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ABSTRACT
Higher education is influenced by globalization having a profound effect
on all levels and dimensions of higher education. Judging architectural
designs is one of the current issues in higher education. Criteria that can
be used to measure designs are old concerns in the field of architecture.
By knowing how to judge architectural projects in the world's leading
universities, it is possible to quantitatively and qualitatively develop
higher education in architecture. Therefore, this study was conducted to
identify the effects of globalization of higher education on education and
judging architectural projects. The research method was mixed
(quantitative-qualitative). Data was collected using the method of
classification and arrangement of documents, after which their content
was analyzed and propositions that represent the educational and
judgmental characteristics of the world university were extracted. In
order to get acquainted with the methods of judging architectural
designs in Iranian universities, the Delphi technique was used. Data was
collected through questionnaires and open interviews with professors
of architecture at the departments of Architecture at prominent Iranian
universities. The findings showed that the effects of globalization on the
teaching and judging of architectural designs can be divided into two
categories of indicators related to the design process, which included
curriculum, students, faculty members, international cooperation,
budget, and new electronic communication systems. Criteria for final
evaluation included jury, student defense, presentation, and analysis of
information. The results showed that the globalization of architectural
project judging will lead to intensification of university competitions,
upgrading of educational standards, improvement in the quality of
education and judging of architectural projects.
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چکیده
آموزش عالی تحت تأثیر جهانی شدن است و جهانیشدن در تمامی سطوح و ابعاد آن
تأثیر ژرفی بر جای گذاشته است .داوری طرحهای معماری از مسائل روز آموزش عالی
معماری است .معیارهایی که بتوان با آنها طرحها را ارزیابی کرد از دغدغههای قدیمی
رشته معماری است .بـا شناخت نحوه داوری طرحهای معماری در دانشگاههای مطرح
جهان ،امكـان رشـد کمـی و کیفـی آموزش عالی معماری فراهم میشود .ازاینرو ،پژوهش
حاضر با هدف شناخت تأثیرات جهانیشدن آموزش عالی بر آموزش و داوری طرحهای
معماری انجام شد .روش این پژوهش از نوع آمیخته (کمی -کیفی) است .گردآوری
اطالعات با استفاده از روش طبقهبندی و تنظیم اسناد صورت گرفت ،سپس به بررسی و
تحلیل محتوای آنها مبادرت گردید و گزارههایی استخراج شدند که معرف ویژگیهای
آموزشی و داوری دانشگاه جهانی هستند .بهمنظور آشنایی با روشهای داوری طرحهای
معماری در دانشگاههای ایران از روش دلفی استفاده شد .جمعآوری دادهها از طریق ابزار
پرسشنامه و مصاحبه باز با استادان معماری به عنوان اعضای خبرگان گروه معماری در
دانشگاههای مطرح ایران انجام شد .یافتهها نشان داد تأثیرات جهانیشدن بر آموزش و
داوری طرحهای معماری را میتوان به دو دسته شاخصهای مربوط به فرایند طراحی که
مؤلفههای برنامه درسی ،دانشجو ،اعضای هیئتعلمی ،همكاری بینالمللی ،بودجه و نظام
نوین ارتباط الكترونیكی را شامل میشود و معیارهای مربوط به ارزشیابی نهایی تقسیم
کرد که هیئتداوران ،دفاع دانشجو ،نحوه ارائه و پرزانته ،نحوه تجزیهوتحلیل اطالعات را
دربرمیگیرد .نتایج نشان داد جهانیشدن داوری پروژههای معماری منجر به تشدید
رقابتهای دانشگاهها ،ارتقای استانداردهای آموزشی ،افزایش سطح کیفی آموزش و داوری
طرحهای معماری خواهد شد.
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مقدمه
جهانیشدن ،زنجیرهای از دگرگونیها در عرصههای مختلف است که درنهایت به ایجاد یک نظام واحد جهانی
میانجامد که به معنای تحقق شرایط جهانی با پیوستگی فرهنگهای محلی و پیدایش شرایط جدید برای جامعه جهانی
است و دولتها ناگزیر هستند برای پرورش نسل آینده خود را با این جریان ضروری و نیرومند سازگار کنند و نظام
آموزش نوین را اخذ و براساس فرهنگ خود بومیسازی کنند [ .]1جهانیشدن یكی از مباحث مهم و جنجالبرانگیز
دنیای معاصر است که اندیشمندان مختلف ،هریک بهگونهای راجع به آن سخن میگویند .هماکنون در مورد جهانیشدن
اتفاق نظرات چندانی وجود ندارد اما آنچه مسلم است این است که هیچکس نتوانست منكر اصل وجود این پدیده و تأثیر
آن بر زندگی بشر در دنیای معاصر شود و اختالفها بر سر ابعاد گوناگون جهانیشدن ،آثار و تبعات یا چگونگی و کم کیف
آن است [ .]2جهانیشدن با تعلیم و تربیت امروز گرهخورده است؛ بهگونهای که بسیاری از اندیشهپردازان از جهانیشدن
در آموزش عالی را به بینالمللی شدن دانشگاهها توصیف کردهاند [ .]3در سالهای اخیر ،با پیشرفت فناوری اطالعات و
ارتباطات ،دانشگاهها با محیط پیرامون خود ارتباط بیشتری برقرار کردند که به دگرگونیهایی در نظام آموزش عالی
سراسر جهان منجر شده است که عبارتند از )1 :افزایش دانشجو  )2تنوع در تقاضای سامانه آموزش عالی  )3افزایش تنوع
در نظام عرضه آموزش با افزایش دسترسیپذیری به فناوری اطالعات  )4اشكال متفاوت شیوههای کنترل نظام آموزش
عالی برای تأمین سرمایه [ .]4قضاوت و سنجش تواناییهای دانشجویان از مهمترین موضوعات مرتبط با امر آموزش
معماری بهشمار میروند .مسلم ًا روند آموزش معماری تنها زمانی کامل میشود که سازوکار آن مبتنی بر اصولی مشخص
و فرایندی روشن برپا شود [ .]5رسیدن به معیارهایی که بتوان با آن طرحها را سنجید یكی از دغدغههای قدیمی است
[ .]6عامل مهمی که درنتیجه آموزشهای دانشگاهی نقش تعیینکنندهای ایفا میکند ،نحوه قضاوت و ارزیابی آموزشهای
دادهشده در قالب پروژههای معماری است .نقش و اهمیت این فاکتور زمانی روشنتر میشود که بازخورد دانشجویان
نسبت به نحوه داوری پروژههایشان و نیز نقش مهم قضاوت پروژهها بهعنوان عاملی مؤثر در یادگیری آنان را ازنظر
بگذرانیم .متأسفانه با وجود اهمیت این مطلب ارزیابی پروژههای معماری یكی از مشكالت بیشتر دانشكدههای معماری
میباشد .جهانیشدن فرایند قدرتمندی است که بر بسیاری از جنبههای مختلف از آموزشوپرورش گرفته تا سیاست و
اقتصاد تأثیر میگذارد .دگرگونیهای فراوان و شتابان ناشی از پدیده جهانیشدن در عصر حاضر ،بهویژه در عرصههای
علوم و فناوری از یکسو و تكیه بنیادین بر اقتصاد و توسعه دانشمحور از دیگر سو ،موجب شده است که آموزش عالی،
بیشترین و عمیقترین تأثیرات را بر این روند داشته باشد .نظام آموزش عالی ایران نیز همگام با تحوالت جهانی ،همواره
کوشیده است تا در قالب اهداف برنامههای بلندمدت به تقویت جایگاه سیستم آموزش عالی در سطح ملی و جهانی
مبادرت ورزد و پاسخگوی نیازهای گوناگون جامعه نوین باشد که این نظام که سالها بعد از رونق گرفتن دانشگاهها در
اروپا و از طریق الگوگیری از این نمونهها پایهریزی شده ،اکنون با محدودیتها و معضالت جدی مواجه است .ازاینرو،
بازنگری و اصالح نظام آموزش عالی برای انطباق مستمر با تحوالت محیطی ،ضروری بهنظر میرسد؛ زیرا ساخت سنتی
این نظام فاقد توانایی پاسخگویی به نیازهای پویای جوامع نوین است [ .]7در بسیاری از کشورها از بینالمللیسازی آموزش
عالی برای اطمینان یا ارتقای کیفیت آموزش عالی استفاده میشود و برخی کشورها نیز برای دستیابی به باالترین حد
کیفیت آموزشی در بازار جهانی به بینالمللیسازی آموزش عالی روی آوردهاند .نتایج پژوهش لیسک ( )2004نشان داد
که دانشجویان یک دانشگاه بینالمللی نهتنها توانایی تفكر بینالمللی را کسب میکنند بلكه میتوانند مسائل را از
دیدگاههای مختلف بررسی کنند و کارها را در سطح استانداردهای بینالمللی به انجام برسانند [ .]8بنابراین ،به نظر
میرسد جهانیشدن منجر به ارتقای سطح علمی استادان و دانشگاهها خواهد شد .از طرفی اگر بتوان برای بهبود داوری
طرحهای معماری در سطح بینالمللی راهكاری پیشنهاد کرد سبب میشود استادان برای رسیدن به آن سطح علمی
خود را ارتقا دهند .این امر روند داوری طرحهای معماری را بهبود میبخشد.
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پیشینه تحقیق
در سالهای اخیر ،تحقیقاتی با موضوع تأثیرات جهانیشدن بر آموزش عالی انجامشده است که در این پژوهش
مهمترین آنها تحلیل میگردد .در جدیدترین پژوهش تحت عنوان «پدیده جهانیشدن برنامه درسی» ،راهكارهای ذیل
را برای جهانیشدن برنامه درسی پیشنهاد میدهد :با بهرهمندی از نظام دانش جهانی به توسعه انسانی ،فردی و محلی
پرداخت و به برابری و بهبود در زمینههایی چون برنامهریزی درسی ،تمرکززدایی و مشارکت همگانی در فرایند آموزش،
فناوری ،بهصورت مادامالعمر در نظر گرفت که مسیر توسعه کشورها از آموزش در مراکز یادگیری آغاز میشود ،در دنیای
امروز باید تفكر را بهصورت بومی -محلی اجرا کرد و به شناخت راهبردهای آموزشی برای شناخت معضالتی که بسیار
مهم جلوه مینماید پرداخت [ .]1برای پاسخگویی به نیازها و پیامدهای جهانیشدن بر این موارد تأکید شود :گنجاندن
آموزش جهانی در برنامههای درسی فراگیران ،افزایش آموزش ضمن خدمت در زمینه آموزش جهانی برای فراگیران،
تشویق پژوهشهای آموزشی پیرامون آموزش جهانی ،گسترش اجتماعات یا شبكههای یادگیری ،حمایت از همكاریهای
بینالمللی و اجتماعات بینالمللی برای ارتقا و تقویت آموزش جهانی ،حمایت از ضرورت آموزش زبانهای خارجی [.]9
پورعزت [ ]7به استراتژیها و راهكارهای ذیل دست یافته است :توسعه دانشجومحوری و دادن اختیار تصمیمگیری ،ایجاد
اتحاد استراتژیک میان دانشگاههای داخلی و خارج برای افزایش رقابت متقابل ،گسترش دسترسی به منابع آموزشی و
بهرهگیری از قابلیتهای یادگیری مجازی ،ایجاد محیطی مناسب برای دانشجویان ،از فرهنگها و قومیتهای گوناگون،
جستجوی منابع تأمین مالی جدید ،تأکید بر آموزش مهارتهای حرفهای متناسب با نیازهای جامعه و مشارکت در حل
مسائل ،تأکید بر مطالعات بینرشتهای و چند رشتهای ،توسعه فرهنگ کار گروهی برای توسعه گروهها .یودر ،]10[1در
پژوهشی با عنوان جهانیشدن آموزش عالی در دانشگاههای چین نتایج را چنین بیان کرد که از نظر استادان جهانیشدن
بر نظام دانشگاهی و بیشتر فرایندهای مرتبط با آن تأثیر دارد و بر کیفیت آموزشی و فرایندهای تدریس اثر مثبت و
معنادار میگذارد .برنز ،در پژوهش خود با عنوان «جهانیشدن آموزش بینالمللی» نتیجه گرفت که جهانیشدن تأثیر
مستقیمی بر کیفیت دارد و همچنین نظام فناوری اطالعات و ارتباطات متأثر از جهانیشدن تغییر میکند .آکانی،]11[ 2
در مطالعه خود تحت عنوان «تأثیر جهانیشدن بر آموزشوپرورش نیجریه» نتایج را چنین گزارش داد که جهانیشدن
موجب تغییر سیستمهای آموزش و روند کیفیت در آموزش شده است .این امر تأثیرات مثبت جهانیشدن را بر تعلیم و
تربیت نشان میدهد .همچنین کلیه راهكارها و پیشنهادها در راستای جهانیشدن تعلیم و تربیت صورت میگیرد و
3
سیستم آموزشی مبنای خود را کیفیت جهانی قرار داده و استانداردهای بینالمللی را در پیشگرفته است .سوتو اوترو
[ ]12بیان میدارد :واکاوی ادبیات موضوع ،حاکی از رویكردهای متفاوت و متنوعی به جهانیشدن است :رویكرد اول،
جهانیشدن را یک پروژه از پیش طراحیشده توسط نظام سلطه تلقی مینماید که هدف آن ،سیطره اقتصادی ،فرهنگی
و سیاسی بر سایر کشورهاست ،رویكرد دوم ،آن را فرایندی میداند که ناشی از تحوالت روزافزون دنیای جدید همانند
گسترش شبكههای اطالعاتی و ارتباطی است که این امر منجر به همپیوستگی بیشتر جهانیان شده است .در این میان،
نظامهای آموزشی بهویژه آموزش عالی ،بهگونهای از جهانیشدن ،متأثر شده است که برخی از بازنگری در چشمانداز و
مأموریتهای آموزش عالی صحبت به میان میآورند [ .]13پژوهشهایی در راستای ارزشیابی آموزشی انجام گردیده است
که به آنها در ادامه اشاره میشود .رالف تایلر ،4الگوی ارزشیابی آموزشی را به هفت مرحله تقسیم میکند -1 :تعیین
اهداف کلی و هدفهای پژوهش  -2طبقهبندی اهداف  -3بیان اهداف بهصورت رفتاری  -4یافتن موقعیتهایی که بتواند
دستیابی به اهداف را ممكن کند  -5تهیه روشهای اندازهگیری -6 ،گردآوری دادههای مربوط به عملكرد یادگیرندگان
1
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 -7مقایسه دادههای مربوط به عملكرد با اهداف رفتاری .احدی [ ]14تمام فعالیتها از ابتدا تا انجام طراحی را به دو
دسته کلی تقسیم میکند :دسته اول معیارهای مربوط به ارزیابی فرایند طراحی و دسته دوم معیارهای مربوط به ارزشیابی
محصول نهایی است .دسته اول دارای سه مؤلفه اصلی :دانش طراحی ،مهارت طراحی و پیشبرد طراحی و دسته دوم
شامل سه مؤلفه اصلی :مقدمات طرح ،اجزای طرح و مستندات طرح است .دانشگاههای ایران همانند دیگر دانشگاههای
برتر جهان برای یافتن هویت بینالمللی ،صدور دانش و یافتههای علمی ،تبادالت دانشجویی ،برطرف کردن تنگناهای
مالی ،افزایش کیفیت آموزشی ،گسترش چندفرهنگگرایی و دالیل دیگر ،توجه ویژهای به بینالمللیسازی آموزش عالی
داشته باشد [ .]8اگرچه پژوهشهایی در راستای اثرات جهانیشدن بر آموزش عالی ارائهشده است .دامنه این پژوهشها
تأکید بر باز بودن تعامل دائمی با دانشگاههای جهان و توجه به نیازها و مطالبات محیط دانشگاه و تأثیرات مثبت
جهانیشدن بر آموزش عالی رادارند .پژوهشهای دیگری بر قضاوت و داوری در نظام آموزش معماری صورت گرفت است
که هرکدام بر یک نوع چارچوب تأکید میکنند اما هیچکدام از پژوهشهای پیشین تأثیرات جهانیشدن آموزش عالی را
بر آموزش و داوری طرحهای معماری بررسی نكرده است که این خود ضرورت تحقیق پیش رو را نشان میدهد.
مبانی نظری
تأثیرات جهانیشدن بر آموزش عالی
در سالهای اخیر ،تحقیقاتی با موضوع تأثیرات جهانیشدن بر آموزش عالی انجام شده است که در این پژوهش
مهمترین آنها تحلیل میگردد .در پژوهشی تحت عنوان «بررسی اثرات جهانیشدن بر نظام آموزشوپرورش جمهوری
اسالمی ایران» عواملی چون اقدامات گستردهای در زمینه برنامهریزی درسی ،توسعه روشها و فنون تدریس ،توسعه
ارزشهای جهانی ،برقراری تعامل سازنده بین عوامل و شرایط بومی و محلی با ضوابط و شرایط جهانی ،استفاده از همه
ظرفیتها و پتانسیلها برای زبانآموزی ،توسعه مهارتهای سواد یادگیری ،توسعه مهارتهای کاربری رایانه و درنهایت
تغییر نگرش ازدمواضع صرف ًا داخلی به مالحظات نگرش محلی -جهانی انجام گردد [ .]15والر ]16[ 1بیان میدارد :همراه
با جهانیشدن ،پیشرفت فناوری ،بهویژه در زمینه ارتباطات و رایانهها ،جهان ،بهویژه دنیای یادگیری را تغییر داده است.
2
درنتیجه ،مزیت رقابتی برای دانشگاههای جهان ایجاد کرده آنها را مستلزم اصالح و انطباق با شرایط میکند .آعید
[ ]17جهانیشدن تحصیالت عالی را با مشكل مواجه کرده است .درنتیجه ،تحصیالت عالی از حالت حاشیهای به وضعیت
اصلی تغییر موقعیت داده است تا پاسخگوی دولتها برای جهانیسازی باشد .چهار دلیل برای جهانیشدن وجود دارد:
منطق اقتصادی ،منطق سیاسی ،منطق دانشگاهی و منطق فرهنگی .با بررسی و مرور ادبیات پژوهش ،چندین موضوع
پدیدار شد .نخست ،آموزش عالی در کمک به تعیین کیفیت زندگی برای بهرهوری هر کشوری حیاتی است .دوم ،از منظر
گستردهتری ،فناوری امكان تبادل سریع دادهها و اطالعات را ایجاد میکند .سوم ،فناوری همچنین شبكه غیررسمی را
قادر ساخته است تا جایگزین ساختار رسمیتر شود .چهارم ،بهعنوان نتیجه تكنولوژی ،جهان اکنون یک جامعه جهانی
است ،نهفقط یک جامعه محلی .پنجم ،ادغام آموزش جهانی شده بهوسیله فناوری باعث تقویت حس یادگیری مجدد
میشود؛ یعنی یادگیری مفهوم مهمتر از انتقال آن است [ .]18فلورنتین پوپسكو 3بیان میدارد دانشگاهها به دالیل زیادی
جهانی میشوند :ازجمله بهبود کیفیت و کمیت تحقیقات خود ،تالش برای ارتقای دانشگاه به کالس جهانی ،تولید برای
هدف مشارکتی در زمینه ارتقای رتبه بینالمللی دانشگاهها در مجالت بینالمللی ،تولید نسل جدیدی از متخصصان دارای
مهارت فنی و اجتماعی ،بهبود رقابت بینالمللی ،تسهیل توسعه و رشد مؤسسه ،همكاری با آژانسهای ملی برای ارزیابی
1
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بررسی تغییرات جهانیشدن آموزش عالی بر آموزش...

