
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ــي بنگرند که از اهداف ویژۀ  ــوند و همان گونه به معیارهائ منتقداني توانا تبدیل ش
ــود. از نکات مهم این روش محور قرار دادن دانشجوست در  ــتق مي ش آموزش مش

عرضۀ معیارها و ارزیابي آموزشي.

مقدمه               
ارزیابي دانشجویان در محیط های آموزشي از قدیم در مراکز آموزشي 
ــجویان دریافت  ــیابي دانش ــت. اطالعاتي که از ارزش معمول بوده اس
ــود در اختیار مدرسان قرار مي گیرد و آنها با مقایسۀ این نتایج و  مي ش
ــان دیگر نقاط ضعف و قوت خود را در مي یابند. گویا  روش های مدرس
بهترین افراد برای ارزیابي کیفي و رفتاری مدرسان معموال همکارانشان 
ــیابي محتوای فکری و اهداف آموزش و توانائي  ــتند. در این ارزش هس
ــوزش و داوری را  ــازمان دهي دروس و روش های آم ــي و س در طراح

مي سنجند.
ــا »برنامه مدیریت  ــر آوردن نیازه ــه برای ب ــکده هایي ک در دانش
ــال های  ــجو در س ــود، روش های انتخاب دانش ــت« اجرا مي ش کیفی

چکيده

ــجویي، به ویژه  ــتاوردهـای دانـش ــد ارزیابي دس ــای جدی در روش ه
 پروژه های طراحي معماری، نظر دانشجویان، چه طراح و چه دیگران، 
ــرای ارزیابي  ــواهد مکتوب هم، ب ــتفاده از ش ــت. اس ــیار مهم اس بس
ــت. به کار گیری رایانه و  ــیابي اس ــجویان، از نکات خاص ارزش دانش
ــیر یادگیری و  ــجویان در مس افزایش همکاری و همفکری بین دانش
ــرفت آنان بسیار مؤثر است. شاید بتوان به دسته بندی قابل قبولي  پیش
از عوامل اصلي مؤثر بر ارزشیابي و داوری پروژه های طراحي معماری 

دست یافت. 
ــمت اهداف  ــا را تنظیم کنند، نظر آنها به س ــجویان معیاره اگر دانش
مشخصي متمرکز مي شود. در این روش دانشجو قادر است بر طبیعت 
ــجویان باید الزامات  ــکل ارزیابي اثر گذارد. در همین زمان دانش و ش
اهداف ویژه را برآورده کند )ارزیابي مشترک(. با وضوح یافتن معیارها 
ــند )ارزیابي  ــهیم باش ــجویان هم دوره قادرند که در گفتگوها س دانش
همتایان( و با نگاه انتقادی به معیارها و ضوابط و ارزش های مشخصي 
ــد که در تنظیم آنها مؤثر بوده اند و از راه این تحلیل انتقادی به  بنگرن
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استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

62 49
ــجویان و چگونگي آزمون و  ــت. انتخاب دانش ــیار مهم اس مقدماتي و اولیه بس
ــنجش اثر مهمي بر پیشرفت و آموزش آنها خواهد داشت. یکي از جنبه هایي  س
که اثر مهمي در سنجش و انتخاب دانشجویان دارد میزان مهارت های طراحي 

و حرفه ای آنهاست.
ــیابي به تنهائي نمي تواند کلیۀ الزامات  ــت که هیچ نوعي از ارزش بدیهي اس
داوری  کامل را برآورده کند و معمواًل هر دانشجویي با شکل خاصي از ارزشیابي 
نتایج بهتری به دست مي آورد. وقتي تصمیم گیری دربارۀ آیندۀ فرد مطرح باشد، 
وظایف متنوع آزمون انتخاب )ورودی( و کنترل پیشرفت و گواهي دادن شکل 
مي گیرد و کمبودها و فقدان اطالعات به دست آمده از آزمون را مي توان جبران 
کرد. افزایش تعداد نمره دهندگان باعث دخالت سالیق گوناگون و کاهش بازده 
ــود لذا اعمال یک قالب نمره دادن باعث کاهش  ــیابي مي ش کیفي روش ارزش

