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راهبردهایی برای تربیتمندسازی نظام آموزش معماری در ایران
مریم کالمی1

محمدصادق

الحت2

چکیده
"نظام آموزش" مفهومی پیچیده از مفاهیم انسانی ،لسفی و علمی است که بررسی و ارائه راهکار برای ارتقاء آن ،نیازمند
شنادت یامع عوامل مؤثر آن است .بهویژه ،هنگامی که این مفهوم در حیطهی میاندانشی مانند معماری مطر میشود.
بنیاد نظام آموزش عالی در اصطال ِ سیستم نهفته است که نگاهی "کلگرایانه" " ،رآیندمحور" و مرتب با "زمینه" را در
ارتباط میان یاددهنده و یادگیرنده مطر میسازد .رآیند آموزش در ایران ،غالباً به صورت شبه سیستم و یا سیستم بسته و
صلق ،ایرا شده و برنامه آموزش بر سه محور روش ،محتوی و هدم استوار است .این محورهای سهگانه هر چند که در
رآیند آموزش علوم مؤثر هستند ،اما در رشتههای انسانی و هنر و به ویژه معماری ،به دلیل محتوای تربیتی آنها ،کارآیی
الزم را نداشته و بهتر است بهینهسازی شوند.
تربیت معمار ،رآیندی پیچیده از تعامل مدرس ،دانشجو ،محی و اهدام تربیتی است و به طور دالصه بر نوعی رشد یا تن
و پرورش دادن از درون استوار است .مقاله حاضر با ارائه چهار ویژگی اساسی پرورش معمار شامل ویژگیهای آموزش
آموزش" طری"" ،تجربی"" ،تعاملی" و "دالق" ،تالش میکند با تحلیل نحوهی ارتباط میان ارکان چهارگانه تربیت
معمار و اصول سهگانه نظام آموزش عالی ،پیشنهادهایی برای ارتقاء نظام آموزش معماری ارائه دهد .این پژوهش با نگاهی
به مفهوم نظام آموزش عالی و بررسی مشکالت آن و تحلیل سیستم پرورش معمار آغاز شده و با ارائه چارچوبی برای
ارتباط کارآمد برنامه آموزش متداول معماری و تربیت معمار ،راهبردهایی برای ارتقاء نظام آموزش معماری در سه
محور"کلگرایی"" ،یامعگرایی" و "انعطامپذیری" پیشنهاد مینماید.
واژگان کلیدی:
نظام آموزش ،تربیت معمار ،نظام آموزش معماری ،ویژگیهای رویهای -محتوایی آموزش معماری

 .1استادیار گروه معماری دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران ،نویسنده مسئولkalami@znu.ac.ir .
 .2دانشیار گروه معماری دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایرانsafalahat@znu.ac.ir .
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"یادگیرنده" است به نحوی که در یادگیرنده" ،دانش،"4
مفهوم آموزش و ویژگیهای آن

"مهارت "5و "بینش "6الزم برای استفاده و توسعه موضور

اصطال آموزش 1سابقهای به گسترهی انسان و رهنگ

آموزش بهویود آمده و نهادینه شود.

دارد .انسان و آموزش در هم تنیده شدهاند؛ بهگونهای که

تحول آموزش سنتی به آموزش مدرن تحت اصطال

آنچه انسان هست ،می همد و بیان میکند در سیطرهی

بنیادین "نظام" انجام پذیر ت .واژهی عربی "نظام" برابر

آموزشهای پیشین او قرار دارد .بررسی ادبیات مطالعات

واژهی انگلیسی سیست م 7است .مترادم این اصطال ،

آموزش نشان میدهد آموزش رآیندی است که

واژههای منظومه ،سازمان و سامانه قرار گر تهاست که

چگونگی ارتباط و کنش میان "یادگیرند ه " 2و

مفهوم کلی آن یعنی سیستم ،به معنای حوزهی مشطص از

تصویر( :)1سادتار کلی رآیند نظام آموزش و عناصر آن

"یاددهنده "3را برای رسیدن به بهترین "یادگیری" هدایت

محی است که با داشتن محتوایی 8داص از زمینه یا محی

میکند .کیفیت و چگونگی ارتباط میان یادگیرنده و

یدا شده و با داشتن عناصر و رواب مشطص در طی یک

یاددهنده ،تحوالت نظری آموزش را شکل دادهاست.

رآیند ،با محی

پیرامون ارتباط برقرار کرده و هدم

چنانکه در برهههایی بر یادگیرنده ،ویژگیهای درونی و

مشطصی را دنبال میکند .از این منظر ،نظام آموزش،

پرورش ذاتی او تأکید شده و در دورههایی بر شیوه انتقال

سیستمی "باز"" ،پویا" و "انعطامپذیر" است که با هدم

دانش و عوامل بیرونی و سادتاری آموزش و یاددهنده ،و

توسعه انسانی با ارکان مشطص و با رآیندی دارای

زمانی بر تعامل و کنش متقابل میان یاد دهنده و یادگیرنده

بازدورد ،عالیت میکند .در تصویر( )1سادتار کلی

تویه شدهاست .آنچه اکنون به طور کلی به عنوان

عناصر و رآیند سیستم نشان داده شده است.

