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and physical damages and followed by a widespread need for reconstruction. However, international
experiences and failures of architects in providing reconstruction and accommodation projects reveal the
presence of gaps in academic learning views and special planning and designing needs in critical
circumstances. Evidence suggests that the successful participation of architects and built environments
professionals in reconstruction requires knowledge and expertise in creating a resilient environment and
community in post-disaster complex situations. According to the issue, the present paper tries to evaluate
and examine the efficacy of reconstruction education technology for architecture students in reconstruction
after disaster department at Shahid Beheshti University in two phases. First; field trip to affected places, case
study and group discussion after primary learning the basics, theories and perspectives of the reconstruction.
Second; deepening and expanding the learned lessons using narrative technique in teaching and close
participation in class discussions.
MethodS: The nature of the research is quasi-experimental, without control group and in the time period
of a semester. Initially, with the aim of identifying the nature of the education technology process, a deep
interview with professors of the reconstruction atelier were done. The main codes of this process were
extracted by content analysis. Then, with the presence of the researcher in the atelier, through participatory
observation, shared points and technologies of these ateliers were extracted and based on the professors’
viewpoint, they were corrected and confirmed. In the next step, the extracted process was measured by the
longitudinal and pre-test and post-test research design, using a standard Student Evaluation of Educational
Quality (SEEQ) questionnaire with 9 criteria. The research participants are freshmen students of post-disaster
reconstruction postgraduate education, due to the lack of a specific mentality of the education process.
Completing the questionnaires was performed at the beginning of the semester and then simultaneously
with semester exams. In order to measure the findings validity, the research was carried out again in the
academic semester of 2019-2020 and was performed by the 15-person group of new students. According to
the findings with the lowest level of error, research findings were validated.
Findings: Based on the paired t-test of pre-test and post-test data, reconstruction education technology in
the preparatory atelier, with 95% confidence level significantly increases the level of criteria such as learning
lessons, enthusiasm toward the lesson and the curriculum of reconstruction, interactive learning, and
positive evaluation of the instructor’s teaching. Also, in studying the two-way relationship of research criteria
through Pearson correlation test, it has been determined that there are positive and meaningful relationships
between the dual criteria of student's assessment of learning and the enthusiasm to course and instructor’s
teaching evaluation and the desire to group interaction
Conclusion: According to efficacy of the technology in teaching practical and theoretical issues of postdisaster reconstruction to architecture students, it is suggested that it be considered in architectural design
studios in order to enhance the capabilities of future architects in decision making and designing in disasters
critical situations.
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بازسازی میگردد .اما تجارب جهانی و شکست معماران در ارائه پروژههای بازسازی و اسکان ،وجود خال در دیدگاههای
آموخته دانشگاهی و نیازهای ویژه برنامهریزی و طراحی در شرایط بحرانی پساسانحه را آشکار میکنند .شواهد داللت بر آن
دارند که مشارکت موفق جامعه حرفهای معماران و متخصصان محیط مصنوع در بازسازی ،مستلزم دانش و تخصص در ایجاد
محیط و جامعهای تاب آور در شرایط پیچیده پس از سانحه است .بر اساس مسئله مذکور ،مقاله حاضرکارامدی فناوری
آموزش بازسازی به دانشجویان معماری در گروه بازسازی پس از سانحه ،دانشگاه شهید بهشتی را که در دو مرحله؛ اول ،سفر
به منطقه سانحهدیده ،مطالعه موردی و بحث گروهی پس از فراگیری مقدماتی چارچوبها ،نظریات و دیدگاههای بازسازی و
دوم ،تعمیق و بسط مطالب با استفاده از تکنیک آموزش به شیوه روایتگری و مشارکت تنگاتنگ و نزدیک دانشجویان در
مباحث کالس اجرا می شود ،را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
روشها :ماهیت پژوهش تجربی شبه آزمایشی بدون گروه کنترل و در بازه زمانی یک ترم تحصیلی است .در ابتدا ،با هدف
شناخت ماهیت فرایند آموزش ،اقدام به مصاحبه عمیق با اساتید دروس کارگاههای بازسازی شد و کدهای اصلی این فرایند،
به روش تحلیل محتوا استخراج شدند .سپس ،با حضور محقق در کارگاههای مذکور ،از طریق مشاهده مشارکتی ،نقاط و
فناوری های مشترك این کارگاهها ،استخراج شده و بر اساس دیدگاه اساتید ،مورد اصالح و تایید قرار گرفتند .در مرحله بعد،
فرایند استخراج شده ،با طرح تحقیق طولی و به صورت پیشآزمون و پسآزمون و استفاده از پرسشنامه استاندارد سنجش
میزان رضایتمندی دانشجویان از کیفیت آموزش با  9معیار ،مورد سنجش قرار گرفت .جامعه مشارکت کننده در پژوهش را
دانشجویان ترم اول کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه ،به دلیل عدم وجود ذهنیت مشخص از فرایند آموزش تشکیل
دادند .تکمیل پرسشنامهها ،در ابتدای ترم تحصیلی و سپس همزمان با امتحانات پایان ترم ،اجرا شد .به منظور سنجش اعتبار
یافته ها ،مجددا پژوهش در ترم تحصیلی  2020-2019و توسط گروه  15نفره دانشجویان جدیدالورود اجرا و با کمترین
سطح خطا ،یافته های تحقیق تایید شدند.
یافتهها :بر اساس تحلیل های آماری تی زوجی داده های حاصل از پیش آزمون و پس آزمون ،فناوری آموزش بازسازی در
کارگاه مقدمات بازسازی ،با سطح اطمینان  %95منجر به افزایش معنادار معیارهای ارزیابی دانشجو از یادگیری مباحث
درسی ،اشتیاق به درس و گرایشِ بازسازی ،یادگیری تعاملی -مشارکتی و ارزیابی مثبت از تدریس استاد و گرایش شده است.
همچنین در بررسی ارتباطات دوسویه معیارهای پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون ،مشخص شد که بین معیارهای
دوگانه ارزیابی دانشجو از یادگیری مباحث درس مقدمات بازسازی و رضایت از تدریس استاد؛ و اشتیاق به گرایش و تعامل
گروهی ،روابط مثبت و معنادار وجود دارد.
نتیجهگیری :با توجه به سطح باالی کارامدی فناوری مورد سنجش در آموزش مباحث عملی و نظری بازسازی پساسانحه
به دانشجویان معماری مورد پژوهش ،به منظور تقویت قابلیتهای معماران آینده در تصمیمات و طراحی در شرایط بحرانی
سوانح ،پیشنهاد میشود که این فناوری در برنامه کارگاههای طراحی معماری مورد توجه قرار گیرد.