خطا در ارزیابي دانشجویان مي شود.2
ــکدۀ طراحي و محیط  ــي3 در دانش ــارک ولف و آنتوني دیفش در پژوهش م
ــیر جدیدی در  ــا ابداع رویکرد ارزش محور4 مس ــگاه دلف هلند، ب مصنوع دانش
ــتۀ  ــش و توان طراحي و مهارت های خاص رش ــنجش و ارزیابي میزان دان س
ــجویان نیز  ــود آوردند. در این روش توان فکری و علمي دانش ــاری به وج معم

ارزیابي شد.
 شش حرف واژۀ VALUED نمایشگر شش مفهوم اساسي در این پژوهش 

است:
ــود و  ــرح داده مي ش ــئله طراحي ش ــا )Values(: جائي که مس 1. ارزش ه

خالصه ای از طرح از جنبۀ ارزش ها و ضوابط شخصي ترسیم مي شود.
ــعۀ معیارهای طراحي با  ــجویان به توس 2. ارزیابي )Assessment(: دانش

هدف تعیین مالک های قضاوت در طراحي تشویق مي شوند.
ـ ارزیابي )Links(: دانشجویان به تحلیل روابط بین طراحي  3. رابطه طراحي 

و ارزیابي در جهت فهمیدن نقش معیارها تشویق مي شوند.
ــات بدون ارتباط آن  ــذب و درک اطالع 4. درک)Understanding( : ج

با موارد دیگر.
ــنجش )Evaluations(: معیارهایي که هر دانشجو انتخاب مي کند  5. س

باید قابلیت تحلیل انتقادی داشته باشد.
6. طراحي )Design(: ارزیابي بر مبنای معیارهایي که دانشجویان انتخاب 

پرسش هاي تحقيق
ارزش هییای ذهییی داوران چه اثری بر 

داوری آنان دارد؟
آیا معیارهای داوری در انتخاب گزینه ها 

درست عمل می کنند ؟

2. H. Christians. Beoordelen 
van creative Produkten. 
3.Mark Wolffe & Antoine 
Defesche. “VALUED 
Approach to the 
Assessment of Design Skills 
in Architectural Education: 
A Pilot Study”
4. VALUED
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مي کنند با هدف ارتقای توانایي آنان.

این الگو بین طراحي و ارزشیابي ارتباط برقرار مي کند. در این 
ــطح آموزش و یادگیری دانشجویان  روش، آزمون متناسب با س
ــا قبول توأم  ــت با رد ی ــت و نمره نیز ضمن آنکه ممکن اس اس
ــد باید با اهداف آموزش بخواند و مبین قابلیت های حرفه ای  باش
ــجویان باشد. دانشجویان با نمرۀ قبول به مقطع بعدی ارتقا  دانش

مي یابند.
ــگاه هارتفورد  ــه ای در دانش ــگ چنین مطالع ــر و میتگن بوی
ــازی دانشجویان برای بازار کار و  امریکا کرده اند.5 هدف آماده س
ــکده  ارزیابي پروژه های طراحي معماری بود. در این روش، دانش
ــجویان و فارغ التحصیالن و متخصصین غیردانشگاهي  و دانش
ــاختمان به  نظرخواهي دعوت مي شوند.  ــته به صنعت س و وابس

محورهای مهم این ارزشیابي عبارتند از:
1. آگاهي)Awareness(: آشنا بودن با اطالعاتي مشخص 

شامل حقایق، تعاریف، مفاهیم، قوانین، روش ها.
2. درک)Understanding(: جذب و درک اطالعات بدون 

ارتباط آن به موارد دیگر.
ــارت در مرتبط کردن اطالعات  ــي)Ability( : مه 3. توانای
ــرای تکمیل کار و پیدا کردن راه حل  ــاص و کاربرد آن ب خ

