
Katayoun Taghizadeh*2 

Qader Bayzidi3 

Soheila Hossainpour4 

 
 

 

 

A R T I C L E I N F O 

 

Article Type 

Analytic Study 

 

Authors 

 

 

A B S T R A C T 
 

 

Aims: Building information modeling (BIM) is a process based on three-dimensional 

model that has provided tools to change the educational and professional approach. The 

purpose of this study is to test an active and constructive educational structure with a 

focus on the BIM approach and the application of this method in promoting the 

performance and creativity of architecture students in building technology courses. 

Materials & Methods: The research test was performed by quasi-experimental method 

with experimental and control groups using pretest and posttest. Pre-test was performed 

by Torrance creativity test and two design tasks and Mann-Whitney U test was used for 

post-test. 

Findings: The findings of the analysis of pre-test results did not show a significant 

difference between the two groups. But by conducting a post-test, the experimental 

group in the indicators of concept technicality, coordination of executive issues, site 

technical plan, quantity and quality of phase two plans, executive details, presentation of 

design and overall score had a significant advantage over the control group. 

Conclusion:  The results show that the use of the proposed educational method was 

effective in improving the overall performance of students in the experimental group 

and had a significant advantage over the performance of the control group. Regarding 

the promotion of students' creativity, no significant difference and superiority was 

observed between the two groups, but the average ranks of students in the experimental 

group were significantly better than the control group. Therefore, the research results 

confirm the increase in students' learning using this educational approach. 
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 ده یچک

است که    یبر مدل سه بعد  یمبتن  ندآیفر  کیای ساخت  داده  یساز  مدل  :اهداف

بینش و ابزارهایی را جهت تغییر رویکرد آموزشی مهیا نموده است. هدف از این  

 مدل   یک ساختار آموزشی فعال و سازنده گرا با محوریت رویکردآزمونِ  تحقیق،  

کاربرد این شیوه در ارتقای خالقیت دانشجویان معماری و  داده ای ساخت یساز

 در دروس فن ساختمان است. 

ه شیوه شبه آزمایشی با گروه های آزمایشی و کنترل، آزمون تحقیق ب  :هاروش

پیش آزمون با انجام آزمون  و با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت.  

از آزمون آماری  خالقیت تورنس و انجام دو تکلیف طراحی، و برای پس آزمون  

 ویتنی استفاده شد. -یو من
تفاوت معناداری بین دو گروه نشان نداد و این دو گروه از نظر  یافته ها    :هاافتهی

گروه آزمایشی  خالقیت و عملکرد با هم مشابهت داشتند. اما با انجام پس آزمون،  

در شاخص های فنی بودن کانسپت، هماهنگی عملکردها و مسائل اجرایی، طرح 

ت اجرایی،  فنی سایت، کمیت و کیفیت و صحت نقشه های فاز دو، مصالح و جزییا

 ارائه نقشه ها و نمره کلی، برتری معناداری نسبت به گروه کنترل داشت. 

به کارگیری روش آموزشی پیشنهادی با محوریت مدل سازی داده   :یر یگجهینت

تاثیرگذار بوده و   ارتقای عملکرد کلی دانشجویان گروه آزمایشی  ای ساخت، در 

دانشجویان تفاوت و برتری برتری معناداری داشت. در خصوص ارتقای خالقیت  

گروه   دانشجویان  های  رتبه  میانگین  اما  نشد،  مشاهده  گروه  دو  بین  معناداری 

موید  تحقیق  نتایج  لذا  بود.  کنترل  گروه  از  بهتر  محسوسی  شکل  به  آزمایشی 

 افزایش میزان یادگیری دانشجویان با استفاده از این رویکرد آموزشی می باشد. 

سامانه های هوشمند،   فناوری، پایداری، معماری، فن ساختمان،   کلمات کلیدی: 

 ( BIMای ساخت )داده یساز مدل

 

  مقدمه
ی و خالقیت بخشی مهم از ارزش های اثر  اثر معمار  نشیآفر

معماری است و علوم، هنر و تکنیک یا فن سه بخش اصلی  

-سازنده معماری هستند. و در حوزه عمل، فراگیری مهارت

های  ها و تکنیککارگیری روشتولید معماری مانند بههای  

-1] باشد.  مختلف اجرایی از ارکان مهم آموزش معماری می 

اهمیت  2 امروزه  طراح [  در    یآموزش  آن  نقش  و  محور 

[ بیش از هر زمان 3ی ] معمار  انیهنرجو   یعلم  یها ت یموفق

دانشکده است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  آتلیهدیگر  و  های ها 

از طرفی در    .[ 4]   اساس معماری آینده کشور هستندطراحی  

شرایط معاصر در کشور ما بیش از هر زمان دیگری ضرورت 

-های نوین ساخت احساس میو اهمیت استفاده از فناوری

های  [. خالقیت و نگاه خالقانه به کاربرد فناوری6-5شود ] 

امروز   معماری  از  مهمی  بخش  معماری،  محسوب  پیشرفته 

-فارغ   ی،معمارمهندسی  آموزش  [ اما در حوزه  9-7] شود.  می

عمل    نیا  النیلتحصا در  حرفهرشته  محیط  در  از  ای  و 

نبود  یچندان  هایموفقیت  اصلی  .نداهبرخوردار   ن یا   علت 

را   درمیمشکل  توانایی  توان  یعنی  سوم  و  عامل  فنی  های 

است  دروس فن ساختمان  حوزه  تکنیکی دانست که مربوط به  

طراحی  10]  یکپارچه[.  و  طراحی  یکپارچه  فرآیند  سازی 

شود.  های مهم محسوب می[ یکی از چالش15-11معماری ] 

های نوین معماری و تاثیر آن بر کیفیت تحلیل حضور فناوری

های جدی به  دهنده چالش[  نشان 25-16طراحی معماری ] 

 خصوص در آموزش دروس فن ساختمان است.  

