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چکیده
آثار نوین معماری به منظور حفظ ماندگاری خود نیازمند تأمین استواری ( استحکام یا پایداری) ،بهره وری (دوام یا پایایی) و نیز بهزا
محوری (ارزشمندی یا مانایی) است .از مجموع مؤلفه های پنج گانه خلق یک اثر معماری ،یعنی فرم و شکل ،فناوری و ساخت ،عملکرد و
شرایط محیطی ،محتوی و ایده تنها حلقه گمشده در برنامه آموزش معماری مؤلفه وحدت آفرینی و ایجادهمگرایی به عنوان تأمین کننده
نیاز واقعی طراحی از جنبه های نیارش ،بسندگی ،پیمون واری ،بوم آوردی و زیبایی شناسی محسوب می شود .به عبارت دیگزر رعایزت
ایده پردازی ،فرم آفرینی ،سبک گرایی ،فن آرایی و کارپذیری در طراحی معماری به تنهایی برای جامع و مانع بودن یزک اثزر جزاودان
معماری کافینمی باشد ،لذا کلیه موردهای ذکرشده بایستی تحت سیطره آموزش مدیریتی منسجم ،وحزدت گزرا و هدفمنزدد هزدایت و
نظارت شود .در این مقاله سعی شده براساس مطالعات میدانی درحوزه آموزش دانشگاهی دروس فنی رشته معماری نقش مفید آمزوزش
هماهنگ و یکپارچه این دروس به عنوان مؤلفه اصلی مؤثردر طراحی معماری ارزشمند نمایان گردد .لذا براساس این بررسی ضرورت هم
زمانی محورهای آموزشی در زمینه هایی همچون :فناوری ،پیکره بندی ،و نی تأمین کارایی و ایده پردازی به گونه ای وحدت مدار و همسو
در راستای خلق آثار بدیع معماری ماندگار در عصر حاضر مورد تأکید قرار گرفته است.

واژه های کلیدی :آموزش معماری ،مؤلفه های معماری ،همگرایی ،پایداری ،پایایی ،مانایی

 -1مقدمه
با وقوع انقالب صنعتی در اروپاا و تحقاد دوران رنساان و
پیشاارفچ مشاامگیر لااوم و فنااون متفاااو در اجتما ااا
بشری و به ویژه افزایش حجم اطال ا لمی و مهار های
ملی جوامع رو به ترقای ،ضارور تصصصای شادن حاوزه
های دانش بشری آشکار شد .در ایا دوره حاوزه تصصا
وف معماری ضم تحول شایان توجه ،دمار دساته بنادی
ویژهای در امور کاربردی ،فناوری ،ساختار ساازه ای ،تاأمی
شرایط محیطی و  ...شد .پ از ای دوره ترقای اولیاه یا
طراح معمار در پایان مار حرفاه ای خاود فقاط در زمیناه
ویژهای به مهار های الزم طراحی دساچ مای یافاچ .لا ا
انتقال مفااهیم کااربردی هریا از حاوزه هاای متفااو و
تصصصی با توجه به آنکه آموزش لوم به تدریج از پهنه
مقالززه دریافززت  78/2/4دریافززت و در تززاری  78/3/28بززه
تصویب نهایی رسید.
 7استادیار ،دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه لم وصنعچ ایران
Hosseini@iust.ac.ir
پسچ الکترونیکی :
 2دانشجوی دکتری ،معماری دانشگاه لم وصنعچ ایران

سنتی و کالسی خود باه محدوده تصصصای و آکادمیاا
منتقل میشد نیازمناد نگرشای هماه جان اه و آماوزش باا
رویکردی فرانگر و کاربردی در کلیه حاوزه هاای تصصصای،
پایه و مومی شد .به ار دیگر با مقایسه آموزش سانتی
معماری گ شتگان در روش ترکیب نظری -ملی و با نظاام
استاد -شاگردی در ی کارگااه واقعای نسا چ باه آماوزش
الی دانشاگاهی معمااری تصصصای کناونی در روش هاای
مندگانه نظری ،ملی و ترکی ی در کالس ها و کارگاه های
تشابه سازی و آزمایشگاه ها متوجه میشویم ،ماون نتیجاه
کار دانشگاهی منجر به ساخچ نمونهای کوما مقیااس از
هدف مورد انتظار و با شیوه هاای ارایاه تصاویرها و احجاام
مشابه سازی شده ختم مای شاود در مال درک ینای از
همسازگاری و همسویی و وحد مؤلفه هاای اصایل طارح
معماری حاصل نمیشود و ای امار باه زماان اجارای طارح
های معماری موکول میشود .در حالی که در روش آموزش
سنتی معماری ،فراگیر به صور حسی و ملموس با ماواد و
مصالح و شیوه های ساخچ وفناوری روز خود آشنا میشاده
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و تنها ضعف او کم ود شناخچ نظری امور فنی و دم امکان
توسعه و ترقی سریع فناوری های زمانه خود بوده اسچ.

