯽرم.
 :A4ﻣﺸﻮرت ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ ﺑـﺎ دوﺳـﺘﺎن ﺑﺎﻋـﺚ
ﻣﯽﺷﻪ از زاوﯾﻪ دﯾﺪ اوﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﺎرم رو ﺑﺒﯿﻨﻢ و از
راﻫﮑﺎرﻫﺎي اوﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ....
 :A13ﺧﻮﺑﻪ اﺳـﺘﺎد در ﮔـﺮوهﻫـﺎي ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮه
زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎط و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رو ﻓـﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺎرﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﻧﻈـﺮات
ﺧﻮﺑﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ و از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
 :A1در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ ﻃـﺮح ﺑﯿﺸـﺘﺮ دوﺳـﺖ
دارم ﻓﺮدي ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﯽدوﻧـﻢ ﺑﺎﯾـﺪ
ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ و ﺧﻮدم از ﻋﻬﺪش ﺑﺮﻣﯿﺎم...

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ

ﺗﯿﭗ) -(Aﺣﺴﯽ

ﺗﯿﭗ)-(Bﺷﻬﻮدي

ﺟﻤﻊﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزي

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ و ﻗﻠﻤﺮو
ﺷﺨﺼﯽ داﻧﺸﺠﻮ

ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط دوﺳﺘﺎﻧﻪ و
رﻓﺖ آﻣﺪ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ آﺗﻠﯿﻪ

ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر دوﺳﺘﺎن و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ارﺷﺪ در ﮐﻼس

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺎدﻻت ﻧﻈﺮ و
ﮐﺴﺐ اﯾﺪه در ﺑﺤﺚ ﺟﻤﻌﯽ

اﺑﺮاز ﻋﻘﯿﺪه و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در
ﮐﺮﮐﺴﯿﻮن ﺟﻤﻌﯽ

اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح

ﻣﻮﺿﻮعدﻫﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮاي
ﺑﺤﺚﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ -ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪي از آزادي ﻋﻤﻞ
ﻣﺤﺪود در ﮐﻼس

ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻮ آزاد،
ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﻣﻨﻌﻄﻒ

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ

ارزشدادن ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ و
ﻋﺪم ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ داﻧﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺘﺎد

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻇﺎﻫﺮي
و ﻋﻤﻠﮑﺮدي اﺳﺘﺎد

اﺳﺘﻔﺎده از ادﺑﯿﺎت ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﻓﻬﻢ داﻧﺸﺠﻮ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺣﯿﺎت ﻓﺮدي در
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺨﺼﯽ
داﻧﺸﺠﻮ

ﺗﻮﺟﻪ ﯾﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
داﻧﺸﺠﻮ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت دوﺳﺘﺎن در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺪهﯾﺎﺑﯽ

ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ
دوﺳﺘﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺪهﯾﺎﺑﯽ

ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺮدي در
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ در
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ

ﺧﺮده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ در ﺣﻞ
ﺗﻤﺎرﯾﻦ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﺮم
ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﺷﻨﯿﺪن اﯾﺪهﻫﺎي آﻧﻬﺎ

ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺠﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﺎد

رفتاری شامل  3مؤلفه   (خود مختاری ،شایستگی و ارتباط) و د انش
نظری شامل  2مؤلفه   (انتقال و محتوای د انش) است.

 .5بحث و تحلیل یافته ها
با توجه به مد ل تئوریک تصویر   ،1مؤلفه های اصلی مؤثر د ر
خود انگیختگی د انشجویان معماری د ر چهار د سته اصلی زیر قابل
بحث و تحلیل است.