کیفیت آموزش عالی ،ببهبود کیفیت تحقیقات و باال بردن کیفیت برنامههای تحصیلی [ .]19مانند هر موضوعی دیگر در
ادبیات پژوهشی ،جهانیشدن دارای اثرات منفی بر آموزش عالی نیز است که در ادامه میتوان بهاختصار به آنها اشاره
کرد -1 :فرار مغزها که بااهمیتترین پیامدهای منفی جهانیشدن آموزش عالی است که منجر به مهاجرت متخصصان
کشورهای صنعتی میشود .تفرا ،]20[ 1مهاجرت این افراد بسیار توانمند را تهدیدی برای پیشرفت اقتصادی و فرهنگی
ملتهای ضعیف بیان میکند -2 .تداخل میان نقش دانشگاه ،بهمثابه سازمان سیاسی که مجبور به دنبال کردن خطمشی
ملی است و در جایگاه یک مؤسسه فرهنگی ،مرزهای ملی و مشارکتی در شبكههای علمی بینالمللی را فرامیگیرد-3 .
دانشجویان بینالمللی اغلب در زمینه زبان و دستیابی به اهداف علمی مشخص و سازگاری فرهنگی نیازمند یاری هستند.
این دانشجویان بیشتر مشكالت مالی و تبعیضنژادی را تجربه میکنند اگر دانشگاه برای حل مشكالت آموزشی و شخصی
دانشجویان تخصص یا زمان کافی نداشت باشد ،در بلندمدت موجب ناامیدی دانشجویان میشود [ .]21با توجه به اهمیت
بهرهمند شدن هرچه بیشتر از آثار و نتایج مثبت بینالمللی شدن آموزش عالی و کاهش آثار منفی حاصل از این پدیده
در اغلب کشورهای جهان برای هماهنگ کردن نظامهای آموزش عالی و برنامههای دانشگاهی با نیازهای توسعهای و
تحوالت بینالمللی و جهانی ،ارتقای کیفیت آموزش عالی در اولویت قرار گرفته است [.]22
تأثیرات جهانیشدن بر آموزش معماری
سیر تحول آموزش معمارى در ایران رامىتوان به سه مرحله اصلى تقسیم کرد -1 :عصر وحدت و آموزش سنتى:
معمارى سنتى معمارى است تكاملیافته که با درك باورها و هنجارهاى عقیدتى و اجتماعى و دانشهای اقلیمى ،سازهای
و کارکردى همراه است -2 .عصر بدعت و آموزش دانشگاهى :این نوع آموزش که از دوران ناصرالدین قاجار آغاز شد و با
حضور معمارى غرب در ایران ادامه یافت و همراه با دیگر مظاهر تمدن غرب در جامعه مستحكم شد ،براى اولینبار در
دانشكده هنرهاى زیبا تجلى یافت -3 .عصر کثرت و آموزش سرگردان :با ظهور پستمدرنیسم ،چگونه اندیشیدن جایگزین
چگونه ساختن در کارگاههای طراحى شد [ .]23از مقایسه سه دوره آموزش دانشگاهى معمارى ،این نتیجه حاصل
میگردد که در نسل اول تأکید بر روند طراحی و تعریف دقیق از چگونگی طی مسیر به انضمام ارتقای دانش طراحی،
بهصورت هنری یا فنی انجام شده است .در نسل دوم ،با در نظر گرفتن تجارب دوره اول و البته همزمان با اوج تحقیقات
حوزه طراحی پژوهی در این دوره ،اهمیت فرایند طراحی و اندیشه بر شیوه تدریس در صدر اهمیت قرار میگیرد .با
پیشرفت علم و فناورى و رایج شدن شبكه اطالعات و ارتباطات جهانی در نسل سوم و کمرنگترشدن دغدغه کسب دانش
برای طراحی ،بهکارگیرى دانش طراحی و اندیشه طراحی اهمیت اصلی مییابد تطبیق زمانی دورههای آموزش دانشگاهی
معماری با تحوالت رخداده در آموزش دانشگاهی معماری در داخل کشور در نمودار  1آمده است .مقایسه سه دوره نشان
میدهد ،با در نظر گرفتن زمان مىتوان بیان کرد که متناسب با تغییر نقش معمار در دنیای حرفهای ،نقش مدرس نیز
ال همسان با حرفه صورت نگرفته است .نقش مدرس
در کارگاههای طراحی دچار تغییر شده و البته این تغییر بهصورت کام ً
از سلطه و قدرت کامل و پرورش یک معمار خودمحور بهسوی یک تسهیلکننده به همراه پذیرش عقاید دیگران و توجه
کامل به مسائل گوناگون و سپس تصمیمگیری ،تغییر کرده است .در نسل سوم با آمدن فناوریهای دیجیتال و کارگاه
هاى طراحی مجازی و حقیقی دستخوش تغییرات عمده شدند .تأثیر کامپیوتر و فناوریهای اطالعات بهصورت روزافزونی
چه در سطح تحقیقات و چه در سطح تدریس ،در حال بیشتر شدن است .به نقل از کوان ،کارگاههاى طراحی مجازی،
عالوه بر آموزش طراحی ،به دانشجویان این فرصت را میدهد که فراتر از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی ،آموزش ببینند
[ .]24بدین معنا آموزش معماری تمایل به برقراری ارتباط با آموزش معماری جهان برای کسب دانش و اطالعات دارد.
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نمودار  .1تطبیق زمانى تحوالت آموزش دانشگاهى معمارى در جهان و ایران (مأخذ:کیانارثی.]24[ )1398 ،
آموزش در بعد بینالمللی پدیدهای به نسبت جدید و متأثر از دو عامل جهانیشدن و بینالمللیسازی آموزش عالی
است و این پدیدهها موجب تغییرات نوینی در سناریوهای آموزشی است .از طرف دیگر ،دانشگاهها که بازتاب پیشرفت و
توسعه سرمایه انسانی محسوب میشوند ،متأثر از این رویداد به نهادی برای تقویت مبادالت علمی و بینالمللی و گسترش
چندفرهنگگرایی علمی تبدیلشدهاند .در چنین شرایطی بهتر است دانشگاههای ایران همانند دیگر دانشگاههای برتر
جهان توجه ویژهای به بینالمللیسازی آموزش عالی داشته باشند [ .]8جهانیشدن به مفهوم فرایند جامعه باز یا دهكده
جهانی اطالق میشود که در آن همگان از حقوق برابر نظیر آزادی بیان ،رشد فكری ،آرمان یكپارچگی ،انجمنهای علمی،
فرهنگی و صنعتی با ارشاد مدیران شایسته و رهبران کارآمد آموزشی برخوردار باشند .تغییر در سیاستهای آموزشی و
پرورشی ،نخستینبار موردتوجه میشل فوکو 1قرار گرفت .به اعتقاد فوکو گسترش دموکراسی ،مرهون دموکراتیک شدن
آموزشوپرورش است .امروزه عنصر مدیریت آموزشی از اهرمهای توسعه جامعه بشری است .اشتراك دانش و مهارت،
توسعه کشورها ،خلق ارزشها ،افزایش کارایی ،تفاهم بینالمللی و تسهیل ارتباطات از مزایای جهانیشدن الزمه ماندگاری
و دوام و بقا انسانها در عرصه تحوالت پرشتاب در مراکز آموزشی بیشتر از سایر سازمانها میباشد [ .]25در ذیل اشكالی
که جهانی شدن میتواند در آموزش عالی نمود پیدا کند بیان شده است.
اَشکال جهانیشدن آموزش عالی
-1بینالمللیسازی برنامه درسی :زمانی یک دانشگاه و سیستم آموزش عالی خواهد توانست در صحنه آموزش
عالی جهانی شده ،خودی نشان دهد و دانشجویان از سراسر نقاط جهان جذب کند که برنامههای درسی و کیفیت
آموزشی خویش را پیش از پیش ارتقا دهد و با تحوالت در ارزیابی برنامهها ،رشتههای تحصیلی و عملكرد دانشگاهها
همراه باشد تا به ارتقای کیفیت تولیدات آموزش عالی براساس نیاز بازار بیانجامد .گرایش به برنامه درسی بینالمللی شده
تا حدودی متأثر از توسعه مفهوم دانشگاه بینالمللی در پی جذب دانشجویان بینالمللی ،مبادلههای دانشجویی ،مطالعات
خارج از کشور توسعه کارکنان است .وب ( )2005مدعی است تغییر معنادار برنامه درسی نخستین مرحله از اطمینان
بقای دانشجویان بینالمللی است .رویكردهای بینالمللیسازی برنامه درسی شامل -1 :رویكرد افزودن :بر افزایش محتوا،
مفاهیم ،موضوعات و دیدگاههای بینالمللی به برنامه درسی ،بدون تغییر در ساختار آن تأکید دارد -2 .رویكرد گنجاندن:
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بر ماهیت میانرشتهای بینالمللیسازی برنامه درسی توجه دارد و فرصت مطالعه در همه زمینهها را برای دانشجویان
رشتههای مختلف ایجاد میکند -3 .رویكرد دگرگونشونده نیز بر تغییر برنامه درسی با هدف توانمندسازی دانشجویان
برای حرکت میان دو یا چند جهانبینی تأکید دارد .این رویكرد براساس دانشجومحوری و آموزش اصولی بنا شده و
دیدگاه ضد سلطه در اصالح برنامه درسی دارد و برریشه کن کردن ساختارهای اجتماعی نابرابر از طریق فرآیند آموزشی
تأکید دارد .در آموزش معماری میتوان نوآوری در برنامههای آموزشی مطابق بازمان و استفاده از روشهای نوین برای
آموزش و تدریس دانشجویان دانشگاههای داخل و خارج از کشور استفاده کرد .ارتقا و بهبود برنامههای درسی معماری از
طریق افزایش محتوا ،به معنای موضوعات و دیدگاههای بینالمللی به برنامه درسی ،بدون تغییر در ساختار آن یا گنجاندن
دروس که به دانشجویان معماری فرصت مطالعه در همه ابعاد بینالمللی و چند فرهنگی فراهم سازد یا تغییر برنامه درسی