آورد ،ولی یادآوری کلیا م احث به طاور صارف نظاری در
سطح رئوس مطالب حالتی مشابه دارد .ل ا ضرور بررسای

به دیگر سص  ،در آموزش سینه به ساینه معمااری سانتی،
فرآیند آموزشی به شکل تمام وقاچ و رو در رو و باا امکاان
تماس با واقعیاچ هاای ینای و انتقاال شافاهی مفااهیم و
تجربیا استاد به شاگرد در مدتی طوالنی و با طی سلساله
مراتااب پصتگاای ،مراحاال آشاانایی ،درک مطلااب ،کاااربرد و
تحلیل موردهای آموخته شده به وسیلهی انتقاال الگوهاا از
حافظه کوتاه مد فراگیر به حافظه بلند ماد وی صاور
گرفته و امکان ایجاد تغییر در روند اجرایای در ارار ترکیاب
آموزه ها و ابداع موارد جدید کاری ،روش های ناوی و نیاز
نحوه مدیریچ بهتار را در فراگیار باه صاور ط عای پدیاد

مشارکچ ملی فراگیران در تعمید ای گونه آماوزش هاای
به طور صرف نظری توجه بیشتری میطل اد [ .]2در رابطاه
با تأمی فضای آزمون شصصی وکسب مهاار هاای ملای

خواهد آورد.
 -2بنيان فرآيندد آمدزش

يداگيير لودزو

مهارتها
هنری ولمن ( ) Henry M. Wellman, 1979در رابطاه باا
جریان یادگیری ذهنای فراگیاران معتقاد اساچ کاه رفتاار
ضابطه مند یادگیری در مغز به گونه ای اسچ که فرآیند سه
مرحله ای یاادگیری ،باه خااطرآوری و فراموشای از سانی
پایی کودکی قابل درک بوده و ای جریان خاود فرآینادی
برنامه پ یر و قابل ترقای و توساعه اساچ و اگار موضاو ا
یادگیری به صور نوشاتاری یاا تصاویری باشاند ،تعمیاد

نیااز سززیموس هگززارتی () Seamus Hegarty, 2000
می گویدکه پدیاده ایاده پاروری و نظریاه پاردازی در فکار
شاگردان به ناوان انادام واره ای از داناش نظاری قابلیاچ
ضابطه مندی دارد و در نهایاچ وقاایع درون ذها اگار باه
صور ملی مجال تجلی بیابند ،آموزش مستقیم لمی می
تواند خود انگیزه ای برای تأمی موج اا ههاور رفتارهاای
مهارتی و امکان برنامه ریزی محسوب شاود کاه در نماودار
زیر شکل  7ای موضوع نشان داده شاده اساچ .باه اار
دیگر بسیاری از لوم تحچ شرایط آموزش تدبیری و مادون
و براساااس رویکردهااای هاادفدار و تحلیاال پاا یر شااکل
میگیرند و الگوی ای روند آموزشی و شایوه ارت اا میاان
اجزای آن ها به شرح نمودار زیر شکل  2نماایش داده شاده
اسچ :

یااادگیری بیشااتر اسااچ [ .]7ازطرفاای گراهززام نیوتززا
( )Graham Nuthall, 1995در ارزیااابی فرآینااد آمااوزش
کالسی ،سه مرحله شناسایی را که در فواصل زماانی کوتااه
مد فوری ،میان مد مناد ماهاه و بلناد ماد یکسااله
باشد ،قابل بررسی می داند .ط د نظر وی به طاور متوساط
 %04فراگیران پ از برگازاری کاالس درس و  %24آناان
پ ا از طاای مناادماه و حاادود  %72/5فراگیااران پ ا از
گ شچ یکسال همچناان خواهناد توانساچ مطالاب نظاری
مطرح شده در ی کالس آموزشی را بدون مشارکچ ملای
با موضو ا به طور کامل به خاطر آورناد .الزم باه ذکار آن
که درحدود  %55فراگیران رئوس اصالی و مفااهیم کلای و
اساساای محتااوای آموزشاای مزبااوررا حتاای پا از یکسااال
درخاطر نگه مایدارناد .ال تاه یاادگیری افاراد متفااو در
شرایط متفاو آموزشی میتواند نتیجههای متفاوتی به باار
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شکل  1نمودار نحوه تولید دانش ،آموزش تدبیری و
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حال بر اساس مدل کاربردی ارایه شده برای آماوزش هاای
تدبیری میتوان انتقال مفاهیم آموزشی از شاص آماوزش

ط د ای نظریاه برناماه ریازی آموزشای موفاد باه میازان
همکاری هری از اجزای الگاوی مشاابه ساازی شاده فاوق

دهنده به شص آموزش گیرنده را مدیون تجربه مستقیم و
کسب مهار فاردی شاص دوم دانساچ و بادی ترتیاب
نقااش اساساای آزمااون هااای شصصاای در گسااترش دانااش
تدبیری و تولید مهار های فردی در فراگیاران مشاص و
آشکار میشود [.]3
در زمینه ضرور تحلیل و پردازش اطال ا و داناش هاای

وابساته اساچ .لا ا ویژگیهاای هاار دوره آموزشای براساااس
ویژگیهای فاردی فراگیاران و شایوه هاای تادری اساتاد
آموزش دهنده تغییر می کند [.]5
در رابطه با درک اهمیچ نقش روال استاد -شااگردی و نیاز

کسب شاده نیاز کزانو ( ) Kanu, 1997معتقاد اساچ کاه
فراگیری به نوان ی پدیاده پیچیاده فکاری بایساتی باه
روش شناسایی ط ی یا درمانگرانه همچون ی جریان فعال
معرفتی در نظر گرفته شود پ امار یاادگیری خاود قابال
برنامااه ریاازی و هاادف گا اری خواهااد شااد و هاار فرآینااد
آموزشی به گونهای بایستی تنظیم شود که افراد م تادی تاا
خ ره از آن به طرز مؤرری بهره گرفته و همچنی افرادی باا
درک متوسط نیاز باه طاور فطاری و ذاتای در میاان افاراد
م تدی و خ ره استفاده الزم را از آموزش ب رند .لا ا در ایا
جریان فکری توجه باه قادر پاردازش اطال اا و کساب
ت وانایی تحلیل اطال ا کسب شده می تواند به نوان امل
تث یچ و مستقر کننده دانش در حافظاه فراگیاران اهمیاچ
ویژهای داشته باشد [.]0
اهمیچ تأمی شارایط و فضاای آماوزش حضاوری در روال

