
 تأملي بر شيوۀ ارزشيابي و داوري 
در دانشکدۀ معماري و شهرسازي دانشگاه آداليد استراليا

سعيد ميررياحي
   استاديار دانشكدۀ معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتي

مقدمه
به  منظور دست يابي به راهكارهاي ارزشیابي پروژه هاي طراحي معماري، 
به خصوص ارزشیابي و داوري پروژۀ نهايي، پژوهش هاي انجام شده در 
اين زمینه، که مربوط به تجربیات دانشگاه  آداليد در استرالیاست، مرور 
و بررسي مي شود. دانشگاه  هاي اروپا، به خصوص فرانسه و انگلستان � 
مانند دانشكده هاي ايران � با اتكا به روش سنتي خود به داوري در مورد 
پ��روژه  هاي طراحي معماري مي پردازند که اين روش تاکنون تغییرات 

جدي پیدا نكرده است.
در ديگر دانش��گاه   هاي نوپاي اس��ترالیا و اروپا، که قدمت کمتري 
دارند، در دو سه دهۀ اخیر تحقیقات و پژوهش هايي در جهت بهبود اين 
روش ها صورت گرفته اس��ت. از آن جا که ارزش��یابي جزء جدايي ناپذير 
فرايند آموزش است، مرور تجربیات دانشگاه   هاي معماري و شهرسازي 
اس��ترالیا به اين ام�ید انجام مي  ش��ود که ش��ايد به نحوي  راه گ�ش��اي 
ش��اخص ها و راهكاره��اي ارزش��یابي و داوري پ�روژه  ه��اي طراحي 

چکيده

در مدل ارزش محوري دانشكدۀ معماري و شهرسازي، اهداف آموزشي 
به تنهاي��ي مطرح نیس��ت و مفاهیم ديگري چون توانايي ارزش��یابي 
دانش��جويان، ارزش��یابي مشترک و ارزش��یابي همتايان )دانشجويان 
هم دوره اي( نیز مد نظر قرار مي گیرد. هدف از اين روش پیشنهادي، 
معرفي روش هاي آموزش��ي نظام هاي ارزشیابي قابل قبول و مناسب 

به استادان و دانشجويان است.
در آم��وزش طراحي معماري، معیارهاي ارزش��یابي و ش��اخص هايي 
ک��ه داوري بر مبن��اي آن ها انج��ام مي پذيرد، بايد به روش��ني بیان 
 ش��وند. براي پي بردن به س��ازوکارهاي رايِج مورد استفاده در داوري 
پروژه هاي طراحي معماري، به خصوص داوري در نظام آموزش��ي، با 
مطالعۀ موردي سازوکارهاي داوري در دانشكدۀ معماري و شهرسازي 
دانش��گاه آداليد۱ استرالیا با عنوان »کارگاه مجازي: فضاي وب براي 
همكاري و سنجش«۲ سعي شده است معیارها و شاخص هاي داوري 

مقرون به يك داوري واقع بینانه استخراج و تدوين شود. 

1. Adelaide
2. Virtual Gallery: Web 
Spaces for Collaboration 
and Assessment
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معم��اري باش��د که تأثیر عوام��ل مداخله گر جنبي را به کمترين حد برس��اند و 
مبناي قضاوت هیئت هاي داوري را از نظريات ش��خصي به ايده هاي آکادمیك 
و علمي �  تخصصي سوق دهد. به اين منظور، افرادي مانند سوزان شانن و گروه  
هم��كاران او درب��ارۀ اين موضوع تحقیقات گوناگوني انج��ام داده و به نتايجي 

دست يافته اند:
سوزان ش��انن۳ و گروه همكارانش رابرتز4 و وودبري5 در دانشكدۀ معماري 
و شهرس��ازي دانشگاه آداليد اس���ترالیا از س���ال 1999 میالدي به پژوهش 
براي افزايش س��طح آموزش و ارزش��یابي مبتني بر واقعیت علمي دانشجويان 
پرداخت��ه و با به کارگیري امكانات و فناوري هاي نوين، راهكار جديدي در مورد 
نحوۀ ارزش��یابي و داوري پروژه  هاي طراحي معماري با عنوان کارگاه مجازي: 
»فضاي وب براي همكاري و سنجش«  ارائ�ه داده اند. در اين روش، ارزشیابي 
دانش��جويان از سیر تحول کارهاي خود اعتبار ويژه اي دارد و افزايش همكاري 
بین دانش��جويان هم س��ان توصیه شده  اس��ت. ارکان اصلي اين روش را چهار 
عامل مؤثر زير تش��كیل مي دهد که هري��ك نقش و جايگاه مخصوص خود را 

