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Background and Objectives: Nowadays, using technology is essential in many areas and has significant
results for its users. Education is one of the areas in which the use of technology has increased its
effectiveness. Educational simulations are among the potential provided by the educational technology
in this area. Simulatoins have provided various learning opportunities and experiences. Additionally, they
have positive effects on the improvement of the learning quality. In technical and vocational education
where most of the students’ activities practically occur in workshops, educational simulators can be used
as supplementary materials for real activities in workshops by reducing the potential risks and also at a
lower cost. On the one hand, according to the interior architecture curriculum, a significant part of the
activities of the art students are related to the implementation of the interior decorations in indoor
spaces which require the provision of the necessary materials, tools, and equipment. The art students
should frequently practice workshop activities to gain the necessary skills and efficiency in the labor
market. On the other hand, due to the novelty of this field of study in the technical and vocational
education system, some of the art teachers may lack the required skills in practical activities and they
may even use inappropriate workshop activities, such as lecturing. Therefore, determining the features
of the simulators based on the underpinning curriculum can be a prerequisite for creating simulators and
reducing the aforementioned challenges. The approach for developing the interior architecture
curriculum is competency approach which emphasizes the learners’ job attributes and their learning
outcomes. It is worth noting that this approach has three components, including knowledge, skill, and
attitude which are interwoven to result in the intended outcomes for individuals. Since the competency
approach focuses on the skills required by the job market, the process of learning is purposeful and the
learning speed is adjusted according to the learner's characteristics. Computer training simulators, if
designed in accordance with the competency approach, can achieve the desired educational goals in the
field of interior architecture and serve as a complementary and effective tool for teaching workshop
lessons. This complementary tool, along with workshop activities, will pave the way for interior
architecture students to enter the labor market. This study intends to identify the features of computer
training simulations in interior architecture education with a competency-based approach from the
experts’ perspectives.
Methods: Exploratory mixed methods design (Qualitative-Quantitative) was applied using Delphi Survey.
In the first stage, semi-structured interviews were conducted with experts from architecture and
educational technology areas and data were analyzed through open coding and axial coding techniques.
Accordingly, using goal-content table, the researcher-made questionnaire was created. Then, the
questionnaire was filled out by the experts in two stages, (exploratory and confirmatory). Snowball
sampling was applied for selecting participants in which the sample size up to the theoretical saturation
was 10 individuals at the interview stage and in the stage of filling out the questionnaire it was 26
individuals.
Findings: After analyzing the data, Q factor analysis was conducted to extract the factors. Accordingly,
the features of computer simulators in interior architecture education with the competency approach
from the experts’ perspective include: realism based on content and pedagogical standards, capability of
practice, repetition, user –friendly environment, visualization of content, various learning and assessment
opportunities, interactiveness of environment and learning management, adaptation of content to
educational goals and the values of professional ethics.
Conclusion: By observing the content and pedagogical standards in simulation environments which are
very similar to the workshop environment, it is possible to increase the competencies of students of
interior architecture. The effectiveness of practice, repetition, and tendency of the art students for doing
exercises could be increased through the duplicability of the activities along with the provision of the
required attractiveness. The visualization of the concepts, particularly in the cases having complexities in
the implementation processes, increases the student’s perception of those concepts. By increasing the
simulation capabilities, different learning opportunities provide more possibilities for art students. In
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addition to creating conditions for monitoring what students have learned, predicting assessment
opportunities provides them with the possibility of self -assessment. Also, the interactivity of the
simulator and the management of the learning process by the art students are the characteristics of the
environments in which active learning takes place and causes the coordination of the learning process
with the speed of student's progress. Laying emphasis on the ethical values and integrating them with
the components of competency can strengthen the educational objectives in designing the activities.
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آن به همراه دارد .يكی از حوزههايی که استتتتفتاده از فنتاوری ،اثربخشتتتی آن را افزايش میدهد ،تعلیم و تربیتت استتتت.
ازجمله قابلیتهايی که فناوری آموزش در اختیار اين حوزه قرار داده استت ،شتبیهستازهای آموزشتی هستتند .شتبیهستازها
فرصتتتتهتا و تجربتههتای يتادگیری متنوعی را فراهم کرده و اثرات مثبتی بر بهبود کیفیتت يتادگیری دارنتد .در آموزشهتای
فنی و حرفهای که اغلب فعالیتهای هنرجويان در کارگاهها و بهصتورت عملی صتورت میگیرد ،شتبیهستازهای آموزشتی
میتواننتد بتا کتاهش خطرات احتمتالی و همچنین بتا هزينته کمتر بتهعنوان مكمتل فعتالیتتهتای واقعی در کتارگتاه استتتتفتاده
شتتوند .از يک ستتو ،در برنامه درستتی رشتتته معماری داخلی ،بخش عمدهای از فعالیتهای هنرجويان مربوط به اجرای
تزيینات داخلی در فضتتاهای داخلی استتت که نیازمند تهیه مواد و مصتتال  ،ابزار و تجهیزات الزم استتت .هنرجويان برای
کستتتب مهتارت الزم و کارآمدی در بازار کار بايد بهدفعتات فعتالیتهای کارگاهی را تمرين کنند .از ستتتوی ديگر به دلیل
جديد بودن اين رشتتتته در نظام آموزشهای فنیوحرفهای برخی از هنرآموزان از مهارت کافی در تعدادی از فعالیتهای
کارگاهی برخوردار نیستتتند و امكان دارد از شتتیوههای نامناستتب فعالیتهای کارگاهی مانند ستتخنرانی استتتفاده کنند؛
ازاينرو تعیین ويژگیهای شتتبیهستتازی که مطابق رويكرد برنامه درستتی مربوطه باشتتد ،میتواند زمینهستتاز ستتاخت
شبیهسازی متناسب با برنامه شده و چالشهای ذکرشده را کاهش دهد .رويكردی که برنامه درسی رشته معماری داخلی
براستا آن تدوين شتده استت ،رويكرد شتايستتگی است .اين رويكرد بر ويژگیهای شغلی فراگیران و نتايج يادگیری تأکید
دارد .سته مؤلفه دانش ،مهارت و نگرش ،اجزای شتايستتگی بوده و بهصتورت درهمتنیده عملكرد موردنظر برای فرد را به
همراه دارند .ازآنجاکه رويكرد شتايستتگی معطوف به مهارتهای موردنیاز بازار کار استت؛ يادگیری هدفمند بوده و سترعت
يادگیری مطابق ويژگیهای يادگیرنده تنظیم میشتتود .شتتبیهستتازهای آموزشتتی رايانهای در صتتورت طراحی منطبق بر
رويكرد شتايستتگی میتوانند اهداف آموزشتی موردنظر در رشتته معماری داخلی را محقق کرده و بهعنوان ابزار مكمل و
کتارآمتد در ختدمتت آموزش درو کتارگتاهی بتاشتتتنتد .اين ابزار مكمتل در کنتار فعتالیتتهتای کتارگتاهی زمینتهستتتاز ورود
هنرجويان رشتتته معماری داخلی به بازار کار خواهد بود .هدف پژوهش حاضتتر ارائه ويژگیهای شتتبیهستتاز رايانهای در
آموزش معماری داخلی با رويكرد شايستگی از ديدگاه متخصصان است.
روشها :روش اين پژوهش ترکیبی(کیفی-کمّی) و بر استفاده از روش پیمايش دلفی استوار است .مرحله اول پژوهش از
طريق مصاحبه نیمهساختاريافته با متخصصان حوزه معماری و فناوری آموزشی انجامشده است ،سپس با تكنیک کدگذاری
باز و محوری و تشكیل جدول هدف -محتوا ،پرسشنامه محققساخت شكل گرفت .پسازآن پرسشنامه طی دو مرحله
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(اکتشافی ،تأيیدی) توسط متخصصان تكمیل شده است .نمونهگیری با استفاده از شیوه شبكهای (گلوله برفی) و حجم
نمونه تا اشباع نظری که در مرحله مصاحبه  10نفر و در مرحله تكمیل پرسشنامه شامل  26نفر میشوند ،صورت گرفته
است.
يافتهها :پس از تحلیل دادهها ،نتايج براستا

تحلیل عامل نوع  Qاستتخرا شتده استت .ويژگیهای شتبیهستاز رايانهای در

آموزش معماری داخلی با رويكرد شايستگی از ديدگاه متخصصان عبارتند از :واقعنمايی مبتنی بر استانداردهای محتوايی
و پداگوژی ،قابلیت تمرين و تكرار و کاربرپستندی محیط ،ديداریستازی محتوا ،فرصتتهای متنوع يادگیری و ستنجش،
تعاملی بودن محیط و مديريت يادگیری ،تطبیق محتوا با اهداف تربیتی و ارزشهای اخالق حرفهای.
نتيجهگيري :با رعايت استتانداردهای محتوايی و پداگوژی در محیط شتبیهستازی که همانندی زيادی به فضتای کارگاهی
دارد ،میتوان شتايستتگیهای هنرجويان معماری داخلی را ارتقا داد .تكرارپذيری فعالیتها با فراهم شتدن جذابیت الزم،
اثربخشتی تمرين و تكرار و تمايل هنرجويان را برای انجام تمرين باال میبرد .ديداریستازی مفاهیم بهويژه در مواردی که
پیچیتدگیهتايی در فراينتد انجتام وجود دارد ،درك هنرجويتان را نستتتبتت بته محتوا افزايش میدهتد .فرصتتتتهتای مختل
يادگیری با افزايش قابلیتهای شتتبیهستتاز امكانات بیشتتتری را در اختیار هنرجويان قرار میدهد .پیشبینی فرصتتتهای
ستتنجش نیز عالوه بر ايجاد شتترايط پايش از آموختههای هنرجويان ،امكان خودارزيابی را نیز برای آنها فراهم میکند.
همچنین تعاملی بودن شتتتبیهستتتاز و مديريت فرايند يادگیری توستتتط هنرجو از ويژگیهای محیطی استتتت که در آن
يادگیری فعال رویداده و ستتبب هماهنگی يادگیری با ستترعت پیشتترفت هنرجو میشتتود .تأکید بر ارزشهای اخالقی و
تلفیق آن با مؤلفههای شايستگی ،اهداف تربیتی را در طراحی فعالیتها تقويت میکند.

