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  "معماري گروهی"
  حلقه مفقوده در آموزش طراحی معماري

  

  4 لیال فرشادفرو 3، فهیمه چنگیز2زند ، مهدي خاك1فرهنگ مظفر
  

   طور که  همان. شودمعماري گروهی موضوعی راهبردي و بحث برانگیز در موفقیت فرایند طراحی معماري امروز محسوب می :چکیده
گونه در این. رودهاي مجموع افراد فراتر میکند، بلکه به نحوي از توانمندياي از افراد عمل نمیدانیم؛ گروه فقط به مثابه مجموعهمی

طراحی، ساختمان، گسترش ذره ذره مشارکت در طراحی است که فراتر از یک تک بنا است و حاوي ارتباطات اجتماعی کلیه افرادي است 
زیرا در  ؛گروهی یک امر ضروري استه پیشنهادي مقاله مبتنی بر برخورد با معماري شیو بر این اساس .اندکه درگیر فرایند طراحی بوده

  .  هاي ماشین طراحی را حرکت دهنددندهتوانند چرخطی رشد جوامع و گسترش علم، اجزاء یک گروه با کمک هم می
نین رویکردي به بررسی مفهوم گروه و کار  چبا توجه به. می باشدهدف این مقاله حرکت در راستاي اصول پایه تفکر در طراحی گروهی 

هاي طراحی گروهی، در یک طراحی گروهی دانشجویی با دانشجویان همراه شویم و ایم تا با شناسایی گامگروهی در معماري پرداخته
ه  آموزش در ب اهمیت این مسأله در عصر حاضر اثراتبر اساسهاي متفاوت شناسایی کنیم و  را در گامآناننقاط ضعف و قوت حرکت 

در همین راستا و به منظور بررسی تاثیرات آموزش در باال بردن کیفیت طراحی . کارگیري این فعالیت را در دانشجویان بررسی نماییم
صورت برگزاري جلسات اسکیس دو ساعته ه این آزمون ب. گروهی در دانشجویان، آزمونی از دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان به عمل آمد

ها و برابري واریانس آنها در هاي پنج نفره و به روش تحقیق آزمون فرض تک متغیري و با توجه به مستقل بودن گروهل گروهو تشکی
ها شامل دو آزمون تست اولیه در این تست. هاي مستقل صورت گرفتبراي گروه)  تک متغیري-t-student) tجامعه به شیوه آزمون 

 پس از طی .به عمل آمداز دانشجویان مورد نظر  ویان با کار گروهی انجام شد و سپس تست تکمیلیشرایط عدم آگاهی و آشنایی دانشج
  .ها در مقاله حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که نتایج این تستشددوره آموزش و تشریح کار گروهی گرفته 

  
  عماري، رفتارهاي طراحی، ارتباطات گروهی تحلیل، فرایند طراحی م ومعماري گروهی، قوانین تجزیه :کلمات کلیدي

  
  مقدمه -1

 ذهن را به مفاهیمی هانسان نیازمند آفرینش است و گستر
 ،در این کشمکش ذهن. آالیدهاي نوتر میجدید و اندیشه
سازد که در هر  می بستري هزارتو درگیربا مخاطب خود را 

 روند آفرینش درگیر مسائل وارتباطی با جهان هستی 
دنیاي امروز به صور مختلفی معماران و . گرددوتی میمتفا

رو ه ب ل جدیدي روئطراحان را دچار چالش نموده و با مسا
ها طور مثال نقش سرعت در پیشبرد پروژهه ساخته است، ب

  .باشندل میئگونه مساها از اینو یا چند وجهی شدن آن
  
  
  
  
  
  

  
  

 در در این میان حضور و نقش دیگران در یاري رساندن
هاي طراحی امري است که نقش فعالیت جهت پیشبرد

   از طرفی . کندگر میپراهمیت خود را به خوبی جلوه
هاي طراحی از بعد کالن تا کوچکترین مسایل آن در حوزه

گاهی این دیگران شامل . گیردمواجهه با دیگران قرار می
دهند؛  ما را مورد قضاوت قرار میيکسانی هستند که پروژه

فرادي مثل استفاده کنندگان از بنا، مالک، کارفرما، ا
هاي با رویکردي دیگر در محیط... مهندس سازه و 

دانشگاهی معماري و طراحی را امري جمعی و مبتنی بر 
دانند و در مورد نکات مثبت این می هاي گروهی فعالیت
هاي آغازین تحصیل معماري لها، بخصوص در ساحرکت

تنها یک ) معماري( در این حوزه زیرا ؛اندبسیار سخن رانده
پاسخ صحیح وجود ندارد و نظر هر فرد می تواند تکمیل 

واقعیت آن است که امروزه . هاي طرح باشد ایدهکننده

  
   5/12/87 و تاریخ تصویب نهایی 28/6/87تاریخ دریافت مقاله 

نویسنده ( دانشکده معماري دانشگاه علم و صنعت ایران، استادیار، 1
 fmozafar@iust.ac.ir                       :رونیکی پست الکت،)مسئول

  مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران دکتري معماري،  2
  ، دانشگاه هنر اصفهان کارشناسی ارشد معماري3
  ، دانشگاه هنر اصفهاندانشجوي کارشناسی ارشد معماري 4
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هاي طراحی انجام هاي طراحی عمدتاً در قالب گروهفعالیت
 یک پروژه يشود و یک معمار و طراح به تنهایی از عهدهمی

آید و آنچه در این میان اهمیت دارد صرفاً میمعماري بر ن
انجام کار نیست، بلکه مهم اینست که افراد گروه چگونه با 

کنند و با این مشارکت چگونه پروژه به یکدیگر تعامل می
هاي گروهی هنوز در کشور متأسفانه فعالیت. رسدانتها می

ما و حتی کشورهاي پیشرفته دنیا، جاي خود را پیدا نکرده 
توانند ها به عنوان نهادهاي فرهنگ ساز میند و دانشگاها

 تا در ؛هایی باشندمکان مناسبی براي شروع چنین حرکت
اي به رویکردهاي هاي حرفهنهایت بتوانیم در فعالیت

  .گروهی دست یابیم
هاي  خاصه در عرصه"معماري گروهی"با دالیل فوق 

ین پژوهش اي یافته و ما نیز در ادانشگاهی اهمیت ویژه
هایی را  همچنین فعالیت وهاي ایجادانواع روشقصد داریم 

    هاي چگونگی بهبود عملکرد افراد در برشمرده و راه
هاي طراحی را مطرح سازیم و به عنوان یک پیشنهاد گروه

 مطلوب در دروس طراحی يدست آوردن نتیجهه جهت ب
ها و تههمچنین بر اساس یاف .معماري دانشگاهی ارائه دهیم

روي   تنها بر پژوهشاینهاي پیشین، بررسی پژوهش
هاي  مکانیک صورت گرفته است و تالشيدانشجویان رشته

 يصورت گرفته به بررسی فرایند طراحی گروهی در زمینه
معماري نپرداخته و طراحی گروهی از این دیدگاه براي 

  .اولین بار در ایران آزمایش گردیده است
  
    مرور ادبیات-2

  طراحی گروهیدر حوزهقبل از اینکه وارد بحث اصلی 
 و  الزم دانستیم به مسائل مربوط به آموزش معماريشویم؛

  . نگاهی داشته باشیممعماري گروهی
  
   و معماري گروهیآموزش معماري  2-1

ترین مباحث در زمینه  آموزش معماري یکی از مهم
 هستیم ايرهو زیرا در د؛آیدمعماري امروز ایران به شمار می

