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تأملی بر شیوۀ ارزشیابی و داوری
در دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه آدالید استرالیا
سعید میرریاحی
استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقدمه

در مدل ارزشمحوری دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،اهداف آموزشی
بهتنهاي��ی مطرح نيس��ت و مفاهیم دیگری چون توانايی ارزش��یابی
دانش��جویان ،ارزش��یابی مشترک و ارزش��یابی همتایان (دانشجویان
همدورهای) نیز مد نظر قرار ميگيرد .هدف از این روش پیشنهادی،
معرفی روشهای آموزش��ی نظامهای ارزشیابی قابل قبول و مناسب
به استادان و دانشجویان است.
در آم��وزش طراحی معماری ،معیارهای ارزش��یابی و ش��اخصهايی
ک��ه داوری بر مبن��ای آنها انج��ام میپذیرد ،باید بهروش��ني بیان
رايج مورد استفاده در داوري
ش��وند .براي پيبردن به س��ازوكارهاي ِ
پروژههاي طراحي معماري ،بهخصوص داوري در نظام آموزش��ي ،با
مطالعۀ موردي سازوكارهاي داوري در دانشكدۀ معماری و شهرسازی
دانش��گاه آدالید ۱استرالیا با عنوان «کارگاه مجازی :فضای وب برای
همکاری و سنجش» ۲سعي شده است معيارها و شاخصهاي داوري
مقرون به يك داوري واقعبينانه استخراج و تدوين شود.

بهمنظور دستیابی به راهکارهای ارزشیابی پروژههاي طراحي معماري،
بهخصوص ارزشیابی و داوري پروژۀ نهايي ،پژوهشهاي انجامشده در
اين زمينه ،كه مربوط به تجربيات دانشگاه آدالید در استرالیاست ،مرور
و بررسي ميشود .دانشگاههاي اروپا ،بهخصوص فرانسه و انگلستان ـ
مانند دانشكدههاي ایرانـ با اتكا به روش سنتي خود به داوري در مورد
پ��روژههاي طراحي معماري ميپردازند كه اين روش تاكنون تغييرات
جدي پيدا نكرده است.
در دیگر دانش��گاههاي نوپاي اس��ترالیا و اروپا ،كه قدمت كمتري
دارند ،در دو سه دهۀ اخير تحقیقات و پژوهشهايي در جهت بهبود اين
روشها صورت گرفته اس��ت .از آنجا كه ارزش��یابی جزء جدايیناپذیر
فرایند آموزش است ،مرور تجربيات دانشگاههاي معماری و شهرسازی
اس��تراليا به اين امـيد انجام ميش��ود كه ش��ايد بهنحويراهگـش��اي
ش��اخصها و راهكاره��اي ارزش��یابی و داوري پـروژهه��اي طراحي
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پرسشهای تحقیق
 .۱چگون��ه راهربده��ای ارزش��یایب به
درک عمیقت��ر مفاهیم و یادگریی هبتر
کمک ميكند؟
 .۲آی��ا ارزش��یایب خ��و ِد دانش��جویان
مش��ارکت ارزمشندی فراهم میآورد که
اطمینان استادان را افزایش دهد؟