در   ساختمان  فن  زهحو   دروسبیان مساله پژوهش ریشه در  

  برنامه   اهداف  در  که  گونه  مقطع کارشناسی معماری دارد. آن

  طراحی   امر  به  باید  نهایت   در  دروس  شده، این  آن عنوان  درسی

  های کاربست روش  در  دانشجویان  مهارت  افزایش  و  معماری

  به   توجه  با  نمایند. لذا  معماری کمک  های طرح  فنی  و   اجرایی

 طراحی  درس  تحقیق  در این  مدنظر  اهداف  مسائل گفته شده و

 گردید.  انتخاب  پژوهش  این  در  موردی  مطالعه  جهت   فنی
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اجرایی و روش های ساخت  درس طراحی فنی به جزییات 

به پرداخته،  ساختمان  به  گونهیک  ملزم  فراگیران  که  ای 

های  کاربست دانش پیشین درخصوص هماهنگ نمودن بخش

معضلی  اما    .ی خواهند بودمعماری، سازه و تاسیسات در طراح

های دروس متنوع پیشین وجود دارد که برای کاربست آموزه

گردیده، اشاره  آن  به  آموزش  حوزه  منابع  اکثر  در   در  و 

  مانند   پیشین  دروس  از  شده  کسب  دانش  به  بخشیانسجام

  با   مکانیکی  تاسیسات  و  الکتریکی  تاسیسات  ،2و1  ساختمان

کاربست    در  عمل  در  لذا دانشجو   باشد.می  معماری  طراحی  امر

  ای عدیده  مشکالت  با  ساختمان  فنی  طراحی  مربوطه در  دانش

  پژوهش   این   در  این معضل،   برای حل  لذا  شد.  خواهد  مواجه

-مدل  روش  شامل  که   است   گردیده  طراحی  آموزشی  مدل  یک

علمی بوده که در    بازدید  استفاده از  و  ای ساخت داده  سازی

محور و درگیر نمودن دوری از شیوه آموزشی معلمآن برای  

  و   پروژه  و فنی در طراحی از روش  فراگیران با مسائل واقعی

  ای ساخت استفاده شده استسازی دادهمسئله در مدل  حل

  مشکالت   از  بسیاری   بتواند  مدل  این  شودمی  بینی پیش  که

 در  و  سازد  مرتفع  را  فنی  طراحی  درس  ارائه  در  موجود

  معماری   طراحی فنی  امر  و خالقیت دانشجویان در  عملکرد

 یاداده  سازیمدلرود که  باشد. انتظار می  داشته  سزاییبه  تاثیر

سازی  های قابل قبولی برای یکپارچهحل[ راه35-26] ساخت  

نماید.   نرمایجاد  چند  میان  نرماز  موجود،  افزار افزارهای 

رِ شناخته   ت ی واتودسک  از  وشدهیکی  پرکاربردترین    ترین 

  جامع، در واقع   افزارنرمباشد. این  ویژه در ایران، میابزارها، به

در انواع معماری،  ای ساخت است که  داده  یسازمدل همان  

-افزار واحد وجود دارد. در نرمسازه، تاسیسات و در یک نرم

ای در هماهنگی با  افزار رِویت ساختارهای تاسیساتی و سازه

ی اجرایی همراه با اطالعات مختلف  معماری به شیوهساختار  

مدل جزء،  هر  به  مفهومی،  سازیمربوط  انواع تعریف  های 

مطالعات ای،  های سازهتحلیل  استاندارهای ساخت،مصالح و  

-تجزیه و تحلیل پایداری و نور و انرژی، تولید نقشهو  اقلیمی  

ه  رمت  اتمحاسب ها،  های فاز دو و جزییات اجرایی همه بخش

ی ساختمان  مال  ت یریمدو    مدیریت پروژه،  ساختمان  و برآورد

مانده، نقش [ در نهایت امر مساله باقی40-36گیرد. ] انجام می

در بهبود آموزش دروس    ای ساخت داده  یسازمدلو کاربرد  

لذا   است.  ساختمان  که  فن  است  این  تحقیق  چگونه  سوال 

مدلمحوریت  با  توان  می از  ساخت داده  یسازاستفاده  ،  ای 

فن   دروس  در  را  معماری  دانشجویان  خالقیت  و  عملکرد 

 خصوص درس طراحی فنی ساختمان ارتقا داد؟ به ساختمان

 

 ها  مواد و روش

روش اساس  پژوهشبر  در  تایید  مورد  حوزه  شناسی  های 

 [ معماری  زمینه 45-41فناوری  در  مختلف  تجربیات  و   ]