 معماري يکه مسائل و امکانات بسیار متنوعی در زمینه
ها ها در عمل با آنمطرح شده است که در بسیاري از عرصه

هاي آگاهانه و مواجه هستیم، بدون آنکه اهداف و برنامه
اهمیت و حساسیت .  آنها داشته باشیم دربارهايمتفکرانه

ها در این صصآموزش معماري نسبت به برخی از دیگر تخ

هایی مثل توان به سادگی رشتهاست که در این رشته نمی
هاي فنی مهندسی نسبت به انتقال علوم طبیعی یا رشته

آموزش معماري  .]1 [ایی اقدام کرددانش و تجربیات حرفه
. هاي معماري همراه بوده استهمواره در تنش با تجربه

الت طراحی معماري تنها موضوعی براي حل کردن مشک
 یافتن اینکه مشکالت يدرباره. نیست، بلکه یک سؤال است

  عمالً چه چیزي هستند؟
  دانشجویان معماري همیشه نیاز دارند که وقتی هنوز 

 دانند که چه چیزي را باید یاد بگیرند، خود را به نمی
بنابراین برخالف . ي سوق دهند جدی صالحیتيدرجه

ل از آنکه بدانند چه ، آنها باید قب رشته دیگردانشجویان
 بزنند که کاري را باید انجام دهند، به انجام دادن آن دست

ه همچنین ب .باشد براي فکر کردن میايالبته این راه ویژه
 آموزش سنتی آزمایش و خطا براي تدریس کارگیري شیوه

صرفاً توانایی . طراحی معماري در کارگاه مؤثر نخواهد افتاد
 تدریس طراحی معماري کافی انجام یک طرح خوب براي

 همچنین الزم است که استاد شرح دهد که طراحی .نیست
براي . کندمعماري چیست و طراح چگونه طراحی می

یادگیري طراحی، انجام طرح کافی نیست، اغلب در کارگاه 
خواهیم که طرحی را انجام دهند، بدون از دانشجویان می

 به این معنا که .اینکه پیچیدگی طراحی را در نظر بگیریم
گیري در طراحی مستلزم آموزش تدریجی فرایند تصمیم

هاي متعددي را که وجود دارد در است، تا بتوان  انتخاب
  .نظرآورد

نتایج نهایی به دست آمده از آموزش کارگاهی چشمگیر 
توانیم ارزیابی کارآیی این روش را تنها وقتی می. نیست

اند، ها را کسب کردهتارکنیم که ببینیم دانشجویان برخی رف
  :مانند

  . طراحیيمشخص کردن رهیافت صحیح برنامه -
هاي خاص و جنبی کار گرفتن ابزارکردن و بهانتخاب -

  .مناسب در هر مرحله از فرایند طراحی
براي هاي مختلف حلها و راهتفسیر و مقایسه گزینه -

  .هاستبهترین طرح  که جوابگوي نیازي ارائه
هاي مربوط به طراحی معماري و وعتلفیق تمام موض -

ه ها نه به صورت جداگانه و ابزاري بلکه ب آنیتلق
  .صورت جزئی از کل
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 به منظور دستیابی به این نتایج، در آموزش طراحی 
بیشتر الزم است و به دانشجویان باید » طراحی«معماري 

تصور  .فرصت داده شود تا نوعی خودآموزي را تجربه کنند
 در فضاهاي گروهیبا معماري  که آن استنویسندگان بر 

  آموزش معماريترمدآ کار هايتوانیم به شیوهمی  آموزشی
تا عالوه بر نکات فوق بتوانیم رفاقت و جذب را . دست یابیم

  .]2 [به جاي رقابت و حذف جایگزین کنیم
 
  معماري با دیگران 2-2

در . تواند در یک خال اجتماعی تجربه شودطراحی نمی
 وجود بازیگران دیگر نظیر کارفرمایان، استفاده حقیقت

گذاران است که طراحی را تا این حد کنندگان و قانون
اي از لذا طراحی باید خود حاوي گستره. کندانگیز میچالش
سازد یا هاي اجتماعی دانسته شود که فرد را قادر میمهارت

ر  این ام وبراي توافق جمعی مذاکره کند، یا هدایتگر باشد
به هیچ رو . به معناي وجود تنش و حتی درگیري است

هاي میان فردي مبتنی بر شود تأثیر چنین درگیرينمی
 .نقش افراد را بر طراحی انکار کرد

هایی که با دیگران صورت در این میان انواع معماري
در قضاوت با دیگران؛ معماري با کارفرما؛ معماري  (گیردمی

؛ معماري با سایر مهندسین؛ معماري با استفاده کننده از بنا
 )ناسان و حتی معماري با کامپیوترشبا مشاوران و روان

صورت ه بمعماري گروهی که توسط جمعی از معماران 
 . موضوع این مقاله است،پذیرد میانجامدسته جمعی 

اهمیت کار گروهی در دنیاي امروز به طرز چشمگیري 
این ...   اطالعات ویفراواندنیاي پر سرعت؛ . شودمطرح می
  . پوشی کرده استقابل چشمنیاز را غیر

 در دنیاي امروزي بنا به دالیل گوناگون همچون کمبود وقت
هاي تعداد بیشتري از معماران، شاهد  استفاده از نظریهو

صورت ه هاي معماري، کار بآنیم که در بسیاري از پروژه
ارانی  در این میان شاهد معم.پذیردگروهی صورت می

همچون جمیز استرلینگ و مایکل ویلفورد هستیم که با 
صورت ه ها بتشکیل آتلیه معماري مشترك در تمامی پروژه

در این پژوهش در پی آنیم که . پردازندبه طراحی میگروهی 
 در طی یک ؟دهدببینیم این معماري گروهی چگونه رخ می

نقش چه  روند معماري تک تک اعضاي گروه و یا کل گروه،
 ؟گیرندمتفاوتی را در برابر یک معماري فردي در دست می

دفتر مشهور استرلینگ و ویلفورد یک نمونه موفق کار 
دفتر مک کورماك، جیمی سون و پریچارد  .گروهی است

  .]3 [دهدساختار دیگري را نشان می
 بلکه ؛کنداي از افراد عمل نمیگروه فقط به مثابه مجموعه

. رودهاي قریحه مجموع افراد فراتر میيبه نحوي از توانمند
کل «شناسان گشتالت است که این معنا شبیه دیدگاه روان

 .»با مجموع اجزا تفاوت دارد
ر اندیشند؟ کاب طراحان چگونه میآقاي الوسون در کتا

 گشتالت در مورد يگروهی در معماري را با پدیده
شتالت، که در قضیه گطور  همان.کندها مقایسه میمجموعه

نتیجه و اثر اعضا در مجموعه از جمع جبري اثر تک تک 
گروهی نیز بایستی نتیجه حاصل   در کار،اعضا بیشتر است

شده از کار و طراحی هر یک از طراحان به تنهایی فراتر 
گیریم که هایی خالق در زیرا در این روند، ما با ذهنباشد؛

 دریافت در مشورت با یکدیگر نقاط ضعف تفکر یکدیگر را
   .دهند مثبت ارائه میینمایند و در قالبپر میکرده، 

طراحی غالباً فرایند جمعی است که در آن تفاهم میان 
 .تر باشدهاي آنها مهماعضاي گروه ممکن است از ایده

 ؛ مزیت روشنی نسبت به فرد دارد،گروه«: گویدبروتون می
 خود فرد توانند ملک شخصی یا قلمرو ذهنیها میزیرا ایده

مشکل تنها کار کردن غالباً در شکستن قید و . شوند
 ؛شودتر شکسته میبندهایی است که به طور گروهی آسان