3. Shannon, 2000
4. Roberts, 2002
5. woodbury, 2002
6. self-assessment
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معم��اري باش��د كه تأثير عوام��ل مداخلهگر جنبي را به كمترين حد برس��اند و
مبناي قضاوت هيئتهاي داوري را از نظريات ش��خصي به ايدههاي آكادميك
و علمیـتخصصي سوق دهد .به اين منظور ،افرادي مانند سوزان شانن و گروه
هم��كاران او درب��ارۀ اين موضوع تحقيقات گوناگوني انج��ام داده و به نتايجي
دست يافتهاند:
سوزان ش��انن ۳و گروه همكارانش رابرتز 4و وودبری 5در دانشكدۀ معماري
و شهرس��ازي دانشگاه آداليد اس��ـتراليا از س��ـال  1999میالدی به پژوهش
برای افزایش س��طح آموزش و ارزش��یابی مبتنی بر واقعیت علمی دانشجویان
پرداخت��ه و با بهکارگیری امکانات و فناوریهای نوین ،راهكار جدیدي در مورد
نحوۀ ارزش��یابی و داوری پروژههاي طراحي معماري با عنوان کارگاه مجازي:
«فضاي وب براي همكاري و سنجش» ارائـه دادهاند .در اين روش ،ارزشيابي
دانش��جويان از سير تحول كارهاي خود اعتبار ويژهاي دارد و افزايش همكاري
بين دانش��جويان همس��ان توصيه شدهاس��ت .اركان اصلي اين روش را چهار
عامل مؤثر زير تش��كيل ميدهد كه هري��ك نقش و جايگاه مخصوص خود را
دارد:
ــمس��ئول کارگاه ك��ه نقش اس��تاد راهنما را در اين گالري ب��هعهده دارد که
قويترين نقش است.
ــنمايشدهنده كه همان دانش��جويان هس��تند و ،در اين تحقيق ،عنصر اصلي
محسوب ميشوند.
ــارزشیابان استادان منتقدي هستند كه از کارگاه ديدن و انتقادات خود را ابراز
ميكنند.
ــبازدیدکنندگان ،كه بيش��تر آنها دانشجويان همدورهاي هستند و هيچ نقشي
در داوري ندارن��د ،همانط��ور ك��ه از عنوان آن��ان برميآي��د بازديدكنندگان
کارگاهاند.
نظ��ام كلي ارزش��يابي در کارگاه مجازي بر پايۀ اين مفاهي��م تبیین و تكامل
يافته است:
 .1مشخص شدن حريم استاد و دانشجو؛
 .2افزايش همكاري ميان دانشجويان همدورهاي؛
 .3افزايش خودسنجي 6بهوسيلۀ دانشجويان؛
 .4حمايت از ارزشيابي تركيبي.
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همانگونه که گفته ش��د ،نتیجۀ اين پژوهش به ارائۀ روشي
موس��وم به کارگا ه مجازي منجر ش��د كه نتايج پيشبيني ش��دۀ
كاربرد آن شامل اين موارد است:
ــگسترش بازتاب انديشه در مرحلۀ اوليۀ آموزش دانشجويان
ــتوانايي اس��تفاده از رايانه در طراحي و سيس��تمهاي رايانهاي
مربوط در فرايند طراحي
ــايجاد فرهنگی جديد كه مشوق و پيشبرندۀ نوآوري و استفادۀ
آگاهانه از رايانه در طراحي باشد.

کارگاه مجازي و روششناسي

از ويژگيهاي کارگاهمجازي ،اس��تفاده از رايانه در ارزش��يابي و
داوری پروژههاي طراحي معماري اس��ت كه به كمك آن ،سير
تحول يادگيري دانش��جويان بررسي ميش��ود .از آنجاكه سير
تحول يادگيري بهطور عميقي با وضعيت دانش��جو تناسب دارد،
مدرس��ان ميتوانند با دريافت موقعيت علمي هر دانشجو ،وي را
در تعميق يادگيري يا تغيير در نحوۀ آموزش ياري دهند.
در اين روش ،طرح بدون شناس��ايی طراح در اختيار استادان
قرار ميگیرد؛ زيرا وقتي دانشجويان كار خود را ارزشيابي ميكنند،
بايد از نتيجۀ كار ديگران بياطالع باش��ند و با صالحديد اس��تاد
راهنما به آن دسترسي پيداكنند .مزاياي ارزشيابي دانشجويان
از س��ير تح��ول كار خود اين اس��ت كه م��درس ميتواند روند
آموزشهاي خود را با يادگيري دانشجو هماهنگ كند .زمانيكه
روش يادگيري مشخص شود ،يادگيري بهصورت آگاهانه انجام
خواهد شد.
يكي از اهداف اين ارزشيابي آن است كه چگونگی يادگيري
دانش��جويان از طري��ق رايانه ،كه جزئي از آم��وزش و يادگيري
محس��وب ميش��ود ،تغيير و تکامل یابد .روش توصيهشده براي
كس��ب اطالعات در اين سيس��تم ،ارزش��يابي بهوسيلۀ اشخاص
گوناگ��ون اس��ت و روش تجزي��ه و تحليل براي اي��ن پروژهها،
براس��اس آناليزهاي تشريحي است تا رايانه بتواند نقاط ضعف را
مشخص كند.
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ارزشياب نظر كساني را كه قرار است كار دانشجویان را مورد
نقادی قرار دهند و ارزشیابی كنند و نيز ارزشيابيهاي دانشجويي
را كه ممكن است در طول يك ترم تغيير كند ،با نحوۀ يادگيري
او مرتبط میكند .براي مش��اهدۀ اين تغييرات ،اس��تفاده از رايانه
توصیه ميشود که طراحيها در آن بهنمایش درميآيد .مطالعات
نش��ان داده اس��ت كه با اين روش ،نه تنها دانشجويان پيشرفت
قابل توجهي داش��تهاند ،بلكه دنبال ك��ردن يك روش يادگيري
مناسب براي هر دانشجو هم امكانپذير شده است .بهطور كلي،
تفاوته��اي كيفي در مطالعات ،با كيفيت يادگيري دانش��جويان
بس��يار وابس��ته و نزديك اس��ت و با آزمايش و تأييد اين روش،
ارزشياب قادر خواهد بود گزارش جامعتری در زمينۀ ارتباط روش
يادگيري و نتيجۀ مطالعات ارائه دهد.