ﻧﻘﻞﻗﻮلﻫﺎ
 :B3ﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎد از ﺳﺎل ﺑﺎﻻﯾﯽﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑــﻪ ﮐــﻼس ﻣــﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨــﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﻤــﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻨــﺪ و
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺸــﺎن را در اﺧﺘﯿﺎرﻣــﺎن ﻗــﺮار دﻫﻨــﺪ ...اﯾــﻦ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐـﻼس را از ﯾﮑﻨـﻮاﺧﺘﯽ ﺧـﺎرج و
ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ را ﻣﯿﺴﺮﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
 :B1وﻗﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ روي ﮐﺎرﻫﺎ ﺣـﺮف ﺑـﺰﻧﯿﻢ
ﺣﺎل ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻢ ،ﭼﻮن ﻣﯽﺷﺪ ﺧﻮدﻣﻮ ﺑﺮﯾﺰم ﺑﯿﺮون.
 :B7ﮐﺎش اﺳﺘﺎد ﺧﻮدش ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ،ﺑﺤﺚﻫﺎي
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐـﺎرﻣﻮن رو ﺑـﺎز ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑﭽـﻪﻫـﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻼﺳﻢ ﺧﺸﮏ ﺟﻠﻮ ﻧﺮود.
 :B4ﺷﻮﺧﯽ و ﺟﻮ ﻏﯿﺮﻓﺮﻣﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻮ زﺟـﺮ
آور و ﺧﺸﮏ و ﮐﺴﺎﻟﺖ آور ﮐﻼس ﻣﯿﺸﻪ.
 :B6اﺳﺘﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﻮن
رو ﺑﺪﻧــﻪ و ﯾــﮏ راﺑﻄــﻪ ﺻــﻤﯿﻤﯽ اﯾﺠــﺎد ﮐﻨــﻪ و ﺑــﺎ
ﺗﺤﺴــﯿﻦ ﻧﻘــﺎط ﻗﻮﺗﺸــﻮن ﺑﻬﺸــﻮن ارزش ﺑــﺪه...
اﯾﻨﺠﻮري ﺑﭽﻪﻫـﺎ ﻗﻄﻌـﺎ ﺧﯿﻠـﯽ ﺑـﺮاي ﮐـﻼس ﻣﺎﯾـﻪ
ﻣﯿﺬارن....
 :B9دوﺳﺖ دارم ﺑﭽﻪﻫﺎ و اﺳـﺘﺎدان ﺑـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و
ﻗﻮﻣﯿــﺖ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن اﺣﺘــﺮام ﺑﮕﺬارﻧــﺪ و ﮔﺮوﻫــﯽ را
ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻮرد اﺷـﺎره ﻣﻨﻔـﯽ ﻗـﺮار ﻧﺪﻫﻨـﺪ
ﭼﻮن ذﻫﻨﻢ درﮔﯿﺮ ﻣﯿﺸﻪ و دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﺑـﻪ ارﺗﺒـﺎﻃﻢ
اداﻣﻪ دﻫﻢ.
 :B10ﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻢ رو و ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ اﺳـﺖ وﻟـﯽ
دوﺳﺖ داره ﺑﺎ اﺳﺘﺎد راﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑـﺮاي
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎش ﺧﻮد اﺳـﺘﺎد در اﯾﺠـﺎد راﺑﻄـﻪ ﺻـﻤﯿﻤﯽ
ﺑﺼﻮرت ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ ﯾﺦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را آب ﮐﻨﻨﺪ.
 :B6ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺧﻮﺑﻪ ﯾـﮏ ﻫﯿـﺖ از اﺳـﺎﺗﯿﺪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫـﺎ در
ارﺗﺒــﺎط ﺑﺎﺷــﻦ ،ﭼــﻮن ﻃﺮاﺣــﯽ ﯾــﮏ زﻣــﺎن ﻣﻌــﯿﻦ
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻪ...
 :B7ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑـﺎ داﻧﺸـﺠﻮ در ارﺗﺒـﺎط
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﻢ در روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻣﺠﺎزي
ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮم .ﭼﻮن ﻃﺮاﺣﯽ وﻗﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاره...
 :B12اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎد از ﺳﺎل ﺑﺎﻻﯾﯽﻫﺎ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺑﯿﺎن ﮐﺎر ﺗﺮم ﭘﯿﺸﺸﻮن رو ﺑﺮاﻣﻮن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪن ﺧﯿﻠﯽ
ﺧﻮﺑﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﺪوده اﻧﺠﺎم ﮐﺎر دﺳـﺘﻤﻮن ﻣﯿـﺎد و
ﺑﺎ اوﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﯿﻢ.

الف) آموزش د انش مهارتی   (طراحی)
باتوجه به ماهیت آموزش رشته معماری که د ر د و حوزه د انش
فنی و د انش ضمنی قابل پیگیری است   (کالمی و فالحت،)1397 ،
می توان عوامل مؤثر بر خود انگیختگی را نیز د ر د و بخش آموزش
مهارت طراحی و آموزش د انش نظری ارزیابی نمود .
طرح مسأله :طرح مسائل طراحی از جمله موارد مهمی است که
باید بگونه ای د ر نظر گرفته شود که هر د و تیپ شخصیتی متناسب
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تشریح نقاط ضعف و قوت
امکان ارزیابیتوصیفی دانشجو
اعتباردهی به کیفیت کار
تبیین معیار ارزیابی
اعتبار نوآوری در ارزیابی
نفی ارزیابی غیرقابل جبران

بخشبندی بارم نمرهدهی طرح
نفی نمرهدهی توسط دانشجو
اعتباردهی به نمره نهایی
تشریح علت ارزیابی
توجه به سیر تحول دانشجو
نفی ارزیابیهای مستمر

تناسب تایمتحویل با سختی کار
زمانبندی منعطف مراحلطرح
شکل ارائه سلیقهای
عالقمند به ارائه نمایشگاهی

تاثیر قابلیت فرد در زمانتحویل
امکان جبران نواقص طرح
اختیار در شکل تحویل کار
بیرغبتی به ارائه نمایشی

تمایل به نمایش کارها جهت
نقد و بررسی آن
عدم مقایسه با دیگران
ناخرسندی از نگاه تحقیرآمیز
استاد
انتقاد سازنده و عدم تخریب

امکان بروز قابلیتها و ایجاد
زمینه ابراز وجود
تمایل به جو رقابتی مثبت
اعتبار بخشی به شخصیت و
کار دانشجویان
امکان اعتراض و حق دفاع

تحویل و ارائه

تأکید بر کرکسیون تعاملی
نفی موضعگیری استاد
کرکسیون اختیاری و دانشجو-
محور
نفی نمرهگذاری در کرکسیون
پیگری کلی از عملکرد دانشجو
امکان مشورت تخصصی/فنی

پیگری استاد از روند کارها
نفیکرکسیون ناخواسته
لزوم کرکسیون برای رفع
نواقص و نظردهی قطعی
رد ارزشگذاری بر کرکسیون
نفی کرکسیون سلیقهای
لزوم کرکسیون فنی طرح

کرکسیون

نیازمند قدرت تصمیمگیری
تایید نظارت و تذکر جزیی
نفی استاد محوری افراطی
لزوم کنترل نامحسوس استاد
اهمیت جدیت کالس برای استاد
تأکید بر نظر استاد و تأیید او
عدم اعمال قوانین افراطی