مقدّمه
رشته معماری داخلی در هنرستانهای فنی و حرفهای براسا آمار
سامانه دانشآموزی کشور دارای جمعیت آماری  12388نفر هنرجو و
 322هنرستان در سال تحصیلی  1399-1400است که پیشبینی
میشود تا چند سال آينده به سه برابر جمعیت کنونی برسد .اين رشته
در سال  1395بهصورت رسمی وارد نظام آموزشی کشور شد.
فارغالتحصیالن اين رشته پس از کسب مهارتهای پايه و تخصصی در
هنرستان بهعنوان کمک تكنیسین با توجه به کمبود نیرو در اين سط
در حوزه معماری داخلی وارد بازار کار خواهند شد .رويكرد اصلی در
برنامه درسی آن رويكرد شايستگی ) (Competencyاست؛ رويكردی که
به آنچه فرد میتواند در محل کار و درنتیجه ،تكمیل يک برنامه
مهارتآموزی انجام دهد ،تأکید دارد.
فعالیت اجرای تزيینات داخلی ساختمان بخش عمدهای از درو

رشته

معماری داخلی را تشكیل میدهند که بايد در کارگاههای مجهز و تحت
نظر هنرآموزان دارای تجربه انجام شود .در حال حاضر به دلیل کمبود
ابزار ،مواد و تجهیزات و همچنین کافی نبودن تجربة برخی هنرآموزان
در همة زمینههای موردنیاز ،بستر الزم برای انجام دقیق و چندباره اين
تمرينها برای کسب مهارت الزم فراهم نیست .اين کاستیها هنرآموزان
را محدود به بهرهگیری از روشهای سنتی آموزش مانند سخنرانی
میکند و مانع تحقق کامل اهداف آموزشی میشود که منتقدان
بهرهگیری از شیوه سخنرانی ،آن را برای استفاده در درو

کارگاهی

بهدرستی استفاده شود .بسته تربیت و يادگیری در برنامه درسی اين
رشته شامل کتاب درسی ،راهنمای هنرآموز ،کتاب همراه هنرجو ،کتاب
کار ،نرمافزار هنرجو ،فیلم هنرجو ،شبیهسازها ،فیلم هنرآموز و پوستر
است .در اين میان شبیهساز آموزشی میتواند با شبیهسازی فضای
کارگاهی در جهت رفع کمبودهای موجود آموزشی بهکار گرفته شود.
کار کردن در فضای مجازی و آموزش از اين طريق مستلزم تسلط بر
ويژگی روانشناختی محیط مجازی يادگیری است[ .]2چگونگی ادغام
دستورالعملهای طراحی سیستمهای يادگیری مبتنی بر محیط
شبیهسازی رايانهای با سیستمهای آموزشی رايج ،برای اثرگذاری مثبت
آن ضروری است[ .]3در شرايطی که شبیهساز آموزشی بهعنوان ابزار
مكمل در برنامه درسی پیشبینی میشود؛ اثرگذاری آن در گروی
همسويی طراحی آن با برنامه درسی است .در غیراينصورت ،احتمال
ناکارآمدی و حتی ايجاد اثرات منفی و اختالل بر روند يادگیری را به
دنبال خواهد داشت و نمیتواند اثربخشی کافی در رفع کمبودهای
موجود داشته باشد .تهیه و تدوين برنامه درسی معماری داخلی و شیوة
ارزشیابی آن از هنرجويان با رويكرد مبتنی بر شايستگی صورت میگیرد.
ازاينرو ضروری است بهمنظور اثربخشی فعالیتهای يادگیری ،پیش از
تهیه هرکدام از اجزای بسته تربیت و يادگیری ،الزامات طراحی خاصی
برای آنها تهیه شود تا با برنامه درسی همسو باشند .بر اين اسا اين
پژوهش برآن است که ويژگیهای شبیهساز رايانهای در آموزش معماری
داخلی با رويكرد شايستگی را از ديدگاه متخصصان ارائه دهد.

مؤثر نمیدانند؛ بلكه آن را عاملی در ايجاد اختالل يادگیری و کسب

ادبیات پژوهش

مهارت عنوان میکنند[.]1

فناوری آموزشی و آموزش معماری داخلی
آموزش به مجموعه تصمیمات و اقداماتی گفته میشود که يكی پس از
ديگری اتخاذشده يا انجام میگیرد و هدف آن دستيابی هرچه بیشتر
فراگیر به اهداف آموزشی است[ .]4با آموزش کسب مفاهیم ،دانش،

برای کسب مهارتهای عملی اجرای تزيینات داخلی توسط هنرجويان
که تربیت نیروی انسانی متخصص ،ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای
بازار کار را به دنبال دارد ،ضروری است از تمام ظرفیتهای برنامه درسی
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قواعد ،مهارتها و نگرشها امكانپذير میشود و عملكرد مؤثر در فعالیت
يا طیفی از فعالیتها را به دنبال دارد .هدف نهايی آن در موقعیتهای
کاری ،اين است که فرد توانايیهای الزم را برای انجام کار يا وظیفه
مشخصی بهدست آورد[ ]5و [.]6
فناوری گرچه واژه نسبتاً جديدی است؛ اما کاربرد اين مفهوم همزاد
تاريخ بشری است .براسا آخرين تعري موردتوافق صاحبنظران،
فناوری آموزشی چنین تعري شده است «:نظريه و عمل طراحی ،تهیه
(تولید) ،استفاده (کاربرد) ،مديريت و ارزشیابی فرآيندها و منابع يادگیری
» ( انجمن فناوری و ارتباطات آمريكا.(AECT) )1994 ،
بهکارگیری اثرات مثبت امكاناتی که فناوری در چند دهة اخیر در اختیار
تعلیم و تربیت قرار داده است بسیار مشهود است .نظرات بسیاری نیز از
سوی متخصصان اين حوزه در خصوص مواردی مانند چگونگی استفاده
از اين امكانات و اثرات آن در آموزش ارائه شدهاست [ .]1توما
( )Thomasو همكاران استفاده از فناوری آموزشی را سبب درك سريعتر
و آسانتر محتوای آموزشی توسط دانشآموزان و پیشرفت سريع امر
آموزش میدانند .همچنین استفاده از فناوری میتواند دسترسی به مواد
و منابع آموزشی را نیز آسان کند و کیفیت و کمّیت آن را افزايش دهد
[ .]7متن ،صوت ،مواد ديداری ،ويدئو ،بازیها و شبیهسازها و سخنرانی،
فناوریهايی هستند که برای ارائه محتوای آموزشی بهکار میروند و
هريک دارای نقاط مثبت و کاستیهايی میباشند .در اين میان
شبیهسازها میتوانند يادگیریهای اثربخش ،فعال و موقعیتی را فراهم
آورند [ .]8همچنین با فراهم کردن فرصتها و تجربههای يادگیری،
امكان تجارب يادگیری واقعی شده را در اختیار يادگیرندگان قرار دهد
که امكان کسب آنها از راههای ديگر چندان امكانپذير نیست و
درنتیجه به تكامل و عمق و میزان يادگیری آنها میافزايد.
ب ررسی تاريخی آموزش معماری و معماری داخلی نشان میدهد که
اولین معماران حرفهای از مدار يا دانشگاهها فارغالتحصیل نشدند و
حرفة خود را به شیوة استاد-شاگردی میآموختند .همچنین آنها عالوه
بر تخصص در معماری و معماری داخلی در ساير علوم نیز صاحبنظر
بودند و آموزش معماری و معماری داخلی از يكديگر منفک نبوده است؛
اما بهتدريج آموزش هرکدام ،بهعنوان رشتهای جدا تعري شده است
[.]9
تا قرونوسطی فعالیتهای مربوط به معماری داخلی ازجمله تزيینات
داخلی در فضاها ،هماهنگ با عملكرد کلی بنا بود و از آن زمان اجرای
تزيینات در فضای داخلی توسط هنرمندان و صنعتگران در بناهای خاص
آغاز شد[ ]9و هدف اصلی آن ،از مفهوم امروزة معماری داخلی متفاوت
بوده و تنها تزيین و پوشش دادن سطوح مدنظر بود[ .]10در دهة 1960
يک تحول بزرگ در اين حوزه روی داد و تعداد زيادی از معماران
طرحهای معماری داخلی را روی پروژههای خود اعمال کردند و همزمان
در تعدادی از کشورها آموزش دانشگاهی اين رشته توسعه پیدا کرد که
آن را میتوان بهعنوان تولد حرفه معماری داخلی در قرن بیستم
دانست[ .]11به اعتقاد کاريچ ( )Kurtichو ايكین ( 1993 ،)Eakinناديده
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انگاشتن آن از سوی معماران ،در طول جنبش مدرن سبب تبديل
معماری داخلی به رشتهای جداگانه شد [.]12
اين رشته دارای دو بخش طراحی و اجرای تزيینات است .به دلیل توسعه
آن در سط دانشگاهی در بسیاری از منابع به جنبة طراحی آن پرداخته
شده است و تعاريفی که برای آن آمده بر اين جنبه تأکید دارد .ازجمله
اين تعاري  ،تعريفی است که کاپتان ( ،)Kaptanارائه کرده است .او
معماری داخلی را طراحی و سازماندهی حجم داخلی به همراه تعیین
رنگ ،بافت ،مواد ،نور ،مبلمان و لوازم جانبی با توجه به نیاز کاربر و
عملكرد در ساختار معماری میداند [.]9