کارگاهمجازي و نظام آموزشی
همانطور كه گفته ش��د ،براي ايجاد هر کارگاهمجازي به چهار
عنصر اصلی نياز است:
ــمسئول کارگاه (استاد راهنما)؛
ــنمايشدهندگان (دانشجویان)؛
ــارزشیاب (استادان منتقد)؛
ــبازديدكنندگان (دانشجویان همدوره).
 .1مسئول کارگاه (استاد راهنما)

مس��ئول ،در گالري مهمترين نقش را ايف��ا ميكند .او ميتواند
کارگاهها را ايجاد كند يا آنها را تغيير دهد .مس��ئول کارگاه اين
وظايف را بهعهده دارد:
ــتعيين محدودۀ زماني براي ارسال آثار؛
ــتعيي��ن نمايشدهنده ،منتق��د و بازديدكنندگان کارگاه و تعيين
نحوۀ دسترسي؛
ــتعيي��ن مش��خصات الزام��ي آث��ار ارائ��ه ش��ده و اينك��ه آيا
نمايشدهندگان ميتوانند بيش از يك اثر ارائه دهند يا خير؛
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ــتعيي��ن نوع انتقادات��ي ك��ه در کارگاه قابل ارائه اس��ت؛ مانند
ارزش��يابي اس��تاندارد يا ارزشيابي براس��اس دادههاي بهدست
آم��ده از بازخورده��ا يا همان ابزار براي ارزش��يابي دانش��جو و
بهدس��ت آوردن خالصهاي از روند كار دانشجو براي استادان و
ارزشگذاري هر فعاليت؛
ــتعيين سطح محرمانه بودن آثار.
 .2نمايشدهندگان (دانشجویان)

ميتوانند به قس��متي يا تمام كارهاي ارائهش��ده دسترسي داشته
باش��ند .گاهي هم ممكن اس��ت قوانين س��ختگيرانهاي وضع
شود و دسترس��ي را تنها به نمايشدهندگان كارهاي ارائهشده
ي��ا منتقدان محدود كن��د .در اين روش ،به چ��اي اهميت دادن
ب��ه ارزشه��اي خالقانه در کارگاه مجازي و توجه به بيش��ترين
پتانس��يل نهفته در كارهاي ت��ازه ،اغلب بر انتق��اد و روشهاي
متفاوت ارزشيابي تأكيد ميشود.

امكان دارد با توجه به قوانين کارگاه ،كه مس��ئول کارگاه آنها را کارگاه مجازي و شیوۀ ارزشیابی

تعيين ميكند ،نمايشدهندگان از كاركنان دانشگاه ،دانشجويان
يا هر فردي باشند كه در سيستم ثبتنام كرده و پذيرفته شدهاند.
نمايشدهندگان بايد از قوانين دانشگاهي در مورد سرقت تأليفات
و آثار ديگران هنگام ارائۀ آثار خود آگاه شوند .به اين سبب ،اجازه
دارن��د آثار و کارهای خود را برای نمایش عمومی یا بازبینیهای
اختصاصي ارائه دهند و مؤلف Dاثر ش��ناخته شوند .در عين حال
ميتوانند با توجه به انتقاداتي كه به كارهايشان شده است ،آنها
را تغيير دهند يا بهطور كلي بردارند.
 .3ارزشيابیکنندگان (استادان منتقد)

