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 چکیده

یادین در بنمل اثباتی در آموزش معماری از عوا هاییهنظربه  نگرشعدم رشد کیفی در مقابل رشد سریع کمّی و کمبود 

های یسودمندده از گرایی و با هدم استفاامکانی یهنظری مالحظهبا  شده اتطاذحاضر بوده و رویکرد  یستارپردادتن به 

 ر تار شکل-ی محیطی و مطالعات محی شناس ی روانحوزهر تاری در دو  علومی همراه با تحدید ارشتهبین دوانشیک 

تواند در تعیین روشی ر تار می –هایی از مطالعات محی  است. مسأله اصلی پژوهش بر این اساس است که چه شادصهگر ته

ه معماری منتهی شود برای آموزش معماری مؤثر باشد و الگویی که بتواند به ایجاد  رآیندی با رویکرد ذکر شده در کارگا

ی ر تار لومطراحی و ع معماری،  رآیند آموزشیکردها در مقوالت روینی بازبیی و شناساچیست؟ هدم در این پژوهش، 

امل بررسی و است. بر این اساس،  رآیند شمنظور تدوین مدل مفهومی پژوهش و بررسی تعامل بین مقوالت یاد شده به

ن نوشتار سه قالق است. ایی آموزش معماری،  رآیند طراحی و علوم ر تاری بودهحوزهها و مطالعات در گردآوری داده

 مدلاست. ر دادهیه را مورد مطالعه قرانظردهی به سادتار الگو و ی محیطی، ر تاری و مفهومی برای شکلهانظاماساسی 

کاربرد آن در  همراه با یعلوم ر تار یکردکسق دانش با رو بر یدتاک را باروش آموزش  است تاارائه شده تالش داشته

 ی، روش آموزش مبتنمبنا ینبر ا .ارائه نماید یطراح ینددر  رآ یل، ترکیق و ارزیابیاحل تحلداص از یمله مر هاییتموقع

از  .نمایدیم یینر تار محور تع-ی مح یطراح یندآن را  رآ یراست که مس یاندانشجو یادگیری یروش یامع برا یکبر 

 ییشناسا یک،کرا تف یو ر تار یطیلعات محانبوه اطالعات منتج از مطامربی و یادگیرنده که  استشده الشت یگرطرم د

  د.نساز یامه یکاربرد در طراح یو برا
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 مقدمه

اش و به ی سادتار چند بعدیآموزش معماری به واسطه

ای مطتلف علوم انسانی هدلیل رویکردهایی که در حوزه

توان قائل شد، با پیچیدگی موایه است و یمبرای آن 

های ها و ینبشمحتوای دانش ا زون بر این، تغییرات در

اند. عالوه بر این، هنری و معماری نیز بر آن مؤثر بوده

ی یامعهتغییرات و تحوالتی که در آموزش معماری در 

ی که برای بهبود آن هایاست، با تمام تالشزمینه رخ داده

گذاری، علمی و ایرایی سیاستی سطو  در همه

ی است. تکیهرو بهرو یفیک یهاچالش پذیر ته، باصورت

ی معماری مدرن و ا1بیانیه های هنجاری،صرم بر نظریه

پسامدرن، نگاه صوری به معماری وارداتی و دیگر 

اند مانع تفکراتی که مدارس معماری به آن تویه داشته

ا زون بر این،  علمی سازی روش آموزش معماری بوده و

 شکستی انسان و محی  و بستگمغفول در  کاوش

؛ 1382 ،؛ قبادیان1376 ،مزینیی)المللنیبتفکرات معماری 

 عنوان به( 1391 ،نژادیمهدوو  اینکامل؛ 1388 ،مسعودیبان

در پردادتن به نقش علوم ر تاری  ریانکارناپذی ایستگیبا

 نکهیا باویود"ماری و آموزش معماری است. زیرا در مع

ی است که اآموزندهنهضت معماری تجدد شامل نکات 

در تاریخ معماری غیر قابل انکار نیست، اما در مفاهیم 

ی زیادی هایکاستنظری و درک ر تار انسان، 

، دانشجویان آموزگارانا زون بر این،  (.1386 ،لنگ)"دارد

های ی به رویکردها و نگرشهآگاو متطصصان معماری با 

معاصر مویود در آموزش معماری اطالعات دقیق و 

ی ندارند و با تویه به ارشتهنکاربردی از موضوعات بی

                                                           
اشینی است برای ( مانند  رم تابع عملکرد است)سالیوان(، تزئینات ینایت است)آدولف لوس(، دانه م1385)قبادیان، "هایدها"ها و یانیهباین  .1

ر مدرن باید در تر است)چارلز مور(، در عصتر، بیشکننده است)رابرت ونچوری(، بیشتر است)می  وندرو(، کمتر، دستهکمتر، بیش دگی)کوربوزیه(،زن