معماری باهدف توانمندسازی دانشجویان برای توسعه تفكر انتقادی ،ارزشها ،مهارتها ،دانشها و آگاهی نسبت به
تفاوتهای میان فرهنگی برای مبدل شدن به شهروندان جهانی.
-2هیئتعلمی و دانشجویان :شناختهشدهترین شكل آموزش عالی بینالمللی بهطور یقین تحرك دانشجویان
برای تحصیل در خارج از کشور است .تحرك کادر آموزشی و هیئتعلمی دومین شكل بااهمیت بینالمللیسازی در
آموزش عالی است ،تحرك بینالمللی در میان استادان براساس مالكهایی همچون پژوهش ،بورسیه تحصیلی ،آموزش،
تدریس و فرصتهای مطالعاتی انجام میگیرد .در معماری میتوان از طریق توسعه فرهنگ کار تیمی میان دانشجویان
داخل و خارج از کشور و زمینهسازی برای توسعه گروههای کاری دانشجویان فراهم آورد .میتوان با دعوت و آشنایی با
استادان و معماران برجسته دانشگاههای خارج از کشور و ارتباط فكری با آنها برقرار کرد تا تبادل افكار و ایدهها صورت
بگیرد و از تجربیات و نظرات آنان استفاده کرد .ارائه فرصتهای مطالعاتی خارج از کشور برای اعضای هیئتعلمی
دانشگاههای معماری ،پذیرش دانشجو از خارج کشور ،ایجاد محیطی مناسب برای دانشجویان با قومیتها و فرهنگهای
مختلف جهت توسعه قدرت ارتباط در محیط کار چند فرهنگی برای آشنایی با فرهنگ سایر کشورها ،بهطورکلی میتوانیم
آموزش معماری را به دو بخش مدرن و سنتی تقسیم کنیم که بخش سنتی را استادان داخل کشور و بخش مدرن را
استادان خارج از کشور تدریس میکنند.
-3همکاری بینالمللی :هماکنون بسیاری از دانشگاهها در زمینه ابعاد مختلف آموزشی و تحصیلی توافق همكاری
امضا میکنند .چنین توافقهایی به تأسیس شبكههای بااهمیت دانشگاه بینالمللی در مقیاس جهان منجر میشود .درواقع
علت گسترش تحرك کادر آموزشی ،رشد جهانی و فزاینده کارهای پژوهشی رقابتی و بینالمللی همراه با اجالسهای
متعدد ،گردهماییها ،پروژههای مشترك و همچنین سفرهای هوایی ارزانقیمت و در دسترس است .توافق دوجانبه میان
مؤسسات آموزش عالی اشكال مختلفی دارد که در ادامه بااهمیتترین آنها اشاره میشود -1 :نمایندگی (انحصاری):
ذیل توافق نمایندگی دانشگاهی داخلی به دانشگاه خارجی اجازه تهیه برخی برنامهها و مدارك تحصیلی براساس شرایط
توافق دوجانبه را میدهد -2 .همزمان (خواهرخواندگی) :توافقهای همزمان میان مؤسسات آموزش عالی در کشورهای
گوناگون برای ارائه برنامههای مشترك تنظیم میشود .بر این اساس دو دانشگاه برای دانشجویان واحد درسهای یكسانی،
منابع درسی شبیه به هم و آزمونهای هماهنگ در نظر گرفته میشود .هر دانشگاه کادر علمی خود را بهطورمعمول از
نیروهای محلی استفاده میکند  -3پیوند(اتصال) :دانشجویان در دانشگاه میزبان در کل برنامه یا بخشی از آن ثبتنام
میکنند ،منتها اعتبار آن توسط دانشگاه داخلی تأیید میشود.
گسترش واحدهای دانشگاهی فرامرزی ،دانشگاههایی که در دنیای علمی تمایل بسیاری به اخذ رویكرد بازار محور و
راهبرد کارآفرینی برای جذب دانشجویان دارند با افزایش تعداد دانشجویان انتقالی به کشورشان قانع نمیشوند و بر ایجاد
دانشگاههای محلی تحت نفوذ کامل دانشگاه مادر تأکید دارند .در این نگرش ،فرایند بینالمللیسازی از تقاضا به عرضه
تغییر میکند .در برخی موردها توافقهای رسمی درون دانشگاهی فراملیتی آنچنان بااهمیت است که شرکای همكار
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خودشان را به شبكههای فراملیتی واقعی دانشگاهی تبدیل میکند .بهویژه در مناطق علمی که اغلب دولت فشار کمتری
بر نظام آموزش عالی وارد میکند احتمال شكلگیری شبكههای دانشگاهی فراملیتی بیشتر است [.]26
در آموزش معماری میتوان نمایندگی دانشگاههای معماری مطرح جهان را در ایران گرفت و برخی برنامهها و مدارك
تحصیلی براساس شرایط توافق دوجانبه را ارائه داد .میتوان توافقهای همزمان میان دانشگاههای معماری در کشورهای
گوناگون برای ارائه برنامههای مشترك تنظیم کرد .بر این اساس دو دانشگاه برای دانشجویان واحد درسی یكسان ،منابع
درسی شبیه به هم و آزمونهای هماهنگ در نظر گرفته شود از کادر علمی و نیروهای محلی استفاده کرد .دانشجویان
میتوانند در دانشگاه میزبان کل برنامه درسی یا بخشی از آن را ثبتنام کنند ،اعتبار آن توسط دانشگاه داخلی تأیید شود.
میتوان تیمی بهوسیله استادان داخل کشور به همراه استادان دانشگاههای خارجی و معماران موفق جهان تشكیل داد و
برای آموزش و شرکت در هماندیشیهای داخل کشور دعوت کرد تا دانشجویان با روش طراحی و افكار آنها برای انجام
پروژههای آشنا شوند .ایجاد ارتباط میان دانشگاههای داخلی و خارجی منجر به افزایش مزیت رقابت متقابل بین آن
میشود .سفرهای علمی به شهرها و کشورهای مختلف به همراه استادان و بازدید از معماری مناطق مختلف به درك
فرهنگها و آشنایی با آدابورسوم سایر ملل کمک خواهد کرد.
-4بودجه :ازنظر اقتصادی استدالل میشود که بینالمللی شدن سبب افزایش سرعت توسعه علمی کشورها میشود
و نیز انبوهی از تجارب و پیوندهای اقتصادی را ایجاد میکند و درنتیجه تجارت و صنعت علم بهمنزله یكی از منابع
اقتصادی گسترش مییابد [ ،]27تجارت در راستای آموزش و داوری معماری یک مثال آشكار است که بینالمللیسازی
در کشورهای مختلف بهوسیله نیازهای بازار کار انجامشده است .نسل آینده مدیران تجارت نیاز به تحرك و پویایی جهانی
دارند و کارفرمایان ،دانشجویان با تجربههای بینالمللی را انتخاب میکنند [ .]28بینالمللیگرایی دریچههای مالی بسیاری
برای مدیریت مالی دانشگاه بهوجود میآورد ،جذب دانشجویان بینالمللی و بستن قراردادهای پژوهشی با دانشگاههای
جهان به تأمین بودجه و بهبود کیفیت برای تقویت رقابتپذیری کمک میکند .در آموزش معماری برای بخشهای
مختلف که شامل :تنوع و نوآوری در جذب منابع مالی برای دانشگاه ،افزایش تسهیالت و امكانات رفاهی کارکنان،
هیئتعلمی و مدیران میتوان بودجه مناسب اختصاص داد .جستجوی منابع تأمین مالی جدید مبتنی بر رابطه متقابل
دانشگاههای معماری و جامعه ،بهبود بهرهوری در تخصیص منابع مالی و افزایش اثربخشی در بازدهی سرمایهگذاریهای
پژوهشهای مبتنی بر معماری .حمایت از خدمات دانشگاهی نظیر پذیرش دانشجو معماری ،ثبتنام ،وامهای دانشجویی
و دانشآموختگان و ارائه خدمات حمایتی از دانشجویان ورودی (به کشور) و خروجی (از کشور).
-5نظام نوین ارتباطات الکترونیکی :فناوری اطالعات و ارتباطات توزیع و دسترسی به اطالعات را در هر زمان و
در هر جای جهان ممكن ساخته است و مواد آموزشی ،گزارشهای پژوهشی و نظیر آن در وبگاههای علمی توزیعشده و
فقط با کلیک کردن قابلدسترسی است که موجب تعامل میان پردیسهای دانشگاهی و هماهنگی واحدها میشود [.]8
جهانیشدن متأثر از دو عامل عمده بازار و فناوریهای اطالعاتی و ارتباطات شكل گرفته است .درواقع ،اگرچه فناوریهای
ارتباطی به رشد فرایند جهانیشدن سرعت بخشیده اما خود حاصل علوم فناورانه دانشگاههاست .ازاینرو ،در آموزش عالی
رشتههای درسی بهسوی علوم فناورانه پیش میرود و از این طریق بازار به دانشگاه و دانشگاه به بازار وابسته میشود
[ .]29عصر جدید ،عصر اطالعاتی است .اطالعات به کاالی باارزش بدل شده است .اطالعاتی شدن معماری در عصر جدید
با ظهور رایانه در طراحی معماری بهعنوان عاملی که سبب بسط خالقیتهای معماران میشود ظاهر شد و امروزه پایداری
در معماری که خود را در سازه و مصالح صلب نشان میداد کمتر از جریان سریع اطالعاتی اهمیت دارد .معماری جدید
بسیاری از عناصر سنتی خود را از دست داده است .فرمهای ایجادشده در معماری معاصر سعی در فاصله گرفتن از اسالف
سنتی خود و بیان سرعت و پویایی دارند و در یککالم ،زاده عصر اطالعات هستند .مادهزدایی و رسانهای شدن معماری
و تغییر در معیارهای زیباییشناسی و ایجاد فرمهای هیبریدی از تأثیرات اطالعات در معماری هستند .کامپیوتر ظرف
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بررسی تغییرات جهانیشدن آموزش عالی بر آموزش...