ارار هام فکاری باا حضااور درجماع فراگیاران جاکوهززانن
( ) Jacques Haenen, 2001براساس برونداد جریان تعلیم و
تعلم می گوید :قانون رسمی یادگیری برمنوال توسعه هسته
مرکزی پهنه حافظه استوار اساچ و ایا باه معنای وحاد
انگیزی میان حوزه هاای خیاال پاروری ،ذهنیاچ گرایای و
فعالیچ برونی اسچ که بیاانگر ضارور خودآماوزی فراگیار
تحچ مل آموزش استاد مای باشاد .اساتاد در ایا برناماه
آموزشی نقش نظاره گر و مراق چ کننده را داشاته و نوآماوز
را به نوان ی مجری کارآمد و خ ره در مسیر دستیابی به
هدفهای آموزشی هدایچ میکند و شاگردان میآموزند که
مگونه با مشکال رو به رو شده و نحاوه تعامال اصاولی باا
دیگر فراگیران را میآموزند تا باه راحتای الگاوگیری از هام
ردیفان موفد ایشان تسهیل شود و آموختاههایشاان ارتقااء
یابد .در ای فرآیند نیز ارت اطا شفاهی و کالمی به ناوان
مهمتری ابزار آموزشی استاد در نظر گرفته میشود [.]6
درمورد ضرور استفاده از ارت اطا کالمی و بصری در امار

اساتاد -شااگردی از نظار هیمزو آدل برگزر ( Heamo H.

آموزش حضوری فراگیاران اسزتفان دو تکزه ( Stephan

 ) Adelsberger, 2000بااه گونااهای اسااچ کااه از فرآینااد
آموزشی به صور فطری و ط یعی به مثابه ی پدیاده پار
رمز و رازی نام می برد که نیازمند امار سیاساچ گا اری در
حوزه تدری برای توسعه پ یری و ترقی نتیجههای جریان
آموزش اسچ .در رابطه با الگوی ش یه ساازی شاده از روناد
آمااوزش در لااوم اقتصااادی نیااز نمااودار زیاار شااکل  3را
پیشنهاد می کند:

 )Dutke, 2006از تأریر به سزای امکانا مندرسانه ای خ ر
می دهد و معتقد اسچ ،پ از ارائاه الگاوی آماوزش ماؤرر
براساس امکانا مندرسانه ای توسط اشنوتس و بانرت در
سال  2443مایالدی دو جریاان فکاری در رابطاه باا روناد
اصولی آموزش قو گرفته اسچ.

دانش پایه ای

مهار کاربردی

مهار های پایه ای
ملزوما ارت اطی

ملزوما ارزیابی

ملزوما نمایشی

شکل  3نمودار معماری الگوی یادگیری فطری
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یکی همگرایی و وحد موضو ا کالمی و تصویری در امر
آموزش مستقیم و دیگری مند رسانه ای شادن هام ساوی

نوی صور پ یرد .ل ا ط د ای دیادگاه پا از فراغاچ از
تحصایل و طای دوره هاای آماوزش حضاوری در دانشاگاه،

اجزای برنامه آموزشی برپایه توضیحا شافایی و ترسایما
تصویری ،که هار دوی ایا روش هاا باه صاورتی همگارا و
یکپارمااه ماایتواننااد موج ااا توسااعه فرآینااد یااادگیری
فراگیران را فراهم کنند [.]1
در هماای رابطااه و ضاارور ب اه کااارگیری وسااایل کم ا
آموزشی در ایجاد فعالیچ هاای تجربای و ملای و تعمیاد

بازآموزی لوم و فنون تازه در طراحای و مهاار هاای باه
کاربندی فناوریهای نوی  ،یعنی ارتقای سطح داناش فنای
توسط آموزه های نوی لمی در فضاهای مجازی باه شاکل
ش ه حضوری می توان اقدام نمود [.]9
بااا بررساای روش هااای آموزشاای مناسااب و در باار گیرنااده
بهااره وری اصااولی و خالقیااچ آفااری در فرآینااد آمااوزش

فرآیند آموزش به شیوه ملماوس مناد رساانه ای گراهزام

معماری امروزی به روش کالین ()Colins & Letal, 1989
بر می خوریم .کالینز و همکارانش معتقدناد کاه اساتفاده از

کالس را به شکل ی پیکره و اندام زناده در نظار گرفتاه و
نقش و حضور مؤرر اساتاد را بارای اساتحکام بصشایدن باه
پیکره حافظه و استوارسازی قوای ذهنی به منظور بازساتانی
رفتارهای مورد انتظار از فراگیران به گونه ای می شناسد که
استاد موج ا جایگزینی لوم جدید را در ذها فراگیاران
به ویژه در طوالنی مد فراهم مای ساازد و براسااس نظار
ایشان در جریان ذخیره سازی اطال ا در مغاز فراگیاران و
فراخوانی مجدد اطال اا ذخیاره شاده در صاور فاراهم
شدن امکان انجام مهار های ملی وابسته ،یادگیری سهل
میشود .ل ا به کارگیری روش هاای مندرساانه ای و بهاره
گیااری از امکانااا مااؤرر کما آموزشاای در کااالس هااای
آموزشی ط د نظار ایشاان باه نحاو مشامگیری مایتواناد
برنامههای یادگیری را موفد کند[.]3
از طرفی استفاده از فضاهای مجازی برای تجربه های خیاال
انگیز ملی در امر آموزش و یاادگیری و ضارورتش توساط