تر، ن(، بیشتر آیزنمپیانعطام)قابل  –راب کریر(، اکنونیت)پیتر آیزنمن(،  رم ضعیف ها)زمانی مدرن زندگی کرد)ریچارد رایرز(، رو  تمام هاسادتمان

 باشند.یممتفاوت است) یلیپ اندرسون( 

2. Proshansky 

کشور،  سراسرگسترش کمتی مدارس معماری در 

. دینمایمرخ  ترروشنبه این رویکرد  پردادتنضرورت 

اگرچه عدم آشنایی معماران و طراحان "از طرم دیگر، 

ایرانی در مدارس معماری و  گرانپژوهششهری و 

کمتر  هاآناست تا مؤسسات پژوهشی ما مویق گردیده

و طراحی بهره  شناسیروانعلوم  انیمبتوانند از همبستگی 

ی آموزش ستیچاما پردادتن به  (.1380،مطلبی)"گیرند

های نظری در علوم ر تاری معماری با در نظر گر تن پایه

 دردوردانی در آموزش معماری ندارد، ی چننهیشیپکه 

معتقد است ( 1976)2این، پروشانسکیتأمل است. ا زون بر

ریزان، انبوهی معماران، طراحان و برنامه تربیش"که 

از اطالعات و باورهای مردم در مورد  "پاالیش نشده"

 ضای کالبدی و سازماندهی آن را دارند که هنوز نظم 

طراحان نباید منتظر زمانی " سدریمو به نظر  ".اندا تهین

در ارتباط  هاآنبمانند که تمام مشکالت و مسائل پژوهشی 

علوم ایتماعی  گرانپژوهشبا ر تارهای انسانی از سوی 

و ر تاری برطرم گردیده و سر  به زبانی نامفهوم به 

علوم ر تاری عالوه "زیرا  (.1380،مطلبی)"ارائه شود هاآن

ردی محی  سادته شده، قادر به بر ا زودن به دانش عملک

بر این پایه،  (.2007 ،لنگ)"تغییر سادتار تفکر نیز هست

نیاز و ضرورت طر  موضور با تویه به کمبود 

اسناد  تأکید، ا زون بر آنی و ارشتهنی بیهاپژوهش

ی آموزش هنر و معماری برای گسترهباالدست در 

)شورای عالی انقالب یارشتهنگسترش موضوعات بی

یک  دهیسازمانی وهیشآن در  تأثیرو  (1389 ، رهنگی

گیر مسائل چشم از دستهدر آموزش معماری  نورویکرد 

 است.
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ساحتی، آموزش معماری با تویه به گستردگی چند

قابلیت قرارگیری در  رآیند پیوندیوئی با سایر علوم را 

ی  رآیند طراحی مرحلهدارد که این روند تغییر، به کمک 

ت. از طرم دیگر، پژوهش حاضر، مبتنی بر میسر اس

ای است و بر این اساس کاربرد علوم رشتهی بینامطالعه

ی هم پیوند با آموزش معماری و با رشتهر تاری به عنوان 

سازی ر تن رویکردی نو که همراه با مدلدر نظر گ

بهبود "ای کاربردی در آموزش معماری باشد به یهنظر

نماید. بر این اساس یمکمک در کارگاه طراحی  "روش

پیوند و ائتالم با "یی برپادر  کوششعلوم ر تاری که 

ی یذاب و اچهرهاست داشته (1375 ،راز یویان)"معماری

به طراحی معماری  نینونگرشی  نشیآ ردر  کنندهنییتع

در علوم ر تاری،  هاحوزهدارد. با تویه به گستردگی 

کارگیری ر روش بهتحدید موضور نیاز به تدقیق مواضع د

آن را دارد. بنابراین تنها بطشی از علوم ر تاری در این 

مباحث به گیرد که پژوهش مورد مداقه قرار می

ر-شناسی محیطی و مطالعات محی روان اشاره  1ر تا

است و در  استواری اثباتی هاهینظر داشت که بردواهند

 در این پژوهش .گرددیماین گستره  عالیتی نو محسوب 

های علوم است تا با مرور و استفاده از نظریهتالش شده

ی برای سازمدلای مبتنی بر یهنظری ر تاری به ارائه

-بر رویکرد مطالعات محی  تأکیدآموزش معماری با 

 ر تار در  رآیند طراحی دست یا ت.

