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  شيوه هاي تدريس باره  دراي مطالعه مقايسه

 1درس نقشه كشي صنعتي  

  

1مهدي متقي پور
  

  

دانشگاههاي  كامپيوتري، آموزش دروس گرافيك مهندسي در فناوريافزارهاي مدلسازي و با توجه به ورود نرم :چكيده

 ،از طرفي. غيير كرده است، دستخوش تغييرات شودت 2000ايران بايد مثل ساير دانشگاههاي معتبر دنيا كه حدوداً از سال 

د تا دانشجويان بتوانند عالوه بر يادگيري كار با شوبا توجه به امكانات موجود در كشور اين تغييرات بايد به نحوي اعمال 

 آموزش. سنتي كار، مطابق گذشته فرا گيرند انداافزارهاي مدلسازي، مطالب درسي خود را با توجه به نگراني استنرم

در اين . است كردهدر مركز گرافيك مهندسي دانشگاه صنعتي شريف اجرا  1387نويسنده از سال را ن مدربر اساس شيوه 

از سنتي به مدرن با توجه به آزمون و فرمهاي ارزشيابي گرفته  1نوشتار تغيير شيوه آموزش درس نقشه كشي صنعتي 

  .   گذارديادگيري دانشجويان مي برن تأثير بيشتري د كه شيوه مدرششده از دانشجويان بررسي و مشخص 

  

  

، شيوه تدريس، مدلسازي سه بعدي ، نرم افزارهاي 1نقشه كشي صنعتي :كليدي هاي واژه

CADاتوكد، آموزش مدرن ،.  
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 مقدمه .1

سازنده  بهه و هيدر فرايند توليدات صنعتي بعد از طراحي و محاسبات بايد نقشه صنعتي قطعه ت

سازنده به كمك شكل و ابعاد و اطالعات درج شده در نقشه، قطعه مورد نظر را تا  تحويل داده شود

سال پيش  30تا حدود . استترين مراحل در فرايند توليد تهيه نقشه يكي از مهم ،بنابراين. بسازد

هيه در فرايند توليد، ت ،لذا .شدندها در دنيا با دست و به كمك قلم و كاغذ تهيه ميتقريباً تمام نقشه

چرا كه عدم دقت و بروز اشتباه در يك نقشه تمام . شدجزو مراحل سخت و وقتگير محسوب مي ،نقشه

  راكرد كه اصالح آن زمان و حوصله زيادي هاي بعدي و مرتبط با آن را دچار اشكال مينقشه

بر روي ) رسم به كمك كامپيوتر( CADافزارهاي نرمنصب با  1980از اواخر سال . طلبيدمي

توانستند  قرار گرفت كه به كمك آن ميان اي پيش روي مهندسامپيوترهاي شخصي، مسير تازهك

بيش از  ،حال حاضردر . ]1[طراحي و ترسيم نقشه را با سرعت، دقت و سهولت بيشتري انجام دهند

  ها از آنها استفادهو نقشه هادر دنيا موجود است كه در ترسيم مدل CADنرم افزار مختلف  90

  .]2[ودشمي

منظور كامپيوتري، آموزش گرافيك مهندسي به فناوريافزارهاي مدلسازي و با توجه به ورود نرم

كش، پرگار و كاغذ به كشي ابتدايي مثل خطحركت دانشجويان از ترسيمات اوليه با وسايل نقشه

 الزمعدي هاي پچيده سه بافزارهاي مدرن مدلسازي براي تهيه نقشهسمت استفاده از وسايل و نرم

درس گرافيك مهندسي در  سرفصلشيوه آموزش و  .]3[صورت گيردتحوالت و تغييرات اساسي است 

چرا كه مباني  ،تغيير كرده است 2000هاي ممتاز دنيا تقريباً از سال دانشگاههاي معتبر و رتبه

  هادر اين دانشگاه. ]4[دشوهاي صنعت و آموزش محسوب ميمدلسازي سه بعدي يكي از خواسته

به درس گرافيك مهندسي  كامپيوترين مدلسازي ابه منظور تسريع در بهبود تجسم فضايي مهندس

فضا داشته باشند و در خصوص تا دانشجويان بتوانند به كمك كامپيوتر درك بهتري  آورده شده است

 بيشتردر  ،در صورتي كه در حال حاضر .قابليتهاي خود را در ترسيمات سه بعدي افزايش دهند

شود كه در اين بعدي توجه بسياري مي انشگاههاي كشور ايران  هنوز بر روي ترسيمات دستي دود

دليل اول كه به عنوان مانع اصلي تغيير شيوه تدريس به . توان ذكر كردچند دليل را مي خصوص

افزارهاي مرتبط با افزار و نرمهزينه خريد و نصب سخت ،شودسمت آموزش مدرن محسوب مي

دليل دوم كه تقريباً عامل فراگير در كشورمان . اي استسه بعدي و محيطهاي چند رسانه مدلسازي

مدلسازي  ،است كه به اصول ترسيم و مباني آن و همچنين انيادتشود، كمبود اسمحسوب مي

كنند اين است كه مطرح مي اندادليل سومي كه بعضي از است. طور همزمان آشنا باشندكامپيوتري به