دارد:
مس��ئول کارگاه ک��ه نقش اس��تاد راهنما را در اين گالري ب��ه  عهده دارد که  � 

قوي ترين نقش است. 
نمايش دهنده که همان دانش��جويان هس��تند و، در اين تحقیق، عنصر اصلي  � 

محسوب مي شوند.
ارزشیابان استادان منتقدي هستند که از کارگاه ديدن و انتقادات خود را ابراز  � 

مي کنند.
بازديدکنندگان، که بیش��تر آن ها دانشجويان هم دوره اي هستند و هیچ نقشي  � 
در داوري ندارن��د، همان ط��ور ک��ه از عنوان آن��ان برمي آي��د بازديدکنندگان 

کارگاه اند.
 نظ��ام کلي ارزش��یابي در کارگاه مجازي بر پايۀ اين مفاهی��م تبیین و تكامل 

يافته است:   
1. مشخص شدن حريم استاد و دانشجو؛

2. افزايش همكاري میان دانشجويان هم دوره اي؛ 
3. افزايش خودسنجي6  به وسیلۀ دانشجويان؛

4. حمايت از ارزشیابي ترکیبي.

پرسش هاي تحقيق
ــیایب به  ــاي ارزش ــه راهربده ۱. چگون
ــر مفاهیم و يادگريي هبتر  درک عمیق ت

كمک مي كند؟
ــجويان  ــوِد دانش ــیایب خ ــا ارزش ۲. آي
ــاركت ارزمشندي فراهم مي آورد كه  مش

اطمینان استادان را افزايش دهد؟

3. Shannon, 2000
4. Roberts, 2002
5. woodbury, 2002
6. self-assessment
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همان گونه که گفته ش��د، نتیجۀ اين پژوهش به ارائۀ روشي 
موس��وم به کارگاه  مجازي منجر ش��د که نتايج پیش بیني ش��دۀ 

کاربرد آن شامل اين موارد است:
گسترش بازتاب انديشه در مرحلۀ اولیۀ آموزش دانشجويان � 

توانايي اس��تفاده از رايانه در طراحي و سیس��تم هاي رايانه اي  � 
مربوط در فرايند طراحي

ايجاد فرهنگي جديد که مشوق و پیش برندۀ نوآوري و استفادۀ  � 
آگاهانه از رايانه در طراحي باشد.

کارگاه مجازي و روش شناسي
از ويژگي هاي کارگاه  مجازي، اس��تفاده از رايانه در ارزش��یابي و 
داوري پروژه  هاي طراحي معماري اس��ت که به کمك آن، سیر 
تحول يادگیري دانش��جويان بررسي مي ش��ود. از آن جا  که سیر 
تحول يادگیري به طور عمیقي با وضعیت دانش��جو تناسب دارد، 
مدرس��ان مي توانند با دريافت موقعیت علمي هر دانشجو، وي را 

در  تعمیق يادگیري يا تغییر در نحوۀ آموزش ياري دهند.
در اين روش، طرح بدون شناس��ايي طراح در اختیار استادان 
قرار مي  گیرد؛ زيرا وقتي دانشجويان کار خود را ارزشیابي مي کنند، 
بايد از نتیجۀ کار ديگران بي اطالع باش��ند و با صالح ديد اس��تاد 
راهنما به آن دست رسي پیدا  کنند. مزاياي ارزشیابي دانشجويان 
از س��یر تح��ول کار خود اين اس��ت که م��درس مي تواند روند 
آموزش هاي خود را با يادگیري دانشجو هماهنگ کند. زماني که 
روش يادگیري مشخص شود، يادگیري به صورت آگاهانه انجام 

خواهد شد.
يكي از اهداف اين ارزشیابي آن است که چگونگي يادگیري 
دانش��جويان از طري��ق رايانه، که جزئي از آم��وزش و يادگیري 
محس��وب مي ش��ود، تغییر و تكامل يابد. روش توصیه شده براي 
کس��ب اطالعات در اين سیس��تم، ارزش��یابي  به وسیلۀ اشخاص 
گوناگ��ون اس��ت و روش تجزي��ه و تحلیل براي اي��ن پروژه  ها، 
براس��اس آنالیزهاي تشريحي است تا رايانه بتواند نقاط ضعف را 

مشخص کند.

