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چکید ه

از جمله عوامل مهم د ر پیشبرد  روند  آموزش معماری، نقش »خود « و انگیزه های د رونی د انشجو است؛ این 

د رحالی است که کم تر تحقیقاتی پیرامون آموزش معماری خود انگیخته و عوامل مؤثر بر  آن انجام شد ه و 

بیشتر مطالعات متمرکز بر رشته های تئوری محور بود ه است. د ر این راستا شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش 

تفاوت سیستم  به  توجه  با  هد ف،  این  با  مطابق  می یابد .  معماری ضرورت  د انشجویان  حضور خود انگیخته 

د ریافت و اد راک اطالعات د ر انگیزه ی د انشجویان، 26 نفر از د انشجویان د انشگاه های مختلف د ر د و گروه 

بر روش  اتکاء  با  پژوهشگران  قرار گرفته است.  با تیپ شخصیتی حسی و شهود ی مورد  کنکاش  نفره   13

تئوری د اد ه بنیاد ، مصاحبه های عمیقی انجام د اد ه اند  و بعد  از آنالیز د اد ه ها، عوامل مؤثر بر خود انگیختگی 

»ارزشیابی«،  طراحی«،  مهارت  »آموزش  نظری«،  د انش  حوزه ی »آموزش  پنج  د ر  معماری  د انشجویان 

»مالحظات رفتاری« و »مالحظات کالبد ی« را شناسایی کرد ه اند . نتایج بد ست آمد ه، نشان د هند ه ترجیحات 

تفاوت ها،  این  است.  برنامه محور  روند   با  تیپ حسی  و  اید ه محور  روند   با  تیپ شهود ی  د و  متفاوت  نسبتا 

خود انگیختگی  ایجاد   جهت  را  معماری  کارگاه  مختلف  مراحل  د ر  چند گانه  آموزش های  به  توجه  ضرورت 

د انشجویان بیان میکنند . د ر این روند ، ویژگی های شخصیتی د انشجویان می تواند  به عنوان معیار تد ریس 

د ر  خود انگیختگی  افزایش  با  همراه  و  کارآمد تر  شیوه های  انتخاب  د ر  استاد ان  هد ایتگر  معماری،  آموزش 

د انشجویان باشد .
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مقد مه
بایستی  خود   یاد گيرند گان  امروزی  جهان  و  اطالعات  عصر  د ر 
د ر  تنها  میتوانند   استاد ان  و  باشند ؛  عمل کرد ن  و  تفکر  به  قاد ر 
نقش راهنما، با ایجاد  جّو خالقانه، د انشجویان را به سوی استقالل، 
این جهت،  از  )ميرریاحی,۱۳۹۱،  ۱0۸(.  د هند     خود کارآمد ی سوق 
د ر حوزه نظام آموزشی، خود انگيختگی عامل مهمی د ر امر آموزش 
محسوب می شود  و ایجاد  انگيزه د ر فرایند  یاد گيری، عاملی است که 
می تواند  منجر به افزایش پویایی، تالش و کارآمد ی د انشجویان شود    
رویکرد های  شد ه،  سبب  موضوع  این  )Lepper,1988(.  اهميت 
مختلفی نسبت به انگيزه و عوامل تأثيرگذار بر آن شکل بگيرد ؛ برخی 
انگيزه بخشی را ناشی از عوامل بيرونی و برخی آن را متأثر از عوامل 
د رونی می د انند . گروهی نيز بر هر د و وجه بيرونی و د رونی آن تأکيد  
کرد ه اند ؛ بعنوان نمونه د ر رویکرد هایی چون رفتارگرایی۱، »انگيزش« 
تحت تأثير عوامل بيرونی چون تشویق و تنبيه می تواند  عامل هد ایت 
باشد    )Eryaman, 2010(؛ نگرشی که د ر آن عوامل د رونی، اختيار 
و صالحيت انسان ناد ید ه گرفته شد ه   )Eisner, 1985( و به همين 
د ليل انسان د ر رابطه با موقعيت خود  نه به عنوان یک موجود  مختار 
 Clements( می آید     بحساب  منفعل  فرد ی  بصورت  بلکه  آزاد ،  و 
انسانگرا2    Ellerton, 1996 &(. این د رحالی است که د ر رویکرد  
)۱۹60(، عوامل د رونی نيروی فعال تلقی می شود    )کریمی، ۱۳۹۳( 
از  انسان  انگيختگی د ر  اراد ه، خود   به همين د ليل وجوه آزاد ی،  و 
جمله مهم ترین نيروی انگيزشی د ر د رون انسان ها به حساب می آید    
رایان۳    و  د سی  رویکرد   این  با  همسو   .)۱۳۸۴ شولتس،  و  )شولتز 
انگيزه های  بر  خود تعيين گری،  نظریه  طرح  با   ،)۱۹۸۴-2002(
خود انگيخته د ر علوم تربيتی تأکيد  کرد ه و نقش انگيزه های بيرونی 

می د انند     مؤثر  فرد   د رونی  انگيزه های  با  یکپارچگی  د رصورت  را 
)Chen & Jang, 2010;  Ryan R. M., 1991(. د ر این روند ، با 
توجه به اینکه رفتار حاصل از انگيزه د رونی و خود انگيخته، مؤثرتر از 
رفتار کنترلی پند اشته شد ه، تأکيد  بر آن د ر روند  آموزشی معماری 
د انشکد ه های  د ر  طراحی  آموزش  کالس های  می یابد .  اهميت  نيز 
معماری غالباً د ر بازه های طوالنی مد ت   )بين۴ تا 5 ساعت( برگزار 
و  د انشجو  به »خود «  وابسته  بيشتر  آن  آموزش  فرایند   و  می شوند  
د ليل  همين  به  )شریف،  ۱۳۹۳، 25-2۴(؛  است    فرد ی  خالقيت 
شناخت عوامل مؤثر د ر افزایش خود انگيختگی د انشجویان طراحی 
مطالعات  اگرچه  که  است  حالی  د ر  این  می یابد .  بيشتری  اهميت 
است  شد ه  انجام  آموزش  د ر  انگيزشی  عوامل  پيرامون  گسترد ه ای 
)Brewer & Burgess, 2005, Tella, 2007 سالجقه و شاوون، 
نمونه های  بر  مطالعات  این  اکثر  اما   .)Dweck, 1986;  ۱۳۹7
مطالعاتی  کم تر  و  بود ه اند   متمرکز  معماری  رشته  از  غير  مورد ی 
بود ه  محور  طراحی  رشته های  د ر  خود تنظيمی  یاد گيری  پيرامون 

است. 
حضور  بر  مؤثر  عوامل  تبيين  و  شناسایی  مقاله،  این  هد ف 
اتکاء  با  معماری  طراحی  کالس های  د ر  د انشجویان  خود انگيخته 
با توجه  این ميان  به تجربيات خود  د انشجویان معماری است؛ د ر 
د رونی  انگيزه های  بر  د انشجویان  شخصيت  تيپ  تأثيرگذاری  به 
و  شناسایی  خود انگيخته،  آموزشی  شرایط  د ر  فرد ی  ترجيحات  و 
تحليل د اد ه ها د ر روش تئوری د اد ه بنياد  براساس تفاوت ها و وجه 
اشتراکات د و تيپ شهود ی-  منطقی و حسی-  منطقی د ر بعد  د رونگرا 

انجام شد .

2. خود انگیختگی
نوعی  د ارد ،  اشاره  خود انگيخته  یا  آزاد   عمل  به  که  انگيختگی 
خود مختاری د ر فعاليت افراد ی است که بصورت خود انگيخته بد ان 
مشغول هستند    )Marinak & Gambrell, 2008(. د ر این  رابطه 
آن  به  هویت د اد ن  و  رفتار  یک  ارزش های  به  پی برد ن  با  شخص 
ارزش های  و  باورها  با  را بطور مشتاقانه و همسو  سعی می کند  آن 
د رونی انجام د هد    )Deci & et al., 1991(. بر این اساس اقد امات 
خود انگيخته که براساس اعتماد  بر خود  و انگيزه های د رونی صورت 
به همراه د اشته  می گيرد  می تواند  کنش های مؤثرتر و کارآمد تری 
احساس  برخالف  خود انگيختگی   .)Ryan & Deci, 2000( باشد  
کنترل شد ن که با احساس فشار و اجبار همراه است، فعاليتی اراد ی 
همراه با اختيار عمل است؛ و د ر حوزه نظام آموزشی و یاد گيری نيز 

از اهميت بسياری برخورد ار است.
مطابق با مطالعات، د انشجویانی که خود انگيخته کاری را انجام 
می د هند  تالش بيشتری برای بهبود  و توسعه آن انجام می د هند  و 
سعی می کنند  مهارت و د انش خود  را د ر آن زمينه افزایش د هند     
روند   این  د ر  )Greenhaus, Callanan & Godshalk, 2000(؛ 

بالنچارد  و همکاران با تأکيد  بر نقش مؤثر عمل خود انگيخته، عقيد ه 
د اشتند  باید   »اعتماد  به خود « را د ر افراد  )د انشجویان( تقویت کرد  
را  د رونی  نيروهای  د رماند گی خود ،  و  ناتوانی  بر  غلبه  با  بتوانند   تا 
 Blanchard,(    برای انجام مشتاقانه و خالقانه یک کار به کار گيرند
Carols, & Randolph, 2003(. د ر این ميان، یکی از مهم ترین 
نظریه هایی که د ر راستای افزایش خود انگيختگی د انشجویان کاربرد  
اساسی د ارد ، نظریه خود  تعيين گری است. نظریه خود  تعيين گري 
بين انگيزش خود گرد ان و انگيزش کنترل شد ه، تفاوت قائل است. 
بنيانگذاران این نظریه معتقد ند  که رفتارهاي د انشجویان را می توان 
 Gagne(    د ر پيوستاري از خود مختاري و کنترل شد گی توصيف کرد
فرایند   است  رفتار خود مختار  یک  که  هنگامی   .)& Deci, 2005
نظارتی د ر آن انتخابی است، اما زمانی که رفتار کنترلی است فرایند  
نظارت تحميلی است   )Deci & et al., 1991(. د ر انگيزه د رونی افراد  
تمایل د ارند  بطور باطنی سطح یاد گيری شان را بد ون طلب پاد اش یا 
ترغيب شد ن از جانب د یگران افزایش د هند ، اما د ر انگيزه های بيرونی 
افراد  با تکيه بر پاد اش و نتایج مطلوب بيرونی به کاری انگيزه پيد ا 
می کنند    )Lei, 2010(. د ر نظریه د سی و رایان، خود  انگيختگی د ر 
رابطه با سه نياز د رونی یا ذاتی انسان تعریف می شود  کــه به نوعی 
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تبييـن عوامـل مؤثـر بـر خود انگيختگـی د انشـجویان معمـاری د ر کارگاه 