مدت کوتاهی بهعنوان یكی از پذیرفتهشدهترین ابزار و وسایل در معماری شناخته شد که هم در روند طراحی و هم در
عمل روزمره ساختمانسازی و شهرسازی به کارآمد .البته ورود کامپیوتر به مقوله طراحی نتایج فراگیر و گستردهای دارد
کامپیوتر صرف ًا بهعنوان ابزار مطرح نمیشود بلكه وسیلهای برای ارتباط از راه دور از سراسر نقا است .غالب ًا معماران به دیگر
جریانات ساخت و تولید مینگرند تا از آنها الهام بگیرند یابند [ .]30جدول  1دیدگاه نظریهپردازان جهانیشدن آمده
است .نمودار  1اشكال جهانیشدن آموزش عالی معماری را نشان میدهد.
جدول  .1مؤلفههای جهانیشدن و بررسی تحلیلی دیدگاه نظریهپردازان (مأخذ :نگارندگان)
نظریهپرداز

مؤلفه مفهومی جهانیشدن

دیدگاه و نظریه

آلبرو

همه مردم جهان در یک جامعه جهانی در حال
تعامل هستند.

فشردگی مكان

رنالد
روبرتسون

جهانیشدن بهمثابه سیال بودن فرهنگ و کم شدن
فاصلهها

جهانیشدن مولد تنوع و گوناگونی است معتقد به سیال بودن
فرهنگها :فرهنگها بهواسطه قرض گرفتن ،ترکیب ،بازکشف و باز
تفسیر کردن در جریان کنشهای افراد و گروهها ساخته میشوند.

یوری

جهانیشدن را بهعنوان شكستن مرزهای ملی،
کاهش قدرت ملی ،شكاف ساختارهای ملی و
مبهم ساختن تفاوتها بین جوامع

فشردگی مكان

اسپرینگ

جهانیشدن را به هم وصل شدن عقاید ،فناوری،
رسانه و پول

گرایشهای اقتصادی و پیشرفت فناوری

دیم

جهانیشدن را گسترش جهانی تجارت خدمات
بهمثابه کلید اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بازار
جهانی

گسترش جهانی تجارت خدمات

بازانسون

جهانیشدن بهمثابه حد و مرز زدایی مرزهای تجاری

یكپارچهسازی بازرگانی ناشی از قدرت اطالعات و فناوری
ارتباطات

واترز

جهانیشدن بهمثابه حد و مرززدایی

فشردگی مكان با نگاهی بر روابط اجتماعی

آنتونی گیدنز

جهانیشدن بهمثابه از جا کندگی و حد و مرززدایی

فرصت استفاده کشورهای در حال رشد از منافع فنی و اطالعاتی و
تكنولوژیكی کشورهای پیشرفته

آرت شولت

جهانیشدن بهمثابه حد و مرز زدایی

فشردگی زمان و درهمتنیدگی مكان با تأکید بر روابط اجتماعی

مانوئل کاستلز

جهانیشدن بهمثابه حد و مرز زدایی

مقوله فشردگی زمان و درهم تنیدگی مكان

کارل مارکس

جهانیشدن بهمثابه حد و مرز زدایی

فشردگی مكان

هنری آدامس

جهانیشدن بهمثابه کم شدن فاصلهها

قانون سرعت با توجه به وابستگی به فناوری

جان دیوئی

جهانیشدن بهمثابه انعطافپذیری

گرایشهای اقتصادی و پیشرفت فناوری

مارشال مک
لوهان

جهانیشدن به مثابه حد و مرز زدایی دهكدهجهانی

مبتنی بر فناوری با نگاهی فرهنگی

جان
تامیلسون

جهانیشدن بهمثابه انعطافپذیری

ایده همجواری فرهنگی با توجه به کارکردهای فناوری
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نمودار  .1اَشکال جهانیشدن آموزش عالی معماری (مأخذ :نگارندگان)

معیارهای داوری در نظام آموزشی معماری
در ادبیات آموزش معماری ،مترادف واژه ارزیابی ،واژگان سنجش ،داوری ،ژوژمان ،قضاوت ،آزمون ،اندازهگیری است
و ابزارهای بهکاررفته در امر داوری با واژههای معیار ،مؤلفه ،شاخص ،پارامتر ،مالك تعریف شده است [ .]31ارزیابی آموزشی
بهدست آوردن اطالعات و آگاهی کامل درباره پیشرفت تحصیلی است؛ بهعبارتدیگر ،ارزشیابی دانش تخصصی
فارغالتحصیالن ،مهارت و کارایی علمی و عملی دانشآموختگان و شكلگیری رفتاری -اجتماعی آنان در ارتباط با بازار
کار در رشته تحصیلی موردسنجش است که در رشته معماری میتواند به معنای سنجش تواناییهای طراحی معماری
باشد [ .]32سازوکارهای عملی سنجش طراحی دانشجویان به ابزار نظارت و کنترل در هدایت جریان آموزش وابسته
است .چارچوب سنجش و داوری نیز بر دو شیوه کلی استوار باشد :الف) ارزیابی برمبنای شاخص :ارزیابی ،سنجش یک
کیفیت در یکچیز از طریق محاسبه با استفاده از یک شاخص بیرونی مانند متر است [ .]33آموزش معماری ،سنجش
میزان پیشرفت هر دانشجو در فرایند طراحی براساس برنامه آموزشی است .بنابراین این شیوه دانشجویان در طول فرایند
از طریق «سنجش مستمر» است و به نظارت استاد میپردازد .ب) ارزشیابی برمبنای معیار :در راستای تعیین رتبهبندی
بهکار میرود؛ بنابراین بهترین ابزار ارزشیابی بهشمار میروند در ارزشیابی ،طول مسیر پیموده شده توسط دانشجو اهمیت
دارد؛ از این رو مجموعهای محصولمحور و کثرتگرا است و به داوری مقطعی استادان و نیز دانشجویان از کار همتایان
خود در زمان تحویل پروژه از طریق کنترل نتایج طرح بستگی دارد .ارزیابی فرایند را شاخص و فاکتورهای مرحله ارزشیابی
فراورده را معیار نامیدهاند [ .]5در ادامه به معرفی معیارهای ارزیابی و ارزشیابی و داوری صاحبنظران در این زمینه
میپردازیم .در پژوهشی بهمنظور دستیابی به معیارهای مؤثر در طراحی ،پرسشنامهای در بین استادان معماری دانشگاه
علم و صنعت ارائه شد که به این معیارها دستیافت -1 :عملكرد و ارتباطات  -2خالقیت و ایدهپردازی  -3تعریف ،تناسب
و زیبایی فضا  -4فرم و پالستیكی معماری  -5مطالعات ،تجزیهوتحلیل  -6نگاه به تاریخ  -7واقعبینی و منطق عملی -7
همسازی محیطی و اقلیمی  -9ارائه و قدرت نمایش  -10تخیل و آیندهنگری  -11مهندسی طرح  -12حضور فعال و
همراهی باکالس [ .]34ندیمی [ ]6برای ارزیابی طراحی ،دو الگو یا رویكرد را بیان میکند :رویكرد عینیتگرا و رویكرد
تأویلی (فریدریكسون ،)1993 ،عوامل تأثیرگذار بر داوری را بهصورت ذیل بیان میکند( :برخی شاخصهای ارزیابی فرایند)
 -1جذب و درك اطالعات  -2آگاهی به روشها و روندهای مختلف طراحی  -3ذهن جستجوگر و پویا  -4توجه به
روشها و روندهای اجرایی  -5شیوه زمانبندی و عرضه شفاهی دانشجو  -6میزان کرکسیونها و طرز بیان فرایند پروراندن
طرح  -7شواهد مكتوب پروژهها و تمرینها  -8شرکت و حضور مداوم در برنامههای آتلیه و اسكیسها -9میزان پایبندی
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به یک فرایند طراحی مشخص  -10ارتباط بین اهداف و نظریهپردازی (برخی شاخصهای ارزیابی محصول) شامل-1 :
توجه به مطالعات و برنامهریزی کالبدی  -2توجه به بستر طرح  -3رعایت ارتباط میان دانش فنی و طراحی  -4نوآوری
و خالقیت در ایده طرح و کیفیت پرورش آن  -5میزان انعطافپذیری و تغییرپذیری در آینده  -6آگاهی از عوامل مؤثر
بر شكلگیری طرح -7میزان توجه به نوآوری در طرح  -8توجه به اصول فنی ،سیستمهای سازهای و تأسیساتی  -9شیوه
ارائه گرافیكی  -10وضوح مدارك و اسناد مربوط به طرح [( .]5مارك ولف) بیان میدارد :ارزشیابی ،جزئی جداییناپذیر
از فرایند آموزش است و معتقد است این موضوع را باید به اطالع دانشجو رساند و باید پذیرفت که هر دانشجو با ارزشیابی
خاص نتایج بهتری خواهد گرفت [ .]35می توان ذکر کرد راج پرسود داوری خالقیت را به دو شاخه تقسیم میکند:
داوری بر خالقیت فرایند که میتوان آن را «داوری بر خالقیت فرایندمحور» نامید و داوری بر خالقیت موجود در فراورده
که میتوان آن را «داوری بر خالقیت فراوردهمحور» نامید .داوری نوع اول بهصورت ضمنی توسط فرد خالق در حین
عمل خالقانه اتفاق میافتد [ .]36سلیمان [ ]37مدلهایی را برای تدریس و یادگیری پیشنهاد میدهد .براساس رتبهبندی
کلی ،استراتژیهای تدریس و یادگیری برگرفته از نظرسنجی استادان طراحی است .این مطالعه سه مدل برای
استراتژیهای آموزش و یادگیری در استودیوهای طراحی آموزشی شناسایی کرده است .مدلها دارای مراحل:
پیشطراحی ،طرحواره و پیشبرد روند طراحی است .مدلهای پیشنهادی شامل روشهای تدریس و یادگیری ،تمرینات
دانشجویان ،جنبههای مطالعه و تكنیکهای ارائه است.
معیارهای مؤثر در طراحی معماری ،متغیرهایی هستند که کیفیت موردنیاز طراحی بهتر بهواسطه آنها تعریف،
توصیف ،نقد ،بررسی و قضاوت میشود .واژه «بهتر» بیانکننده جهتگیری روبهجلو در فعالیت طراحی است .در حقیقت،
معیارهای مؤثر در طراحی (یا معیارهای قضاوت) را میتوان معیارهایی قلمداد کرد که بهگونهای آموزشی سازمان داده
شدهاند و استادان ،دانشجویان و فضای آموزشی و حرفهای ،بهگونهای هماهنگ ،این سازمان را میآفرینند و به این معیارها
یا به عبارتی به ارزشهای مؤثر در طراحی و داوری در صنعت هنر معماری ،معنا و قطعیت میدهند [ .]35برای دستیابی
به شاخصهای ارزیابی فرایند و ارزشیابی فراورده ،استادان معماری طرحهای معماری دانشجویان بازنمایی میکنند :بدین
منظور با توجه به ادبیات موضوع ،معیارهای اولیه تدوین شد .نمودار  2مدل راهبردهای اولیه تعیینشده برای ارزشیابی
طرحهای معماری در دانشگاه را نشان میدهد .مدل ارزیابی موردسنجش اعضای هیئتعلمی گروه معماری در
دانشگاههای شهید بهشتی ،تهران ،علم و صنعت و دانشگاه شهید چمران قرار گرفت ،در ادامه با آنها مصاحبه باز صورت
گرفته و دو سؤال زیر مطرح گردید:
 در ارزیابی طرحهای معماری دانشگاه از چه روشی استفاده میکنید؟ معیارهای ارزشیابی طرحهای معماری در مقطع کارشناسی معماری شما به چه صورت است؟نتایج نشان داد معیارهای مربوط به ارزیابی فرایند طراحی به دو زیرشاخه مطالعات و طراحی تقسیم شد .مطالعات
به دو زیرگروه دانش اولیه و توجه به مطالعات فنی تقسیم گردید و طراحی به دو زیرگروه مهارت طراحی و پیشبرد روند
طراحی دستهبندی شد .در قسمت مطالعات اولیه چیستی موضوع ،در بخش مطالعات فنی  9بعد مكان طرح ،در ارزشیابی
محصول نهایی طرح ،شخصیت ،اخالق ،فرهنگ دانشجو تحت عنوان آداب متعلمی به مدل پیشنهاد اولیه اضافه شد.
نمودار  ،3راهبردهای نهایی تعیینشده برای ارزشیابی طرحهای معماری در دانشگاه را نشان میدهد .نمودار  4کدگذاری
متون :کلمات و مفاهیم مشترك ،تحلیل ،تفكیک آن را نشان میدهد.