مقدّمه
با توجه به افزایش فزاینده سوانح طبیعی در دهههای اخیر ،نیاز به افزایش
آگاهی متخصصین برنامهریزی و طراحی برای ایجاد محیطی ایمنتر و
تابآور در مناطق مستعد سانحه آشکار میشود .الزم است که معماران
نیز در زمره سایر متخصصان ،در بازتوانی ،بازسازی ،توسعه و مراحل
گوناگون اسـکان پس از سانحه با مهـارتهای طراحی خـود به بازسـازی

جوامع ویران شده کمک کنند .از زمان زلزله سانفرانسیسکو سال 1906
معماران در این زمینه وارد شدند و همیشه سعی در ارائه راهکارهای
نوآورانه داشتهاند [ .]1در طول جنگ جهانی دوم آلوارآلتو دفتری برای
بازسازی فنالند ،با هدف طراحی و تحقیق در مورد مسکن کارامد فرد-
ساخت ،تأسیس کرد .ایده او بر مبنای تامین کمبود مسکن پس از جنگ
با استانداردهای انعطافپذیری بود .اما این ایده هرگز به واقعیت تبدیل

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،16شماره  ،1زمستان 1400

نش [ .]2مؤسسه باکمینستر فولر ( ،)Buckminster Fullerنیز در سال
 2005چادر ژئودوزیک اضطراری دایمکس ( ،)Dymaxرا برای سازمانی
غیردولتی به نام پناهگاههای جهانی به منظور استفاده بعد از طوفان
کاترینا ،در نیواورلئان طراحی کرد [ .]3همچنین بسیاری از معماران
دیگر تا به امروز ،کوشیدهاند که با طراحی واحد مسکونی مطلوب در
نقاط سانحه دیده به آسیبدیدگان کمک کنند .اما به کرات با
ناکامیهای غیرمنتظره مواجه شدهاند [ .]4بسیاری از راهحلها مورد
انتقاد شدید قرار گرفتهاند [ ]5و تعداد زیادی از طرحهای اجرا شده نیز
با نارضایتی ساکنان روبرو بودهاند [ .]6طرحهای ثابت و وارداتی نیز اغلب
راهحلهای ناکافی و نامناسب هستند؛ زیرا وابستگی به کمک را افزایش
داده و مانع رشد اقتصاد محلی و اعتماد به نفس میگردند [ .]7بنابراین
این سؤال پیش میآید که در چنین شرایطی نقش و وظیفه معماران
دارای چه تفاوتهایی با شرایط عادی است و خأل موجود در زمینه
مهارتهای آنان و شرایط پس از سانحه ،در دوران یادگیری معماری
چگونه رفع خواهد شد؟
یکی از چالشهایی که معماران پس از سانحه با آن روبهرو هستند ،فراهم
نمودن زمینه و فرایندی برای تصمیم و طراحی در موارد سخت و بحرانی
است .زیرا بازسازی در زمینه سوانح بسیار پیچیده و غیرقابل پیشبینی
است [ .]8مهم است درك کنیم که روند بازسازی پیچیدهتر از ،تنها
ساخت مجدد ساختمانها است و هدف عالوهبر بازتوانی و بازسازی
زیستگاههای انسانی ،کاهش مخاطرات آینده جامعه نیز میباشد .بنابراین
نیازمند دامنه وسیعی از مهارت و در نظر داشتن احتماالت است و
نمیتوان آن را به سطحی از مسائل تکنولوژی معماری کاهش داد؛ بلکه
نیاز به تجزیه ،تحلیل و سنتزی منسجم است [ .]9در چنین
موقعیتهایی نقش معماران در کنار کمکهای فنی ،حمایت از ابعاد
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی مکان ،از طریق طیف گستردهای از
رویکردها و تواناییها است [ .]10درحالیکه دانشجویان معماری ،به طور
بالقوه دارای توانایی در نظر گرفتن مشکالت طراحی محیطی در طیفی
وسیع هستند؛ معموالً به جای سازماندهی فرایند آموزش به عنوان
رویکردی جامع ،تمرکز عمده بر مسائل تکنولوژیکی و زیباشناختی
معماری است [ ]9و نقش این جامعه از متخصصین در عرصه برنامه-
ریزی ،طراحی و اجرا در شرایط بحران و سانحه در سیستم آموزش عالی
نادیده گرفته شده است .بنابراین همانقدر که برای چرایی آموزش این
مقوالت در معماری جای سوال است ،در چگونگی تدریس آن نیز ابهامات
زیادی وجود دارد.
در طول سالهای گذشته ،تخصص بازسازی و پیشگیری از خطر در
برنامههای تحصیلی بسیاری از دانشکدههای معماری وارد شده است.
دانشکده معماری دانشگاه آکسفورد بروکس ( )Oxford Brookesپیشگام
در این زمینه ،بازتوانی سانحه را در سال  1991به عنوان بخش مهمی
از برنامه درسی خود تعیین کرد .برگزاری دوره کارشناسی ارشد طراحی
سرپناه پس از سوانح نیز از سال  ،2012تاکنون در مدرسه معماری آن
شروع شده است .شیوه تدریس در این دانشگاه ،آموزش دیدگاهها در