طراحـی براسـاس تئـوری د اد ه بنيـاد 

باعث تقویت انگيزش د روني د ر هر فرد  می شود ؛ ایـن نيازها عبارتند 
 Deci &(   6»از: نياز به »خود مختاري«۴، »شایستگی«5 و »ارتباط
شایستگی  حس  تقویت  از  منظور  این  تعریف،  د ر   .)Ryan, 1985
د ر روند  آموزش، ایجاد  حس صالحيت د اشتن و مؤثربود ن د ر انجام 
با  رضایت بخش  و  امن  ارتباط  ایجاد   ارتباط،  از  منظور  فعاليت ها؛ 
د یگران؛ و منظور از خود مختاری، نوعی خود آغازگری و خود نظارتی 
د ر فعاليت خود  د انشجو است   )Deci & et al., 1991(. مطابق با 
نظر  عامل مد   این سه  آموزش،  ابعاد  مختلف  د ر  مطالعات چنانچه 
اقد ام  بيشتری  خود انگيختگی  با  می توانند   د انشجویان  گيرد ،  قرار 
به انجام بهتر امور کنند . به عنوان مثال، والنر و همکاران   )۱۹۸۳( 
انگيزه ذاتی بيشتری د ارند  احساسات  د ریافتند  که د انشجویان که 

مثبت بيشتری را د ر کالس د رس نشان می د هند .
د ر  که  سنتی  شيوه های  برخالف  جد ید ،  آموزش  د ر  امروزه 
و    بر استقالل  تأکيد   هستند ،  استاد   با  وابسته  د انشجویان  آن 
یاد گيرند ه محور   نيز  د انشجویان   است.     د ر     رویکرد   خود کارآمد ی 
بر نقش خود کنترلی د انشجو د ر روند   بر  خود انگيختگی،  با   تأکيد  
پيشبرد  امور آموزشی و یاد گيری اشاره شد ه است. به عنوان مثال، 
تحقيقات اخير با بررسی رابطه تفاوت های فرد ی با ابعاد  خود کنترلی، 
باشد   د اشته  باالتری  خود کنترلی  انسان  هرچه  که  د اد ند   نشان 
 Holding & et(   او است باالتر  انگيزه خود مختاری  نشان د هند ۀ 
بروز  د ر  فرد ی  تفاوت های  به  توجه  با  منظر  این  از   .)al., 2019
اعتماد   پویایی،  خود شکوفایی،  چون  مختلفی  ابعاد   خود انگيختگی، 
اید ه ها  از  حمایت  خالقانه،  جو  شاد مانی،  عمل،  آزاد ی  احترام،  و 
محيط  د ر  خود انگيختگی  تقویت  زمينه ساز  نوعی  به  میتوانند   و... 
رابطه،  این  د ر   .)26 مهد ی پور، ۱۳۹6،  و  )حسينی  باشد     آموزشی 
د سی  خود  تعيين گری  نظریه  ویژه  به  و  مختلف  تعاریف  با  مطابق 
و رایان که به طور شاخصتری بحث خود  تعيين گری را بسط د اد ه 
طریق  از  آموزشی  محيط  د ر  خود  انگيختگی  گفت  می توان  است، 
شرایط مختلفی ایجاد  می شود  که به طور کلی هریک د ر جهت پاسخ 
به سه نياز خود  مختاری، ارتباط و حس شایستگی اهميت می یابند  
و می توانند  د ر تقویت حضور خود  انگيخته د انشجویان مؤثرتر باشند .

3. خود انگیختگی د ر آموزش معماری
مد رس  نقش  حرفه ای،  د نياي  د ر  معمار  نقش  تغيير  با  امروزه 
قد رت  و  سلطه  از  و  شد ه  تغيير  د چار  طراحی  کارگاه های  د ر  نيز 
کامل به سوی یک تسهيل کنند ه، تغيير نمود ه اســت. از این منظر 
شرایطی  تد ارك  بلکه  نيسـت؛  یاد گيري  ایجاد   تنها  استاد ،  وظيفه 
است که طی آن، د انشجو خود  د ر روند  فعاليتی اقد ام به آموختن 
آموزش   .)6۸  ،۱۳۹۸ همکاران،  ارثی   و  )کيان  می کند     یاد گيری  و 
آن  با  مرتبط  مفاهيم  تنوع  و  د ليل گسترد گی  به  معماری  طراحی 
)قد وسی فر،  آن    د ر  معناسازی  و  ذهنی  عمليات  هم زمان  وجود   و 
۱۳۹۱، ۴2( بگونه ای است که نمی توان د ر آن به یک مسير مشخص 
و از پيش تعيين شد ه اشاره کرد    )Robert, 2006, 167(؛ چرا که 
بطور کلی معماری با د و نوع د انش فنی و ضمنی سروکار د ارد  که 
د انش  و  است  یاد گيرند ه  به  انتقال  قابل  فنی صریحا  د انش  آن  د ر 
ضمنی وابسته به خود  فرد  است و تقویت آن بيشتر متکی به تفاسير 

و باورهای او است   )کالمی و فالحت، ۱۳۹7(. از این منظر، معماری 
فرایند  مسأله گشایی طراحی، ابتد ا متکی بر خود  د انشجو و د ر مرتبه 
با  امروزه  است.  و شاگرد   استاد   فی مابين  تعامالت  بر  متکی  بعد ی 
توجه به پيشرفت تکنولوژی و روند  جهانی شد ن د ر مواجه با د امنه 
مختلف از علوم، د یگر نمی توان انتظار د اشت شاگرد ان بسان گذشته، 
تحت نظر استاد  قرار بگيرند  و بتوانند  یک سبک و سياق خاص را 
د نبال کنند ؛ شرایطی که د ر آن فرایند  معماری را تبد یل به هنری 
فرد ی کرد ه است و د ر آن قاعد ه های کنترل گر فرد  را نفی می کند    
انگيزه های  به  بسته  شاگرد ان  آن،  عالوه بر   .)۳۳  ،۱۳۸۴ )الوسون، 
با  مواجه  د ر  را  متفاوتی  راه حل های  فرد ی،  تفاوت های  و  مختلف 
مسائل طراحی ارائه می د هند  و می توانند  صورت مسأله طراحی را 
نيز به نحو متفاوتی بفهمند . بنابراین از این جهت نمی توان د ر حل 
مسأله معماری چشم انتظار فرمولی ایستا و جامع برای مسأله های 
طراحی بود ، بلکه باید  آنها را د ر کشمکشی د ائم و پویا با راه حل های 
)همان،  د انست    می شود   مطرح  د انشجویان  سوی  از  که  طراحی 
۱۳۸۴(. د ر این روند ، ایجاد  خود انگيختگی د ر د انشجویان معماری 
تنها  نه  و  بود ه  مؤثر  د انشجویان  فرد ی  انگيزه  بر  که  است  عاملی 
منجر به یاد گيری عميق تر موضوع می شود  بلکه می تواند  زمينه ساز 
بروز تفکر خالق د ر وجه هنری و ذهنی معماری شود    )بذرافشان و 
باور، ۱۳۹۴(. شرایطی که د ر آن با محور قرار د اد ن خود  یاد گيرند ه، 
بيشترین اهميت را به روند  یاد گيري خالق ذهنی د اد ه است   )آصفی 
و سلخی، ۱۳۹6، 7۳(. د ر این روند  انگيزش د رونی و خود انگيختگی 
است    فرد ی  خالق  تفکر  به  د ستيابی  برای  اصلی  محرك  بعنوان 
)Amabile, 1985( که د ر روند  آموزش معماری شرایطی را جهت 
طور  به  افراد   می شود   باعث  و  کرد ه  ایجاد   د رونی  انگيزه  تقویت 
را بد ون کنترل و ترغيب د یگران،  یاد گيریشان  خود انگيخته سطح 
 Deci & Ryan,( د هند     افزایش  د رونی  رضایت  کسب  منظور  به 
1985(. بنابراین با توجه به تعاریف، به نظر می رسد  آموزش معماری 
است  فراتری  آموزشی  روند   نيازمند   فنی،  و  د انش صریح  بر  عالوه 
که د ر آن زمينه خود انگيختگی د انشجو د ر روند  تفکر خالق و حل 
مسائل طراحی صورت پذیرد  و د ر آن د انشجو بتواند  کار خود  را نقد  
و تفکر خالق خود  را کنترل کند    )شریف، ۱۳۹۳، 25(. با توجه به 
این مسأله آموزش د هند ه ها می توانند  برای بهبود  یاد گيری فراگيران 
با زمينه سازی جهت افزایش انگيزش د رونی بر حضور خود انگيخته 
کنترل  با  و  کنند   هد فگذاری  آموزشی،  کالس های  د ر  د انشجویان 
د رست آموزش د روس طراحی معماری که یکی از مهم ترین د روس 
د ر زمينۀ آموزش معماری است، جّو آموزش خالق را جهت افزایش 

یاد گيری خود انگيخته ایجاد  کند . 

4. روش پژوهش
بر  شد ه،  سعی  آن  د ر  که  است  کيفی  نوع  از  حاضر  تحقيق 
عوامل  د اد ه بنياد «  »تئوری  روش  به  و  استقرائی  رویکرد   مبنای 
این  د ر  گرد د .  تبيين  معماری  د انشجویان  خودانگيختگی  بر  مؤثر 
و  نيمه ساختاریافته  مصاحبه های  طریق  از  اوليه  د اد ه های  روش 
یاد د اشت های ميد انی جمع آوری شد . برای سنجش کيفيت سواالت 
مصاحبه و د ستيابی به اطالعات د قيق تر، ابتد ا چهار نمونه مصاحبه 
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آزمایشی به صورت پایلوت انجام شد  تا بتوان سواالت را متناسب با 
تد وین  مبانی عوامل خود انگيختگی  و  پاسخگویی مصاحبه گر  روند  
کرد . چارچوب اصلی سواالت پژوهش د ر یک محور اساسی چگونگی 
د ر  که  است  بود ه  طراحی  کارگاه  د ر  فعال  و  خود انگيخته  حضور 
ارائه،  مسأله،  طرح  کرکسيون ها،  )ارزیابی،  آموزشی    مختلف  ابعاد  

مالحظات رفتاری و...( مورد  توجه قرار گرفته است. 
د ر این راستا از آنجا که ميزان ژرف نگری و امکان مصاحبه های 
عميق د ر پژوهش های کيفی مد  نظر قرار گرفته است، لذا افراد ی 
به صورت هد فمند  از ميان د انشجویان معماری انتخاب گرد ید ند  که 
بتوانند  حد اکثر اطالعات غنی را د ر اختيار پژوهشگران قرار د هند . 
د ر این ميان با توجه به نقش ویژگی های شخصيتی د انشجویان بر 
سبک های یاد گيری   )Kolb, 2004( سعی شد  از ميان ابعاد  مؤثر 
د رون گرایی-  مستقل  بعد   چهار  شامل  که  تيپ های شخصيتی،  بر 
حسی- تعامالت(،  د ر  خود   انرژی های  تأمين  )نحوه  برون گرایی   