آموزش هم میشود ،تعامل میان "یاددهنده" و
1. Education
2. Learner
3. Teacher
4. Knowledge
5. Skill
6. Insight
7. System
8. Content
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با تویه به یایگاه مفهوم سیستم در ادبیات پژوهشی

ویژگیهای رویهای نظام آموزش

آموزش ،نظام آموزشی را مجموعهای از برنامهها ،روشها

ویژگیهای رویهای آموزش ،مجموعهی برنامهها،

و مفاد راهم شده برای دستیابی به اهدام مشطص

روشها و مفاهیمی است که در روند انتقال "دانش

آموزشی تعریف کردهاند .برکر و شولتز )1971(1نظام یا

تطصصی" مؤثر بوده و مبدأ کسق علوم ،نون ،قواعد و

سیستم را یک واحد مشطص هدمدار تعریف کردهاند

دانستنیهای عرصه مربوطه است .این ویژگیها با شکل

که برای دستیابی به هدمهای مورد نظر ،کارها و

دادن به زمینهی انتقال دانش و کاربرد آن ،شرای الزم

اعمالی را بهصورت هماهنگ انجام میدهد .گاهی یک

برای دانش آمودتگی را ایجاد میکند .تجهیزات

کالس درس مشتمل بر معلم ،شاگردان ،برنامهها و

آموزشی ،موضوعات درسی ،منابع درسی و سر صل

تجهیزات را یک نظام تلقی میکنند ،گاهی یک مدرسه

دروس از یمله ویژگیهای رویهای نظام آموزشی هستند.

همراه با تمام عوامل و عناصر تشکیلدهندهاش و گاهی نیز

ویژگیهای محتوایی نظام آموزش

تمام دستگاه آموزش یک کشور نظام دوانده

ویژگیهای محتوایی آموزش شامل مجموعهی مفاهیم،

میشود( ردانش .)1394 ،از این رو با تویه به رویکردهای
مطتلف ،نظام آموزشی میتواند تعاریف ،سطو

رآیندها و کنشهایی است که ضمن ترغیق دانشجو ،در

و

توسعهی مهارت کاربرد دانش مؤثر بوده و میتواند منشأ

ویژگیهای مطتلفی داشته باشد که از سطح یک کالس

هدایت دانشجو به سمت اهدام تعیین شده در حوزهی

درس تا سطح مدیریت کالن آموزشی را در برمیگیرد.

مربوطه باشد .این ویژگیها با ایجاد بستری یهت

ویژگیهای نظام آموزش

درونیسازی بنیانهای هر عرصهی دانش ،مویق

در بررسی ادبیات مربوط به آموزش ،با تویه به رویکرد

شکو ایی استعداد و بینش داص در هر دانشجو میگردد.

پژوهشگران و تعاریف آنها از آموزش ،مؤلفهها و

موضوعاتی همانند :چگونگی ارتباط استاد و شاگرد،

ویژگیهای متفاوتی از نظام آموزش مطر شدهاست که

نحوهی طر مسائل ،ایجاد مؤلفههای انگیزشی و تبیین

نشان میدهد تعریف مؤلفههای نظام آموزشی ارتباط

اهدام از یمله این ویژگیها به حساب میآیند.

مستقیم با اهدام و نور نگرش پژوهشگر دارد .با

کیفیت ویژگیهای رویهای و محتوایی نظام آموزش دود

یمعبندی بررسی نظام آموزشی ،به نظر میرسد که به

بر اساس مؤلفهها و شادصهای مطتلفی قابل بررسی و

منظور تبیین سیستم آموزش عالی ،ویژگیهای مهم این

تحلیل هستند .در این پژوهش ،ابعاد و شادصههای رآیند

نظام را به صورت اعتباری و براساس دستهبندی نظریهها

آموزش ،که امری مبتنی بر انتقال و رشد دانش است ،از

به دو گروه ویژگیهای "رویهای"(سادتاری) و

ابعاد و شادصههای مفهوم دانش استطراج میشود .از نظر

ویژگیهای "محتوایی "(ماهیتی) میتوان دستهبندی

اینبار(3به نقل از سرمد )1374،مفهوم دانش ابعاد متنوعی

کرد:2

دارد که مهمترین آنها عبارت از :گستره زمانی ،حدود،
چگونگی رآیند ،میزان تعین و نور آموزش هستند .این
1. Duane P. Schultz &Eiamer L. Becker

 .2مبنای این دستهبندی بر اساس تفکیک دوگانه قالق و محتوای ارسطویی است.

3. Dan E. Inbar
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شادصهها و ابعاد ،قابلیت استفاده در دستهبندی،

صورت منفعل عمل کند و یا پویا و سیال باشد و راگیرنده

حوزهبندی و تعیین شادصهها و ابعاد انوار آموزش را نیز

به صورت عال در رآیند آموزش مشارکت کند.

دارند که میتوان به صورت زیر مطر کرد:

نوع آموزش :نور آموزش با ین

گستره زمانی آموزش :زمان از مهمترین عوامل در

انتقال داده میشود ،ارتباط تنگاتنگی دارد .دانش به دو

رآیند آموزش است .بازهی زمانی به معنای اصلهی میان

دسته کلی دانش آشکار(صریح) و دانش ضمنی تقسیم

آغاز آموزش تا نقطه درونی شدن دانش و شکو ایی آن

میشود .دانش آشکار انوار تصمیمات کامالً سازمان

در راگیرنده است .این شادص در رشتهها و مقاطع ،با

یا تهای است که بتوان آن را به زبان عمل تفسیر نمود و

تویه به نور ،حدود و رآیند آموزش ،متفاوت است و

دانش ضمنی شامل رآیند نادودآگاه آزمون و دطاست

میتواند بطئی(آرام) ،پیوسته(کند) و یا سریع و مقطعی

که میتوان آن را مستقیماً زمان عمل تفسیر کرد .در

(تند) باشد.

آموزش صریح آموزش به صورت مستقیم و همگانی مورد

حدود آموزش :آموزش با تویه به اهدام آن و نور

تویه قرار میگیرد و دانش و اندودتههای راگیرنده و

دانش میتواند حدود متفاوتی را دربرگیرد .به این معنا که

ویژگیهای درونی او ،کمتر مورد تویه قرار میگیرد .در

آموزش میتواند ،پهنامند بوده و راگیرنده را با سطح

آموزش ضمنی ،با در نظر گر تن ویژگیهای رد ،آموزش

دانش کاربردی آشنا کند و یا ژر امند باشد و مهارتها و

رودررو و ردی به ا راد مطتلف داده میشود .بردی از

بینشهای داصی در حوزه مشطص را به راگیرنده

دانشها و هنر به این نور آموزش نیاز بیشتری دارند.