  ابتدا به ترسيمات ،تر دانشجويان بايد قبل از ورود به مباحث مدلسازي سه بعديعميق براي درك
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بدون اينكه تمريني  ،شوددو بعدي پرداخت كه عمالً در طول ترم تمام وقت دانشجويان صرف آن مي

  .شودبا مدلسازي سه بعدي انجام 

   

   1درس نقشه كشي صنعتي  .2

شده فاده استقديم تا امروز  ها از زماندادن بين ايده صنعتي و ترسيمات براي ارتباط نقشه كشي

ن، تكنسينها و كساني كه در زمينه طراحي و اارتباطي مهم بين مهندس يك وسيله اين درس .است

كه شامل قوانين فني،  قراردادهاي ترسيمي و مهارتهاي  شودمحسوب مي ،كنندتوليد فعاليت مي

 .ي با تصاوير و نماهاي مختلف اجسام سر و كار داريمدر نقشه كشي صنعت. است و ترسيمي چشمي

عالوه ه جسم ب چپبه رو، باال و  شامل نماهاي رو ]ISOبر اساس استاندارد  [ يك نقشه استاندارد

 و چپبه رو، باال  نماهاي رو .است) مثل ايزومتريك يا ديمتريك(خاص  نماي مجسم آن از زاويه

 . انداز زواياي عمود نسبت به يكديگر ايجاد شدهكه  ندهستنماهاي دو بعدي يك جسم سه بعدي 

  ،دهدجسم را نشان مينماي ايزومتريك در اصل يك نماي دو بعدي است كه از يك زاويه خاص 

دو بعد از يك  فقطنماهايي كه  ،در حالت كلي. كه هر سه بعد جسم قابل مشاهده است به طوري

نماهايي كه سه بعد  ونماهاي اورتوگرافيك  ،)باال و جانبيمثل نماي رو به رو، (دهند جسم را نشان مي

توان سه نماي مي 1در شكل . شونددهند، نماهاي مجسم ناميده  مييك جسم را نشان مي

 .]5[را مشاهده كرد يك جسم) ايزومتريك( اورتوگرافيك و نماي مجسم

 

 
 نماهاي اورتوگرافيك و نماي مجسم :1شكل 

  

  ن حل مسائل طراحي است كه در آن با مسائل سه بعدي مواجهاسيكي از قابليتهاي مهند

مسائل سه بعدي ي بايد در زمينه تجسم مهندسهاي رشتهدانشجويان  دليل،به همين  .شوندمي
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مهندسي دانشجويان  لتحصي در دوران اساسي  از موضوعات كشيو نقشه طراحي. آموزش ببينند

ثرتر ؤعنوان وسيله ارتباطي خيلي مها و فكرها بهدادن ايده م براي نشانياستفاده از خطوط و عال. است

  بايد بتوانند ،تمام افرادي كه با صنعت و مسائل فني درگير هستند. از توضيحات شفاهي است

اين درس در سال اول براي . نندكهاي صنعتي را بخوانند و آنها را تفسير نقشه به راحتي و بدون تأمل

  هدف ابتدايي در درس. نياز درسهاي طراحي بايد باشدشود و پيشيدانشجويان ورودي ارائه م

عنوان يك مهندس مهارتهاي مورد نياز به كشي صنعتي كمك به دانشجويان براي توسعه دانش ونقشه

يك جسم و تصور سه بعدي  ينمادو مهارتي كه دانشجويان بايد ياد بگيرند، مشاهده  ترينسخت .است

تواند در درك مفاهيم اصولي در انشجويان مهندسي مهارتهاي تصوري ميبراي د. آن در ذهن است

و اهميت كليه گرايشها بسيار ن طراح درااين مهارتها در موفقيت مهندس. ترسيم فني بسيار مهم باشد

   .با كارايي آنها رابطه تنگاتنگي دارد

هر . شودارائه مي يمهندس در تمام دانشگاههاي دنيا براي دانشجويان 1كشي صنعتي درس نقشه

براي دانشگاههاي مختلف با يكديگر تفاوت ند كه نام درس يا ساعت كالس مربوط به اين درس چ

ارائه  توانايي دانشجويان در  توانايي تجسم و تصور سه بعدي و آن آموزش و بهبودولي اصل كلي دارد، 

  .م و استانداردهاي گرافيكي استييتها به كمك عالها و خالقايده

  

   در دانشگاه صنعتي شريف 1كشي صنعتي شيوه آموزش سنتي درس نقشه .3

. مركز گرافيك مهندسي در دانشگاه صنعتي شريف متصدي برگزاري دروس گرافيك مهندسي است

آغاز ) 1345سال(مركز مجموعه فعاليتهاي آموزش گرافيك مهندسي را از بدو تأسيس دانشگاه اين 

تا قبل از سال  .ز و نشيبهاي مختلف فعاليت خود را ادامه داده استو تا به امروز همراه با  فرا هكرد

مثل  آالت ترسيماستفاده از ابزاربا  و صورت دستيهرا بتمام ترسيمات  اين مركزدانشجويان در  1380