منتق��دان ميتوانند محتوي��ات کارگاه را ببينن��د و انتقادات خود
را اب��راز دارند .انتقادات بايد براس��اس الزاماتي انجام ش��ود كه
مس��ئول قرار ميدهد .اين انتقادات بهصورت ارزش��يابي رسمي
يا ارزش��يابي مقايسهاي بين دانشجويان صورت ميپذيرد .در هر
ارزشيابي استاندارد ،انتقادات براي نمايشدهنده ،منتقد و مسئول
محرمانه اس��ت .در کارگاهمجازي ،تس��هيالت ويژهاي بهوجود
آمده اس��ت تا مس��ئول بتواند انتقادات را ببيند و آنها را در يك
کارگاه مخصوص ذخيره كند.
7. Christiaans, 1993
8. Delft
9. Prosser & et al. 1999

www.SID.ir

 .4بازديدكنندگان (دانشجویان همدوره)

بازديدكنن��دگان کارگاه هن��گام ديدن كارها هيچ نقش��ي ندارند.
براساس قوانيني كه مسئول کارگاه وضع ميكند ،بازديدكنندگان

تحقيق مش��ابهی كه كريس��تينس 7در س��ال  1993میالدی در
ارزشيابي خود
دانش��گاه دلفت ۸هلند انجام داد مشخص كرد كه
ِ
دانش��جويان ،مش��اركت ارزش��مندي فراهم ميآورد كه قابليت
اطمينان استادان را افزايش ميدهد .اهم دستاوردهاي اين روش
را ميتوان بهشرح زير فهرست كرد:
ــتفس��ير و شرح مسئلۀ طراحي بههمت طراح ،با توجه به ارزش
محصول برحسب نياز واقعي بازار یا ارزشهاي فردي؛
ــارزشيابي طراحي با معيارهاي مورد استفاده در فرايند طراحي؛
ــايجاد ارتباط بين فرايند طراحي و فرايند ارزشيابي طراحي توأم
با تعيين ميزان درك معيارهاي طراحي؛
ــارزشيابي انتقادي معيارهايي كه دانشجو انتخاب كرده است؛
ــبررسي نتايج طراحي خودارزشيابي براساس معيارهايي كه خود
دانشجو (بهمنظور طراحي و ارزشيابي) انتخاب كرده است؛
ــافزايش مهارت ارزش��يابي انتقادي و برآورد طراحي بهوسيلۀ دا
نشجو.
۹
مايكل پروس��ر و همکاران در كتاب خود ،مفهوم يادگيري
و آم��وزش :تجرب��ۀ آموزش عالي ،ب��ه ّ
كرات عن��وان كردهاند:
همانگونه كه به دنبال پيش��رفت در علوم يادگيري هستيم ،بايد
نحوۀ تدريس و مفهوم آن را نيز در دانشگاه گسترش دهيم .آنها
ميگوين��د يادگيري و تدريس بهط��ور پايهاي به هم مربوطاند و
تدريس خوب با بهتر كمك كردن به دانشجويان براي يادگيري
تعريف ميشود .آنچه دانش��جويان فراميگيرند ،بايد مركز توجه
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تلق��ي ش��ود و فعاليتهاي معلم نباي��د مالك ق��رار گيرد .اين
طرز تلق��ي از تدريس باعث طراحي بهت��ر روشهاي تدريس و
فعاليتهاي مربوط به آن ميش��ود و مش��وقي ب��راي يادگيري
عميقتر دانشجويان و ارائهاي با كيفيت برتر است.
جودي هاگمن ۱۰نیز در س��ال  1997میالدی روش��ي شبيه
اين مدل را در دانش��گاه تاسمانيا ۱۱در اس��تراليا ارائه داد .در اين
روش ،ايجاد مدلي آموزشي مد نظر بود كه دانشجويان را با اتخاذ