مناسب برای آن.
ــن معتقدند »آیندۀ آموزش و تجربۀ  بویر و میتگنگ همچنی
ــف  عملي معماری در حقیقت عادات ملزوم برای یادگیری و کش
و تلفیق و اجرا و به اشتراک گذاشتن دانسته ها در زندگي است«. 
این طبقه بندی با قوانین تحقیقات دانشگاهي6  همخواني دارد و 

در چهار گروه به شرح زیر تقسیم بندی مي شود :
دانش پایه  ـ

مهارت در طراحي معماری   ـ
شیوۀ ارائه  ـ

تجربه و تمرینات عملي  ـ

ــاتید آتلیه ها و منتقدان مهمان  ــکده یا اس در این روال، دانش
ــیابي مي کنند و نهایتًا  ــجویان پروژه های مختلف را ارزش و دانش
هیئت داوری ای تشکیل  مي شود و مطالب را جمع بندی و ارزیابي 
ــي و دفاعیات  ــده و پرداخت و عرضۀ گرافیک ــي مي کند. ای نهائ
ــد بود. بر چنین مواردی نیز  ــدی برای ارزیابي پروژه ها خواه کلی

تأکید مي کنند:
طراحي در ارتباط با تجربیات گذشته باشد.  ـ

طراحي قادر به تغییراتي در آینده باشد.  ـ
سایت به طور مناسب پرداخته شده باشد.  ـ

طراحي ارزش پرداختن در آینده را داشته باشد.  ـ
بتوان همزمان تغییرات را اعمال کرد.  ـ

ــیابي بر اساس پیشرفت فرآیندی دائمي است و عناصر  ارزش
پیشبردش این ها: 

برنامه ریزی برای اهداف  ـ
استراتژی برای تحقق برنامه  ـ

ارزیابي معیار ها   ـ
روش و تواتر سنجش   ـ

انتقال بازخورد  ـ
واکنش به بازخورد  ـ

مارک ولف ارزشیابي را جزئي جدا یي  ناپذیر از فرآیند آموزش 
ــجو  ــن موضوع را باید به اطالع دانش ــت ای مي داند و معتقد اس
ــب حداقل دستاورد  ــاند که ادامۀ تحصیالت مشروط بر کس رس
ــیابي  ــجو با ارزش ــت و باید پذیرفت که هر دانش ــل قبول اس قاب
ــاص نتایج بهتری خواهد گرفت. در تصمیم گیری دربارۀ آیندۀ  خ
ــرفت و تعیین کمبود  فرد باید وظائف متنوع آزمون و کنترل پیش
اطالعات در نظر باشد ضمن آنکه سالیق گوناگون باعث کاهش 
ــیابي نشود. اعمال قالبي خاص در داوری باعث  بازده کیفي ارزش
کاهش خطا در ارزیابي صحیح دانشجویان خواهد شد. این روش 

سه رکن اصلي دارد:  
ــب دانش تخصصي  ــرفت تحصیلي در کس ــون پیش 1. آزم

5. L. Ernest L. & Lee 
D. Mitgang. Building 
Community :A New Future 
for  Architecture Education & 
Practice.
6. Scholarship
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ــداف برنامۀ  ــش تخصصي که در اه ــجویان را در دان دانش

تحصیلي تشریح شده است ارزشیابي مي کند.
ــي در به کارگیری  ــرفت کل ــواهد مکتوب ارزیابي پیش 2. ش
دانش و یادگیری مهارت های طراحي را ممکن خواهد کرد؛ 
ــامل توانائي در به کارگیری دانش و یادگیری مهارت  های  ش

طراحي.
ــتقیمًا با اهداف آموزش و  3. آزمون موضوعي هر درس مس
ــت. بدین ترتیب اشکال مختلف  نتایج آن ارتباط خواهد داش
ــک برنامۀ عملي  ــي را در ی ــیابي با هم اهداف آموزش ارزش