احساسی    منطقی-  اطالعات(،  تفسير  و  د ریافت  )نحوه  شهود ی   
اد راکی    قضاوتی-  و  اطالعات(  پرد ازش  و  تصميمگيری  )نحوه 
از  د سته  آن   ،)Jung, 1971( بيرون(    جهان  و  زند گی  به  )نگرش 
بر  را  تأثير  بيشترین  که  گيرند   قرار  نظر  مد   متغيرهای   شخصيتی 
سبک یاد گيری د اشته باشند . د ر این روند  از آنجا که سبک یاد گيری 
اطالعات  پرد ازش  و  د ریافت  چگونگی  با  رابطه  د ر  مشخص  بطور 
 ،۱۳۹0 همکاران،  و  )علی بيگی  می شود     تعریف  آن  ساماند هی  و 
را  تأثير  7۳( د و شاخص شخصيتی حسی و شهود ی که بيشترین 
 ،)Andersen, 2000(    اد راك اطالعات د ارند د ر سبک د ریافت و 
بعنوان متغيرهای مد  نظر د ر انتخاب د و گونه متمایز از د انشجویان 
شخصيتی  شاخص  که  جهت  آن  از  آن،  بر  عالوه  شد ند .  تعيين 
اطالعات  پرد ازش  و  تصميم گيری  روند   د ر  نيز  احساسی  منطقی- 
د انشجویان مؤثر است، سعی شد  جهت کنترل عوامل مد اخله گر و 
بررسی د قيق تر تأثيرگذاری د و بعد  شهود ی و حسی، هر د و گروه با 
بُعد  شخصيتی منطقی انتخاب شوند . د ليل انتخاب این بُعد  بعنوان 
د انشجویان  د ر  شخصيت  تيپ  این  بيشتر  فراوانی  ثابت،  شاخص 

مختلف  تيپ های  به  پرد اختن  مسير،  این  د ر  است.  بود ه  معماری 
تحميل  پژوهش  شرایط  بر  را  زیاد ی  مد اخله گر  عوامل  شخصيتی 
خواهد  کرد  که از د امنه مطالعاتی این پژوهش خارج است و نيازمند  
تعد اد  26  پژوهش  این  د ر  است.  پژوهش های جد اگانه  د ر  مطالعه 
نفر از د انشجویان و د انش آموختگان معماری با د و تيپ شخصيتی   
)حسی- منطقی( و )شهود ی- منطقی(، د ر د و گروه ۱۳تایی انتخاب 
تا  انتخاب شد ه  نمونه های  تعد اد   به جد ول  ۱(.  )رجوع شود   شد ند    
جایی اد امه یافت که محتوای جد ید ی استنباط نشد  و مطالعات به 
تعيين تيپ شخصيت  برای  روند   این  اطالعاتی رسيد ند . د ر  اشباع 
 ،)MBTI( مایرز-بریگز    خود شناســی  آزمون  از  مصاحبه شوند گان 
که بر پایه نظریه شخصيت کارل گوستاو یونگ شکل گرفته است، 

استفاد ه شد . 
مطابق با مبانی تيپ های شخصيتی، اگر فرد ی د ارای تيپ حسی 
که  د ارد   توجه  اطالعاتی  از  د سته  آن  به  بيشتر  بينانه،  واقع  باشد  
و  شنوایی  چشایی،  بویایی،  )المسه،  پنج گانه شان    حواس  طریق  از 
از د نيای بيرونی و واقعی به د ست آمد ه است د ر  بينایی( مستقيماً 
حالی که فرد ی با تيپ شخصيتی شهود ی بيشتر به اطالعاتی توجه 
و  است  تفسيرخود ش  و  و د رك  د رونی  برد اشت  از  ناشی  که  د ارد  

 .)Jung, 1971(    کم تر به د نيای بيرونی اعتبار می د هند
د ر اد امه پژوهشگران با مشاهد ات مستمر د ر کالس های    طراحی 
رفتاری  واکنش های  نظرگرفتن  زیر  و  طرح(  استاد   )بعنوان 
با استاد ان  د انشجویان    د ر شرایط مختلف روند  آموزشی و مصاحبه 
با د و تيپ شخصيتی منتخب، اقد ام به تکميل و ارزیابی مصاحبه ها 
نمود ه اند . د ر این روند  به منظور افزایش روایی یافته ها، راهبرد های 
چند گانه ای اتخاذ گرد ید : ۱. د ر آناليز د اد ه ها سعی شد  یافته ها با 
منابع نظری موجود  مقایسه و تطبيق د اد ه شوند ؛ 2. د اد ه ها به وسيله 
سه نفر از استاد ان مود  تأیيد  مصاحبه گران بازبينی و ارزیابی شود ؛     
۳. به منظور تأیيد  نتيجه گيری ها و جلوگيری از سوگيری ها، سعی 
با  تلفنی  تماس  و  گفتمان  طریق  از  مصاحبه ها  ارزیابی  نتایج  شد  

بعضی از شرکت کنند گان د رميان گذاشته شود . 

جد ول 1- ویژگی های مشارکت کنند گان د رانجام مصاحبه ها.

شخصیت   مدرك  سن  جنس  شخصیتیيهاویژگی  تیپ

( ( Aگروه
- تیپ)حسی
  منطقی(

نتیجههعالق*  و دقت نیازمند کارهاي به راهمند مرور ار بعد   حلگیري
پیچیدهبی*  کارهاي انجام در   صبري
مسائل*  حل به راهبیزاري بدون و   حلجدید
معینعالقه*  و عادي کارهاي به   مند
آنمندعالقه*  فراگیري بجاي شده آموخته مهارت بکارگیري   به

  ارشد  26  زن2
  ارشد  2۸  زن۱
  کارشناسی  25  زن۱
  کارشناسی  2۳  زن2

  کارشناسی  2۴  مرد۱  
  کارشناسی  2۱  مرد۳
  کارشناسی2۱  زن۳

( ( Bگروه
-تیپ)شهودي

  منطقی(

تکراريعالقه*  کارهاي انجام از بیزاري و جدید مسائل حل به   مند
پیچیده*  و بغرنج شرایط در   صبوري
نتیجهبیزا*  و دقت براي زمان صرف از امورري در سریع   گیري
زمان*  در کار مشتاقانه کوتاهپیگیري   هاي
آنهعالق*  گیري بکار بجاي جدید مهارت کسب به   مند

  ارشد  2۸  زن۱
  کارشناسی  25  زن2
  ارشد  26  زن2
  کارشناسی  2۳  زن۱
  ارشد  2۹  مرد۱
  کارشناسی  2۱  مرد۳
  کارشناسی  2۱  زن۳
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4. یافته های پژوهش
د ر آناليز و د سته بند ی د اد ه ها، با اتکا به شيوه رهيافت نظامند  
مرحله  د ر سه  کوربين، ۱۳۸5(،  و  )استراوس  کوربين    و  استرواس 
علت  رابطه  )تبيين  محوری۹    )مقوله بند ی(،  باز۸    کد گذاری  اصلی 

و  معلولی بين مقوله ها( و انتخابی۱0   )تئوری سازی( انجام شد .

4. 1. کد گذاری باز و محوری
د ر این جد ول ها سعی گرد ید  مفاهيم اصلی از بخش های مختلف 
مصاحبه استخراج و برچسب گذاری شوند . متناسب با پرسش های 
مشخص  کليد واژه  سه  به  مربوط  د سته  سه  د ر  د اد ه ها  نظر،  مورد  
ابعاد   معرف  کلی  طور  به  که  شایستگی  و  ارتباط  خود مختاری، 
است،  خود انگيختگی  افزایش  نتيجه  د ر  و  خود تعيين گری  مختلف 
طبقه بند ی شد ند . د ر این روند  برخی از نقل قول ها متناسب با د و 

با  رابطه  د ر  کلی  مفاهيم  و  ارائه  و شهود ی  تيپ شخصيتی حسی 
هریک از نقل قول ها تبيين گرد ید ه است. د ر جد ول 2 به طورخالصه 

مقوله ها د ر کد گذاری باز و محوری ارائه شد ه اند . 

4. 2. کد گذاری انتخابی   )تبیین مد ل تئوریک(
به  انتخابی،  کد گذاری  د ر  محوری  مقوله  مرحله  این  د ر 
با  متناسب  است.  شد ه  د اد ه  ربط  مقوله ها  د یگر  به  نظامند   شکلی 
حضور  بر  مؤثر  »عوامل  محوری  مقوله   ،)۱ )تصویر  تحليلی  مد ل 
خود انگيخته د انشجویان معماری« با چهار عامل مالحظات رفتاری، 
مالحظات کالبد ی، آموزش د انش نظری و ساختار آموزش مهارت 
طراحی قابل ارزیابی است. د ر این مد ل ساختار مهارتی د ر کالس 
طراحی معماری شامل  ۴ مرحله   )طرح مسأله، اید ه یابی، توسعه طرح 
و کرکسيون(؛ ارزشيابی شامل د و مؤلفه   )ارائه و ارزیابی(؛ مالحظات 

جد ول 2- مقوله های مستخرج د ر رابطه با عوامل انگیزشی مؤثر د ر حضور خود انگیخته د انشجویان معماری.

تبيين عوامل مؤثر بر خود انگيختگی د انشجویان معماری د ر کارگاه طراحی 
براساس تئوری د اد ه بنياد 

مصاحبه   هانمونه
شایستگی به مربوط مصاحبه  مفاهیم   هانمونه

  شهودي-)Bتیپ(  حسی-)Aتیپ(
A3 -آیتم جدول یک در که نمرهاستادي بههاي دادن

را میکارها باعثتعریف این و بود خوب خیلی کرد
اگرمی و شده دیده هم با کارم بد و خوب بدونم شد
بنابرایننمره داشته، ایراد کارم کجاي در شده کم ام

می نارحت   شدم.کمتر
A5 -مهارت همه به باید کارها ارزیابی در واستاد ها

محدو آیتم چند فقط نه کند نگاه اثر ایند...جوانب در
در جزوصورت هم دارم مهارت من که جاهایی ممکنه

بیاد؛ بحساب   ارزیابی
A2می تالش خیلی ترم طول در من دوست: و کنم

پیشرفتی و تحوالت ارزیابی در و ببینه استاد اینو دارم
بشه... سنجیده هم داشتم   که

بارمیئجز      کردن
  طرحارزیابیدرگذارينمره

تعیینشاخص و گذاري
طرح ارزیابی مخصوصاًارزیابی-B4قاعده کارها از زیاد کههاي زمانی در

انرژي فقط نگرفته شکل خوب کارم میهنوز را گیردام
میشه. کمتر اش ادامه براي ام ذوق و

  
B3این از ولی ببینند بقیه رو کارم دارم دوست خیلی :
منفیمی نظرشون و باشه نشده خوب نکنه که ترسم

  باشه...
B7بچه توصیفی ارزیابی نظر: زیر اونم کارها از ها

می و خوبه خیلی اساتید وهیت کنیم عقیده ابراز تونیم
بزنیم... محک هم   خودمون

نمره از دهیناخرسندي
دانشجویان   توسط

ارزیابیهعالق به مند
کار از دانشجویان توصیفی

مختلف جوانب ارزیابی
مثبت نمره همراه به   کار

نقاط تشریح و توصیف
قوت و ارزیابیضعف در

مستمر هاي ارزیابی عدم
زودهنگام   و

غیرقابل ارزیابی از استرس
جبران

در کار پیشرفت به توجه
  ارزیابی

نه کار مثبت نقاط پرورش
ضعف از هاانتقاد

نمره مطلوبیت اهمیت
آن بخشی اعتبار و   نهایی

کار به بخشی ارزش عدم
نمره سطح در فقط

A6 -به شدن مقایسه هنوزاز که اول مراحل در ویژه
اعتماد زیرا آمد، می بدم نگرفته شکل ام طرح چارچوب

نمی و گرفت می را نفسم میبه و دهم ادامه - توانستم
دقیقاً تعریفشخواستم مدام که کسی اونی مثل بشم