واکنش��ی فعاالنه به راهبردهاي ارزشيابي آموزشي تشويق كند.
آنچه در اين ش��يوه اهميت داشت اين بود كه سطح آزمون بايد
متناسب با سطح اهداف يادگيري دانشجويان در آن مرحله باشد.
آزمون بايد دقيق و مس��تحكم و با افراد در موقعيتهاي متفاوت
سازگار باشد.
نمره ،عالوه بر آنكه نش��انۀ رد يا قبول است ،بايد با اهداف
كار نيز تناس��ب داش��ته باش��د و به س��ؤاالتي در بـاب قـابليت
اطمينان ،اعتبار و امكانپذيري آن پاس��خ دهد .ارزش��يابي بايد
يك بخش جداييناپذير از فرايند يادگيري باش��د و س��بب نشود
دانـشجويــان تـمام تـالش خود را ،به جـاي كسـب مهارت در
رشـته ،بـر گـذراندن دروس مـتمركز كنند .هـميشه ايـن خطر
وجود دارد كه ارزشيابي ،به جاي آنكه به مسائل مهم توجه كند،
به سادگي مطالب اهميت دهد .تحصيل در دورههاي باالتر بايد
تضمينشده باشد؛ مشروط بر آنكه دانشجويان در پايان هر سال،
حداقل معدل الزم را كسب كنند.
ن آنتوني 12عقيده دارد ارزشيابي كلي مهارتهاي طراحي
كاتري 
ً
عموما بر ارزشيابي ساختاري از ارائۀ كار بنا ميشود .سؤالي كه در
اينجا مطرح ميش��ود اين است كه چگونه راهبردهاي ارزشيابي
ب��ه درك عميقتر مفاهيم و يادگي��ري بهتر كمك ميكند؟ اين
برنام��ۀ راهب��ردي در کارگا ه مجازي در نظر گرفته ش��ده و بر
پايۀ رابطه بين آموختن و تدريس اس��توار گشته است؛ بهطوري
كه آموزش و ارزش��يابي در مسيری واحد بهسوي تشويق براي
به وج��ود آوردن فضاي كاري مثبت پيريزي ميش��ود .در اين
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فضا دانش��جويان ميتوانند اشتباه كنند و از اشتباهات خود درس
بگيرند.
از لحظهاي كه مـنتقد (ارزش��ياب) ش��ـرايط پـايه را بـراي
داوري به رايانه ميدهد ،مس��ئول کارگاه با همكاري او ابزارهاي
ارزش��یابی را فراهم ميآورد و متص��دي ميتواند بر مبناي آنها
در تمام ابعاد داوري كارها را به عهده بگيرد و آنها را براس��اس
مقياس ليكرت 13ارزشگذاري كند .اين ابزار را رابرتز ايجاد كرده
ً
اس��ت و در آن ،بعد از آنكه مقياسه��اي ليكرت كامال تكميل
شد ،بهطور خودكار جمعآوري و سنجيده و نمرۀ ارزشيابي همراه
با نظريات منتقد و ديگر تفاسير كليدي نمايش داده ميشود.
س��وزانش��انون اين ارزش��يابي جديد خ��ودكار را بر مبناي
قضاوت معيار عملي در طراحي فني ،طراحي و فرم در تــرم دوم
س��ال  2000هـمراه با مـعيارهــاي كلي نظري مرسوم آزموده
اس��ت .طراحي فني ب ه صورت جداگانه ،در مقايس��ه با ارزشيابي
س��ال گذشته ،سنجيده و س��پس با مجموعۀ خودكار ليكرت نيز
ً
ارزش��يابي ميش��ود .ارزش��يابيها تقريبا در تمام سطوح كالس
يكسان تشخيص داده شد.
س��وزانش��انون كالس را بهصورت بينام مورد س��نجش