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کالس ،ارائه و بحثهای گروهی در قالب کارگاه یا تقسیم در گروههای
کوچک ،دعوت از مجریان سازمانهای بشردوستانه برای هدایت جلساتی
از کالس ،انتقال تجارب و ارائه دیدگاههایشان در مورد کارهای
دانشجویان ،برگزاری کارگاههایی به صورت کار میدانی برای کار با جوامع
سانحه دیده ،مجریان و سازمانهای دخیل و مطالعه موردی با هدف
ایجاد تعادل در تجربه و دانش میباشد [ .]11بخش بازسازی و بازتوانی
پس از جنگ در دانشگاه یورك ( )University of Yorkانگلستان نیز به
عنوان یکی دیگر از دانشگاههای پیشرو در مقطع تحصیالت تکمیلی ،از
سال  ،1992توسط سلطان برکت ( )Barakat Sultanو چارلز کوکبرن
( ،)Charles Cockburnبه دنبال جنگهای سرد در اروپا بنیان نهاده شد.
رویکرد این گرایش آموزشهای بین رشتهای و در نظر گرفتن بازسازی
در متنی وسیعتر از توسعه و ساختمانسازی در زمان صلح است .این
دوره در متن گروه معماری ایجاد شده است؛ اما اهداف آن فراتر از
بازسازی کالبدی و زیرساختی است .مبنای آموزش ،تدریس
چارچوبهای نظری با ارائه سخنرانی و انتقال تجارب توسط متخصصین
بازسازی سازمانهای بینالمللی مختلف مانند سازمانهای غیردولتی
( )NGOsو سازمان ملل ( )UNاست .این در حالیست که غالب دانشجویان
دارای سابقه کار در زمینههای پس از جنگ هستند .تجربه قبلی ،سبب
میشود که آموزش به شکل تعاملی پیشرفته و بین آنچه در واقعیت رخ
میدهد و نظریهها ،تعادل برقرار شود .کالسها به شکل کنفرانسی و به
دور یک میز برگزار میگردند .در نتیجه همه افراد ترغیب به مشارکت
در مباحث کالس میشوند .تالش آگاهانه در این دوره تمرین و بازخورد
مداوم بین عمل و دانش ،و زمینه سانحه تا آموزش است [ .]12در حال
حاضر این گرایش با اهداف گذشته و با اضافه شدن تکنیکهای سفر به
مناطقی که دچار سانحه جنگ شدهاند ،کارمیدانی و آموزش همزمان
عملی و نظری بازتوانی و بازسازی پس از جنگ ،ادامه دارد [ .]13در
سال  2005در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی نیز
گرایش کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه تأسیس شد و تاکنون
نزدیک به  150فارغالتحصیل ارشد و دکتری داشته است .شیوه تدریس
در این گروه آموزشی نیز مبتنی بر تعادل در مباحث نظری و عملی با
استفاده از روشهای آموزشی مختلف است که در مباحث آتی به صورت
مفصل به آنها پرداخته خواهد شد .در سال  2009دانشگاه بینالمللی
کاتالونیا بارسلون ( ،)UIC Barcelonaنیز گرایش کارشناسی ارشد
معماری پایدار در شرایط اضطرار را ایجاد کرد که کالسها به صورت
نظری -عملی برگزار میشوند [ .]14همچنین در سال  ،2011هاروارد
( )Harvardدر مدرسه طراحی تمرکز خود را بر برنامهای به نام «تمرین
فضایی مقدماتی» ،که در آن دانشجویان مهارتهای طراحی و
راهحلهای پیشگیرانه در برابر بالیای طبیعی را به دست میآورند ،قرار
داد .در سال  2012این تمرکز به «مخاطره و تابآوری» تغییر کرد .از
روشهای آموزش در این مدرسه ،سفر گروههایی از دانشجویان به مناطق
سانحه دیده مانند کنیا و نپال بوده است [ .]15-16برنامهای آموزشی
نیزتحت عنوان «بازسازی پس از سوانح طبیعی در کشورهای در حال
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توسعه» در دانشگاه مونترال و با هدف گسترش دید دانشجویان نسبت
به مسئولیت حرفهای در این زمینه ،ارائه شد .برنامه موقعیتی فرضی را
با همکاری آژانس توسعه بینالمللی کانادا برای ایجاد مهارت و اشتیاق
به حل مشکالت انساندوستانه در بازسازی پس از سانحه کشورهای در
حال توسعه ،شبیهسازی نمود [ .]17در یک جمعبندی ،روشهای
آموزشی استخراج شده از تجارب آموزش بازسازی پس از سوانح در
دانشگاههای مختلف ،به صورت خالصه در جدول  1ارائه شدهاند.
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شکل  :1بعد سخت افزاری فرآیند فناوری آموزش
Fig. 1: Hardware dimensions of education technology process