می باعث این و بگیرم.میکنند؛ نادیده هم رو خودمم   شد

A5-کالس آخر تا کند تخریب استاد ووقتی پکرم
دهم... ادامه را کارم ندارم   دوست

A2،داره اهمیت برایم کالس در استاد جدیت و نظم :
نشود. رها خودش حال به کالس اینکه

و تخریب   عدم
افراطی   انتقاد

و تشویق        نیازمند
دیگرانأت یید

B1-می نصب دیوار به را کارها ووقتی        کنیم
میایده را رضایتهایمان خودم از خوبیگوییم، حس و

می سعیدارم....حس و مهمه؛ بقیه براي کارم   کنم
قابلیتمی کارم توضیح شرایط در ازکنم بیشتري هاي

دهم. نشان خودم
B2-و هیجان بیاد چشم به بیشتر کارم بیشتر هرچه

می بیشتر کارم طوريانگیزه کالس شرایط اگر شود،
قابلیت بتوانند افراد همه که ایدهنباشد و خودشانها هاي

این از محدود نفر چند فقط است ممکن دهند نشان را
ببرد. لذت روند

نگاه از   ناخرسندي
استادتحقیر   آمیز

اعتبار و بهارج بخشی
دانشجویان کار و شخصیت

اهمیت و داشتنجدیت
استاد براي   کالس

اشتیاق از انگیزه کسب
دانشجو کار به نسبت استاد

وأت نظر بر شدنییدأتکید
استاد طرف   از

اختیار بر وتاکید دادن
دانشجو به کردن اعتماد

مقایسه از ناخرسندي
دیگران با کار   شدن

زمینه به   هايتمایل
مثبت رقابتی

A2 -بخورد دردم به چقدر کالس آموزشی بار اینکه
می وقت چون مهمه یکخیلی انجام در بتونم که ذارم

ماهرشوم.   کار
A4 -انجامتمرین و دارند محدودي تایم که هایی

خسته باشد توانم حد از فراتر میدادنش   کندام
A1 -کار بتونیم تا بذاره موقت تحویل استاد که خوبه

کنیم.... جمع بهتر   رو

تحویل زمان و انتظارات
دانشجو قابلیت با   متناسب

با متناسب تحویل تایم
مساله سختی

B6می سعی من موق: به کارم ولیکنم بشه تموم ع
انتظار ما از مسأله سختی به توجه با باید هم استاد خب

باشه...   داشته
B1بیان جدید شیوه به رو مطالب که استادهایی :  
باشهمی مفید من براي خیلی که میگن چیزایی یا کنند
کنند.می ایجاد بیشتري انگیزه   تونن

در انتظام و نظم وجود
پروژه   تحویل

تغییر   مستمرعدم
تحویل تایم

دانشهعالق طرح به مند
کالس در   جدید

تکراري مطالب از بیزاري
آموزشی محتواي   کارآمدي

A2همه کار سر استاد اینه جمعی کرکسیون خوبیه :
می میبحث و میشه کمتر کارها تخریب و درکنه تونم

بگیرم. یاد هم بقیه کار نکات از بحث   البالي

کارها نمایش به تمایل
آن بررسی و نقد   جهت

قابلیت بروز وامکان ها
وجود ابراز زمینه اینکهB4ایجاد مبچه: اعالم رو نظرشون و برداشت کنندیها

ایلیخ در چون تالششونینخوبه. تمام ها بچه حالت
م انجام عمیرو که کننیقدهند کار .دتر براي جمعی کرکسیون

کمتر یادگیريتخریب   و
کرکسیون به جمعیعالقه

عقیده ابراز منظور به
A1 -کالس باشد نور پر کالس دارم دردوست ما هاي

خانه زودزیرزمین خیلی و است نور کم سنتی هاي
می   شم...خسته

A3می کالس وسط معموال دارم: دوست چون شینم
بزنم... گپ و باشم ارتباط در بقیه   با

A8نگهداري براي جایی کالس محیط در خوبه :
ازهاپروژه هم شود متنوع کالس هم تا باشد معماري ي

یاد   بگیریم.آنها

وأت دلباز بر   کید
کالسنورگیر   بودن

شخصی به وسازيتاکید
طراحیراحتی هستیم-B3کارگاه طراحی هاي کالس در زیادي زمان چون

رو خودم شخصی فضاي دارم سلیقهدوست با متناسب
باشم داشته   ...خودم

B1بخش دارم دوست غیر: محیط یا کالس از رسمیی
باشیم. راحت و بنوشیم چاي بتونیم و   باشه

B9نظم یک استاد و بشینم راحتم هرجا دارم دوست :
نکند. تحمیل بما را چیدمانی و   نشستن

و گردهمایی قابلیت وجود
گروهی   مشورت

براي جایگاهی وجود
کالس در کارها نمایش

و مبلمان راحتی بر تأکید
آناستفاده از

و چیدمان در تنوع ایجاد
کالس فیزیک

معماري پروژه نمونه وجود
کالس   در

چیدمان تحمیل عدم
استاد توسط   کالس
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  هاقولنقل
جمعی ارتباط به مربوط   مفاهیم

  هاقولنقل
  شهودي- )Bتیپ(  حسی-)Aتیپ(

A5:کالس خیلیبعضی غیاب و حضور ها
کالسمهم این باعثنبود. داشتم دوست را ها

ارتباط دامنه بهشد محدود فقط اجتماعی هاي
نباشد.   کالس

A3بحث در می: جمعی نکاتهاي از تونم
زودتر زمان و کنم استفاده   گذره...میمطرح

A10تصور رو آموزشی نکات باید همش چرا :
بذارن جمعی بازدید برنامه استادها خوبه کنیم،

ع به فرصتکه میان این در و ببینیم کار ینه
صمیمی و بیشتر خواهدتعامل ایجاد هم تري

  .شد

بیجمع و   توجهیگرایی
شخصی   سازيبه

حر به قلمرویمتوجه و
دانشجویشخص

B3 :باالیی سال از استاد میگاهی کـهها خواسـت
و ــد ببینن را ــان کارهایم ــد، بیاین ــا م ــالس ک ــه ب

ــان اختیارم در را ــان ــد.تجربیاتش دهن ــرار ــن..ق ای
و خـارج یکنـواختی از را کـالس نوعی به ارتباطات

می میسرتر را مشتاقانه یادگیري   کرد.شرایط
B1می جمع وقتی بـزنیم: حـرف کارها روي شدیم

می چون داشتم، خوبی بیرون.حال بریزم خودمو   شد
B7بحث کار، انجام حین خودش استاد کاش هاي:

رو کـارمون با مرتبط بچـهتکمیلی تـا کنـد هـابـاز
نرود. جلو خشک کالسم و کنند   شرکت

و دوستانه ارتباط به تمایل
آتلیه به آزادانه آمد   رفت

و دوستان حضور به تمایل
کالسدرارشددانشجویان

و نظر تبادالت از استفاده
جمعی بحث در ایده   کسب

در نظر تبادل و عقیده ابراز
جمعی کرکسیون

بازدیدهاي درامکان جمعی
طرح موضوع با   رابطه

برايموضوع متنوع دهی
جمعیبحث   تکمیلی-هاي

A5:باشد مشهور و باسواد هم هرچقدر استاد
کند ایجاد صمیمی اي رابطه نتواند اگر    اما

آنبی نمیشه فاصله این با چون است، فایده
کرد. استفاده او از باید که   طور

A3از بیشتر فهم براي باید استاد زبانی:
از اینکه نه فهمیدش بشه که کند استفاده
گیج بدتر و کند استفاده ناآشنا و سخت کلمات

میشه...بشم... سردترم ارتباطم   اینجوري
A11شخصی شرایط استاد خوبه خیلی :

کنند، درکشون بتونن و بدونن رو دانشجویان
همدالنه ارتباط خودبخود ایجاداینجوري تري

اُ و بمیشه کالس به میشه.نس   یشتر
A8ًاصال که استادهایی از پذیريانعطاف:

نمی اجازه و باشیمندارند دوست باشون دهند
می طفره کالس از و نمیاد   رم.خوشم

عمل آزادي از ناخرسندي
کالس در   محدود

آزاد،یلتما جو   به
منعطفیمیصم و

B4 :جو و زجـرغیرشوخی جو کاهش باعث فرمال
آور کسالت و خشک و میشه.آور   کالس

B6بچه با باید استاد مشکالتشون: باشه، دوست ها
بــا و کنــه ایجــاد صــمیمی رابطــه یــک و بدنــه رو
ــده... ب ارزش ــون بهش ــون قوتش ــاط نق ــین تحس

بچه مایـهاینجوري کـالس بـراي خیلـی قطعـا هـا
  میذارن....

B9بچه دارم دوست و: فرهنـگ بـه اسـتادان و ها
بگذارنــد احتــرام دانشــجویان راقومیــت گروهــی و

ندهنـد قـرار منفـی اشـاره مورد ناخواسته و خواسته
درگیر ذهنم ارتبـاطمچون بـه ندارم دوست و میشه

دهم.   ادامه
B10ولـی اسـت خجالتی و رو کم دانشجو گاهی :

بـراي باشد، داشته خوبی رابطه استاد با داره دوست
صـمیمی رابطـه ایجـاد در اسـتاد خود کاش همین

د یخ طبعی شوخ کنند.بصورت آب را   انشجویان

عاطفی فاصله   کاهش
دانشجو و استاد   بین

وارزش دانشجو به   دادن
ب تفاوتییعدم

استادأت عملکرد و دانش بر ظاهريأت  کید عوامل بر   کید
استاد عملکردي و

به نزدیک ادبیات از استفاده
دانشجو   فهم

روح به درفردیاتتوجه ي
تعامالت تقویت

به شخصیتوجه مشکالت
  دانشجو

فرهنگ و قومیت یه توجه
ارتباطات در   دانشجو

A4باعـث دوسـتان بـا گروهی هاي مشورت :
ازمی و ببینم رو کارم هم اونها دید زاویه از شه

کنم.... استفاده بیشتر اونها   راهکارهاي
A13گـروه در اسـتاد خوبه نفـره: چنـد هـاي

رو دانشجویان با مشورت و ارتباط فـراهمزمینه
نقطه به کارمان پیرامون بحث با تا نظـراتکند

بگیریم. کمک همدیگر از و یابیم دست   خوبی
A1دوسـت بیشـتر طـرح تکمیلـی مراحل در :

می تقریبا چون کنم کار فردي بایـددارم دونـم
برمیام... عهدش از خودم و کنم   چکار

در دوستان مشورت به تمایل
ایده   یابیمرحله

مشورت به کم باتمایل
ایده مرحله در یابیدوستان

B6مختلـف اسـاتید از هیـت یـک خوبه نظرم به :
بچه با وقت همه آنالین بصورت میشد درتعیین هـا

معــین زمــان یــک طراحــی چــون باشــن،     ارتبــاط
  شناسه...نمی
B7:استا که ارتبـاطدخوبه در دانشـجو بـا آنالین
مجازيباشد گروه از بیشتر طراحی روند در بتونم تا

نداره... خاصی وقت طراحی چون بگیرم.   کمک
B12باالیی سال از استاد اینکه کـه: کند دعوت ها

خیلی بدن توضیح برامون رو پیششون ترم کار بیان
و میـاد دسـتمون کار انجام محدوده حداقل و خوبه

می آشنا بیشتر هم اونها   شیم.با

درتمایل فردي کار به
طراحی نهایی   مراحل

درهعالق کارگروهی به مندي
طراحی نهایی مراحل

برنامه حلخرده در جمعی هاي
  تمارین

پروژه با ترمآشنایی هاي
ایده شنیدن و آنهاباالیی   هاي

استاد با مجازي و مستمر ارتباط به   تمایل
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رفتاری شامل ۳ مؤلفه   )خود مختاری، شایستگی و ارتباط( و د انش 
نظری شامل 2 مؤلفه   )انتقال و محتوای د انش( است.