قرار داد تا نظر دانش��جويان را در مورد س��هم هر نوع ارزشيابي
ً
در يادگيري درياب��د .عكسالعملها عموما در زمينۀ ارزش��يابي
رايان��هاي و محرمانۀ ليك��رت مثبت بود .در اینج��ا به بعضي از
پاسخها اشاره میشود:
ــ«خارقالعاده است و هميشه ميتوان آن را كنترل كرد».
ــ«باعث صرفهجويي در كاغذ ميشود ،دسترسي به آن راحت
است و در زمان دلخواه ميتوان به آن دست يافت».
ــ«نگاه جزئيتري به مس��ئله دارد؛ در نتيجه ،متوجه ميشوم در
كدام قسمت نياز به پيشرفت دارم».
ــ«خوب اس��ت؛ زيرا به هر مس��ئله از ارزش��يابي نمرهاي تعلق
گرفته اس��ت و به من نشان ميدهد كه در كدام قسمت اشتباه
كردهام».
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خودارزش��یابی در کارگاهمج��ازي در هر دو ن��وع تكويني
و تراكمي 15وجود دارد و ش��امل ارزش��يابي سنتي ،خودارزشيابي،
ارزشيابي دانش��جويان همتراز و همدورهاي از هم و ارزشيابي از
حاالت گوناگون آموزش است.
با توجه به نظر اس��تاد مسئول کارگاه ،افراد ميتوانند ،ضمن
دي��دن آثار و پروژهها ،نظري��ات و انتقادات خود را ثبت کنند و از
طريق رايانه به وي ارائه دهند .اين اطالعات براي ديگران قابل
دسترسي نيس��ت و محرمانه تلقي ميشود .ارزشگذاري كارها
در کارگاه مجازي از راههاي زير انجام ميشود:
ــنمرهدهي س��اده :16بهصورت نمرهای از قبل تعيين ش��ده (كه
اس��تاد ميدهد) ،حداق��ل نمـرۀ قبـولي ،نمرۀ دلخواه دانش��جو
هنگام خودارزش��يابي و امتيازی ويژه مانند زمانی كه دانشجو
كار منحصربهفردي انجام ميدهد.
17
ــرتبهبندي براس��اس كليدواژه يا عبارت كلي��دي بازخورد  :به
صورت ابزاری س��اده براي استاد كه بهطور خودكار ،و براساس
سناريوهاي گوناگون ارزش��يابي ،پاسخي نوشتاري ارائه دهد و
روش��ي براي مقايسۀ ديدگاه اس��تاد در مورد ارزشيابي پروژه و
ديدگاه دانشجو در زمينۀ خودارزشيابي است.
ــمعیاره��ای مؤثر کیفی در نمرهده��ی :18ابزار اصلي براي تهيۀ
جزييات ارزشيابي و ضابطهاي براي ارائۀ همزمان ارزشيابـيهاي
تراكمي و تكويني است .کارگاهمجازي از طريق ارزشگذاري
و نمايش دادن امتيازها بهمثابه امتياز نهايي در ارزشيابي نهايي
به استاد كمك ميكند.
19
ــبازخ��ورد مكتوب آزاد  :ابزاري براي اس��تاد اس��ت تا بازخورد
خالص��هاي از دانش��جويان به دس��ت ده��د و اب��زاري براي
دانش��جويان است تا بتوانند در خودارزش��يابي نظريات خويش
را اعالم كنند.
14
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14. formative
15. summative
16. simple numeric score
17. keyword grading or
key phrase feedback
18. quantitative criteriabased scoring
19. free text feedback
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جمعبندي