منعکس مي کند.
ــمت  ــدل ارزش محوری، حرکت به س ــردن م ــازگار ک در س
ــي به تنهائي مطرح نیست و مفاهیم دیگری چون  اهداف آموزش
خودارزیابي و ارزیابي مـشترک و ارزیـابي هـمتایان )دانشجویان 
هـم دوره( نیز مطرح است. هدف این روش ساخت نظام ارزشیابي 
ــتاد و هم  ــت هم اس ــبي برای همه اس قابل قبول و مؤثر و مناس
ــجو. بدین ترتیب که  در دورۀ طراحي معیارهای ارزشیابي  دانـش

توسعه مي یابد و شاخص ها ی داوری شفاف بیان مي شود.
ــگاه ایلینویز  ــکدۀ معماری دانش ــتاد دانش کاترین  آنتوني اس
آمریکا در کتــاب داوران طراحي دربوته آزمایش7 شـاخص هـای 

ارزشیابي پروژه  ها را در سیزده بخش چنین آورده است: 
1. ایدۀ طرح تصوری که دربارۀ کلیت و موضوعي خاص در 

قالب ایدۀ طراحي بیان مي شود.
2. سیر از تحقیق به   طراحي )یکپارچگي تحقیق و طراحي( 
ــه در تحقیقات محیطي و رفتاری  ــا و توصیه هایي ک یافته ه

حاصل شده در طرح لحاظ شود. 
ــایت( منظور توجه به  ــعه س ــایت )طرح توس 3. طراحي س
ــت و ترکیب ساختمان ها و تناسب فضاهای  بافت موجود اس
خارجي و خوانائي ورودی و میزان هدایت کنندگي مسیرهای 
ــطحي و پیاده روها و هماهنگي با  اتومبیل و دفع آب های س

شکل زمین.

4. برنامه ریزی و طراحي عملکردی سیرکوالسیون، حرکت، 
ورود، سازماندهي فعالیت ها، فهم و درک نیازها و ارتباط آنها 

با هم و تناسب عملکردی میان سطوح و احجام.
ــامان  ــي فضاها به ترتیبي س ــای خاص فضای 5. کیفیت ه
ــد که معاني فضایي و عملکرد و نقش آنها به وضوح  مي یابن

روشن باشد.
6. شکل بنا تناسب تودۀ بنا با عملکرد و بسترش.

ــت و  ــرح زیبائي به مفهوم »خوب« بودن اس ــي ط 7. زیبای
ــناختي  ــه جنبۀ هنری و زیباش ــت ک منظور خلق کاری اس

دارد.
ــازه ای، نگهدارنده ها، دهانه ها و  8. سازه توجه به عناصر س

نسبت بین اندازۀ اعضای سازه ای.
9. استفاده از مواد و مصالح تناسب بین مصالح با بستری که 
ــت و همچنین ارتباط مصالح با نظام ایستائي و  بنا در آن اس

شکل و ایده و طرح و هزینه و نگهداری.
10. تنظیم شرایط محیطي توانایي شناسایي و حل مشکالت 
ــل و امکانات مکانیکي و الکتریکي  محیطي موجود در مح
ــق این دو با  ــي و توانایي تلفی ــه به انرژی های طبیع و توج

یکدیگر.
ــفاهي و  ــفاهي توانایي ارائۀ پروژه به صورت ش 11. بیان ش
ــازماندهي فرآیند فکری و  ــت و س ــتفاده از واژگان درس اس

توانایي پاسخ دادن به پرسش ها.
12. ارتباط منطقي بین نقشه روشني، کیفیت، کامل بودن و 
خوانایي ترسیم ها، عمیق بودن جزئیات و نمایش مهارت های 

مربوط به ارتباطات گرافیکي
ــائل طراحي به  ــای نمایش مس ــۀ ماکت مهارت ه 13. ارائ

صورت ماکت در مقیاس های مورد نیاز.
کاترین آنتوني مـعتقد است ارزیابي کلي مهارت های طراحي 
ــاختاری از ارائۀ یک کار بنا نهاده مي شود. در  عمومًا بر ارزیابي س
تحقیقات او8 در دانشگاه ایلینویز آمریکا در سال 1986 روشن شد 