روش تعاملی استاد -شاگردی ط یعی تری راه یاادگیری

نیوتزا ( )Graham Nuthall, 2000فرآیناد آموزشای در

محسوب می شود و به نوان بدیهی تری روند آموزشای از
جمله یادگیری زبان مادری تا پیچیاده تاری زمیناه هاای
آموزشی دانسته و باه ناوان یا اسالوب خاوب توصایف
کننده از مراحل یادگیری معرفی میکنند .ال ته باا در نظار
گرفت امکانا و محدودیچ های ای شیوه آموزشی به طور
خالصه برای آن شاش مرحلاه برناماه ریازی شاونده بارای
فرآیناد انتقاال محتاوای آموزشای مطارح میکنناد کاه باا
استفاده از ای الگوی ضابطهمناد درکاالس هاای آموزشای،
کارگاهی و آزمایشاگاهی در ساطوح دانشاگاهی مای تاوان
راه رد مناس ی در ایجاد توانمندی هاای طراحای معمااری
نوی ماندگار در روزگار فعلی حاصل نمود .ای شش مرحله
یادگیری ار اند از مراحل زیر:

میخائیل انگلهزارت () Michael D. Engelhardt, 2007
در سالهای اخیار گازارش شاده اساچ کاه باه کما 154
جلسه آموزشی نرم افزاری آموزش ش ه حضوری و به شاکل
تعاملی انجام پ یرفته اسچ و نتیجه آن که ،به منظاور درک
سریع روش های طراحی برنامه بهسازی و مرمچ سازه ها در
مقابل اررهای زلزله ،جدای از ای که بایستی شناخچ اصول
اولیااه طراحاای ،هرفیااچ سااازه ای قاااب هااای خمشاای یااا
مهاربناادی شااده و زلزلااه پ ا یری دیوارهااای برشاای بناهااا
بااازآموزی شااوند ،مضااافا بایسااتی بااه صااور همزمااان و
هماهنگ آموزش پایداری رفتار ترکی ی اجازای سااختمانی
در مقابل زلزله در فضای مجازی با انتشار آیی ناماه هاایی
متناسب به منظور ایجاد توانمندی الزم در بازآموزی مطالب
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 -7تقلید و مد سازی شاگرد براساس مشاهداتش
از تجارب و دستورا استاد سرمشد می گیرد.
 -2راهنمایی و نظاره گری هنگاام کساب تجاارب،
شاگرد توسط استاد مورد تفقد و راهنماایی واقاع
می شود.
 -3مراقبت و نگهداری اساتاد از زمای خاوردن و
شکسچ شاگرد ،جلوگیری کرده و مراق اچ الزم از
او را به مل می آورد.
 -0عزر

انزدام و خودشناسزی شااگرد مراحاال

تجربیا موفد خاود را باازنگری و بارای ارزیاابی
استاد ،بازگو میکند.
 -5بازبینی و نقادی شاگرد در فضاای تعااملی و باا
ح ا رقابااچ میااان شاااگردان ،از ایااده و تجربااه
دیگران ر آموزی میکند.

همگرایی در آموزش محتوای دروس فنی رشته معماری

سیدباقر حسینی و همکار

 -6شکوفایی و خودباور شااگرد باا کساب مهاار
الزم از دیگران پیش افتاده و آماده پرواز به ساوی
حل مسائل جدید می شود.
به ار خالصاه در ایا الگاوی آموزشای یعنای شااگرد
پروری توسط استاد خ ره ،فراگیر مرحله به مرحلاه از ساطح
خودباختگی و تقلید کورکورانه به کم ج ب تجارب و اخ
آموزه های گرانقدر استاد خود و به کارگیری ای آموزه ها در
بوته مل و انجام تعامل باا دیگار نوآماوزان باه ساطح خاود
شناسی و آسیب شناسی و آمادگی توان بصشی و خودبااوری
الزم در حل مسائل جدید و ناشناخته می رسد.
از نظر روانشناسی نیز درتأیید موضوع فوق براساس تشاریح
ساختار ذه انسان ،فرآیند انتقال مفاهیم یادگیری ذهنی به
شش مرحله مشابه تقسیم بندی می شود کاه مای تواناد باا
بهره گیری مکرر آن ،موج ا ارتقای سطح داناش و مهاار
آدمی را در هر حیطه لمی یا حرفاه ای فاراهم ساازد .ایا
مطلب با نمودار شکل  0نشان داده شده اسچ:
شکوفایی
و
خودباوری
ارزیابی از
نتیجههای
تجربیا

بازبینی
و نقادی
ترکیب
آموخته
ملی
ونظری

اندام

عر

پروری ذهنی خود را که امل اصلی تولید خودبااوری اساچ
هاهر سازند[.]74

 -3بررسی برنامه ها انتقال محتزا آمزششی گر
معمار کنزنی
آمااوزش ااالی بااه نااوان مرحلااه ای از آمااوزش برتاار و
دانشگاهی در جهچ تربیچ نیروهای متصص و کارآمد قرار
دارد ،که به دالیل گوناگون طی سالهای اخیار در بارآورده
کردن نیازهای فنی ،لمی و فرهنگی جامعه اماروز نااموفد
بوده اسچ .از طرف دیگر باا ایا کاه آماوزش معمااری باه
نوان یکی از شاخصه های آماوزش االی فنای در تربیاچ
مهندسی متولی امر طراحی ،نظار و اجرای پاروهه هاای
متنوع معماری محساوب مایشاود ولای متصصصای فاار
الاتحصیل ای رشته در ارصه ت لور کار و مارحله به مال
رسانادن آماوزه های فارهنگی و بارآورده کردن نیاازهاای
مراقبت