ارزشیاب نظر کساني را که قرار است کار دانشجويان را مورد 
نقادي قرار دهند و ارزشیابي کنند و نیز ارزشیابي هاي دانشجويي 
را که ممكن است در طول يك ترم تغییر کند، با نحوۀ يادگیري 
او مرتبط مي کند. براي مش��اهدۀ اين تغییرات، اس��تفاده از رايانه  
توصیه مي شود که طراحي ها در آن به نمايش درمي آيد. مطالعات 
نش��ان داده اس��ت که با اين روش، نه تنها دانشجويان پیشرفت 
قابل توجهي داش��ته اند، بلكه دنبال ک��ردن يك روش يادگیري 
مناسب براي هر دانشجو هم امكان  پذير شده است. به طور کلي، 
تفاوت ه��اي کیفي در مطالعات، با کیفیت يادگیري دانش��جويان 
بس��یار وابس��ته و نزديك اس��ت و با آزمايش و تأيید اين روش، 
ارزشیاب قادر خواهد بود گزارش جامع تري در زمینۀ ارتباط روش 

يادگیري و نتیجۀ مطالعات ارائه دهد.

کارگاه  مجازي و نظام آموزشي 
همان طور که گفته ش��د، براي ايجاد هر کارگاه  مجازي به چهار 

عنصر اصلي نیاز است:
مسئول کارگاه )استاد راهنما(؛ � 
نمايش دهندگان )دانشجويان(؛ � 

ارزشیاب )استادان منتقد(؛ � 
بازديد کنندگان )دانشجويان هم دوره(. � 

۱. مسئول کارگاه )استاد راهنما(
مس��ئول، در گالري مهم ترين نقش را ايف��ا مي کند. او مي تواند 
کارگاه ها را ايجاد کند يا آن ها را تغییر دهد. مس��ئول کارگاه اين 

وظايف را به  عهده دارد:
تعیین محدودۀ زماني براي ارسال آثار؛ � 

تعیی��ن نمايش دهنده، منتق��د و بازديدکنندگان کارگاه و تعیین  � 
نحوۀ دست رسي؛

تعیی��ن مش��خصات الزام��ي آث��ار ارائ��ه ش��ده و اين ک��ه آيا  � 
نمايش دهندگان مي توانند بیش از يك اثر ارائه دهند يا خیر؛
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تعیی��ن نوع انتقادات��ي ک��ه در کارگاه قابل ارائه اس��ت؛ مانند  � 
ارزش��یابي اس��تاندارد يا ارزشیابي براس��اس داده هاي به دست 
آم��ده از بازخورده��ا يا همان ابزار براي ارزش��یابي دانش��جو و 
به دس��ت آوردن خالصه اي از روند کار دانشجو براي استادان و 

ارزش  گذاري هر فعالیت؛
تعیین سطح محرمانه بودن آثار. � 

۲. نمايش دهندگان )دانشجويان(
امكان دارد با توجه به قوانین کارگاه، که مس��ئول کارگاه آن ها را 
تعیین مي کند، نمايش دهندگان از کارکنان دانشگاه، دانشجويان 
يا هر فردي باشند که در سیستم ثبت نام کرده و پذيرفته شده اند. 
نمايش دهندگان بايد از قوانین دانشگاهي در مورد سرقت تألیفات 
و آثار ديگران هنگام ارائۀ آثار خود آگاه شوند. به اين سبب، اجازه 
دارن��د آثار و کارهاي خود را براي نمايش عمومي يا بازبیني هاي 
اختصاصي ارائه دهند و مؤلفD اثر ش��ناخته شوند. در عین حال 
مي توانند با توجه به انتقاداتي که به کارهايشان شده است، آن ها 

را تغییر دهند يا به طور کلي بردارند.

۳. ارزشيابي کنندگان )استادان منتقد(
منتق��دان مي  توانند محتوي��ات کارگاه را ببینن��د و انتقادات خود 
را اب��راز دارند. انتقادات بايد براس��اس  الزاماتي انجام ش��ود که 
مس��ئول قرار مي دهد. اين انتقادات به  صورت ارزش��یابي رسمي 
يا ارزش��یابي مقايسه اي بین دانشجويان صورت مي پذيرد. در هر 
ارزشیابي استاندارد، انتقادات براي نمايش دهنده، منتقد و مسئول 
محرمانه اس��ت. در کارگاه  مجازي، تس��هیالت ويژه اي به  وجود 
آمده اس��ت تا مس��ئول بتواند انتقادات را ببیند و آن ها را در يك 

کارگاه مخصوص ذخیره کند.