در نظام آموزشی ايران ،رشته معماری داخلی در هنرستانها ،در قالب
کال های تئوری و کارگاهی اجرا میشود و برنامه آن مطابق نیازهای
بازار کار طراحی و تدوين شده است .با توجه به هدف آنکه کسب
مهارتهای اجرايی توسط هنرجويان است ،بیشتر محتوای آموزشی
( )60%بهصورت کارگاهی و درو نظری بهعنوان پشتیبان درو
کارگاهی طراحی و ساماندهی شدهاند .رويكرد برنامه درسی آن مبتنی
بر شايستگی است و محتوای آموزشی در قالب واحدهای شايستگی
سازماندهی شدهاند .ازآنجاکه ورود فناوری به عرصة آموزش معماری
داخلی نیز همانند ساير حوزههای تعلیموتربیت اثرات مثبتی به همراه
داشته است[ .]13انتظار میرود در برنامه درسی اين رشته با استفاده از
امكانات آموزشی ،هنرجويان به حداکثر توانايی موردنیاز بازار کار دست
يابند و از قابلیتهای اجزای بستة تربیت و يادگیری که پیشتر به آن
اشاره شد در آموزش بهره گرفته شود.
شبیهسازهای رايانهای بهعنوان يكی از اجزای بسته تربیت و يادگیری
میتوانند مدلهای مجازی مشابه با ساختارهای واقعی در محیطهای
آموزشی ارائه دهند و سبب افزايش توان مديريت فرايند آموزش توسط
يادگیرندگان شوند .همچنین بهرهگیری هنرجويان از تجربه يادگیری در
محیط تعاملی الكترونیكی سبب افزايش میزان انگیزه و رضايتمندی
آنها از يادگیری میشود [.]14

شايستگی
واژة شايستگی به ويژگیهای عملكردی فرد اشاره دارد که منجر به
کارايی قابلقبول يا برجستة او میشود [ .]15ويک ( )Wiekو همكاران،
شايستگی را مجموعهای پیچیده و درهمتنیده از دانش ،مهارتها و
نگرشهايی که عملكرد کار موفق و حل مسأله را به عهده دارند ،میدانند
[.]16
دانش و تجربه مربوط به عملكرد و نگرش مربوط به رفتار است .يک
تعري دقیق از شايستگی پیشنهادی است که متخصصان شرکتکننده
در يک کنفرانس درزمینه صالحیتها در ژوهانسبورگ )(Johannesburg
در سال  1995ارائه کردند .اين تعري عبارت است از «مجموعهای از
دانش ،مهارتها و نگرشهای مرتبط ،که بر بخش عمدهای از کار شخص
تأثیر گذاشته و با عملكرد در کار مرتبط است .براسا استانداردهای
پذيرفته شده اندازهگیری میشود و از طريق آموزش و توسعه بهبود

نشريه علمی فناوري آموزش ،جلد  ،16شماره  ،1زمستان 1400

میيابد[ .]17همانطورکه در تعاري شايستگی ذکر شد؛ شايستگی
مجموعهای از دانش ،مهارت و نگرش است .دانش ،عبارت است از درك
و فهم مفاهیم ،اصول و رويهها[]18؛ به عبارتی توانايیهای ذهنی و
عقالنی و قدرت تجزيه و تحلیل در مراحل انجام کار است .مهارت به
توانايیهای عضالت و ايجاد هماهنگی بین آنها که درواقع دربرگیرندة
حیطه روانی -حرکتی است ،اطالق میگردد[ .]19به عبارت ديگر مهارت
را میتوان کاربرد دانش در نظر گرفت .مهارت از راه تكرار کاربرد دانش
در محیط واقعی بهدستآمده و توسعه میيابد[ .]20نگرش به
توانايیهايی گفته میشود که به جنبههای احساسی و عاطفی ،ارزشی و
اخالقی کار مربوط میگردد و يک نوع مهارت ذهنی و عملی است[.]19
نگرشها معموالً به عنوان يک حالت آمادگی ،تمايل به عمل يا واکنش
به روش خاص با توجه به محركهای الزم تعري میشود[ ]21و عبارت
است از شوق و تعهد انجام کار و نشان دادن رفتارهای معطوف به عاطفه
[ .]18نگرش برای انسان چهارچوبی است که میدان انديشه و عمل وی
را تبیین کرده و شكل میدهد[.]20

آموزش مبتنی بر شايستگی در فنی و حرفهای

()123

Tech. of Edu. J. 16(1): 119-134, Winter 2022

درگیر میشوند .دانشآموزانی که بر اين اسا

آموزش داده میشوند در

محیط کار نیازمند آموزش کمتری بوده و تجربههای کاری موفقتری
دارند و راحتتر در بازار کار جذب میشوند.
در برنامههای آموزش سنتی آنچه بیشتر اتفاق میافتد انتقال دانش
است؛ درحالیکه در رويكرد مبتنی بر شايستگی انتقال دانش جزء
کوچكی از برنامههای آموزشی میباشد؛ زيرا در آن عالوه بر دانش،
مهارت و نگرش هم وجود دارد.
با بررسی ديدگاههای صاحبنظران در خصوص آموزش مبتنی بر
شايستگی میتوان ويژگیهای زير را برای اين رويكرد برشمرد:
 oيادگیرنده محور است.
 oيادگیرنده در روند يادگیری فعال است.
 oيادگیری هدفمند بوده و بر نتايج قابلاندازهگیری متمرکز است.
 oسرعت يادگیری مطابق ويژگیهای يادگیرنده تنظیم میشود[.]28
يكی از مباحث طرحشده در آموزشهای فنیوحرفهای شايستگی شغلی
است که در حال حاضر مفاهیم چندگانه و متنوعی برای آن وجود دارد.
يک مفهوم که بهطور گسترده پذيرفتهشده ،آن را بهعنوان توانايی مؤثر
برای انجام موفقیتآمیز کار تعري

میکند[ .]29فرانكلین وملويل،

آموزش مبتنی بر شايستگی با تعري اهداف و فرآيندهای دستيابی به
نتايج يادگیری متمرکز است[ .]22هدف آن کمک به افراد در کسب يا
ايجاد ويژگیهای الزم برای انطباق با عملكرد يا مهارتهای کارکنان
خوب يا استثنايی است[ .]15بهکارگیری شايستگی تشخیص دقیقتر
نیازهای آموزشی ،افزايش کارايی و کاربردی بودن آموزش را به دنبال
دارد .برنامههای درسی مبتنی بر شايستگی ،مهارتها و ظرفیتهايی را
که نیازمند هماهنگی با صنعت و استانداردهای عملی هستند را توصی
میکند] .]23باالکريشنان مزايای آموزش مبتنی بر شايستگی را برای
فراگیران ،اطمینان و اعتمادبهنفس ،تسلط بر حوزههای خاص ،آگاهی در
خصوص عمق و وسعت شايستگیها ،امكان کسب شايستگی با سطحی
خاص و بهکارگیری آنها در صنايع مرتبط میداند[ ]24و [.]25
در اواخر دهة  ،1980کارآمدی و کسب شايستگی حرفهای جوانانی که

شايستگی فنی ،دستهای از شايستگیها است که برای انجام دادن

از نظام آموزشی بهويژه آموزش فنیوحرفهای دانشآموخته میشدند،

کارهای مربوط به هر شغل الزم است .اين شايستگیها ناظر بر يک شغل

موردتوجه جدی قرار گرفت [ .]23در نتیجة اين تحوالت و انديشههای

خاص بوده و نیازمند مجموعهای از مهارتهاست .رشته معماری داخلی

جديد ،مفهوم تازهای تحت عنوان « آموزش مبتنی بر شايستگی» در
فنیوحرفهای پديد آمد و در دهة  1990توسعه يافت و کانون توجه

دارای  48شايستگی فنی است که در قالب  15خوشه شغلی دستهبندی
شدهاند .و به ماهیت يک نقش ارتباط دارند؛ مانند اجرای ديوارهای

محافل آموزشی در کشورهايی مانند آمريكا ،انگلیس و استرالیا شد[.]26

جداکننده يا اجرای ک پوشهای تزيینی فضاهای داخلی.

در ايران در دهة  1390و در تحول بنیادين آموزشوپرورش ،بر آموزش
مبتنی بر شايستگی تأکید شده و در برنامههای آموزش فنیوحرفهای به

شايستگیهای غیرفنی فرد را برای اشتغال بهرهور آماده میکند و
بهمنظور اثرگذاری بهصورت تلفیقی با شايستگیهای فنی ارائه میشوند.

اجرا درآمده است.

ازنظر مفهومی ،شايستگیهای غیرفنی شبیه شايستگیهايی هستند که

اين رويكرد در آموزش فنیوحرفهای بر شايستگیهای حرفهای تمرکز

بهعنوان غايتها يا اهداف نهايی نظام تعلیم و تربیت عمومی در

دارد و شايستگیها را بهعنوان پیامدهای آموزشی در نظر میگیرد [.]19

نظرگرفته شدهاند [ ]19و شامل شايستگیهای تفكر ،نگرش سیستمی،

اين نوع آموزش ،متمرکز بر خروجی (نه فرايند و نه ورودی) بوده و با

يادگیری مادامالعمر و کسب اطالعات ،کاربرد فناوری ،ارتباط مؤثر و کار

بازار کار ارتباط نزديكی دارد ازاينرو عملكرد گراست [ .]27در اين
آموزش بايد اطمینان حاصل شود که يادگیرندگان در يادگیری فعاالنهای

تیمی ،مديريت ،ويژگیهای شخصیتی ،کارآفرينی و محاسبه و رياضی
هستند[.]31

شايستگی شغلی را توانايی انجام کار در حد استانداردها میدانند که با
توجه به محیط واقعی کار ،تعیین و تنظیم شدهاند و در آن توانايی
شخص برای بهکارگیری دانش شناختی ،مهارت ،رفتار و نگرش در
موقعیتها تعیین شده و ارزيابی میشود[ .]30در تعريفی ديگر و نزديک
به تعاري باال شايستگی شغلی به توانايی انجام يک تكلی کاری
براسا

استاندارد عملكرد گفته میشود [ ]19که اين تعري در اسناد

رشتههای فنیوحرفهای کشور ازجمله در رشته معماری داخلی پذيرفته
شده است.
براسا

قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنیوحرفهای و مهارتی،

شايستگیهای شغلی شامل شايستگیهای فنی ،غیرفنی و پايه است.