5. بحث و تحلیل یافته ها
د ر  مؤثر  اصلی  مؤلفه های  تصویر  ۱،  تئوریک  مد ل  به  توجه  با 
خود انگيختگی د انشجویان معماری د ر چهار د سته اصلی زیر قابل 

بحث و تحليل است.

الف( آموزش د انش مهارتی   )طراحی(
باتوجه به ماهيت آموزش رشته معماری که د ر د و حوزه د انش 
فنی و د انش ضمنی قابل پيگيری است   )کالمی و فالحت، ۱۳۹7(، 
می توان عوامل مؤثر بر خود انگيختگی را نيز د ر د و بخش آموزش 

مهارت طراحی و آموزش د انش نظری ارزیابی نمود . 
طرح مسأله: طرح مسائل طراحی از جمله موارد  مهمی است که 
باید  بگونه ای د ر نظر گرفته شود  که هر د و تيپ شخصيتی متناسب 

تبييـن عوامـل مؤثـر بـر خود انگيختگـی د انشـجویان معمـاری د ر کارگاه 
طراحـی براسـاس تئـوری د اد ه بنيـاد 

  هاقولنقل
جمعی ارتباط به مربوط   مفاهیم

  هاقولنقل
  شهودي- )Bتیپ(  حسی-)Aتیپ(

A5:کالس خیلیبعضی غیاب و حضور ها
کالسمهم این باعثنبود. داشتم دوست را ها

ارتباط دامنه بهشد محدود فقط اجتماعی هاي
نباشد.   کالس

A3بحث در می: جمعی نکاتهاي از تونم
زودتر زمان و کنم استفاده   گذره...میمطرح

A10تصور رو آموزشی نکات باید همش چرا :
بذارن جمعی بازدید برنامه استادها خوبه کنیم،

ع به فرصتکه میان این در و ببینیم کار ینه
صمیمی و بیشتر خواهدتعامل ایجاد هم تري

  .شد

بیجمع و   توجهیگرایی
شخصی   سازيبه

حر به قلمرویمتوجه و
دانشجویشخص

B3 :باالیی سال از استاد میگاهی کـهها خواسـت
و ــد ببینن را ــان کارهایم ــد، بیاین ــا م ــالس ک ــه ب

ــان اختیارم در را ــان ــد.تجربیاتش دهن ــرار ــن..ق ای
و خـارج یکنـواختی از را کـالس نوعی به ارتباطات

می میسرتر را مشتاقانه یادگیري   کرد.شرایط
B1می جمع وقتی بـزنیم: حـرف کارها روي شدیم

می چون داشتم، خوبی بیرون.حال بریزم خودمو   شد
B7بحث کار، انجام حین خودش استاد کاش هاي:

رو کـارمون با مرتبط بچـهتکمیلی تـا کنـد هـابـاز
نرود. جلو خشک کالسم و کنند   شرکت

و دوستانه ارتباط به تمایل
آتلیه به آزادانه آمد   رفت

و دوستان حضور به تمایل
کالسدرارشددانشجویان

و نظر تبادالت از استفاده
جمعی بحث در ایده   کسب

در نظر تبادل و عقیده ابراز
جمعی کرکسیون

بازدیدهاي درامکان جمعی
طرح موضوع با   رابطه

برايموضوع متنوع دهی
جمعیبحث   تکمیلی-هاي

A5:باشد مشهور و باسواد هم هرچقدر استاد
کند ایجاد صمیمی اي رابطه نتواند اگر    اما

آنبی نمیشه فاصله این با چون است، فایده
کرد. استفاده او از باید که   طور

A3از بیشتر فهم براي باید استاد زبانی:
از اینکه نه فهمیدش بشه که کند استفاده
گیج بدتر و کند استفاده ناآشنا و سخت کلمات

میشه...بشم... سردترم ارتباطم   اینجوري
A11شخصی شرایط استاد خوبه خیلی :

کنند، درکشون بتونن و بدونن رو دانشجویان
همدالنه ارتباط خودبخود ایجاداینجوري تري

اُ و بمیشه کالس به میشه.نس   یشتر
A8ًاصال که استادهایی از پذیريانعطاف:

نمی اجازه و باشیمندارند دوست باشون دهند
می طفره کالس از و نمیاد   رم.خوشم

عمل آزادي از ناخرسندي
کالس در   محدود

آزاد،یلتما جو   به
منعطفیمیصم و

B4 :جو و زجـرغیرشوخی جو کاهش باعث فرمال
آور کسالت و خشک و میشه.آور   کالس

B6بچه با باید استاد مشکالتشون: باشه، دوست ها
بــا و کنــه ایجــاد صــمیمی رابطــه یــک و بدنــه رو
ــده... ب ارزش ــون بهش ــون قوتش ــاط نق ــین تحس

بچه مایـهاینجوري کـالس بـراي خیلـی قطعـا هـا
  میذارن....

B9بچه دارم دوست و: فرهنـگ بـه اسـتادان و ها
بگذارنــد احتــرام دانشــجویان راقومیــت گروهــی و

ندهنـد قـرار منفـی اشـاره مورد ناخواسته و خواسته
درگیر ذهنم ارتبـاطمچون بـه ندارم دوست و میشه

دهم.   ادامه
B10ولـی اسـت خجالتی و رو کم دانشجو گاهی :

بـراي باشد، داشته خوبی رابطه استاد با داره دوست
صـمیمی رابطـه ایجـاد در اسـتاد خود کاش همین

د یخ طبعی شوخ کنند.بصورت آب را   انشجویان

عاطفی فاصله   کاهش
دانشجو و استاد   بین

وارزش دانشجو به   دادن
ب تفاوتییعدم

استادأت عملکرد و دانش بر ظاهريأت  کید عوامل بر   کید
استاد عملکردي و

به نزدیک ادبیات از استفاده
دانشجو   فهم

روح به درفردیاتتوجه ي
تعامالت تقویت

به شخصیتوجه مشکالت
  دانشجو

فرهنگ و قومیت یه توجه
ارتباطات در   دانشجو

A4باعـث دوسـتان بـا گروهی هاي مشورت :
ازمی و ببینم رو کارم هم اونها دید زاویه از شه

کنم.... استفاده بیشتر اونها   راهکارهاي
A13گـروه در اسـتاد خوبه نفـره: چنـد هـاي

رو دانشجویان با مشورت و ارتباط فـراهمزمینه
نقطه به کارمان پیرامون بحث با تا نظـراتکند

بگیریم. کمک همدیگر از و یابیم دست   خوبی
A1دوسـت بیشـتر طـرح تکمیلـی مراحل در :

می تقریبا چون کنم کار فردي بایـددارم دونـم
برمیام... عهدش از خودم و کنم   چکار

در دوستان مشورت به تمایل
ایده   یابیمرحله

مشورت به کم باتمایل
ایده مرحله در یابیدوستان

B6مختلـف اسـاتید از هیـت یـک خوبه نظرم به :
بچه با وقت همه آنالین بصورت میشد درتعیین هـا

معــین زمــان یــک طراحــی چــون باشــن،     ارتبــاط
  شناسه...نمی
B7:استا که ارتبـاطدخوبه در دانشـجو بـا آنالین
مجازيباشد گروه از بیشتر طراحی روند در بتونم تا

نداره... خاصی وقت طراحی چون بگیرم.   کمک
B12باالیی سال از استاد اینکه کـه: کند دعوت ها

خیلی بدن توضیح برامون رو پیششون ترم کار بیان
و میـاد دسـتمون کار انجام محدوده حداقل و خوبه

می آشنا بیشتر هم اونها   شیم.با

درتمایل فردي کار به
طراحی نهایی   مراحل

درهعالق کارگروهی به مندي
طراحی نهایی مراحل

برنامه حلخرده در جمعی هاي
  تمارین

پروژه با ترمآشنایی هاي
ایده شنیدن و آنهاباالیی   هاي

استاد با مجازي و مستمر ارتباط به   تمایل
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با قابليت های فرد یشان بتوانند  از آن لذت ببرند ؛ چرا که زمانی افراد  
د ر یک فعاليت به صورت کاماًلً اراد ي و خود جوش د رگير می شوند  
 Gagne(    که آن را براساس انگيزش د رونی و ارزش های فرد ی یابند
Deci, 2005 &(. د ر این رابطه د انشجویان )به ویژه تيپ شهود ی( 
بر  عاملی  را  آن  و  می د هند   ترجيح  را  برانگيز  چالش  مسائل  غالباً 
خود شکوفایی و برانگيختگی می د انند . از این منظر، د انشجویانی که 
اید ه محور هستند ، با هد ف چيرگی بر مسأله، تمایل د ارند  با تکاليف 
کنند     را حل  مسأله  د رونی  انگيزه  با  و  مواجه شوند   چالش برانگيز 
)Brock & et al., 2008(. البته باید  د قت شود  چالش برانگيزی 
طرح، باعث ایجاد  پيچيد گی و ابهام د ر مسائل و د ر نتيجه تضعيف 

ميزان  مبانی،  با  مطابق  نشود .  طراحی  پيشبرد   خود انگيختگی 
سختی و چالش های موجود  د ر یک تکليف، باید  متناسب با قابليت 
Csikzent-(   د انشجویان باشد  تا فرد  نسبت به آن برانگيخته شوند 

عواملی  محققان   .)mihalyi, Rathunde & Whalen, 1993
مختلفی چون فعال بود ن د انشجو د رحل مسأله، کنجکاوی نسبت به 
مسأله، شخصی سازی و توجه به قد رت انتخاب د انشجو را از جمله 
Mitch-(   عوامل مؤثر د ر افزایش کيفيت مسائل و تکاليف د انسته اند 

ell, 1993; Alderman,  2004(.   د ر این رابطه، یک ویژگی مشترك 
تکاليف د رگيرکنند ه، این است که روی مهارت های سطح باالتر تفکر 
مانند  تحليل و تلفيق د انش با د نيای خارج محيط آموزشی تأکيد  

تصویر 1 - مد ل تئوریک از مقوله بند ی انتخابی مفاهیم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 :هاو تحلیل یافته . بحث5
زیر قابل اصلی  دستههای اصلی موثر در خودانگیختگی دانشجویان معماری در چهار مولفه، 1با توجه به مدل تئوریک شماره 

 است. تحلیلبحث و 
 )طراحی(دانش مهارتیآموزش . الف

 یابیلزوم همراهی استاد در ایده
 امکان دیدن کارهای دیگران

 یابی با معرفی نمونهتسهیل ایده

 کار یبا سخت یلحوتیمتناسب تا
 طرحمنعطف مراحل بندیزمان

 ایشکل ارائه سلیقه
 عالقمند به ارائه نمایشگاهی

   یلحوتزماندر  فرد یتقابلتاثیر 
 امکان جبران نواقص طرح

 اختیار در شکل تحویل کار
 رغبتی به ارائه نمایشیبی

 لزوم همراهی در پرورش ایده
 یابیجو آزاد در مرحله ایده

 های چندنفرهامکان مشورت

دهی طرحبندی بارم نمرهبخش  
توسط دانشجو دهینمره نفی  

ییبه نمره نها اعتباردهی  
یابیعلت ارز تشریح  

 ر تحول دانشجوتوجه به سی
 مستمر هاییابیارز نفی

 