ً
نتاي��ج پژوهشهاي انجام ش��ده نش��ان ميدهد ك��ه اصوال در
روشهاي جديد ارزشيابي ،دستاوردهـاي دانـشجويي ،بهخصوص

پروژهه��اي طراحي معماري ،نظر دانش��جو (چه خود طراح و چه
ساير دانشجويان) اهميت ويژهاي دارد.
ابتكارهای آموزش خالقانه بر افزايش قابل توجه اطمينان و
صالحيت دانش��جويان با استفاده از رايانه و از طريق بهكارگيري
نرمافزارهايي ش��بيه بازيها متمركز اس��ت .نرماف��زار ،در حكم
منابع آموزشي دانش��جومحور ،براي غني كردن ظرفيت طراحي
دانش��جويان س��الهاي اول ،توس��عه مییابد و مورد استفاده قرار
ميگيرد .دانش��جويان در ّ
جوی كه با نرمافزار راهنما مش��خص
ميشود ،در يك محيط مدلسازي رايانهاي كمخطر ،به يادگيري
تش��ويق ميشوند .وقتي دانشجويان اطمينان الزم را پيدا كردند،
انتقاد همتايان و همكاري جزء ذاتي آموزش ميشود.
اس��تفاده از رايان��ه و افزاي��ش هم��كاري و همفك��ري بين
دانش��جويان همدورهاي ،در مسير يادگيري دانشجويان و كنترل
پيش��رفت آنان ،از نکات خاص ارزشیابی است .ممكن است چهار
نقش جداگانهای كه در کارگاه مجازی وجود دارد ،در يك کارگاه
واقعي نيز وجود داشته باشد .اين نقشها عبارتاند از:
ً
ــاس��تاد کارگاه كه معموال کارگاه را بـراي دريـافت و نـمايـش
تـكاليف دانشجويان آماده ميكند؛
ــنمايشدهنده كه بهطور معمول خود دانشجوست؛
ــمنتقد در مقام ارزش��ياب كه ممكن اس��ت از استاداني باشد كه
در آنجا هس��تند ،يا اس��ـتاد کارگاه آنها را از هـر كجاي دنيا
معرفي ميكند؛
ــآخري��ن نقش براي بازديدكننده کارگاه مجازي در نظر گـرفته
ميشـود .او كسـي اسـت كه ميتواند موارد به نمايش درآمده
را ببيند؛ اما نه ميتواند انتقادي را از طريق منتقد بفرس��تد و نه
اينكه موارد به نمايش درآمده را تغيير دهد.
مشترك
با توجه به توصيههاي ارائه شده و تعيين محورهاي
ِ
مورد توجه پژوهشهاي انجامشده ،شاید بتوان به دستهبندي قابل
قبولي از عوامل اصلي تأثيرگذار بر ارزشيابي و داوري پروژههاي
طراحي معماري دس��ت يافت .در مجموع ،میتوان چنین نتیجه
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گرفت که در دانشگاه آدالید استرالیا ،پیشرفت وضعیت آموزشی
دانشجویان براساس اين موارد سیاستگذاری میشود:
 .1ارزشيابي همتايان؛
 .2قابلیت مقایسۀ چند ارزشیابی متفاوت؛
 .3ضرورت تدوین معیارها براساس اصول ارزشیابی؛
 .4اطمینان از روش و فرایند مورد تأيید کاربران؛
 .5خودارزشيابي؛
 .6استفاده از رايانه براي بررسي و ارزشيابي طرحها.
براس��اس آنچه ش��رح آن رفت ،دریافت مدل سنجش باعث
تقویت درك مدرس و دانش��جویان از نتایج یادگیری ميشود و
این امکان را فراهم میآورد که مدرسان از تجربیات گذشتۀ خود
برای ارائۀ بهتر دروس استفاده كنند.
هنگام تصمیمگیری دربارۀ آیندۀ یک فرد ،باید وظایف متنوع
آزمون ،کنترل پیش��رفت و تعیین کمبود اطالعات مد نظر باشد
و س�لایق گوناگون باعث کاهش بازده کیفی ارزش��یابی نشود،
قالب نم��رهدادن در داوری باعث
بنابرای��ن ،اعمال یک روش و ِ
کاه��ش خطا در ارزش��یابی و تصحیح توان علمی دانش��جویان
خواهد شد.
پژوهشهاي انجامش��ده نش��اندهندۀ آن است كه توجه به
موارد يادآوري ش��ده ،ارتقاي كيفي ارزشیابی و داوری پروژههاي
طراحي معماري را در پي خواهد داش��ت .بدیهی اس��ت که هیچ
نوعی از ارزشیابی ،به تنهايی ،همۀ الزامات داوری کامل را برآورده
ً
نميكند و معموال هر دانشجو ،با یک مدل خاص ارزشیابی ،نتایج
بهتری به دست میآورد .بدین ترتیب ،اشکال متفاوت ارزشیابی
اهداف آموزشی را در برنامۀ علمی منعکس میكند.
چنانكه اشاره شد ،ارزشيابي توان علمي و عملي دانشجويان