جدول  :1تکنیکهای آموزش بازسازی مستخرج از تجارب جهانی
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Table 1: Reconstruction education techniques based on case studies
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به نظر میرسد اقدامات مذکور در دانشگاههای مختلف ،تالشی در جهت
رفع شکاف موجود در آموزش معماری و تأثیر سوانح طبیعی در
برنامهریزی و طراحی محیط مصنوع است .مقاله حاضر سعی دارد با
توجه به تکنیکهای مشترك آموزش در سه دانشگاه آکسفورد بروکس،
یورك و شهید بهشتی ،این فناوری آموزش را در گروه بازسازی پس از
سانحه دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان
نمونه موردی ،بررسی و میزان موفقیت و کارآمدی آن را با عنایت به
نقش و وظیفه معماران در شرایط پس از سانحه ،مورد سنجش قرار دهد.
فرض تحقیق بر این بنیان قرار دارد که ،روشهای آموزش چارچوبها و
مبانی نظری؛ سفر به مناطق سانحه دیده (مطالعه موردی)؛ مباحث
مشارکتی؛ تعامل گروهی و روش روایتگری در فناوری آموزش ،موثر بر
اشتیاق و یادگیری جامع مباحث بازسازی پس از سانحه در دانشجویان
معماری است.

تحلیل و تفصیل فناوری کارگاه آموزش بازسازی به دانشجویان معماری
فناوری آموزش عبارت از روش منظم طراحی ،اجرا و ارزشیابی کل
فرآیند تدریس و یادگیری بر اساس هدفهای مشخص [( ]18شکل)1
یا به عبارت دیگر ،نظریه و عمل طراحی ،تولید ،استفاده ،مدیریت و
ارزشیابی فرآیندها و منابع یادگیری است [.]19
بر اساس واژه نامه جهانی آموزش ،فناوری آموزش دارای سه بعد
نرمافزاری ،سختافزای و مشکلیابی میباشد .بعد سختافزاری بر کاربرد
روشهای طراحی ،اجرا و ارزشیابی کل فرآیند تدریس تاکید دارد []20
و نقش عمده آن ،کمک به بهبود کارایی کلی و اثربخشی فرآیند تدریس
و آموزش ،از طریق پیشنهادات ،راهحلها و کارکردهای خاص است
[.]21

در چارچوب ابعاد سختافزاری بیان شده ،اجزای اصلی فناوری آموزش
بازسازی به دانشجویان معماری به تفصیل ارائه شدهاند (شکل.)2
الف) درونداد اولیه آموزش :در این مرحله دانشجویان به صورت
مقدماتی با مباحث مرتبط با کارگاه بازسازی آشنا میشوند و در طی این
بازه زمانی ذهن آنان با مباحث مطرح ،ادبیات تخصصی و نظریههای اولیه
در این زمینه درگیر میشود .با گذشت مدتی از شروع آموزش ،سفر چند
روزه به منطقه و مواجهه با مورد مطالعاتی مرتبط با سانحه آغاز میگردد.
ب) سفر به منطقه و مطالعه موردی :یکی از چالشهای آموزش بازسازی،
روشنسازی مفاهیم انتزاعی مرتبط با دیدگاهها و تجارب است .چراکه
بازسازی کامالً کاربردی بوده و در زمره رشتههای زمینه مبنا (Field
 ،)baseاست [.]22
بنابراین تالش میشود از تفکر انتزاعی که بسیاری از دانشجویان معماری
با آن مواجه هستند به سمت تفکر واقعی و درك آن حرکت شود .در
این راستا ،سفرهای آموزشی ،دانشجویان را قادر به دریافت تجارب و
افزایش آگاهی از محیط واقعی [ ]23میسازد .با سفر به مناطق آسیب
دیده در حقیقت دانشجو با دنیای واقعی در تماس مستقیم قرار میگیرد.
این رویکرد
آموزش ،بسیار تعاملی است و کالس درس را به فرآیندی از جستجوی
جمعی برای تجزیه و تحلیل و راهحل برای مشکلی خاص بر اساس یک
«مورد» ترغیب میکند [ .]24مطالعه موردی درك اصول هستهای و
توانایی اعمال اصول در شرایط مختلف [ ]25را فراهم ساخته و میتواند
بر ارتقاء یادگیری اثر داشته باشد [ .]26میتوان ادعا کرد این روش به
نوعی مؤثرترین یادگیری شناختی است [ .]27باتیچ به نقل از بوتینا
( ،)Butinaدلیل را مشاهده بصری میداند که به تفکر غیر ارادی
میانجامد [ ]28و منجر به ایجاد شناخت عمیق از دانش مربوطه
میگردد.
البته این روش نیازمند تعامل با همتایان ،تمرین مهارت بازیابی اطالعات،
انتخاب ،تجزیه و تحلیل و سنتز است [ .]29این موضوع در سفر به
منطقه با تعاملی دو سویه بین استاد _ دانشجو و دانشجو _ دانشجو همراه
است (شکل  ) 3که سبب بسط ،تعمیق و سنتز موفق مشاهدات و
دیدگاههای اصلی می شود .هدف این مرحله از آموزش شامل کاربرد و
تعمیم مفاهیم و نظریهها به دنیای واقعی و پیچیده و ارزیابی موقعیتها
و به دنبال آن ،ایجاد مهارتهای تحلیلی در تشخیص اولویتهای
بازسازی است و در طی سفر ،تعامالت سبب تقویت و تأثیر بیشتر این
بخش از یادگیری میگردند.
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شکل  :2چارچوب کلی تکنولوژی آموزش بازسازی به دانشجویان معماری
Fig. 2: General framework of reconstruction education for architecture students
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شکل  :3تعامالت در تمرین مورد مطالعاتی ،در سفر به مناطق سانحه دیده
Fig. 3: Interactions in the case study exercise, on field trip to disaster areas

مزایای تجربه مطالعه موردی از تعامل بین سه حوزه مشکل ،حد وظایف
و زمینه ،حاصل میشود [ .]30بنابراین با این تکنیک دانشجویان
درمییابند که بازسازی سرپناه و سکونتگاه چیزی بیش از مدل ارسال-
دریافت در شرایط معمول است ،که در آن برنامهریزی و طراحی غالباً
بدون در نظر گرفتن کاربر انجام شده و مورد پذیرش قرار میگیرند.
موضوعات و ارزشهای به دست آمده در محیط خارج از کالس شامل
یادگیری فعال ،ترغیب دانشجویان در تجارب جدید ،افزایش مهارت
تحقیق و مشاهده دانشجو ،نکتهبرداری و تحلیل در محل ،دستیابی به
دانش و تجربه در تعامل با محیط واقعی و در نتیجه افزایش حساسیت
به محیط [ ]31است .در سفر به منطقه این امکان برای دانشجوی
بازسازی ایجاد میشود که به طور مستقیم ساختمانها ،عملکردها و
ارتباطات فضایی پیش از سانحه را در بقایای بازمانده ،مشاهده و تأثیرات