7. Kathryn H Anthony, 
Design Juries on Trial.
8. Kathryn H Anthony, 
Views on Design Juries in 
Architectural Education.
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ــیاری از نظام قضاوت وجود دارد  در بین افراد نارضایتي های بس
ــوی دیگر قضاوت اثر ناچیزی بر آموزش طراحي دارد. اثر  و از س
رواني قضاوت نامطلوب بر دانشجویان کم کار و ضعیف سبب به 

وجود آمدن انتقادات تحریک آمیز خواهد شد.
ــتون  ــگاه هوس ــتادان دانش دوریس پراتر و آندرآ برمودز اس
ــي دربارۀ ارزشیابي آموزش9 مي گویند استفاده  آمریکا در پژوهش
از گروه های پاسخگوی همسان در کالس های معماری به طور 
ــت. دانشجویان  ــده  اس ــال های اخیر متداول ش روزافزوني در س
همسان معمواًل افرادی هستند که از نظر میزان توانائي فکری و 

هوشي در یک سطح اند. 
ــت. فواید اجتماعي  تأکید از فرآورده به فرآیند تغییر یافته اس
همکاری و افزایش سالمت رواني تأثیر استفاده از گروه پاسخگوی 
ــرد گروه  ــي عملک ــد. ازدیدگاه آموزش ــد مي کن ــان را تأیی همس
ــخگویي در یک کالس، مدرس را در ارتباط با دانشجویاني  پاس
که به توجهي خاص نیازمندند آزاد مي گذارد. با تأکید محیط های 
آموزشي بر تشریک مساعي دانشجویان در کار، این مناسب ترین 

روش ادارۀ این گونه کالس هاست.
پژوهش کریستینس10 در دانشگاه دلف نشان داد که مشارکت 
ــجویان در ارزیابي طرح های معماری امکان ارزشمندی را  دانش
فراهم مي آورد که افزایش اطمینان اساتید را در بر خواهد داشت. 

نتایج شامل چنین توصیه هایي است: 
ــه ارزش فرآورده  ــل موضوع طراحي با توجه ب ــه و تحلی تجزی  ـ

برحسب نیاز واقعي در بازار و نیز ارزش های فردی.
ارزشیابي طرح معماری با معیارهای فرآیند طراحي.  ـ

ــي طرح معماری توأم با  ــاط فرآیند طراحي و فرآیند ارزیاب ارتب  ـ
تعیین میزان درک ارزیاب از معیارهای طراحي.

نقد معیارهای ارزیابي که دانشجو تعیین کرده است.  ـ
ــي نتایج خودارزیابي دانشجویان بر اساس معیارهائي که  بررس  ـ

خودشان برای طراحي و ارزیابي انتخاب کرده اند.
مهارت دانشجویان در برآورد و ارزیابي انتقادی طرح معماری.  ـ

ــیابي آمــوزشـــي دانشگاه  ابرکرامبي، از محققان در ارزش
ــان را در  ــتفاده از گروه های همس لندن، در آناتومي داوری11 اس
ــي توصیه کرده و  ــیابي آمـوزش ــوزش  و کار در آتلیه و ارزش آم
ــریک  ــت رد و بدل کردن اطالعات و ش ــه  عل ــي را ب کار گروه
ــجویان مفید دانسته است. بر  ــدن در دانـسته ها بـرای دانـش ش
اساس تحقیقات او حاصل نهایي کار دانشجویاني که گروهي کار 
کرده اند بهتر از دیگران است. این همراه است با فواید اجتماعي 

کار گروهي و افزایش سالمت روان.
ــت که »چنانچه از  ــر این گفته بنا نهاده اس ــود را ب او کار خ
ــیم مي توانیم  ــي که بر تصمیماتمان اثر میگذارند آگاه باش عوامل
بهتر قضاوت کردن را بیاموزیم«. او الگویي معرفي مي کند که در 
آن مي توان دید که چگونه ذهن افراد اجازۀ سازماندهي اطالعات 
را دارد. ساختار ذهن و روش و رفتار کلي فرد بر اطالعات دریافتي 