276

مائده مایاحی و همکاران

فصلنامه علمی کارافن ،)1400( 18 ،شماره 265-295 ،4

نمودار  .2راهبردهای اولیه تعیینشده برای داوری طرحهای معماری در دانشگاههای ایران (مأخذ :نگارندگان)
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نمودار  .3راهبردهای نهایی تعیینشده برای داوری طرحهای معماری در دانشگاههای ایران (مأخذ :نگارندگان)

نمودار  .4کدگذاری متون :کلمات و مفاهیم مشترک ،تحلیل ،تفکیک آن (مأخذ :نگارندگان)

پرسشهای پژوهش
سؤاالتی که در این پژوهش مطرح میشوند عبارتند از:
• جهانیشدن آموزش عالی چه تأثیری بر آموزش معماری میگذارد؟
• جهانیشدن آموزش عالی چه تأثیری بر داوری طرحهای معماری میگذارد؟
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اهداف پژوهش
اهداف پژوهش حاضر با توجه به ادبیات پژوهش عبارتند از:
• شناخت تأثیر جهانیشدن آموزش عالی بر آموزش معماری
• شناخت تأثیر جهانیشدن آموزش عالی بر داوری طرحهای معماری.

روششناسی
روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته (کمی -کیفی) است .بخش کیفی با بهرهگیری از روشهای مطالعه تطبیقی و
تحلیل محتوای اسناد و مدارك انجامشده است .در گام اول پژوهش 47 ،مقاله پرارجاع و دارای کلمات کلیدی مرتبط با
جهانیشدن ،اَشكال آن ،آموزش و داوری طرحها معماری انتخاب شدند .محتوای این مقاالت بررسی و تحلیل شده و
گزارههایی از آنها استخراج شدند که معرف ویژگیهای آموزشی و داوری دانشگاه جهانیشده فعال در عصر تغییر و
پویایی بودند .سپس این گزارهها برای تدوین معیارها ،ضوابط و روشهای بهینه سازوکارها و شرایط عمومی دفاع از
پروژهها در سطح بینالمللی استفاده شدند.
در گام دوم ،بهمنظور آشنایی با روشهای داوری طرحهای معماری در دانشگاههای ایران از روش دلفی استفاده شد.
نگارندگان ،مصاحبه باز هدایتشدهای با استادان معماری انجام دادند که اعضای مشهور و هیئت علمی گروه معماری
دانشگاههای علم و صنعت ،تهران ،شهید بهشتی و دانشگاه شهید چمران بودند .این افراد بهعنوان جامعه آماری این
پژوهش تعیین شدند .که درمجموع  20استاد با توجه به زمینههای آموزشی انتخاب شدند .به دلیل اهمیت امتیازدهی و
تأثیر مستقیم آن در نتایج پژوهش ،نمونهگیری بهصورت سامانمند و غیرتصادفی انجامشده و معیارهای سابقه تدریس و
مقطع تحصیلی کارگاه طراحی و سابقه پژوهش در راستای موضوع در انتخاب نمونهها در نظر گرفته شده است .از 20نفر
استاد15 ،نفر از آنها پرسشنامه را پاسخ دادهاند و دو نفر از استادان فقط مصاحبه بدون پرسشنامه انجام دادهاند .با توجه
به اینكه معیارهای استخراجشده از مبانی نظری ،از طریق نظرسنجی و مصاحبه باز با استادان منتخب صورت گرفت؛ از
این رو پژوهش بهصورت پیمایشی و از طریق فن دلفی صورت گرفته است .براساس مطالعات انجامشده مدلی برای ارزیابی
طرحهای معماری تدوین شد .سپس ،ابتدا از استادان مصاحبه باز گرفته شد و روایی مدل ارزیابی بهوسیله آنها سنجیده
شد .سپس ،پرسشنامه تدوین شده در اختیار آنها قرارداده شد تا برحسب اهمیت معیارهای مشخص شده سطحی را
تعیین کنند.
بهمنظور بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه ،ابتدا روایی ظاهری ارزیابی شد که طی آن گویههای مربوط به متغیرها
در قالب پرسشنامه تنظیم شد و در اختیار استادان دانشگاه قرار گرفت تا نظرات خود را درباره قابلیت سنجش آنها و
رعایت نكات دستوری و نگارشی اعالم کنند .در این مرحله ،با توجه به نظرات مطرح شده ،نسبت به اصالح ،تعدیل و
حذف برخی گونهها اقدام شد .پس از تعیین اعتبار صوری ،بهمنظور بررسی سنجش پایایی پرسشنامهها در آزمون
نهایی ،از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد .در آزمون نهایی ،تمامی شاخصهای پرسشنامه دارای پایایی بودند و
مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه استادان  0/80بهدست آمد .در نهایت مدل اولیه پس از مصاحبه ویرایش شده و مدل
نهایی بهدست آمد .جامعه آماری ،نتایج و اطالعات با نرمافزار  SPSSتحلیل و آزمون آنالیز واریانس  Anovaبرای
سنجش مدل استفاده شد.
در گام سوم ،بهمنظور بررسی شیوههای داوری در دانشگاههای مطرح جهان نخست اسامی  14دانشگاه از میان
دانشگاههای معتبر جهان براساس رتبهبندی وبگاه ( )www.QS.comانتخاب شد .بخشی از اطالعات از نحوه آموزش
معماری و ارزیابی دانشگاهها از وبگاههای اختصاصی آنها استخراج شد .بخشی نیز از طریق شرکت در هماندیشی «مقایسه
آموزش معماری در دانشگاههای ایران ،مالزی ،آمریكا و انگلیس» که در سال  1398در دانشگاه چمران بهصورت
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ویدئوکنفرانس برگزار شد و مصاحبه با یكی از استادانی صورت گرفت که سابقه آموزشی در چهار دانشگاه را داشت .سپس
بـرای گسترش مفاهیم نظری به عرصه عمل آثار ،ارزشیابیها و داوریهای دانشگاههای مطرح رشته معماری در کشورهای
توسعهیافته و در حال توسعه و پیامدهای بینالمللی شدن بررسی شدند .در ادامه پژوهش ،وضعیت آموزش عالی کشور
در شرایط جهانیشدن بررسی شد .سپس با کمک این مفاهیم به نقد و بررسی و ارائه راهكارهای مناسب در جهت تقویت
نقش دانشگاهها و ارتقای سطح کیفی آموزش در فرایند جهانیشدن پرداخته شد .در پایان با در نظر گرفتن راهبردها و
اهداف دانشگاههای معتبر جهان و تأکیدات ادبیات علمی در راستای تأثیر جهانیشدن بر داوری و آموزش معماری
پیشنهادهایی حاصل شد .نمودار  5مراحل پژوهش تحلیل محتوای متون و نمودار  6فرایند انجام پژوهش را نشان میدهد.

نمودار  .5مراحل پژوهش تحلیل محتوا متون جهت تدوین چارچوب مفهومی داوری طرحهای معماری (مأخذ:
نگارندگان)

نمودار .6فرایند انجام پژوهش (مأخذ :نگارندگان)
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تجزیهوتحلیل یافتهها
در پاسخ به سؤال اول پژوهش ،در راستای تأثیرات جهانیشدن بر آموزش معماری با توجه به نمودار ( 1اَشكال
جهانیشدن در دانشگاهها) میتوان آموزش معماری را به مؤلفههای برنامه درسی ،دانشجو ،اعضای هیئتعلمی ،همكاری
بینالمللی ،بودجه ،نظام نوین ارتباط الكترونیكی تعمیم داد .جدول  2با توجه به ادبیات پژوهش ،راهكارهای تأثیرات
جهانیشدن بر آموزش معماری را پیشنهاد میکند.
جدول  .2تأثیرات جهانیشدن بر آموزش عالی معماری (مأخذ :نگارندگان)
تأثیرات جهانیشدن بر آموزش معماری
اعضای هیئتعلمی
•

ارائه فرصتهای مطالعاتی خارج از کشور ویژه اعضای هیئتعلمی

•

دعوت و آشنایی با استادان و معماران برجسته دانشگاههای خارج از کشور و ایجاد ارتباط فكری با آنها بهمنظور تبادل
افكار و ایدهها و استفاده از تجربیات و نظرات آنان

•

بهطورکلی میتوانیم آموزش معماری را به دو بخش مدرن و سنتی تقسیم کنیم که بخش سنتی را استادان داخل کشور
و بخش مدرن را استادان خارج از کشور تدریس میکنند.

•

ایجاد فرصت برای اشتغال و تدریس استادان داخل در دانشگاههای خارج کشور

•

ایجاد فرصت همكاری علمی و انجام پروژه با استادان خارج کشور

همکاری بینالمللی
•

شناخت معماران موفق جهان و دعوت از آنها برای آموزش و شرکت در هماندیشیهای داخل کشور با هدف آشنایی
دانشجویان با روش طراحی و افكار آنها

•

انجام پروژههای تیمی بهوسیله استادان داخل کشور به همراه استادان دانشگاههای خارجی و متخصصان حرفهای

•

گذراندن دوره کارآموزی حرفهای در شرکتهای معماری بینالمللی

•

برگزاری نمایشگاهها ،هماندیشیها و نشستهای آموزشی با دانشگاههای خارج از کشور برای تبادلنظر و آشنایی با افكار،
عقاید و اتفاقات مطرح در دنیای معماری

•

ایجاد ارتباط میان دانشگاههای داخلی و خارجی بهمنظور افزایش مزیت رقابت متقابل

•

سفرهای علمی به شهرها و کشورهای مختلف به همراه استادان و بازدید از معماری مناطق مختلف و درك فرهنگها و
آشنایی با آدابورسوم سایر ملل

•

دعوت از استادان مدعو از دانشگاههای خارج برای داوری و حضور در جلسه دفاعیه دانشجویان

•

گرفتن نمایندگی دانشگاههای معماری مطرح جهان را در ایران

•

توافقهای همزمان میان دانشگاههای معماری در کشورهای گوناگون برای ارائه برنامههای مشترك

•

گذراندن کل برنامه و درسی یا بخشی از آن در دانشگاه میزبان ،تأیید اعتبار آن توسط دانشگاه داخلی

برنامه درسی
•

نوآوری در برنامههای آموزشی مطابق با زمان و استفاده از روشهای نوین برای آموزش و تدریس دانشجویان دانشگاههای
داخل و خارج از کشور

•

آموزشهای الكترونیكی و شرایط ایجاد دروس مجازی با دانشگاههای خارج کشور

•

تأکید بیشتر بر آموزش زبان انگلیسی

•

ارتقا و بهبود برنامههای درسی معماری از سه طریق-1 :افزایش محتوا :برنامه درسی که فارغالتحصیالن را برای حرفه و
مشاغل بینالمللی معماری آماده سازد  -2گنجاندن دروس که منجر به صالحیت حرفهای معماری میشود و از لحاظ
بینالمللی به رسمیت شناخته میشود -برنامه درسی که موضوعات معماری سنتی را بهوسیله میان فرهنگی یا میان
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بررسی تغییرات جهانیشدن آموزش عالی بر آموزش...