عدد  15سايت مركز گرافيك مهندسي به  1380در سال . دادندانجام مي كش، پرگار و گونياخط

ساعت درسي  3شد و از همان زمان در كنار مجهز  2000نصب اتوكد ويرايش  كامپيوتر با قابليت

، يك )ساعت تمرين دستي 2ساعت درس و  1شامل ( 1كشي صنعتي تعريف شده براي درس نقشه

دانشجويان ( TAكالس اتوكد توسط دانشجويان . دشساعت آموزش اتوكد براي دانشجويان اجباري 

اتوكد نرم افزار در كالس يك ساعت فقط محيط دو بعدي . دشمي برگزار) كارشناسي ارشد و دكتري

از  نمره 20نمره از  3و در پايان ترم، امتحاني به ارزش داده به صورت كالسيك به دانشجويان آموزش 

دانشگاه و تأمين بودجه، وقت با پيگيري معاونت آموزشي  1387در سال . شديان گرفته ميدانشجو

  عدد ميز 80عدد پرينتر به همراه  3عدد ويدئو پروژكتور،  3كامپيوتر،  عدد 63به  مركز گرافيك

ين دب. شد كه اين تجهيزات در سه كالس ترسيم تقسيم بندي و نصب شدندمجهز كشي جديد نقشه
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بعد از تجهيز  .را پيدا كرد آموزشي فناوريهر كالس قابليت برگزاري آموزش با استفاده از  ،ترتيب

د كه به ششامل دو بخش مجزا   1كشي صنعتي متداول آموزش درس نقشهمركز گرافيك، شيوه 

   :استشرح زير 

   1كشي صنعتي فصل درس نقشهآموزش سر . 1. 3

فصل ابالغ شده از سوي وزارت در مركز گرافيك بر اساس سر 1كشي صنعتي فصل درس نقشهسر

  : فناوري تنظيم شده و شامل موارد زير استتحقيقات و علوم، 

   ؛رسم  سه تصوير جلو، باال و چپ اجسام با سطوح صاف: 1سهجل

    ؛رسم سه تصوير جلو، باال و چپ اجسام با سطوح منحني مثل استوانه: 2جلسه

   ؛رسم تصوير سوم به كمك تصوير مجسم و رابط: ررابط تصاوي: 3جلسه

    ؛رسم تصوير سوم احجام به كمك تجسم و آناليز حجم: آناليز حجم :4جلسه

رسم دستي تصوير سوم احجام با سطوح صاف  به كمك تجسم و آناليز : 1آناليز سطح  :5جلسه

   ؛سطح

اي به كمك تجسم و رسم دستي تصوير سوم احجام با سطوح استوانه: 2آناليز سطح  :6جلسه

  ؛آناليز سطح

   ؛تصوير مجسم ايزومتريك: 7جلسه

   ؛)كاوالير و كابينت(تصوير مجسم مايل : 8جلسه

   ؛وير برش ساده و شكستهتص: 9جلسه

   ؛تصوير برش شعاعي و مايل به همراه مستثنيات برش: 10جلسه 

   ؛تصوير نيم برش: 11جلسه 

   ؛پيچ و سوراخ پيچ: 12جلسه 

  ؛قانتگرال و مشت نمودارهاي: 13جلسه

   .لگاريتمي هلگاريتمي و نيمميليمتري، نمودارهاي تجربي روي كاغذهاي رسم : 14جلسه

با دست و كاغذ و قلم يادشده كه در شيوه سنتي تمام موارد مربوط به سرفصل ذكر است شايان 

كالس رسم به  ،با توجه به اينكه در بسياري از دانشگاههاي كشور. شودتوسط دانشجويان انجام مي

شيوه تدريس در اين دانشگاهها با دست و به كمك قلم و كاغذ  ،نيستمجهز هاي كامپيوتري سيستم

    .شودانجام مي
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  آموزش محيط دو بعدي اتوكد در شيوه سنتي  .2. 3

بر روي تمام كامپيوترهاي  2009اتوكد ويرايش  افزاربعد از تجهيز مركز گرافيك به كامپيوتر، نرم

خارج از [دانشجويان در مدت زمان يك ساعت  ،در شيوه آموزش سنتي. دشموجود در مركز نصب 

  : شوندميبا موارد زير آشنا  ]ساعت كالس درسي

آشنايي كلي با قابليتهاي نرم افزار اتوكد، رسم خط، حذف كردن، بزرگنمايي، انتخاب اشيا، آشنايي با 

هاي شيء، استفاده از شبكه و حركت پرشي ماوس، آرايه كردن، برش زدن، امتداد رسم دايره و گيره

زدن، آشنايي  دن، هاشوردادن، قرينه كردن، رسم بيضي، مستطيل، آفست كردن، گرد كردن، دوران دا

  .اندازه گذاري گذاري وبا اصول اليه

را در  شدهيادبر اساس سليقه خود و سطح گيرايي كالس، موارد  )TA( دستيار آموزش دانشجويان

