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تاثیر بکارگیری چندرسانه های تعاملی بر بهبود کیفیت آموزش
سازه در رشته معماری
دکتر سارا سليماني

1

چکیده:
آموزش سازه و انتقال مفاهيم آن بصورت مؤثر و کاربردي به دانشجويان معماري ،از مهمترين موضوعاتي است که تقريبا»
تمام برنامه هاي آموزشي معماري را به خود مشغول داشته است .در حال حاضر در بسياري از دانشکده هاي معماري مفاهيم
سازه با تکيه بر کتابهاي متني و سخنراني از استاد به دانشجو انتقال مي يابند ،بسياري از مفاهيم سازه انتزاعي و غير قابل
رؤيت هستند در نتيجه زمانيکه مواد آموزشي تنها بصورت متني ارائه مي شوند ،دانشجو بخاطر فقدان دانش نسبت به
مفاهيم ارائه شده ،در ايجاد مدلهاي ذهني و دريافت اطالعات بصورت عميق تر با مشکل مواجه مي شود .بيشتر اين دانش
به صورت راکد و ناکارآمد باقي مي ماند ،بطوريکه حتي وقتي مرتبط با موضوع مسأله مطرح شده هستند ،قابل دسترسي
و استفاده نمي باشند.
از اين جهت با پذيرش ضرورت درک سازه براي معماران ،برنامه ريزان آموزش معماري بهبود آمادگي تکنيکي دانشجويان
را مورد توجه قرار داده و بدنبال بکارگيري شرايط و ابزارهايي هستند که شانس بيشتري را براي يادگيري و انتقال دانش
فراهم مي سازند.
چندرسانه هاي تعاملي ابزارهاي جديدي هستند که با بکارگيري رايانه و تواناييهاي آن تصور ساختن مفاهيم انتزاعي را
امکانپذير ساخته و بعالوه قادر هستند دانشجو را بصورت فعاالنه اي در آموزش دخالت دهند .راهبردهاي آموزشي اي که
دانشجو را بصورت فعاالنه تري در فرآيند يادگيري بکار مي گيرند ،تأثير بسيار مثبتي بر يادگيري و انتقال دانش دارند.
هدف اين مقاله بررسي دقيقتر چالشهاي آموزش فعلي سازه به دانشجويان معماري و ارائه راهکار جهت ارتقا آموزش سازه
و مفاهيم آن در سطح متوسط مي باشد .در اين راستا نقش و امکانات چندرسانه هاي آموزشي در يادگيري و انتقال دانش
سازه اي به دانشجويان معماري مورد بررسي قرار گرفته است.

واژه های کلیدی:
آموزش سازه ،معماري ،يادگيري ،انتقال دانش ،تکنولوژي آموزشي ،چندرسانه تعاملي.

 .1استادیار گروه معماری ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه کردستانS_Soleimani@iust.ac.ir .

76

نشریه علمی -پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران  .شماره  .5بهار و تابستان 1392

مقدمه
بررسيها در ارتباط با آموزش درس سازه به دانشجويان معماري
مؤيد اين موضوع است روشهايي که امروزه در عرصه آموزش سازه در
دانشکده هاي معماري بکار گرفته مي شوند ،براي بيشتر دانشجويان
ناکافي به نظر مي رسند ،بطوريکه آموزش سازه و انتقال مفاهيم آن
بصورت کاربردي ،از جمله مهمترين مباحثي درآمده که تقريبا" تمام
برنامه هاي آموزش معماري را بخود مشغول ساخته است.
در حال حاضر آموزش به صورت سنتي با پايه مهندسي صورت
مي پذيرد كه اين روش بطور فزآينده اي به سمت ناكارآمدي و
بي استفاده بودن گام بر مي دارد .البته هدف از تأکيد بر آموزش
سازه اين نيست که دانشجويان معماري مهندسين سازه گردند ،بلکه
هدف اين است که اطالعات آنها صرفا" در حد آشنايي با جنبه-
هاي سازه اي پروژه هاي خود يا در حد برقراري ارتباط منطقي با
مهندسين سازه و حتي گاهي اوقات محاسبه برخي اجزاء سازه اي،
محدود و مختصر نگردد .هدف متعالي تر بهره برداري هوشمندانه و
تمام عيار از توان سازه در تمام مراحل طراحي معماري است ،نه فقط
در انتها آن هم بعنوان چيزي که براي برپا داشتن ساختمان ضرورت
دارد .براي دستيابي به چنين قدرت و توانايي دانشجو مي بايستي به
درک عميقتر از رفتار سازه اي ساختمان دست يابد.

 .1مشکالت ناشي از آموزش فعلي سازه در معماري
بي توجهي به آموزش سازه مشکالت متعددي را در عرصه کار
حرفه اي فراهم ساخته و از اين طريق هزينه هاي غيرضروري را به
دولتها تحميل کرده است.
از جمله ايرادات وارد بر آموزش سازه و مشکالت ناشي از آن مي توان
به موارد زير اشاره داشت.