 

                                                           
1. Environment – Behavior Studies 

2. Muschenheim 

3. Mc Ginty, Tim 

4. Wisconsin  – Milwaukee 

5. Moore 

6. Hutchison 

7. Studer 

8. Zeisel 

  تحقیق پیشینهو  ادبیات
با تویه به رویکرد پژوهش، بررسی پیشینه در دو گستره 

 یمرتب  با حوزه بندی است. گروه اول مطالعاتابل دستهق

 و گروه ر تار-مطالعات محی  یکردبا رو یآموزش معمار

  رآیند بر ر تاری علوم دانش تأثیر بررسی با مرتب  دوم

ی آموزش معماری با حوزهطراحی است. بر این پایه، در 

به بررسی یایگاه  (1964)2رویکرد مذکور، ماشن هیم

شناسی در مدارس معماری پردادته سانی و یامعهعلوم ان

به آموزش  (1977)و همکاران 3است. همچنین مک گینتی

پردادته و به  4میلواکی–معماری در دانشگاه ویسکانسین

ی یک کارگاه طراحی با این رویکرد اشاره ادارهی نحوه

نیز با همین رویکرد به طراحی  (1987)5. موراندکرده

ی دکتری معماری در دورهشی برای سادتار نظام آموز

نهمین دانشگاه پردادته  و همکاران 6است. هاتچیسو

در لندن را که مبتنی بر رویکرد  ی آموزشیبرنامه (1980)

های ر تاری ی و مشارکت دانشجویان و  عالیتگرمشاهده

دهی ر تارمحور در معماری بود معر ی کاربران در برنامه

یند طراحی، الگوهایی از ی  رآحوزهدر نمایند. یم

ر تار محور از قبیل -یندهای طراحی با رویکرد محی  رآ

ر–مدل  رآیند ، نمودار  رآیند (1969)7احتمال استود

و نمودار  (1386)ی اثباتی یان لنگیهنظرطراحی مبتنی بر 

که مبتنی  (2010به نقل از دورک، )8 رآیند طراحی زایسل

باشد معر ی یمدهی و آزمون بر تصورسازی، نمایش

ی زمینه، یامعهی پژوهش در سابقهبا تویه به  .اندشده

شناسی ی علوم ر تاری و روانی مباحثی که درزمینهعمده

است شامل مبانی توصیف، معر ی و محیطی مطر  شده
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 ؛1380 ،مطلبی؛ 1380،مرتضوی ؛1375 ،رازیویان)شنادت

یشی و نقدب ؛1391 ،دانشگرمقدم و اسالمرور ؛1383 ، الحت

 یُستاری کاربردی حوزهاست و در بوده (1395 ،همکاران

 ،رازیویانگر ته به بررسی یزء  ضاها)صورت

متمرکز  (1388 ،دانشرور و دیگران ؛1388،یانکامل؛1380

ی آموزش معماری با ویود بیان حوزهاست. در بوده

 Naghdbishi et؛1390،مطلبی)ی سوابقارائهو  هاضرورت

al, 2015) اربی دیگر از نحوه به کارگیری مطالعات تج

ر تار در آموزش معماری به شیوه های مطتلف –محی 

 ,Ranjith: 2013, Bitaraf & Naghdbishi).ویود دارند

2015; Seung et al, 2017; Falch, et al, 2017, Marzali, 

                                                           
1. Behavioral Science(B.S) 

2. Architectural Education(A.E) 

3. Environmental psychology(E.P) 

4. Environment-Behavior(E.B) 

5. Design Process(D.P) 

6.Design Methods(D.M) 

2017; Celikoglu et al, 2017, Cash et al,2017,)  که

 . اندشامل  رآیند نبوده

ی آموزش معماری و  رآیند گسترهبا این حال در  

که به مدل سازی الگویی  هاپژوهشی از انمونهطراحی، 

از  رآیند طراحی و آموزش معماری به صورت همزمان 

بر  یمبتن پژوهش شود. سادتارینمباشد یا ت پردادته

 بنا " 2معماریآموزش " و " 1یر تارعلوم "پیوند میان 

 شناسیروانی علوم ر تاری، یُستار ترهگسدر  .استشده

ی آموزش، گسترهو در  4ر تار-و مطالعات محی  3محیطی

یهاروشو 5 یُستار  رآیند طراحی دو  6ی طراح

 )مأدذ: نگارنده(سازی مفهومی پژوهش)عملی و نظری، اثباتی و هنجاری(،(: تعامل ایزا پژوهش بر اساس مدل1تصویر)
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ی هستند که با تویه به مدل سادتار پژوهش در اهیدستما

ی حوزهاند و در دو ( مورد تمرکز قرارگر ته1شکل)

که از تالقی  دنریگیممورد بحث قرار  2و عمل1 نظریه

ی نظری و عملی هر بطش، مباحث تعاملی دیگری هانهیزم

که به  رآیند حاصل از مدل مفهومی پژوهش قابل 

کنش هر ی مطتلفی از برهمهابحثو هم است  راارائه

هدم این مدل، تحلیل  .3شودیمحاصل  هاحوزهکدام از 

ر این سازی در نظریه است. ببه مدل یابیدستها برای داده

ی مباحث اصلی چهار نور مجموعهاساس، تعامل میان زیر 

که عبارتند (1 تصویر)آوردیمتعامل دیگر را نیز به ویود 

ی حوزههنجاری ریز ایزاء پژوهش در  . تعامل1از: 