 در .»شودزیرا در اینجا قابلیت نقادي غیر شخصی می
  :کندمجموع پنج ویژگی گروه را از مجموعه افراد متمایز می

  .اعضاي گروه در تعامل با یکدیگرند .1
اي از هنجارها اشتراك  و مجموعهآنها در یک هدف .2

  .دهدهاي آنان جهت میدارند که به فعالیت
 از ياها و شبکه از نقشياآنها همچنین مجموعه .3

آورند، که آنها را از  میان فردي به وجود میيهاجاذبه
  . کندها متمایز میسایر گروه

 ؛دارنددر فهم رفتار گروهی چند مفهوم نقش اساسی  .4
هاي روابط میان  و ویژگیجاد هنجارهادرك اهداف، ای

  .فردي
عملکرد گروه به نحو چشمگیري از عواملی چون  .5

  .گیردمیروحیه گروهی تأثیر 
طریقی که ممکن هر طراحان باید آگاهی داشته باشند از 

طریقی از هر ثیر گیرد، و أاست فکر کردنشان از رفتار گروه ت
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 یی که در آنهاتوانند بر اندیشه دیگر اعضاي گروهکه می
  .ثیر بگذارندأ ت،کنندکار می

هاي خالقیت گروهی مانند طوفان در این میان کاربرد روش
تاثیر ... نمودار استخوان ماهی؛ شش نوکر درستکار و  مغزي؛

  .]4 [به سزایی در بهبود کار دارد
  
  هنجارهاي گروهی  2-3

گیري ترین عوامل شکلاهمیت رسد یکی از پربه نظر می
. اي کارآمد بسط یافتن هنجارهاي گروهی استهگروه

طی سالیان چیزي به وجود : گویدریچارد برتون می
اي خزانه: نامید» قلمرو گروهی«شود آن را ایم که میآورده

ما در . و رفتار هااز تداعی واژگان مشترك، تجربه، ایده
هنجارها غالباً بدون درد . چنین قلمروي چاالك هستیم

ها پیش از شود که گروهگاهی گفته می. دشونایجاد نمی
 گیري، تالطم و هنجاررسیدن به کارایی از مراحل شکل

دلیل آن این است که هنجارها تا . کنندآفرینی عبور می
یان ریچی این بحث را . حدي باید از جمع افراد بیرون آیند

تا آنجا پیش برد که اعضاي گروه طراحی الزم است 
توانند با یکدیگر خوب ارتباط برقرار تعدادي باشند که می«

. هاي طراحی با حدود پنج عضو استاو طرفدار گروه. »کنند
هنجارها در ادامه به واسطه بسط زبان مشترك و خشنودي 

   .شودهمگانی از کارهاي طراحی پیشین بیشتر تقویت می
یکی از مشکالت هنجارهاي گروهی این است که ممکن اما 

و  م و بیش از اندازه خو گرفته شودمحکاست بیش از اندازه 
. در نتیجه در خدمت سرکوبی نابهنجاري و اصالت قرار گیرد

گوید ریچارد برتون با آگاهی به این امر است که می
بایسته است گروه به صورت جامعه بسته کوچک در «

جوامع بسته بستري است «دهد که و هشدار می» نیاید
     له به این صورت شکلاین مسأ. »بافیبراي بذر خیال

شود و پویایی گیرد که گروه به یک فرد جدید تبدیل میمی
که عنصر اساسی در کار گروهی بوده و دلیل تفاوت آن با 

 معماري گروهی انعکاس .رودکار فردي است از بین می
اي از طراحی به عنوان فرایند جمعی و تصویر مجموعه

. یابدطرح گسترش میهاي طراحی است که فراتر از فعالیت
دست آوردن نتیجه مورد نظر بایستی افراد گروه ه براي ب

که نقش افراد  به صورتی ،وظیفه خود را صحیح انجام دهند
در این میان  .گروه در فرایند طراحی درهم ادغام شوند

فاکتورهایی که در کارگروهی مطرح می شود به صورت زیر 
 بیشتر افراد گروه با است که با رعایت این فاکتورها هر چه

  . شوندمیهم هماهنگ 
  هاي فکري ارتباط مهارت .1
  وجود انگیزه در گروه .2
  ) عملی - ذهنی(سرعت افراد  .3
  هاي فرهنگی عادت .4
  هنجارها براي رفتار فردي  .5
هاي جدید که داراي مفاهیم مشترك و ایجاد واژه .6

  قابل فهم براي کلیه افراد گروه هستند 
گروهی نیز امري مهم در انعطاف پذیري در معماري 

گیري کار  در روند شکل.پیشبرد اهداف گروه خواهد بود
گروهی ایجاد الگو از موارد مهمی است که به موفقیت گروه 

کند و با تعریف الگو در کار گروهی، کمک شایانی می
 ترها مشخصتر و گامحرکت گروه به سمت جلو سریع

ه افراد شناخته وسیله  و اصطالحات طراحی که بخواهد بود
براي . ثر خواهند بودؤ نیز در این پیشبرد م،شوندمی

ها را در فرایند طراحی،  ناسازگاري بایدهمساز کردن گروه،
که در اوایل کار نیز بیشتر است شناسایی کرده و در جهت 

گروه در فرایند طراحی اجزاء ترکیب، . یمیآها بررفع آن
مسأله باز شده و ابهام  تا استمدام در حال شکار و تحلیل 

، مومی که برخورد افکار گروه در آناز میان برود و مدل ع
وجود آمده ه هاي مختلف طرح بآشکار است و از موقعیت

  .]5 [است بر افراد گروه واضح گردد
  
 ها در گروهحضور نقش 2-4

گاه نیازمند تعیین جهت براي خود است  گروهی که گه در
 خودکامه که بدون توافق رهبر. ارزشمندند» رهبرها«

کند و نیز تعدد رهبران، به یک اندازه جمعی هدایت می
شخصیت . تواند به کارکرد گروه لطمه وارد کندمی

دهد به جاي بسط نیروي اصلی که ترجیح می» قاضی«
تواند در خالقه به کتاب قانون مراجعه کند، با شگفتی می

ست که روشن ا .هاي طراحی بسیار سودمند باشدگروه
  و بنابراینطراحی هم بر ذوق و خالقیت فردي متکی است

. هاي مشتركهم بر مشارکت گروهی و حمایت از ایده
تنظیم تعادل میان اندیشه فردي و کار گروهی بسیار مهم 

این که رهبر چگونه در فعالیت گروه طراحی مداخله  .است
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مایکل ویلفورد نقش . کند، امري بسیار حساس استمی
داند که متن را از ا مشابه سردبیر روزنامه میخود ر
دهد که کند و پینشهاد مینگارانش دریافت میروزنامه

توان آن را تغییر داد و تاکیدهاي آن را عوض چطور می
یکی از موضوعات مهم در این جا  رابطه  میان رهبر و . کرد

  .گروه سایر اعضا است
  
   و تیم سازيضرورت کار گروهی 2-5

شارکتی عبارتست از تعدادي از افراد که براي گروه م
رسیدن به هدف مشترك به طور فعاالنه و مسئوالنه با 

کنند و هر فردي عالوه بر اینکه مسئول یکدیگر کار می
رفتار خود است در برابر رفتار دیگران نیز احساس 

بنابراین، هماهنگی و سازماندهی  .کندمسئولیت می
کار هر فرد .  مشارکتی استضرورت اساسی در کار گروهی

مفهوم رفتارهاي  و گذاردثیر میأبر نتیجه عملکرد گروه ت
هاي مشارکتی مورد اجتماعی مطلوب کارکنان را در گروه