آنها بر افراد و عملکرد روزانه ،زبان طرحها و معانی فرمها را درك کنند.
در مقابل نیز  ،تغییرات ایجاد شده در فضاها و عناصر ساختمانی و شهری
بازسازی شده با شرایط پیشین قیاس شده و مورد ارزیابی قرار میگیرند.
نتیجه منجر به شناختی عمیق از شرایط پس از سانحه و بازسازی
مسکن ،شهر یا روستا میشود .همچنین طیف وسیعی از مهارتهای
مباحثه ،تصمیمگیری و بینش خالق در شرایط بحرانی پس از سانحه
برای دانشجو حاصل میشود .در سفر به منطقه و مطالعه موردی بر
اساس یافتهها ،مدت زمان مشاهدات اهمیت زیادی دارد و مدت چند
روزه ،برای این هدف ،ایدهآل و مؤثرتر از زمانهای کوتاه است .در این
مرحله ارزشیابی به شکل گزارش و ارائه یافتهها در چارچوب مفاهیم
آموخته و مشاهدات از منطقه میباشد که توسط استاد مورد ارزیابی و
اصالح قرار میگیرند.
در مرحله دوم با توجه به آشنایی بیشتر دانشجو به زمینههای مرتبط با
سانحه و بازسازی و تجربه مستقیم از زمینهای خاص و مرتبط ،ادامه
فرآیند تدریس و مباحث کارگاه عمیقتر شده و تکنیک روایتگری وارد
شیوههای تدریس کارگاه میشود.
پ) روش روایتگری :یکی از چالشهای آموزش ،افزایش یادگیری و
تعامل بیشتر دانشجویان است .در این بین ،نقش روایت و داستانسرایی
به عنوان ابزار آموزشی در روشنسازی علوم آکادمیک مورد تأیید
بسیاری از محققان است .یک روایت،نمایش یک رویداد یا مجموعهای از
وقایع است [ .]32روایتگری بر نکات مهم موضوع ،تأکید دارد و موضوع
در حقیقت طرحوارههای مفهومی هستند که وقایع منفرد در آن به
یکدیگر مربوط میشوند و معانی خاصی از آنها استخراج میگردد []33
روایتگری محركهای مهم یادگیری را به صورت همزمان فعال میکند
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[ .]34قدرت آموزش به روش روایتگری ،از این حقیقت منشأ میگیرد
که در این تکنیک بسیاری از استراتژیهای بارش مغزی به کار گرفته
شده و مغز میتواند اطالعات را به صورت منکسر درك و جزئیات و
تصویر را همزمان ،به صورت ناخودآگاه ادراك کند [ .]35این روش
تمرینی برای ارتباط بین تئوری و عمل است .یک روایت میتواند برای
الهام بخشیدن به عمل ،تعمیق روابط یا انتقال دانش استفاده شود [.]36
بازسازی پر از پتانسیلهای روایتگری غنی و قدرتمند است و اینکه
دانشجویان چگونگی زندگی در این دوره زمانی و پس از آن را تصور
کنند ،دارای اهمیت است [ .]37دانشجو با استفاده از این تکنیک با تصور
همزمان مورد مطالعاتی و اطالعات بیان شده از طریق استاد ،قادر به
تعمیم آن به شرایط مشابه میشود ،که نتیجه آن آماده شدن برای
شرایط نامعلوم و بحرانی پس از سانحه است.
در قلب یادگیری از طریق مطالعه موردی و تکنیک روایتگری در آموزش
بازسازی ،مشارکت دانشجو در مباحث ،بر اساس دریافتهای خود و در
چارچوب مشخص (به منظور جلوگیری از کسلکنندگی و گیجی
دانشجو) در کارگاه به کار گرفته میشود .شعبانی ( ،)2003بیان میکند
که در تدریس باید شرایطی فراهم گردد که دانشآموز با محتوا درگیر
شود و بحثهای کالسی میتواند یکی از این روشها باشد [ .]38اگر
فراگیرنده و معلم در مورد مسائل بحث کنند؛ فراگیرنده عمل تفکر در
مورد ایدهها ،ساختن ایدهها و تصریح نمودن آنها را یاد میگیرند [.]39
مشارکت در مباحث کالس ،یکی از مهمترین راهبردهای فعال کردن
یادگیرنده در فرایند یادگیری با فراهم کردن فرصت بحث است [.]40
در پژوهشی بر اساس نظرسنجی از دانشجویان ،تعامل در کالس عامل
بهبود یادگیری ،تفکر انتقادی و مهارت حل مسأله شناسایی شد []41
و مسائل یاد شده از مهارتهای الزم برای شرایط پس از سانحه برای
معماران میباشند.
ت) برونداد آموزش :بر اساس فناوری آموزش یادشده ،انتظار میرود که
دانشجوی معماری در شرایط بازسازی ،ابعاد انسانشناختی ،فرهنگی،
اقتصادی ،بین فردی و اجتماعی ناشی از آن را درك کند .در حقیقت
شرایط ایجاد شده در کارگاه بازسازی فرصت تمرین مهارتهای مختلف
و درك مفهومی سانحه ،بازسازی ،بازتوانی ،برقراری ارتباط با افراد
بازمانده ،تجربیات محوری و رهبری گروههای بازسازی را برای دانشجو
فراهم میکند.