راهنمایی

تقلید و

و

و

ونظاره

مد

خودشناسی

نگهداری

گری

سازی

تحلیل
آموخته ها
در مل

بکارگیری
مطالب
جدید

شناخچ
مطالب
جدید

کسب
اطال ا
و دانش

ابداع روش های نوین و مواد وتجهی ات تازه

رفتاری

عملی
و نظری

بازخورد

شکل 4نمودار فرآیند و مراحل روند آموزشی ،یادگیری و خالقیت ذهنی

در آسایب شناسای نارساایی هااا و ماالش هاای پاایش روی
آموزش معمااری ناوی درهنگاام معارضاه باا فنااوری هاای
روزافزون نوی می توان فواید توجه باه ایا رویاه اصاولی را
درنظاار داشااچ و اگاار مهندساای طااراح معمااار در مراحاال
یادگیری خود در مواجهه با مالش ها و فضاهای واقعی دارای
مقیاس ی به ی قرار گیرند و بتوانند اصول نظری آموختاه
شده و مهار های کارگااهی فراگرفتاه در مقیااس کوما
خود را به بوته آزمایش های ملی ینی بگ ارند ،به راحتای
خواهند توانسچ دستاوردهای ابدا ی و خالق حاصال از ایاده

اجتما ی منط د با اصول معمااری اصایل توفیاد منادانی
حاصل ننموده اند.
در بررسی و ریشه یاابی مشاکل مزباور ،باه حلقاه مفقاوده
آموزش یعنی حوزه اصالی در آماوزش معمااری باه ناوان
حوزه فناوری و سااخچ و امکاان تط یاد هنار معمااری باا
فناوری های روز دنیاا و تاأمی نیازهاای اماروزی ماالکی
واقعی پروهه ها دسچ می یابیم .سااختار محتاوای آموزشای
رشته معماری در ایران و حتای برخای کشاورهای خاارجی
طی سالیان گ شته به گونهای بوده اسچ که روناد آموزشای
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برنامه دروس تدوی شده اری از هرگوناه تجرباه واقعای و
اقداما ملموس حرفه ای در حی انجاام مراحال آموزشای

 -7وضااع موجااود در رونااد آمااوزش ااالی معماااری
مگونه اسچ؟

بوده اسچ .ل ا در بهتری وضاعیچ ممکا و برخاورداری از
فضاهای آموزشی مناسب و بهاره گیاری از اساتادان خ اره
فنی و با حضور فراگیران مستعد و کوشا با اجارای محتاوای
آموزشی ای گونه برناماه هاا ،تنهاا افاراد متصصا دارای
قابلیچ ذهنی خوب و توان ترسیمی باال تربیچ می شوند که
در مل توانایی به اجارا در آوردن خالقیاچ هاای ذهنای و
ابدا ا ترسیمی و نمونه های بدیع حجمی خود را در قالب
کال د واقعی آرار حرفه ای نداشته باشند[.]77
حال اگر بصواهیم از نظاما آموزشی کارآماد ،جاا افتااده و
سرآمد در روند آموزش معماری نوی بهاره گیاری کنایم و

 -2ارت ا میان حوزه های دروس تصصصی در برنامه
آموزشی معماری مگونه اسچ؟
 -3نارساایی هاا و ماالش هاای پایش روی آماوزش
معماری ناوی در معارضاه باا فنااوری هاای روز
میسچ؟
 -0رمز موفقیاچ تاأمی پایاداری معمااری ناوی در
حیطه آموزش معماری میسچ؟

کلیهی دروس نظری ،ملی و فنی قابل ارایه در کالس هاا،
کارگاه ها و آزمایشگاه ها را با شیوه ای موفاد ارائاه کنایم،
بایستی از پیش باا مشاکال موجاود در سااختار آموزشای
معماری در حال حاضر آشنا شده باشایم .باه اار دیگار
بایستی جایگاه درسچ دروس تصصصی در مجمو اه دروس
آموزشی رشته معماری و نیز امکان آموزش ملی و اجرایای
شدن روند آموزشی ای دروس مورد توجاه و بررسای قارار
گیرد.

 -4ر

پژ هش ارشيابی برنامه هدا

کندزنی

آمزششی مفاهيم گر س فنی معمار
به منظور انجام موردهاای الزم در راساتای پاژوهش حاضار
ضم ط قه بندی راستاهای آموزشی و دروس مورد تدری
در رشااته معماااری در حااال حاضاار درسااطح دانشااگاهی و
ت یی راستاهای فنی آموزشی اقدام به تهیه پرسشنامه های
حاوی پرساشهای متضام رضاایچ منادی و بهاره وری و
کارآمدی جریان و فرآیند آموزش دروس فنی شده اسچ .در
رابطه با روال ارزیابی نتیجهها و اطال ا کسب شده در ای
پژوهش نیز از روش های تحلیل توصیفی به منظاور ت یای
توصیه های راه ردی استفاده شده اسچ.
بنابرای الزم می شود برای تحلیال وضاع موجاود آماوزش
معماااری در ایااران و آساایب شناساای و تشااصی راه حاال
درمانی ضعف های احتمالی با یافت پاسخ پرساشهای زیار
راه ردهای الزم را تعیی کنیم:
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 -5بررسی ر ند آمزش