ی حوزهاثباتی ریز ایزاء پژوهش در  . تعامل2نظریه، 

ی حوزهاثباتی ریز ایزاء پژوهش در  . تعامل3نظریه، 

ی حوزههنجاری ریز ایزاء پژوهش در  . تعامل4و  ،عمل

ی حوزهطور که یایگاه نظریه در عمل. از دیگر سوء همان

ی حوزهدر  نآ اثر، ردپا و گرددیمطراحی مطر  

نظری  چارچوب است. گیریآموزش معماری نیز قابل پی

شود یممقوالت را شامل  تر درییزئپژوهش که تعامل 

 ،مدل مفهومی یناساس ا شود. بریم( دیده1) تصویردر 

مورد نظر پژوهش در دو بطش  یهاو تعامل حوزه یقترک

ل ر 4عم  یهایهنظر یدر دو حوزه وهمچنین 5و نظ

 است. یقابل بررس 7یاثبات هاییهو نظر 6یهنجار

 های آموزش معماریو یژگی

به طور کلی آموزش معماری به معنای یادگیری و یا یاد 

امروزه . (1392)حجت، درسه استدادن معماری در م

                                                           
1.Theory 

2 .Practical 
ی زهیند طراحی در حوشناسی محیطی و  رآاثباتی بین مباحث روانبر اساس این مدل، محصول تعامل (  POE. به صورت نمونه موضور ارزیابی پ  سکنایی)3

 کرد. های مطتلف دیگر را که محصول این تعامالت است از این مدل استطراجتوان زیر گزینهبه همین ترتیق می گیرد.عمل)سادت( قرار می

4. Practical  

5. Theory 
6. Normative  

7. Positive 

8. Positivist  

ای از نظام آموزش عالی محسوب آموزش معماری حوزه

های علمی، ها،  عالیتگردد که شامل  راگیری دانشمی

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

های نظام آموزش عالی، آموزش معماری را نیز از ویژگی

توان دارای دو دسته یم های تحصیلیهمچون سایر رشته

ای و محتوایی دانست که در ادامه به های رویهویژگی

 شود.ها پردادته میآن

 

  پایه تحقیق مقوالت

  رفتار–مطالعات محیط
ادبیات پژوهش با تویه به چارچوب نظری مقاله، با مرور 

مقوالت علوم ر تاری، آموزش معماری و  رآیند طراحی 

الگوهای  پژوهش به بررسیی یشینهپاست و شکل گر ته

 رآیند طراحی و تجارب آموزش معماری که بر 

پردازند. یمرویکردهای علوم ر تاری متمرکز هستند 

ر تار را شامل -ی پژوهش محی حوزهی اول که مقوله

ی رواب  مشترک بین ا راد و محی  مطالعه گردد بهیم

ز سازی کیفیت زندگی امنظور بهینه یزیکی عملکردها، به

دهی و طراحی ی محیطی، برنامههااستیسطریق 

میالدی آغاز گردید و  50ی دههپردازد که در یم

که  شوندیمی علوم ر تاری محسوب یرمجموعهز

از طریق  "شنادت دو محور اصلی یعنی انسان و محی  

محمودی، )"تحقیقات روشمند در حین  رآیند طراحی

بندی اصلی طبقه گیرد. از طرم دیگریمرا پی  (78، 1381

و محی   8از متغیرهای محیطی در دو بطش محی  طبیعی
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و عالوه بر آن اعتقاد بر این  ردیپذیمصورت  1شدهسادته