 ارزیابی
 تحویل و ارائه

کرکس
یون

 

 کرکسیون تعاملی کید برتأ
 گیری استاد موضعنفی 

-دانشجوو  یاریاخت کرکسیون
 محور
گذاری در کرکسیوننمره نفی  

 پیگری کلی از عملکرد دانشجو
 امکان مشورت تخصصی/فنی

انجام مراحل  عدم تحکم در
 یطراح
 به طراحی از کل به جزء تمایل

 یمدون طراح دهیبرنامه ینف
امکان کنترل طرح از جوانب 

 مختلف

 تکمیل طرح

ش مهارت طراحی
 آموز

 ارزشیابی

 کارها رونداستاد از  پیگری 
 ناخواسته یونکرکسنفی
رفع  یبرا یونکرکس لزوم

 و نظردهی قطعی نواقص
 رد ارزشگذاری بر کرکسیون

 ای سلیقه نفی کرکسیون
 لزوم کرکسیون فنی طرح

 یستماتیکس دهیبرنامه ییدأت
 یفطرح با تکال پیشبرد

 و جزیی گامهبگام 
 یطراح یفمدون تکال تعیین

لزوم نظارت و کنترل ضوابط 
 در طرح 

 منطقی( -)شهودیBتیپ 

 نقاط ضعف و قوت یحتشر
 دانشجو یفیتوصیابیارز امکان

 کارکیفیت به  یاعتبارده
 یابیرزا یارمع تبیین

 اعتبار نوآوری در ارزیابی
 نفی ارزیابی غیرقابل جبران 

 منطقی( -)حسیAتیپ 

 محتوا همسو با نیاز جامعه
 یآموزش مطالب تکرار ینف

 محتوا متناسب با موضوع طرح

ضمنی قبل طراحیتشریح دانش  
 استفاده از ادبیات قابل فهم

 ارائه جزوه مدون از دانش الزم 
 

 مهارتی کار درون درانتقال دانش
یادگیری  یعدبُچند آموزش روش

 مشورتی و تعاملی
 

 انتقال 

 یینمسأله و تب یشرح اجمال
 در روند کارآن 

 تایید مسائل سخت و پیچیده
 و خالق یمسائل چالش تایید

 محورتمایل به مسائل ایده
 

 در آغاز کامل مسأله بیینلزوم ت
 عینمسائل با روند م ترجیح
 مبهمو کلیاز مسائل  بیزاری

 محورتمایل به مسائل عملکرد

محتوا
 یآموزش یمحتوا کارآمدی 

 بودن محتوای آموزشیروزهب
 تفهیم ارزش محتوای آموزشی

ایده
یابی

 

 عوامل موثر بر حضور خودانگیخته دانشجویان معماری در کارگاه طراحی

 

به منظور  یجمع بحثعالقه به 
 یدهابراز عق

  یو قلمرو شخص یمبه حر توجه
 یانانشجود به حضور تمایل
 درکالس ارشد

در  یبه کارگروه عالقمندی
 یطراح ییمراحل نها

امکان ارتباط با هیت اساتید با 
 های مختلفتخصص

اعتماد به نفس و  یازمندن
 یختگی برانگ

 یطیمحو جبر از کنترل یزاریب
 پردازیدر ایده
استاد  یاقاز اشت یزهانگ کسب

 نسبت به کار دانشجو
 دادن به دانشجویاراخت
 کالسعمل محدود  یآزاد نفی

 یید کنترل در توسعه طرح تأ
 

 گیرییمقدرت تصم یازمندن
 ییجز نظارت و تذکر تایید
  یافراط یاستاد محور نفی
 کنترل نامحسوس استاد لزوم

 استاد یکالس برا یتجد اهمیت
 او ییدأبر نظر استاد و ت کیدتأ

 یافراط یناعمال قوان عدم

کارها جهت  یشبه نما یلتما
 آن ینقد و بررس

 یگرانبا د یسهمقا عدم
 یزآمیراز نگاه تحق ناخرسندی

 استاد
  یبتخر عدمو انتقاد سازنده 

 یجادو ا هایتبروز قابل امکان
 ابراز وجود ینهزم

 مثبت یرقابت جوبه  یلتما
و  یتبه شخص یاعتبار بخش
 یانکار دانشجو

 اعتراض و حق دفاع  امکان

 منطقی( -)حسیAتیپ  منطقی( -هودی)شBتیپ 

از تبادالت نظر و کسب  استفاده
 یدر بحث جمع یدها

-یشخص به توجهیبو  گراجمع
  سازی

باز و  یجو کارگاه ییدتأ
  یمهارتچند

 یابییدها برای یبه کارگروه تمایل
در مراحل  یبه کار فرد تمایل

 یطراح یینها

 شایستگی/خودباوری

 مالحظات رفتاری

خود
مختاری

 
 ارتباط جمعی

 مالحظات کالبدی

 

مبلمان و  یبر راحت یدتأک
 استفاده از آن 

بودن  یربر دلباز و نورگ تاکید
 کالس

و  ییگردهما یتوجود قابل 
 یمشورت گروه

وجود البی مرکزی بین 
 ها برای گپ دوستانهکارگاه

 نصب کارها در فضای کالس

 

و  یدمانتنوع در چ یجادا
 کالس یزیکف

 یشنما یبرا یگاهیجا وجود
 کارها در کالس

کارگاه  سازییبه شخص کیدأت
 یطراح

وجود  جایی برای صرف چای و 
 استراحت

 ایجاد جوی هنری و غیر فرمال

 مقبولیت محیط کارگاهی

ش نظری
ش دان

 آموز

 . مدل تئوریک از مقوله بندی انتخابی مفاهیم1شکل 

 طرح مسأله
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برانگيخته می کند  که اطالعات کسب  را  به نوعی د انشجو  د ارند  و 
برای حل مسأله  آنها  از  استنباط خویش  با  و  برد ه  به کار  را  کرد ه 

استفاد ه نماید    )بد ری گرگری و حسينی اصل، ۱۳۸۹، 6(.
د انشجویان      مسأله،  و حل  طراحی  فرایند   د ر  مد یریت طراحی: 
را  طراحی  فعل  خود انگيختۀ  پيشبرد   حسی(،  تيپ  ویژه  )به 
برنامه محور می د انستند .  و  گام  به  گام  فرایند   به وجود  یک  منوط 
و  می پسند ند   را  کل  به  جزء  از  طراحی  بيشتر  حسی  د انشجویان 
به همين د ليل د ر مسائل عملکرد محور که راه حل معينی د اشته 
باشد ، انگيزه بيشتری برای کارکرد ن خواهند  د اشت. این گروه، د ر 
مواجه با مسائل اید ه محور، بر نظارت و همراهی استاد  و تشریح کامل 
د انشجویان  که  است  د ر حالی  این  د اشتند .  بيشتری  تأکيد   مساله 
شهود ی، تمایل بيشتری به مسائل اید ه محور د اشتند  و د ر مرحله 
مراحل  د ر  را  استاد   نظارت  لزوم  و  متکی تراند   خود   به  اید ه یابی 
توسعه و تکميل طرح مؤثرتر می د انستند . د ر این روند  د انشجویان   
)به ویژه حسی( بر برنامه د هی تأکيد  د اشتند  و عقيد ه د اشتند  که 
پيشبرد   جهت  مهمی  ابزار  می تواند   طراحی  انجام  مسير  تعيين 
بعنوان  برنامه د هی  با مبانی،  باشد . مطابق  خود انگيخته د انشجویان 
فرآیند  جمع آوری و مد یریت اطالعاتی، عاملی مؤثر د ر جهت اتخاذ 
 )7۹  ،۱۳۸۹ )محمود ی،  است  طراحی  د ر  تصميمات  مناسب ترین 
مشخص شد ن چشم اند از  را جهت  برنامه د هی  د انشجویان  واقع  د ر 
فرایند  طراحی مفيد  می د انستند  و از طرفی تحکم افراطی د ر کنترل 
روال طراحی را نيز عامل مخرب د ر جهت خود تنظيمی د انشجویان 

د انستند . 
د و  از  فرایند  طراحی  یافته ها  با  آنجا که مطابق  از  کرکسیون: 
می گيرد ،  شکل  فنی  د انش  با  طرح  توسعه  و  اید ه پرد ازی  مرحله 
د ر  را  متفاوتی  روند   نيز  طرح  کرکسيون  مراحل  گفت  می توان 
مرحله  د و  هر  اگرچه  که  است  د اد ه  نشان  یافته ها  می گيرد .  بر 
کرکسيون برای د انشجویان از اهميت بسزایی برخورد ار بود ه است 
)مرحله  اید ه یابی    مرحله  کرکسيون های  بر  حسی،  د انشجویان  اما 
اول( تأکيد  بيشتری د اشته اند ؛ د ر حالی که د انشجویان شهود ی  بر 
کرکسيون های توسعه طرح تأکيد  بيشتری د اشتند . عالوه بر آن، هر 
د و تيپ، تخریب و نگاه تحقيرآميز استاد  د ر روند  کرکسيون را نفی 
کرد ند  و عقيد ه د اشتند  نگاه مثبت استاد ، عامل مؤثری د ر پيشبرد  
خود انگيخته طرح است     )ر.ج. جد ول 2(. از این منظر، متناسب با 
مبانی نظری، کرکسيون باید  با د رنظر گرفتن هر د و جنبه مثبت و 
زایند ه  باشد  و سعی شود  جنبه هاي  به ویژه مثبت همراه  منفی و 
و سازند ه تفکر خالق د انشجو نيز مد  نظر قرار گيرد  و مانع تکامل 
فکري وي نشود  و بنابراین، باید  حد اقل انتقاد  منفی صورت گيرد  
از  استفاد ه  با  اید ه طراحی د انشجو،  نقد   براي  و مد رس سعی کند  
شناسایی    ذهن  د ر  را  آن  مشکالت  و  مسائل  منفی  انتقاد ي  تفکر 
انتقاد ي مثبت مشکالت  تفکر  از  استفاد ه  با  )مسأله یابی( و سپس، 
را براي د انشجویان بيان کند    )انتقال مسأله به د انشجو(؛ و فرصت 
بازنگری و حل مسائل طراحی   )مسأله گشایی( را با توجه به ایراد ات 

مطرح شد ه برای د انشجو ایجاد  کند    )شریف، ۱۳۹۳، ۳5(

ب( آموزش د انش نظری

د انش نظری، د انشی است که حاصل شناخت ها و پژوهش های 
مد ون معماری است و اشاره به د انش تئوریک معماری د ارد      )کالمی 
نظری  د انش  کيفيت  بر  آنچه  یافته ها،  طبق   .)۱۳۹7 فالحت،  و 