ناتواني آموزش فعلي در انتقال مفاهيم کاربردي به
دانشجويان
روشهاي فعلي آموزش سازه در انتقال مفاهيم کاربردي به
دانشجويان معماري ناتوان هستند ،مي توان دالئل زير را براي آن
برشمرد (:)Vassigh, 2005 ,2
الف .روند آموزش سازه و ابزارهاي آموزشي بکار رفته در آن ،به
طور عمده از برنامه هاي مهندسي با كمي تغيير گرفته شده اند.
كمي است.
بنابراين آموزش بسيار ّ
برنامه هاي زيادي براي آموزش محاسبات و تحليل سازه تحت
بارگذاري طراحي گرديده اند و اگرچه که تالش شده اين برنامه ها
براي استفاده کننده جذاب باشند ،اما استفاده از آنها نياز به دانش
مهندسي سازه و دايره لغات پيچيده رياضي دارد .اين ابزارها براي

تحليلهاي مهندسي طراحي شده اند و بميزان چشم گيري استفاده از
آنها براي دانشجويان معماري مشکل مي باشد .دانشجويان معماري
نه زمينه و بستر يادگيري مهارتهاي رياضي و نه وقت کافي براي
درك فرمولهاي آن را در اختيار دارند ،بنابراين به سرعت نااميد و
بي عالقه گشته و سازه نيز براي آنها ترسناك و غير قابل استفاده
مي گردد.
ب .روشهاي مهندسي بكار رفته در آموزش سازه و تكنولوژي
ساختمان به اين ترتيب عمل مي کنند كه بطور متوالي يك سازه را
به اجزا كوچكترش تقسيم کرده ،سپس يك عنصر كوچك را از ساير
اعضا سازه اي جدا و بر آن دقت و تفحص مي كنند .روش مهندسي
بر تحليل و اجراي كمي ساخت و توليد سازه اي تاكيد دارد .از اين
طريق دانشجو عمال" در اولين مراحل تجزيه و تحليل اجزا باقي
مانده و از کل جريان طراحي بدور مي ماند و اصول الزم و اساسي
به وي انتقال نمي يابند.
ج .در بسياري از برنامه هاي آموزشي معماري ،آموزش سازه جداي
از ساير دروس معماري آموزش داده ميشود ،برنامه هاي آموزش سازه
بندرت يا هرگز با آموزش طراحي بطور كامل جمع شده اند.

عدم هماهنگي آموزش سازه با نيازهاي محيط کار
حرفه اي و مقتضيات دنياي معاصر
امروزه طراحي و ساخت ساختمانهاي مدرن فرآيندي چند رشته-
اي است ،از اين رو معمار مي بايستي درك صحيحي از سازه هاي
مورد استفاده داشته باشد تا حداقل ساماندهي مناسب و كارآمدي
از اعضاي تيم تكنيكي مورد نياز خود براي تكميل ساختمان فراهم
سازد .اما در حال حاضر آموزش فعلي معماراني را پرورش مي دهد
که فاقد چنين تخصصهايي هستند .متاسفانه اين شرايط مشکالت
در خور توجهي را به دنبال داشته است:
 واگرايي سازه و معماري؛ بهاي گزاف اقتصادي؛ كافي نبودن آمادگي فارغ التحصيالنمعماري در عرصه طراحي سازه و كاربرد آن ،هزينه هاي غيراقتصادي
فراواني را بي جهت موجب شده است ،چراکه شركتهاي معماري
مجبور هستند به نيازهاي آموزشي معمارانشان در ارتباط با مفاهيم
اوليه طراحي سازه رسيدگي کرده و آنها را در اين زمينه آموزش
دهند.
 کمرنگ شدن نقش معمار در فرآيند ساخت؛ با شانه خالي كردنمعمار از اخذ تصميمات مهم در ارتباط با مسائل تكنيكي کنترل او بر
فرآيند ساخت و ساز و طراحي محيط کاهش يافته است.
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ساعات آموزشي زياد در عين کارآيي و بازدهي کم؛
در حالي که درصد بااليي از ساعات آموزشي رشته معماري به
دروس سازه اي اختصاص داده شده است ،ساختار آموزشي اين
دروس در دانشکده هاي معماري مورد بي مهري قرار گرفته است.
مواد درسي دوره کارشناسي معماري به چهار حوزه قابل تقسيم
مي باشد (گالبچي:)1382،194 ،
* حوزه طراحي معماري به عنوان تنه اصلي يا ستون فقرات دوره؛

* حوزه فن ساختمان؛
* حوزه تاريخ معماري و مرمت؛
* حوزه مجتمعهاي زيستي؛
بزرگترين حوزه بعد از رشته معماري متعلق به حوزه فن ساختمان
بوده و از مجموع  184واحد ،در حدود  40واحد بطور مستقيم و
غيرمستقيم در راستاي فن ساختمان قرار مي گيرد (نمودار.)1