کنار   در  ساختمان،  فن  دروس  استادان تدریس  با  مصاحبه 

متخصص در این حوزه، فرایند آموزش این دروس، مستلزم  

مختلف   جزییات  اجرای  نحوه  با  دانشجویان  نمودن  درگیر 

اجرایی   و  فنی  مختلف  مسائل  با  ایشان  آشنایی  و  ساختمان 

ای که این توانایی را پیدا نمایند که  باشد، به گونهساختمان می

معماری لحاظ نمایند. لذا با   این مسائل را در تکالیف طراحی

گرا و اتخاذ روش آموزش  ایجاد یک محیط یادگیری سازنده 

پویا و فعال، امکان بیشترین انتقال مفاهیم مربوط در این زمینه 

می دانشجویان  برای  نمود.را  فراهم  حاضر   توان  تحقیق  در 

-مدلگرا از آموزش جهت ایجاد این محیط یادگیری سازنده

داده  توسط یک مدرس  نرماخت و  ای س سازی  رِویت  افزار 

بهره گرفته    بازدید علمی )در حد دو بار(   خبره در این زمینه و 

که به یک کالس از دو کالس درس طراحی فنی ارائه    شد

محور و درگیر گردید. همچنین جهت دوری از آموزش معلم

روش نمودن دانشجویان با مسائل واقعی فنی در طراحی، از  

سازی داده ای ساخت و  ( در مدلPPSئله )پروژه و حل مس

های مختلف فرایند طراحی فنی ساختمان بهره گرفته  بخش

روش تحقیق در این پژوهش طرح تحقیق شبه آزمایشی  شد.

آزمون و  های آزمایشی و کنترل و با استفاده از پیشبا گروه

 (.  1آزمون است )جدول پس
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 آزمایشی با دو گروه مستقل آزمایشی و کنترل. طرح تحقیق شبه (  1جدول 

 

ا در  که  آنجا  آزمودن   نیاز  انتصاب  یطرح  با  به   یتصادفها 

نمگروه منتسب  باپژوهش  ،شوندیها  حاصل    نانیاطم  دیگر 

از    یعنی  ،باشندیمعادل م  شیها قبل از آغاز آزماکند که گروه

پارامترها هستند  ینظر  همسان  مطالعه  غیمورد  در  -نیا  ر. 

  ر یمتغ  یابوده و اثره  زیبرانگسوال  قیتحق  یاعتبار درون  صورت

بخش مطالعات .  کرد  هیتوان توجیوابسته را نم  ریمستقل بر متغ

کتابخانه شیوه  به  عمدتاً  تحقیق  نظری  چهارچوب  و  و  ای 

منابع مکتوبِ مختلف صورت پذیرفت. همچنین  از  استفاده 

از آمار توصیفی    SPSSافزار  در این تحقیق با استفاده از نرم

که شامل جدول، میانگین و... و آمار استنباطی که شامل آزمون 

t  پیش مرحله  آزمون در  و  من  آزمون  مراحل  ویتنی  -یو  در 

پسپیش و  ضریب  آزمون  و  مستقل  نمونه  دو  با  آزمون 

1همبستگی استفاده شد. )شکل 

 

 نمودار روش انجام تحقیق( 1شکل 

کارشناسی  آزمودنی آخر  سال  دانشجویان  کلیه  بین  از  ها 

مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج انتخاب 

تحصیلی  شدند.   سال  دوم  نیمسال  در  تحقیق  -98آزمایش 

گردید.  1397 اجرا  فنی  طراحی  درس  کارگاه  تعداد    در 

نفر    21بودند که از این تعداد    نفر  36دانشجویان این درس  

نفر به دلیل تعداد    8. از این تعداد  نفر دختر بودند  15پسر و  

های غیرموجه زیاد و عدم انجام تکالیف محوله از فرایند  غیبت 

تحقیق خارج شدند. لذا در نهایت تعداد دانشجویانی که در  

نفر بوده که در هر دو گروه    28این تحقیق شرکت داده شدند  

نفر بودند.    14آزمایشی و کنترل مساوی و هر کدام به تعداد  

 آزمون پس آزمون پیش متغیر وابسته  متغیر مستقل گروه

گروه 

 آزمایشی

بسته آموزشی  

 پیشنهادی 

 میزان خالقیت و عملکرد 

 در تکالیف 

 آزمون ها در پیشعملکرد آزمودنی -

 آزمون خالقیت تورنس -

 ها در طراحی عملکرد آزمودنی -

 میزان خالقیت در طراحی  -

گروه 

 کنترل 

 روش آموزشی 

 معمول 

 میزان خالقیت و عملکرد 

 در تکالیف 

 آزمون ها در پیشعملکرد آزمودنی -

 خالقیت تورنسآزمون  -

 ها در طراحی عملکرد آزمودنی -

 میزان خالقیت در طراحی  -
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مناسب درنظر نفر    28ها در این تحقیق یعنی  تعداد آزمودنی

 ( 1گرفته شده است. )نمودار 

 

 

 

 

 ( نمودار مشخصات نمونه آماری1نمودار 

آزمایشی، در رویه آزمایش این تحقیق،  با عنایت به روش شبه

ی  در ابتدای نیمسال تحصیلی درخصوص هر دو گروه آزمایش

-آزمون مورد اجرا واقع گردیده و سپس از پسو کنترل، پیش

شود. در  ها پرداخته میآزمون استفاده گردید که در ادامه به آن

گروه   دو  هر  برای  مشابه  طراحی  تکالیف  از  مرحله  دو  هر 

 استفاده گردید.