فرهنگ مظفر و همکاران

شايستگیهای پايه ترکیبی از صفات و توانمندیهای فردی و جمعی
ناظر به همة جنبههای هويت (عقالنی ،عاطفی ،ارادی و عملی) و نیز
تمام مؤلفههای جامعه بر اسا نظام معیار اسالمی است که متربیان
برای دستيابی بهمراتب حیات طیبه برای درك موقعیت خود و ديگران
و عمل فردی و جمعی برای بهبود مستمر آن ،بايد اينگونه صفات و
توانمندیها را کسب کنند[.]32

شبیهساز آموزشی
شبیهسازی ،نسخهای از بعضی وسايل حقیقی يا موقعیتهای کاری است
که تالش میکند بعضی از جنبههای رفتاری يک سیستم فیزيكی يا
انتزاعی را بهوسیله رفتار سیستم ديگری نمايش دهد .در شبیهسازی با
استفاده از يک شبیهساز در يک موقعیت ساختگی میتوان آثار واقعی
بعضی شرايط احتمالی را بازسازی کرد[ .]33شبیهساز يک وسیله
مهارتآموزی است که از آن میتوان برای نشان دادن واقعیتها از
نزديک استفاده کرد و پیچیدگی رويدادها را با استفاده از آن کنترل
نمود .همچنین قادر است برای فراگیران وظاي يادگیری مستلزم تعامل
را فراهم کند[ ]34و [ .]35آموزش مبتنی بر شبیهسازی ،شكلی از
آموزش مبتنی بر يادگیری است[ ]6که در آن کاربر بهعنوان
شرکتکننده در شبیهسازی و يا بهعنوان ناظر شبیهسازی تعري
میشود[ .]36ازآنجاکه شبیهسازی الگويی از يک سیستم جهان واقعی
است؛ محیطهای شبیهسازی به روشهايی پويا و قاعدهمند به
واکنشهای کاربر پاسخ میدهند[.]37
در يكی از تقسیمبندیهای انواع شبیهسازهای آموزشی ،آنها را به 3
دسته اصلی شامل شبیهسازی بازی نقش ،شبیهسازی فیزيكی و
شبیهسازی رايانهای تقسیم میکنند[ ]6درجايی ديگر برای آن 4
دستهبندی قائل شدهاند که عبارتند از:
شبیهسازیهای زنده؛ جايی که افراد واقعی از تجهیزات شبیهسازیشده
در محیط واقعی استفاده میکنند.
شبیهسازیهای مجازی؛ جايی که افراد واقعی از تجهیزات شبیهسازی
شده در محیط شبیهسازیشده يا غیرواقعی استفاده میکنند.
شبیهسازی ساختاری؛ جايی که افراد شبیهسازیشده از ابزار و تجهیزات
شبیهسازی شده در يک محیط شبیهسازیشده استفاده میکنند.
شبیهسازیهای ايفای نقش؛ جايی که افراد واقعی يک کار واقعی را بازی
میکنند[.]38
يک تقسیمبندی ديگر برای شبیهسازهای آموزشی ازنظر امكاناتی است
که فراهم میکنند که در اين دستهبندی به  3گروه فیزيكی ،تعاملی و
واقعیت مجازی تقسیمبندی شدهاند.
شبیهساز فیزيكی فقط مفهوم موردنظر را شبیهسازی میکند و هیچگونه
تعاملی با فراگیران ندارد .شبیهساز تعاملی عالوه بر آنكه مفهوم تدريس
را برای فراگیرندگان ملمو میکند ،برای آنها اين امكان را بهوجود
میآورد که شرايط شبیهسازیشده را تغییر دهند [ .]39در شبیهسازی
مجازی (رايانهای -واقعیت مجازی) طراحی و ساخت محیط تعاملی و
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مجازی سهبعدی با استفاده از سختافزار رايانه ،نرمافزار و حسگرهای
مختل صورت میگیرد[.]40

شبیهساز رايانهای آموزشی
شبیهسازی مربوط به تقلید برخی از جنبههای واقعیت (گذشته ،حال و
يا آينده) برای پارهای از اهداف است .استفاده از رايانه برای تقلید
فعالیتهايی که در دنیای واقعی انجام میپذيرد شبیهسازی رايانهای نام
دارد[ ]38در شبیهسازی رايانهای ،اشیای فیزيكی جايگزين اشیای واقعی
میشوند .دلیل انجام اين کار کوچكتر يا ارزانتر بودن آنها از واقعیت
است [ .]41شبیهسازی مبتنی بر رايانه میتواند برای تكمیل ساير
روشهای يادگیری يا جايگزينی برای آنها ،يک محیط يادگیری مستقل
ايجاد کند[.]42
نرمافزارهای شبیهساز رايانهای محیطهايی را برای يادگیرنده فراهم
میکنند که بیشترين شباهت را به محیط واقعی دارند و درعینحال
بهاندازه رويارويی با محیط واقعی هزينهبر و دارای خطر نیستند[ ]43و
[ ]44و با ارائه بازخورد عملكرد به يادگیرندگان امكان انجام دقیق
فعالیتهای يادگیری را به آنها میدهد[ .]45در محیطهای يادگیری
که امكان تكرار فعالیتها به دلیل نبود امكانات ،هزينهبر بودن و يا
خطرات احتمالی کم است ،میتوان با بهکارگیری شبیهسازهای آموزشی
رايانهای از امكانات آن استفاده کرد.
خودآموزی ،خودارزيابی ( ،)Self assessmentاستفاده از تجربههای
يادگیری در موقعیتهای واقعی يا همان انتقال ( ،)Transferدرك
مفاهیم پیچیده ،تعاملی بودن ،افزايش مهارت ،امكان تكرار و يادگیری
از اشتباهات ،کاهش خطر ،کنترل روند يادگیری ،افزايش تفكر انتقادی،
رشد عاطفی و نگرشی ،ايجاد انگیزه ،افزايش اعتمادبهنفس ،توانايی حل
مسأله ،مقرونبهصرفه بودن ،افزايش يادسپاری و تسهیل يادگیری از
مهمترين مزايای شبیهسازهای رايانهای آموزشی هستند که در
پژوهشها بر آنها تأکید شده است .يكی از اين پژوهشها ،تحقیقی
است که والچوپولو و مكری انجام دادند .در شكل  1پیامدهای
يادگیری استفاده از شبیهساز در سه حوزه شناختی ،عاطفی و روانی-
حرکتی نشان داده شدهاست [.]46
گران بودن دستگاههای مورداستفاده در شبیهسازی ،مشكالت اجرايی
مانند عدم آشنايی معلمان با اجرای برنامهها [ ،]38افزايش زمان
يادگیری نسبت به روش يادگیری سخنرانی به دلیل استفاده از روش
حل مسأله [ ،]48بیشازحد ساده کردن موقعیتهای واقعی و همچنین
طراحی پیچیده محیط شبیهسازی و گروهمحور بودن در موقع طراحی
آن و پیچیدگی برای يادگیرندگان از نكات منفی شبیهسازی آموزشی
محسوب میشوند [.]8

کاربرد فناوری و شبیهسازی در پشتیبانی از يادگیری مبتنی بر
شايستگی:
درزمینة يادگیری مبتنی بر شايستگی ،فناوری میتواند بهعنوان ابزار و
مبنای تحكیمبخش فرايند يادگیری و بهبود انتقال شايستگیها استتفاده
شود .فناوری راهحتلهای بستیار ختوبی برای شنتاستايی ،مدلسازی و
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نقش شبیهسازهای رايانهای آموزشی در معماری و معماری داخلی

سنجش شايستگیها ارائه میدهد؛ عالوه بر اين ،مبنايی برای ابداع و
انتقال اثربخش يادگیری مبتنی بر شايستگی فراهم میکند.

يكی از اهداف مهم آموزش در بخش ساختوساز ،ارتقای دانش ،مهارتها
و نگرشهای هنرجويان از طريق آموزش تجربههای واقعی است .اين

فناوری امكان قرار دادن انواع فرصتهای يادگیری با هزينة بسیار کمتر
در دستر افراد ايجاد میکند ،همچنین بهجای محدود کردن يادگیری
در چند روز يا هفته به يادگیرندگان فرصت میدهد تقريباً هرروز ياد
بگیرند و رشد کنند .فناوری افراد را قادر میکند مسئولیت يادگیری
خود را بیشتر بهعهده بگیرند [.]16
اعتبار گسترده شبیهسازی در میان برنامهريزان آموزشی نشان از توان
بالقوة آن برای آموزش در داخل اجزای بسته آموزشی است[.]47
شبیهسازی بهعنوان يک روش آموزش که يک تجربه واقعی را در محیط
کنترلشده ايجاد میکند ،میتواند يک محیط تمرين مصنوعی را
بهمنظور ايجاد شايستگیها (دانش ،مهارت و نگرش) فراهم کند و
درنهايت عملكرد کارآموز را بهبود بخشد [ .]6در بسیاری از موقعیتهای
يادگیری و ياددهی امكان استفاده از شبیهسازها با درجه تعامل از ساده
به پیچیده وجود دارد و در آموزش فنیوحرفهای از ديدگاه بهرهوری
آموزش ،اقتصاد آموزش و خلق موقعیتهای متعدد ،بسیار مهم و کارساز
است .بديهی است که محیط مجازی نمیتواند جانشین واقعیت
(مهارتآموزی حقیقی) شود؛ اما زمان را مديريت و مدت آموزش را برای
تمرين و تكرار واقعی افزايش میدهد .برنامههای آموزشی مبتنی بر
شبیهسازی رايانهای و ابزارهای ارزيابی میتوانند در ايجاد و تأيید
شتايستگی در هر مرحتله از يادگیتری نقتش مهمی ايفتا کنند[.]48
همچنین شبیهسازی معموالً شامل چندين ويژگی چندرسانهای است
که میتواند توانايی يادگیرنده را در درك محتوا افزايش دهد [.]6