در پايان ترم دانشجويان . دهندبه دانشجويان آموزش ميو در مدت يك ترم جلسات يك ساعته 

  .   نندكگذاري عتي را ترسيم و آنها را اندازههاي دو بعدي صنقادرند انواع نقشه

  

  در دانشگاه صنعتي شريف  1كشي صنعتي اجراي شيوه آموزش مدرن درس نقشه .4

هاي مهندسي و با توجه به اين نكته كه موضوع و كشي براي رشتهبا توجه به اهميت درس نقشه

نشجويان در دوران دبيرستان دا ،محتواي اصلي اين درس تجسم و تصور سه بعدي اشياست و از طرفي

  در ابتداي دوره درس ،لذا ،شونديا حتي دانشگاه كمتر با چنين مباحثي رو به رو مي

كشي صنعتي بسياري از دانشجويان با مسائل مربوط به تجسم دچار مشكل مي شوند و قادر نقشه

ديگر در ذهن اي و مكاني نقاط، خطوط و صفحات يك جسم را نسبت به يكنيستند موقعيت زاويه

محققان به دنبال راههايي هستند كه بتوانند به كمك آنها شيوه آموزش  دليل،به همين . تصور كنند

در بعضي از دانشگاههاي معتبر و ممتاز دنيا براي  .]6[نندكتر تجسم فضايي را براي دانشجويان آسان

به نحوي كه  ،وارد كردندفصل درس رفع اين مشكل، آموزش مدلسازي سه بعدي كامپيوتري را در سر

د و شروع به وشميدانشجو در ابتداي دوره قبل از هر مطلبي با مدلسازي سه بعدي اجسام آشنا 

تواند اجسام را افزار ميكند و با توجه به امكانات موجود در نرمافزار ميترسيم سه بعدي اجسام در نرم

تواند مشكالتي را به اين جايگزيني مي ،البته .]7[از نماهاي مختلف مشاهده كند يا آنها را برش بزند

است  CADكه از جمله آن عالقه بيشتر دانشجويان در مدلسازي با نرم افزارهاي  همراه داشته باشد

در بعضي از  ،همچنين .]8[شعاع قرار دهدالتواند مفاهيم و اصول اوليه ترسيم را تحت كه اين امر مي

اند كه از طريق زارهاي مخصوص تجسم براي دانشجويان ساختهافدانشگاهها با گرفتن بودجه، نرم

در هر زمان و مكان تمرينات خود را  تواندميدانشجو  ،ترتيب دينبو اينترنت قابل دسترسي است 

در اين دانشگاهها با ساخت انيميشن، فيلم و  ،از طرفي. انجام دهد و از درستي جواب مطلع شود
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  كليه اجسام و مدلهاي سه بعدي براي دانشجو ملموس و قابل درك ،تافزار پاور پويناساليد در نرم

محققان دريافتند كه دانشجويان در پايان ترم به نتايج بهتري  هاي انجام شده،يبر اساس بررس. شودمي

در پايان ترم هنگامي كه دانشجو با نقشه و  ،ين ترتيبدب. ]15و  9[. يابنداز نظر يادگيري دست مي

تواند قسمتهاي مختلف جسم را در ذهن تفكيك و تصور راحتي ميبه ،شودرو به رو مي نماهاي اجسام

    .كند

  ]بعد از تجهيز كالسهاي مركز به كامپيوتر و ويدئو پروژكتور[ 1387سال  در اين نوشتار نويسنده

جه به با تو .است كردههاي مدرن را با توجه به امكانات موجود در مركز گرافيك مهندسي اجرا شيوه

با  ]بجز شيمي[هاي مهندسي و علوم پايه اينكه در دانشگاه صنعتي شريف اين درس براي تمام رشته

به صورت زير در نظر  ،ها قابل استفاده باشدسر فصلي كه براي تمام رشته ،شوديك كد درسي ارائه مي

  : گرفته شده است

رسم خط،  بعدي شامل دو ياهيي با دستورو آشنا افزار اتوكدآشنايي كلي با قابليتهاي نرم: 1جلسه 

جايي و كپي ه ب ، جااستفاده از شبكه و حركت پرشي ماوس ، حذف كردن، بزرگنمايي، انتخاب اشيا

  ؛كردن

برش زدن، آرايه كردن،  ،هاي شيءرسم دايره و گيره دو بعدي شامل ياهآشنايي با دستور :2جلسه 

   ؛دوران دادن و ، آفست كردن، گرد كردنامتداد دادن، قرينه كردن، رسم بيضي، مستطيل

 ساده، نما گيري و دوران اجسامسه بعدي مدلهاي ساخت آشنايي با محيط سه بعدي اتوكد،  :3جلسه

   ؛ترسيم سه بعدي اجسام با دست و

    ؛ترسيم سه بعدي اجسام با دست و ساخت مدلهاي سه بعدي پيچيده: 4جلسه

  ؛هم با دست و هم با كامپيوتر ،اجسام با سطوح صافرسم  سه تصوير جلو، باال و چپ : 5جلسه

هم با دست و هم با  ،جسام با سطوح منحني مثل استوانهرسم سه تصوير جلو، باال و چپ ا: 6جلسه