نیازمند اعتماد به نفس و
برانگیختگی
بیزاری از کنترل و جبرمحیطی
در ایدهپردازی
کسب انگیزه از اشتیاق استاد
نسبت به کار دانشجو
اختیاردادن به دانشجو
نفی آزادی عمل محدود کالس
تأیید کنترل در توسعه طرح

عدم تحکم در انجام مراحل
طراحی
تمایل به طراحی از کل به جزء
نفی برنامهدهی مدون طراحی
امکان کنترل طرح از جوانب
مختلف

تأیید برنامهدهی سیستماتیک
پیشبرد طرح با تکالیف
گامبهگام و جزیی
تعیین مدون تکالیف طراحی
لزوم نظارت و کنترل ضوابط
در طرح

تکمیل طرح

لزوم همراهی در پرورش ایده
جو آزاد در مرحله ایدهیابی
امکان مشورتهای چندنفره

لزوم همراهی استاد در ایدهیابی
امکان دیدن کارهای دیگران
تسهیل ایدهیابی با معرفی نمونه

ایدهیابی

شرح اجمالی مسأله و تبیین
آن در روند کار
تایید مسائل سخت و پیچیده
تایید مسائل چالشی و خالق
تمایل به مسائل ایدهمحور

لزوم تبیین کامل مسأله در آغاز
ترجیح مسائل با روند معین
بیزاری از مسائل کلی ومبهم
تمایل به مسائل عملکردمحور

 .5بحث و تحلیل یافتهها:

محتوا

انتقال

آموزش دانش نظری

طرح مسأله

آموزش مهارت طراحی

ارزشیابی
عوامل موثر بر حضور خودانگیخته دانشجویان معماری در کارگاه طراحی

مالحظات رفتاری

خودمختاری

ارتباط جمعی

مالحظات کالبدی

کارآمدی محتوای آموزشی
بهروزبودن محتوای آموزشی
تفهیم ارزش محتوای آموزشی

محتوا همسو با نیاز جامعه
نفی آموزش مطالب تکراری
محتوا متناسب با موضوع طرح

مقبولیت محیط کارگاهی

انتقال دانشدر روند کار مهارتی تشریح دانشضمنی قبل طراحی
روش آموزش چندبُعدی یادگیری استفاده از ادبیات قابل فهم
ارائه جزوه مدون از دانش الزم
مشورتی و تعاملی

شایستگی/خودباوری

تیپ (Bشهودی -منطقی)

تیپ (Aحسی -منطقی)

تیپ (Aحسی -منطقی)

ارزیابی

با قابلیت های فرد یشان بتوانند از آن لذت ببرند ؛ چرا که زمانی افراد
د ر یک فعالیت به صورت کام ً
ال اراد ي و خود جوش د رگیر می شوند
که آن را براساس انگیزش د رونی و ارزش های فرد ی یابند (Gagne
 .)& Deci, 2005د ر این رابطه د انشجویان (به ویژه تیپ شهود ی)
غالباً مسائل چالش برانگیز را ترجیح می د هند و آن را عاملی بر
خود شکوفایی و برانگیختگی می د انند  .از این منظر ،د انشجویانی که
اید ه محور هستند  ،با هد ف چیرگی بر مسأله ،تمایل د ارند با تکالیف
چالش برانگیز مواجه شوند و با انگیزه د رونی مسأله را حل کنند
( .)Brock & et al., 2008البته باید د قت شود چالش برانگیزی
طرح ،باعث ایجاد پیچید گی و ابهام د ر مسائل و د ر نتیجه تضعیف

خود انگیختگی پیشبرد طراحی نشود  .مطابق با مبانی ،میزان
سختی و چالش های موجود د ر یک تکلیف ،باید متناسب با قابلیت
د انشجویان باشد تا فرد نسبت به آن برانگیخته شون د (�Csikzent
 .)mihalyi, Rathunde & Whalen, 1993محققان عواملی
مختلفی چون فعال بود ن د انشجو د رحل مسأله ،کنجکاوی نسبت به
مسأله ،شخصی سازی و توجه به قد رت انتخاب د انشجو را از جمله
عوامل مؤثر د ر افزایش کیفیت مسائل و تکالیف د انسته ان د (�Mitch
   .)ell, 1993; Alderman, 2004د ر این رابطه ،یک ویژگی مشترک
تکالیف د رگیرکنند ه ،این است که روی مهارت های سطح باالتر تفکر
مانند تحلیل و تلفیق د انش با د نیای خارج محیط آموزشی تأکید
تیپ (Bشهودی -منطقی)

استفاده از تبادالت نظر و کسب
عالقه به بحث جمعی به منظور
ایده در بحث جمعی
ابراز عقیده
جمعگرا و بیتوجه به شخصی-
توجه به حریم و قلمرو شخصی
سازی
تمایل به حضور دانشجویان
تأیید جو کارگاهی باز و
ارشد درکالس
چندمهارتی
عالقمندی به کارگروهی در
تمایل به کارگروهی برای ایدهیابی
مراحل نهایی طراحی
تمایل به کار فردی در مراحل
امکان ارتباط با هیت اساتید با
نهایی طراحی
تخصصهای مختلف

تأکید بر راحتی مبلمان و
استفاده از آن
تاکید بر دلباز و نورگیر بودن
کالس
وجود قابلیت گردهمایی و
مشورت گروهی
وجود البی مرکزی بین
کارگاهها برای گپ دوستانه
نصب کارها در فضای کالس

ایجاد تنوع در چیدمان و
فیزیک کالس
وجود جایگاهی برای نمایش
کارها در کالس
تأکید به شخصیسازی کارگاه
طراحی
وجود جایی برای صرف چای و
استراحت
ایجاد جوی هنری و غیر فرمال

مفاهیم.
مقوله بند
شکل .-1 1مد
تصویر
انتخابیمفاهیم
بندییانتخابی
تئوریکازازمقوله
مدلل تئوریک

با توجه به مدل تئوریک شماره  ،1مولفههای اصلی موثر در خودانگیختگی دانشجویان معماری در چهار دسته اصلی زیر قابل
بحث و تحلیل است.