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون
بدون گروه کنترل و به صورت طولی ( ،)Longitudinalدر بازه زمانی 4
ماهه ،با هدف بررسی کارآمدی فناوری آموزش بازسازی ،اجرا شده است.
یکی از ویژگیهای طرح تحقیق طولی بر خالف تحقیقات مقطعی،
قابلیت تعمیم و پیش بینی ارتباطات در بازه زمانی مشخص است [.]42
به منظور شناسایی اهداف ،راهبردها و روشهای آموزش مقوالت
بازسازی پس از سانحه در کارگاههای چهارگانه بازسازی (به ترتیب،
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کارگاه مقدمات بازسازی ،بازسازی روستا ،بازسازی شهر و بازسازی
منطقه) [ ]22در مرحله اول اقدام به مصاحبه عمیق با اساتید دروس
کارگاههای بازسازی انجام شد و کدهای اصلی فرایند آموزش ،به روش
تحلیل محتوا استخراج شدند .سپس ،با حضور محقق در کارگاههای
مذکور ،از طریق مشاهده مشارکتی ،نقاط و فناوریهای مشترك این
کارگاهها ،استخراج و در قالب دیاگرام ترسیم شده و سپس مورد اصالح
و تأیید قرار گرفت (شکل .)3برای سنجش میزان کارآمدی فناوری
آموزش دانشجویان معماری (مقطع کارشناسیارشد) ،پرسشنامه
استاندارد سنجش رضایتمندی دانشجویان از کیفیت آموزش ( Student
 )-SEEQ-Evaluation of Educational Qualityبا سطح اطمینان بین
 0/95 – 0/88توزیع شد .سطح اعتماد آن نیز در آزمون کوهن و
امتیازدهی گروه دانشجویان و اساتید  0/45به دست آمده است [-43
]44؛ بنابراین دارای پایایی اجرایی الزم در جوامع آماری با شرایط
یکسان میباشد .معیارهای سنجش کیفیت آموزش در پرسشنامه
مذکور شامل  9معیار یادگیری ،اشتیاق ،سازماندهی ،تعامل گروهی،
دیدگاه شخصی ،وسعت نظر ،امتحان ،نمرهدهی و ارزیابی کلی است که
در قالب  33سؤال (سنجه) تنظیم شدهاند.
در پیشینه کاربرد این ابزار ،میتوان به مطالعه کافی و گیبس
( )Gibbs&Coffeyاشاره کرد .آنها اذعان دارند که این ابزار یکی از
پرکاربردترین ابزارهای ارزیابی در زمینه سنجش دیدگاه دانشجویان از
کیفیت سیستم آموزش ،مدلها و برنامههای آموزشی در انگلستان و
آمریکا است .در تحقیق آنها ،دیدگاه جامعه آماری شامل  20دانشجو از
هر استاد ،در مورد سیستم آموزشی ،ارزیابی شد .دادهها به روش تحلیل
عامل و همبستگی بین متغیرهای پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند [ .]45در تحقیق مقطعی دیگری از این ابزار به منظور بررسی
کارآمدی تدریس در سیستم آموزشی مقاطع عالی یونان استفاده شد.
جامعه آماری این پژوهش  31دانشجو از هر دانشکده بود .در تحلیل
دادهها نیز از تحلیل عامل و مسیر استفاده شد [ .]46درمورد آموزش
معماری نیز میتوان به مطالعه انجام شده در مدرسه معماری دانشگاه
بارسلون اشاره کرد .این تحقیق در تدریس درس ساختمان و به منظور
حل مشکالت تدریس به روش مسأله-محور ( ،)Problem- basedبا
استفاده از تکنیک مشارکت فعال ،انجام شده است .در سنجش کارآمدی
این فناوری از پرسشنامه استاندارد سنجش میزان رضایتمندی
دانشجویان از آموزش ،به شکل پیش و پس آزمون استفاده شده و نتایج
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند [ .]47بنابراین ،به نظر میرسد این
ابزار دارای کارآمدی الزم برای سنجش تکینکهای آموزش بازسازی بر
اساس معیارهای خود باشد.
به منظور ارزیابی میزان یادگیری دانشجویان و افزایش اشتیاق آنان به
این گرایش ،اجرای پرسشنامه در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون بر
روی دانشجویان معماری با گرایش بازسازی پس از سانحه ،انجام شد.
جامعه آماری پژوهش شامل  21دانشجوی ترم اول کارشناسی ارشد
بازسازی دانشجویان روزانه (گروه  )1و پردیس (گروه  )2بود (جدول)2
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که به دلیل کوچک بودن جامعه ،کل آن به عنوان نمونه پژوهش در نظر
گرفته شد .هدف از انتخاب این جامعه ،خالی بودن ذهن دانشجویان
جدیدالورود از مباحث بازسازی و اولین تجربه رویارویی آنان با مبانی
نظری و فناوری آموزشی مورد نظر بود .مرحله اول پرسشنامه در ابتدای
ترم تحصیلی  2019-2018و مرحله دوم ،پس از اجرای شیوه آموزش
مورد نظر ،در زمان امتحانات پایان ترم اجرا شدند .دادههای حاصل از
هر دو مرحله با استفاده از آزمونهای پارامتریک ،تی زوجی و آزمون
همبستگی پیرسون در نرمافزار  ،SPSS16مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج
استخراج شدند .به منظور سنجش اعتبار یافتهها ،مجددا پژوهش در
سال  2020-2019و توسط گروه  15نفره دانشجویان جدیدالورود اجرا
و با کمترین سطح خطا ،یافتههای تحقیق تأیید شدند.
جدول  :2اطالعات دموگرافیک جامعه پژوهش
Table 2: Demographic data of the research community
Population
Gender
Birth year
1995-1986

M=6 F=6

Group 1

1995-1988

M=2 F=7

Group2

نتایج و بحث
در ابتدا برای انتخاب آزمون آماری مناسب و بیان نرمال یا عدم نرمال
بودن دادهها ،از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف ( Kolmogorov- smirnov
 )testاستفاده شد .این آزمون برای تصمیم بر اینکه دادهها از جامعهای
با توزیع نرمال یا غیرنرمال هستند ،مورد استفاده قرار میگیرد [ .]48با
توجه به خروجیهای این آزمون ،سطح معناداری برای تمامی معیارها
بیشتر از  %5بهدست آمد که نشان دهنده نرمال بودن دادههای مربوط
به تمامی معیارها است (جدول 3و .)4بنابراین از آزمونهای پارامتریک
برای تحلیل دادهها استفاده شد.
جدول  :3آزمون کلموگروف_اسمیرنوف پیشآزمون
)Table 3: Kolmogorov- Smirnov test (pretest
Status
N
N
N
N
N

Sig.

Z

SD

Mean

Sample

size

Variables
)(pretest

0.29

0.98

2.6212

14.85

20

learning

0.62

0.75

1.8144

11.65

0.77

0.66

2.3597

14.1

20
20

enthusiasm

0.74

0.68

3.2216

12.2

0.56

0.79

1.0894

7.35

20
20

organization
interaction
overall

جدول  :4آزمون کلموگروف_اسمیرنوفپسآزمون
)Table 4: Kolmogorov- Smirnov test (posttest
Status

N
N
N
N
N
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یافتههای حاصل از تحلیلهای آماری
یادگیری
بنابر هدف تحقیق ،یادگیری از معیارهای ارزیابی کارآمدی فناوری
آموزش مورد مطالعه است .این معیار با پرسشهایی در حیطه جذابیت
و چالش برانگیزی درس؛ فراگیری مطالب ارزشمند؛ افزایش عالقهمندی
و رغبت به گرایش به واسطه این درس؛ و فراگیری و آموختن مطالب
مرتبط با درس ،از دیدگاه دانشجو مورد محک قرار گرفته است .برای
بیان معنادار بودن یا عدم آن ،اختالف میانگین نمرات پرسشهای مربوط
به شاخص یادگیری پیش و پس از اجرای آموزش از آزمون تی زوجی
( )Paired samples t-testاستفاده شده است .مشاهده شد که میانگین
نمرات یادگیری در پسآزمون نسبت به پیشآزمون افزایش داشته است.
در اختالف میانگین شاخص یادگیری حد باال و حد پایین در یک طرف
صفر قرار دارند که این خود نشان دهنده وجود اختالف قابل توجه در
میانگین پیشآزمون و پسآزمون میباشد .برای بیان معنیداری اختالف
میانگین از آزمون تی زوجی استفاده شد .طبق جدول  5مشاهده میشود
که در سطح خطای کمتر از  5درصد ،سطح معناداری آزمون 0/045
است .بنابراین میانگین نمرات متغیر یادگیری دارای اختالف معنادار
هستند (جدول  .)5نتیجه میشود ،با سطح اطمینان  95%این فناوری
بر افزایش سطح یادگیری دانشجویان بازسازی ،مؤثر بوده است.