 اییدهپدها به همان اندازه که سادتمان"است که 

 )"شوندیمایتماعی نیز محسوب  اییدهپداند، کالبدی

Proshansky: 1976.)  اییدهپدرا  هاآن توانیمو همچنین 

هدم بنیادین "آورد. بر این اساس،  شمار به نیز ر تاری

هدم این علوم  ی اثباتی است.هینظرعلوم ر تاری، بنای 

با انجام چنین کاری، دانش  .هاستدهیپدتوصیف و تبیین 

را  هاارزشو  هاتی عالبینی الگوی پیش تواندیمحاصل 

مور و عالوه بر این از نظر  (.1386،)لنگ"میسر سازد

یابی چه که ممکن است یهتهمکاران اهمیت نسبی آن

ی هاهینظرشود، ر تار نامیده–ی محی رشتهمفهومی در 

است. از دیگر سو، رویکرد  3ی تجویزیهاهینظرو  2تبیینی

 ،مرتضوی)گرایی محیطیمورد نظر، استفاده از امکان

ی طراحی است. در حوزهکاربرد این علوم در در ( 1380

، رودیمی طراحی معماری به کار حوزهی که در ادبیات

بر محی   مؤثرهایی است که علوم ر تاری شامل ویژگی

شناسی است و به صورت محدودتر واید بحث روان

 گردد. رشتهیمر تار -محیطی و مطالعات محی 

 عموماً"ی ویژه، رشتهشناسی محیطی به عنوان یک روان

حی، مطالعات دانواده ی مطتلفی از قبیل طراهارشتهشامل 

ی مطتلف آموزشی هاگروهعنوان شناسی بهو روان

همچنین باید در نظر داشت که  (Kopec, 2006)."شودیم

ر تار وسیع است، –ی پژوهش محی محدوده"

کنندگان آن مطتلف و اثراتش متنور مشارکت

انوار پژوهش در این حوزه شامل  (Moore, 1984)."هستند

ه ی 4سه نور پژوهش پای و کاربرد  5پژوهش کاربرد

ی طراحی مفاهیم حوزه. و در (Ibid, 97)است 6پژوهش

                                                           
1. Natural Environment 

2. Built Environment  

3. explanatory  

4. prescriptive 

5. Basic Research  

6. Research Application  

ی این رشته از قبیل ازدحام، قلمروگرایی،  ضای یهپا

 شطصی، دلوت و... کاربرد دارند.

آن  ی دوم، بحث طراحی و  رآیند طراحی و کاربردمقوله

در آموزش معماری است که اهمیت آن در به کارگیری 

گیری طر  معماری بر مبنای الگوها و روش شکل

. بحث در باشدیمهای طراحی و اندیشه هاروشها، نظریه

که  اشرندهیدربرگی  رآیندهاو  هاروشمورد طراحی، 

نامد که بر می "طراحی پژوهی"آن را  (1378)ندیمی

یند طراحی به عنوان  رآمندکردن اساس آن نظام

طراحی مطر   گرانپژوهشای برای طراحان و دغدغه

این حال نوعی  رآیند انحصاری و نهایی برای  باگردد. می

این روند ارائه  از رآیند طراحی که توصیف دقیقی نیز 

های مطتلفی در مؤلفهباشد. تواند ویود داشتهینمنماید، 

یف یک نور  رآیند برای طراحی ویود دارد و از سوی تأل

 یرا  رآینددیگر با ویوه مطتلفی نیز سروکار دارد ز

توضیح "بر همین مبنا  .دارد کنشیمیان یطبع یطراح

همان   رآیند طراحی بسیار سطت است و بهبطش رضایت

ی بین رابطهاندازه کار چالش برانگیزی برای توضیح 

های مطتلف آن ی طراحی در رابطه با ینبههامدل

 .(Wynn and Clarkson, 2005)"است

 

 تعاملی مقوالت

مفهومی پژوهش، پیوندهای دوتایی میان بر اساس مدل 

انجامد که در پی یا تن یممقوالت پایه به مقوالت متعاملی 

ی حوزههایی در یسودمندها، ی بین آندوگانهی هارابطه

طراحی و آموزش معماری را در پی دارد. این مقوالت با 

ای بین یکدیگر و بر اساس تجارب و هدم یا تن رابطه

و عملی انجام شده در حوزه آموزش های نظری پژوهش
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 معماری در این بطش ارائه می شوند.

 

 طراحی فرآیند و طراحی رفتاری، علوم پیوند

معتقد است که  رآیندهای طراحی معماری،  (1386)لنگ

ند قابلیت الگوپذیری در چارچوب الگوهای ر تاری را دار

مند و اصول، عینیت، عقالنیت، کمّیت و شکل نظام

ی متفاوت از مدل هابرداشتبصورت  ی طراحی، رآیندها

ی هاروش گونگونهی سازهمبرای تبدیل به  ر تار،

باشد.  هاروشدر این  تنور نمودهایی از تواندیمطراحی، 

نظر به اینکه آموزش معماری تحت اثر  رآیند طراحی 

بر اساس نظر لنگ، آموزش معماری  ،گیردشکل می

. از گوهای ر تاری قرار گیردتواند متأثر از چارچوب المی

طرم دیگر،  رآیند طراحی معماری که  رصتی برای 

د ها و راهکارها است، در مراحل مطتلف دوییتوانابروز 

بر مبنای  هادادهی بندطبقهکه شامل شناسایی اطالعات، 

با ادراک  گردد،یمهد مندی و استنتاج طر  و ارزیابی 

اطالعات محی   به یابیدستی هاوششنادتی که از ر

 ,Withagen et alشود، منطبق است)یمپیرامون استنتاج 

2012). 