تأثيرگذار است، شکل انتقال و محتوای این د انش است. 
خود انگيخته  مشارکت  د انشجویان،  نظر  د ر  د انش:  انتقال 
وسيله  به  بعد ی  چند   انتقال  تعاملی،  روند   با  د انش  انتقال  امر  د ر 
ابزارهای نمایشی، پخش فيلم و بازد ید های آموزشی امکانپذیر است. 
د انشجویان به ویژه تيپ شهود ی بيشتر تمایل د ارند  ابتد ا بخشی از 
این د انش به طور اجمالی تشریح و مابقی آن د ر جریان کار مهارتی 
و متناسب با نياز د انشجو تبيين شود . این د ر حالی است که تيپ 
حسی بيشتر تمایل د ارند  د انش مورد  نياز برای حل مسأله د ر ابتد ا به 
طور کامل تشریح و د ر صورت نياز جزیيات آن د ر مراحل کار مطرح 
د انشجویان  طورکلی  به  گفت  می توان  این جهت  از  بنابراین  شود . 
با  همراه  هم  و  مسأله  حل  ابتد ای  د ر  هم  را  ضمنی  د انش  انتقال 
کسب د انش مهارتی می پسند ند . متناسب با این روال، د انشجویان 
کارگاه چند  مهارتی را جهت فراگيری د انش ضمنی متناسب با کار 
از  مد ون  جزوه های  بر  روال  این  د ر  و  می کنند ؛  پيشنهاد   مهارتی 
د انش مورد  نياز و اد بيات قابل فهم تر استاد  نيز اشاره کرد ه اند . از این 
منظر، مطابق با مبانی نظری، انتقال د انش و ایجاد  انگيزه یاد گيری 
با تأکيد  بر عواملی چون همياری، تعامل و مشارکت د ر فعاليت های 
گروهی انجام پذیر است   )Elliott, 2005( و مشارکت فراگيران د ر 
تأثيرگذار  و  مفيد   افراد ی  را  خود   آنها  می شود   باعث  کالس  روال 
ببينند  و سعی کنند  د ر امر یاد گيری فعال باشند    )کریمی، ۱۳۸۴(.

محتوای د انش: آنچه از یافته های ميد انی حاصل شد  این است 
که د انشجویان هر د و تيپ بر کارآمد ی، به روز بود ن و هماهنگی 
عقيد ه  و  کرد ه اند   تأکيد   جامعه  نياز  با  آموزشی  د انش  محتوای 
تقویت  د ر جهت  آن  کارآمد ی  و  د رس  محتوای  ارزشمند ی  د ارند  
د ر  بر حضور خود انگيخته  نياز حرفه ای می تواند   مورد   مهارت های 
با  مطابق  جد ول2(.  به  )رجوع  باشد     د اشته  بيشتری  تأثير  کالس 
تحقيقات برای افزایش انگيزش یاد گيری، سازماند هي مواد آموزشي 
د انشجویان  قبلی  د انستنی های  و  جد ید   وظایف  با  مرتبط  باید  
باشد  تا بتوان محتوای آموزشی را برای آنها کارآمد تر تعریف کرد    
)Mathew, 2005(؛ و از این جهت که محتوای د رسی ميزان کارایی 
مواد   کنترل  با  می توان  می کند ،  مشخص  آیند ه  د ر  را  د انشجویان 
با نياز جامعه بر اهميت محتوای آموزشی تأکيد   آموزشی متناسب 
د رسی  محتوای  آن،  عالوه بر   .)250  ،۱۳۸۱ جواد ین،  )سيد   کرد    
همسو با خواسته د انشجویان و هماهنگ با شيوه پرد ازش اطالعاتی 
Al-(   د انشجویان، می تواند  عامل مهمی د ر انگيزش فراگيران باشد 

.)derman, 2004

ج( ارزشیابی
تمایل  تيپ  د و  هر  تحویل،  و  ارائه  روند   د ر  تحویل:  و  ارائه 
د ارند  شکل ارائه به د لخواه و سليقه فرد  باشد . عالوه بر آن از نظر 
د انشجویان به ویژه تيپ شهود ی، ارائه نمایشگاهی کارها د ر عرصه 
و  نتيجه  به  رسيد ن  جهت  د انشجویان  برانگيختگی  عامل  جمعی، 
امر  د ر  بد اعت  به  توجه  با  تيپ  این  است.  کار  از  مطلوبی  کيفيت 

تبييـن عوامـل مؤثـر بـر خود انگيختگـی د انشـجویان معمـاری د ر کارگاه 
طراحـی براسـاس تئـوری د اد ه بنيـاد 



۱۴
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۴  شماره ۳  پایيز ۱۳۹۸

 

رقابتی  جّو  و  د ارند   کارها  نمایش  و  وجود   ابراز  د ر  سعی  طراحی 
مثبت را نيز د ر این روند  می پسند ند . این د ر حالی است که تيپ 
حسی بيشترین اهميت را به نمره مطلوب و انجام د قيق د ستورالعمل 
تحویل کار می د هند  و کم تر تمایلی به شرکت د ر جّو رقابتی د ارند    
)ر.ج. جد ول2(. عالوه بر آن د انشجویان تحویل های موقت د ر طول 
ترم را د ر پيشبرد  طرح مؤثر د انسته اند  و د ر این ميان د انشجویان 
طراحی  کانسپت های  و  اوليه  اتود های  که  د ارند   تمایل  اید ه محور 
نيز د ر مرحله ای جد اگانه ارائه و ارزیابی شوند  تا د ر معيار ارزشيابی 

مالك توجه قرار گيرد .
ارزیابی: ارزیابی د ر طراحی ابعاد  مختلفی د ارد  و باید  شاخص های 
کيفی نهفته د ر شاخص کمی نيز مالك ارزیابی قرارگيرد    )الوسون، 
۱۳۸۴، ۹2(. بطورکلی د انشجویان به ویژه تيپ شهود ی عقيد ه د ارند  
نمره د هی صرف به کارها مالك ارزیابی نيست و باید  بتوان از ارزیابی 
توصيفی د انشجویان زیر نظر استاد ان نيز استفاد ه کرد  تا شرایطی 
رابطه  این  شود .د ر  فراهم  کار  از  جانبه  همه  و  مناسب  ارائه  برای 
مطابق با مبانی نظری، هرچند  هد ف اصلي ارزیابي آموزشي، آگـاهي 
تحصيلي  رشتۀ  با  ارتباط  د ر  د انشـجویان  تحصـيلي  پيشـرفت  از 
است، اما به موازات آن، قابليت یک د انشجو د ر ارزیابی و نقد  طرح، 
بيـانگر وجهي د یگر از یاد گيري است     )سامه و ایزد ی، ۱۳۹۳، 2( 
که می تواند  د انشجویان را نسبت به نقاط ضعف و قوت و بازخورد  
عملکرد شان آگاه کند    )کد یور، ۱۳7۹(. از منظر د انشجویان تعيين 
نقاط ضعف و قد رت طرح و معيارهای ارزیابی می تواند  این اعتماد  را 
د هد  که همۀ جوانب کار ارزیابی شد ه است. د انشجویان به ویژه تيپ 
حسی، شرح علت قضاوت به ویژه د ر تمام طول ترم را مهم می د انند  
گرفته  د رنظر  باید   ارزیابی  د ر  د انشجو  سيرتحول  د ارند   عقيد ه  و 
معيارهای  مشخص نبود ن  می د هد   نشان  تحقيقات  راستا  د ر  شود . 
ارزشيابی کارهای  به مخد وش شد ن فضای  قضاوت، می تواند  منجر 

د انشجویان شود  )ميرریاحی، ۱۳۹۱، ۱۱۳(.

مالحظات رفتاری
با توجه به سواالت محوری مصاحبه و اظهارات شرکت کنند گان، 
مالحظات رفتاری مرتبط با خود انگيختگی د انشجویان د ر سه د سته 
طبقه بند ی  قابل  شایستگی  حس  و  جمعی  ارتباط  خود مختاری، 

است.
موجب  که  است  عاملی  اجتماعی  تعامالت  جمعی:  ارتباطات 
تقویت جو صميمی کارگاه طراحی و همياری د ر امر یاد گيری جمعی 
است. مطابق با مطالعات، تعامالت اجتماعی به افزایش انگيزه، نگرش 
مثبت به یاد گيری و رضایتمند ی از آموزش منجر می شود  و می تواند  
عامل مهمی د ر اثربخشی آموزش باشد    )Aragon, 2003(. از این 
منظر، اکثر مشارکت کنند گان نيز تقویت تعامالت اجتماعی و روابط 
صميمی د ر محد ود ه کالس و خارج از آن را بعنوان اهرم آموزشی، 
و  معماری  د ر کالس های  بود ن حضور  کارآمد   مثبتی جهت  عامل 
کسب مهارت بيشتر د انستند . د راین بحث د انشجویان، تباد الت نظر 
را امکانی جهت اید ه یابی، کسب د انش و فرصتی برای ابراز وجود  و 
بيان عقاید  د انستند . از این منظر، متناسب با مبانی نظری، امکان 
اید ه های خود   و  باورها  به  احترام گذاشتن  با  رابطه  د ر  وجود ،  ابراز 

و د یگران، فرصتی است که توانایی د انشجویان را برای جمع آوری 
اطالعات بهبود  می بخشد  )Deluty, 1981( و باعث افزایش اعتماد  
آن  بر  امور می شود    )Wolpe, 1958(. عالوه  پيشرفت  و  نفس  به 
د انشجویان، د ر رابطه با تشکيل گروه های طراحی اهد اف و نظرات 
متفاوتی د اشتند . د انشجویان حسی به کارهای گروهی به ویژه د ر 
بيشتری  تمایل  است  اید ه پرد ازی  نيازمند   که  طرح  اوليه  مراحل 
د اشتند ؛ د ر حالی که د انشجویان تيپ شهود ی بيشتر بر اید ه پرد ازی 
و  توسعه  مرحله  د ر  را  کارگروهی  و  د اشتند   تأکيد   فرد ی  بصورت 

تکميل طرح کاربرد ی تر می د انستند    )ر.ج. جد ول2(.
خود مختاری: خود مختاری د ر مراحل مختلف کارگاه طراحی، 
و  جبر  مشارکت کنند گان  بيان  د ر  می طلبد .  را  متفاوتی  شرایط 
تعيين موضوع  ناخواسته،  انجام کرکسيون های  بيرونی مثل  کنترل 
برای کرکسيون، حضور و غياب افراطی، تحميل شرایط به د انشجو 
از  را  اختيارد اشتن  و  تصميم گيری  قد رت  حد ،  از  بيش  کنترل  و 
فرد  می گيرد  و چون د انشجویان خود  را بی تأثير د ر امور آموزشی 
منظر،  این  از  هستند .  ناخوشنود   کالس  د ر  حضور  از  می د انند  
از  یکی  نظارتی،  محيط  کاهش  تعيين گری  خود   نظریه  با  مطابق 
د ر  نظارتی  فرایند   که  است  رفتار خود مختار  کنند ه  تسهيل  موارد  
نظارت  فرایند   است  کنترلی  رفتار  که  زمانی  اما  است،  انتخابی  آن 
استقالل  می تواند   و   )Deci & et al., 1991( است    تحميلی 
د رونی  انگيزه  نتيجه  د ر  و  کاهش  را  د انشجویان  خود مختاری  و 
 Deci & et al.,( کند   محد ود   خود انگيخته  طور  به  را  کار  انجام 
1981(. د راین روند  باتوجه به د و قسمتی بود ن کارگاه طراحی د ر 
د و بخش اید ه پرد ازی و توسعه طرح، مشارکت کنند گان نيز ميزان 
خود مختاری را متناسب با مراحل کالس متفاوت د انستند . د ر این 
بحث با اینکه هر د و تيپ، ميزان خود مختاری د ر مرحله اید ه پرد ازی 
را می پسند ید ند ، اما تيپ حسی، عقيد ه د اشتند  باید  نظارت و کنترل 
استاد  د ر روند  اید ه پرد ازی بيشتر باشد  تا بتوان بد ون سرد رگمی، د ر 
مسير د رست تری قرار گرفت؛ این د ر حالی است که تيپ شهود ی 
لزوم این نظارت و کنترل را د ر مرحله توسعه طرح ضروریتر  غالباً 