نمودار .1چيدمان حجم واحدها -گالبچی ()1382

عدم انطباق ساختار آموزش فعلي سازه بر روند
يادگيري غالب در معماران؛

 .2بهبود و ارتقاء ساختار برنامه آموزشي درس سازه با
استفاده از چندرسانه هاي آموزشي

مغز انسان از دو نيمکره تشکيل يافته است .نيمکره ي چپ مغز
داراي ويژگيهايي از قبيل منطقي فکرکردن ،بهره گيري از محاسبه
و استدالل مي باشد؛ و نيمکره ي سمت راست مغز با روحيه ي آزاد
فکرکردن فضايي فکر کردن ،بدون توجه به محدوديت زمان ارتباط
دارد.
نحوه مراجعه به هر يک از دو نيمکره مغز بصورت عادت ،توسط
افراد انتخاب مي شود و مي تواند تحت تأثير شرايط محيط قرار
گيرد .از آنجاييکه معماران با تصاوير سه بعدي سروکار دارند براي
انجام فعاليتها ،ناخودآگاه به نيمکره راست مغز مراجعه مي کنند ،از
اين جهت آموزش در مسير بصري و سه بعدي تأثيرگذارتر از آموزش
با ساختار متني خواهد بود.
با استناد به مباحثي که مطرح شد ،آموزش سازه مشکالت
متعددي را باعث گرديده که بررسي دقيق تر جهت يافتن الگوهاي
جديد آموزش را ضروري مي سازد.

محققين کيفيت و ساختار برنامه هاي آموزشي را بعنوان فاکتور
برجسته اي در فرآيند يادگيري و انتقال دانش معرفي کرده اند
و نشان داده اند آموزش با ساختار متني همخواني با مؤلفه ها و
تئوريهاي يادگيري ندارد و نمي تواند منجر به يادگيري مؤثر و انتقال
دانش گردد.
بسياري از محققين براين باورند که در زمان تهيه و تنظيم ساختار
يک برنامه آموزشي ،مؤلفه هاي يادگيري و ساختار و عملکرد حافظه
مي بايستي در فرآيند يادگيري و انتقال دانش مورد توجه قرار گيرند.
امروزه اين شرايط توسط تکنولوژيهاي آموزشي فراهم شده است.
در حال حاضر پيشرفتهاي تکنولوژي امکانات گسترده اي را در حوزه
آموزش در اختيار قرار داده است به گونه اي که با غلبه بر مشکالت
آموزش فعلي ،نقش مؤثري بر بهبود يادگيري و انتقال دانش داشته-
اند.
از جمله مي توان به سيستمهايي اشاره داشت که با استفاده از
رايانه طراحي شده اند .محيطهايي که نمايش جامعي از اطالعات را
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به صورت الکترونيکي و با کنترل استفاده کننده بر تعداد متنوعي
از رســــانه ها (مديـاها) و گونه هاي اطالعاتي چون عکس ،فيلم،
متن ،گرافيـک ،اعداد و اطالعات ارائه مي دهند .در آموزش به کمک
چندرسانه ها ،نوآوريهاي تکنولوژيکي با استراتژيهاي آموزشي همراه
شده است.
آنچه که امروزه در آموزش سازه ناديده گرفته شده ،نقش
تکنولوژيهاي آموزشي است .با توجه به ساختار بصري چندرسانه ها
و بسياري تواناييهاي ديگر که در ادامه نقد و بررسي مي گردند،
چندرسانه هاي تعاملي ابزارهاي قدرتمندي هستند که مي توانند بر
بسياري از مشکالت آموزش فعلي سازه و نتايج ناشي از آن بر حرفه
معماري بکاهند.

طبقه بندي رسانه هاي آموزشي
طبقه بندي رسانه ها بيشتر بدين دليل انجام مي گيرد که تصور
مي شود اگر رسانه اي ويژگي خاصي را دارا باشد ،اين رسانه مي
تواند در خدمت به هدفي قرار گيرد که مستلزم همان ويژگي خاص
است.
رسانه ها را به گونه هاي مختلف دسته بندي کرده اند ،يک
گروه از اين دسته بندي ها ،دسته بندي است که به وسيله اندرسن
( ،1976به نقل از علي آبادي ،1390 ،ص  )126صورت گرفته است:
مواد ديداري غيرشفاف (انواع کتاب ها ،مجله ها و ،)...مواد شنيداري
(فقط صدا) ،مواد شنيداري -ديداري غير شفاف( ،کتاب همراه با
نوار) ،مواد ديداري شفاف وثابت (اساليد) ،مواد شنيداري -ديداري
شفاف ثابت (اساليد ناطق) ،مواد ديداري متحرک ( فيلم متحرک
صامت) ،مواد شنيداري -ديداري متحرک ( فيلم متحرک ناطق) ،سه
بعدي ها (ماکتها) ،رايانه ها.
عالوه بر مواردي که اشاره شد؛ در حال حاضر رسانه هاي آموزشي
ديگري نيز بوجود آمده اند که در مقايسه با رسانه هاي اشاره شده
داراي ظرفيت ها و مزيت هاي بهتر و بيشتري هستند؛ رسانه هاي
جديد چون چند رسانه ها (ترکيب چندين رسانه) ،فرارسانه ها و
انواع آموزش هاي مبتني بر شبکه ،ضمن داشتن امتيازات رسانه-
هاي قديمي ،امتيازات فراوان ديگري نيز دارند .توسعه نرم افزاري
و سخت افزاري نيز اين امکان را فراهم ساخته است که رسانه هاي
آموزشي با کيفيت مناسب و با کارايي باالتري توليد گردند.
تقسيم بندي هاي فوق تا حدودي براساس خصوصيات فيزيکي
انجام شده است ،تقسيم بندي براساس اينکه چگونه در روند
يادگيري ،يادگيرنده از رسانه ها استفاده مي کند نيز بايد مورد توجه
قرار گيرد .بر اين اساس رسانه هاي آموزشي را مي توان به دو دسته
کلي يک طرفه يا غيرتعاملي و دوطرفه يا تعاملي تقسيم بندي کرد.
رسانه هاي يک طرفه يا غيرتعاملي؛ به صورت ارتباط يک طرفه و به