توان آن را ارتباطات درون میدهد که کید قرار میأت
  . ]6 [گروهی مثبت نامید

ر هاي کاري دویژه گروههب(ها به نظر پین و ویتاکر، گروه
 مـراحل زیر را پشت سر ،در حین رشد و توسعه) هاسازمان

شناخت خود، کسب قدرت و نفوذ، توسعه : گذارندمـی
کنند در مرحله اول اعضا، سعی می .وحدت و انجام وظیفه

در . تا رفتارهاي پسندیده و ناپسند را در گروه کشف کنند
 این مرحله افراد منتظرند سایرین شروع کننده باشند تا

ینکه در نهایت فردي جرأت پیدا کرده با معرفی خود، ا
   . کندگروه را براي توجه دادن به وظایفش آگاه می

     هایی که اعضا به طور انفرادي در مورد آن فکر سوال
ها هدف ما چیست؟ چگونه این فعالیت: کنند عبارتند ازمی

را انجام خواهیم داد؟ قوانین چه هستند؟ نقش من 
ور اعضاي گروه نسبت به من چیست؟ براي چیست؟ تص

توانم بکنم؟ ممکن است ثیر قرار دادن گروه چه میأتحت ت
در مرحله دوم، . ها مشابه و برخی متفاوت باشدبرخی پاسخ

کنند براي خود در گروه جایگاهی پیدا افراد سعی می
در این مرحله، وقت و انرژي گروه صرف تحقق . کنند

ها به سوي انتقادکردن از رهبر حث بلکه ب؛شوداهداف نمی
   ال بردن ساختار، اهداف و قوانین گروه ؤگروه، زیر س

    نوعی رقابت میان اعضا به چشم همچنین. پردازدمی

ایفاي نقش . شودخورد و کار گروهی کمتر دیده میمی
گروه موفق . اي داردحفاظتی در این مرحله اهمیت ویژه

 ؛ن دوره بسیار طوالنی شودگروهی است که اجازه ندهد ای
در مرحله سوم  .آیدزیرا در این صورت بازده گروه پایین می

  به تدریج احساس تعلق به گروه در میان اعضا تقویت 
 اعضا احساس . گیردشود و هویت گروهی شکل میمی
کنند هدف مشترکی دارند که براي رسیدن به آن همه می

در مرحله چهارم . ند با یکدیگر کار کنمؤثرباید به طور 
روحیه گروهی، صداقت، احساس مسئولیت و وفاداري گروه 
به میزان قابل توجهی افزایش یافته و کارها براساس 

که  همچنان. شودمهارت و توانایی بین اعضا تقسیم می
 تر تر و رشد یافتهرسد کاملگروه به اهداف خود می

      ت،هاي دیگرش نظیر کاهش اختالفاهگردیده و مشخص
  ها آشکار شدن نقشگیري مشارکتی و مشخصتصمیم

 تحوالت ایجاد شده را نیز ،در این مرحله گروه. شودمی
  .دهدمورد ارزیابی قرار می

       هاي کارآمد به شرح زیرههاي گروویژگیبر این اساس 
  :باشد می
  . شکل هدفمندي وابسته به هم فعالیت دارنداعضا به -1
  . براي رسیدن به اهداف مشترك استعملکردها -2
  .طبق استعداد افرادبر شرکت در وظایف تیمی  -3
  .کند سالم و خود تیم مشکل را حل میيهادرگیريبا  -4
  .استارتباطات باز و صادقانه و بدون نیاز به مراقبت  -5
  .تر استنتایج مثبت از هم شکلی مهم -6
  . اعضا مسئول هستنديهمه -7
  . کنندا عملکرد نامناسب مقابله میکل اعضا ب -8
  .سازد کل تیم دستور کار را تعیین می-9

  .دستور کار بر کل موضوع متمرکز است -10
  .ریزي است تعامل براي حل مشکل برنامه-11
  . آفرینند کاري را خودشان در خودشان می جاذبه-12
شود که در هنگام کار کردن با  به اعضا کمک می-13

  .مقایسه با کار کردن به تنهایی کاراتر باشندیکدیگر در 
  .  همیشه یک شخص نقش رهبري را به عهده ندارد-14
  . یکدیگرندگرحمایتو  اعضا مراقب -15
  .کندرا تشویق و پشتیبانی میکدیگر یرهبر و   اعضا-16
  » .  سطح باالیی از اعتماد میان اعضا وجود دارد-17
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یعت و در میان حیوانات هاي کارآمد حتی در طبنمونه گروه
شود مانند پرواز پرندگان مهاجر به صورت نیز مشاهده می

شود کل گروه بتواند که خصوصیات فوق باعث می vمدل 
 که vپرنده رهبر در نوك در این مدل . به هدف خود برسد

 سایر  گرفتن قرار.کندداراي بیشترین فشار است پرواز می
ین فشار کمک شایانی پرندگان در جاي ویژه به کاهش ا

ي رهبر را همچنین با ایجاد صداي خاص پرنده. کندمی
 رهبر در طول جاي پرنده. دهندمورد تشویق قرار می

اي خارج شود و اگر پرندهمسافت با سایر پرندگان عوض می
 بال زدن سایر  به وسیلهچوناز آرایش گروه پرواز کند 

از اندك مدتی او را شود، فشار هوا بعد پرندگان حمایت نمی
 کند و جایگاهش در گروه میvوادار به بازگشت به مدل 

]7[  . 
سازي در حوزه تواناسازي و تیم توماس، ولتهوس و اسپریتزر

پیشنهاد کردند که باید مانند انواع  مفاهیم بسیار دقیقی
آنها . شوند  درنظر گرفته)گشتالت(هاي چهارگانه تئوري

چهار نوع   مرتبط هستند و اینیر ز، با همدرعین استقالل
  :عبارتند از

در  مانند احساس آزادي 1استقالل و خودمختاري -1
  . و مربوط به کاري که فرد باید انجام بدهداست انتخاب 

 که به توانایی یک فرد در 2شایستگی و صالحیت -2
  .شود گفته میانجـــام یک شغل به طور کامالً موفق

 درك ارزش عبارت است از 3بودن مؤثرسودمندي و  -3
هاي ها و ارزشبا اعتقادات، طرز تلقی شغلی فرد در ارتباط

  .شخصی
 که یک فرد در شود گفته میبه باورهایی 4تأثیرپذیري -4

بیرونی  دهد و بر امیالهاي خود انجام میتالش ارتباط با 
  .فرد در انجام وظایف و رفتار کنترل دارد

پیوند  ها؛هدف ها وخواستهایجاد هماهنگی و توافق میان 
 ها میانوظیفه گردش کارها و کارهاي گروهی با اعضا؛

تشویق  اطمینان از ارتباط خوب میان گروهی؛ اعضا؛
 از حل مسائل موجود هاي بین گروهی به منظورنشست
 ].8 [هاستهاي این تیمویژگی

 که یک تیم به  راآدِسو نیز فهرستی از آنچه پاتریشیا، جی
  :آورد به قرار زیر بیان کرده استوجود می

اجراي  بررسی مشکالت و حل آنها،،  مشخصيهاهدف
 ها، مسئولیت در برابر نتایج، سطوح باالي ارتباط،حلراه

انتظارات باال از یکدیگر،  بینی،و خوش اعتماد اطمینان،
  .به اهداف مشترك  تعهد ي اعضا،همه مشارکت

  :از ردان عبارتندهاي خودگتیم از سوي دیگر مزایاي
اجبار به اختیار،  تلقی از افزایش رضایت کاري، تغییر طرز

کارایی  تعهد بیشتر اعضا، ارتباط بهتر اعضا و مدیر، افزایش
هاي فرایند تصمیم گیري، بهبود کیفیت، کاهش هزینه