  ؛كامپيوتر

  ؛هم با دست و هم با كامپيوتر ،رسم تصوير سوم به كمك تصوير مجسم و رابط: رابط تصاوير: 7جلسه

دستي سه بعدي  رسمو وير سوم احجام به كمك تجسم و آناليز حجم رسم تص: آناليز حجم :8جلسه

   ها؛بعضي از تمرين

 رسم و رسم تصوير سوم احجام با سطوح صاف  به كمك تجسم و آناليز سطح: 1آناليز سطح  :9جلسه

   ؛هادستي تصوير سه بعدي بعضي از تمرين

و  اي  به كمك تجسم و آناليز سطحرسم تصوير سوم احجام با سطوح استوانه: 2آناليز سطح  :10جلسه

   ؛هادستي تصوير سه بعدي بعضي از تمرين رسم

  ؛تصوير مجسم ايزومتريك: 11جلسه
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  انواع كاغذهاي گذاريگذاري ضخامت خطوط، اندازهاستانداردهاي مربوط به اندازه: 12جلسه 

  ،مرتبط در اتوكد ياههمراه با دستورها كادر بندي نقشه و كشينقشه

    ؛مرتبط در اتوكد ياهدستور برش ساده متقارن و نامتقارن همراه با آموزش: 13جلسه 

به همراه آموزش باال و ايزومتريك رو، چپ، ه ب هاي اجرايي شامل چهار تصوير رونقشهرسم : 14جلسه 

    .اليه گذاري و چاپ نقشه

افزار اختصاص  چهار جلسه اول به نرم ،شودفصل شيوه مدرن مالحظه ميطور كه در سرهمان

درست مانند يافتن مهارتهاي الزم  ،دارد تا دانشجو مهارت الزم براي كار كردن با نرم افزار را پيدا كند

گذشته از فراگير بودن [يكي از داليل انتخاب نرم افزار اتوكد . كش، پرگار و كاغذبراي استفاده از خط

در . در ترسيم اشكال است ]اليد وركس و كتيادر مقايسه با نرم افزارهايي مثل س[قابليت كم آن  ]آن

استفاده از فكر و خالقيت خود  ندبعدي و سه بعدي مجبور دانشجويان در ترسيم شكلهاي دو ،نتيجه

دانشجويان بعضي  4و 3در جلسات . كندكش و پرگار را بازي ميافزار فقط نقش قلم، خطو نرم كنند

و  6، 5در جلسات . كنندبا دست روي كاغذ نيز رسم مي صورت سه بعديساده خود را به هاياز تمرين

با توجه به  10و  9، 8در جلسات . كننددانشجويان تمرينها را هم با دست و هم با نرم افزار رسم مي 7

در اين جلسات  ،از طرفي. دستي است يهاسنگيني مطلب كالس، تأكيد بيشتر بر روي تمرين

دانشجويان  11در جلسه . كنندرا نيز ترسيم مي هاي از تمريندانشجويان با دست تصوير سه بعدي بعض

را نيز با نرم افزار  هاشوند و  بعضي از تمرينبا نحوه ترسيم اجسام سه بعدي پيچده با دست آشنا مي

اي از اجسام نمونه. افزار استنرماستفاده از تأكيد بيشتر بر  14و  13، 12در جلسات .  كنندترسيم مي

آورده شده   2در شكل  كنند،دانشجويان در طول ترم آنها را به كمك نرم افزار رسم ميسه بعدي كه 

  . است
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  سه بعدي انجام داده شده  با اتوكد هايهايي از تمريننمونه :2شكل 

  

ساخته شده توسط [براي بهبود تجسم فضايي دانشجويان ضعيف از مدلهاي فيزيكي  ،همچنين

 3توان در شكل هايي از آن را ميد كه نمونهوشمينيز در كالس استفاده  ]جويان سال باالييدانش

  .مشاهده كرد
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  مدلهاي فيزيكي سه بعدي :3شكل 

  

اي را در پاورپوينت كه نويسنده اين نوشتار براي هر جلسه و متناسب با محتواي  آن جلسه، برنامه

  كرده است تا ضعفهاي موجود در ترسيم دستي روي تنظيم ،همراه با اساليد و انيميشن است

 4در شكل . گيردصورت ميبا استفاده از وايت برد يادگيري بهتر  ،از طرفي. وايت بورد برداشته شود

توان مي ،كه مربوط به جلسه برش استرا پوينت  پاور برنامه در موجود انيميشن مراحل اي ازنمونه

  . مشاهده كرد
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  الف

  
  ب

  
  ج

  مراحل انيميشن مربوط به مبحث برش در نرم افزار پاورپوينت :4شكل 
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  شيوه آموزش  درس نقشه كشي صنعتي  در دانشگاههاي مطرح دنيا .5

به سه دسته كلي تقسيم  توانمي كشي صنعتيمعتبر دنيا را از نظر آموزش درس نقشه دانشگاههاي

  : ند ازاكرد كه عبارت

گيرند كه شامل كشي در نظر ميا براي آموزش درس نقشهدانشگاههايي كه يك دوره مجز •

بعدي و سه بعدي،  مدلسازي سه بعدي به كمك كامپيوتر، ترسيم با دست آزاد، تجسم دو

ها، نماهاي كمكي، نماهاي مايل، نماهاي گذاري نقشهترسيم اوليه، اندازه روشهايخواني، نقشه

هاي مهندسي مكانيك در دانشكده مثالٌ. استهاي اجرايي و غيره برشي، تهيه نقشه

 Engineering“عنوانهاي  بادانشگاههاي ملون و ميشيگان امريكا اين درس به ترتيب 

Graphics”  و“Graphic Communications” 17و  16[شودبه دانشجويان ارائه مي[. 