آموزش دهد .حدود دانش با تویه به اهدام ،رآیند

این شادصهها در بسیاری از رشتهها قابلیت طر و ایرا

آموزش و نور دانش ،میتواند عمیق یا سطحی نیز باشد.

دارند .چنانکه ماهیت بردی رشتهها بهگونهای است که

چگونگی فرآیند آموزش :آموزش امری رآیند محور

لزوم تویه داص به بردی از این ویژگیها را در بردارد،

است و روند آن مراحل مطتلفی دارد .این مراحل میتوانند

بنابراین ویژگیهای رویهای و محتوایی نظام آموزش را

با یکدیگر مرتب بوده و در امتداد و طول یکدیگر قرار

میتوان بر اساس شادصههای کلی آموزش بررسی و

گیرند و رآیند به اصطال دطی باشد .در بردی رشتهها،

تحلیل نمود.

آموزش به صورت دطی ،با یک نقطه آغاز و با یک نقطه

این شادصهها به طور کلی درکلیهی رشتهها قابلیت طر

پایان ،پاسخگو نبوده و الزم است با تمرینها و

و ایرا دارند .اما با تویه به ماهیت هر رشته الزم است به

آموزشهای یانبی ،ارتباط عرضی میان مراحل مطتلف

بردی از این ویژگیها تأکید بیشتری شود .به هر صورت

برقرار گردد.

از این ویژگیها و شادصهها در تحلیل نظام آموزشی

میزان تعین آموزش :میزان تعین به معنای میزان آزادی

میتوان استفاده کرد .در ادامه برای تحلیل نظام آموزش

در راهبرد رآیند و رسیدن به اهدام است .رآیند

معماری در ایران ،ابتدا کلیاتی در مورد آموزش عالی در

آموزش مانند هر رآیندی میتواند با راهبردهای مطتلف

ایران طر شده و پ

از آن ویژگیهای آموزش معماری

به اهدام از پیش تعیین شدهی دود برسد .راهبرد آموزش

عنوان میشوند.

میتواند صلق و ایستا باشد و راگیرنده در رآیند آن به
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الگوی آموزش عالی در ایران

امروزه آنچه از اصطال نظام آموزش عالی در ایران

تا قبل استفاده از شیوهی آموزش مدرن ،آموزش در ایران

استنباط میشود ،شامل مجموعهی روشها ،برنامهها و

در مکتقدانهها ،مدرسهها و حوزههای علمیه ،به صورت

موضوعات آموزشی است .به عبارتی آنچه از نظام

ردی ،منطقهای و غیر متمرکز و بر اساس رابطه استاد و

آموزش عالی ،بصورت عملیاتی ،قابلیت ایرا یا ته و الگو

شاگردی انجام میشد .در دوران یدید با نیاز به توسعه

شدهاست ،برنامهای آموزشی است که تالش شده ،ارکان

سرمایههای انسانی ،سیستمهای آموزشی اروپایی در ایران

و ویژگیهای رویهای و محتوایی نظام آموزشی ،به نحوی

رواج یا ت .سیستمهای آموزشی یدید که در اروپا از

قابل ایرا ،در آن تجلی یابد .این الگو که به عنوان

زمینه و پیشینهی دینی و کری مبدأ دود نشأت گر ته،

مشطصات کلی ،برنامه و سر صل دروس دوره نیز طر

یاد دهنده

یاد گیرنده

تصویر ( :)2الگوی سهگانه (عناصر اصلی برنامه کاربردی) آموزش در ایران

رشد کرده و نهادینه شده بودند ،به صورت نظامی متمرکز

شدهاست ،شامل سه رکن اصلی "محتوی"" ،هدم" و

یا نیمه متمرکز مورد استفاده قرار گر تند .اما در ایران،

"روش" است .این سیستم سهگانه به نحوی طراحی شده

عدم تطابق سیستم آموزشی یدید با زمینههای کری،

که بتواند بیشتر ویژگیهای رویهای شامل انتقال

دینی و رهنگی مویق شد سیستمهای مذکور به صورت

اطالعات ،محتوای آموزش ،مهارت و آموزش و

نظامی صلق با اصول ثابت ،از باال به پائین و بدون تویه

ویژگیهای محتوایی شامل پرورش دانشجو ،پرورش

و بستر یامعه ،مورد استفاده قرار گیرند .این

دالقیت و تربیت و رشد ذهنی دانشجو را شامل شده و در

رآیند اگر چه در ابتدا در توسعه و راگیری آموزش

نهایت با ایجاد ارتباط و کنش متقابل میان دانشجو و

ابتدایی مو قیتهایی کسق کرد ،اما در نهایت نتوانست

مدرس به انتقال دانش ،رشد مهارت و بینش الزم در

نهادینه شده و توسعهی پایدار و دودکفایی آموزش در

دانشجو کمک کند .عناصر اصلی الگوی آموزش عالی

نهادهای آموزشی را بهویود آورد .با راهاندازی دانشگاه

ایران که در تصویر( )3نشان دادهشدهاست عبارتند از:

تهران( )1313و شکلگیری آموزش عالی در ایران ،نظام

هدم :هدم اصلی برنامه آموزشی ،پرورش و توسعه

آموزشی از باال به پایین ،و اصول آموزش ثابت و بدون

سرمایههای انسانی و توانمندسازی یوانان و ارتقاء

انعطام و بدون تویه به زمینه در آموزش عالی کشور نیز

مهارت ها ،دانش و بینش علمی بر اساس نیازها و اهدام

ایرا و گسترش یا ت.