طور کلي دادن اطالعات به يادگيرنده بکار مي روند.
رسانه هاي تعاملي يا دوطرفه؛ رسانه هاي تعاملي يا دوطرفه خودکفا
هستند ،سبب ايجاد موقعيت آموزشي دوطرفه بين يادگيرنده و مواد
آموزشي مي شوند و براساس برخوردهاي مداوم يادگيرنده و رسانه
طرح ريزي شده اند.
با اين توصيف از رسانه هاي تعاملي و غيرتعاملي ،مي توان گفت
رسانه هاي نوشتاري ،شنيداري ،ديداري ثابت و متحرک جزء رسانه
هاي غيرتعاملي به شمار مي روند و رسانه هايي چون برنامه-هاي
چندرسانه اي رايانه اي و شاهراه هاي اطالعاتي جزء رسانه اي تعاملي
محسوب مي گردند (ذوفن و لطفي پور .)254 ،1380
در اين پژوهش با توجه به ساختار انتزاعي مفاهيم سازه اي و
ساختار بصري رشته معماري چندرسانه هاي تعاملي مخاطب قرار
گرفته اند چراکه تحقيقات نشان داده چندرسانه هاي تعاملي با
همراه ساختن عامل تعامل در امر يادگيري يادداري و انتقال مطالب
آموخته شده را بهبود مي بخشند .همچنين افراد وقتي که در يک
محيط آموزش تعاملي مشغول يادگيري مي شوند ،مواد آموزشي را
سريع تر و با نگرش مثبت تري ياد مي گيرند(استافرد ،1990 1به
نقل از نجار .)130 ،1996

اصول انتخاب رسانه هاي آموزشي
الگوهاي انتخاب رسانه شامل سه طبقه از عواملي هستند که
انتخابها را محدود مي کنند که عبارتند از:
صفات فيزيکي رسانه ها؛ شناسايي انواع رسانه ،ظرفيتها
و محدوديتهاي هر يک الزمه بکارگيري صحيح آنها در انواع
آموزشهاست.
ويژگيهاي تکليف؛ نوع عملکردي که درنتيجه آموزش از
يادگيرندگان انتظار مي رود در انتخاب رسانه براي آموزش تاثيرگذار
مي باشد .براي معماران توانايي طراحي سازه اي حائز اهميت است
تا انجام محاسبات سنگين سازه اي ،از اين جهت انتخاب رسانه ها
مي بايستي در اين راستا باشد.
ويژگيهاي يادگيرندگان؛ هنگام انتخاب رسانه ويژگي هاي
يادگيرندگان بايد مورد مالحظه قرار گيرد .يادگيرندگاني که از نظر
سبک يادگيري متفاوتند ،مي توانند از ارائه مطلبهاي رسانه اي که با
سبک يادگيري آنها همخواني دارد بيشترين سود را ببرند .همانطور
که بيان گرديد ،در دانشجويان معماري نيمکره راست فعالتر بوده از
اين جهت آموزش بصري و سه بعدي تاثيرگذارتر خواهد بود.

اساس شکل گيري چندرسانه هاي تعاملي
چندرسانه هاي آموزشي بر اساس ساختار ذهن و اينکه چگونه
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عمل مي کند ،شکل گرفته اند و در حقيقت عالوه بر همراه ساختن
تئوريهاي آموزشي با تکنولوژي (کامپيوتر) ،ساختار حافظه را توسط
تکنولوژي به خدمت گرفته اند.
چندرسانه ي آموزشي بر اساس دو ويژگي زير شکل گرفته اند:
* چگونگي يادگيري ،ذخيره سازي و ساماندهي اطالعات در
حافظه؛
* تئوريهاي مرتبط با يادگيري و توانايي چندرسانه ها در بکار
گرفتن آنها؛
چگونگي يادگيري ،ذخيره سازي و ساماندهي اطالعات در
حافظه؛