فاوت با اين ت ،گيرندكشي در نظر ميدانشگاههايي كه يك دوره مجزا براي آموزش درس نقشه •

بعضي از مباحث طراحي در اين دوره گنجانده شده است و  ]نسبت به دسته اول[كه 

منظور از . هاي طراحي تيمي هستندپروژهدادن دانشجويان در پايان دوره ملزم به انجام 

ورده آله را برئهاي صورت مسطراحي، بيشتر طراحي مدل به كمك كامپيوتر است كه خواسته

مثالٌ در . شودسباتي كه در درسهاي طراحي به دانشجويان آموزش داده ميسازد و نه لزوماً محا

 باهاي مهندسي مكانيك دانشگاههاي استنفورد و ايلي نويز امريكا اين درس به ترتيب دانشكده

 ”Engineering Graphics and Design“و  ”Engineering Drawing and Design“عنوانهاي 

 .]19و  18[شود به دانشجويان ارائه مي

در اين  ؛گيرندكشي صنعتي در نظر نميدانشگاههايي كه دوره مجزايي براي درس نقشه •

كشي صنعتي را در ، مطالب درس نقشهCADدانشگاهها با توجه به قابليتهاي نرم افزارهاي 

در دانشكده مهندسي و  براي مثال،. دهندابتداي دروس طراحي به دانشجويان آموزش مي

كشي صنعتي در ابتداي فصلهاي كلي درس نقشهدانشگاه هاروارد امريكا سرعلوم كاربردي 

  به دانشجويان آموزش داده Computer-Aided Machine Designدرس طراحي با عنوان 

 .]20[ است CADارهاي در اين درس تأكيد بيشتر بر كارهاي كامپيوتري با نرم افز .شودمي
يابيم كه در اين دانشگاهها، مشابه شيوه مدرن در در ميشده يادبا بررسي سرفصلهاي دانشگاههاي 

با مفاهيم فضا و نماها و تجسم  CADدانشگاه صنعتي شريف، ابتدا دانشجو به كمك نرم افزارهاي 

  . گيردا ميمفاهيم و اصول اوليه ترسيم دستي را فر ،سپسو د وشميفضايي آشنا 
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  و بحث  هايافته .6

از  1كشي صنعتي براي مقايسه بين دو شيوه آموزش سنتي و مدرن،  در انتهاي ترم در درس نقشه

آزموني  ،چهار كالس كه دو تا از آنها به شيوه مدرن و دو تاي ديگر به شيوه سنتي آموزش ديده بودند

ال بود كه دانشجويان بايد ؤس 22آزمون شامل   .اي از دانشجويان گرفته شدتستي به همراه پرسشنامه

توان در ال اين آزمون را ميؤاي از سنمونه. دادندثانيه پاسخ مي 30دقيقه و  10را در مدت زمان  آن

  شود، دانشجو بايد نماي خواسته شده را از ميانطور كه مالحظه ميهمان ؛مشاهده كرد 5شكل 

  . دست آمده ب 1ابق جدول نتيجه آزمون مط. ها انتخاب كندگزينه

  
  نماي رو به روي جسم فوق مطابق كدام گزينه است؟

  

  
                   1                         2                       3                          4  

  ال آزمون تستيؤنمونه س :5شكل 

  

  نتيجه آزمون براي شيوه هاي آموزشي سنتي و مدرن :1جدول 

  
تعداد 

  دانشجو

ميانگين نمره از 

  نمره 22

انحراف 

  معيار

حداكثر نمره كسب 

  شده

گروه 

  سنتي
30  9,23  3,46  15  

گروه 

  مدرن
32  9,47  3,27  17  
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 1نمودار نمودار مربوط به تعداد دانشجو و نمره اكتسابي در آزمون براي هر دو گروه سنتي و مدرن در 

  . نيز آورده شده است

 
      

  نمودار تعداد دانشجو بر حسب نمره كسب شده  :1نمودار 

  

اند نتيجه دانشجوياني كه به شيوه مدرن آموزش ديده ،شودمالحظه مي 1جدول  درطور كه همان

اين در حالي است كه دانشجويان آموزش ديده به شيوه سنتي در هر هفته از  ؛اندبهتري كسب كرده

ولي دانشجويان آموزش ديده به شيوه  ،)كديك ساعت اتو و سه ساعت درس(چهار ساعت آموزش 

رود اگر ساعت آموزش انتظار مي. اندمدرن فقط از سه ساعت آموزشي در هفته برخوردار بوده