می د انستند    )ر.ج. جد ول2(.
و  قابليت  حس  ایجاد   عامل  که  شایستگی  مؤلفه  شایستگی: 
توانمند ی د ر د انشجویان است     )Deci & Ryan, 1985( از جانب 
د انشجویان بعنوان عاملی مهم د ر افزایش انگيزه کاری د انشجویان 
مطرح شد . د ر این رابطه د انشجویان عقيد ه د اشتند  شرایطی چون 
ابراز وجود ، تشویق، اعتبارد هی به د انشجو، امکان ظهور قابليت ها و 
واکنش مثبت به کار د انشجو بعنوان معيارهایی از حس شایستگی، 
د ر حضور  د انشجویان  برانگيخته شد ن  جهت  خوبی  می تواند  حس 
نشان   )۱۹۹۸( ونتزل۱۱      رابطه  این  د ر  کند .  ایجاد   خود انگيخته 
افزایش  زیاد ی د ر  ميزان  به  استاد  و شاگرد   رابطه  د اد  که کيفيت 
مد اوم  صورت  به  فراگيران  اگر  و  است  مؤثر  د انشجویان  انگيزش 
د ریافت  خود   استاد   از  را  انگيزشی  و  عاطفی  اجتماعی،  حمایت 
ایجاد  ساختار هد ف  د انشجویان د ر پی  کنند ، حضور خود انگيخته 
چيرگی د ر کالس شکل می گيرد    )بد ریگرگری،   حسينی اصل؛   ۱۳۸۹

(. مطابق با یافته ها د رصورتی که د انشجویان مورد  توجه استاد  قرار 
د ر  بهتری  عملکرد   می توانند   شود ،  د ید ه  قابليت هایشان  و  گيرند  
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به  نظر مشارکت کنند گان  د ر  باشند .  د اشته  مسائل  و حل  طراحی 
ویژه د انشجویان تيپ شهود ی، تشویق و ارزش بخشی نيروی محرك 
قوی جهت خود شکوفایی و پيشبرد  کارشان است؛ د ر این رابطه افراد    
با  )به ویژه تيپ حسی( تخریب کارها و عواملی چون مقایسه شد ن 
د یگران به ویژه د ر مراحل اید ه یابی را عامل مخرب د ر جهت اعتماد  

به نفس و د ر نتيجه اشتياق د انشجو به کالس می د انند . 

و( مالحظات کالبد ی
یاد گيری خود تنظيمی د اشته  بر  تأثير مثبتی  یاد گيری،  محيط 
و یاد گيرند گان خود تنظيم گر تمایل بيشتری برای مد یریت محيط 
)مظفر،  د اشته اند     سود آور  کالبد ی  موقعيت های  خلق  و  یاد گيری 
محيط  کيفيت  یافته ها،  با  مطابق   .)۱۳۹5 ارثی؛  قاسمی،   کيان 
از  است.  د انشجویان  خود انگيخته  حضور  د ر  مهمی  عامل  کالبد ی 
شهود ی،  تيپ  ویژه  به  د انشجویان  نظر  د ر  مهم  پارامترهای  جمله 
با  متناسب  چيد مان کالس  تغيير  امکان  و  به شخصی سازی  توجه 
وجود   مبانی،  با  مطابق  منظر،  این  از  است.  بود ه  مختلف  شرایط 

فضای امن و حفظ حریم شخصی یکی از عوامل محيطی است که 
د انشجو بد ون آن نمی تواند  موقعيت خود  را د رك کند  و از حضور 
توجه  با  بنابراین  ۱۳۸۸(؛  )هرتزبرگر،  می رود     طفره  محيط  آن  د ر 
به اهميت فضاهای شخصی د ر محيط های آموزشی، عواملی مانند  
تفکيک فضایی، تعریف فضاهای خاص افراد ، نياز سنجی افراد  و غيره 
عالوه بر   .)2۱7  ،۱۳۹5 همکاران،  و  )عظمتی  است    اهميت  د ارای 
این، د انشجویان به ميزان آزاد ی عمل د ر کارگاه و جایی غيرفرمال، 
و  خشک  که  کرد ند   اشاره  آزاد   هوای  با  مرتبط  و  پرنور  هنری، 
خسته کنند ه نباشد . آنها به د ليل حضور طوالنی د ر کارگاه، به امکان 
استراحت و گپ د وستانه با صرف چای اشاره نمود ند  و بيان د اشتند  
که وجود  البی جمعی بين کارگاه ها جهت گپ د وستانه و استراحت، 
موقعيت خوبی برای تباد ل نظر و نمایش کارهای د انشجویی ایجاد  
کارآمد   آتليه طراحی  د ونالد شون  به عقيد ه  رابطه  این  د ر  می کند . 
باید  به صورت جمعی یا فرد ی سازمان یافته و قابليت تمرین های 

.)Schön, 1987(    عملی را بشکلی آزاد انه فراهم کنند

بر  که  عواملی  مهم ترین  می د هد   نشان  تحقيق  این  نتایج 
طراحی  کالس های  د ر  معماری  د انشجویان  خود انگيخته  حضور 
د رونی  ارزش های  پاسخگوی  که  است  مسائلی  است،  تأثيرگذار 
»خود «   شخصيت د انشجو است. د ر این راستا مطابق با مد ل )تصویر 
۱( می توان پارامترهای تأثيرگذار بر عوامل خود انگيختگی د انشجویان 
طراحی،  مهارت  آموزش  نظری،  د انش  آموزش  حوزه،  پنج  د ر  را 
ارزشيابی، مالحظات رفتاری و مالحظات کالبد ی د سته بند ی نمود . 
د ر این راستا با توجه به تفاوت های فرد ی د و تيپ شهود ی و حسی؛ 
اظهارات متفاوتی د ر رابطه با ایجاد  شرایط برانگيزانند ۀ د انشجویان 

معماری مطرح شد .
شهود ی  تيپ  اطالعاتی  اد راك  و  د ریافت  سيستم  که  آنجا  از 
بيرونی  واقعيات  مبنای  بر  حسی  تيپ  و  د رونی  الهامات  برمبنای 
بيشتر  شهود ی،  تيپ  د انشجویان  گفت  می توان  است،  استوار 
فرایند  طراحی اید ه محور و د انشجویان تيپ حسی، فرایند  طراحی 
برنامه محور را د نبال می کنند . باتوجه به این قابليت ها، تفاوت هایی 
د ر نگرش و تمایل افراد  د ر پنج حوزه فوق الذکر شکل می گيرد . این 
آنها اشاره شد ، ضرورت  یافته ها به  تفاوت ها که د ر بحث و تحليل 
توجه به آموزش های چند گانه و انعطاف پذیری د ر مراحل مختلف   
برنامه د هی، طرح مسأله، تکميل  )ارائه د انش نظری، کرکسيون ها، 
را  معماری  د رکارگاه  آموزش  فرایند   ارزیابی(  و   پروژه  تحویل  و 

بيان می کند . به طور کلی، د ر حوزه آموزش د انش نظری، د ریافت 
اطالعات   )با محتوای برانگيزانند ه( بصورت شنيد اری و د ید اری د ر 
ابتد ای طرح مسأله و د ر حين آموزش مهارتی مد نظر است؛ د ر حوزه 
آموزش مهارت طراحی، طرح مسأله با توجه به تفاوت های فرد ی، با 
تأکيد  بر هر د و بخش اید ه و عملکرد  اهميت می یابد  و کرکسيون ها 
بصورت اختياری و د انشجو محور، د ر مراحل اید ه پرد ازی و توسعه 
طرح به ترتيب د ر د و شکل کرکسيون جمعی و فرد ی مورد  توجه 
عامل  غيرتحميلی  بصورت  طراحی  برنامه د هی  آن  بر  عالوه  است. 
بالتکليفی و سرد رگمی  از  را  د انشجویان  مثبتی است که می تواند  
حوزه  د ر  شود ؛  آنان  خود انگيختگی  تقویت  موجب  و  کرد ه  خارج 
ارزشيابی، توجه به ارزیابی کيفی   )نمایش کارها و ارزیابی توصيفی( 
مختلف  ابعاد   د ر  نمره گذاری  بارم  )جزیی کرد ن  کمی    ارزیابی  و 
د ر  باشد ؛  مؤثر  انگيزه  افزایش  د ر  می تواند   ترم  طول  د ر  مهارتی( 
حوزه مالحظات رفتاری، ایجاد  حس شایستگی از طریق اعتبارد هی 
به کار و شخصيت د انشجو، ایحاد  حس خود مختاری و استقالل د ر 
د انشجویان و توجه به تعامالت جمعی مد نظر بود ه است؛ د ر حوزه 
و  انعطاف پذیر  فضای  شخصی،  قلمرو  به  توجه  کالبد ی،  مالحظات 
غيرفرمال، آسایش، فضای جمعی و قابليت مکان د ر ارائه نمایشگاهی 

کارها بعنوان عوامل مطلوب محيطی مطرح گرد ید .
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n the field of architectural education and design-
oriented training, the role of “self” and the inner 

motives of students is one of the important factors in 
solving problems and advancing the process of archi-
tectural education Spontaneity is a kind of autonomy 
in the activity of individuals who are affected by their 
internal motivation. Spontaneous people do some-
thing without external forces to improve it and try to 
increase their knowledge and skills in that field. This 
is a factor that is also important in the process of ar-
chitectural education. Because of the long intervals 
of design training classes in architectural universities 
)between four and five hours(, the training process is 
more dependent on the self of architecture students and 
his activities. So, it is important to recognize the ef-
fective factors increasing the spontaneous behavior of 
architectural students; however, extensive studies have 
focused on motivational factors in education, but most 
of these studies focused on case studies other than ar-
chitecture, and fewer studies in design-oriented disci-
plines. Therefore, the main objective of this article is to 
achieve the factors influencing the voluntary presence 
of architectural students in design classes. In this pro-
cess, because of the performance of personality and the 
factor of Understanding and Receiving Information in 
the instinctive act of students and their motivations, so 
the factors of spontaneous must be assessed on archi-
tectural students based on two different personalities 
named Intuition and sensing personality. These two 
items which are in the IMBT test are related to percep-
tion style and receiving information. The present study 
is a qualitative approach based on theory rather than 
deductive method has been made on background. Ac-
cordingly, the method of this research is the Grounded 
theory, and the data were collected using single par-
ticipant semi-structured interviews, which were guided 
by the individual participant’s responses. Grounded 

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

Keywords: Spontaneity, Architecture Students, Design 
Workshop, Personality.
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