کلی ایتماعی ،علمی و تکنولوژی یامعه است.

به شرای
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روش :کلیتی از رآیند آموزشی است که کیفیت ارتباط

پرورش استعداد و غیره است .با تویه به الگوی ارائه شده

و کنش متقابل میان یاددهنده و یادگیرنده که با روش و

از ویژگیهای نظام آموزش عالی ،آموزش معماری را نیز

مفاد مشطص صورت میپذیرد را مطر میکند.

همچون سایر رشتههای تحصیلی میتوان دارای دو دسته

محتوا :کلیات همانند مفاد آموزشی ،سادتار برنامه

ویژگیهای رویهای و محتوایی دانست که در ادامه به

آموزش و ارتباط دروس با یکدیگر را نشان میدهد.

آنها پردادته میشود.

در نظام آموزشی ایران این الگوی سهگانه ،روند ایرایی
انتقال دانش ،ایجاد توانایی و مهارت و شکو ایی بینش در

ویژگیهای رویهای آموزش معماری

دانشجویان را راهبری میکند .به معنای دیگر ،هم

آنچه امروز در آموزش معماری در ایران رخ دادهاست،

ویژگیهای آموزشی(انتقال دانش به یاد گیرنده) و هم

از یک سو مربوط به الگوهای برگر ته از یوامع عمدتاً

ویژگیهای پرورشی و تربیتی(کسق مهارت و ایجاد

اروپایی است و از سوی دیگر و در مراتق پایینتر به

دالقیت) را بر عهده دارد .به طور دالصه ،این الگو شامل

شرای ویژهی حاکم بر ارکان آموزش عالی در ایران بر

ویژگیهای رویهای و ویژگیهای محتوایی آموزش بوده

میگردد(ندیمی .)1375 ،بهطور کلی ،در تاریخ آموزش

و برای همهی رشتهها طر ریزی شده است ،به طوری که

معماری در ایران دو نظام آموزشی قابل تشطیص است:

در همهی دانشگاهها ،به صورت واحد ایرا میگردد .این

شیوهی هنرهای زیبای دانشگاه تهران و شیوهی دانشکده

الگو قابلیت ایرای باال داشته و در رشتههای نظری قابلیت

معماری دانشگاه ملی(شهیدبهشتی کنونی) .شیوهی

ایرای قابل قبولی دارد .اما در رشتههای داص ،به ویژه

آموزشی هنرهای زیبا برگر ته از مدرسه عالی هنرهای

رشتههای هنر ،به دلیل تربیت محور بودن این رشتهها و

زیبای پاری

آنچه که در ادبیات مربوط به هنر و معماری به عنوان

از آن برای اولین بار با شیوهای متفاوت و برگر ته از نظام

سنت استاد و شاگردی مطر شده ،نیازهای پرورشی آنها

واحدی به سبک آمریکایی تاسی

شد(نوحی.)1388 ،

را تامین نمیکند .به نظر میرسد ،با تغییراتی هد مند و

در دوران انقالب اسالمی ،نظام آموزش عالی بازشناسی و

بهینهسازی ،بتوان آن را قابل استفادهتر و مناسقتر کرد،

دوباره برنامهریزی شد .در این نظام سوق دادن آموزش به

لذا برای بهینهسازی این الگو در آموزش معماری ،بررسی

سمت یوابگویی هرچه بیشتر به نیازهای رو به ازدیاد

ویژگیهای رویهای و محتوایی آموزش معماری و ارتباط

کشور در عرصه سادت و ساز و کیفیت بطشیدن به آن

میان آنها میتواند مؤثر باشد که در ادامه این موضور

مورد تویه قرار گر ت .این نظام آموزش ،همچون سایر

بررسی میشود.

رشتهها واحدی بوده و شامل سه محور اصلی محتوی،

بود .دانشگاه ملی هم حدود بیست سال پ

برنامه و روش است .به عبارتی ،الگوی سهگانهی محتوی-
ویژگیهای آموزش معماری

برنامه-روش ویژگیهای رویهای آموزش معماری

به طور کلی آموزش معماری به معنای یادگیری و یا یاد

محسوب میگردد و هرگونه بررسی و تحول پیرامون

دادن معماری در مدرسه است(حجت .)1392 ،امروزه

آموزش معماری بر اساس این سه ویژگی دواهد بود .بر

آموزش معماری حوزهای از نظام آموزش عالی محسوب

اساس برنامه و سر صل دروس وزارت علوم ،تحقیقات و

میگردد که شامل راگیری دانشها ،عالیتهای علمی،

ناوری ویژگیهای رویهای آموزش معماری به شر زیر
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است:

معماری درهمهی زمانها و مکانها از کیفیت ثابت و

الف .محتوا :دروس معماری  118واحد درسی است که

یکسانی بردوردار نیست و همچون دود معماری ،تابعی

به دو بطش اصلی تئوری و عملی تقسیم شده و هر بطش،

از شرای

زمانی و مکانی و همچنین متأثر از باورها،

ساعات آموزشی دود را دارد .عالوه بر این ،دروس

هنجارهای ایتماعی و یهانبینی ا راد است ،از این رو،

معماری بصورت عمومی ،پایه ،اصلی ،تطصصی و

چگونگی آموزش آن با سایر رشتهها متفاوت بوده و حتی

ادتیاری نیز دستهبندی میشوند که به هر دسته تعداد

در مدارس معماری ،الگوها و روشهای مطتلفی از

واحدهای مشطصی تطصیص دادهشدهاست.