با . دشونتيجه بهتري كسب  ،دانشجويان آموزش ديده به شيوه مدرن به چهار ساعت افزايش يابد

 ،و كمتر از آن است 11ه نمره آنها برابر و محاسبه ميانگين نمرات دانشجوياني ك 1مشاهده نمودار 

و در روش سنتي ميانگين نمره  7,96توان دريافت كه  دانشجويان در روش مدرن، ميانگين نمره مي

معناي آن است كه شيوه آموزش به سبك مدرن براي دانشجوياني كه اند و اين بهدست آوردههب 7,15

  .  است كارسازتر ،از توانايي تجسمي كمي برخوردارند

سؤاالت . اي تنظيم و به دانشجويان داده شدشيوه تدريس پرسشنامه بارهبراي نظرسنجي در 

ولي  ،ال اول بين هر دو گروه سنتي و مدرن مشتركؤس 4. آورده شده است 2پرسشنامه در جدول 
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ن دانشجويان در پاسخ به اي. براي گروه مدرن تنظيم شده است 6ال ؤبراي گروه سنتي و س 5ال ؤس

دست آمده از هنتيجه ب. كردندهاي مخالف، ممتنع و موافق را انتخاب ميالها بايد يكي از گزينهؤس

 . به صورت نمودار ميله اي آورده شده است 7تا  2 نمودارهايجمع آوري پرسشنامه ها در 

  

  پرسشنامه مربوط به شيوه آموزش: 2جدول 

  1ال ؤس
 ،نرم افزار رسم شود اگر تمام تمرينات در كالس با دست و بدون

  .در كيفيت آموزش نتيجه بهتري حاصل مي شود

  .مدت زمان كالس به صورت سه ساعت خيلي خسته كننده است  2ال ؤس

  .   در بحث تجسم شيوه آموزش استاد مطلوب بود  3ال ؤس

  4ال ؤس

كنم بعد از اين چند جلسه، هنوز تجسم فضايي الزم را احساس مي

راحتي از دو تصوير، شكل سه بعدي توانم بهدست نياوردم و نميهب

  .جسم را تصور كنم

براي گروه ( 5ال ؤس

  )سنتي

اگر بتوان در كالس بعد از رسم تصوير سوم از روي دو نما شكل 

، )يا توسط استاد رسم شود(را در اتوكد ترسيم كرد  سه بعدي آن

  .ر تجسم فضايي دانشجويان خواهد داشتبتأثير خوبي 

اي گروه بر( 6ال ؤس

  )مدرن

استفاده از انيميشن به خصوص در بحث برش كمك زيادي به 

  .درك اين مبحث كرد
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  1ال ؤنتيجه نظر سنجي از س :2 نمودار

  

 

  
  

  2ال ؤنتيجه نظر سنجي از س :3نمودار 
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  3ال ؤنتيجه نظر سنجي از س :4نمودار 

  

  
  

  4ال ؤنتيجه نظر سنجي از س :5نمودار 
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  در شيوه سنتي 5ال ؤنتيجه نظر سنجي از س :6نمودار 

  

  
  

  در شيوه مدرن 6ال ؤنتيجه نظر سنجي از س :7نمودار

  

 دادن كه استفاده از كامپيوتر در انجام دناردههر دو گروه اذعان ك) 1ال ؤمربوط به س( 2در نمودار 

ي دارد و اين آن فقط به صورت دستدادن تمرينات نتيجه بهتري در كيفيت آموزش نسبت به انجام 

كشي يكي از تفاوتهاي درس نقشه. اندامر را دانشجويان آموزش ديده به شيوه مدرن بهتر لمس كرده

زمان كالس اين درس است  ،با ساير دروسي كه دانشجويان موظف به گذراندن آن هستند 1صنعتي 

ن مدت زمان تمرينات دانشجويان بايد بعد از درس در اي. شودساعت متوالي برگزار مي 3كه به صورت 

داده شده توسط استاد را انجام دهند و طبيعي است كه مدت زمان كالس براي بيشتر دانشجويان 

توان مشاهده كرد كه نتيجه نظرسنجي از گروه مدرن بر مي 3اما در نمودار . خسته كننده خواهد شد
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را يوتر خستگي سه ساعته كالس ند كه استفاده از كامپاردهاين دانشجويان اذعان ك. خالف انتظار است

 4در نمودار طور كه همان. شدارزيابي  انداپرسشنامه شيوه تدريس است 3ال ؤدر س. ردباز بين مي

در  ،داننددانشجويان در شيوه سنتي روش تدريس  استاد را مطلوب نمي% 40حدود  ،شودمالحظه مي

  . د هستندمخالف نحوه تدريس استا% 3صورتي كه در شيوه مدرن حدود 

  مبحث تجسم ،شودبا آن مواجه مي 1كشي صنعتي يكي از مسائلي كه دانشجو در درس نقشه

  به رو رو انشگاه با اين مبحث كمترددبيرستان و دوران بعدي است كه چون دانشجويان در سه