۴. بازديدکنندگان )دانشجويان هم دوره (
بازديدکنن��دگان کارگاه هن��گام ديدن کارها هیچ نقش��ي ندارند. 
براساس قوانیني که مسئول کارگاه وضع مي کند، بازديدکنندگان 

مي توانند به قس��متي يا تمام کارهاي ارائه ش��ده دسترسي داشته 
باش��ند. گاهي هم ممكن اس��ت قوانین س��خت گیرانه اي وضع 
شود و دست رس��ي را تنها به نمايش دهندگان کارهاي ارائهشده 
ي��ا منتقدان محدود کن��د. در اين روش، به چ��اي اهمیت دادن 
ب��ه ارزش ه��اي خالقانه در کارگاه مجازي و توجه به بیش��ترين 
پتانس��یل نهفته در کارهاي ت��ازه، اغلب بر انتق��اد و روش هاي 

متفاوت ارزشیابي تأکید مي شود.

کارگاه مجازي و شيوۀ ارزشيابي
تحقیق مش��ابهي که کريس��تینس7 در س��ال 1993 میالدي در 
دانش��گاه دلفت۸ هلند انجام داد مشخص کرد که ارزشیابِي خود 
دانش��جويان، مش��ارکت ارزش��مندي فراهم مي آورد که قابلیت 
اطمینان استادان را افزايش مي دهد. اهم دستاوردهاي اين روش 

را مي توان به  شرح زير فهرست کرد: 
تفس��یر و شرح مسئلۀ طراحي به همت طراح، با توجه به ارزش  � 

محصول برحسب نیاز واقعي بازار يا ارزش هاي فردي؛
ارزشیابي طراحي با معیارهاي مورد استفاده در فرايند طراحي؛ � 

ايجاد ارتباط بین فرايند طراحي و فرايند ارزشیابي طراحي توأم  � 
با تعیین میزان درك معیارهاي طراحي؛

ارزشیابي انتقادي معیارهايي که دانشجو انتخاب کرده است؛ � 
بررسي نتايج طراحي خودارزشیابي براساس معیارهايي که خود  � 

دانشجو )به منظور طراحي و ارزشیابي( انتخاب کرده است؛ 
افزايش مهارت ارزش��یابي انتقادي و برآورد طراحي به وسیلۀ دا  � 

نشجو.
مايكل  پروس��ر  و همكاران۹ در کتاب خود، مفهوم يادگیري 
و آم��وزش: تجرب��ۀ آموزش عالي،  ب��ه کّرات عن��وان کرده ا ند: 
همان گونه که به دنبال پیش��رفت در علوم يادگیري هستیم، بايد 
نحوۀ تدريس و مفهوم آن را نیز در دانشگاه گسترش دهیم. آن ها 
مي گوين��د يادگیري و تدريس به ط��ور پايه اي به هم مربوط اند و 
تدريس خوب با بهتر کمك کردن به دانشجويان براي يادگیري 
تعريف مي شود. آنچه دانش��جويان فرامي گیرند، بايد مرکز توجه 

7. Christiaans, 1993
8. Delft
9. Prosser & et al. 1999
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تلق��ي ش��ود و فعالیت هاي معلم نباي��د مالك ق��رار گیرد. اين 
طرز تلق��ي از تدريس باعث طراحي بهت��ر روش هاي تدريس و 
فعالیت هاي مربوط به آن مي ش��ود و مش��وقي ب��راي يادگیري 

عمیق تر دانشجويان و ارائه اي با کیفیت برتر است.
جودي هاگمن۱۰ نیز در س��ال 1997 میالدي روش��ي شبیه 
اين مدل را در دانش��گاه تاسمانیا۱۱ در اس��ترالیا ارائه داد. در اين 
روش، ايجاد مدلي آموزشي مد نظر بود که دانشجويان را با اتخاذ 
واکنش��ي فعاالنه به راهبردهاي ارزشیابي آموزشي تشويق کند. 
آنچه در اين ش��یوه اهمیت داشت اين بود که سطح آزمون بايد 
متناسب با سطح اهداف يادگیري دانشجويان در آن مرحله باشد. 
آزمون بايد دقیق و مس��تحكم و با افراد در موقعیت هاي متفاوت 