اين فرآيند به کمک مدل پردازش اطالعات شخص توضيح داده
شده است .اين مدل يادگيري را فرآيندي دروني توصيف کرده است
که در آن حافظه عنصر اصلي است.
حافظه از دو قسمت تشکيل شده است .1 :حافظه کوتاه مدت
.2حافظه بلندمدت (حافظه کوتاه مدت اطالعات را بصورت موقت
و حافظه بلندمدت اطالعات را بصورت ماندگارتري ذخيره مي کند).
اينکه حافظه انسان چگونه با محرکهاي اطالعاتي برخورد مي کند،
در يک فرآيند سه قسمتي معرفي شده است ( Wickensبه نقل از
:)2، 1996 ،Ramsey
گام اول :رمزگذاري ،2اينکه چگونه اطالعات در حافظه کوتاه مدت
جاي مي گيرند.
گام دوم :ذخيره سازي ،3فرآيندي است که در آن اطالعات
رمزگشايي 4مي گردند.
گام سوم :بازيابي ،5عبارت از جمع آوري موفقيت آميز اطالعات
از حافظه مي باشد.
دانشمندان باور دارند که اطالعات ورودي به صورت صوتي ،بصري
يا متحرک قبل از آنکه در حافظه طوالني مدت ذخيره گردند ،از طريق
حافظه کارکننده يا کوتاه مدت پردازش مي شوند.
مطالعات نشان داده که حافظه کوتاه مدت هم از نظر زماني و هم از
نظر ظرفيت بسيار محدود است .حافظه کوتاه مدت در حدود  7عنصر
را ذخيره مي کند .حافظه کوتاه مدت تنها بميزان چند ثانيه با اطالعات
سر و کار دارد و تقريبا» تمام اطالعات پس از بيست ثانيه فراموش
مي گردد ،مگر آنکه با تمرين و مرور ذهني احيا گردد .اينکه در يک
زمان محدود چه مقدار اطالعات مي تواند جذب و پردازش گردد به
فاکتورهايي از قبيل چگونگي ارائه اطالعات به مخاطب بستگي دارد.
تئوريهاي مرتبط با يادگيري و توانايي چندرسانه ها در

بکار گرفتن آنها؛

چندرسانه ها براساس تئوريهاي زير شکل گرفته اند:
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تئوري کدگذاري دوتايي6؛
تئوري تجميع محرکها7؛
تئوري بارشناختي( 8)CLT؛
مطابق با تئوري کدگذاري دوتايي پردازش اطالعات از طريق يکي
از دو کانال و بصورت مستقيم صورت مي گيرد .يک کانال اطالعات
زباني مثل متن يا صوت را پردازش مي کند ،کانال دوم اطالعات
غيرکالمي مثل تصاوير و ادراکات بصري را پردازش مي کند .اطالعات
مي توانند از طريق هر دو کانال پردازش گردند .يادگيري زمانيکه
پردازش اطالعات از طريق هر دو کانال صورت مي گيرد ،بهتر اتفاق
مي افتد چرا که مسيرهاي شناختي بيشتري ايجاد ميگردد که مي-
توانند توسط بازيابي اطالعات دنبال گردند (نمودار.)2
تئوري تجميع محرکها ادعا مي کند وقتيکه تعداد اشارات يا
محرکها افزايش مي يابند (متن همراه با موسيقي ،صوت ،تصوير سه
بعدي ،انيميشن و يا فيلم) يادگيري نيز افزايش مي يابد .زمانيکه
اطالعات از کانالهاي مختلفي ارائه مي گردند ،يکديگر را تقويت کرده
و منجر به ارتباط مؤثرتري مي گردند.
براساس دو تئوري مذکور کارآيي در چندرسانه هاي آموزشي بر
اين فرض شکل گرفته که افزودن يک رسانه (مديا) براي مخابره
يک پيغام بطور مؤثري حجم ارتباط را افزايش مي دهد .همچنين
سورين اضافه مي کند وقتيکه محرکها نامرتبط هستند تداخل اتفاق
مي افتد و منجر به ايجاد ارتباط نامناسبي مي گردد (مایر،2002 ،
 .)109اين تئوري اخيرا» در مطالعات چندرسانه ها باب شده است.
چرا که محققين نشان داده اند که استفاده از چندرسانه ها مي تواند
يادگيري را از طريق کاهش بارشناختي نامربوط افزايش دهد.