تأثیرات جهانیشدن بر آموزش معماری
فرهنگی بینالمللی توسعه می دهد (مانند عدالت اجتماعی ،حقوق معماری ،معماری پایدار ،اخالق معماری ،معماری بین-
المللی ،حرفه معماری در فرهنگهای مختلف ،استانداردهای بینالمللی معماری) .دگرگونی محتوا :دورههای آموزشی که
شامل مطالعات (ارتباطات میان فرهنگی ،ارتباطات بینالمللی) میشود.
•

آموزش بین فرهنگی و برگزاری برخی از کالسها به زبان انگلیسی

دانشجو
•

توسعه دانشجومحوری و دادن اختیار تصمیمگیری در مورد امور دانشگاه و سیاستگذاری آموزشی به استادان و دانشجویان

•

توسعه فرهنگ کار تیمی میان دانشجویان داخل و خارج از کشور و زمینهسازی برای توسعه گروههای کاری دانشجویان

•

شناخت و استفاده از فناوریهای جدید و نرمافزارهای بینالمللی ساختمان و بهکارگیری آنها بهوسیله دانشجویان

•

پذیرش دانشجو از خارج کشور

•

ایجاد محیطی مناسب برای دانشجویان با قومیتها و فرهنگهای مختلف جهت توسعه قدرت ارتباط در محیط کار چند
فرهنگی جهت آشنایی با فرهنگ سایر کشورها

•

امكان و توانایی کسب مدرك تحصیلی خارجی بدون ترك وطن و ادامه تحصیل در کنار خانواده و تعهدات کاری

•

دسترسی به دورهها و برنامههای تحصیلی در آموزش عالی معماری به همراه افزایش تقاضا از سوی بازار کار

نظام نوین ارتباطات الکترونیکی
•

بهرهگیری از فناوریهای نوین در پژوهش بهویژه پژوهشهای کاربردی

•

استفاده از رایانه در طراحی معماری بهعنوان عامل بسط و خالقیتهای معماران

•

استفاده از اینترنت پرسرعت

بودجه
•
•

توجه به قراردادهای پژوهشی در راستای آموزش معماری در سطح جهانی
یافتنمنابع تأمینمالیجدیدمبتنیبرارتباطمتقابل دانشگاههاوجامعه ،بهبود بهرهوری در تخصیصمنابعمالیوافزایشاثربخشی
در بازدهی سرمایهگذاریهای پژوهشی

در پاسخ به سؤال دوم پژوهش ،بهمنظور آشنایی با روشهای داوری طرحهای معماری در دانشگاههای ایران براساس
مطالعات انجامشده مدلی برای ارزیابی طرحهای معماری تدوین شد .برای سنجش مدل پرسشنامه تنظیم شد و در
اختیار استادان قرار گرفت .در پرسشنامه تنظیمشده فرایند طراحی دارای چهار مؤلفه اصلی :دانش اولیه و مطالعات فنی،
مهارت طراحی و پیشبرد روند طراحی است .برای بررسی تفاوت میانگین بین مؤلفههای اصلی و ارزشیابی محصول نهایی
از آزمون تحلیل واریانس  ANOVAاستفاده شد .نتایج در جدول  3نشان میدهد که بین محصول نهایی و دانش اولیه
ارتباطی وجود ندارد .از نظر استادان ،دانش اولیه بر ارزشیابی محصول نهایی تأثیری ندارد .جدول  3نتیجه تحلیل واریانس
را ارائه میدهد .با توجه به اینكه سطح معنیداری سه مؤلفه کمتر از  0.05است جهت رابطه بهصورت مثبت و مستقیم
است ،مدل معنیدار است .معنیدار بودن آزمون تحلیل واریانس نشان میدهد که متغیرهای مستقل (مطالعات و دانش
فنی ،پیشبرد روند طراحی ،مهارت طراحی) بهطور معنیداری تغییرات متغیر وابسته (محصول نهایی) را نشان میدهد.
جدول  .3آنالیز تحلیل واریانس بین محصول نهایی و سایر متغیرها (مأخذ :نگارندگان
متغیرها
دانش اولیه
مطالعات و دانش فنی
پیشبرد روند طراحی
مهارت طراحی

محصول نهایی(ضریب تعیین)
0.002
0.287
0.332
0.265
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در دانشگاههای منتخب ،از فرمتهای متفاوتی بهمنظور داوری طرح استفاده شده است :الف) دانشجو پروژه خود را
بهتمامی اعضای هیئت داوری ارائه میدهد و نظرات آنها را دریافت میکند (هر دانشجو  15تا  20دقیقه فرصت انجام
این کار را دارد) ،ب) دانشجویان به گروههای دونفره یا بیشتر تقسیم میشوند و هر گروه توسط گروه متفاوتی از داوران
ارزشیابی میشود ،ج) دانشجویان با پروژههایشان در جلسه ارزشیابی حضور مییابند و هیئتداوران سؤاالتی از آنها
میپرسند و کارشان را ارزیابی میکنند و د) داوران بدون حضور دانشجویان پروژه را بررسی میکنند .با توجه به جدول
 ،4حدود  53درصد از استادان دانشگاههای منتخب ترجیح میدهند گروهی از استادان بدون حضور دانشجویان جلسات
قضاوت خود را برگزار کنند .این نشاندهنده جایگاه کمرنگ دانشجویان در ارزیابی نهایی طرحها میباشد.
جدول  .4توزیع فراوانی ،روشهای ارزیابی نهایی (مأخذ :نگارندگان)
روشهای ارزیابی نهایی
یک مربی و یک دانشجو
گروهی از استادان و یک گروه از دانشجویان
گروهی از استادان بدون حضور دانشجویان
گروهی از استادان و دانشجو

فراونی
2
2
8
3

درصد
13.3
13.3
53.3
20

نگارندگان به بررسی مقاالت در راستای شیوههای نحوه ارزیابی در فرایند طراحی معماری و ارزشیابی در محصول
نهایی پرداختند بخشی از طریق مصاحبه با استادان و اعضای هیئتعلمی دانشگاههای داخلی کشور و بخش دیگر از
طریق بررسی  47مقاله پر ارجاع و دارای کلمات کلیدی مرتبط با جهانیشدن ،داوری و آموزش معماری در دانشگاههای
جهان در (دانشگاه آمریكا ،کانادا ،هند ،سوئیس ،یل ،واترلو ،ایرلند) جمعآوری شد .قسمتی از طریق شرکت در هماندیشی
«مقایسه آموزش معماری در دانشگاههای ایران ،مالزی،آمریكا و انگلیس» صورت گرفت .در داوری طرحهای معماری
دانشگاهی دو موضوع مختلف و تأثیرگذار موردسنجش قرارگرفت که نشان میدهد چارچوب داوری نیز بر دو مرحله
استوار است .مرحله اول را که مربوط به «فرایند شكلگیری طرح و عملكرد دانشجو» است که در طول ترم آموزشی
دانشجو بهدست میآید را «ارزیابی فرایند» و مرحله دوم را که مربوط به «نتیجه نهایی طرح» است «ارزشیابی فراورده»
مینامیم .نتایج به دو دسته کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه تقسیم شد که در جدول  5و  6ارائه میشوند.
جدول  .5ویژگیهای داوری طرحهای معماری در دانشگاههای درحالتوسعه (مأخذ :نگارندگان)
دانشگاه تهران
ارزیابی فرایند طراحی

ارزشیابی محصول نهایی

تدریس گروهی استادان ،در دوسوم پایانیترم انتخاب استاد توسط
دانشجو ،شروع طرح از فرم و سناریونویسی متن

معیارها شامل :خالقیت ،فرایند طراحی پرداختن به نیازها و
ضرورتهای عملكردی و کامل بودن پروژه نحوه ارائه ایده
پروژه پرزانته نهایی طرح است .ارزیابی بهصورت گروهی.

دانشگاه شهید بهشتی
تدریس گروهی استادان در گروه دو و سه نفره ،نقد و بررسی کار
دانشجویان ،معیارهای ارزیابی بهصورت کلی :شخصیت ،اخالق ،فرایند
طراحی ،جدیت تعداد کرکسیون ،فرهنگ دانشجو بخشهای مختلف
ایده ،نمونههای مشابه ،تحلیل سایت ،برنامهریزی فضای معماری،
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در جلسه دفاع یک استاد از خارج از دانشگاه و استادانی که در
جریان کار دانشجو هستند حضور پیدا میکنند.
دانشجو کار خود را تحویل میدهد و استادان نمره میدهند
نمره وارد سیستم آموزشی میگردد .این سیستم نمرهدهی
دیگر اجازه دفاع شفاهی به دانشجو داده نمیشود.
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بررسی تغییرات جهانیشدن آموزش عالی بر آموزش...
فیزیكی ،برای پروژهها ،روند مربوط به مطالعات ،بستر ،اقلیم کالن،
اقلیم خرد و  ...باید در نظر گرفته شود.
یک دستیار که اغلب از دانشجویان کارشناسی ارشد است در کالس
به استادان کمک میکند .معموالً استادان ،دستیار را در ارزیابی و
نمرهدهی بعضی از قسمتها دخیل میکنند.
دانشگاه علم و صنعت
معیارهای ارزیابی در لیسانس محور پروژه است .کرکسیون
دانشجویان با سه استاد در طولترم .تأکید بیشتر بر فرم و کالبد.
توجه به اصول فنی ،نوآوری طرح ،مهارت طراحی ،کرکسیون طرح،
سوابق طرح .فضا ،کارکرد ،فرم و ریخت و کالبد ،طبیعت ،منظر،
ادراك ،زمان ،کارکرد ،اجتماع

سه نفر از استادان کار دانشجو را ارزیابی میکنند .بیشتر به ابعاد
و کالبد توجه میکنند .دو داور وجود دارد یک داور داخلی و یک
داور خارجی ،در پایانترم پروژههای دانشجویان بهصورت گروهی
از استادان با حضور دانشجویان انجام میشود.

ارزیابی ،بهصورت یک استاد و یک دانشجو ،حضور دانشجویان در
جلسه ارزیابی استادان .تأکید بر فرایند طراحی و سیر سؤال و
رسیدن به جواب در انجام تكالیف کالسی ،اسكیسها و ایدههای
طرحهای اولیه دانشجویانکه در پایان درس ارائه میکنند.
ارزشیابی مستمر در طولترم ،شناخت موضوع ،برنامهریزی
کالبدی ،توجه به بستر ،خالقیت و نوآوری ،شناخت و آگاهی عوامل
مؤثر در طرح ،شیوه و روش ارائه طرح ،رعایت اصول فنی طرح در
ارزشیابی مؤثر دانسته است.

حضور دانشجو بهصورت ناظر در ارزشیابی نهایی و در صورت
ضرورت اظهارنظر میکند .میزان تأثیرپذیر طرح از روند طراحی و
پیوستگی بین دانش و مهارت و فن و بینش دانشجو معیاری است
که پیوند بین فرایند طراحی و محصول نهایی را نشان رفته است.

دانشگاه شهید چمران

1387

دانشگاههای هند

رضا پور جعفر

تدریس دروس نظری و عملی در کارگاههای ترکیب و گرافیک،
نحوهی ساخت و طراحی ،دانشجو ضمن ارائه مقاله یا کار عملی
برای هر درس و قبولی  60درصد از نمره در پایانترم
1398

حضور دانشجویان در جلسه دفاعیه ،دعوت از استادان مدعو
خارجی برای حضور در جلسه دفاعیه ،تحویل پایاننامه دوره
کارشناسی در دو مرحله انجام میشود :نخست گزارش ،مكتوبات
و تجزیهوتحلیل و بعد تحویل کار طراحی [.]38
دانشگاه تیلرز 5مالزی

زهرا نامآور

 150دانشجو زیر نظر  10استاد میباشند .استادان زیر نظر
کوردینیتور هستند .ایشان همه برنامه درسی در آتلیه را مینویسد
ابتكار و خالقیتی در کار نیست استاد آتلیه باید همان برنامه را
اجرا کند .نقطه ضعف آن این است که یک برنامه برای تمام
کالسها و دانشجویان مناسب نیست؛ زیرا تمام دانشجویان در یک
سطح قرار ندارند.

برای داوری  40نفر از استادان دانشگاه و معماران حرفهای را دعوت
میکنند داوران به گروههای  2و  3نفره تقسیم میشوند .به
دانشجویان ده دقیقه فرصت دفاع داده میشود .این کار باعث
افزایش اعتمادبهنفس و آمادگی دانشجویان برای حضور در بازار
کار میشود .استاد مختار در استفاده از فرمهای داوری است .در
این سیستم اعتماد به استاد کم است .بیشتر بهجای آنكه تمرکز
بر آموزش و خالقیت باشد بیشتر بر ارزیابی است [.]39
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جدول  .6ویژگیهای داوری طرحهای معماری در کشورهای توسعهیافته (مأخذ :نگارندگان
ارزیابی فرایند طراحی
1388

ارزشیابی محصول نهایی

سعید میر ریاحی

دانشگاه

دلف6

دیدگاه ،Valued ،توجه به ارزشیابی توسط خود دانشجو
توجه به ارزشیابی توسط همتایان ،توجه به ارزشیابی مدرسان،
ارزیابی مستمر
سعید میر ریاحی

1388

دانشگاه

لندن7

رویه دانشجو محور،رویه استاد محور ،ارزیابی همتایان ،کار گروهی در
آتلیه ،استفادهاز گروههای همسان
محمد کریمی

388

1388

دانشگاه

1388

دفاع دانشجویان در مدت یکترم ،حضور پنج روز هفته
دانشجویان در آتلیه
بررسی سه مرحلهای پروژههای دیپلم بهوسیله هیئت داوری
(هفت نفره) .دفاع دانشجویان در برابر هیئت ژوری
پروژهها و مطالعات انجامشده بهصورت کتاب منتشر میشود
[.]41

ایلینویز8

برنامهریزی و طراحی سایت ،ایده طرح ،کیفیت فضایی ،شكل ساختمان
توجه به سیستمهای کنترل شرایط محیطی ،سیر از پژوهش به طراحی

اسرار ژاله

ارزشیابی بهوسیله هیئت داوری داخلی و خارجی و متخصصان
این پروژهها اغلب بر طراحی پیچیده ساختمان ،برنامهریزی و
طراحی شهری تأکید دارند ،طراحی منظر و سایر دانشهای
مرتبط است [.]40

آموزش معماری سوئیس

تقسیم آتلیه به دو دسته اصلی و فرعی که بهصورت تئوری و عملی
هستند.
 25تا  40نفر دانشجو ،بهوسیله استاد یا کمک استاد هدایت
میشوند .در نهایت یک کار نهایی و تیمی ارائه میدهند.
حضور تماموقت دانشجویان در آتلیه و کرکسیون چند بار در روز
میرسد.
موضوع ارائه در سال اول بیشتر مفاهیم اولیه معماری .سال دوم هر
دو ترم به موضوع مسكن با توجه به اهمیت آن میپردازد .سال سوم
تا پنجم آتلیهها متنوع هستند که دانشجویان برحسب نیاز و عالقه
آتلیه و استاد را انتخاب میکنند.
سعید میر ریاحی