هدف مخصوصاً برای فارغالتحصیالن اين حوزه که پس از ورود به بازار
کار با مشكالت پیچیدهای مواجه میشوند ،بسیار ضروری است

شیوههای آموزشی سنتی بهطورمعمول بهدلیل کم بودن امكانات
کارگاهی و اجرايی نمیتوانند بهطور کامل پیچیدگی فرايند ساختوساز
را نشان دهند.
در اين میان شبیهسازهای رايانهای آموزشی با استفاده از شیوههای
نمايش بصری سهبعدی ،اصول اجرايی و مفاهیم دانشی را نمايش داده
و راهبردهای آموزشی متنوعی را در اختیار طراحان آموزشی قرار
میدهند؛ از اينرو میتوانند با افزايش درك يادگیرندگان و بهتبع آن باال
بردن انگیزة آنها در دنبال کردن فعالیتهای آموزشی ،نتايج مثبتی
بهعنوان يک ابزار تكمیلی در کارگاههای اجرايی داشته باشند تا
هنرجويان بتوانند تجربههای يادگیری خود را در موقعیتهای مشابه
بهکارگیرند.
آزمايش شیوههای مختل اجرا و ارائه بازخورد بدون هزينههای واقعی و
رفع خطرات مختل آموزش ساختوساز ،کاهش هزينهها ،امكان تكرار
آموزش و آموزش تجربی مبتنی بر پروژه ،شبیهسازی را تبديل به يک
ابزار بسیار کارآمد و مؤثر برای آموزش شايستگیهای مهارتی کرده
است[ ]50و بیترديد کمک فراوانی به درك و تجزيهوتحلیل فرآيندهای
پیچیده و سیستمها در حوزههای مختل
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شكل  :1پیامدهای يادگیری استفاده از شبیهساز در سه حوزه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی [.]46
Fig.1: Results of learning to use the simulator in three areas: cognitive, emotional and motor psychology Consequence

فرهنگ مظفر و همکاران

پریافسای ،اعتقاد دارد که بهمنظور آمادهسازی بهتر فارغالتحصیالن
حوزة معماری برای ورود به بازار کار ،بايد در آموزش بخش ساختوساز
از روشهای کارآمدتر استفاده شود و شبیهسازها را بهعنوان يک ابزار
فعال يادگیری برای توسعه مهارتهای يادگیرندگان در بخش کارهای
اجرايی میداند .او همچنین فرايند يادگیری ساختوساز را با استفاده از
شبیهسازها يک تجربه انگیزشی لذتبخش عنوان کرده که امكان
چندبارة تمرينها را به يادگیرندگان میدهد[.]52
ازآنجاکه شبیهسازی رايانهای يک موقعیت شبیه به شرايط واقعی را ايجاد
میکند و يادگیرندگان بهصورت فعال در تجربة يادگیری خود شرکت
میکنند ،آنها را قادر میکند تجسم دقیقی از واقعیتهای اجرايی
ساختوساز داشته باشند[ ]53و همچنین فرايند و روش ساخت را
سريعتر آموخته و در تجربه يادگیری خود دخالت کنند[.]54