حقیقي و تفسیر آن اثر دارد.
ــارا دینهام از مدرسان دانشکدۀ معماری دانشگاه آریزونای  س
ــکا  در مقالۀ »آموزش معماری، آیا نقادی داوران یک روش  امری
ــت؟«12 آورده است: »اگر داوران متخصص  معتبر در آموزش اس
حرفه ای باشند باید آنان را نیز نقد کرد«. نقادی در حقیقت کاری 
ــه در هنر قضاوت مرسوم دارد. هنر  ــت که ما مي کنیم و ریش اس
قضاوت، که از اصول اساسي آموزش معماری است، تمام زوایای 

مختلف معماری را در نظر دارد.
دیـنهام »یادگرفتن فکر کردن« را مد نظر قرار داده و معتقد 
است یکي از ارکان مهم آموزش قضاوت و داوری است. قضاوت 
ــب تجربه در جلسات  ــجویان، گذشته از امکان کس کردن دانش
ــم دارد: اول به وجود  ــاع از کار، دو فایدۀ دیگر ه ــي و دف عموم
آوردن فضای نقادی در دانشجویان که در نتیجه آنها یاد خواهند 
ــجویان عالوه بر  ــد و دوم آنکه دانش ــر طراحي کنن ــت بهت گرف
تصورات خود با نظر و نقدی دیگر نیز مواجه مي شوند. این دو در 

نهایت باعث به دانشجویان یاد مي دهد که چگونه فکر کنند.
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ــت: »نقادان باید روش نقد  همچنین استیون هرت گفته اس
ــت  ــجویان ارائه دهند«. کارگاه طراحي جایي اس خود را به دانش
ــد چگونه قضاوت کنند و داوری  ــه معماران حرفه ای یاد بگیرن ک
ــجویان  ــب و در طرح ها به اجرا بگذارند. دانش ــای مناس را در ج
ــاوت داوران در طرح ها چگونه جامۀ  ــاد خواهند گرفت که قض ی
عمل به خود مي پوشد و از نتیجۀ امر، که چگونگي داوری است، 

مطمئن خواهند شد. این حداکثر فراگیری را ممکن مي کند.13
ــجویي و  ــي14 دربارۀ تجربۀ دانش ژانت مارکوس، در پژوهش
کاربرد آن در ارزشیابي پروژه های طراحي معماری، دو رویه برای 

ارزیابي کار دانشجویان مشخص مي کند: 
رویۀ »دانشجومحور« که در آن قوۀ ابتکار و خالقیت دانشجو و   ـ

مسیر روحي و عاطفي و هیجاني فرآیند طراحي مطرح است.
رویۀ »استادمحور« که در آن اهداف آموزشي و تحصیلي برنامه   ـ

و معیارهای مدرسان مالک اصلي است.
ــجومحور و رویۀ  ــن رویۀ دانش ــتن فاصلۀ بی ــان برداش از می
ــای طراحي  ــای ارزیابي پروژه ه ــود روش ه ــتادمحور بر بهب اس

معماری مؤثر است.
دانشجویان قبال معیارهای خود را برای ارزیابي فعالیت هایشان 
در طول فرآیند تولید و آفرینش بسط مي دهند و تصفیه و پاالیش 
مي کنند. مدرسان نیز معیارها و مالک های بهبود یافتۀ دانشجویان 

را با اهداف آموزشي تطبیق مي دهند و مي سنجند.
هوجمن از محققان دانشگاه تاسمانیا در استرالیا روشي مانند 
ــویق دانشجویان به  ــگاه دلف ارائه کرد.15 در این روش، تش دانش
اتخاذ موضعي فعال در برابر راهبردهای ارزیابي آموزشي مد نظر 
است. ارزیابي بخشي جدایي ناپذیر از فرآیند آموزش است و نباید 
ــد که دانـشجویــان تـمایل یابند که تـمام سعي  به گونه ای باش
ـــب مهارت، ب ـرگـذراندن دروس مـتمرکز  خود را، به جـای کس
ــت که در ارزشیابي به جای آنکه به مسائل مهم  کنند. ممکن اس

توجه کنند به سادگي مطالب اهمیت دهند.