سازگار باشد.
نمره، عالوه بر آن که نش��انۀ رد يا قبول است، بايد با اهداف 
کار نیز تناس��ب داش��ته باش��د و به س��ؤاالتي در ب�اب ق�ابلیت 
اطمینان، اعتبار و امكان پذيري آن پاس��خ دهد. ارزش��یابي بايد 
يك بخش جدايي ناپذير از فرايند يادگیري باش��د و س��بب نشود 
دان�شجوي��ان ت�مام ت�الش خود را، به ج�اي کس�ب مهارت در 
رش�ته، ب �ر گ�ذراندن دروس م�تمرکز کنند. ه�میشه اي�ن خطر 
وجود دارد که ارزشیابي، به  جاي آن که به مسائل مهم توجه کند، 
به سادگي مطالب اهمیت دهد. تحصیل در دوره هاي باالتر بايد 
تضمینشده باشد؛ مشروط بر آن که دانشجويان در پايان هر سال، 

حداقل معدل الزم را کسب کنند. 
کاترين  آنتوني12 عقیده دارد ارزشیابي کلي مهارت هاي طراحي 
عمومًا بر ارزشیابي ساختاري از ارائۀ کار بنا مي شود. سؤالي که در 
اين جا مطرح مي ش��ود اين است که چگونه راهبردهاي ارزشیابي 
ب��ه درك عمیق تر مفاهیم و يادگی��ري بهتر کمك مي کند؟ اين 
برنام��ۀ راهب��ردي در کارگاه  مجازي در نظر گرفته ش��ده و  بر 
پايۀ رابطه بین آموختن و تدريس اس��توار گشته است؛ به طوري 
که آموزش و ارزش��یابي در مسیري واحد به  سوي تشويق براي 
به وج��ود آوردن فضاي کاري مثبت پي ريزي مي ش��ود. در اين 

فضا دانش��جويان مي توانند اشتباه کنند و از اشتباهات خود درس 
بگیرند. 

از لحظه اي که م�نتقد )ارزش��یاب( ش���رايط پ�ايه را ب�راي 
داوري به رايانه مي دهد، مس��ئول کارگاه با همكاري او ابزارهاي 
ارزش��یابي را فراهم مي آورد و متص��دي مي تواند بر مبناي آ ن ها 
در تمام ابعاد داوري کارها را به عهده بگیرد و آن ها را براس��اس 
مقیاس لیكرت13 ارزش گذاري کند. اين ابزار را  رابرتز ايجاد کرده 
اس��ت و در آن، بعد از آن که مقیاس ه��اي لیكرت کاماًل تكمیل 
شد، به طور خودکار جمع آوري و سنجیده و نمرۀ ارزشیابي همراه 

با نظريات منتقد و ديگر تفاسیر کلیدي نمايش داده مي شود.
س��وزان  ش��انون اين ارزش��یابي جديد خ��ودکار را بر مبناي 
قضاوت معیار عملي در طراحي فني ، طراحي و فرم در ت��رم دوم 
س��ال 2000 ه�مراه با م�عیاره��اي کلي نظري مرسوم آزموده 
اس��ت. طراحي فني به  صورت جداگانه، در مقايس��ه با ارزشیابي 
س��ال گذشته، سنجیده و س��پس با مجموعۀ خودکار لیكرت نیز 
ارزش��یابي مي ش��ود. ارزش��یابي ها تقريبًا در تمام سطوح کالس 

يكسان تشخیص داده شد. 
س��وزان  ش��انون کالس را به  صورت بي نام مورد س��نجش 
قرار داد تا نظر دانش��جويان را در مورد س��هم هر نوع ارزشیابي 
در يادگیري درياب��د. عكس العمل ها عمومًا در زمینۀ ارزش��یابي 
رايان��ه اي و محرمانۀ لیك��رت مثبت بود. در اينج��ا به بعضي از 

پاسخ ها اشاره مي شود:
»خارق العاده است و همیشه مي توان آن   را کنترل کرد.« � 

»باعث صرفه جويي در کاغذ مي شود، دست رسي به آن راحت  � 
است و در زمان دلخواه مي توان به آن دست يافت.«

»نگاه جزئي تري به مس��ئله دارد؛ در نتیجه، متوجه مي شوم در  � 
کدام قسمت نیاز به پیشرفت دارم.«