الف .آموزش دانش مهارتی(طراحی)
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تبییـن عوامـل مؤثـر بـر خودانگیختگـی دانشـجویان معمـاری در کارگاه
طراحـی براسـاس تئـوری دادهبنیـاد

د ارند و به نوعی د انشجو را برانگیخته می کند که اطالعات کسب
کرد ه را به کار برد ه و با استنباط خویش از آنها برای حل مسأله
استفاد ه نماید    (بد ری گرگری و حسینی اصل.)6 ،1389 ،
مد یریت طراحی :د ر فرایند طراحی و حل مسأله ،د انشجویان    
(به ویژه تیپ حسی) ،پیشبرد خود انگیختۀ فعل طراحی را
منوط به وجود یک فرایند گام به گام و برنامه محور می د انستند .
د انشجویان حسی بیشتر طراحی از جزء به کل را می پسند ند و
به همین د لیل د ر مسائل عملکرد محور که راه حل معینی د اشته
باشد  ،انگیزه بیشتری برای کارکرد ن خواهند د اشت .این گروه ،د ر
مواجه با مسائل اید ه محور ،بر نظارت و همراهی استاد و تشریح کامل
مساله تأکید بیشتری د اشتند  .این د ر حالی است که د انشجویان
شهود ی ،تمایل بیشتری به مسائل اید ه محور د اشتند و د ر مرحله
اید ه یابی به خود متکی تراند و لزوم نظارت استاد را د ر مراحل
توسعه و تکمیل طرح مؤثرتر می د انستند  .د ر این روند د انشجویان  
(به ویژه حسی) بر برنامه د هی تأکید د اشتند و عقید ه د اشتند که
تعیین مسیر انجام طراحی می تواند ابزار مهمی جهت پیشبرد
خود انگیخته د انشجویان باشد  .مطابق با مبانی ،برنامه د هی بعنوان
فرآیند جمع آوری و مد یریت اطالعاتی ،عاملی مؤثر د ر جهت اتخاذ
مناسب ترین تصمیمات د ر طراحی است (محمود ی)79 ،1389 ،
د ر واقع د انشجویان برنامه د هی را جهت مشخص شد ن چشم اند از
فرایند طراحی مفید می د انستند و از طرفی تحکم افراطی د ر کنترل
روال طراحی را نیز عامل مخرب د ر جهت خود تنظیمی د انشجویان
د انستند .
کرکسیون :از آنجا که مطابق با یافته ها فرایند طراحی از د و
مرحله اید ه پرد ازی و توسعه طرح با د انش فنی شکل می گیرد ،
می توان گفت مراحل کرکسیون طرح نیز روند متفاوتی را د ر
بر می گیرد  .یافته ها نشان د اد ه است که اگرچه هر د و مرحله
کرکسیون برای د انشجویان از اهمیت بسزایی برخورد ار بود ه است
اما د انشجویان حسی ،بر کرکسیون های مرحله اید ه یابی   (مرحله
اول) تأکید بیشتری د اشته اند ؛ د ر حالی که د انشجویان شهود ی بر
کرکسیون های توسعه طرح تأکید بیشتری د اشتند  .عالوه بر آن ،هر
د و تیپ ،تخریب و نگاه تحقیرآمیز استاد د ر روند کرکسیون را نفی
کرد ند و عقید ه د اشتند نگاه مثبت استاد  ،عامل مؤثری د ر پیشبرد
خود انگیخته طرح است     (ر.ج .جد ول  .)2از این منظر ،متناسب با
مبانی نظری ،کرکسیون باید با د رنظر گرفتن هر د و جنبه مثبت و
منفی و به ویژه مثبت همراه باشد و سعی شود جنبه هاي زایند ه
و سازند ه تفکر خالق د انشجو نیز مد نظر قرار گیرد و مانع تکامل
فکري وي نشود و بنابراین ،باید حد اقل انتقاد منفی صورت گیرد
و مد رس سعی کند براي نقد اید ه طراحی د انشجو ،با استفاد ه از
تفکر انتقاد ي منفی مسائل و مشکالت آن را د ر ذهن شناسایی  
(مسأله یابی) و سپس ،با استفاد ه از تفکر انتقاد ي مثبت مشکالت
را براي د انشجویان بیان کند    (انتقال مسأله به د انشجو)؛ و فرصت
بازنگری و حل مسائل طراحی   (مسأله گشایی) را با توجه به ایراد ات
مطرح شد ه برای د انشجو ایجاد کند    (شریف)35 ،1393 ،
ب) آموزش د انش نظری