نمودار .2تئوري کدگذاري دوتايي( -ماير )1992

فاکتورهاي تأثيرگذار بر کارآيي چندرسانه ها
ماير ( ،2001صص )107-119يک دهه در ارتباط با تأثير
چندرسانه ها بر يادگيري مطالعه کرده اند .بر اساس نتايج آنها ،در
طراحي چندرسانه ها مي بايستي موارد زير لحاظ گردند:
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اصل همراهي ابزارها :9براين اساس جهت کارايي بيشتر مي-
بايستي چند رسانه هماهنگ با هم بکار گرفته شوند.
اصل مجاورت فضايي :10در هنگام ارائه متن همزمان با تصوير،
متن مي بايستي در کنار تصوير جاسازي شود.
اصل مجاورت زماني :11يادگيري در حالي که کلمات و تصاوير
بصورت همزمان و منطبق برهم ارائه مي شوند بهتر اتفاق مي افتد.
ماير نتيجه گرفته است که چندرسانه هاي همزمان مي تواند بار
شناختي نامربوط (تئوري بار شناختي) را کاهش دهد و منابع
شناختي اضافه اي را براي حل مسأله ايجاد مي کند .در حاليکه
بار شناختي اي که در چندرسانه هاي غير همزمان اتفاق مي افتد،
عملکرد يادگيري را کاهش مي دهد.
اصل وابستگي :12زمانيکه کلمات ،تصاوير و صداهاي خارجي
حذف مي گردند ،يادگيري بهتر اتفاق مي افتد .ارائه مي بايستي
بصورت مختصر و واضح باشد .افزودن يک توضيح نامربوط مانع
يادگيري دانشجو است.
اصل کيفيت :13بعنوان مثال دانشجو از انيميشن و متن بصورت
همزمان بهتر از انيميشن به تنهايي ياد مي گيرد.
نجار ( ،1996صص  )129-150نيز دسته بندي ديگري ارائه
نموده است .او بيان داشته است که چندرسانه ها در قياس با
آموزش سنتي ،هميشه باعث بهبود در يادگيري نمي گردد و تنها
در موقعيتهاي ويژه اي منجر به بهبود در يادگيري مي گردد که
عبارتند از:
زماني که منجر به کدگذاري دوتايي (تئوري کدگذاري دوتايي)
اطالعات مي گردد که به آن اشاره شد؛
زماني که ابزارهاي آموزشي بکار رفته در يک چندرسانه از يکديگر
پشتيباني مي کنند؛ زمانيکه اطالعات بصورت مرتبط و هماهنگ با
هم و بعنوان مکمل يکديگر در چندرسانه عمل مي کنند ،تصاوير به
توصيف متن کمک مي کنند و شرايطي را فراهم مي سازند که تحت
آن دانشجو بين اطالعات زباني و غير زباني ارتباط برقرار مي کند
و بدين ترتيب کدگذاري دوتايي اطالعات منجر به بهبود يادگيري
مي گردد.
زماني که به يادگيرنده با دانش اوليه يا استعداد کمتر عرضه مي-
گردد؛ چندرسانه ها براي دانشجويان با دانش اوليه با استعداد کم
مؤثرتر واقع مي گردد ،چراکه به آنان کمک مي کند که از موضوع
آموزش داده شده يک مدل شناختي بسازند .افراد با توانايي باال اين
مدل را مي توانند حتي با متن تنها نيز بسازند .همچنين فرد با دانش
باال محتمل تر است که بداند چه اطالعاتي مهم تر است و توجه اش
را بر آن اطالعات متمرکز مي سازد.