 

 معماری آموزش و رفتاری علوم پیوند

 ات تتتاری و مطالعتتتاری مبتنی بر علوم ر تتتآموزش معم

ی ی زمینه هنوز هیچ یایگاه واضحر تار، در یامعه-محی 

دن نبورسد این موضور به دلیل آماده ندارد که به نظر می

سادتارهای الزم در آموزش عالی بر اساس چنین 

 های هتتتتتتری نظریتتتتت به کارگیتتتمحوریتی است. اهمی
                                                           
1. Muschenheim.  

2. Institute D’architecture, Ecole Nationale Superieure D’architecture et des Arts Decoratifs, Brussels, Department 

of Indusrialized Building, Hochschule Fur Gestaltung, ULM, Sir J.J. School of Architecture, Bombay, Institute 

Technology Y De’ Estudios Superipres, Monterrey. 

3. School of Architecture, University of Manitoba, Canada. 

4. Fakulta Fur Architektur, Technische Universitat, Berlin, Charlottenburg.  
5. Stea  
6. Studer  

7. Brown  

8. Rhode Island  
9. Utah  

به یک  یابیدستر تار در آموزش معماری برای –محی 

نور معماری منطبق با نیازهای کاربران در محصول 

معماری مشهود است. عالوه بر این، عدم تویه به 

گاه علمی در آموزش ه عنوان تکیههای اثباتی بنظریه

معماری، دلیل دیگری بر ضرورت پیوند بین علوم ر تاری 

مدارس  (1979)از نظر مور و آموزش معماری است.

ی معماری و ر تار انسانی دربارهیی هادورهمعماری که 

که  کنندیمدارند، مسائلی را در کارگاه طراحی معر ی 

برای یکی کردن عوامل  هامهارتدانشجویان را به توسعه 

 .کندیمر تاری در  رآیند طراحی تشویق 

 1958ی زمانی بازهدر  ، در پژوهشی که(1964)1میهماشن

است به دسته بندی مباحث مطر  صورت داده 1962تا 

مدرسه معماری  33شده در آموزش معماری در میان 

تنها چهار  هاآنکه در میان  پردازدیمدارج از آمریکا 

، یک مدرسه معماری به یامعه 2به یامعه شناسیمدرسه 

 4و یک مدرسه معماری نیز به علوم انسانی 3شناسی شهری

 دهدمینشان  یبررس . ایناندپردادتهدر برنامه درسی دود 

 هادانشگاه ینا در دوره های مطر  شده یعلوم انسان

های . اما پ  از آن گاماستیزی داشتهناچ یاربسیایگاه 

ای رشتهرای مطالعات بینمدارس معماری بمهمی توس  

آموزشی  هایشد. بر این اساس اولین دورهبرداشته

ی و مدرسه 7در دانشگاه براون 6و استودر 5ی استیوسیلههب

ی میالدی، اولین دوره 60ی در دهه 8طراحی هد آیلند

کارشناسی ارشد در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و اولین 

 9شناسی معماری در دانشگاه یوتااندریه دکتری در رو
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 ,Moor, 1987; Gifford)اند.بوده 60ی در اوادر دهه

1987) 
های یتمحدودی آموزش، حوزهالگوهای ارائه شده در 

گردند. همچنین الگوهای یمزمانی و مکانی را شامل 

هستند  1ی معماریحر ه رآیند طراحی ذکر شده مبتنی بر 

رآیند یادگیری را در ادتیار و  رصت بروز دطا برای  

دهند. درنهایت این پژوهش ینمسادتار آموزش قرار 

عالوه بر اهمیت و ضرورت موضور، برای ر ع 

و یستجو در این زمینه  کاوشهای یاد شده به یکاست

های زیر مورد بس  و این کاوش در بطش پردازد.می

 اند.تشریح قرار گر ته

 

  سازی مدل

مذکور، مدل مفهومی ارائه  با تویه به موضوعات

کند تا از به مربی و یادگیرنده کمک می (1 تصویر)شده

ها رهایی یابند و منطبق با سرگردانی در هنجارها و بیانیه

ارزیابی محصولی  .2یک مسیر علمی به طراحی برردازند

تر یعلمشود نیز که با استفاده از این روش طراحی می

ک روش پژوهش محور، دواهد بود. همچنین به عنوان ی

در  یانبههمهبه یادگیرنده  رصت تحلیل، تعامل و یستار 

دهد. این مدل ایزاء کالبدی محی  اطرام دود را می

هایی داص شرای  و کاربری مفهومی، امکان تحقق در

زمینه توس  داشته و نیازمند کسق دانش به عنوان پیش

یکردی ی طراحی با چنین رویادگیرنده در ورود به عرصه

که سطح تعامالت  هایییکاربر اساس این را دارد. بر

های مانند مدارس، دانه ها باالتر استآن یایتماع

 سالمندان، بیمارستان ها، مجتمع های مسکونی و...