پیشینه پژوهش
شبیهسازهای رايانهای آموزشی به دلیل قابلیتهای که دارند توسط
پژوهشگران در حوزههای گوناگونی ازجمله تجسم محاسبات علمی،
هواپیمايی ،حملونقل ،پزشكی ،ساختوساز ،هنر و سرگرمی ،طراحی و
برنامهريزی ،آموزشوپرورش و غیره استفاده میشوند[ .]55يكی از
بخشهايی که بهکارگیری شبیهسازهای رايانهای در آن توسعة زيادی
يافته است ،حوزة پزشكی است که اثرات ناشی از اين امكان نیز توسط
محققان منتشر شده است.
کلینهكسل ،اهمیت فعالیتهای شبیهسازی فعال را برای دانشجويان
پرستاری با طراحی محیط آموزشی مبتنی بر شبیهسازی و مقايسه نتايج
آن با آموزش سنتی روشن میکند .او در پژوهش خود متغیرهای مستقل
را زمان صرف شبیهسازی ،خطوط گفتگو و موارد بالینی اولیه و ثانويه
در نظر گرفته و بازنمايی تفكر انتقادی را در دانشجويان پرستاری متغیر
وابسته تعیین میکند .او در اين مطالعه شواهدی ارائه میدهد که
شبیهسازی بیمار مجازی میتواند تجربیات يادگیری انتقالی را در رشتة
پرستاری فراهم آورد[.]56
يكی ديگر از تحقیقات انجامشده در زمینة آموزش پرستاری توسط
پويكال منتشر شد .هدف کلی اين مطالعه ،تولید دانش نظری جديد در
مورد چگونگی توسعه بهترين محیطهای شبیهسازی رايانهای،
چالشهای موجود و فرصتهايی است که آنها در تالش برای حمايت
از فرايند يادگیری و استفاده عملی ارائه میکنند[.]42
اين مطالعه شامل پنج زير مطالعه است که بهطور عمیق به بررسی
ويژگیهای چارچوبهای نظری و مفهومی و مدلها میپردازند که
بیشترين اثر مثبت را بر يادگیری در شبیهسازیهای رايانهای دارند .او
از میان مدلهايی که برای شبیهسازی در آموزش پرستاری انتخاب کرده
بود يكی را مورد تجزيهوتحلیل قرار داده و ويژگیهای آن را در سه بخش
مقدمه ،توجیهات سناريوی شبیهساز و گفتگو به شرح زير بیان میکند.
تجربی ،آزمايشی ،عاطفی ،سازندهگرای اجتماعی ،مبتنی بر همكاری
فعال ،مسئوالنه ،بازخوردی ،انتقادی ،مبتنی بر شايستگی ،زمینهگرا،
هدفگرا ،هدايت خودکار و شخصیسازی .همچنین نتايج پژوهش او
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نشاندهندة اثربخشی آموزش و يادگیری در محیط شبیهسازی و افزايش
توانايی دانشجويان پرستاری در پردازش اطالعات و دانش در اين محیط
يادگیری است.
سوانسون و همكاران نیز يک مرجع برای سنجش اثربخشی استراتژیها
در آموزش پرستاری ايجاد کردند .آنها مدل جفريز  2005 ،را مبنای
طراحی محیط شبیهسازی خود قراردادند .هدف از انجام اين مطالعه
بررسی تأثیر روش تدريس فعال مبتنی بر شبیهسازی بر نتیجة عملكرد
و حفظ فعالیتهای مداخلهای ،رضايت دانشجويان ،اعتمادبهنفس و
ترجیحات آموزشهای عملی بود .ويژگیهای شبیهساز مورد بررسی
آنها عبارت است از :تعیین اهداف ،همانندی باال ،دارا بودن رويكرد حل
مسأله ،پشتیبانی از دانشآموزان حین استفاده و قابلیت بازخورد
(تعاملی)[.]57
اگرچه حوزه هواپیمايی و علوم پزشكی رايجترين نمونههای استفاده از
شبیهسازهای آموزشی هستند؛ اما زمینههای ديگر نیز از شبیهسازی
برای آموزش استفاده میکنند .استفاده از شبیهسازی در حوزه معماری
و ساختمان بهعنوان يک روش آموزشی تا سال  ،1990بهطور گستردهای
مورد توجه قرار نگرفت و تنها چند پژوهش راجع به نقش شبیهسازی و
بازیهای آموزشی در آموزش ساختوساز انجام شد[.]50
استفاده از امكانات سهبعدی نرمافزارها در آموزش دانشجويان معماری
در درو کارگاه اجرايی ،عنوان پژوهشی بود که توسط کاليتون
( )Claytonو همكارانش انجام شد .در اين پژوهش نتايج استفاده از فضای
مجازی بهجای کارگاههای فیزيكی که با مشكالتی چون نبود امكانات
روبهرو بودند مقايسه شده است .در پايان و پس از اجرا ،محققان به اين
نتیجه رسیدند که امكانات محیط شبیهسازی مجازی ،سبب عملكرد
بهتر يادگیرندگان در درك بهتر مدلهای سهبعدی میشود .تمرينهای
پیشبینیشده مؤثر بوده و فضای سهبعدی امكان درك بهتری از مفاهیم
را بهداليل قابلیتهايی که دارد در اختیار يادگیرندگان میگذارد و امكان
نمايش جزئیات و مونتاژ جزئیات مدلهای سهبعدی ،آن را به ابزار
قدرتمندی در آموزش ساختوساز تبديل کرده است .او مهمترين
ويژگیهای شبیهساز مورداستفاده خود را پويايی تغییر ديد در محیط
اتوکد ،تناسب مدلهای سهبعدی با ابعاد واقعی ،جزئیات در مدلهای
سهبعدی ،طراحی پروژههای گروهی ،انطباق با واقعیتهای محیط ،امكان
ساخت مدلهای کارآمد و انعطافپذير و قابلیت ادغام دورههای مختل
عنوان میکند[.]58
مسنر و همكاران ،مطالعهای با عنوان درك ساختوساز معماری با رويكرد
يادگیری فعاالنه تعاملی چندرسانهای انجام دادند .آنها با استفاده از
امكاناتی که برنامههای ترسیم دوبعدی (اتوکد) ،نمايش سهبعدی (تری
دی مكس) و فیلم در اختیارشان میگذاشت ،روند اجرای ساختوساز را
در معماری تهیه کردند .تحلیل نتايج بهمنظور بررسی عملكرد
يادگیرندگان نشان داد که استفاده از فناوری و بهرهگیری از برنامههای
چندرسانهای ،کاربردی شدن جلسات و فهم سادهتر يادگیرندگان را
نسبت به روشهای سنتی بههمراه دارد .در اين شرايط با افزايش انگیزه،
محیط يادگیری برای دانشجويان سرگرمکننده شده و بدون آموزش
مستقیم و رودررو يادگیری اتفاق میافتد که اين تجربه از شاخصهای
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يک تجربه واقعاً مؤثر در آموزشوپرورش است .آنها در اين پژوهش
محیط تعاملی شبیهساز را بهعنوان بارزترين ويژگی مؤثر شبیهساز در
آموزش مورد بررسی قراردادند[.]59
نیكولیک ،جاروهر و مسنر ،در پژوهشی با اضافه کردن امكان تعامل در
يک محیط شبیهسازی سعی در فراهم آوردن سناريوهای واقعی در
فضای آموزشی را داشتند .نتايج پژوهش آنها نشان داد که با استفاده
از اين امكان در شبیهساز آموزشی میتوان سبب شد تا دانشآموزان
زمان کمتری در تالش برای درك مسائل مربوط به ساختوساز داشته
باشند و فرصت بیشتری برای تجزيهوتحلیل توالی ساختوساز در
اختیارشان گذاشته شود[.]60
توما و همكاران در پژوهشی که در خصوص استفاده از شبیهسازی
تعاملی در بخش ساختوساز معماری انجام دادند ،ويژگیهای آن را در
افزايش تجسم و درك بهتر يادگیرندگان و درنتیجه تقويت يادگیری
مؤثر دانستند[.]53
در تحقیقی که در سال  2013و  2014توسط رکوعی و جئودرت انجام
و نتايج آن در سال  2015منتشر شد؛ در رابطه با بررسی اثرات
شبیهسازهای آموزشی مجازی تعاملی بر تجربه يادگیری دو گروه
(دانشآموزان و دانشجويان) و باهدف اندازهگیری میزان افزايش عالقه
آنها به محتوای آموزشی پس از استفاده از شبیهساز بود .به عقیده
ايشان بهنظر میرسد شبیهسازی بهعنوان شیوهای مبتنی بر پروژه
میتواند در قالب ابزار مكمل در آموزشوپرورش ساختوساز در گروههای
مختل سنی استفاده شود .آنها مهمترين ويژگی شبیهسازی را
يادگیری از اشتباهات و بازخورد محیط شبیهسازی و دخالت فرد در
تجربة يادگیری خود بیان میکنند .وجود راهنما (پشتیبان) در محیط
يادگیری نیز از عوامل مؤثر در افزايش عملكرد دانش آموزان ذکر شده
است[.]50
کاسترونوو در پژوهشی که در خصوص بهکارگیری شبیهسازهای
آموزشی در در مديريت پروژه انجام داد ،يک نسخه جديد (نسخه
چهارم) از شبیهساز مجازی نسخه سوم که پیش از او توسط نیكولیک و
همكارانش موردبررسی قرار گرفته بود ،برای مشخص شدن اثرات
بهکارگیری آن در مديريت پروژه مجدد استفاده کرد .وی توسعة اين
مدل را با توجه به روانشناسی آموزشی ،يادگیری چندرسانهای ،تعامل
انسان و رايانه و مدلسازی اطالعات ساختمان انجام داد .در نسخه سوم
نقش آموزشی شبیهساز در ارتقای انگیزه دانشآموزان و درك پايهای از
مفاهیم ساختاری نشان داده شده بود و در اين نسخه ارزيابی اثر
شبیهساز بر مهارت حل مسأله مدنظر قرار گرفت .هدف اين مطالعه
توسعه يک نسخه جديد از بازی )VCS (Virtual Constrution Simulation
با سه ماژول يادگیری و ابزار ارزيابی برای ارزيابی توانايی بازی در حمايت
از يادگیری و توسعه مهارتهای حل مسأله در زمینة مديريت
ساختوساز و مهندسی بود .امكان انتخاب عناصر سهبعدی ساختمان و
مشاهده اطالعات آنها ،قابلیت نمايشدهنده گرافیكی کاربر (آواتار)
برای بازديد از سايت ،نقشه کوچک برای رفتوآمدها ،انتخاب
انعطافپذير عناصر سهبعدی ساختمان و تولید مجموعههای ساختمانی،
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بررسی بصری برای بررسی کامل مونتاژها ،بررسی بصری منابع انسانی،
نمايش بصری بهبود عملكرد و نتايج روزانه مهمترين ويژگیهايی است
که او به اين نسخه اضافه کرد[.]49
در مطالعهای ديگر که توسط رکوعی ،جئودرت و ولدسنبت ،در خصوص
بررسی تأثیر يادگیری فعال در زمینه ساختوساز بر ادراك دانشآموزان
با ادغام شبیهساز تعاملی در برنامه درسی انجام گرفت ،آنها از مخروط
يادگیری ديل) (Daleبهعنوان مفهوم اصلی برای اندازهگیری عملكرد
دانشآموزان و حفظ دانش استفاده کردند .هدف اصلی اين مطالعه
بررسی تأثیر يادگیری فعال در ادراك دانشآموزان بود .بدين منظور
آنها دو برنامه کاربردی شبیهسازی در دانشكده معماری و مهندسی را
که بین سال تحصیلی  ،2014 -2013طراحی و توسعه يافته بود را
آزمايش کردند .اين دو برنامه شبیهسازی ،مدلهای آموزشی مبتنی بر
پروژه بودند که از مفاهیم مديريت ساختوساز برای ارتقای کیفیت
آموزش و توانمندسازی دانشجويان ساختوساز استفاده میکردند.
از شرکتکننده خواسته شد قبل و بعد از شبیهسازی بازی با استفاده از
مقیا لیكرت 5 ،سط در چهار حوزه موضوع( :1مديريت تلفیق پروژه،
 :2مديريت فعالیت :3 ،ارزيابی منابع و  :4توسعه برنامهها) ،دانش خود
را ارزيابی کنند .مهمترين ويژگی شبیهسازی از ديدگاه شرکتکنندگان
توانايی ديدن نتیجه تصمیمها و انعطافپذيری زمان يادگیری ارزيابی
شده است[.]61
جئودرت و همكاران ،2011 ،يک چهارچوب برای شبیهسازی با سه
موتور جستجو ارائه کردند .در اين چهارچوب هر فعالیت يادگیری مبتنی
بر يک مسأله است که مطابق ويژگی و حاالت يادگیرنده تنظیم شده و
فعالیتهای کاربر توسط موتور ارزيابی کنترل میشود .امتیازات به همراه
توضیحات به کاربران اطالع داده میشود .برنامهريزی مجدد هر زمان که
اقدامات کاربر از راهحلهای موجود برنامه انحراف داشته باشد ،صورت
میگیرد و اين روند تكرار میشود تا زمانی که کاربر راهحل را پیدا کند
يا فرصت استفاده از منابع موجود منقضی شود .از موتور تثبیت برای
تأمین مخزن دانش براسا

منابع وب استفاده شده و همچنین
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بهصورت وب فعال است و به کاربران امكان میدهد ويكیهای آنالين
خود را ايجاد کنند تا عالوه بر بازيابی دانش توسط جستجوی وب،
تجربیاتی را به اشتراك بگذارند .مهمترين ويژگی اين چهارچوب ايجاد
يک تعامل کامل بین رويكرد حل مسأله و شرايط مختل يادگیری در
يادگیری مبتنی بر شبیهسازی است .در اين چهارچوب تجارب يادگیری
به اشتراك گذاشته میشود و امكان کار تیمی با تأکید بر نقش کاربران
فراهم شده و مشوقهايی برای تقويت عملكرد آنها ايجادشده و منابع
دانش آنها وب است[.]62

بررسی پژوهشها نشان میدهد شبیهسازی در حال تبديلشدن به يک
ابزار مؤثر در آموزش حوزههای مختل ازجمله ساختوساز است.
مواردی چون ايجاد محیط آموزشی کمهزينه و بدون خطر ،امكان کسب
مهارت ،تحت کنترل بودن موقعیتهای پیچیده ،افزايش انگیزة يادگیری
و اعتماد بهنفس يادگیرندگان ،تقويت مهارت حل مسأله و تفكر انتقادی،

فرهنگ مظفر و همکاران

يادگیری معنادار  ،فعال بودن يادگیرنده ،ايجاد نگرش مثبت و تكرار
چندبارة فعالیتها و دريافت بازخورد از شاخصترين اثرات مثبتی است
که میتوان برای شبیهسازهای آموزشی رايانهای برشمرد و آنها را در
زمرة رسانههای آموزشی دانست که میتوانند بخشی از کاستیهای
موجود در محیطهای آموزشی را مرتفع کنند و بهعنوان ابزار مكمل از
آنها بهره گرفت .مهمترين ويژگیهای مؤثر شبیهسازها که در پژوهشها
بر آنها تأکید شده است عبارتند از :تعاملی بودن ،امكان خودارزيابی،
امكان تمرين و تكرار ،کنترل روند يادگیری ،شخصیسازی ،هدايت
خودکار ،تعیین اهداف ،پشتیبانی از دانشآموزان حین آموزش ،پويايی
تغییر ديد ،تناسب مدلهای سهبعدی با ابعاد واقعی ،ارائه جزئیات در
مدلهای سهبعدی ،طراحی پروژههای گروهی ،انطباق با واقعیتهای
محیط ،انعطافپذيری محتوا ،وجود راهنما (پشتیبان) در محیط
يادگیری ،قابلیت نمايشدهنده گرافیكی کاربر (آواتار) ،انتخاب بازنمايی
بصری مفاهیم و نتايج ،انعطافپذيری زمان يادگیری ،امكان کار تیمی با
تأکید بر نقش کاربران و مشوقهای تقويت عملكرد.
بیشتر پژوهشهای انجامشده در خصوص شبیهسازها در سط
دانشگاهی و در حوزه پزشكی است و مواردی که در حوزه ساختوساز
انجام شدهاند به بررسی اثربخشی شبیهسازهای موجود در بحثهای
مديريت پروژه و فعالیتهای کارگاهی مربوط به سفتکاری ساختمان
پرداخته شدهاند و به ويژگیهای شبیهساز رشته معماری داخلی پرداخته
نشده است .مقاله حاضر به موضوع ويژگی شبیهساز رايانهای هنرجويان
معماری داخلی هنرستانها میپردازد .نكته قابلتوجه ديگر لحاظ کردن
بحث شايستگی بهعنوان رويكردی است که تدوين برنامه درسی اين
رشته براسا آن انجام شده است.