»خوب اس��ت؛ زيرا به هر مس��ئله از ارزش��یابي نمره اي تعلق  � 
گرفته اس��ت و به من نشان مي دهد که در کدام قسمت اشتباه 

کرده ام.«

10. Hodgman
11. Tasmania
12. Anthony,1991
13. Likert
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خودارزش��یابي در کارگاه  مج��ازي در هر دو ن��وع تكويني14 
و تراکمي15  وجود دارد و ش��امل ارزش��یابي سنتي، خودارزشیابي، 
ارزشیابي دانش��جويان هم تراز و هم دوره اي از هم و ارزشیابي از 

حاالت گوناگون آموزش است.
با توجه به نظر اس��تاد مسئول کارگاه، افراد مي توانند، ضمن 
دي��دن آثار و پروژه ها، نظري��ات و انتقادات خود را ثبت کنند و از 
طريق رايانه به وي ارائه دهند. اين اطالعات براي ديگران قابل 
دست رسي نیس��ت و محرمانه تلقي مي شود. ارزش گذاري کارها 

در کارگاه مجازي از راه هاي زير انجام مي شود:
: به  صورت نمرهاي از قبل تعیین ش��ده )که  نمره دهي س��اده16 �
اس��تاد مي دهد(، حداق��ل نم�رۀ قب�ولي، نمرۀ دلخواه دانش��جو 
هنگام خودارزش��یابي و امتیازي  ويژه مانند زماني که دانشجو 

کار منحصربه فردي انجام مي دهد.
: به   رتبه بندي براس��اس کلید واژه يا عبارت کلی��دي بازخورد17 �
صورت ابزاري س��اده براي استاد که به طور خودکار، و براساس 
سناريوهاي گوناگون ارزش��یابي، پاسخي نوشتاري ارائه دهد و 
روش��ي براي مقايسۀ ديدگاه اس��تاد در مورد ارزشیابي پروژه و 

ديدگاه دانشجو در زمینۀ خودارزشیابي است.
:  ابزار اصلي براي تهیۀ  معیاره��اي مؤثر کیفي در نمره ده��ي18 �
جزيیات ارزشیابي و ضابطه اي براي ارائۀ هم زمان ارزشیاب�ي هاي 
تراکمي و تكويني است. کارگاه  مجازي از طريق ارزش گذاري 
و نمايش دادن امتیازها به مثابه امتیاز نهايي در ارزشیابي نهايي 

به استاد کمك مي کند.
: ابزاري براي اس��تاد اس��ت تا بازخورد  بازخ��ورد مكتوب آزاد19 �
خالص��ه اي از دانش��جويان به دس��ت ده��د و اب��زاري براي 
دانش��جويان است تا بتوانند در خودارزش��یابي نظريات خويش 

را اعالم کنند.

جمع بندي 
نتاي��ج پژوهش  هاي انجام ش��ده نش��ان مي دهد ک��ه اصواًل در 
روش هاي جديد ارزشیابي، دستاورد ه�اي دان�شجويي، به خصوص 

 پروژه ه��اي طراحي معماري، نظر دانش��جو )چه خود طراح و چه 
ساير دانشجويان( اهمیت ويژه اي دارد.

ابتكارهاي آموزش خالقانه بر افزايش قابل توجه اطمینان و 
صالحیت دانش��جويان با استفاده از رايانه و از طريق به کارگیري 
نرم افزارهايي ش��بیه بازي ها متمرکز اس��ت. نرم اف��زار ، در حكم 
منابع آموزشي دانش��جومحور، براي غني کردن ظرفیت طراحي 
دانش��جويان س��ال هاي اول، توس��عه مییابد و مورد استفاده قرار 
مي گیرد. دانش��جويان در جّوي  که با نرم افزار راهنما مش��خص 
مي شود، در يك محیط مدل سازي رايانه اي کم خطر، به يادگیري 
تش��ويق مي شوند. وقتي دانشجويان اطمینان الزم را پیدا کردند، 

انتقاد همتايان و همكاري جزء ذاتي آموزش مي  شود.
اس��تفاده از رايان��ه و افزاي��ش هم��كاري و هم فك��ري بین 
دانش��جويان هم دوره اي، در مسیر يادگیري دانشجويان و کنترل 
پیش��رفت آنان، از نكات خاص ارزشیابي است. ممكن است چهار 
نقش جداگانه اي که در کارگاه مجازي وجود دارد، در يك کارگاه 