فوائد استفاده از چندرسانه هاي آموزشي نسبت به
روشهاي مرسوم
پژوهشهاي متعددي که در ارتباط با تأثير تکنولوژيهاي آموزشي
بر يادگيري و انتقال دانش صورت گرفته اند ،فوائد زير را براي
تکنولوژيهاي آموزشي برشمرده اند:
* استفاده از تکنولوژيهاي آموزشي نقش استاد را از سخنران به
مشاور تغيير داده و از اين طريق ساعات طوالني سخنراني معلم
کاهش مي يابد ،چراکه يادگيري توسط خود شخص اتفاق مي افتد،
همچنين زمينه مساعدي جهت تغيير آموزش از حالت سخنراني
و معلم محور ،به آموزش فعال و يادگيرنده محور فراهم مي گردد
(احدیان ،رمضانی ،محمدی .)154 ،1390
* به کمک تکنولوژيهاي آموزشي ،يادگيريِ مستقل ،عملي تر
خواهد بود و از اين طريق اساتي ِد آموزش سازه قادر خواهند بود که
زمان بيشتري را در استوديوهاي معماري صرف کنند و از اين طريق
پروژه هاي طراحي توجه بيشتري را بصورت مستقيم در ارتباط با با
طراحي سازه اي و مباحث تکنولوژي ساختمان دريافت خواهند کرد.
* رسانه هاي آموزشي با اختصار در گفتار و واگذاري بخش عمده
اي از فرآيند ياددهي -يادگيري به مشاهده عيني پديده ها ،صحنه
ها يا وقايع و با بکار گرفتن حواس مختلف ،مي توانند منجر به بهبود
يادگيري گردند (ميرزابيگي .)299 ،1389
* هزينه سرويس دهي آموزشي کاهش مي يابد .به کمک
تکنولوژيهاي آموزشي دفعات مراجعه به استاد کمتر شده و از اين
طريق هزينه هاي آموزشي به ميزان زيادي کاهش مي يابد .چراکه
به خدمت گرفتن کادر آموزشي جزء پرهزينه ترين بخشهاي آموزش
مي باشد.
* چندرسانه ها با استفاده از شبيه سازي يا انيميشن مي توانند
محيط واقعي را تداعي نموده و يادگيري را بهبود بخشند .يادگيري و
انتقال دانش سازه اي در شرايطي که محيط آموزشي به محيطي که
بعدها يادگيرنده در آن به کار حرفه اي مي پردازد شبيه باشد ،بهبود
مي يابد ،چراکه از اين طريق او مي تواند مفاهيم يادگرفته شده را
بصورت کاربردي ببيند و شرايط مناسب براي بکاربردن آموخته-
هايش را بيابد (.)vassigh, 5 ,2005
* کنترل گامهاي يادگيري يکي ديگر از فوائد چندرسانه هاست.
چندرسانه ها به ياد گيرنده اجازه مي دهند که شخصا" مسير
حرکتش را در فرآيند يادگيري انتخاب کند .از اين طريق يادگيرنده
مي تواند هر وقت که آمادگي دارد ،به منابع جديد مراجعه نمايد.
* تنوع موجود در رسانه هاي آموزشي ،از سويي آموزش را از
حالت يکنواخت و خسته کننده خارج مي سازد و به آن جذابيت و
گيرايي مي بخشد و از سوي ديگر شرايط بهتري براي نوعي تکرار
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مفيد در ارائه محتوا ،مفاهيم ،اصول و روشهاي علمي مورد نظر فراهم
مي آورد.
* دانش و اطالعات بيشتر با هزينه کمتري در اختيار است .به
کمک تکنولوژي ارتباطات ،اين اطالعات در همه جاي دنيا آنا"
در اختيار هستند .اين موضوع در آموزش سازه که غالبا" توسط
مهندسين سازه و با رويکرد مهندسي به دانشجوي معماري اتفاق
مي افتد بسيار حائز اهميت است .در اختيار داشتن يک الگوي واحد
مشکالت ناشي از آموزش توسط مهندس سازه در دانشکده هاي
معماري را تعديل مي نمايد.
* چندرسانه ها مي توانند با تفاوتهاي شخصي يادگيرنده انطباق
يابند و ابزاري را براي همسان کردن اين تفاوتها ايجاد کنند.
* چندرسانه ها مي توانند اطالعات دانشجو را براساس پاسخهايش
ارزيابي کند و براساس اين اطالعات منابع و مواد درسي مورد نياز
را با روشهاي مختص به شخص و کاربردي براي او ،به وي عرضه
نمايد(.)Kulic, 60 ,2003
* با کمک چندرسانه ها يادگيري سريعتر اتفاق مي افتد .بعنوان
مثال ( Kulik )2003دريافتند که بميزان 88درصد در زمان
يادگيري به کمک چندرسانه ها نسبت به روشهاي سنتي صرفه
جويي مي شود.
* امکان عينيت بخشيدن به مفاهيم مجرد مي تواند درک بهتر
و يادگيري اثر بخش تري را بهمراه داشته باشد(ميرزابيگي،1389 ،
.)300

چندرسانه های موجود درآموزش سازه
به منظور درک صحیح تر آموزش به کمک چندرسانه در ادامه
به معرفی تعدادی از چندرسانه هایی که بطور مشخص برای آموزش
سازه طراحی شده اند اشاره می گردد.

نرم افزار :)On Call Instruction) OCI
اين نرم افزار در سه قسمت استاتيک ،ديناميک و مکانيک،
هرکدام بصورت پايگاههاي اطالعاتي شامل تئوريها ،نمونه ها و
مسائل سازمان يافته است .در ارائه اطالعات بطور کامل از تصاوير
سه بعدي و انيميشن استفاده شده است .اگرچه که نرم افزار بصورت
گرافيکي است اما صرفا" به منظور آموزش به دانشجويان مهندسي
طراحي شده و رهگشاي مشکالت فعلي آموزش سنتي سازه در
رشته معماري نمي باشد ،چراکه با همان ساختار سنتي سازمان
يافته است.
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تصوير .1نرم افزار OCI

تصوير  .2نرم افزار Shaping Structures

نرم افزار :Shaping Structures Statics
اين نرم افزار بيشتر از آنکه يک برنامه آموزشي باشد ،جهت آموزش
تحليل سازه کاربرد دارد ،همچنين تمام تصاوير بکاررفته در اين نرم
افزار بصورت ثابت و غيرمتحرک مي باشند ،از اين جهت اگرچه که
مخاطب آن معمار مي باشد نه مهندس اما ساختار آن امکانات الزم
جهت استفاده در آموزش سازه را در اختيار قرار نمي دهد.

نرم افزار :ISS
هدف اين پروژه ايجاد محيط مناسبي براي آموزش سازه به
دانشجويان معماري مي باشد ،بطوريکه ادراک مفاهيم پايه اي و
جنبه هاي عملي طراحي خالقانه سازه را امکان پذير سازد .اين نرم
افزار منحصرا" جهت آموزش سازه به دانشجويان معماري طراحي
شده و کامل ترين نرم افزار آموزشي سازه مي باشد که توسط نگارنده
شناسايي شده است.
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تصوير  .3نرم افزارISS

بانک اطالعاتي:ALOSS
با همکاري دانشگاههايي از انگلستان و ژاپن تهيه و از طريق
اينترنت در اختيار مي باشد .نويسندگان آن از اين مجموعه با نام
بانک اطالعاتي ياد کرده اما هدف از تدوين آن را آموزش سازه به
دانشجويان معماري بيان نموده اند .در اين مجموعه بيش از  750اثر
معماري از سراسر دنيا که از نظر سازه اي برجسته و درخور توجه
هستند گردآوري و معرفي شده اند.