شفافسازی معیارهای داوری ،شواهد مكتوب ،آزمونهای
پیشرفت [.]40

دانشگاه

ارزشیابی بهوسیله هیئت داوری داخلی و خارجی و اعضای
متخصصان
پروژهها اغلب بر طراحی پیچیده ساختمان ،برنامهریزی و طراحی
شهری تأکید دارند ،طراحی منظر و سایر دانشهای مرتبط است
[.]40

یل9

نقدهای رودررو توسط استادان ،آموزش برای افزایش قدرت ابتكار
و خالقیتشان ،بهکارگیری فناوریهای جدید ساختمان بهوسیله
دانشجویان  ،ایجاد نمایشگاهها ،هماندیشیها و نشستهای
آموزشی برای آشنایی با افكار و تبادلنظر مطرح در دنیای معماری
و شناخت افكار مختلف و ایدههای آنها ،نوآوری در برنامههای
آموزشی و استفاده از روشهای جدید برای آموزش ،سفرهای علمی
به شهرها و کشورهای مختلف به همراه استادان
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قرارگیری دانشجویان سال پایین در کنار دانشجویانی طرح نهایی
برای بهدست آوردن مهارتها برای مدیریت دنیای آینده.
ارزشیابی بهوسیله هیئت داوری داخلی و خارجی و متخصصانی
صورت میگیرد [.]42
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ارزیابی فرایند طراحی
1388

گلزار طراوتی

ارزشیابی محصول نهایی
دانشگاه

واترلو10

ارزیابی طرحها بهوسیله استادان
دفاع دانشجویان دربرابر هیئتداوران
هیئت داور ،دربرگیرنده شماری استاد و گروهی مهمان است.
فارغالتحصیالن ،عالوه بر مدرك تحصیلی ،دارای  2سال سابقه
کار حرفهای هستند [.]43

دانشجو موظف به کار بهصورت حرفهای در شرکتهای معماری
است.تمرکز بر شیوههای طراحی و درك نظری معماری
راهنمای  100دانشجو همزمان بهوسیلهی  4استاد و  4استادیار
در هر ترم ،دانشجویان موظف به ارائه دو پروژه اجرایی یا تحقیقاتی
1388

سعید میر ریاحی

دانشگاههاتفورد11

ارزشیابی بهوسیله هیئت داوری داخلی و خارجی و متخصصان
پروژهها اغلب به طراحی پیچیده ساختمان ،برنامهریزی و طراحی
شهری تأکید دارند ،طراحی منظر و سایر دانشهای مرتبط است
[.]40

معیارهای موردنظر حرفه  ،NAABدانشپایه ،ارائه شفاهی ،مكتوب،
گرافیكی و تجربه عملی ،طراحی ساخت ،ایده طرح ،نحوه پروردن ایده.
1388

سعید میر ریاحی

دانشگاه

یورك12

نظر همكاران ،ارزشیابی بهوسیله هیئت داوری داخلی و خارجی
و متخصصانی صورت میگیرد.
بخش عمدهای از کار ،بر عهده دانشجوست [.]40

سوابق آموزشی ،مصاحبه ،مدارك ارزیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی
مدرس ،شواهد مكتوب
1388

سعید میر ریاحی

دانشگاه هوس

تن13

ارزشیابی بهوسیله هیئت داوری داخلی و خارجی و متخصصان
پروژهها اغلب بر طراحی پیچیده ساختمان ،برنامهریزی و طراحی
شهری تأکید دارند ،طراحی منظر و سایر دانشهای مرتبط است
[.]40

کار گروهی ،گروه پاسخگویان همسان ،تأکیداز فراوردهبه فرایند

1388

سعید میر ریاحی

دانشگاه

اوتا14

توانایی در ارائه سهبعدی و زیبایی طرح ،توصیف گرافیكی و معرفی
حرفهای تجزیهوتحلیل ،برنامهنویسی ،برنامهریزی ،طراحی
ساختمان ،سازهها ،سیستمهای ساختمانی ،طراحی منظر و سایر
دانشهای مرتبط است.
ارزشیابی بهوسیله هیئت داوری داخلی و خارجی و متخصصان
[.]40

معیارهای مرتبط به طرح (نظیر ترکیب سایت ،برنامه ،محتوا ،سازه،
مصالح ساختمانی و سیستم طرح(

1388

دانشگاه

سعید میر ریاحی

ارزشیابی بهوسیله هیئت داوری داخلی و خارجی و متخصصان
پروژهها اغلب بر طراحی پیچیده ساختمان ،برنامهریزی و طراحی
شهری تأکید دارند ،طراحی منظر و سایر دانشهای مرتبط است
[.]40

گالری مجازی ،افزایش همكاری بین دانشجویان همسان
افزایش موقعیتهای خود ارزشیابی توسط دانشجو ،حمایت ارزیابی
تكوینی ،حریم استاد و دانشجو مشخص گردد
1398

آدالید15

دانشگاه دنور

زهرا نامآور

اعضای هیئتعلمی شیوههای طراحی محیط معنیدار و زیبا را
بررسی ،آموزش و اجرا میکنند.
در دانشگاه دنور سیستم کوردینیتور است 3 .یا  4استاد با
کوردینیتور کار میکنند.
کوردینیتور برنامه را میدهد ،ولی برای استادان اجباری نیست آن
را اجر کنند آزادی عمل به استاد داده میشود .هر استاد شیوه

16

مسئولیت تمامکار بر عهده دانشجوست .دانشجویان میتوانند از
کار دانشجو سؤال کنند.
هنگام نقد داوران ،آنها اعتقاددارند پروژه در حال رشد است
پیشنهاد میدهند .بعد نقد دانشجو میتواند کار خود را تغییر دهد.
بیشتر تمرکز بر آموزش هست نه قضاوت.
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ارزشیابی محصول نهایی

ارزیابی فرایند طراحی
خودش را دارد ولی درنهایت باید همه استادان یک موضوع پروژه
را ارائه دهند .نمره دادن دست استاد است .سیستم بر اساس اعتماد
و یادگیری است.

داوران مدعو به دانشجو نمره نمیدهند و قضاوت آنها در
نمرهدهی تأثیری ندارد [.]39

مطالعات ،نحوه گوناگون داوری در جهان را نشان میدهند .تفكر آموزش دانشگاهی معماری در اروپا بهطور سنتی
بیشتر بر جنبههای نظری معماری متكی است و نیت هم این بوده که فارغالتحصیل رشته معماری در شروع کار به
آموختن جنبههای عملی یا کاربردی میپردازد که درواقع این تفكر در مدرسه بوزار فرانسه حاکم بوده است و دقیق ًا
سعی شده عكس این فلسفه در مدارس معماری آمریكا بهکار گرفته شود .بهطورکلی فلسفه آموزش معماری در
ایاالتمتحده و تا حد قابلمالحظهای در کانادا برخالف اروپا براساس علمی -کاربردی بودن آن است تا جنبههای
نظری معماری بود .در دانشگاههای کشورهای توسعهیافته مانند اروپا و آمریكا سیستم ارزیابی کالسی بهوسیله چند
استاد انجام میشود و هر دانشگاه با توجه به سیاستهای خود یک رویكرد را دنبال میکند .برای مثال در دانشگاه
دنور بیشتر شیوههای طراحی محیط معنیدار و زیبا را بررسی ،آموزش و اجرا میکنند ،در دانشگاه واترلو تأکید بر کار
در شرکتهای معماری بهصورت حرفهای است و در دانشگاه یل برافزایش قدرت ابتكار و خالقیتشان تأکید میشود.
در این کشورها ،برای ارزشیابی نهایی از چندین استاد دعوت میکنند .برخی استادان مدعو از دانشگاههای دیگر یا
معماران حرفهای هستند که دانشجو در مقابل آنها از کار خود دفاع میکند .در کشورهای درحالتوسعه مانند ایران،
هند و مالزی سیستم آموزش آتلیهها بر آموزش بهوسیله چند استاد بوده است .در این کشورها برای ارزشیابی نهایی
عالوه بر اینكه فرایند معماری ارزیابی میشود قضاوت نهایی بهوسیله استادانی که در روند کار دانشجو بودند و داور
خارجی انجام میشود .در هند دانشجویان در ارزشیابی نهایی در جلسه دفاعیه حضور دارند و از استادان مدعو خارجی
برای حضور در جلسه دفاعیه دعوت میشود که ممكن است از خارج از کشور باشند .در دانشگاه تیلرز همچنین برای
داوری طرحها از استادان دانشگاه و معماران حرفهای دعوت میشود .در این سیستم اعتماد به استاد کم است .در این
سیستم بهجای آنكه تمرکز بر آموزش و خالقیت باشد بیشتر بر ارزیابی است .در ایران داوری معمو ًال بهوسیله استادان
و بدون حضور دانشجو صورت میگیرد .در ایران ابتدا دانشگاه تهران سپس دانش شهید بهشتی و دانشگاه علم و
صنعت تأسیس شدند .دانشگاه تهران در ابتدا بیشتر تحت تأثیر شیوه آموزشی دانشگاههای فرانسه و ایتالیا بود .دانشگاه
شهید بهشتی تحت تأثیر شیوه آموزشی دانشگاههای ایتالیا بود.
با توجه به دستاوردهای پژوهش ،هدف سیستم داوری بهعنوان یک ابزار آموزشی را میتوان بهصورت چهار هدف
زیر بیان کرد:
• بیانگر انتقاد سازنده طرحهای دانشجویان و توجه دانشجویان به جوانب مثبت و منفی طراحی خود است.
• تهیه دستورالعمل کلی در مورد موضوعات نقد طراحی که متناسب با پروژههای دانشجویی در حال ارزیابی
است.
• گفتگوی علمی ،مانند مبادله هماندیشی بین اعضای هیئتعلمی و دانشجویان و در بین خود دانشجویان
میباشد.
• برآورد سطحی که یک دانشجو دانش خود را میتواند به شكل راهحل طراحی در پاسخ به مشكل شهری یا
زندگی واقعی ،در قالب یکراه حل طراحی فرابگیرد و بهکار ببندد.
• بهویژه ،این اهداف درصدد افزایش رشد فكری دانشجویان هستند.
جوامع گوناگون پیش از جهانیشدن دارای انسجام و یكپارچگی بودند اما جهانیشدن منجر به شكستن مرزهای
ساختگی و معنایی شد و موجب ادغام نظام معنایی ،حذف بخشهایی از نظام و در انتها اضافه شدن معناهایی شد که
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محصول جهانیشدن هستند و این نظامهای معنایی و هویتبخش را به سمت یكسانسازی با نمونههای مشابه در
گوشهکنار جهان هدایت کرد .جدا از نظرات و دیدگاههای متفاوت و حتی متناقضی که در فرایند جهانیشدن مطرح
شدند تأثیر شگرف آن بر فرهنگ بهخصوص در کشورهای جهان سوم غیرقابلانكار است .شرایط جامعه امروز ایران
بهگونهای است که سردرگمی میان این دو دیدگاه جهانگرا به یكی از بزرگترین معضالت بدل شده است.
با تحلیل انجامگرفته در جداول  5و  6و با توجه به بررسی معیارهای داوری طرحهای معماری در دانشگاههای ایران
جهان میتوان تأثیرات جهانیشدن بر داوری طرحهای معماری را به دو دسته شاخصهای مربوط به فرایند طراحی و
معیارهای مربوط به ارزشیابی نهایی تقسیم کرد .فرایند طراحی مؤلفههای (برنامه درسی ،دانشجو ،اعضای هیئتعلمی،
همكاری بینالمللی ،بودجه ،نظام نوین ارتباط الكترونیكی) را شامل میشود و معیارهای مربوط به ارزشیابی نهایی شامل
(هیئتداوران ،دفاع دانشجو ،نحوه ارائه و پرزانته ،نحوه تجزیهوتحلیل اطالعات) میشود .نمودار  6نیز ساختار تأثیرات
جهانیشدن آموزش عالی بر داوری دانشگاههای ایران و جهان را نشان میدهد.