                                                           
ش معماری  رآیند طراحی ی معماری مرتب  است. در آموزتوان در نظر گر ت. ینبه اول به آموزش معماری و دوم به حر هبرای  رآیند طراحی دو ینبه می .1

شود ی مطر  میریادگمنظور یک به دانشجوی معماری و بهآزاد همراه با امکان آزمون و دطا برای کم نسبتاًبا هدم ایجاد مسیر، ذهنیت و روش و در روندی 

 باشد.ی معماری برای ایجاد نظم، در روندی قطعی همراه با عدم امکان بروز دطاهای بزرگ میاما در مقابل  رآیند طراحی در حر ه

سازی روش آموزش معماری بداند، اما سعی در ا تنها مسیر بهینههای اثباتی منتج از علوم ر تاری راست که استفاده از نظریهتالش این پژوهش بر این نبوده. 2

   است.ی آموزش مطر  نشدهه حال در حوزهی دارد که تا بااشاره

 یند. عالوهاز روش آموزش مذکور استفاده نما توانندیم

این، یادگیرنده و مربی باید در دصوص مباحث نظری بر 

ویکرد از قبیل دلوت،  اصله شطصی، ازدحام، و شفاهی ر

قلمرو و...، اطالعات داشته باشند که این بحث توس  

آموزش سازی مدل گانههای سهنظام(: 1)یدول

 ذ: نگارنده(مأدر تار محور،)-معماری محی 
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گروهی در کارگاه طراحی قابل -برگزاری یلسات نظری

ی الگوی ارائهاین چارچوب نظری با  است. یابیدست

 گردد.یم رآیند طراحی و روش آموزش معماری تبیین 

 

 یطراح فرآیند الگوی

شده در ( الگوی  رآیند طراحی ارائه2) تصویر مطابق با

. 2. شنادت، 1این پژوهش بر چهار مرحله استوار است: 

ی شنادت سه .آزمون. در مرحله4. طراحی، 3استنتاج، 

نظام محیطی، ر تاری و مفهومی مورد بررسی قرار 

گیرند. بر این اساس، نظام محیطی شامل می

 تاری شامل های مبتنی بر محی ، نظام ریتمحدود

ی های مبتنی بر ر تار و نظام مفهومی دربرگیرندهیت عال

( ایزاء این 1مفاهیم مبتنی بر نظریه هستند. در یدول)

ها و مفاهیم در قالق سه نظام یت عالها، یتمحدود

است. برای دسترسی حیطی، ر تاری و مفهومی ارائه شدهم

ر تار به -ی های محی استنتاج با استفاده از نظریهبه مرحله

بینی در وضع مویود ویود به انطباق و پیش 1عنوان قواعد

در  3گیریو نتیجه به کارایی یابیدستبرای  2هاو نمونه

ی طراحی هاچارچوبشود تا نهایتاً بتوان به بحث انجام می

از طریق توصیف، ارزیابی و پیشگویی در مورد نتایج 

برای  حاصل از شنادت دست پیدا کرد. نتایج حاصل

های طراحی کمک به راهکارها و راه حل یابیدست

های طراحی دست پیدا کرد و پ  از کند تا به گزینهمی

 پذیرد. مقوالت ارزیابی،آن آزمون و انتطاب صورت می

مراحل به  یتمام در یاثبات هاییهنظر تأثیر ونظر  یدتجد

کنند. یند کمک می رآدهی به شکل صورت چردشی

کسق دانش یامع در دصوص موارد  یند،آ ر ینا تأکید

ها و شناسه یلقب از یعلوم ر تار یکردهایمرتب  با رو

                                                           
1. Role 

2. Case  

3. Result 

 
  

 ی)دلوت،  ضایطیشناسی محروان ییهپا یممفاه

مطالعات  ینازدحام و...( و همچن یی،گرا-وقلمر ی،شطص

 یا ی رد یدانش که در روند ین. ااست ر تار–ی مح

 یک،اتشم یشنهادهایبا پ گرددیم یلتکم یگروه

 یر تار یهاها(، نقشهها)ماکتها، مدلها، عک  ی اسک

 ین. همچنگیردیو شنادت قرار م ییشناسا یو... در مرحله

 یتوا قات عموم ،از مراحل یدر بردو  طراحی در کارگاه

ویود به یازعوامل دانش مورد ن یدر دصوص برد

متنور، قرائت  یهاارائه ی،گروه یها. بحثآیدیم

 ی،ر تار یهاشواهد در نظام ومشاهدات  گزارش از

 ردی یا  یبه صورت ارائه کارها یطی و مفهومیمح

 یادگیرندگانو ارتقاء سطح دانش  یبه آگاه ساز گروهی

 نماید.یکمک م

 ییهپا یکگرچه بر  یطراح ینداساس، مدل  رآ ینا بر

 ,Jones)"یابیو ارز یق، ترکیلتحل"از  یاسه مرحله یکل

 شدهدر نظر گر ته یکردیاست اما با رواستوار  (1970

را  ای اثباتیمیزان اثر نظریه هکه  گرددیم یاتیواید یزئ

 یمرحله ین،عالوه بر اگذارد. در دود به نمایش می

ر باست و  یعلم هاییژگیو یدارادر این نمودار  تاجاستن

 یمر تارها و مفاه ها،ی مویود در مح یرهایاساس متغ

 شود. یمحاصل 

 