میزان  پیش که  بود  الزم  آزمایش  طرح  اجرای  جهت  آزمون 

وه سنجیده شود و تفاوت آن خالقیت و عملکرد در هر دو گر

یافته تحلیل  شیوهدر  گردد.  لحاظ  تحقیق  مختلفی  های  های 

این   انجام  برای  دارند.  وجود  خالقیت  میزان  آزمایش  برای 

آزمون  انجام  اول  شیوه  گردید.  استفاده  شیوه  دو  از  مهم، 

تورنس   بود.    (Torrance)خالقیت  گروه  دو  هر  روی  بر 

 لیف طراحی اجرا شد. شیوه دوم از طریق انجام دو تک

های معتبر و روایی در مورد آزمون خالقیت تورنس در  داده

دست آمده است. جهت اجرای آزمون  مطالعه به  1500بیش از  

خالقیت از ابزار پرسشنامه استاندارد خالقیت تورنس استفاده  

این   سال  گردید.  در  استادان    1992پرسشنامه  گروه  توسط 

  ی انهیسوال سه گز  60  یساخته شد و دارا  ایفرنیدانشگاه کال

متوسط    ،نییرا در سه سطح پا  ت یآن خالق  یها  نهیاست که گز

[. این پرسشنامه خالقیت را در چهار بعد 46]   سنجدمیو باال  

انعطاف جزئیات  پذیریسیالی،  بسطِ  و  ابتکار  یا  اصالت   ،

ک  نمرات  مجموع  و  بعد،  سنجیده  چهار  این  در  شده  سب 

ترین نمره دهد که پاییننمرات کلی خالقیت فرد را نشان می

باشد. پایایی این پرسشنامه توسط  می  120و باالترین نمره    0

نفر مورد   483ای با حجم  رضایی و منوچهری بر روی نمونه

آزمون قرار گرفته و ضریب کلی آلفای کرونباخ آن برابر با  

آم  0/ 871 دست  تحلیل  به  روش  با  نیز  پرسشنامه  روایی  د. 

های  عاملی توسط ایشان مورد تایید قرار گرفت. در پژوهش

 [ استاندارد 49-47متعددی  شیوه  و  تورنس  آزمون  کارایی   ]

  tنتایج آزمون آماری  کنترل آن مورد تایید قرار گرفته است.  

نمونه ) دو  که  .Sig=0/ 178و    t=  1/ 385ای  داد  نشان   )

نمرات آزمودنی  میانگین  )نمره  خالقیت  کنترل  گروه  های 

( در  120از    71/ 36( و گروه آزمایشی )نمره  120از    76/ 79

داری با یکدیگر نداشته و این  آزمون تفاوت معنیمرحله پیش

درصد در میانگین نمره خالقیت   95دو گروه با سطح اطمینان  

 ( 3و  2با هم مشابه هستند. )جدول های 
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 ( آمار توصیفی دو گروه کنترل و آزمایشی در آزمون خالقیت تورنس 2جدول 

 Group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 خالقیت 

 3.138 11.742 76.79 14 گروه کنترل 

 2.350 8.793 71.36 14 گروه آزمایشی 

 آمار استنباطی دو گروه کنترل و آزمایشی در آزمون خالقیت تورنس (  3جدول 

 

Levene's Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95%Confidence 

Interval of the D. 

Lower Upper 

 Equal variances assumed .382 .542 1.385 26 .178 5.429 3.921 -2.630 13.488 خالقیت 

 

پیش  دوم  بخش  گردید. در  اجرا  طراحی  تکلیف  دو  آزمون 

تکالیف طراحی عبارت بودند از: طراحی یک میز غذاخوری  

با جزییات اجرایی آن و طراحی یک واحد مسکونی تیپ در  

گذاری آن. هیئتی از داوران  ونچهار طبقه و پیلوت و انجام ست

متشکل از مربیان کارگاه طراحی فنی و استادان گروه معماری،  

آزمودنی فراوردهعملکرد  ارزیابی کیفیت  از طریق  های  ها را 

ها مورد سنجش  کار رفته در آنطراحی و میزان خالقیت به

آمده    5و    4آزمون در جداول  های این پیش قرار دادند. داده

ویتنی با استناد به  -فسیر نتایج آزمون آماری یو مناست. در ت

آزمون   )-Z  (921 /0مقدار  خطای  سطح  در  که 0/ 357(   )

درصد،   95است، باید گفت که با اطمینان    0/ 05تر از  بزرگ

داری  های دو گروه تفاوت معنیعملکرد و خالقیت آزمودنی

دو  های توان استنباط نمود که آزمونیبا یکدیگر نداشته و می

بسته   کاربست  از  قبل  یکسانی  طراحی  توانایی  دارای  گروه 

  4های  آزمون بودند. )جدولآموزشی پیشنهادی و انجام پس

( 5و 

 
 آزمون طراحی( نمرات دو گروه کنترل و آزمایشی در پیش4جدول 

 Group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 آزمون طراحیپیش

 453. 1.696 14.73 14 گروه کنترل 

 611. 2.286 13.96 14 گروه آزمایشی 

 
 آزمون طراحی ویتنی دو گروه کنترل و آزمایشی در پیش-( نتایج آزمون یو من5جدول 

 Group 

 گروه 

N 

 تعداد 

Mean Rank 

 ها میانگین رتبه 

Sum of Ranks 

 ها مجموع رتبه 

Mann-Whitney U 

 ویتنی -منیو 

Z 

 zآماره 

Sig. 