گرمعمار نزين کنزنی

در بررسی برنامه و روند آموزشی رشته معمااری در ساطوح
دانشگاهی با ان وهی از دروس نظاری و ملای و ترکی ای از
ای دو رو به رو هستیم که می توانند در پنج گروه ماومی،
پایااه ،اصاالی ،تصصصاای و اختیاااری دسااته بناادی شااده و
افزونبر آن دروس پروهه ای و پایان نامه ای نیز زمینه هاای
تحقیقاتی ای رشته را به منظور کشف مطالب نوی لمی و
فنی بر هده می گیرند .در ای رابطه دروس تصصصی رشته
معماری در مهار حوزه اصلی شکل گرفتهاند که ار اند از
دسته های زیر:
الف -حوزه مجتمع های زیساتی و تناوع کااربری یاشارایط
محیطی طرح ،ب -حوزه تاریخ معماری و حفاهاچ میرارای
یا ایده و محتوای طرح ،ج -حوزه فنون ساختمانی و مرماچ
بناها یا فناوری سااخچ طارح ،د -حاوزه طراحای معمااری
مقدماتی تا پیشرفته و فنی یا فارم و شاکل طارح از ساوی
دیگر مون آموزش در رشته معماری خاود فرآینادی میاان
رشته ای محسوب می شود ،از ی طرف باه دروس ریاضای
و تجسم هندسی و فضایی نیازمند اسچ و از طرف دیگر باه
منظور توجه به نیازهای معنوی انساان در امار طراحای ،باه
مسای ل لوم انسانی از جن ه روحیاا  ،احساساا و هنرهاا
همچون ادبیا  ،شعر و موسیقی و زمینه های مرت ط روحی
و روانی و جسمانی انسان نگاه ویژهای دارد.
اگرمه حوزه مهارم یعنی دروس تصصصی طراحی معمااری
به نوان تنه اصلی و ستون فقرا محتوای آموزش معماری
در نظر گرفته می شود ،ولی هری از حوزه هاای تصصصای
فوق در روند جریان آموزش به گونهای ت یی شده اناد کاه
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بتوانند نیازهای معنوی و مادی انسان را طی جریان طراحی
و ساخچ آرار معماری به خوبی تأمی کنند که ای موضاوع

مطابد بررسی فوق روند آموزشی در رشته معمااری کناونی
بر ای دیدگاه استوار اسچ که به منظور ت لور هنر و رضاه

به شرح زیر قابل تدوی اسچ :
 -7در حوزه مجتمع های زیستی از جن ه های کیفای ،ناوع
نیاز و تقاضا و کاربری و اصاول زیساچ محیطای و از جن اه
کمی ،شرایط فیزیکی محیطی مانند دما و رطوبچ و فشاار و
جاذبه و نور و صدا و مغناطی و  ...و ارت ا ها میان فضایی
مورد توجه اسچ.
 -2در حااوزه تاااریخ معماااری و حفاهااچ میراراای از جن ااه
کیفی ،ناوع ایاده پاردازی و تاأمی اهاداف وجاودی طارح
معماری و از جن ه کمی ،بهره وری اقتصادی و مر مفید بنا
و بار هام کنشهاای اجتمااا ی کال اد معمااری باا محاایط

ایده و ههور خالقیچ ،ی معمار بایستی از حوزه صانا چ و
فناوری بهره کافی داشاته باشاد و اگرماه حاوزه فنااوری و
ساخچ به ناوان تجلیگااه اصالی هنار و معمااری در نظار
گرفته می شود ،ولی درکنارحوزه های سه گانه مجتمع های
زیستی و تاریخ معماری و طراحی معمااری در صاورتی کاه
هدفها و شیوه آموزشی مربوطه هم سو و هم داستان و باه
شکل هم نیاز بایکادیگر باه اجارا درآورده شاوند ،موفقیاچ
شایانی کسب خواهد شد .ل ا مهمتاری مساأله آماوزش در
رشته معماری همان موضاوع همااهنگی باه منظاور تاأمی
وحد و یکپارمگی در ذه فراگیر و هم سویی ملکاردی

استقرار آن مورد توجه اسچ.
 -3در حوزه فنون ساختمانی و مرمچ بناها از جن ه کیفای،
جاذبه هاای محیطای و زی اایی شناساانه واز جن اه کمای،
زمینه تولید و ترکیب مواد و مصالح و زمینه اررهاای نیارو و
ماهیچ رفتاری طرح معماری در محیط استقرار آن و زمیناه
صنا چ و شیوههای بکارگیری نظام های کااربردی و ملای
در تهیه اجزا و ساختار کلی ارر معماری مورد توجه اسچ.
 -0در حااوزه طراحاای معماااری از جن ااه کیفاای ،نحااوه
سازماندهی و تشکل اجزا و تأمی نیازهای بصری و معناوی
انسان و مگاونگی ایاده پاردازی مربوطاه و از جن اه کمای

و انسجام در مهار طراحی وی اساچ تاا جاایی کاه حتای
االمکاان در حاوزه کارگااه هاای مشاابه ساازی تصاویری و
فیزیکی مقیاس شده (ترسیم و نموناه ساازی) نیاز بایساتی
مورد نایچ قرار گیرد.

وضعیچ قالب گیری و تدا ی فرم و تناس ا شکلی و انادازه
و ابعاد ا ضا و ساختار کلی بناهاا و زیار فضااها و موقعیاچ
جای گیری طرح معماری در فضای استقرار آن مورد توجاه
اسچ [.]72

 -6ارشيابی شيزه کنزنی آمزش

مفاهيم معمار

چالش ها پيش ر
به منظور درک نقای روناد آماوزش مفااهیم معمااری در
جامعه دانشگاهی به روش پرسامان میادانی از دساته افاراد
متصص حرفه ای ،اساتادان و دانشاجویان مربوطاه اقادام
شده و در ای رابطاه معیارهاای زیار باه ناوان مهمتاری
مالش های پیش رو از میان مجمو ه کل ساؤاال و پاساخ
های اخ شده در نظر گرفته شده اند ،که به صور جادول
نتایج ارزیابی در زیر (جدول  )7آورده شده اسچ:
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جدو  1طبقه بندی اهم نتیجههای ارزیابی شیوه کنونی آموزش معماری در سطوح دانشگاهی
ردیف