رشتههاي وابسته به طراحي معماري ،پيچيدگيهاي بسياري دارد
كه اگر در مورد آنها دقت كافي مبذول نش��ود ،ممكن است ،به
جاي ارزشيابي واقعبينانه ،به سمت گونهاي ارزشيابي جانبدارانه
كشيده ش��ود كهدر آن ،عوامل مداخلهگراهميت بيشتري دارند
و نتيجه را تحتالشعاع قرار ميدهند .براي دستيابي به ضوابط
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و روابطي كه چهارچوبي براي ارزش��يابي توان علميـ تخصصي
دانش��جويان رشتۀ معماري باشد ،به طرح و بررسي عوامل حاكم
بر آن ميپردازيم كه ش��ايد راهگـش��اي شاخصها و راهكارهاي
ارزشيابي پـروژههاي طراحي معماري در ايران باشد.
پ��س از مطالع��ه و بررس��ي پژوهشه��اي انجامش��ده در
دانش��كدههاي معماري دانش��گاههاي ديگر كش��ورها در زمينۀ
ارزشيابي آموزشي ،مروريآماري بر عملكرد آموزشي دانشجويان
دانشكدۀ معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي (ملي ايران)
قبل از انقالب فرهنگي ،كه از يك نظام آموزشي فارغالتحصيل
ش��دهاند ،صورت گرفت .س��پس از اس��تادان و دانشجويان اين
دانش��كده كس��ب نظر ش��د و موارد و محورهاي مهم در زمينۀ
ارزشيابي تحصيلي بهدست آمد .البته نبايد از نظر دور داشت كه
س��اختار آموزش و نحوۀ سازماندهي و عرضۀ دروس و پروژهها
اركاني است كه امكان دارد در چگونگي ارزشيابي تحصيلي تأثير
تعيينكنندهاي داش��ته باشد .در اين زمينه ،تجربيات متنوعي نيز
در دانشكدههاي گوناگون به دست آمد كه از جملۀ آنها ميتوان
ب��ه تركي��ب دو يا چند پ��روژۀ مرتبط در ي��ك كارگاه مختلط يا
تجرب��ۀ تمركز تخصصي اس��تاد يا گروهي از اس��تادان بر زمينه
و موضوعي خاص اش��اره كرد كه به س��اختار آموزش چهرهاي
پژوهشي ميدهد.
اما ارزش��يابي پروژههاي طراحي معم��اري ،به دليل مداخلۀ
عوامل انس��اني در فرايند داوري ،حساس��يت خاص��ي دارد؛ زيرا
ممكن اس��ت نتوان داوري پروژههاي طراحي را ،از لحاظ كيفي،
بر مباني رياضي انجام داد .آنچه مسلم است اين است كه رعايت
ضوابط و معيارهاي اصولي سبب خواهد شد ارزشيابي پروژههاي
طراح��ي معماري ،بهخص��وص پروژۀ ديپلم ،ب��هدقت و صحت
نزديك ش��ود .به همين دليل ،در ارزش��يابي پروژههاي طراحي،
اس��تادان راهنما و داوران ني��ز بايد مواردی را مد نظر قرار دهند.
يكي از نكات مهم ،مشخص كردن معيارهايي است كه دانشجو
در مسير طراحي ،با هماهنگي استاد راهنما ،در نظر گرفته است.
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 طرح و،مواردي ك��ه داوران بايد در قضاوت به آنها توجه كنند
.ن را هم شامل ميشود
 طرز ارائۀ آ
ً
نتايج پژوهشهاي انجامش��ده نش��ان ميدهد كه اصوال در
، در مقايس��ه ب��ا روشهاي قديمي،روشهاي جديد ارزش��يابي
دس��تاوردهـاي دانـش��جويي و بهخص��وصپروژههاي طراحي
 نظر دانش��جوي طراح يا س��اير دانش��جويان اهميت،معم��اري
 اس��تفاده از ش��واهد مكتوب چون ابزاري، بهعالوه.ويژهاي دارد
براي ارزش��يابي توان علمي دانشجويان از نكات خاص ارزشيابي
 اس��تفاده از رايانه و افزايش هم��كاري و همفكري بين.اس��ت
 در مسير يادگيري دانش��جويان و كنترل،دانش��جويان همدوره
.پيشرفت آنان تأثير بسزايي دارد
 با آموزش،ميتوان به صورت آزمايشي در دانشگاههاي كشور
 تجهيز كردن، بهرهگيري از تجربيات گذشته،روشهاي رايانهاي
دانشگاهها به اين سيس��تم و تشكيل كالسهايي براي آموزش
 از نتايج بهدس��ت آمده براي بهبود و،اين روش به دانش��جويان
 به منظور بهبود،هماهنگ كردن آن در دانشگاههاي داخل كشور
.نحوۀ ارزشيابي و داروي ب ه صورت مؤثر استفاده كرد
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