 داری معنی
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آزمون  پیش

 طراحی

 183.00 13.07 14 گروه کنترل 

78.00 -.921 .357 

 223.00 15.93 14 گروه آزمایشی 

Total     28   

 

آزمون برای تحلیل تاثیر برنامه طراحی فنی جهت تعیین  پس

خالقیت دو گروه طراحی شد. در این مرحله برنامه  عملکرد و  

برای   گروه،  دو  هر  توسط  طراحی  جهت  یکسانی  فیزیکی 

بلوک   دو  طراحی  شامل  برنامه  این  گردید.  تعریف  ایشان 

هفت  یکی  مسکونی  و  آپارتمانی  زیرزمین  و  پیلوت  و  طبقه 

دیگری چهارطبقه و پیلوت و زیرزمین بود. سایت پروژه در  

مساحت به  سعدی   5500حدود    زمینی  در شهرک  مترمربع 

آزمودنی از  بود.  شده  واقع  سنندج  گروه  شهر  دو  هر  های 

نقشه تمامی  تا  شد  بلوک  خواسته  دو  این  نیاز  مورد  های 

پالن   پالن،  سایت  از جمله  دو  فاز  به صورت  را  آپارتمانی 

آکس پالن  بام،  پالن  ستونطبقات،  و  پالن بندی  گذاری، 

مقاطع، نماها،  اجرایی،  نماییبزرگ  تیرریزی،  جزییات  ها، 

پرسپکتیوها، مصالح مورد نظر و... را طراحی نمایند. همچنین  

آن خرید از  مرکز  یک  پیشنهادی  زمین  در  شد  خواسته  ها 

آپارتمان روزانه ساکنین  مایحتاج  تهیه  برای  ها، یک  کوچک 

بازی   فضاهای  و  کنند  معین  جانمایی  در حد  را  مهدکودک 

فضای   مهمانان،  کودکان،  خودروهای  روباز  پارکینگ  سبز، 

 مسیرهای سواره و پیاده در طراحی سایت درنظر گرفته شوند. 

در اجرای طرح آزمایش، نحوه تدریس برای گروه کنترل به  

با   مطابق  آن  طی  که  گرفته  معمول صورت  آموزشی  روش 

برنامه عالی  شورای  مصوب  دروس  وزارت  سرفصل  ریزی 

نجام طراحی در گروه کنترل شامل  علوم عمل گردید. مراحل ا

آشنایی گروه با مسئله و برنامه طراحی، گردآوری اطالعات  

های مشابه،  در زمینه موضوع طراحی، تجزیه و تحلیل نمونه

ایده و  طراحی  و پردازیشروع  ایده  کردن  نهایی  اولیه،  های 

ها و نهایتاً ارائه فراورده  طرح اولیه، شروع فاز دو کردن نقشه

 طراحی فنی بود. نهایی

اما در همین راستا، نحوه تدریس برای گروه آزمایشی مطابق  

اول   جلسه  در  بود.  تحقیق  این  پیشنهادی  آموزشی  مدل  با 

مبسوطی   توضیحات  آزمایشی،  گروه  برای  کالس  برگزاری 

سازنده و  فعال  یادگیری  محیط  به  فعال راجع  نقش  و  گرا 

دوم از رویکرد    دانشجویان در این زمینه داده شد. از جلسه

افزار رِویت توسط  نرمسازی داده ای ساخت و  مدلآموزش  

افزار بهره گرفته شد. به همین  یک مدرس خبره در این نرم

که   ساختمان  فنی  طراحی  هفتگی درس  در جلسات  منظور 

ساعت و در یک جلسه    6مطابق با سرفصل مصوب، هر هفته  

-مدلوزش  ساعت به امر آم  6ساعت از    2گردد،  برگزار می 

افزار رِویت برای گروه  نرم( و  BIMازی داده ای ساخت )س

 (. 3و  2آزمایشی اختصاص داده شد )شکل های 

 

         

 افزار رِویت برای گروه آزمایشی نرم ای ساخت و سازی دادهمدل( محیط آموزش  3و  2شکل های 
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جلسات   از  جلسه  دو  در  آزمایشی  گروه  برای  همچنین 

مدت   به  کدام  هر  برگزار    3آموزشی  علمی  بازدید  ساعت، 

واقعی  محیط  در یک  گفتن  قرار  برای  دانشجویان  و  گردید 

اجرایی ساختمان    کارگاه ساختمانی و روبرو شدن با جزییات

آنان از این از نزدیک و ایجاد پرسش های مختلف در ذهن 

-ها و پاسخبازدیدها استفاده گردید. توضیحات و راهنمایی

گویی به سواالت دانشجویان توسط مدرس درس، سرپرست 

کارگاه ساختمانی و یک نفر مهندس با سابقه صورت گرفت.  