د انش نظری ،د انشی است که حاصل شناخت ها و پژوهش های
مد ون معماری است و اشاره به د انش تئوریک معماری د ارد      (کالمی
و فالحت .)1397 ،طبق یافته ها ،آنچه بر کیفیت د انش نظری
تأثیرگذار است ،شکل انتقال و محتوای این د انش است.
انتقال د انش :د ر نظر د انشجویان ،مشارکت خود انگیخته
د ر امر انتقال د انش با روند تعاملی ،انتقال چند بعد ی به وسیله
ابزارهای نمایشی ،پخش فیلم و بازد ید های آموزشی امکانپذیر است.
د انشجویان به ویژه تیپ شهود ی بیشتر تمایل د ارند ابتد ا بخشی از
این د انش به طور اجمالی تشریح و مابقی آن د ر جریان کار مهارتی
و متناسب با نیاز د انشجو تبیین شود  .این د ر حالی است که تیپ
حسی بیشتر تمایل د ارند د انش مورد نیاز برای حل مسأله د ر ابتد ا به
طور کامل تشریح و د ر صورت نیاز جزییات آن د ر مراحل کار مطرح
شود  .بنابراین از این جهت می توان گفت به طورکلی د انشجویان
انتقال د انش ضمنی را هم د ر ابتد ای حل مسأله و هم همراه با
کسب د انش مهارتی می پسند ند  .متناسب با این روال ،د انشجویان
کارگاه چند مهارتی را جهت فراگیری د انش ضمنی متناسب با کار
مهارتی پیشنهاد می کنند ؛ و د ر این روال بر جزوه های مد ون از
د انش مورد نیاز و اد بیات قابل فهم تر استاد نیز اشاره کرد ه اند  .از این
منظر ،مطابق با مبانی نظری ،انتقال د انش و ایجاد انگیزه یاد گیری
با تأکید بر عواملی چون همیاری ،تعامل و مشارکت د ر فعالیت های
گروهی انجام پذیر است ( )Elliott, 2005و مشارکت فراگیران د ر
روال کالس باعث می شود آنها خود را افراد ی مفید و تأثیرگذار
ببینند و سعی کنند د ر امر یاد گیری فعال باشند    (کریمی.)1384 ،
محتوای د انش :آنچه از یافته های مید انی حاصل شد این است
که د انشجویان هر د و تیپ بر کارآمد ی ،به روز بود ن و هماهنگی
محتوای د انش آموزشی با نیاز جامعه تأکید کرد ه اند و عقید ه
د ارند ارزشمند ی محتوای د رس و کارآمد ی آن د ر جهت تقویت
مهارت های مورد نیاز حرفه ای می تواند بر حضور خود انگیخته د ر
کالس تأثیر بیشتری د اشته باشد    (رجوع به جد ول .)2مطابق با
تحقیقات برای افزایش انگیزش یاد گیری ،سازماند هي مواد آموزشي
باید مرتبط با وظایف جد ید و د انستنی های قبلی د انشجویان
باشد تا بتوان محتوای آموزشی را برای آنها کارآمد تر تعریف کرد
()Mathew, 2005؛ و از این جهت که محتوای د رسی میزان کارایی
د انشجویان را د ر آیند ه مشخص می کند  ،می توان با کنترل مواد
آموزشی متناسب با نیاز جامعه بر اهمیت محتوای آموزشی تأکید
کرد    (سید جواد ین .)250 ،1381 ،عالوه بر آن ،محتوای د رسی
همسو با خواسته د انشجویان و هماهنگ با شیوه پرد ازش اطالعاتی
د انشجویان ،می تواند عامل مهمی د ر انگیزش فراگیران باش د (�Al
.)derman, 2004