آموزش ویود داشتهاست(کالمی ،)1393 ،اما با ویود

ب .روش :شیوه تدوین شده برای آموزش معماری در

الگوها و رویکردهای مطتلف ،آموزش معماری دارای

این نظام ویژگیهای زیر را دارد:

ویژگیهای محتوایی و داص چهارگانهای است که

 -ارائه محتوای دروس توأم با مشاهده ،تمرینهای

عبارتند از:

عملی و پروژههای موردی.
 -استفاده از روش طری و ارغ از ینبههای علمی

آموزش فطری
ارتباط معماری با مقوالت کیفی همچون اصول ،ارزشها،

اطالعاتی در آموزش.
 -برگزاری یلسات بحث و گفتگوی آزاد.

مبانی رهنگی و هویتی هر رد و یامعه مویق شدهاست

 -ارتباط دو یانبه دروس و پروژه های طراحی.

که کنش معمارانهای در طرت و درون رد ریشه

 -استفاده از تجربه های علمی و دالق در آموزش.

داشتهباشد .از این رو آموزش معماری نیز میبایست با

 -تأثیر و تأثر بین دروس نظری و پروژههای علمی.

هدم تربیت و با گرایش درونی شاگرد صورت پذیرد.

 -یکرارچگی برنامه

تربیتی براساس احیای طریات و هم و باور درونی

ج .هدف :هدمهای اصلی آموزش عالی معماری شامل:

شاگرد .این نور آموزش که در اصطال  ،آموزش طری

پرورش استعداد دالقه ،انتقال دانشها و مهارتهای

نامیده میشود ،آموزشی است درونی که در آن پرورش

عمومی حر های معماری ،حصول کارآیی عمومی در

استعدادهای طری بر آموزش بیرونی ترییح داشته و

رشته معماری است.

هدم آن کمک به رشد شاگرد از درون و بر اساس
قابلیتها و ینبههای شنادتی و عاطفی و دصوصیات

ویژگیهای محتوایی آموزش معماری

طری او میباشد .در آموزش طری تالش میشود که

قرارگیری دانش معماری درمیانهی حوزهی ن و هنر و

معماری و اصول آن با ابتنای بر دانش ضمنی ،تجربیات و

همچنین ویژگیهای تربیتی آن ،مویق شده آموزش

دل نهفتههای شاگرد و در یک کالم از درون وی آمودته

معماری به شکل امروزی اهمیت ،حساسیت و

شود .چنانچه حجت( )1389نیز منزل اولیه در آموزش

پیچیدگیهایی داشتهباشد .به طوری که در آموزش

معماری را مربوط به آموزش طرت و درون شاگرد

معماری نمیتوان همانند رشتههای دیگری مانند علوم

دانسته و آن را شرط الزم یهت آشنایی او با هنر معماری

طبیعی و یا نی و مهندسی به سادگی نسبت به انتقال دانش

و رمز و رازهای آن میداند .به اعتقاد وی ،منزل اول باید

و تجربیات حر ه ای اقدام کرد .با تویه به اینکه ،آموزش

ذهن شاگرد را پالوده و صام و طرت او را بیدار کند و
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در روند دلق اثر معماری بردوردار است .با تویه به

آن گاه به پرورش استعدادهای درونی او برردازد.

یایگاه مهم دالقیت در رآیند معماری ،مهمترین ویژگی
آموزش تعاملی

و هدم آموزش معماری ،دارج کردن شاگرد از رآیند

در معماری به دوگونه دانش تویه میشود .ابتدا دانشی که

دطی و قراردادن او در محی مشاهده ،مکاشفه و دالقیت

با عناوینی همچون دانش صریح ،عام و نی نامیده

دواهد بود .در این آموزش ،شاگرد عالوه بر کسق دانش

میشود ،دانش ملموس و قابل انتقال به دیگران است که

و مهارت ،با اتکا به آنها ،باید توان دلق محصول هنری

رد آن را به صورت انبوهی از اطالعات با روندی تحلیلی

و معماری را داشته باشد .بدیهی است که راوانی داشتهها

کسق و یمعآوری میکند .اما دوم که دانش ضمنی یا

و مهارتها الیرم به دلق اثر منتهی نمیگردد و معلم

تلویحی نامیده میشود دانشی است که از طریق تجربه و

معماری وظیفه دارد تا از طریق راهکارهایی داص ،قوه

انجام دادن کسق میشود این نور دانش ،نقش مهمی در

دالقه را در شاگرد بیدار و تقویت نماید .آموزش دالق،

عالیت حر های و مهارتها دارد و شامل نگرشها ،باورها

آموزشی است رصت طلق و هد دار(حجت )1389 ،که

و تفسیرهای شطصی رد میشود(کالمی .)1393،از اینرو

در ارتباط دائمی و عمیق با شاگرد شکل گر ته و هیچ

دانش ضمنی مویق میشود آموزش معماری ویژگی

رصتی را در یهت کشف استعداد و تحریک قوه

داصی داشته و بهکارگیری و عال کردن این نور دانش

دالقهی او از دست نمیدهد.

طراحی و انتقال آن به دانشجو ،نیازمند ایجاد ارتباط و
تعامل وسیع و عمیق میان مربی و شاگرد باشد .به عبارتی،

آموزش تجربی

رشد مناسق شاگرد معماری و تبدیل وی به ردی ماهر و

قرارگیری معماری در میانهی ن و هنر مویق شده که

متکی به دود ،نیازمند ایجاد همکاری ،مشارکت و تعامل

بتوان آن را شامل دو حوزهی تئوری و عملی دانست .در

میان مربی و شاگرد معماری است .کرکسیونهای کالسی

این میان ،حوزهی عملی و تجربی نقش مهمی در آن داشته

به عنوان بطشی از آموزش تعاملی ،بنیادینترین بطش در

و یکی از ویژگیهای مهم معماری ،تجلی آن در تجربه و

آتلیههای معماری محسوب شده(شریف )1393 ،که طی

عمل میباشد .از سوی دیگر ،بررسی آموزش معماری

آن ،مربی معماری ،راهبردهای مطتلفی برای انتقال دانش

نشان میدهد که ریشهی آن به روش استاد-شاگردی

 .)Ochsner,بنابراین

برمیگردد که در آن معماران با دنبال کردن این سنت در

آموزش تعاملی از یمله ویژگیهای مهم آموزش معماری

راستای الگوهای آموزش تجربی پرورش یا تهاند .به

است که در آن آموزشی عال و رودررو رخ میدهد.