5و  4شکل های )

 لمی دانشجویان گروه آزمایشی از محیط واقعی کارگاه ساختمانی و روبرو شدن با جزییات اجرایی( بازدید ع5و   4های شکل

آزمایشی،   گروه  آموزشی  از در طول جلسات  دوری  جهت 

معلم مسائل  آموزش  با  دانشجویان  نمودن  درگیر  و  محور 

-در مدل  روش پروژه و حل مسئلهواقعی فنی در طراحی، از  

های مختلف فرایند طراحی فنی  ای ساخت و بخشسازی داده

ساختمان بهره گرفته شد، تا در این حالت دانشجویان ضمن  

افزار مربوطه، به شکلی واقعی درگیر یادگیری کاربردهای نرم

 فنی در تکالیف طراحی خود شوند.  حل مسائل

-پس"های دانشجویان دو گروه که در  جهت ارزیابی پروژه

بود، شاخص  "آزمون از طریق تعریف شده  معیارهایی  ها و 

همچنین  و  درس  این  در  مجرب  اساتید  از  نظرخواهی 

ها مهندسین خبره در این حوزه تعیین گردیدند. این شاخص

سپت و ایده طرح، هماهنگی  عبارت بودند از: فنی بودن کان

عملکردها و مسائل اجرایی، ترکیب فرم، طرح فنی بستر و  

های فاز دو، مصالح و  سایت، کمیت و کیفیت و صحت نقشه

نقشه ارائه  اجرایی،  برای  جزییات  کلی.  نمره  خالقیت،  ها، 

ها، از هیئتی پنج نفره  ها بر اساس این شاخصارزیابی پروژه

ز اعضای هیئت علمی و مدرسین  از داوران مجرب متشکل ا

فرایند  در  معمول  طور  به  گردید.  استفاده  معماری  گروه 

های دانشجویان، داور یا داوران فراورده طراحی  ارزیابی پروژه

دهند و این  هر دانشجو را به تنهایی ارزیابی نموده و نمره می

بندی  های دیگر دانشجویان مقایسه و رتبهفراورده با فراورده

ها را تواند میزان خطا در ارزیابیدد که این مسئله میگرنمی

های دانشجویان بر اساس  باال ببرد. اما در این تحقیق، پروژه 

پایینمقایسه و رتبه تا  از باالترین  بازبینی  بندی  ترین رتبه و 

بعدی ارزیابی گردیدند و در این حالت امکان خطا در ارزیابی 

 ( 7و   6شکل های )آید. بسیار پایین می

 

  

 

 

 آزمون های گروه آزمایشی در بخش پسهای آزمودنیهایی از فراورده ( نمونه7و  6شکل های 
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 ها  یافته
با ارزیابی آثار دانشجویان هر دو گروه توسط هیئت داوران،  

های تعیین شده از قبل،  مطابق با شاخصبندی این آثار  رتبه

-دست آمدند. از آنجا که برخی از کارها در یک رتبه و همبه

نفر یعنی    28ها به تعداد  تراز ارزیابی گردیدند، لذا ترتیب رتبه

شده    19الی    14تا عددی بین    1نیست بلکه از    28تا    1از  

و    باالترین رتبه در هر دو گروه بوده   1(. عدد  6است )جدول  

است.  پایین  19عدد   نموده  اخذ  گروه  دو  در  را  رتبه  ترین 

به دست آمده    18الی حدود    11ها نیز از حدود  میانگین رتبه

ها را به افزار میانگین رتبهاست. الزم به توضیح است که نرم

ها مانند  نماید لذا در بعضی از شاخصنفر لحاظ می  28نسبت  

ترین کنترل، پایین  برای گروه  7و    2،  1های شماره  شاخص

 ها کمتر شده است. رتبه از میانگین رتبه
 آزمونبندی آثار دانشجویان دو گروه کنترل و آزمایشی در پسهای ارزیابی و رتبه ( شاخص6جدول 

 ها شاخص ردیف
Group 

 گروه 

Max. Rank 

 بهترین رتبه 

Min. Rank 

 بدترین رتبه 

Mean Rank 

 ها میانگین رتبه 

Sum of Rank 

 ها مجموع رتبه 

1.  
فنی بودن کانسپت و ایده  

 طرح 

Control 4 16 
18.04 252.50 

Experimental 1 14 
10.96 153.50 

 خالقیت   .2
Control 1 15 16.39 229.50 

Experimental 2 14 12.61 176.50 

3.  
هماهنگی عملکردها و 

 مسائل اجرایی

Control 4 18 
17.79 249 

Experimental 1 17 
11.21 157 

 ترکیب فرم  .4
Control 2 19 

15.96 223.50 

Experimental 1 18 
13.04 182.50 

 طرح فنی بستر و سایت  .5
Control 3 19 

17.61 246.5 

Experimental 1 18 
11.39 159.5 

6.  
و صحت  و کیفیت  کمیت

 فاز دو های  نقشه 

Control 4 19 
18.29 256.00 

Experimental 1 17 
10.71 150.00 

 مصالح و جزییات اجرایی  .7
Control 4 18 

18.14 254.00 

Experimental 1 17 
10.86 152.00 

 ها ارائه نقشه   .8
Control 5 19 

17.57 246.00 

Experimental 1 17 
11.43 160.00 

 نمره کل
Control 4 19 

17.75 248.50 

Experimental 1 17 
11.25 157.50 
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در این تحقیق فرض بر این بوده است که دانشجویان در یک  