ج) ارزشیابی
ارائه و تحویل :د ر روند ارائه و تحویل ،هر د و تیپ تمایل
د ارند شکل ارائه به د لخواه و سلیقه فرد باشد  .عالوه بر آن از نظر
د انشجویان به ویژه تیپ شهود ی ،ارائه نمایشگاهی کارها د ر عرصه
جمعی ،عامل برانگیختگی د انشجویان جهت رسید ن به نتیجه و
کیفیت مطلوبی از کار است .این تیپ با توجه به بد اعت د ر امر
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طراحی سعی د ر ابراز وجود و نمایش کارها د ارند و ج ّو رقابتی
مثبت را نیز د ر این روند می پسند ند  .این د ر حالی است که تیپ
حسی بیشترین اهمیت را به نمره مطلوب و انجام د قیق د ستورالعمل
تحویل کار می د هند و کم تر تمایلی به شرکت د ر ج ّو رقابتی د ارند   
(ر.ج .جد ول .)2عالوه بر آن د انشجویان تحویل های موقت د ر طول
ترم را د ر پیشبرد طرح مؤثر د انسته اند و د ر این میان د انشجویان
اید ه محور تمایل د ارند که اتود های اولیه و کانسپت های طراحی
نیز د ر مرحله ای جد اگانه ارائه و ارزیابی شوند تا د ر معیار ارزشیابی
مالک توجه قرار گیرد .
ارزیابی :ارزیابی د ر طراحی ابعاد مختلفی د ارد و باید شاخص های
کیفی نهفته د ر شاخص کمی نیز مالک ارزیابی قرارگیرد   (الوسون،
 .)92 ،1384بطورکلی د انشجویان به ویژه تیپ شهود ی عقید ه د ارند
نمره د هی صرف به کارها مالک ارزیابی نیست و باید بتوان از ارزیابی
توصیفی د انشجویان زیر نظر استاد ان نیز استفاد ه کرد تا شرایطی
برای ارائه مناسب و همه جانبه از کار فراهم شود .د ر این رابطه
مطابق با مبانی نظری ،هرچند هد ف اصلي ارزيابي آموزشي ،آگـاهي
از پيشـرفت تحصـيلي د انشـجويان د ر ارتباط با رشتة تحصيلي
است ،اما به موازات آن ،قابلیت يك د انشجو د ر ارزیابی و نقد طرح،
بيـانگر وجهي د يگر از ياد گيري است     (سامه و ایزد ی)2 ،1393 ،
که می تواند د انشجویان را نسبت به نقاط ضعف و قوت و بازخورد
عملکرد شان آگاه کند    (کد یور .)1379 ،از منظر د انشجویان تعیین
نقاط ضعف و قد رت طرح و معیارهای ارزیابی می تواند این اعتماد را
د هد که همۀ جوانب کار ارزیابی شد ه است .د انشجویان به ویژه تیپ
حسی ،شرح علت قضاوت به ویژه د ر تمام طول ترم را مهم می د انند
و عقید ه د ارند سیرتحول د انشجو د ر ارزیابی باید د رنظر گرفته
شود  .د ر راستا تحقیقات نشان می د هد مشخص نبود ن معیارهای
قضاوت ،می تواند منجر به مخد وش شد ن فضای ارزشیابی کارهای
د انشجویان شود (میرریاحی.)113 ،1391 ،
مالحظات رفتاری
با توجه به سواالت محوری مصاحبه و اظهارات شرکت کنند گان،
مالحظات رفتاری مرتبط با خود انگیختگی د انشجویان د ر سه د سته
خود مختاری ،ارتباط جمعی و حس شایستگی قابل طبقه بند ی
است.
ارتباطات جمعی :تعامالت اجتماعی عاملی است که موجب
تقویت جو صمیمی کارگاه طراحی و همیاری د ر امر یاد گیری جمعی
است .مطابق با مطالعات ،تعامالت اجتماعی به افزایش انگیزه ،نگرش
مثبت به یاد گیری و رضایتمند ی از آموزش منجر می شود و می تواند
عامل مهمی د ر اثربخشی آموزش باشد ( .)Aragon, 2003از این
منظر ،اکثر مشارکت کنند گان نیز تقویت تعامالت اجتماعی و روابط
صمیمی د ر محد ود ه کالس و خارج از آن را بعنوان اهرم آموزشی،
عامل مثبتی جهت کارآمد بود ن حضور د ر کالس های معماری و
کسب مهارت بیشتر د انستند  .د راین بحث د انشجویان ،تباد الت نظر
را امکانی جهت اید ه یابی ،کسب د انش و فرصتی برای ابراز وجود و
بیان عقاید د انستند  .از این منظر ،متناسب با مبانی نظری ،امکان
ابراز وجود  ،د ر رابطه با احترام گذاشتن به باورها و اید ه های خود