  .سودآوري سازمان عملیات، افزایش
  :نتایج کار تیمی عبارتند ازدر نهایت 

 به خالقیت، افزایش توجه فزایش انگیزه،ا خالقیت بیشتر،
بهتر از  استفاده  از تیم، افزایش ارتباطات،کاهش رفتن اعضا

   .کاري بهتر فضاي  و بهتر گیريمنابع، تصمیم
اند بدانند که شاید آنهایی که در یک گروه بزرگ کار کرده

فضایی که در آن درستی حاکم است، نه تنها زحمت  کار در
که بنیانگذاران بستنی  طور همان. باشدمینیست تفریح نیز 
هیچکس در شرکت بِن و جِري  :گویندبِن و جِري می

  . ]9 [کندتنهایی نمی احساس
  
  ها روند طراحی و عملکرد گروههاينظریه  2-6

 معماري، نوعی فعالیت مربوط به آفرینش طراحی در زمینه
آن هایی است که معموالً برخی اوقات ها و پیشنهادطرح

 چیزي را که وجود دارد به چیزي که بهتر است تبدیل 
هایی را براي کند، روشکند، مسائل را معین میمی

 ها و نیز چگونگی انجام و اجراي این راهحل دستیابی به راه
باره آموزش حل نهایی در کند و راهها را معین میحل

را  )هادانشکده(  مراکز آموزش معمارييطراحی، شیوه
هاي تر از تمرین وسیعاي نقش طراحی در زمینهيدرباره

  .]10 [گیردمیمعماري در بر
  
   طراحی به مثابه یک بازي  2-6-1

توانیم طراحی را به اگر طراحی را یک بازي بدانیم، می
 هر کسی در .صورت یک دومینوي گرافیکی در نظر بگیریم

در جایی این بازي قصد دارد عالوه بر اینکه مهره خود را 
 از  نیزکل شکلبه  که بهترین نتیجه را بگیرد دهدمیقرار 

 بنابراین هر فرد در کار گروهی توجه دارد؛نظر گرافیکی 
باید به این نکته توجه کند که در یک لحظه به موقعیت، 

 در حین اینکه اهمیت بدهد؛جایگاه و گرفتن بهترین امتیاز 
پس افراد باید به . ترین مقوله استنتیجه کار کل گروه مهم
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د که حرکت کل گروه به نتیجه خوب ندنبال جوي باش
 همچنین رفتار و تعامل بازیگران در یک بازي .برسد

 ؛تواند شامل رقابت، همکاري، تقابل یا حتی تبانی باشدمی
   .اما معموالً محدود و تا حدي تجویز شده است

  
   بررسی کار گروهی فرایند2-6-2

توانند به خاطر آورند  که حتی نمیفند، طراحان معتربرخی
. گروهشان چگونه ایده اصلی طراحی را توسعه داده است

گاهی سعی کردیم به «دهد که ریچارد برتون گزارش می
خاطر آوریم چه کسی ایده خاصی داشته و دریافتیم که 

هنگام، بنا ها به طور ایدهشگوید در دفتراو می .»توانیمنمی
 آنکه روشن باشد متعلق به کدامیک از اعضاي گروه بدون

. ایده متعلق به شخص واحدي نیست. یابنداست، ظهور می
اي شبیه حل ما هیچ خاطره روشنی از آن نداریم مگر تجربه

  .بسیار سریع یک معماي جورچین
جهت بررسی کار گروهی نیاز به مبنایی براي سنجش 

هاي تحلیلی که  روش بدین منظور از.آماري اطالعات داریم
 در .کنیم استفاده میادامه کار شرح آن خواهد گذشتدر 

این روش کلیه اتفاقاتی که در طی یک طراحی در گروه 
ممکن است رخ دهد به صورتی که شرح آن خواهد گذشت 

  .است دسته بندي شده
دو موضع خلق و کشف، در تفکر خالق با ایجاد تنوع باعث 

 در مقابل آن دو موضع .شوند میواگرایی و گسترش موضوع
مقایسه و انتخاب هستند که این دو گزینه عرصه را همگراتر 

  )1شکل( .کنندمی
  

  
  
  
  
  
  

  حرکت در تفکر خالق  1شکل
توان گفت که در کلیه موضوعات ما با چهار طور کلی میه ب

این . رو هستیممرحله خلق، کشف، مقایسه و انتخاب روبه
ي ارتباط با هر موضوع یا  برقرارچهار عملکرد به منظور

تاي اولی به گسترش و دوتاي اند که دوي ضروريامساله

این چهار عملکرد . پردازندله میأدومی به محدود کردن مس
اي، نه تنها در لهأي هر تفکر و حل مسابه عنوان مراحل پایه

همچنین . استها پیشنهاد شدهطراحی بلکه در تمام عرصه
تواند در  میايفرایند تفکر پیچیدهی هر در سطح ابتدای

  قرار گیرندیصلا  فاکتورلب پل اشتراکی از این چهارقا
]11[.  
 
  ي تفکر در طراحی تیمی اهاي پایهفاکتورگیري کارهب 7- 2

مشکالت بسیاري براي آنالیز فرایند تفکر و طراحی طراحان، 
زیرا ما معیارهاي مستقیمی براي فهم شود؛ آشکارا می

هنگام استفاده از . آیند موجود در ذهن طراح را نداریمفر
هاي طراحی عمال تاکید چهار عرصه پردازش تفکر در گروه

خاصی به دو مورد مشخص داریم که آنها را محتوا و فرایند 
ها به رسیم که تیم با این تمایز ما به این نتیجه می.نامیممی

 باید با موضوع آمیز نه تنها اینکهگویی موفقیتمنظور پاسخ
 از فعالیت خود ی بلکه باید قسمت؛طرح ارتباط برقرار کنند

. نمایندرا در جهت ساختار سازي فرایند گروهی هدایت 
اسان اجتماعی مانند مورگان، گیکمن و ادوارد تمایز نشروان

     هاي گروهی ایجاد مشابهی را هنگام تفکیک فعالیت
اي و کار تیمی یاد یفهها با نام کار وظکنند که از آنمی
گونه عمل طراحی شامل با توجه به اینکه که هر. کنندمی

در این مقاله پیشنهاد شده  ؛ استفراینددو بخش محتوا و 
   تواند در هاي طراحی میکه محتوا و فرایند در گروه

ه مراحل آنها بو  هاي مشابهی به بحث گذاشته شودمورد
  : صورت زیر خواهد بود

  
  توا مح2-7-1

  :هاي زیر استها و زیر مجموعهمحتواي طراحی شامل گام
عملیات برقراري ارتباط مربوط به : روشن کردن هدف -1

هاي حل مسأله در پیشنهادات و ایده: حلخلق راه -2هدف 
سؤال و پاسخ : تجزیه تحلیل -3ارتباط با موضوع طرح 

تکامل مثبت و : کامل تدریجیت -4 مرتبط عرصه راه حل
تصمیمات : تصمیم گیري -5حل  مرتبط با عرصه راهمنفی

کنترل و ابزار : کنترل - 6 حل راه و یک ایدهموافق و مخالف
  . سازي یک ایده

در ارتباط با محتوا، نخستین گام یعنی مشخص کردن هدف 
 گام بعدي به عرصه راه حل 4به عرضه هدف مربوط است، 
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رل و راه و آخرین قدم یعنی کنترل همزمان به عرصه کنت
  .)2جدول( حل مرتبط است

  
   فرایند2-7-2

 تعریف  قدم قابل مقایسه با محتوا راپنج ،در عرصه فرایند
  : می باشندکنیم که به شرح زیر  می
چگونگی (ریزي، پیشنهادات مرتبط با فرایند گروه برنامه -1