سازنده و  فعال  یادگیری  با محیط  آزمایش  فرایند  تحت  گرا 

از  به استفاده  محوریت  با  پیشنهادی  آموزشی  بسته  کارگیری 

دادهمدل در ای  سازی  بهتری  عملکرد  و  خالقیت  ساخت، 

مقایسه   برای  داد.  نشان خواهند  از خود  فنی  طراحی  درس 

خالقیت و عملکرد دانشجویان دو گروه آزمایشی و کنترل در 

ویتنی استفاده شد. دلیل  -آزمون، از آزمون آماری یو منپس

آثار   ارزیابی  که  است  این  آماری  آزمون  این  از  استفاده 

بندی صورت گرفت که در این حالت  رتبه  دانشجویان به شیوه

می استفاده  آزمون  نوع  این  دادهاز  بهگردد.  آمده های  دست 

( خالقیت  (  U=71.50, P=0.221>0.05درخصوص 

می آزمودنینشان  خالقیت  که  تفاوت  دهد  گروه  دو  های 

-های به(. اما داده7دیگر نداشتند )جدول  داری با یکمعنی

ک د عملکرد  درخصوص  آمده  دانشجویان ست  لی 

(U=52.50, P=0.036<0.05نشان می )  دهد که عملکرد

دیگر دارند. یعنی  دار با یکهای دو گروه تفاوت معنیآزمودنی

ها در عملکرد گروه آزمایشی بیشتر از گروه  میزان تاثیر فعالیت 

موفق معنادار  طور  به  آزمایشی  گروه  و  است  بوده  تر کنترل 

کرده بستهعمل  نتیجه  در  حول   اند.  که  آموزشی  پیشنهادی 

-( و استفاده از نرمBIMای ساخت ) سازی دادهمحور مدل

( بوده، بر میزان یادگیری و موفقیت دانشجویان  Revitفزار )ا

تاثیر مستقیم داشته است و نشانگر ارتقای توانایی دانشجویان 

 باشد.در انجام تکالیف طراحی فنی می

 
 آزمون های ارزیابی آثار دانشجویان در پسویتنی جهت ارزیابی معناداری شاخص -( آزمون یو من7جدول 

 Criteria Group N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Mann-

Whitney U 
Z Sig. 

 آزمون پس

ی بودن کانسپت و فن

 ایده طرح 

Control 
14 18.04 252.50 

48.50 -2.281 .023* Experimenta

l 14 10.96 153.50 

 ت خالقی

Control 
14 16.39 229.50 

71.50 -1.224 .221 Experimenta

l 14 12.61 176.50 

گی عملکردها و هماهن

 مسائل اجرایی

Control 
14 17.79 249.00 

52.00 -2.119 .034* Experimenta

l 14 11.21 157.00 

 فرم ترکیب

Control 
14 15.96 223.50 

77.50 -.945 .344 Experimenta

l 14 13.04 182.50 

 طرح فنی بستر و سایت

Control 
14 17.61 246.50 

54.5 -2.004 .045* Experimenta

l 14 11.39 159.50 

و صحت  و کیفیت  کمیت

 فاز دوهای نقشه 

Control 
14 18.29 256.00 

45.00 -2.440 .015* Experimenta

l 14 10.71 150.00 
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مصالح و جزییات 

 اجرایی

Control 
14 18.14 254.00 

47.00 -2.350 .019* Experimenta

l 14 10.86 152.00 

 ها ارائه نقشه 

Control 
14 17.57 246.00 

55.00 -1.981 .048* Experimenta

l 14 11.43 160.00 

 عملکرد دانشجویان

 )نمره کل( 

Control 
14 17.75 248.50 

52.50 -2.098 .036* Experimenta

l 14 11.25 157.50 

 Total 28 

    *P<0.05      **P<0.01 

 

من یو  آزمون  نتایج  تفسیر  معناداری  - در  درخصوص  ویتنی 

های ارزیابی آثار دانشجویان، در شاخصِ فنی بودن  شاخص

طرح   ایده  و  با    (U=48.50, P=0.023<0.05)کانسپت 

های عملکرد آزمودنی،  0.05از عدد    Pتوجه به کمتر بودن  

گروه آزمایشی تفاوت و برتری معنادار نسبت به گروه کنترل 

هماهنگی عملکردها و مسائل اجرایی  با بررسی شاخصِ  دارد.  

(U=52.00, P=0.034<0.05  )های  نیز عملکرد آزمودنی

گروه آزمایشی تفاوت و برتری معنادار نسبت به گروه کنترل 

فنی طرح  شاخصِ  در  همچنین  سایت    دارد.  و  بستر 

(U=54.50, P=0.045<0.05  )  عملکرد که  داد  نشان 

های گروه آزمایشی، تفاوت و برتری معنادار نسبت  آزمودنی

و  و کیفیت  به گروه کنترل دارد. در خصوص شاخصِ کمیت 

نقشه دو  هایصحت  ( U=45.00, P=0.015<0.05)فاز 

آزمودنی عملکرد  برتری نیز  و  تفاوت  آزمایشی  گروه  های 

موارد،  م این  با  مشابه  دارد.  کنترل  گروه  به  نسبت  عنادار 

اجرایی  شاخص جزییات  و  مصالح   ,U=47.00)های 

P=0.019<0.05)  نقشه ارائه   ,U=55.00)ها  و 

P=0.048<0.05  )های نیز نشان دادند که عملکرد آزمودنی

گروه آزمایشی تفاوت و برتری معنادار نسبت به گروه کنترل 

شاخص این  داردر  خالقیت  ها  شاخص  دو  در  اما  د. 