سطح آزمون هر مرحله باید متناسب با سطح اهداف آموزشي 
ــجویان در آن مرحله باشد و آزمون باید دقیق و مستحکم و  دانش
سازگار با افراد در موقعیت های متفاوت باشد. ارزشیابي عالوه بر 
آنکه با رد یا قبول توأم است باید با اهداف آموزش نیز توجیه پذیر 

باشد.
چگونگي ادامۀ تحصیالت در مقاطع باالتر باید مشخص باشد 
مشروط بر آنکه دانشجویان در پایان هر سال حداقل معدل قابل 
ــکده های  ــب کنند. یکي از روش ها گروه بندی دانش قبول را کس
ــت تا پس از طي  ــو و برگزاری دوره های اولیۀ همگاني اس همس
ــجویان  ــجویان را انتخاب کنند. در این روال دانش آن دوره دانش
ــان تمایل  ــر مبنای توانایي های طراحي یا توانایي های بالقوه  ش ب
ــته ابراز خواهند کرد. به خصوص در رشتۀ معماری  خود را به رش
مهارت های طراحي اعتبار ویژه ای دارد و دانشجویان  باید قادر به 

گذراندن دوره باشند.

نتيجه
ــي است. مواردی که در ادامه مي آید  مهم ارتقای کیفیت آموزش
را، مي توان در داوری پروژه های طراحي معماری مبنای کار قرار 

داد و به ارتقای کیفي داوری رسید: 
ارزیابي مدرسان از کیفیت روش های آموزش و پرورش  ـ

ــي با راهبردهای آموزشي ارائه  میزان هماهنگي اهداف آموزش  ـ
شده

ــب شده در  میزان توانایي حرفه ای و بازده و موفقیت های کس  ـ
عرصۀ آموزشي

ــبت به محیط )سمینارها و بحث ها و کار   ـ کیفیت فراگیری نس
گروهي در گارگاه(

میزان تمایل ارتباط با دانشجویان  ـ
ــي به روش های مختلف  توانایي ارائه و انتقال محتوای آموزش  ـ

و قابل درک
ــر آن در یادگیری  ــزان تأثی ــي و می ــت روش های آموزش کیفی  ـ
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دانشجویان

میزان ارتباط دانشجو و مدرس  ـ
هم راستا بودن اهداف آموزشي با روش های آموزش   ـ

کیفیت محتوای آموزش و تمرینات دانشجوئي  ـ
میزان هماهنگي ساختار درس و راهبردهای آموزشي  ـ

روش های جامع و مناسب برای ارزیابي کار دانشجویان  ـ
ــرفت سطح کیفي  ــي از طریق پیش ارزیابي روش های آموزش  ـ

دانشجویان در طول ترم
نوآوری در روش های آموزشي و پرورشي  ـ

تاثیر آموزش بر فراگیری  ـ
نتایج مطلوب ارزیابي در راهبرد های آموزشي  ـ

ــطح درک  ــجویان و س ــب اطالعات از آموخته های دانش کس  ـ
مطالب آموزشي

ــرکت  ــجویان و میزان تمایل آنها به ش کیفیت فراگیری دانش  ـ
فعال در کالس

نتایج حاصل برای بازبیني محتوای درس   ـ
 ـ تأثیر روش آموزش در یادگیری و سازمان دهي و درک سطح 

فکری دانشجویان 
در دانشگاه دلف هلند پیشرفت آموزشي دانشجویان معماری 

براساس اهداف زیر سیاستگذاری و اجرا مي شود: 
ارزیابي های متفاوت پروژه های طراحي معماری و مقایسۀ آنها   ـ

با یکدیگر
وضوح در فرآیند ارزیابي  ـ

افزایش قابلیت اعتماد  ـ
تدوین معیارهای داوری براساس اهداف آموزشي   ـ

تأکید بر روش و فرآیند دانشجو محور.  ـ
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