و د یگران ،فرصتی است که توانایی د انشجویان را برای جمع آوری
اطالعات بهبود می بخشد ( )Deluty, 1981و باعث افزایش اعتماد
به نفس و پیشرفت امور می شود ( .)Wolpe, 1958عالوه بر آن
د انشجویان ،د ر رابطه با تشکیل گروه های طراحی اهد اف و نظرات
متفاوتی د اشتند  .د انشجویان حسی به کارهای گروهی به ویژه د ر
مراحل اولیه طرح که نیازمند اید ه پرد ازی است تمایل بیشتری
د اشتند ؛ د ر حالی که د انشجویان تیپ شهود ی بیشتر بر اید ه پرد ازی
بصورت فرد ی تأکید د اشتند و کارگروهی را د ر مرحله توسعه و
تکمیل طرح کاربرد ی تر می د انستند    (ر.ج .جد ول.)2
خود مختاری :خود مختاری د ر مراحل مختلف کارگاه طراحی،
شرایط متفاوتی را می طلبد  .د ر بیان مشارکت کنند گان جبر و
کنترل بیرونی مثل انجام کرکسیون های ناخواسته ،تعیین موضوع
برای کرکسیون ،حضور و غیاب افراطی ،تحمیل شرایط به د انشجو
و کنترل بیش از حد  ،قد رت تصمیم گیری و اختیارد اشتن را از
فرد می گیرد و چون د انشجویان خود را بی تأثیر د ر امور آموزشی
می د انند از حضور د ر کالس ناخوشنود هستند  .از این منظر،
مطابق با نظریه خود تعیین گری کاهش محیط نظارتی ،یکی از
موارد تسهیل کنند ه رفتار خود مختار است که فرایند نظارتی د ر
آن انتخابی است ،اما زمانی که رفتار کنترلی است فرایند نظارت
تحمیلی است ( )Deci & et al., 1991و می تواند استقالل
و خود مختاری د انشجویان را کاهش و د ر نتیجه انگیزه د رونی
انجام کار را به طور خود انگیخته محد ود کند (Deci & et al.,
 .)1981د راین روند باتوجه به د و قسمتی بود ن کارگاه طراحی د ر
د و بخش اید ه پرد ازی و توسعه طرح ،مشارکت کنند گان نیز میزان
خود مختاری را متناسب با مراحل کالس متفاوت د انستند  .د ر این
بحث با اینکه هر د و تیپ ،میزان خود مختاری د ر مرحله اید ه پرد ازی
را می پسند ید ند  ،اما تیپ حسی ،عقید ه د اشتند باید نظارت و کنترل
استاد د ر روند اید ه پرد ازی بیشتر باشد تا بتوان بد ون سرد رگمی ،د ر
مسیر د رست تری قرار گرفت؛ این د ر حالی است که تیپ شهود ی
غالباً لزوم این نظارت و کنترل را د ر مرحله توسعه طرح ضروریتر
می د انستند    (ر.ج .جد ول.)2
شایستگی :مؤلفه شایستگی که عامل ایجاد حس قابلیت و
توانمند ی د ر د انشجویان است   ( )Deci & Ryan, 1985از جانب
د انشجویان بعنوان عاملی مهم د ر افزایش انگیزه کاری د انشجویان
مطرح شد  .د ر این رابطه د انشجویان عقید ه د اشتند شرایطی چون
ابراز وجود  ،تشویق ،اعتبارد هی به د انشجو ،امکان ظهور قابلیت ها و
واکنش مثبت به کار د انشجو بعنوان معیارهایی از حس شایستگی،
می تواند حس خوبی جهت برانگیخته شد ن د انشجویان د ر حضور
خود انگیخته ایجاد کند  .د ر این رابطه ونتزل )1998(     11نشان
د اد که کیفیت رابطه استاد و شاگرد به میزان زیاد ی د ر افزایش
انگیزش د انشجویان مؤثر است و اگر فراگیران به صورت مد اوم
حمایت اجتماعی ،عاطفی و انگیزشی را از استاد خود د ریافت
کنند  ،حضور خود انگیخته د انشجویان د ر پی ایجاد ساختار هد ف
چیرگی د ر کالس شکل می گیرد    (بد ریگرگری   ،حسینی اصل؛   1389
) .مطابق با یافته ها د رصورتی که د انشجویان مورد توجه استاد قرار
گیرند و قابلیت هایشان د ید ه شود  ،می توانند عملکرد بهتری د ر
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طراحی و حل مسائل د اشته باشند  .د ر نظر مشارکت کنند گان به
ویژه د انشجویان تیپ شهود ی ،تشویق و ارزش بخشی نیروی محرک
قوی جهت خود شکوفایی و پیشبرد کارشان است؛ د ر این رابطه افراد   
(به ویژه تیپ حسی) تخریب کارها و عواملی چون مقایسه شد ن با
د یگران به ویژه د ر مراحل اید ه یابی را عامل مخرب د ر جهت اعتماد
به نفس و د ر نتیجه اشتیاق د انشجو به کالس می د انند .
و) مالحظات کالبد ی
محیط یاد گیری ،تأثیر مثبتی بر یاد گیری خود تنظیمی د اشته
و یاد گیرند گان خود تنظیم گر تمایل بیشتری برای مد یریت محیط
یاد گیری و خلق موقعیت های کالبد ی سود آور د اشته اند    (مظفر،
قاسمی   ،کیان ارثی؛  .)1395مطابق با یافته ها ،کیفیت محیط
کالبد ی عامل مهمی د ر حضور خود انگیخته د انشجویان است .از
جمله پارامترهای مهم د ر نظر د انشجویان به ویژه تیپ شهود ی،
توجه به شخصی سازی و امکان تغییر چید مان کالس متناسب با
شرایط مختلف بود ه است .از این منظر ،مطابق با مبانی ،وجود

فضای امن و حفظ حریم شخصی یکی از عوامل محیطی است که
د انشجو بد ون آن نمی تواند موقعیت خود را د رک کند و از حضور
د ر آن محیط طفره می رود    (هرتزبرگر)1388 ،؛ بنابراین با توجه
به اهمیت فضاهای شخصی د ر محیط های آموزشی ،عواملی مانند
تفكیک فضایی ،تعریف فضاهای خاص افراد  ،نیاز سنجی افراد و غیره
د ارای اهمیت است   (عظمتی و همکاران .)217 ،1395 ،عالوه بر
این ،د انشجویان به میزان آزاد ی عمل د ر کارگاه و جایی غیرفرمال،
هنری ،پرنور و مرتبط با هوای آزاد اشاره کرد ند که خشک و
خسته کنند ه نباشد  .آنها به د لیل حضور طوالنی د ر کارگاه ،به امکان
استراحت و گپ د وستانه با صرف چای اشاره نمود ند و بیان د اشتند
که وجود البی جمعی بین کارگاه ها جهت گپ د وستانه و استراحت،
موقعیت خوبی برای تباد ل نظر و نمایش کارهای د انشجویی ایجاد
می کند  .د ر این رابطه به عقید ه د ونالد شون آتلیه طراحی کارآمد
باید به صورت جمعی یا فرد ی سازمان یافته و قابلیت تمرین های
عملی را بشکلی آزاد انه فراهم کنند (.)Schön, 1987

نتیجه

نتایج این تحقیق نشان می د هد مهم ترین عواملی که بر
حضور خود انگیخته د انشجویان معماری د ر کالس های طراحی
تأثیرگذار است ،مسائلی است که پاسخگوی ارزش های د رونی
«خود »  شخصیت د انشجو است .د ر این راستا مطابق با مد ل (تصویر
 )1می توان پارامترهای تأثیرگذار بر عوامل خود انگیختگی د انشجویان
را د ر پنج حوزه ،آموزش د انش نظری ،آموزش مهارت طراحی،
ارزشیابی ،مالحظات رفتاری و مالحظات کالبد ی د سته بند ی نمود .
د ر این راستا با توجه به تفاوت های فرد ی د و تیپ شهود ی و حسی؛
اظهارات متفاوتی د ر رابطه با ایجاد شرایط برانگیزانند ۀ د انشجویان
معماری مطرح شد .
از آنجا که سیستم د ریافت و اد راک اطالعاتی تیپ شهود ی
برمبنای الهامات د رونی و تیپ حسی بر مبنای واقعیات بیرونی
استوار است ،می توان گفت د انشجویان تیپ شهود ی ،بیشتر
فرایند طراحی اید ه محور و د انشجویان تیپ حسی ،فرایند طراحی
برنامه محور را د نبال می کنند  .باتوجه به این قابلیت ها ،تفاوت هایی
د ر نگرش و تمایل افراد د ر پنج حوزه فوق الذکر شکل می گیرد  .این
تفاوت ها که د ر بحث و تحلیل یافته ها به آنها اشاره شد  ،ضرورت
توجه به آموزش های چند گانه و انعطاف پذیری د ر مراحل مختلف  
(ارائه د انش نظری ،کرکسیون ها ،برنامه د هی ،طرح مسأله ،تکمیل
و تحویل پروژه و ارزیابی) فرایند آموزش د رکارگاه معماری را