موضوع قابل بررسی در امر آموزش معماری برای تنظیم پرسش نامه

نتیجههای حاصل از پرسمان

7

تأمی هدفها و ایده ها در ازای طی دوره آموزش معماری

 %13کم ،گزارش شده

2

میزان ارت ا میان آموزه های معماری با نیازهای محیط حرفه ای

 %63ضعیف ،گزارش شده

3

آموزشی در طی دوره فراگیری

میزان بهره گیری از تجهیزا کم

 %60کم ،گزارش شده

0

امکان بهره گیری از نتیجههای کارگاه های ترسیمی و ملی حی آموزش در محیط حرفه ای

 %13نامناسب ،گزارش شده

5

میزان توانمندی برنامه آموزشی در آشنا کردن فراگیران با روش های فرافناورانه نوی

 %63خیلی کم ،گزارش شده

6

میزان تأریر برنامه آموزشی ملی و کارگاهی در مهار های طراحی معماری

 %02ضعیف و  %32متوسط

1

ارر بصشی آرارمعماری تاریصی و معماری سنتی در باورهای لمی و مهار های ملی

 %03کم و  %36متوسط

3

مطلوبیچ شیوه ارایه مفاهیم آموزشی در ارتقای سطح خالقیچ در طراحی معماری

 %60مطلوب و  %23متوسط

9

مطلوبیچ زمان بندی ارایه دروس تنظیم شرایط محیطی ،ایستایی و طراحی فنی
با دروس طراحی معماری ازمقدماتی تا پیشرفته

 %92نامطلوب با لزوم بازبینی
زمان بندی گزارش شده

74

میزان ضرور بهره گیری از بازدیدهای لمی ،اجرای دروس تصصصی مفهومی و نظری
به صور کارگاهی و ملی در حوزه فناوری و ساخچ

 %16ضروری گزارش شده

ل ا براساس ارزیابیهای به مل آماده ،درصاد ماده ای از
دانش آموختگان رشته معمااری معتقدناد کاه آماوزه هاای
برنامه ریزی شده فعلای دارای زماان بنادی ارایاه مناسا ی
ن وده و از فناوری هاای ناوی و شاناخچ درساچ الگوهاای
معماری اصیل سنتی بهره گیری الزم نمی شود و از وساایل
کم آموزشای در حای فرآیناد آماوزش بایساتی بیشاتر
استفاده شود و انجام بازدیدهای لمی و کارگاهی و کارخانه
ای بایستی افزونتر شود و بهره گیاری از آماوزش ملای در
دروس مفهومی فناوری توسعه یابد و مهمتار از هماه آنکاه
دروس تصصصاای نهااایی از هاام زمااانی و هاام نیااازی الزم
برخوردار شوند تا در هنگاام اخا دروس طراحای معمااری
پیشرفته و فنای آماوزش داده شاوند و بهاره وری و درک و
یادگیری در فرآیند آموزش معمااری توساعه یافتاه و خلاد
آرار معماری ارزشمند ماندگار ضم تأمی نیازهای امروزی
جامعه امکان پ یر شود [72و.]73

 -7آسيب شناسی آمزش

معمار نزين گرايران

طی دوره هفتاد سااله آماوزش دانشاگاهی لاوم در کشاور
ایران ،رشاته معمااری اگرماه در ابتادا بار اسااس سااختار
آموزش معماری سنتی بنیان گ اری شد و به سیاق استاد-

734

شاگردی تدری می شد ،ولی هرف مد کوتاهی باا نفاوذ
لوم و مصالح جدید مرباو باه فنااوری ناوی سااختمانی
(بت و فوالد) در دهه مهل شمسی روشهاای آموزشای در
معماری دانشگاهی دمار تفکی و جدایی در راستای فناون
ساخچ (رشاته راه و سااختمان) و زی اایی آفرینای (رشاته
هنرهای زی ا) گردیاد و در نتیجاه رشاته معمااری از بساتر
رشته هنرهای زی ا برخاسچ و در بوته فعالیچ های اجرایای
ساختمان به دو بصش فنای و تزئینای منفا شاد و شااید
موج ا دور شدن آموزش هایی با گرایش فناورانه از رشاته
معماری شده و آماوزه هاای فنااوری در حاوزه معمااری را
دمااار کمرنگاای و ضااعف کاارده باشااد .از سااوی دیگاار در
رشته های ساختمانی نیز از درک محتوی و ایاده پاردازی و
توجااه بااه اصااول و م ااانی زی ااایی شناساای و درک هویااچ
فرهنگاای و شااناخچ بناهااای معماااری ارزشاامند خ ااری
نیسچ .امروزه همان گونه که در سطوح بی المللای تربیاچ
مهندسی با گرایش میان رشتهای به صورتی جادی دن اال
میشود ،میبایستی در آموزش الی معماری ایاران نیاز باا
توجه به زمینه ارت اطا قوی میان رشتهای باودن معمااری
با رشته های فنی و لوم انسانی به مانند رشاته هاایی کاه
نتیجه نهایی کارشان تحقد فرآوردههای کاربردی اساچ ،باا
رشته معمااری برخاورد گاردد و در ایا رشاته از ترکیاب
آموزههای مندگانه و میان رشته ای و به طاور هام زماان و
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هم پایه و هم نیاز استفاده شود تا همگرایی مطالاب لمای
فراگرفته شده در مرحله آموزشی بتواند موج ا بسندگی و

همچنان سرفراز بر تارک تاریخ ایستاده اناد .از طرفای طای
پیمایش میدانی از نظرا تربیچ یافتگان معمااری ناوی در

مانادگاری طراحاای معمااری نااوی و جلاوگیری از مصاارف
بیهوده مصالح و انرهی را فراهم سازد.