(U=71.50, P=0.221>0.05  ) فرم ترکیب  و 

(U=77.50, P=0.344>0.05  ) برتری و  تفاوت  این 

های گروه  معنادار نیست، این در حالی است که میانگین رتبه

آزمایشی نسبت به گروه کنترل بهتر بوده و نشانگر این است  

بی نیز  این دو شاخص  در  تحقیق  آموزشی  تاثیر که رویکرد 

های طراحی فنی،  جا که در ارزیابی فراوردهنبوده است. از آن

درنظر   فراورده  هر  برای  نهایی  ارزیابی  و  کلی  کیفیت  یک 

دو  این  بر  تحقیق  آموزشی  رویکرد  تاثیر  لذا  شد،  گرفته 

انتظار نبود. در نهایت باید گفت که در   شاخص نیز دور از 

شاخص ایده  خصوص  و  کانسپت  بودن  فنی  طرح، های: 

و   بستر  فنی  طرح  اجرایی،  مسائل  و  عملکردها  هماهنگی 

فاز دو، مصالح و هایو صحت نقشهو کیفیت    سایت، کمیت 

ای سازی دادهها، از آنجا که مدلجزییات اجرایی و ارائه نقشه

نرم بستر  در  )ساخت  به ساکن  Revitافزار  ابتدا  به شکل  ( 

میسه ملموس صورت  و  و  بعدی، جامع  نرمگیرد  افزار  این 

های  تر و اجرایی کردن نقشهامکانات متنوعی در جهت فنی

دهد، این رویه موجب  ساختمان در اختیار دانشجویان قرار می

شاخص در  آزمایشی  گروه  دانشجویان  توانایی  های ارتقای 

-ها برتری معنامذکور شده و عملکرد ایشان در این شاخص

 است. داری نسبت به گروه کنترل نشان داده 

 

 گیری بحث و نتیجه
و   فعال  یادگیری  محیط  یک  تاثیرگذاری  تحقیق  این  در 

گرا تحت یک روش آموزشی پیشنهادی با محوریت  سازنده

دادهمدل خالقیت  سازی  و  عملکرد  روی  بر  ساخت  ای 

مهم و  معماری  فنی  دروس  در  آندانشجویان  یعنی ترین  ها 
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از   پیش  گردید.  بررسی  فنی  طراحی  طرح درس  اجرای 

آزمایش الزم بود که میزان خالقیت و عملکرد در دو گروه  

آن تفاوت  و  شود  سنجیده  کنترل  و  تحلیل آزمایشی  در  ها 

پیشیافته لذا  گردد.  لحاظ  تحقیق  انجام  آزمونهای  با  هایی 

آزمون خالقیت تورنس و انجام دو تکلیف طراحی اجرا شد.  

-ها تفاوت معنینآزمو پیشهای حاصل از تحلیل نتایج  یافته

داری بین دو گروه نشان نداده و این دو گروه از نظر خالقیت  

پس انجام  با  اما  داشتند.  مشابهت  هم  با  عملکرد  آزمون،  و 

بهیافته که  دادند  نشان  تحقیق  آموزشی  های  روش  کارگیری 

با محوریت مدل ارتقای  سازی دادهپیشنهادی  ای ساخت در 

کلی   و  عملکرد  بوده  تاثیرگذار  آزمایشی  گروه  دانشجویان 

در  داشت.  کنترل  گروه  عملکرد  به  نسبت  معناداری  برتری 

تکلیف  انجام  در  دانشجویان  خالقیت  ارتقای  خصوص 

طراحی فنی، تفاوت و برتری معناداری بین دو گروه مشاهده  

های دانشجویان گروه آزمایشی به شکل  نشد، اما میانگین رتبه

های  ز گروه کنترل بود. همچنین نتایج یافتهمحسوسی بهتر ا

های عملکرد دانشجویان به جز ترکیب  تحقیق در بقیه شاخص

آزمودنیفرم،   عملکرد  که  داد  تفاوت  نشان  گروه  دو  های 

دیگر داشته و میزان تاثیر این روش در عملکرد  دار با یکمعنی

گروه   و  است  بوده  کنترل  گروه  از  بیشتر  آزمایشی  گروه 

اند. در نهایت باید  تر عمل کردهی به طور معنادار موفقآزمایش

دانشجویان    آموزشگفت که مطابق با اهداف آموزش عالی،  

مقطع کارشناسی معماری باید بتواند دانش و توان کافی جهت  

ای و عملی در اختیار ایشان قرار  های حرفهحضور در عرصه

یافته نتایج  به  توجه  با  تحقیقهادهد.  این  روش  توف،  ی  یق 

گرا با محوریت  پیشنهادی در محیط یادگیری فعال و سازنده

  دانشجویان   توانایی  میزان  ای ساخت به افزایشسازی دادهمدل

-می  معماری کمک هایطرح فنی  و اجرایی   مسائل دیدن در

های واقعی  نماید و در رشد ایشان برای مواجهه با موقعیت 

 باشد. طراحی تاثیرگذار می
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