بیان می کند  .به طور کلی ،د ر حوزه آموزش د انش نظری ،د ریافت
اطالعات   (با محتوای برانگیزانند ه) بصورت شنید اری و د ید اری د ر
ابتد ای طرح مسأله و د ر حین آموزش مهارتی مد نظر است؛ د ر حوزه
آموزش مهارت طراحی ،طرح مسأله با توجه به تفاوت های فرد ی ،با
تأکید بر هر د و بخش اید ه و عملکرد اهمیت می یابد و کرکسیون ها
بصورت اختیاری و د انشجو محور ،د ر مراحل اید ه پرد ازی و توسعه
طرح به ترتیب د ر د و شکل کرکسیون جمعی و فرد ی مورد توجه
است .عالوه بر آن برنامه د هی طراحی بصورت غیرتحمیلی عامل
مثبتی است که می تواند د انشجویان را از بالتکلیفی و سرد رگمی
خارج کرد ه و موجب تقویت خود انگیختگی آنان شود ؛ د ر حوزه
ارزشیابی ،توجه به ارزیابی کیفی   (نمایش کارها و ارزیابی توصیفی)
و ارزیابی کمی   (جزیی کرد ن بارم نمره گذاری د ر ابعاد مختلف
مهارتی) د ر طول ترم می تواند د ر افزایش انگیزه مؤثر باشد ؛ د ر
حوزه مالحظات رفتاری ،ایجاد حس شایستگی از طریق اعتبارد هی
به کار و شخصیت د انشجو ،ایحاد حس خود مختاری و استقالل د ر
د انشجویان و توجه به تعامالت جمعی مد نظر بود ه است؛ د ر حوزه
مالحظات کالبد ی ،توجه به قلمرو شخصی ،فضای انعطاف پذیر و
غیرفرمال ،آسایش ،فضای جمعی و قابلیت مکان د ر ارائه نمایشگاهی
کارها بعنوان عوامل مطلوب محیطی مطرح گرد ید .

پی نوشت ها
1. Behaviorist Approach
2. Humanistic Theory
3. Deci & Rayan
4. Autonomy
5. Competence

6. Relatedness
7. Vallerand
8. Open Coding
9. Axial Coding
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10. Selective Coding
11. Wentzel
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n the field of architectural education and designoriented training, the role of “self” and the inner
motives of students is one of the important factors in
solving problems and advancing the process of architectural education Spontaneity is a kind of autonomy
in the activity of individuals who are affected by their
internal motivation. Spontaneous people do something without external forces to improve it and try to
increase their knowledge and skills in that field. This
is a factor that is also important in the process of architectural education. Because of the long intervals
of design training classes in architectural universities
(between four and five hours), the training process is
more dependent on the self of architecture students and
his activities. So, it is important to recognize the effective factors increasing the spontaneous behavior of
architectural students; however, extensive studies have
focused on motivational factors in education, but most
of these studies focused on case studies other than architecture, and fewer studies in design-oriented disciplines. Therefore, the main objective of this article is to
achieve the factors influencing the voluntary presence
of architectural students in design classes. In this process, because of the performance of personality and the
factor of Understanding and Receiving Information in
the instinctive act of students and their motivations, so
the factors of spontaneous must be assessed on architectural students based on two different personalities
named Intuition and sensing personality. These two
items which are in the IMBT test are related to perception style and receiving information. The present study
is a qualitative approach based on theory rather than
deductive method has been made on background. Accordingly, the method of this research is the Grounded
theory, and the data were collected using single participant semi-structured interviews, which were guided
by the individual participant’s responses. Grounded

theory is a general methodology, a way of thinking
about and conceptualizing data. In this process, fourteen students with two different personalities were selected from different universities who provide access
to effective information. In this process, after analyzing the data, the factors affecting the spontaneity of
architecture students were categorized into five areas:
“technical knowledge,” “skill training,” “evaluation,”
“behavioral considerations” and “physical considerations.” The results and findings show different preferences of two types of intuition with the idea-based process and sensible type with the program-based process.
These differences emphasize the need to pay attention
to multiple pieces of training at different stages of the
architecture workshop. Therefore, the personality traits
of students can serve as a benchmark for teaching architecture education, guiding teachers in choosing
more efficient ways and with increasing spontaneity
in students. According to comparison studies, it has
also been found that identified categories have been
directly and indirectly effective in increasing the motivation of other disciplines and have been confirmed by
theoretical foundations and previous research. As well
as, since research’s outcomes and results obtained in a
qualitative process, can be assessed as a new hypothesis in a new study.
Keywords: Spontaneity, Architecture Students, Design
Workshop, Personality.
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