نمودار  .6ساختار تأثیرات جهانیشدن آموزشعالی بر داوری طرحهای معماری دانشگاههای ایران و جهان
(مأخذ :نگارندگان)
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نتیجه تحقیق
رویكردهای متفاوت و متنوعی به جهانیشدن وجود دارد :رویكرد اول ،جهانیشدن را یک پروژه ازپیش طراحیشده
توسط نظام سلطه تلقی میکند که هدف آن ،سیطره اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی بر سایر کشورهاست ،رویكرد دوم ،آن
را فرایندی میداند که ناشی از تحوالت روزافزون دنیای جدید همانند گسترش شبكههای اطالعاتی و ارتباطی است که
این امر منجر به همپیوستگی بیشتر جهانیان شده است .نتایج پژوهش حاضر بر رویكرد دوم تأکید میکند .همانگونه که
در بخش پیشینه و مبانی نظری پژوهش نیز اشاره گردید ،نتایج تحقیقات مشابه داخلی و خارجی یافتههای تحقیق حاضر
را تأیید یا تكمیل میکنند .نتایج حاصل با نتایج تحقیقات والر ( ،]16[ )2019آعید ( ،]17[ )2019آترو (،]12[ )2019
پوپسكو ( ،)2015آکانی ( ،]11[ )2012یودر ( ،]10[ )2006و پژوهشهای داخلی پورعزت ( ،]7[ )1387آتشک ()1392
[ ،]13حسینی ( ،]9[ )1398فرهودی ( ]1[ )1399همراستا است .تمایز این پژوهش با پژوهشهای بیانشده دستهبندی
نتایج آن با توجه به یافتههای پژوهش در راستای موضوع تأثیر جهانیشدن آموزش عالی بر آموزش و داوری طرحهای
معماری است .در بسیاری از کشورها از جهانیشدن آموزش عالی برای ارتقای کیفیت آموزش عالی استفاده میشود و
برخی کشورها برای دستیابی به باالترین حد کیفیت آموزشی رقابتپذیری در بازار جهانی به جهانیشدن آموزش عالی
روی آوردهاند .جهانیشدن دانشگاه نهتنها توانایی تفكر بهصورت بینالمللی را برای دانشجویانشان ایجاد میکنند بلكه
آنها میتوانند مسائل را از دیدگاههای مختلف بررسی و ظرفیت انجام دادن کارها را در سطح استانداردهای بینالمللی
کسب کنند .ازاینرو به نظر میرسد جهانیشدن منجر به ارتقای کیفیت علمی استادان و دانشگاهها خواهد شد .توسعه و
اصالح نظام آموزش عالی معماری در آینده نیازمند باز بودن و تعامل دائمی آن با محیط جهانی و توجه به ضرورت و
نیازها و مطالبات و شرایط محیطی آینده است .تحقق این امر مستلزم توجه به ضرورت آزاداندیشی ،ارتقا علمی و افزایش
سطح انعطافپذیری در ارتباط با دانشگاههای جهان است .جهانیشدن به مفهوم فرایند جامعه باز یا دهكده جهانی اطالق
میشود که در آن تمام افراد از حقوق برابر برخوردار هستند .در این دهكده جهانی تمام آموزش دانشگاهها در یک سطح
قرار میگیرند؛ بنابراین دانشجویان بهراحتی میتوانند از آموزش استادان و امكانات آموزشی در سراسر جهان استفاده
کنند .در جهانیشدن آموزش معماری استادان برای اینكه بتوانند به استانداردهای آموزش جهانی برسند سطح علمی
خود را ارتقا میدهند؛ بنابراین ارتقای سطح آموزش معماری منجر به ارتقای سطح داوری طراحی معماری میشود .این
امر به تشدید رقابتهای دانشگاهها و ارتقای استانداردهای آموزشی ،سطح علمی استادان و باال رفتن کیفیت آموزش
معماری کمک میکند .با بررسی نحوه داوری طرحهای معماری در دانشگاههای کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته و
تحلیل آن و مرور بر ادبیات مرتبط با آن ،تصویری از ویژگیهای سیستمهای داوری دانشگاهها بهدست آمد .با تحلیل
تصاویری که داوری دانشگاههای مطرح جهان از داوری خود و محیط جهانی دارند جایگاه مناسبی برای درك نحوه داوری
دانشگاههای جهان ترسیم شد .نتایج بهدستآمده را میتوان بهنوعی پاسخ به سؤالهای اصلی پژوهش دانست .بر این
اساس میتوان تأثیرات جهانیشدن بر داوری طرحهای معماری را به دو دسته شاخصهای مربوط به فرایند طراحی که
مؤلفههای برنامه درسی ،دانشجو ،اعضای هیئتعلمی ،همكاری بینالمللی ،بودجه ،نظام نوین ارتباط الكترونیكی مؤثر بر
آموزش معماری را شامل شده و معیارهای مربوط به ارزشیابی نهایی شامل هیئتداوران ،دفاع دانشجو ،نحوه ارائه و
پرزانته ،نحوه تجزیهوتحلیل اطالعات است که در ذیل به آن اشاره میشود:
ارزیابی فرایند طراحی
 دعوت و آشنایی با استادان برجسته دانشگاههای خارج از کشور و ایجاد ارتباط فكری با آنها بهمنظور شناختایدههای خالق و روشهای مختلف طراحی و استفاده از نظرات و تجربیات آنان در راستای طراحی معماری
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اعزام استادان معماری داخلی به دانشگاههای خارج از کشور برای آشنایی با نحوه تدریس دروس طراحی معماری
آنها
دعوت از استادان دانشگاههای مطرح جهان برای تدریس در آتلیههای معماری داخلی که سبب آشنایی دانشجویان
با روشها و روندهای مختلف طرح میشود.

اعضای هیئتعلمی
 تدریس همزمان چند استاد داخلی و خارجی در آتلیههای معماری بهمنظور آشنایی دانشجویان با نظرات آنها.همکاری بینالمللی
 شناخت معماران موفق جهان و دعوت از آنها بهمنظور آموزش و تدریس در آتلیه طراحی معماری ،شرکت معماراندر هماندیشیهای داخل کشور برای آشنایی دانشجویان با روش طراحی ،افكار و عقاید آنها و اتفاقات مطرح در
دنیای معماری
 ایجاد فرصت برای استادان طراحی معماری داخل کشور برای مطرحشدن در سطح جهانی توجه به قراردادهای پژوهشی در راستای پروژههای طراحی معماری در سطح جهانی ایجاد فرصت برای معرفی معماری بومی و اسالمی ایرانی در سطح جهان توافقهای همزمان میان دانشگاههای معماری در کشورهای جهان برای ارائه برنامههای مشترك برای دروس طراحیمعماری
 گذراندن دروس طراحی معماری در دانشگاه میزبان ،تأیید اعتبار آن توسط دانشگاه داخلی.برنامه درسی
 نوآوری در برنامههای آموزشی و داوری طراحی آتلیه معماری مطابق بازمان و استفاده از روشهای نوین برایآموزش و تدریس دانشجویان دانشگاههای داخل و خارج از کشور
 استفاده از برنامهدهی معماری دانشگاههای خارجی برای آتلیه معماری و تطبیق آن به شیوه معماری داخلی میتوان زمین و سایت طراحی را در کشورهای خارجی در نظر گرفت تا دانشجویان برای آشنایی با سایت طرح بهآن کشور سفر کنند و با عوامل شكلگیری طرح ،مكان طرح (فضا ،کالبد ،طبیعت ،منظر ،اجتماع ،ادراك ،زمان،
کارکرد ،مدیریت) و دستگاههای تأسیساتی و سازهای ،بومسازه ،فرم و شكل بنای منطقه بیشتر آشنا شوند.
 برقراری تعامل سازنده بین عوامل و شرایط بومی و محلی طراحی معماری با ضوابط و شرایط جهانی ارتقا و بهبود برنامههای درسی طراحی معماری از طریق افزایش محتوای دروس طراحی معماری که فارغالتحصیالنرا برای حرفه و طراحی بینالمللی معماری آماده سازد.
 تغییر در محتوای دروس طراحی معماری که منجر به صالحیت حرفهای معماری شود و از لحاظ بینالمللی بهرسمیت شناخته شود.
 برنامه درسی که موضوعات طراحی معماری سنتی را بهوسیله میان فرهنگی بینالمللی توسعه میدهد (مانند عدالتاجتماعی ،اخالق در معماری سنتی ،معماری بومی و اسالمی ایرانی)
 ارائه دروس طراحی معماری بینالمللی ،طراحی معماری در فرهنگهای مختلف ،استانداردهای بینالمللی طراحیمعماری
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دورههای آموزشی که شامل مطالعات (تأثیر ارتباطات میان فرهنگی در طراحی ،تأثیر ارتباطات بینالمللی در طراحی
معماری) میشود.

دانشجو
 مباحثه دانشجویان در آتلیه در گروههای  3یا  4نفره با دانشجویان سایر کشورها در مورد موضوع تدریس شده ودر نهایت ارائه یک کار نهایی و تیمی .این کار گروهی دانشجویان را بیشتر با محیط دانشگاهها و روحیه دانشجویان
کشورهای دیگر آشنا میکند.
 دسترسی به دورهها و برنامههای دروس طراحی معماری در آموزش عالی معماری سایر کشورها سفرهای علمی به شهرها و کشورهای مختلف به همراه استادان و بازدید از معماری مناطق مختلف و درك فرهنگهاو بینشهای موجود
 تخصیص بودجه برای درسهای طراحی معماری با توجه به امكاناتی که برای تدریس در آتلیهها وجود دارد. شناخت و استفاده از فناوریهای جدید و نرمافزار بینالمللی ساختمان و بهکارگیری آنها بهوسیله دانشجویان درطراحی
 انجام پروژههای طراحی در محیط کار چند فرهنگی با دانشجویان سایر کشورها برای آشنایی با فرهنگ کشورهایدیگر
 حضور مداوم دانشجویان در آتلیه و ارتباط آنها با دانشجویان خارج از کشور سبب آشنایی دانشجویان خارجی بافرهنگ و تمدن ایران و افزایش قدرت میشود.
 دعوت از دانشجویان خارج از کشور برای گذراندن دروس طراحی همراه با دانشجویان داخلی و برگزاری آتلیههابهصورت گروهی که سبب تبادل دانشجو بین دو دانشگاه و ورود منابع مالی میشود.
 توجه به قراردادهای پژوهشی در راستای پروژههای طراحی معماری در سطح جهانی.نظام نوین ارتباطات الکترونیکی
 توسعه دسترسی به منابع نحوه آموزش طراحی معماری و بهرهگیری از قابلیتهای یادگیری الكترونیک برای تسریعفراگردهای آموزشی
 بودجه تدریس مجازی و الكترونیكی دروس طراحی توسط استادان خارج از کشور و فراهم کردن شرایط ایجاددروس مجازی با دانشگاههای خارج از کشور
 دسترسی به اینترنت پرقدرت برای دستیابی دانشجویان و استادان برای پژوهش معماریارزشیابی محصول نهایی
 دانشجویان معمو ًال در سال انجام پروژه نهایی میتوانند یک مشاور از کمیته مشورتی اعضای هیئتعلمی یا مدعواز دانشگاههای خارج از کشور داشته باشند تا پیشرفت دانشجو را بررسی کنند.
 هیئتداوران میتوانند از استادان خارج از دانشگاه یا استادان و متخصصان خارج از کشور باشند. دانشگاه میتواند برای داوری یک استاد مدعو از خارج از دانشگاه مربوطه و یک استاد از خارج از کشور انتخاب کردهو پروژه را برای آنها ارسال کند .استاد مدعو خارجی ،رساله را تأیید یا رد میکند.
 حضور دانشجویان در جلسه دفاع دانشجویان میتوانند از طریق تماس تصویری در برابر داوران خارج از کشور از رسالههایشان دفاع کنند.291
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ارائه و پرزانته دانشجویان با نرمافزارهای بهروز در زمان تحویل پروژه نهایی
استفاده از متریال نوین برای ماکت
ارزشیابی پروژه که شامل تسلط بر جمعآوری دادهها ،تجزیهوتحلیل ،برنامهریزی ،طراحی ،سازهها ،دستگاههای
ساختمانی ،طراحی منظر و سایر دانشهای مرتبط است.
نوآوری و بهره از روشهای نوین برنامه درسی ،همكاری بینالمللی استادان دانشگاههای داخل و خارج کشور منجر
به افزایش سطح علمی در ارزیابی فرایند طراحی معماری که شامل (دانش اولیه ،مطالعات و دانش فنی و مهارت
طراحی) میشود.
حضور مداوم دانشجویان در آتلیه و کرکسیون آنها با استادان دانشگاههای بینالمللی و داخل کشور و ارتباط و
انجام کار گروهی با دانشجویان بینالمللی در محیط دانشگاهها باعث پیشبرد بهتر روند طراحی معماری میشود و
درنهایت نظام نوین ارتباطی و تدریس مجازی و الكترونیكی استادان ،منجر به توسعه دسترسی به منابع آموزشی
معماری میگردد که این خود باعث ارتقای سطح دانش ارزیابی فرآیند طراحی معماری (دانش اولیه ،مطالعات و
دانش فنی و مهارت طراحی ،پیشبرد روند طراحی) میشود.
دعوت از استادان و دانشجویان خارج از کشور برای تدریس و گذراندن دروس طراحی همراه با استادان و دانشجویان
داخلی سبب تبادل استادان و دانشجویان بین دو دانشگاه و ورود منابع مالی میشود.

تشکر و قدردانی
از استادان دانشگاههای شهید بهشتی تهران ،علم و صنعت تهران ،دانشگاه تهران و شهید چمران اهواز که در انجام
این پژوهش همكاری و مساعدت کردند تشكر و قدردانی میشود.
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