اشتیاق
با توجه به روشهای کاربردی در آموزش کارگاه توسط استاد و توصیف
عملکرد هریک ،انتظار است که اشتیاق و عالقه دانشجو به مباحث و
درس کارگاه بازسازی افزایش داشته باشد .سنجش این معیار در
پرسشنامه بر حسب عملکرد استاد در تدریس ،میزان انرژی و عالقه در
ارائه مباحث ،و نحوه بیان مطالب سنجیده شده است .برای بیان
معناداری اختالف میانگین نمرات متغیر اشتیاق پیش و پس از آموزش
از آزمون تی زوجی استفاده شد .مشاهده شد که میانگین نمرات در پس
آزمون بیشتر شده است .بر اساس جدول حد باال و حد پایین در یک
طرف صفر قرار دارند که نشان دهنده وجود اختالف قابل توجه در
میانگین پیش آزمون و پس آزمون میباشد .برای بیان معنادار اختالف
میانگین از آزمون تی زوجی استفاده شد .طبق جدول  ،6مشاهده
میشود که در سطح خطای کمتر از  5درصد ،سطح معناداری آزمون
تی  0/023میباشد .بنابراین میانگین نمرات شاخص اشتیاق دارای
اختالف معنادار است (جدول  .)6و با سطح اطمینان  95%فناوری
آموزش مورد مطالعه بر افزایش اشتیاق دانشجویان به مباحث درسی و
گرایش تأثیرگذار بوده است.

Z

SD

Mean

Sample
size

Variables
)(posttest

0.505

0.824

3.05907

15.9

20

learning

0.20

1.063

2.27746

12.65

0.51

0.82

3.58762

15.15

20
20

enthusiasm

تعامل گروهی

organization

0.25

1.013

3.72191

14.8

20

0.21

1.061

1.4290

8.6

یکی از روشهای اصلی مورد استفاده در آموزش بازسازی است .این
معیار در قالب تشویق دانشجو به مشارکت در مباحث کالس؛ به اشتراك
گذاشتن ایدهها توسط دانشجو؛ تشویق به پرسش و دریافت جوابهای

Sig.

20

interaction
overall

علی شرقی و همکاران

A. Sharghi et al.

()164

مناسب و تشویق به بیان ایده و دریافت پاسخ از سوی استاد ،مورد
سنجش قرار گرفت .مطابق جدول ،حد باال و پایین در یک طرف صفر
قرار دارند که خود نشان دهنده وجود اختالف قابل توجه در میانگین
پیش آزمون و پس آزمون است .برای بیان معنیداری اختالف میانگین،
از آزمون تی زوجی استفاده شد .طبق جدول مشاهده شد که در سطح
خطای کمتر از  5درصد ،سطح معناداری آزمون تی  0/020میباشد.
بنابراین میانگین نمرات شاخص تعامل گروهی دارای اختالف معنادار
است (جدول  .)7بر اساس یافتهها ،فناوری آموزش بازسازی سبب
افزایش تعامل گروهی و یادگیری تعاملی دانشجویان با سطح اطمینان
 %95شده است.

ارزیابی کلی
دانشجو از استاد و درس ،که بر اساس یافتهها مشخص میشود که
میانگین نمرات متغیر ارزیابی کلی ،در پس آزمون بیشتر از پیش آزمون
شده است .مطابق جدول  ،8حد باال و حد پایین در یک طرف صفر قرار
دارند که این خود نشان دهنده وجود اختالف قابل توجه در میانگین
پیشآزمون و پسآزمون است .برای بیان معنیدار بودن اختالف میانگین
از سطح معنیداری آزمون تی زوجی استفاده شد .مشاهده میشود که
سطح معناداری آزمون  0/001میباشد .بنابراین میانگین نمرات متغیر
ارزیابی کلی در دو آزمون دارای اختالف معنادار است .بر اساس نتایج
سطح ارزیابی دانشجویان از گرایش و مباحث مرتبط با کارگاه مقدمات
بازسازی و کیفیت تدریس استاد به واسطه فناوری آموزش افزایش
معنادار در سطح اطمینان  95%داشته است (جدول .)8

جدول  :5آزمون تی زوجی شاخص یادگیری
Table 5: Paired t-test of learning index

95% Confidence interval of the
differences

sig

df

t

.045

19

-2.146

sig

df

t

.023

19

-2.476

Upper

Lower

-.02604

-2.07396

SEM

.48923

Standard
deviation

2.18789

Mean

-1.05000

Learning

– pretest
posttest

Pair 1

جدول  :6آزمون تی زوجی شاخص اشتیاق
Table 6: Paired t test of enthusiasm index
95% Confidence interval of the
differences
Upper

Lower

-.15457

-1.84543

SEM

Standard
deviation

.40393

1.80642

Mean

-1.00000

Enthusiasm

– pretest
posttest

Pair
1

جدول  :7آزمون تی زوجی متغیر تعامل گروهی
Table 7: Paired t test of interaction index

sig

df

t

.020

19

-2.532

95% Confidence interval of the
differences
Upper

Lower

-.45046

-4.74954

SEM

Standard
deviation

4.59290

1.02700

Interaction

Mean

-2.60000

– pretest
posttest

Pair 1

جدول  :8آزمون تی زوجی ارزیابی کلی
Table 8: Paired t test of overall index
95% Confidence interval of the
differences
Upper
.001

19

-3.771

-.55624

SEM

Standard deviation

Mean

Lower
-1.94376

.33146

1.48235

-1.25000

– pretest
posttest

Pair 1
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ارتباطات زوجی بین معیارها