  براي بسياري از دانشجويان تجسم سه بعدي اجسام در ذهن كار دشواري به نظر ،لذا ،شوندمي

 5نمودار د كه نتيجه آن در شپرسشنامه بحث توانايي تجسم سه بعدي ارزيابي  4ال ؤدر س. رسدمي

موافق هستند كه هنوز % 43در شيوه سنتي حدود  ،شودطور كه مشاهده ميهمان. آورده شده است

م موافق با عدم توانايي تجس% 31در صورتي كه در شيوه مدرن حدود  ،توانايي تجسم الزم را ندارند

كنند كه ترسيم سه بعدي جواب دانشجويان در شيوه سنتي اذعان مي% 78حدود  5ال ؤدر س. هستند

ترسيم سه بعدي روي  ،دانيمطور كه ميولي همان ،كندالها كمك شاياني به تجسم دانشجويان ميؤس

 ستيتخته در كالس زمان زيادي به خود اختصاص خواهد داد كه در زمان محدود كالس قابل اجرا ن

استفاده از انيميشن در تفهيم مطلب از  6ال ؤدر س. آيدافزار بر ميو اين امر فقط از عهده نرم

آن در امر  دايثير زأبه ت)  بدون مخالف(دانشجويان % 87د كه حدود شدانشجويان گروه مدرن ارزيابي 

  . كننديادگيري اذعان مي

   

  نتيجه گيري .7

آالتي صورت دستي و به كمك ابزارفيك مهندسي بهشيوه آموزش دروس گرا ،هاي قبلدر دهه

كامپيوتري،  فناوريبا ورود نرم افزارهاي مدلسازي و . شدكش و پرگار و غيره انجام ميهمچون خط

ميالدي دچار تغيير  2000معتبر دنيا تقريباً از سال دانشگاههاي  در آموزش دروس گرافيك مهندسي

براي دانشجويان  1كشي صنعتي ه اهميت درس نقشهبا توجه ب خصوص،در همين . دشو تحول 

مطابق با ساير دانشگاههاي ايران هاي مهندسي الزم است كه شيوه آموزش اين درس در كشور رشته

شمسي توسط نويسنده در مركز گرافيك  1387صورت مدرن از سال شيوه آموزش به .يابددنيا  تحول 

ه در اين نوشتار دو شيوه آموزش سنتي و مدرن با است كه دشمهندسي دانشگاه صنعتي شريف اجرا 

كنند كه دانشجويان مفهوم فضا، نما، تجسم و مي سنتي كار ادعا انادتاس. شدهم مقايسه و ارزيابي 

جديد يك  انادتكه اس حالي در. كنندنميدليل استفاده از نرم افزارهاي مهندسي درك طراحي را به

كنند كه دانشجويان خيلي از شيوه تدريس جديد نها اظهار ميآ. اندتجربه چالش انگيز را يافته

در اين نوشتار با مقايسه دو شيوه آموزش . هر چند كه نتيجه يادگيري سخت باشد ،كنندقدرداني مي
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يادگيري دانشجويان  برنه تنها اثر منفي  د كه شيوه مدرنشاز طريق آزمون و پرسشنامه مشخص 

كه طوريبه ،كندب درسي و افزايش كيفيت آموزش كمك ميبلكه به درك بهتر مطال ،ندارد

اند با ساعت آموزشي كمتر در طول هفته نتيجه دانشجويان آموزش ديده به شيوه مدرن توانسته

  .  بهتري را نسبت به گروه سنتي كسب كنند

هاي تعداد نقشهچشمگير  افزايش آن و است انگيز شگفت كامپيوتري و سنتي شيوه دو تركيب نتيجه

بارزترين ويژگي آموزش بر پايه . ي شده در مقايسه با روش سنتي استترسيمي و مفاهيم يادگير

مانند مشاهده اتفاق درست  ،اي نگهداري و حفظ توجه دانشجويان در كالس استمحيط چند رسانه

توجه توان در طول مدت تدريس توجه دانشجويان را ممي  انيميشنبا نمايش  ،همچنين .افتادن وقايع

  )نرم افزار تركيب گرافيك، انيميشن، فيلم و(ايآموزش بر اساس محيط چند رسانه. درس كرد

بايد از  ،بنابراينرا ندارند و بسياري از همكاران اين توانايي . تواند كامالً گسترده و پيچيده باشدمي 

اي نيز چند رسانه هايكالسها بايد به سيستم ،از طرفي .طرف دانشگاه حمايتهاي الزم انجام شود

  افزاري ونرمفناوري هدف در اين نوشتار ارائه يك كالس آموزشي بر پايه استفاده از . دشومجهز 

به نحوي كه عالوه بر ياد دادن اصول ترسيم و استانداردهاي نقشه كشي، بتوان  ،اي استرسانه چند

  .ت آشنا كرددانشجويان را با مدلسازي كامپيوتري و روشهاي نوين مورد نياز صنع

  

 
  تشكر و قدرداني

 مربوط به اين پژوهش  هاي ماليتأمين هزينه دليلمعاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف به از 

  . شودصميمانه تشكر و قدرداني مي
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