ها و پرسش(تجزیه تحلیل  -2...) ها و روند، شرح وظیفه
تکامل (تکامل تدریجی  -3) فرایند گروهیها مرتبط با پاسخ

تصمیمات (گیري تصمیم-4) مثبت و منفی فرایند گروهی
خالصه و یا کنترل کار (کنترل -5) مرتبط با فرایند گروهی

  )افراد گروه 
اي مشخص براي فرایند این مدل کاربرد چهار عملیات پایه

دهد و ما را قادر به تفکیک عملیات طراحی را ارائه می
 سازد که  میتري کوچکيیچیدة تیم طراحی به اجزاپ

 بنابراین یک .ها و ابزار مختلفی تحلیل شودتواند با روشمی
دهد به هاي طراحی واقعاً انجام میتأثیر دقیق از آنچه تیم

هاي طراحی ما  هرگز یک در مقایسه با تئوري. دهدمی ما 
شوند هاي مشخص باید رعایت دستور ثابت که در آن گام

ها رخ  این گام برعکس ما به ترتیبی که،کنیمپیشنهاد نمی
طور ه ها ب انتظار داریم همه این گام ودهند متمایلیممی

به تصور ما .  دو یا سه گامی پیش روديمکرر با یک چرخه
کار ه در سطوح مختلف فرایند طراحی اقدامات یکسانی ب

   .حی جزئیات مانند مرحله مفهوم و مرحله طرا،شودبرده می
  
  
  
  
  
  

  
  

  5اي تفکرنکات پایه 1نمودار 

   پژوهشروش -3
  دیدگاه و روش کلی در برگزاري آزمون  3-1

این آزمون از سه نمونه ده نفره در سه مقطع مختلف 
تحصیلی گرفته شده و هر نمونه ده نفره به دو گروه پنج 

کننده در آزمون و  انتخاب افراد شرکت.اندنفره تقسیم شده
 .بندي آنها به صورت کامالً تصادفی و راندم بوده استسیمتق

برگزار  7 نهایی و تست6اولیهاین آزمون در دو مرحله تست 
اولیه افراد گروه بدون آموزش و بدون در آزمون . ه استشد

 هاي خالقیت در کارگروهی و روشپیشینه ذهنی از کار
 تشریح کارنهایی با گروهی به همکاري پرداختند و آزمون 

گروهی برگزار  ي خالقیت در کاراهگروهی و آموزش روش
اساس زمان اختصاص یافته به هر عملکرد نتایج بر .شد

صد هر عملکرد دست آمده و دره ب) مربوط به گام ویژه(
  .است نسبت به کل زمان آزمون سنجیده شده

  
  شرح جزئیات برگزاري آزمون  3-2

تک متغیري درباره این آزمون براساس آزمون فرض 
 زیرا منظور از برگزاري آزمون، ؛هاي دو گروه استمیانگین

هاي دو گروه با توجه به متغیر آزمودن برابري میانگین
اند و ها مستقلن گروهاست، که در این آزمو) زمان(وابسته 

دانشگاه دانشجویان معماري ( در جامعه آماري نهاآواریانس 
   .]12 [شودبرابر فرض می) هنر اصفهان

دست آوردن نتایج، آزمون تست و روند اجراي آن ه جهت ب
با در اختیار گرفتن اسامی : به شرح زیر صورت گرفت

دانشجویان انتخاب افراد شرکت کننده درهر آزمون، با توجه 
هم هستند و از به اینکه در کالس طرح دانشگاهی با

صورت راندم ه بودن برخوردارند، بخصوصیت همکالسی
گیري صورت ها از طریق نمونهو گردآوري داده نجام شدا

گیري در  نمونههاي علوم رفتاريزیرا در پژوهش. گرفت
 با . مقایسه با شمارش کامل از چند جنبه برتري دارد

عمل و کوتاه بودن زمان مورد نیاز و  تر بودن، سرعتصرفه
 ها از طریق دقت بیشتر در گردآوري و استخراجکیفیت داده

گیري تصادفی در نمونه. گیري استآنها از ویژگی نمونه
شود تا در احتمال مساوي داده می ساده به هر یک از افراد،

 و Nنمونه انتخاب شوند و اگر حجم دانشجویان هر دوره را 
 فرض کنیم؛ احتمال انتخاب هر فرد nحجم نمونه را 

 انتخاب نمونه تصادفی. است N/nدانشجو در نمونه مساوي 
شیوه قرعه کشی و جدول اعداد تصادفی است  ساده به دو

کشی انتخاب شده که با توجه که در این پژوهش شیوه قرعه
د دانشجو در یک گیري از میان افراچوب نمونهبه چار

 حجم مورد نظر از میان افراد فهرست اکالس، یک نمونه ب
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 سپس . ]13 [شوندشده به حکم قرعه انتخاب می
از ) 1پیوست( .نظیم و  براي آنان ارسال شداي تدعوتنامه

ها خواسته شد که به انتخاب دانشجویان هر سري از آزمون
ام  در هنگمخودشان وسایل مشترك جهت ترسیم و راندو

ها  شرایط مساوي در گروهتاآزمون به همراه داشته باشند 
 وسایل ، اطالع همگانیقرار باشد و جهت رسمی کردنبر

آزادي . جویان در تابلو اعالنات اعالم شدمورد تأیید دانش
    داد که با توجه به یانتخاب این اجازه را به آنان م

هایی که در استفاده از وسایل دارند آنها را انتخاب مهارت
  .کنند

 و دو عدد میز با شرایط شدقبل از شروع آزمون آتلیه آماده 
 .شده در نظر گرفت) نور، دید، صدا، جایگیري(مکانی یکسان 

 و یک عدد کاغذ پوستی 70 ×50به هر میز یک عدد مقواي 
شرکت کنندگان . گرفت تعلق A3 عدد کاغذ ده و 70×100
کشی  نفر با قرعه10هر و مکان برگزاري اسکیس حاضر در 
دور تاافراد هر گروه دور. گردیدند نفري تقسیم 5 گروه 2به 

ي جهت انامه  پرسشقرار گرفته ومیز مربوط به خودشان 
آشنایی با پیشینه افراد در هر گروه و نقشی که در گروه ایفا 

نامه سعی شد تا  در پرسش) 2پیوست( .شد توزیع کنندمی
نامه جهت رسمیت بخشیدن به کار اصول تنظیم پرسش

 نکاتی از قبیل بیان سؤاالتی کامالً هدفدار، .استفاده شود
ه امه بن تکمیل پرسشنامه، و دستورالعملکوتاهی پرسش

-افراد در هر گروه شماره .ي و کوتاهاگزینه چهارصورت 
شد هر کدام دو عدد کاغذ  از آنها خواسته شدند واري ذگ

A3 ها بنویسند و و شماره خود را بر روي کاغذبرداشته 
هاي مربوط به خود هاي شخصیشان را روي کاغذتحلیل

. ی شودبکشند، تا نقش هر فرد در گروه بتواند جداگانه بررس
در این تجربه پژوهشگران به صورت ناظر در کنار گروه قرار 

ها و عملیاتی که گروه در طی زمان  صحبتيگرفته، کلیه
) 2طبق جدول. (کردندداد ثبت میطراحی انجام می

بندي این اطالعات در زمان انجام گیري در طبقهتصمیم
تست، صورت گرفت تا دور شدن از زمان پژوهش دلیل 

در روش . وشی یا استنباط اشتباه از عملکرد گروه نشودفرام
 با در اختیار داشتن جدول مربوط انانجام این کار پژوهشگر