عبارتی ،بطش اعظم و مهم آموزش معماری به عنوان

به دانشجو بکار

میگیرد(2000

آموزش یک حر ه و مهارت ،به طور عملی و در کارگاه
آموزش خالق

صورت میگیرد .دونالد شون( )1988کارگاه معماری را

معماری نوعی هنر و حر های چند بعدی است که

به عنوان مکان آموزشی از طریق عمل تأملی در معماری

نمیتواند از حیطهی عملگرایی دارج و به هنری دالص،

تعریف میکند .مطابق این تعریف ،دانشجویان ،معماری

تکبعدی و صر اً رمگرا تبدیل گردد .از اینرو داشتن

را نه با یذب و تحلیل اطالعات بلکه با تمرین و عمل

دالقیت باال و ذهنی کنشپذیر و واگرا از یایگاه ویژهای

میآموزند .از این رو سنت یادگیری در معماری،
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یادگیری از طریق انجام دادن و تجربه است و ابزارهای آن

رویهای نظام آموزش معماری را بصورت زیر میتوان

یادگیری مبتنی بر نمونه است که در آن از دانشجو انتظار

بررسی و تحلیل کرد .الزم به ذکر است که در بررسی و

واقعی و از طریق عمل،

تحلیل ویژگیهای آموزش معماری تفکیک و تحلیل

پیشنهادهایی معمارانه در پاسخ به مسأله ارائه دهد .در

آنها بر اساس شادصها ،به صورت مجزا و اعتباری انجام

آموزش معماری به یای آموزش قوانین و اصول ،باید

شدهاست و انتساب ویوه داصی به طور مطلق به یک

آنچه که دانشجویان به طور واقعی در زندگی تجربه

ویژگی یهت قرابت ذهنی بیشتر انجام شدهاست .با

میکنند بکار گر ته شود چرا که معماری تنها از طریق

تویه به تحلیلهای انجام گر ته در یدول یک میتوان

نیست.

چنین نتیجه گر ت که ویژگیهای رویهای بیشتر به

اگرچه بدون تردید همهی این موارد برای آموزش یامع

ینبههای آموزشی و ویژگیهای محتوایی غالباً بر

ضروری هستند اما بهترین روش یادگیری به صورت

ینبههای تربیتی معماری تأکید دارند .از اینرو با عنایت

تجربی و از طریق انجام دادن صورت میگیرد.

به اهمیت هر دو ینبهی آموزشی و تربیتی معماری ،به نظر

چنانچه مالحظه شد ،آموزش معماری دارای ویژگیهای

میرسد برای ارتقاء کیفیت آموزش معماری ،الزم است

محتوایی داصی است که در نوشتار حاضر تحت عنوان

به هر دو نور ویژگی ،که در اصطال

ویژگیهای

ویژگیهای چهارگانه( طری ،تعاملی ،دالق و تجربی)

رویهای-محتوایی آموزش معماری نامیده میشود ،توأمان

مورد تویه قرار گر ت .به منظور تبیین یایگاه

تویه شود .در ادامه ،این پژوهش به دنبال ارائه پیشنهاداتی

ویژگیهای محتوایی و رویهای آموزش معماری و ارتباط

برای ارتقاء کیفیت آموزش معماری بر اساس ویژگیهای

میرود همچون شرای

توصیفات کالمی و قواعد انتزاعی قابل تدری

یدول ( :)1مقایسه و تحلیل ویژگیهای رویهای و محتوایی آموزش معماری(مادذ :نگارندگان)

آنها با یکدیگر ،الزم است که به تحلیل این ویژگیها

رویهای-محتوایی و ینبههای آموزشی و تربیتی آن

پردادته و بر اساس شادصهای رآیند آموزش مورد

دواهد بود.

بررسی و مقایسه قرار گیرند.
چارچوبی برای ارتقاء کیفیت نظام آموزش
تحلیل ویژگیهای رویهای و محتوایی آموزش

معماری و تربیتمندسازی آن

معماری

با تویه به ویژگیهای محتوایی آموزش معماری یعنی

با تویه به مؤلفهها و شادصهای آموزش که مطر شد،

تربیت معمار ،آنچه در نهایت به ویود میآید عالم

ویژگیهای چهارگانهی محتوایی و ویژگیهای سهگانهی

معماری است و نه معمار ،که در آن دانش معماری به
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صورت تحلیلی و با نقش منفعالنه دانشجو و از طریق

ویژگیهای ماهیتی معماری مناسق و بهینه سازی

مربی ،کتق و سایر منابع به شاگرد انتقال مییابد ،از این

میگردد.

رو برای تربیت معمار الزم است که در آموزش معماری

براساس تصویر( )3در نظام آموزش معماری الزم است که

ویژگیهای محتوایی و تربیتی مورد تویه قرار گیرد.