نتیجه گیری

به منظور شناخت ارتباطات زوجی بین معیارهای مورد سنجش پژوهش

بازسازی در شرایط پس از سانحه به دلیل ماهیت منحصر به فرد خود،
با بسیاری از گرایشهای دخیل در برنامهریزی و طراحی محیط مصنوع
دارای وجوه مشترك برآمده از نیاز به توجه به فاکتورهای متعدد و اعمال
آنها در موقعیت دائما در حال تغییر پس از سانحه میباشد .الزم است
معمار در فرایند بازسازی پس از سانحه که ماهیتی زمینه-مبنا دارد ،با
ابعاد مختلف بازسازی ،با رویکردی سیستمی؛ تفکری عینی و واقعی؛
سنتز گسترده اطالعات؛ هماهنگی و مشارکت با افراد ناهمگن (ذینفعان
بازسازی)؛ روبهرو شود .تعدیل چالشهای مزبور برای معماران و
دانشجویان معماری نیازمند راهکارهای آموزشی میباشد.
در تحقیق حاضر تأثیر و کارآمدی فناوری آموزش بازسازی شامل
تکنیکهای سفر به منطقه سانحه دیده ،مطالعه موردی و تجربه تعامل
نزدیک با افراد سانحه دیده و مجریان دخیل در این زمینه؛ آموزش
چارچوبهای نظری به روش روایتگری؛ آموزش تعاملی -مشارکتی فعال
در طول دوره و بحثهای مشارکتی ،در افزایش سطح یادگیری جامع
مباحث ،دیدگاهها و چارچوبهای نظری و عملی کارگاه مقدمات
بازسازی و افزایش اشتیاق دانشجویان به این گرایش ،مورد سنجش قرار
گرفته است.
یافتههای حاصل از تحلیل آماری ،فرض پژوهش مبنی بر تأثیر این
فناوری بر یادگیری و اشتیاق دانشجویان بازسازی و ارزیابی مثبت از
مباحث دوره آموزشی و گرایش را تصدیق میکنند .بنابر نتایج حاصل از
تحلیلهای پیشآزمون و پسآزمون بر طبق آزمون تی زوجی ،فناوری
آموزش بازسازی در سطح اطمینان  ،%95دارای تأثیر مثبت و معناداری،
بر معیارهای یادگیری مباحث عملی و نظری بازسازی ،اشتیاق به درس
کارگاه بازسازی و این گرایش ،ارزیابی مثبت دانشجویان از کیفیت ارائه
درس و استاد و یادگیری تعاملی -مشارکتی ،بوده است .در مقابل این
فناوری آموزش ،در ارزیابی دانشجویان از معیارهای سازماندهی کالس،
وسعت نظر ،نمره و امتحان تأثیری نداشته و ارتباط معناداری در آزمون
این معیارها شناسایی نشد.
در بررسی ارتباطات دوسویه بین معیارهای ارزیابی فناوری آموزش بر
اساس آزمون همبستگی پیرسون ،مشخص شد که بین ادراك دانشجو
از یادگیری مباحث درس کارگاه بازسازی و ارزیابی از کیفیت تدریس
استاد و این گرایش ،رابطه معنادار و مثبت با مقدار  0/516و بین معیار
تعامل گروهی در آموزش و اشتیاق به گرایش و مباحث درسی ارائه شده
در طول ترم تحصیلی ،نیز رابطه معنادار و مثبت با مقدار  0/817وجود
دارد.
میتوان نتیجه گرفت که مجموع روشهای به کار گرفته شده در قالب
فناوری آموزش بازسازی دارای کارآمدی مناسب در آموزش مباحث
واقعی ،پیچیده و چندبُعدی بازسازی پس از سانحه به دانشجویان
معماری میباشد .نتایج بهدست آمده صحهای بر مدل الگوی
ساختارگرایی در یادگیری است و میتوان آن را به شکل زیر در روند
آموزش بازسازی بنا بر فناوری مطالعه شده ،تعدیل کرد (شکل)4

در ارزیابی کارآمدی فناوری آموزش بازسازی از آزمون ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد .بر مبنای نتایج به دست آمده ،بین معیارهای
سنجش ،دو رابطه معنادار و مثبت شناسایی شدند که به تفصیل بیان
می شوند.

ادراك از یادگیری و رضایتمندی از استاد
بین ادراك از یادگیری و رضایتمندی از استاد ،رابطه دیده شد .به دلیل
نرمال بودن دادههای مربوط به معیار ادراك از یادگیری و ارزیابی کلی
دانشجو ،از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .بر اساس
جدول  9مشاهده میشود که در سطح خطای کمتراز  5درصد ،میان
شاخص یادگیری و ارزیابی مثبت از استاد ،رابطه معنادار و مثبت با مقدار
 ،0/516وجود دارد (جدول  .)9بنابراین با افزایش ادراك از یادگیری
مباحث درسی کارگاه مقدمات بازسازی ،رضایتمندی از استاد نیز افزایش
داشته است.
جدول  :9آزمون همبستگی پیرسون دربین متغیرهای یادگیری و ارزیابی
Table 9: Pearson correlation between learning and overall evaluation indicators
Correlation
Index

Overall
*.516

Pearson correlation coefficient

.020

Significance level

20

Learning

Frequency

اشتیاق و تعامل گروهی
بر اساس یافتههای موجود در جدول  ،10بین شاخص اشتیاق و تعامل
گروهی رابطه دیده شد .با توجه به آزمون ضریب همبستگی پیرسون
مشاهده میشود که در سطح خطای کمتر از  5درصد ،میان شاخص
های اشتیاق و تعامل گروهی ،رابطه معنادار و مثبت با مقدار ،0/817
وجود دارد (جدول  .)10در نتیجه با افزایش تعامل گروهی در ارائه
مباحث درسی و آموزش ،اشتیاق به درس و گرایش بازسازی نیز افزایش
داشته است.
جدول  :10آزمون همبستگی پیرسون در بین متغیرهای اشتیاق و تعامل گروهی
Table 10: Pearson correlation between interaction and enthusiasm evaluation
indicators
Correlation
Interaction
**.817
.000
20

Index
Pearson correlation coefficient
Significance level
Frequency

Enthusia
sm
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