و استفاده از کرنومتر و زمان ) 2طبق جدول( هابه فعالیت
سنج، هر عملکرد گروه را مقابل خانه مورد نظر عالمت زده 

 به .کردندو زمان مربوط به این عمل را مقابل خانه ثبت می

عنوان مثال زمانی که در بین دانشجویان پرسشی صورت 
شد، مدت زمان هر کدام اي مطرح میگرفت و یا ایدهمی

 مدت زمان ،گردید تا بعد از اجراي تستجداگانه ثبت می
گام خلق راه حل و مصرف شده براي مطرح کردن ایده در 

 پرسش در گام تجزیه و تحلیل مدت زمان مصرف شده براي
  .ثبت شود

ها میانگین گرفته شد و در در نهایت بین این دو ثبت
 آمار ثبت شده مشاهده دونقاطی که تفاوت زیادي بین 

دالیل هر فرد به توافق مورد نظر شد با گفتگو و شنیدن می
دست آمده ه  با کمک این اعداد بباالخره. رسیدیم

هاي صورت گرفته نسبت به متغیر زمان درصدهاي فعالیت
  .دست آمد، که در پروژه قابل مشاهده استه ب

، 70 ×50 کاغذ(بعد از پایان زمان آزمون تمامی مدارك 
جهت تحلیل و بررسی کنترل ) A3هاي کاغذ پوستی، کاغذ

ها به این رفتار کلی در گروه. شودآوري میزمانی جمع
ه  فردي از گروه ب،صورت بود که مدتی بعد از شروع آزمون

آوري جمع .کرده نقش رهبر را ایفا میودآگاصورت ناخ
مدارك، امکان کنترل نکات و زمانبندي ثبت شده و پیدا 
کردن نقش افراد در نتیجه کار را توسط پژوهشگران فراهم 

نامه در بعد از آزمون نسخه دیگري از همان پرسش.  کردمی
ه ایی که از آزمون ب تا با تجربهگرفتاختیار دانشجویان قرار 

اند به سؤاالت قبلی پاسخ گویند و سپس با ردهدست آو
هاي صد انجام فعالیتدر دست آمدهه تحلیل اطالعات ب

طراحی و ایفاي نقش و  یک راحل مختلفـروهی در مـگ
مثبت یا منفی بودن دیدگاه افراد گروه نسبت به فعالیت 

نامه در انتهاي اي از پرسشنمونه. (گروهی استخراج شود
 به آزمون اولیهبعد از اجراي آزمون  .) استمقاله آورده شده

اي با قبل از اجراي آزمون نهایی، در جلسه .رسیم مینهایی
فعالیت (بیان هدف از برگزاري آزمون و تشریح هدف اصلی 

هاي مختلف تفکر و خالقیت ، دانشجویان با تکنیک)گروهی
شوند و با دیدگاهی نوین نسبت به این در گروه آشنا می

در جداول مربوطه زیر . شود برگزار مینهاییآزمون مسأله، 
  : استنتایج آزمون آمده

 جدول است سه نتایج به دست آمده شامل :شرح جداول
 تحصیلی خاصی است و هر يکه هر کدام مربوط به رده

  که ستون میانی معرف.جدول شامل سه ستون اصلی است
 دو هاي مربوط به محتواي طراحی است وها و گامفعالیت
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 نتایج آزمون دانشجویان سال دوم 2جدول 
 آزمون نهایی محتواي طراحی آزمون اولیه

 گروه دو گروه یک گام عملکرد گروه دو گروه یک
%5,7  

 
  هدف وابسته به سوال یا موضوع %4,5

 نیاز وابسته به سوال یاموضوع
 14,5% 12,1% روشن کردن هدف

 13,4% 6,5% حلخلق راه  حلایده راه %4,3 %6
  سئوال %3,7 %10,6

  پاسخ، بخشی از اطالعات
 )داللت (فرضیه ، مفهوم 

 13,3% 22,4% تجزیه تحلیل

  پژوهش جهت اظهارنظر یا توسعه کار %20,8 %20,7
  توافق جمع/ تکامل مثبت 

  عدم توافق جمع/ تکامل منفی 
  )انتخاب اولویت(تقدم پذیري 

 اظهارعدم اطمینان

 36,6% 37,7% ل تدریجیتکام

 13,4% 13,2% گیريتصمیم تصمیم %10,8 %13,3
 8,8% 11,1% کنترل هاکنترل حقایق و بازتاب %55,9 %43,3

 

]9[ هااطالعات مربوط به فعالیت  1 دولج
 عملکرد گام ورد نظرفعالیت م

 روشن کردن هدف
  هدف وابسته به سوال یا موضوع

 نیاز وابسته به سوال یاموضوع
 حلایده راه حلخلق راه

  تحلیل وتجزیه
  الؤس

  پاسخ، بخشی از اطالعات
 )داللت (فرضیه، مفهوم 

 تکامل تدریجی

  پژوهش جهت اظهارنظر یا توسعه کار
  توافق جمع/ تکامل مثبت 
  عدم توافق جمع/ تکامل منفی 
  )انتخاب اولویت(تقدم پذیري 

 اظهارعدم اطمینان
 تصمیم گیريتصمیم

 محتوا

 هاکنترل حقایق و بازتاب کنترل

 ریزيبرنامه
  گیري جمعی در مورد تکامل کارریزي و تصمیمبرنامه

 )کارتقسیم(ها به اعضاي مختلف گروه ارجاع دادن وظیفه

 تجزیه تحلیل
  الؤس

  پاسخ بخشی از اطالعات
 )داللت (فرضیه ، مفهوم 

 تکامل تدریجی

  پرسش جهت اظهارنظر یا توسعه کار
  توافق جمع/ تکامل مثبت 
  عدم توافق جمع/ تکامل منفی 

 اظهارعدم اطمینان
  توافق–گیري تصمیم گیريتصمیم

 روند

 کنترل
  کنترل اعضاي گروه

 خالصه رضایت و موافقت عمومی
 باقی مانده باقی مانده باقی مانده
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   نتایج آزمون دانشجویان سال سوم3جدول 
 زمون نهاییآ محتواي طراحی آزمون اولیه

 گروه دو گروه یک گام عملکرد گروه دو گروه یک
  ال یا موضوعؤهدف وابسته به س %6,2 %10,6

 ال یاموضوعؤنیاز وابسته به س
 18,3% 17,6% روشن کردن هدف

 25,3% 7,3% حلخلق راه ایده راه حل %9,7 %5,5
  الؤس %5,6 %4,3

  پاسخ، بخشی از اطالعات
 )داللت (، مفهوم فرضیه

 9,4% 10,4% زیه تحلیلتج

  نظر یا توسعه کار پژوهش جهت اظهار %17,5 %18,4
  توافق جمع/ تکامل مثبت 

  عدم توافق جمع/ تکامل منفی 
  )انتخاب اولویت(تقدم پذیري 

 اظهارعدم اطمینان

 22,1% 31,5% تکامل تدریجی

 20,2% 23,7% گیريتصمیم تصمیم %26 %28,8
 4,7% 9,5% کنترل هاابکنترل حقایق و بازت %25 %33,4

 

  نتایج آزمون سال چهارم 4جدول 
 آزمون نهایی محتواي طراحی آزمون اولیه

 گروه دو گروه یک گام عملکرد گروه دو گروه یک
  ال یا موضوعؤهدف وابسته به س %9,4 %23,3