روش پژوهش
هدف اين پژوهش دستيابی به ويژگیهای شبیهساز رايانهای در آموزش
معماری داخلی با رويكرد شايستگی از ديدگاه متخصصان است .بهواسطه
اکتشافی بودن اين مطالعه ،روش تحقیق ترکیبی (کیفی و کمّی)
مورداستفاده قرار گرفته است .انجام روش کیفی پس از اسناد پژوهی و
بررسی منابع اخیر داخلی و خارجی بهمنظور گسترش موضوع فراتر از
ادبیات تحقیق صورت میگیرد .از شیوه پیمايش اکتشافی دلفی به
نگرش سنجی متخصصان پرداخته شده است تا موضوع ويژهتر ازآنچه در
دستر است تولید شود.
در روش دلفی پس از انجام مصاحبة نیمه ساختاريافته با  10نفر از
متخصصان ،مفاهیم اولیه و نكات کلیدی با روش زمینهيابی استخرا
شد و پس از طبقهبندی ،کدگذاری باز در خصوص آنها انجام گرفت و
مفهومسازی براسا مفاهیم بهدستآمده با توجه به زمینة آنها و
ارتباط با ساير مفاهیم صورت پذيرفت .پساز آن ،از طريق کدگذاری
محوری و مشخص کردن دو سر طی های مؤلفهها ،پیوستارهايی با
عناوين خاص براسا دانش و تجربه محققان شكل گرفت.
پس از تنظیم پیوستارها باهدف دستيابی به مفاهیم مشترك تناظر
دوبهدوی آنها صورت گرفته است .تعیین نقاط اشتراك و نامگذاری
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مفاهیم در محل تقاطعها در هر محور مشخصشده ،تا بتوان برای کل
محور تقاطع نقاط مشترك يک عنوان کلی مشخص کرد .عناوين
بهدستآمده در اين مرحله عبارتند از -1 :ارتقای سط دانش هنرجويان
با افزايش واقعنمايی محیط متناسب با نیاز کاربران  -2ارتقای سط
مهارت هنرجويان با محیط مجازی تعاملی ،امكانات متنوع و کاربرپسند
شبیهساز  -3ارتقای نگرش هنرجويان در محیط مجازی واقعنما مبتنی
بر استانداردهای پداگوژی ،ارزشی و علمی  -4جايگزين شدن محیط
مجازی بهجای فعالیتهای کارگاهی با فرصتهای متنوع سنجش -5
تناسب آموزش در محیط شبیهسازی با انواع سبکهای يادگیری از
طريق غنیسازی فرصت يادگیری و ديداریسازی آموزش  -6افزايش
مديريت يادگیری در محیط شبیهسازی با قابلیت تمرين و تكرار فردی
و عدم وابستگی به مكان يادگیرنده .با استفاده از اين عناوين و مفاهیم
استخرا شده ،جدول هدف  -محتوا تشكیل شد .در اين جدول اهداف،
مفاهیم استخرا شده و محتوا نامگذاری کلی محورهايی است که از
تناظر دوبهدوی پیوستارها شكل گرفته است.
بازنگری جدول هدف – محتوا و بررسی آن توسط متخصصان اين حوزه
انجام میشود .در گام بعدی طراحی پرسشنامه محقق ساخت براسا
جدول هدف-محتوا وروابطی تأيید شده میان آنها شكل گرفته و سؤاالت
با پوشش حداقل يكی از حیطههای شناختی ،عاطفی و رفتاری
دربرگیرندة ديدگاههای متفاوت پرسششوندگان است.
جامعه آماری پژوهش متخصصان حوزه آموزش معماری و فناوری
آموزشی از دانشگاههای کشور و وزارت آموزش و پرورش هستند .در
مرحله مصاحبه با  10نفر از اين افراد مصاحبه شده و در مرحله تكمیل
پرسشنامه جامعه آماری  26نفر است.
برای انتخاب اولین متخصص از روش نمونهگیری نظريهای و برای بقیه
افراد از روش نمونهگیری گلوله برفی بهره گرفته شده است و تا اشباع
(قناع) نظری ،افراد مورد مصاحبه قرار گرفتهاند .تعداد افراد مصاحبه
شده و پاسخدهندگان به پرسشنامه با آزمون  KMOدر مراحل بعدی
مورد تأيید قرار گرفت.
اين مقاله شامل يک مرحله مصاحبه و دو مرحله پرسشنامه بسته پاسخ
است .ابزار اندازهگیری ابتدا فرم مصاحبه نیمه ساختاريافته و سپس
پرسشنامه محقق ساخت است که طی مراحل متوالی تهیه و اجرا شدند.
پرسشنامة متخصصان طی دو مرحله (اکتشافی و تأيیدی) در اختیار 26
نفر از متخصصان قرار گرفت که  10نفر از آنها از افراد مصاحبهشونده
مرحلة قبلی بودند .روايی صوری پرسشنامه از طريق متخصصان ،روايی
محتوايی آن با تهیه جدول هدف -محتوا و روايی عاملی با تحلیل عامل
صورت گرفته است.
ابزار آماری ،تحلیل عامل نوع  Qاست که پس از اجرا و جمعآوری
دادههای پرسشنامه متخصصان انجام شد .تحلیل عاملی واژهای است
که طی گستردهای از تكنیکهای آماری را شامل میشود که تخمین
دربارة کل جامعه را ممكن میسازد .اين تخمین به وسیلة تنوع
متغیرهای مشاهدهپذير و روابط بین آنها بهدست میآيد و هدف آن
خالصه کردن روابط بین متغیرهاست[ .]63همبستگی درونی تعداد
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جدول :2واريانس دادهها پس از چرخش تحلیل عاملی
Table 2: Data variance after rotation of statistical analysis
Classification of
No. of professionals
professionals
شمارة متخصصان

طبقه بندی متخصصان

نتايج وبحث

4-25-7-1-10-20-26-21-13-6

پرسشنامه متخصصان در دو مرحله اکتشافی و تأيیدی اجرا شد و تحلیل
عامل بهمنظور خالصهسازی و طبقهبندی مفاهیم ازنظر متخصصان با
استفاده از تحلیل عامل  Qروی آنها انجام گرفت .در مرحله اول 5
دستهبندی در خصوص ديدگاه آنها تشخیص داده شد .در هر طبقه
سؤاالتی که دارای بیشترين ( )9-10و يا کمترين ( )0-1نمرات هستند
استخرا شدند .سپس پرسشهای مشترك بین آنها شناسايی و در
پرسشنامهای کوچكتر (تأيیدی) مورد پرسش مجدد از همان متخصصان
قرار گرفت.
پس از دريافت دادهها از پرسشنامه دوم ،مجدداً تحلیل عامل  Qاجرا
شده و بدينوسیله به طبقهبندی نظام فكری پاسخدهندگان پرداخته
میشود و عواملی که از ديدگاههای آنها نسبت به موضوع وجود دارد
استخرا میشود.
پیش از طبقهبندی و استخرا عوامل با استفاده از آزمون کی-ام-او و
کرويت بارتلت آزمون کفايت حجم نمونه اجرا و حجم نمونه مورد تأيید
قرار گرفت (جدول .)1در آزمون کرويت بارتلت اگر  Sigآن کوچكتر از
 ./5باشد؛ میتوان تحلیل عاملی را انجام داد که در اينجا صفر است.
جدول  :1آزمون کی-ام-او و کرويت بارتلت برای کفايت حجم نمونه
.834
1630.379
325
.000

Table 1: Kmo and Bartlett’s test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

شاخص کايزر-ماير-الكین
Approx. Chi-Square

Bartlett's test of Sphericity

مربع کای اسكوئر تقريبی

آزمون کرويت بارتلت

9-8-22
11-12
2-19-5-14
18-23-3
24-15
17
16

Group

First

گروه

اول

Group

Second

گروه

دوم

Group

Third

گروه

سوم

Group

Forth

گروه

چهارم

Group

Fifth

گروه

پنجم

Group

Sixth

گروه

ششم

Group

Seventh

گروه

هفتم

Group

Eighth

گروه

هشتم

جدول :3ماتريس دادههای چرخش شده و بار عاملی هر يک
Table 3: Rotated data matrix and operating load of each

بعد از چرخش
Cumulative %

% of Variance

Total

درصد تجمعی

درصد واريانس

مجموع

31.962

31.962

8.310

1

41.666

9.704

2.523

2

48.066

6.400

1.664

3

53.366

5.300

1.378

4

58.217

4.851

1.261

5

62.598

4.381

1.139

6

66.751

4.153

1.080

7

70.666

3.914

1.018

8

Df

درجه آزادی
Sig.

سط معنیداری

بعد از تحلیل دادهها روی  26نفر از متخصصان پس از چرخش 8 ،عامل
شناسايی شدند .براسا % 70/66که از واريانس دادههای چرخش شده
حاصل شده است ،میتوان استنباط کرد که حدود  71درصد از
گرايشهای متخصصان يكسان بوده است .بهعبارتديگر آنها واقعیتی
را تشخیص دادهاند که  71درصد از نظرات را جلب کرده است که اين
مقدار قابلشناسايی و ساماندهی است %29 .باقیمانده نیز در تفكرات،
گرايشها و تخصصهای فردی آنها ريشه دارد .اين نتايج نشان میدهد
که واقعیت بیرونی وجود داشته که توانسته نظريات مشترك آنان را
شكل دهد .در جدول  2واريانس دادهها پس از چرخش عاملی و در
جدول  3ماتريس داده های چرخش شده و بار عاملی هر يک آمده است.
در نمودار اسكری )( (Screeنمودار ،)1مكان تغییر شیب نمودار نقطه
عط برای چرخش عاملهاست ،که  6عامل مشترك را در نظرات
متخصصان نشان میدهد .عامل اول بسیار بزرگ و معنیدار بوده و عوامل
دوم تا ششم نیز دارای معنی بوده و قابلیت تعري کردن را دارند.