آموزش معماری بینش محور(غیرتحصیلی و عدم تمرکز

بهعبارتی ،برای برنامهریزی و عملیاتی کردن رآیند

بر اطالعات) ،کنش محور( عال و متمرکز بر دانشجو) و

آموزش معماری بهتر است ویژگیهای سهگانهی نظام

دانش شطصیمحور(رشد از درون و تکیه برتجربیات و

آموزش معماری و ویژگیهای چهارگانهی تربیت معمار

داشتههای ذهنی و درونی دانشجو) بوده و اهدام ،روشها

با یکدیگر تلفیق شده و سامانهی یکرارچه و هماهنگی

و محتوای نظام آموزش بر اساس این موضوعات تبیین و

ایجاد گردد .در این رویکرد پیشنهادی ،ارتقاء نظام

باز تعریف شود.

آموزش معماری ملزم به تربیتمندسازی دانشجویان و
پیادهکردن رآیند برنامهریزی و ایرای سهگانه آموزش

راهبردهایی برای دستیابی به آموزش

معماری(هدم و محتوا و روش) بر اساس چهارگانهی

تربیتمند معماری

تربیت(تعاملی ،طری ،تجربی و دالق) در بستر و موقعیت

بر اساس مباحث مطر شده ،یهت دستیابی به آموزش

تصویر ( :)3سامانه پیشنهادی تلفیقی از نظام آموزش معماری و تربیت معمار(مادذ :نگارندگان)

داص بصورت پویا دواهد بود .این تلفیق در نمودار زیر

تربیتمند معماری سه راهبرد اصلی در آموزش پیشنهاد

نشان داده شدهاست.

میشود ،این راهبردها عبارتند از:

این سامانه پیشنهادی ،تلفیقی از ویژگیهای آموزش

الف .کلگرایی :کلیت به معنی شامل بودن و پردادتن

معماری و تربیت معمار است ،به نحوی که با بهینهسازی

به همهی عناصر و ینبههاست .در این نور نگاه به

برای تربیت معمار مناسق

آموزش ،سیستم آموزش یک رآیند گسترده میباشد

میگردد .این نظام از لحاظ سادتاری و ایرایی همانند

که شامل همهی ایزا بوده و پاسخگوی تنور وسیعی از

نظام کنونی عمل میکند اما از لحاظ محتوا براساس

نیازهای شاگردان است؛ این سیستم نه تنها بر مسائل

آموزش معماری ،شرای

علمی بلکه بر تأمین نیازهای عاطفی ،یسمی و ایتماعی
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شاگردان نیز تمرکز مینماید .از این رو در نظام آموزش

معماری است .در این دیدگاه ،ویژگیهای رویهای نظام

معماری الزم است که همهی ویوه ،ارکان ،توانمندیها

آموزش معماری بطور پویا ،منعطف و مناسق با شرای

و ینبهها مورد تویه قرار گیرد و هیچکدام از آنها مورد

زمانی ،مکانی و انسانی و در سطو درد و کالن تعریف

غفلت قرار نگیرد .در این نظام ،دوره آموزشی به صورت

و ایرا میگردد و قابلیت تغییر و تحول در ابعاد مطتلف

یک کل رض میشود که مشتمل بر تمامی ایزاء،

شامل محتوا ،1زمان ،2تدارکات ،3نحوه پذیرش 4و منابع

عناصر و ینبههای علمی و روانی پیش میرود.

و رویکردهای آموزشی )Casey & Wilson, 2005(5بسته

ب .جامعگرایی :یامعیت به معنی تویه به تمامی ویوه

به ویژگیهای زمینه و بستر را دواهد داشت.

و ایزاء میباشد .در نگاه یامعگرا به آموزش ،تالش

نتیجهگیری

میشود که در عین تویه به یمیع ویوه به صورت یک

بررسی ویژگیهای محتوایی و رویهای نظام آموزش

کل ،هر کدام از ویوه نیز تکتک و به طور عمیق و

معماری در ایران نشان داد که آموزش معماری رآیندی

کامل مورد تویه قرار گیرد .بر این اساس ،در آموزش

است تربیتمند و پرورش محور که در آن ابعاد سهگانه

معماری الزم است که ضمن تویه به کل نظام آموزشی

روند آموزش یعنی هدم ،محتوا و روش آموزش ،ابزاری

و هدم آن ،هر یک از دروس ،ایزا و روشهای

برای تعیین و عملیاتی کردن ویوه چهارگانه تربیت

آموزش آن به طور کامل مورد تویه داص قرار گیرد و

معماری یعنی تربیت تعاملی ،طری و دالق و تجربه به

روشهای داصی بر اساس اهدام کلی دوره برای

کار برده میشود .این پژوهش همچنین نشان میدهد پیاده

دروس مطتلف تعریف و استفاده شود.

کردن و کاربست دقیق این شیوه از آموزش مستلزم داشتن

ج .انعطافپذیری :انعطامپذیری به مفهوم کلی یک

نگرشی منعطف ،یامعنگر و کلگرایانه است تا تربیت

رآیند تحولی و پویا ،با قابلیت تغییر به منظور اصال و

معمار تحقق یابد .مهمترین پیشنهادهای کاربردی در این

تعامل با زمینه است .انعطامپذیری در آموزش به معنای

باره شامل موارد زیر است:

قابلیت تغییر در ایزای آموزش به منظور تحقق بیشتر

 -تعریف نظام هماهنگ میان دروس نظری و عملی از نظر

اهدام آموزشی و حصول به تعادل بیشتر با زمینه است.