 ال یاموضوعؤنیاز وابسته به س
 12,5% 16,8% روشن کردن هدف

 8,3% 7,3% حلاهخلق ر ایده راه حل %7,6 %5
  الؤس %3 %15,8

  پاسخ، بخشی از اطالعات
 )داللت (، مفهوم فرضیه

 24,8% 33,5% تجزیه تحلیل

  نظر یا توسعه کار پژوهش جهت اظهار %6 %8,3
  توافق جمع/ تکامل مثبت 

  عدم توافق جمع/ تکامل منفی 
  )انتخاب اولویت(تقدم پذیري 

 اظهارعدم اطمینان

 23,4% 22,4% تکامل تدریجی

 10,3% 8,6% گیريتصمیم تصمیم %8,5 %3,3
 22,7% 12,4% کنترل هاکنترل حقایق و بازتاب %65,5 %44,2

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نتایج . ستستون کناري مربوط به آزمون پیشین و پسین ا
)  زمانی مصرف شده نسبت به زمان کل طراحیيهاصددر(
  .صورت مجزا براي هر گروه طراحی ذکر شده استه ب

  
   نتیجه گیري-4

به عنوان یک امر دانیم نگاه به معماري طور که می همان
ا از ویژگی برتر معماري به عنوان پاسخی به نیاز  ما رفردي

  با دانش بر اینکه طراحی هم بر ذوق و.کندانسان غافل می
 خالقیت فردي متکی است و هم بر فعالیت گروهی و

هاي مشترك، اهمیت داشتن تنظیم تعادل حمایت از ایده
  .رسد ضروري به نظر میمیان اندیشه فردي و کار گروهی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در کار گروهی هر فرد نباید به دنبال تک روي و تحکیم 
 که حرکت کل گروه به بکوشدحرف خود باشد بلکه باید 

 کر درـفـ تارهـن باره تحقیق دربـدر ای. رسدـوب بـنتیجه خ
ثیراتی ویژه بر آموزش و تمرین أدر عین حال که تطراحی، 

 تفکر انسان و یک در طراحی دارد، دیدگاهی کلی در مورد
 هاي طراحی فراهم گروهدرباره فعالیتتر دید تجربی عمیق

   .آوردمی
هاي آماري و همچنین نتایج  برگزاري آزمون، نمونهينحوه

ول فوق؛ توسط متخصص آمار مورد بررسی و احاصل از جد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که نتایج حاصل این 

  .بیان شده استبررسی به اختصار در این مبحث 
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طی مشاهدات و با بررسی دو آزمون اولیه و نهایی نتایج زیر 
  :تبه دست آمده اس

   با پیدا کردن نقش فرد در گروه، احساس مشارکت باال  
 .رودمی
   نیست و هدف از طراحی راه حلهدف از طراحی ارائه 

  .پیدا کردن جواب سؤال است
  به بحث به جاي تفکر شخصی با تعامل در گروه و با 

توان به جواب منطقی و مورد نشستن افراد گروه می
  .ید همه افراد گروه رسیدیتأ
   در کار گروهی زمان مربوط به گام روشن کردن هدف

و گام خلق راه حل و گام تجزیه و تحلیل و گام تکامل 
  .ه استتدریجی افزایش یافت

  زمان مربوط به گام تصمیم گیري تقریباً ثابت مانده 
 .است

  استزمان مربوط به گام کنترل به شدت کاهش یافته .   
هاي مربوط به بر اساس این نتایج در یافتیم که زمان

هاي گروهی و زمان مربوط به تعامل تفکرات و خلق فعالیت
اري در گروه مکایده و به طور کلی عملیاتی که نیاز به ه

 افزایش یافته است و در عوض ،داشته و نه تقسیم کار
یی از کار گروهی که صرفاً به صورت تقسیم کار و هابخش

انجام آن به صورت فردي بوده در روند کار گروهی کاهش 
ها هاي مورد پژوهش گروهدر بعضی از نمونه .یافته است

حتی نتوانستند در آزمون اولیه به جواب مشترکی برسند 
مسائلی . که بر طبق قوانین آزمون نتایج باطل اعالم شد

ها و یا ، عدم آشنایی قبلی باعث ایجاد اقلیتمثل جنسیت
همچنین دریافتیم نقش  .تعدد رهبرها در گروه شده بود

رهبر درگروه و پیشبرد اهداف و هماهنگ کردن اعضا در 
 زیرا در آزمون نهایی رهبر ؛زمان بندي کار اثر بسزایی دارد

 طبق در مورد سه مقطع تحصیل؛. شدتر مشخص میزود
د طراحی در کار گروهی را بین دانشجویان این مقاله رون

دست آمده چنین ه سال دوم و آخر مقایسه کردیم و نتایج ب
است که هماهنگ شدن در کار گروهی دانشجویان سال 

 به مراتب بهتر از دانشجویان سال دوم )5طرح( خرآ
-ویان سال آخر روند طراحی پرکیفیت دانشج وبود) 1طرح(

هاي ویان سال دوم به ایده پردازي دانشج.تري را ارائه کردند
  پرداختند و مشغول تحکم ایدة خود به دیگران تک نفره می

ها را با هم ترکیب دانشجویان سال آخر ایدهند؛ ولی بود
 نکته قابل توجه این است که دانشجویان سال .کردندمی

اول که از نظر زندگی در یک اقلیم مشترك و یا سابقه 
 انتقال مفاهیم ذهنی موفقیت دوستی مشترك بودند در

ها در بین تفاوت در نتایج گروه. بیشتري را داشتند
دانشجویان سال دوم از اقلیم مشترك و غیر مشترك در 

 یعنی در .تر بودیسه با دانشجویان سال آخر پر رنگمقا
 زیرا ؛تر شده بوددانشجویان سال آخر عوامل اقلیمی کمرنگ

دوره مشترك با هم حص در یک همگی یک مدت زمان مش
 گروهی پیشین کمک شایانی به هايند و همچنین کاربود

طور ه  و این اثر بکرده بوداي هبرقراري ارتباط در گروه
اي در مورد گروه خاصی از دانشجویان که طی یک ویژه

قابل پروژه تحصیلی تجریه طراحی گروهی را گذرانده بودند 
  .مشاهده بود

 بعد از دوران آموزش معماري و در نهایت با توجه به اینکه
 نیاز به کار گروهی و همکاري با دیگر اي حرفهشروع کار

 لذا آموزش افراد ؛شود احساس میسایرینمهندسین و 
-متخصص در این زمینه امري مفید بوده و چنانچه در مقاله

پذیر   شاهد بودیم؛ اوالً انجام طراحی گروهی امکانحاضر ي
تواند برتر از نتیجه کار ن طرح می و نتیجه حاصل از ایاست

فردي باشد و ثانیاً آموزش به طرز اثر گذاري توانسته این 
ی هنابراین توجه به مسأله طراحی گرو ب.امر را بهبود بخشد

 معماري امري در خور توجه يو آموزش آن در دانشکده
   .شودقلمداد می

  

   هاپی نوشت
1 Autonomy 
2 Competence 
3 Meaningfulness 
4 Impact 

 ي؛ دو مرحلهاي تفکر نکات پایه، جدولدر ستون اول و سوم 5
ها،  در زیر این ستون. استاساسی روند و محتوا مشخص شده

هاي مربوط به هر کدام از این دو بخش به ترتیب وقوع گام گام
ها را از  این گام، خطوط واصله ارتباط ومورد نظر ترسیم شده

به . کنداي تفکر مشخص میا نقاط پایهلحاظ زیر مجموعه بودن ب
تحلیل، در قسمت وعنوان مثال قسمت روند طراحی و گام تجزیه

اي تفکر به عنوان زیر مجموعه کشف واقع شده و با این نکات پایه
 .مقوله مرتبط است

6 pre test 
7 Post test 
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