نمودار  :1نمودار اسكری برای تعیین عاملهای تحلیل
Diagram 1. Scree diagram to determine the factors of analysis

متغیرهای تشكیلدهندة هر عامل با توجه به بار عاملی هريک از عاملها
در جدول دادههای چرخش شده (جدول  )4شناسايی میشوند .بارهای
عاملیکه بزرگتر از  ./3باشد حامل بار معنايی بوده و در آن عامل
طبقهبندی میشود .عامل اول تا ششم که بزرگترين عوامل بوده دارای
معانی شاخصی هستند که با توجه به پرسشنامه در جدول  5آمده است.
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جدول :4خالصه نتايج حاصل از ماتريس داده های چرخش داده شده و بار عاملی هر يک
Table 4: Summary of the results of the rotated data matrix and the operating load of each

گروه اول :عامل واقعنمايی مبتنی بر استانداردهای محتوايی و پداگوژی
شماره افراد
بار عاملی

25
0/766

4
0/852

1
0/759

7
0/764

10
0/674

26
0/665

20
0/665

21
0/620

13
0/611

6
0/600

گروه دوم  :عامل قابلیت تمرين و تكرار و کاربرپسندی محیط
9
0/718

شماره افراد
بار عاملی

22
0/427

8
0/617
گروه سوم :عامل ديداریسازی محتوا

شماره افراد
بار عاملی

12
0/782

11
0/816
گروه چهارم :عامل فرصتهای متنوع يادگیری و سنجش

شماره افراد
بار عاملی

19
0/737

2
0/765

14
0/413

5
0/642

گروه پنجم :عامل تعاملی بودن محیط و مديريت يادگیری
18
0/723

شماره افراد
بار عاملی

23
0/571

3
-0/712

گروه ششم :عامل تطبیق محتوا با اهداف تربیتی و ارزشهای اخالق حرفهای
شماره افراد
بار عاملی

24
0/809

جدول  :5مهمترين ويژگیهای شبیهساز آموزشی رايانهای معماری داخلی با رويكرد
شايستگی
Table 6: The most important features of computer architecture training
simulator of interior design with competency approach

شماره افراد
4-25-7-1-10-2026-21-13-6
9-8-22
11-12
2-19-5-14
18-23-3
24-15

عنوان عامل
واقعنمايی مبتنی بر استانداردهای محتوايی و
پداگوژی
قابلیت تمرين و تكرار و کاربرپسندی محیط
ديداریسازی محتوا
فرصتهای متنوع يادگیری و سنجش
تعاملی بودن محیط و مديريت يادگیری
تطبیق محتوا با اهداف تربیتی و ارزشهای اخالق
حرفهای

15
0/651

 -1بازنمايی فضای کارگاهی و انعكا

تمام جزئیات فعالیتهای اجرايی

 -2انطباق محتوای ارائهشده با اهداف آموزشی (پوشش محتوا)  -3انجام
طراحی آموزشی و انتخاب راهبردهای آموزشی مناسب در فرايند
ياددهی -يادگیری مبتنی بر رويكرد شايستگی  -4فراهم آوردن امكان
تمرين و تكرار چندبارة فعالیتهای کارگاهی در محیط شبیهساز
بهمنظور افزايش تجربة کاربران ،رفع اشكال و تثبیت يادگیری آنها -5
ايجاد جذابیت با استفاده از جلوههای ويژه با درنظرگرفتن استانداردهای
گرافیكی ،سط

مهارت هنرجويان در استفاده از نرمافزار ،سن و

عالقهمندی آنها بهمنظور برانگیختن کاربر برای يادگیری  -6ارائه
تصويری مفاهیم آموزشی معماری داخلی در حوزههای دانشی ،مهارتی
و نگرشی با استفاده از تكنیکهای گرافیكی و مبتنی بر استانداردهای

عوامل بهدستآمده ازنظر متخصصان که در جدول  5آمده است شامل

مربوطه و اصول زيبايیشناسی  -7ايجاد فرصتهای متنوع يادگیری با

واقعنمايی مبتنی بر استانداردهای محتوايی و پداگوژی ،قابلیت تمرين

بهکارگیری ابزارها و امكانات گوناگون محیط شبیهساز متناسب با سن و

و تكرار و کاربرپسندی محیط ،ديداریسازی محتوا ،فرصتهای متنوع

توانايیهای مهارتی هنرجويان  -8فراهم کردن فرصتهای متنوع

يادگیری و سنجش ،تعاملی بودن محیط و مديريت يادگیری و تطبیق

سنجش با نمايش عملكرد هنرجويان بهمنظور سنجش آموختههای آنها

محتوا با اهداف تربیتی و ارزشهای اخالق حرفهای است.
هدف اصلی پژوهش ،تعیین ويژگیهای شبیهساز آموزشی رايانهای برای

(پايش پیشرفت) و ارزيابی پیامدهای يادگیری  -9ارائه بازخورد و
راهنمايی به هنرجويان به اقتضای عملكرد آنها برای فراهم کردن

هنرجويان رشته معماری داخلی با رويكرد شايستگی است .با توجه به

فرصت خودارزيابی و يادگیری فعال -10طراحی محیط يادگیری فردی

نتايج بهدستآمده از ديدگاه متخصصان ،شبیهساز رايانهای با دارا بودن

و منعط  ،متناسب با پیشرفت يادگیرنده با دارا بودن قابلیت تنظیم

ابعاد محتوايی ،کارايی و جذابیت بصری و هنری و امكانات فنی میتواند

زمان و سرعت يادگیری و انجام تكالی و تمرينها  -11تأکید بر اهداف

کارگاهی رشته معماری

تربیتی و اخالق حرفهای در ارائه شايستگیهای معماری داخلی -12

داخلی باشد .با در نظرگرفتن ابعاد مذکور میتوان ويژگیها و قابلیتهای
زير را برای طراحی شبیهساز پیشنهاد کرد:

تلفیق سه مؤلفه دانش ،مهارت و نگرش در طراحی فعالیتهای ياددهی

زمینهساز ارتقای شايستگیهای فنی درو

و يادگیری.
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نتيجهگيري

تعارض منافع

امروزه شبیهسازهای آموزشی ،ابزارهايی غنی هستند که میتوانند بهطور
مؤثر در برنامههای درسی کارگاهی گنجانده شوند و بهعنوان مكمل،
بخشی از کاستیهای فضاهای آموزشی را مرتفع کنند .تدوين دانش
نظری پیش از طراحی شبیهسازها ،آنها را اثربخشتر کرده و بسیاری از
نتايج موردنظر طراحان آموزشی را قابل پیشبینی میکند .در پژوهش
حاضر با استفاده از تكنیک دلفی ويژگیهای شبیهسازهای آموزشی
رايانهای برای رشته معماری داخلی با رويكرد شايستگی براسا آرای
متخصصان استخرا شده و سپس با استناد به نتايج حاصل از پژوهش
میتوان چنین بیان کرد که رعايت استانداردهای محتوايی و پداگوژی
در محیط شبیهسازی که همانندی زيادی به فضای کارگاهی دارد
میتواند دانش ،مهارت و نگرش هنرجويان معماری داخلی در درو
کارگاهی را ارتقا دهد .گروهی از فعالیتها نظیر اجرای ديوارپوشها و
ک پوشها ی تزيینی از عمده وظاي شغلی هنرجويان در آينده
میباشند و با ايجاد امكان تمرين و تكرار چندباره آنها در کنار جذابیت
محیط شبیهساز ،میتوان اثربخشی تمرين و تكرار را افزايش داده و
تمايل هنرجويان را برای انجام اين دسته از تمرين باال میبرد.
ديداریسازی مفاهیم بهويژه در مواردی که پیچیدگیهايی در فرايند
انجام وجود د ارد ،درك هنرجويان معماری داخلی را نسبت به محتوا
افزايش میدهد .اين ويژگی در فعالیتهايی چون اجرای ديوارهای
جداکننده يا سق کاذب با استفاده از قطعات گچی به دلیل وجود
جزئیات اجرايی زياد ،بسیار کاربردی خواهد بود .قابلیتهای رو به
افزايش شبیهسازها میتواند فرصتهای مختل يادگیری را متناسب با
محتوا ،در اختیار هنرجويان قرار دهد .پیشبینی فرصتهای سنجش نیز
عالوه بر ايجاد شرايط پايش از آموختههای هنرجويان ،امكان خودارزيابی
را نیز برای آنها فراهم میکند .تعاملی بودن محیط يادگیری در
شبیهسازی و مديريت فرايند يادگیری توسط هنرجو از مهمترين
ويژگیهايی است که در آن يادگیری فعال رویداده و يادگیری با سرعت
پیشرفت هنرجو هماهنگ میشود .تأکید بر ارزشهای اخالقی و تلفیق
آن با سه مؤلفه شايستگی در طراحی فعالیتها ،اهداف تربیتی را تقويت
میکند.

«هیچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان بیان نشده است».

مشارکت نويسندگان
تمام نويسندگان به نسبت سهم برابر در اين مقاله مشارکت داشتند.

تشکر و قدردانی
اين مقاله مستخر از رساله دکتری نويسنده اول با عنوان «مدليابی
شبیهسازهای آموزشی رايانهای معماری داخلی با رويكرد شايستگی»
است .بدين وسیله از تمامی متخصصان حوزه آموزش معماری و فناوری
آموزشی که در مرحله مصاحبه و تكمیل پرسشنامه متخصصان مشارکت
داشتهاند ،تشكر و قدردانی میشود.
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