روش و محتوا

به عبارتی ،انعطامپذیری یک روش آموزشی است که

 -ایجاد ارتباط میان دروس در یک ترم و در کل

دانشجویان را قادر به آموزش در مکان ،زمان و شرای

دوره(طولی و عرضی)

مناسق دویش مینماید .از اینرو ،در آموزش معماری،

 -برنامهریزی یامع دروس و تویه همزمان به دروس

با تویه به ویژگیهای تربیتی و ماهیتی آن ،رسیدن به

نظری و عملی

استراتژیها و سیاستگذاریهای اصلی نظام آموزش

 -استقالل دانشکدههای مطتلف معماری در برنامهریزی

عالی در ایران(به روز بودن ،اسالمی بودن ،پویا بودن و

دوره ،شامل :برنامه دروس ،زمان و محتوی با حفظ سادتار

بومی بودن) در گروی نگاه انعطامپذیر به آموزش

اصلی برنامه کلی با تویه به زمینه و شرای هر دانشکده
1. Content
2. Time
3. Delivery and logistic
4. Entry requirements
5. Instructional approaches and resources
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 -ایجاد ارتباط مناسق با رشتههای مرتب همچون عمران،

منابع

سازه ،شهرسازی و زیست شناسی.

آدمی ابرقویی ،علی( .)1387درآمدی بر دانشگاه

-برگزاری کارگاهها و کالسهای تلفیقی از چندین ماده

تمدنساز اسالمی :بایستههای نظری ،تهران :پژوهشکده

درسی

مطالعات رهنگی و ایتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و

 -استفاده از روشها و تمرین های متنور ،بدیع و مناسق

ناوری.

در ارائه دروس

ایرانمش ،محمد؛ دوایهپور ،الهام( .)1393آموزش

 -تأکید بر تکنیک آموزش مناسق رشته معماری همانند:

معماری پایدار یا آموزش پایدار معماری ،هنرهای زیبا،

مسا رتهای عملی ،نمایش یلم ،سمینارها

دوره  ،19شماره .92-83 ،1

 -برگزاری کالسهای میان رشتهای با رشته های مرتب

ای.یی ،رومیسوزوسکی( .)1393طراحی نظامهای

آنچه که مطر شد پیشنهاداتی کلی برای عملیاتی شدن

آموزشی :تصمیمگیری در برنامه ریزی درسی و طراحی

موضور تربیت در نظام آموزش معماری است .این

برنامه درسی ،تریمه هاشم ردانش ،تهران :انتشارات

پیشنهادات نیاز به تو یق و عملیاتی شدن در زمینههای

سازمان مطالعه و تدوین کتق علوم انسانی دانشگاهها.

مطتلف دارند .هر چند موضور پرورش معمار در

برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی معماری

پژوهشهای زیادی مورد تویه قرار گر ته ،با این حال

مصوب شورای عالی برنامه ریزی مورخ .1377 /8/ 24

پژوهش حاضر شروعی برای طر عملیسازی تربیت

تکمیل همایون ،ناصر( .)1382نظام و نهادهای آموزشی

معمار ،در سادتار آموزش محور کنونی کشور است و

در ایران باستان ،تهران :انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی

پژوهشهای بیشتر یهت توسعه این مهم را طلق

و مطالعات رهنگی.
توما،

میکند.

ژان(.)1369

مسائل

یهانی

آموزش

و

پرورش،تریمه احمد آقازاده ،چاپ دوم ،تهران :مرکز
نشر دانشگاهی.
حجت ،عیسی( .)1382آموزش معماری و بیارزشی
ارزشها ،مجله هنرهای زیبا ،شماره .70-63،14
حجت ،عیسی( .)1383آموزش دالق  -تجربه ،1381
هنرهای زیبا ،شماره .36-18،25
حجت ،عیسی( .)1391معماری در دل ماست ،تهران:
انتشارات علم معمار.
حجت ،عیسی( .)1393مشق معماری ،تهران :انتشارات
دانشگاه تهران.
دالصه مقاالت نطستین سمینار آموزش عالی در ایران،
 ،1375تهران :انتشارات انشگاه عالمه طباطبایی.
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شریف ،حمیدرضا( .)1393تعامل مدرس و دانشجو در

محمدی،رضا( .)1384راهنمای عملی انجام ارزیابی

کارگاه طراحی معماری(:تفکر انتقادی مدرس و تفکر

درونی در نظام آموزش عالی ایران :تجارب ملی و بین

دالق دانشجو) ،صلنامه آموزش مهندسی ایران ،دوره

المللی ،چاپ دوم ،تهران :نشر سازمان سنجش آموزش

 ،16شماره  ،64ص .38-23

کشور.

رابرت وی .کارلسون و آکرمن،گری( .)1374برنامهریزی

ندیمی ،حمید( .)1375آموزش معماری ،دیروز و امروز،

آموزشی(مفاهیم ،استراتژیها و اقدامات).تریمه دکتر

پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی ،شماره 1و ،2سال

غالمعلی سرمد ،تهران :شرکت انتشارات علمی رهنگی.

چهارم.46-13 ،

صفوی ،امان اهلل( .)1383تاریخ آموزش و پرورش ایران:

ندیمی ،هادی( .)1370مددلی بر روشهای آموزش

از ایران باستان تا  1380هجری شمسی(با تأکید بر دوره

معماری ،مجله صفه ،شماره .17-4 ،2

معاصر) ،تهران :انتشارات رشد.

نوحی ،حمید( .)1388بازدوانی شیوه و ضای آموزشی

اضلی ،عصمت( .)1383ناوری و آموزش باز و انعطام

معماری در ایران از منظر نظام کارگاهی ،مجموعه مقاالت

پذیر ،نشریه رهیا ت ،شماره .83-72 ،32

تامالت در هنر و معماری ،تهران :انتشارات پرهام.

ردانش ،هاشم( .)1394مبانی نظری تکنولوژی آموزشی،

ورنر زد ،هیرش؛ لوک ای ،وبر ( ،)1381چالشهای

تهران :انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتق علوم

راروی آموزش عالی در هزاره سوم ،تهران ،موسسه چاپ

انسانی دانشگاهها.

و انتشارات دانشگاه امام حسین.

ردانش ،هاشم( .)1395طراحی آموزشی :مبانی،

- 
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- Schon,D.A.
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