واقعي نیز وجود داشته باشد. اين نقش ها عبارت اند از:
اس��تاد کارگاه که معمواًل کارگاه را ب�راي دري�افت و ن�ماي�ش  � 

ت�كالیف دانشجويان آماده مي کند؛ 
نمايش دهنده که به  طور معمول خود دانشجوست؛  � 

منتقد در مقام ارزش��یاب که ممكن اس��ت از استاداني باشد که  � 
در آن جا هس��تند، يا اس���تاد کارگاه آن ها را از ه�ر کجاي دنیا 

معرفي مي کند؛
آخري��ن نقش براي بازديدکننده کارگاه  مجازي در نظر گ�رفته  � 
مي ش�ود. او کس�ي اس�ت که مي تواند موارد به نمايش درآمده 
را ببیند؛ اما نه مي تواند انتقادي را از طريق منتقد بفرس��تد و نه 

اين که موارد به نمايش درآمده را تغییر دهد.
با توجه به توصیه هاي ارائه شده و تعیین محورهاي مشترِك 
مورد توجه پژوهش هاي انجام شده، شايد بتوان به دسته بندي قابل 
 قبولي از عوامل اصلي تأثیرگذار بر ارزشیابي و داوري پروژه  هاي 
طراحي معماري دس��ت يافت. در مجموع، مي توان چنین نتیجه 

14. formative
15. summative
16. simple numeric score
17. keyword grading or 
key phrase feedback
18. quantitative criteria-
based scoring
19. free text feedback
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گرفت که در دانشگاه آداليد استرالیا، پیشرفت وضعیت آموزشي 

دانشجويان براساس اين موارد سیاست گذاري مي شود:  
1. ارزشیابي همتايان؛

2. قابلیت مقايسۀ چند ارزشیابي متفاوت؛
3. ضرورت تدوين معیارها براساس اصول ارزشیابي؛

4. اطمینان از روش و فرايند مورد تأيید کاربران؛
5. خودارزشیابي؛

6. استفاده از رايانه براي بررسي و ارزشیابي طرح ها.
براس��اس آنچه ش��رح آن رفت، دريافت مدل سنجش باعث 
تقويت درك مدرس و دانش��جويان از نتايج يادگیري مي شود و 
اين امكان را فراهم مي آورد که مدرسان از تجربیات گذشتۀ خود 

براي ارائۀ بهتر دروس استفاده کنند.
هنگام تصمیم گیري دربارۀ آيندۀ يك فرد، بايد وظايف متنوع 
آزمون ، کنترل پیش��رفت و تعیین کمبود اطالعات مد نظر باشد 
و س��اليق گوناگون باعث کاهش بازده کیفي ارزش��یابي نشود، 
بنابراي��ن، اعمال يك روش و قالِب نم��ره  دادن در داوري باعث 
کاه��ش خطا در ارزش��یابي و تصحیح توان علمي دانش��جويان 

خواهد شد.
پژوهش  هاي انجام  ش��ده نش��ان دهندۀ آن است که توجه به 
موارد ياد آوري ش��ده، ارتقاي کیفي ارزشیابي و داوري پروژه  هاي 
طراحي معماري را در پي خواهد داش��ت. بديهي اس��ت که هیچ 
نوعي از ارزشیابي، به تنهايي، همۀ الزامات داوري کامل را برآورده 
نمي کند و معمواًل هر دانشجو، با يك مدل خاص ارزشیابي، نتايج 
بهتري به دست مي آورد. بدين ترتیب، اشكال متفاوت ارزشیابي 

اهداف آموزشي را در برنامۀ علمي منعكس مي  کند.
چنان که اشاره شد، ارزشیابي توان علمي و عملي دانشجويان 
رشته هاي وابسته به طراحي معماري، پیچیدگي هاي بسیاري دارد 
که اگر در مورد آن ها دقت کافي مبذول نش��ود، ممكن است، به 
جاي ارزشیابي واقع بینانه، به سمت گونه اي ارزشیابي جانب   دارانه 
 کشیده ش��ود که  در آن، عوامل مداخله گر  اهمیت بیشتري دارند 
و نتیجه را تحت الشعاع قرار مي دهند. براي دست يابي به ضوابط 