 .3نتيجه گيري
ارزيابي و مرور نتايج حاصل از تحقيقات در ارتباط با تکنولوژيهاي
آموزشي بسيار پيچيده است ،چرا که مطالعات بسيار متنوع هستند
و نرم افزارها و ابزارهاي آموزشي بکار رفته در هر کدام در مسيرهاي
مختلفي بکار رفته اند .تنوع کاربردهاي تکنولوژي در آموزش ،منجر
به تنوع در نتايج مطالعات گرديده است .در بيشتر مطالعات تأثير
تکنولوژي مثبت ارزيابي شده ،اما در مواردي نيز منفي گزارش شده
است .از داليل اين موضوع مي توان به اين نکته اشاره داشت که بجز
چندرسانه ها متغيرهاي ديگري نيز در ارزيابي نتايج دخالت دارند
که در بسياري از تحقيقات موجود ،تأثيرات متغيرهاي مختلف در
ارزيابي ها کنترل و از يکديگر تفکيک نشده اند.

در این میان با عنايت به مشکالت آموزش سازه و نيازهاي
دانشجوي معماري مي توان اذعان داشت تكنولوژيهاي آموزشي
جديد مي توانند بهترين گزينه جهت توسعه ابزارهاي آموزشي سازه
مي باشند ،به کمک چندرسانه های آموزشی محاسبات خسته کننده
رياضي حذف و يادگيرنده می تواند روي مفاهيم تمرکز کرده و با
تصور ساختن مفاهیم مجرد ،رفتار و صفات سازه ها را درک نماید و
با درک مناسب رفتار سازه در بارگذاری به استفاده خالقانه از سازه
در دروس طراحي معماري و محيط کار حرفه اي نائل گردد ،بعالوه
آموزش به طور منحصر بفرد به يك شخص يا ساختار خاص وابسته
نبوده و مواد آموزشی می تواند به عنوان يک امکان همگاني در بين
تمام معماران ،مهندسين و دانشگاهها توسعه يابند ،همچنین تنوع
در مواد آموزشی آموزش را از حالت خسته کننده خارج و دانشجو را
به یادگیری تشویق می نماید و یادگیری را تسریع می بخشد.
بنابراین می توان گفت با وجود ایراداتی که به چندرسانه های
آموزشی وارد است ،مي توانند در مسيري بكار روند كه نه تنها
پاسخگوي بهتري به نيازهاي دانشجويان معماري باشند بلكه بطور
قابل اثباتي درك سازه اي را بهبود بخشيده و بصورت مؤثري با
روشهاي مفهومي و كيفي جمع شده ،به جنبه هاي عملي طراحي
ساختمان جهت داده و در عرصه ساخت و ساز وارد شوند.

83

تاثیر بکارگیری چندرسانه های تعاملی بر بهبود کیفیت آموزش سازه در رشته معماری

:پی نوشت
1. Stafford
2. Encoding.
3. Storage.
4. Encoded
5. Retrieval
6. The Dual-Code Theory
7. Cue-Summation Theory
8. Cognitive Load Theory
9. Multimedia Principle.
10. Spatial Contiguity Principle.
11. Temporal Contiguity Principle
12. Coherence Principle
13. Modality Principle

:فهرست منابع
. تهران، آییژ، مقدمات تکنولوژی آموزشی،)1390(  عمران و محمدی داوود، رمضانی، محمد، احدیان. تهران، انتشارات شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران، رسانه هاي آموزشی براي کالس درس،)1380(  خسرو، شهناز و لطفی پور، ذوفن. تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور،  مقدمات تکنولوژی آموزشی،)1390(  خدیجه، علی آبادی. دومين همايش آموزش معماري، بررسي و ارزيابي آموزش دروس فن ساختمان در رشته معماري،)1382(  محمود، گالبچي. انتشارات يسطرون، تهران، برنامه ريزي درسي و طرح درس در آموزش رسمي و تربيت نيروي انساني،)1389(  علي، ميرزابيگي- Kulik, J.(2003), “Effects of Using Instructional Technology in Colleges and Universities: What Controlled
Evaluation Studies Say”, SRI International.
- Mayer, R. E., & Moreno, R. (2002). Aids to computer-based multimedia learning. Learning and Instruction,
119–107 ,12.
- Najjar, L. (1995), "Does Multimedia Information Help People Learn?", Visualization, and Usability Laboratory
Georgia Institute of Technology.
- Ramsey, Th.(1996), “The Effects of Multimedia Interface Design on Original learning and retention”, M.S.
thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University.
- Vassigh,ُ Sh.(2005), "A Comprehensive Approach to Teaching Structures Using Multimedia", AIA Report
on University Research.