سطح دانشگاهی در م حث ق ل در می یابیم که اساتفاده از
فناوری روز در کنار ر ایچ حیطههای دیگر آموزشی که باه
صااورتی یکپارمااه و هاام نیاااز و هاام پایااه آموختااه شااوند،
می تواناد بهاره وری و بهیناه ساازی و پایاداری و پایاایی و
مانایی معماری نوی را تضامی کناد و ایا روش و تحاول
برنامه ریزی حتی پ از دوران فراغچ از تحصیل فراگیاران
به صور فرآیند باز آموزی حضوری یا ش ه حضوری داناش
آموختگان بر حسب موا د ههور فناوری های نوی از تداوم
و تسری الزم برخوردار باشد.

 -8آمزش

همگرايی ،رمز ماندديار

معمدار

سنتی هم پايه با معمار نزين
در بناهای سنتی ،معماار ساازنده کلیاه وهاایف مهندسای
معمااار ،سااازه ای ،تأسیساااتی و محوطااه ساااز را بر هااده
می گرفچ و در مل ضم برخورداری از دانش الزم در هار
ی از زمینه های ذکر شده توانایی ایجاد ارت ا میان کلیاه
زمینه های مزبور را داشچ و ر ایچ ضوابط کلیه حیطه های
مهندسی مورد ابتال را بر خود واجب می دانسچ .باا بررسای
آرار شاخ معماری سنتی ایاران و جهاان باه نکتاه قابال
توجه هم خوانی و انط ااق کامال میاان اجازای ساازه ای و
معماری و تزئیناتی دسچ می یابیم و ای موضوع بیاانگر آن
اسچ که به هیچ ناوان نمای تاوان سااختار ساازه ای را از
سامانه معماری سنتی جداکرد و سامانه معمااری از اجازای
تزئینااتی و تزئینااا بنااا را از ساامانه تأسیساااتی و سااامانه
تأسیساتی را از ابر سامانه محوطه و محیط نمای تاوان جادا
نمود و ای مهم تنها به کم طی طرید شاگرد تحچ نظار
استاد در طول سالیان مستمر و صرف مر حرفه ای معماار
سنتی حاصل میشود .به ار دیگر شاگرد معماار سانتی
در آموزش خاود طای فرآیناد یاادگیری هام زماان اصاول
ملاای در
طراحاای و اجاارا و ماادیریچ و غااور و تفحاا
حیطه های دانش معماری و سازه و تأسیساا و تزئیناا و
محوطهسازی به خودباوری و قدر خالقه الزم در تطابد و
بسندگی ای گونه اجزا و سامانه ها در ای ر ایاچ فارم و
قالب متناسب و تاأمی شارایط ملکاردی و ارایاه اهاداف
طراحی با استفاده از فناوری و مواد و مصالح روز و باوم آورد
دسچ مییافته اسچ .ای موضوع از پایداری سازه ای ،پایایی
کیفیاچ یاا دوام مار بناهاای تااریصی و نیاز از مانادگاری
ارزشمند ای گونه بناهای میراث معمااری مشاهود اساچ و
حتی مصالح متنوع و ضعیف بومی آنها مانند خشچ ،ماوب،
سنگ ،آجر و  ....نتوانسته کاه از اساتحکام و دوام و زی اایی
ای بناها میزی بکاهد ،ل ا ای گوناه بناهاای گاران سانگ

 -9نتيجه يير
با توجه به طرح موضو ا و پرسشهای پاژوهش حاضار و
تحلیل پاسخ های پیمایشی اخ شده میتاوان گفاچ وضاع
موجود و روند فعلای آماوزش االی معمااری ایاران نشاان
دهنده انفکاک و فاصله درروند آموزشی و طراحی معمااری،
سازهای ،تأسیساتی و محوطه ساازی حتای در محایط کاار
حرفهای دانش آموختگان ای رشاته اساچ .ایا مساأله در
حی انجاام آماوزش دانشاگاهی موج اا ادم بهاره وری
آموزشی و دم خودباوری فاار التحصایالن در برخاورد باا
محیط اشتغال حرفه ای شده اسچ .ل ا ضارور اساتفاده از
همگرایی به نوان شگرد امل ههور ماندگاری در آماوزش
طراحی معماری ایجاب می شود .بناابرای  ،در آماوزش ایا
رشته بایستی به طور هم زمان و هم پایه و هم نیاز ماوازی
طراحی معماری ،سازه ای ،تأسیسااتی و محوطاه ساازی در
تشابه با مؤلفاه هاای اصالی معمااری یعنای فارم و شاکل،
فناوری و ساخچ ،ملکرد و شرایط محیطی و نیاز محتاوی
وایده به منظور ایجاد سامانههای معماری یکپارمه مانادگار
در دستورکار باشد و دانشجویان معماری حاضار بایساتی از
آموزش های ملی و ینی بیشتر و دارای کارآموزی متعدد
و بازدیدهای مفید کارگاهی برخوردار شوند.
زمانی می توان به ماندگاری و ارزشمندی معماری ناوی در
ایران دل بسچ که روال آموزش همگرایی در رشته معمااری
امروز به صورتی جا افتاده و کارآمد به اجرا در آید و طراحی
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هر ضو بنا مطابد ضرور اختصاص کلیه ویژگی های فوق
.به شکل هم پارمه صور گیرد
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