و روابطي که چهارچوبي براي ارزش��یابي توان علمي � تخصصي 
دانش��جويان رشتۀ معماري باشد، به طرح و بررسي عوامل حاکم 
بر آن مي پردازيم که ش��ايد راه گ�ش��اي شاخص  ها و راه کارهاي 

ارزشیابي پ�روژه هاي طراحي معماري در ايران باشد.
پ��س از مطالع��ه و بررس��ي پژوهش ه��اي انجام ش��ده در 
دانش��كده هاي معماري دانش��گاه  هاي ديگر کش��ورها در زمینۀ 
ارزشیابي آموزشي، مروري  آماري بر عملكرد آموزشي دانشجويان 
دانشكدۀ معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتي )ملي ايران( 
قبل از انقالب فرهنگي، که از يك نظام آموزشي فارغ التحصیل 
ش��ده اند، صورت گرفت. س��پس از اس��تادان و دانشجويان اين 
دانش��كده کس��ب نظر ش��د و موارد و محورهاي مهم در زمینۀ 
ارزشیابي تحصیلي به  دست آمد. البته نبايد از نظر دور داشت که 
س��اختار آموزش و نحوۀ سازمان  دهي و عرضۀ دروس و پروژه  ها 
ارکاني است که امكان دارد در چگونگي ارزشیابي تحصیلي تأثیر 
تعیین کننده اي داش��ته باشد. در اين زمینه، تجربیات متنوعي نیز 
در دانشكده هاي گوناگون به دست آمد که از جملۀ آ ن ها مي توان 
ب��ه ترکی��ب دو يا چند پ��روژۀ مرتبط در ي��ك کارگاه مختلط يا 
تجرب��ۀ تمرکز تخصصي اس��تاد يا گروهي از اس��تادان بر زمینه 
و موضوعي خاص اش��اره کرد که به س��اختار آموزش چهره اي 

پژوهشي مي دهد. 
اما ارزش��یابي پروژه هاي طراحي معم��اري، به دلیل مداخلۀ 
عوامل انس��اني در فرايند داوري، حساس��یت خاص��ي دارد؛ زيرا 
ممكن اس��ت نتوان داوري پروژه هاي طراحي را، از لحاظ کیفي، 
بر مباني رياضي انجام داد. آنچه مسلم است اين است که رعايت 
ضوابط و معیارهاي اصولي سبب خواهد شد ارزشیابي پروژه هاي 
طراح��ي معماري، به خص��وص پروژۀ ديپلم، ب��ه  دقت و صحت 
نزديك ش��ود. به همین دلیل، در ارزش��یابي پروژه هاي طراحي، 
اس��تادان راهنما و داوران نی��ز بايد مواردي را مد نظر قرار دهند. 
يكي از نكات مهم، مشخص کردن معیارهايي است که دانشجو 
در مسیر طراحي، با هماهنگي استاد راهنما، در نظر گرفته است. 
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مواردي ک��ه داوران بايد در قضاوت به آن  ها توجه کنند، طرح و 

طرز ارائۀ آن  را هم شامل مي شود. 
نتايج پژوهش   هاي انجام ش��ده نش��ان مي  دهد که اصواًل در 
روش هاي جديد ارزش��یابي، در مقايس��ه ب��ا روش هاي قديمي، 
دس��تاورد ه�اي دان�ش��جويي و به خص��وص  پروژه هاي طراحي 
معم��اري، نظر دانش��جوي طراح يا س��اير دانش��جويان اهمیت 
ويژه اي دارد. به عالوه، اس��تفاده از ش��واهد مكتوب چون ابزاري 
براي ارزش��یابي توان علمي دانشجويان از نكات خاص ارزشیابي 
اس��ت. اس��تفاده از رايانه و افزايش هم��كاري و هم  فكري بین 
دانش��جويان هم دوره، در مسیر يادگیري دانش��جويان و کنترل 

پیشرفت آنان تأثیر بسزايي دارد. 
مي توان به صورت آزمايشي در دانشگاه  هاي کشور، با آموزش 
روش هاي رايانه اي، بهره گیري از تجربیات گذشته، تجهیز کردن 
دانشگاه  ها به اين سیس��تم و تشكیل کالس هايي براي آموزش 
اين روش به دانش��جويان، از نتايج به دس��ت آمده براي بهبود و 
هماهنگ کردن آن در دانشگاه هاي داخل کشور، به  منظور بهبود 

نحوۀ ارزشیابي و داروي به  صورت مؤثر استفاده کرد.
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