 روش آموزش  یائهار

. مفاهیم شفاهی، 1ی مدل آموزش معماری در پنج مرحله

. 5گیری و یمتصم .4. استنتاج، 3های شنادت، . روش2

ی بیان مفاهیم . در مرحله(3)شکل گیردارائه، شکل می

ی علوم ر تاری که شامل شفاهی دانش نظری در حوزه

شود مفاهیم محیطی، مفاهیم ر تاری و نظام مفهومی می
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 رنده و مربی برای تتتتی مصادیق توس  یادگیهمراه با ارائه

شود. کرد مورد نظر ارائه میتکمیل دانش مورد نیاز با روی

وسیله یادگیرنده با اصطالحات و مفاهیم مرتب  با بدین

علوم ر تاری آشنا شده و آمادگی الزم را برای ورود به 

نادت از کند. پ  از آن، برای شیمسایر مراحل کسق 

ی ر تاری، هانقشههای ر تار محور شامل استفاده از روش

یستجو و بررسی مطالعات مرتب  با ادبیات نظری رویکرد 

ی تشطیصی، مشاهدهمورد استفاده، مصاحبه تشطیصی، 

و  ی  هرست از اشیاء مویود، شواهدیهتهی کلی، مشاهده

محور شامل شنادت زمینه و ، از روش محی هاپرسشنامه

مصنوعی، ایتماعی، ی طبیعی،هاحوزهکسق اطالعات در 

اقلیمی، اقتصادی،  رهنگی، وضعیت مویود، ضواب  

شناسی، باالدست و قوانین شهری، تحلیل سایت، مطاطق

نیازسنجی و... که در دو گروه موضوعات مجرد و مجسم 

ی مفهوم محور برای درک هاروششوند و از یمتقسیم 

و مفاهیم  هاشناسهار شامل نقش مفاهیم نظری محی  و ر ت

مانند قلمروگرایی، ازدحام،  شناسی محیطیی روانیهپا

ی شطصی، دلوت و... در شکل دهی به محی  و  اصله

شود که در ر تار به صورت گروهی و یا  ردی پیگیری می

ها، نوشتارها، نمودارها و یداول، ی عمل با اسکی حوزه

از ورود شود. قبل راه میهای ر تاری و... همترسیم نقشه

ی طراحی برای هاشادصهبندی ی استنتاج، یمعبه مرحله

پذیرد. ی طراحی صورت میتجمیع ذهنیت در مورد مساله

ی که همراه با ارزیابی و نقد همه هاشادصهاین 

 )مأدذ: نگارنده(ر تار،-(: الگوی  رآیند طراحی بر اساس مطالعات محی 2تصویر)
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کنندگان است به توصیف، ارزیابی و پیش بینی مشارکت

های ها و یا تهی استنتاج برای انطباق با نظریهدر مرحله

رود. در ی شنادت و وضع مویود به پیش میمرحله

ی استنتاج یادگیرنده با تویه به ویود قواعد داصی مرحله

ی ر تار ویود دارد و با مطالعه–که در موضوعات محی 

ی موردی با کاربری مشطص، به نتایج مورد نظر نمونه

یری گی تصمیمدست پیدا کرده و از این نتایج در مرحله

 نماید.استفاده می

های  ضایی،  رمی و گیری، انگارهی تصمیمدر مرحله

های اثباتی و ی آزمون نظریهنمادین که به وسیله

اند به ر تار در طراحی بویود آمده–های محی شادصه

ی مراحل شوند. کلیهی طر  پیشنهادی منتهی میارائه

روهی ذکر شده در  رآیندی ر ت و برگشتی،  ردی یا گ

گیرند. این مدل مورد ارزیابی، نقد و تجدید نظر قرار می

ر تار محور –آموزش، مبتنی بر مسیر  رآیند طراحی محی 

های نماید و مبتنی با مراحل، راهبردها و روشیمحرکت 

 گردد.ذکر شده در آن ارائه می

 

 

 گیرینتیجه

دارد که کسق  تأکید ینمدل، روش آموزش بر ا یندر ا

همراه با کاربرد آن در  یعلوم ر تار یکردرودانش با 

در  ترکیقو  یلداص از یمله مراحل تحل هاییتموقع

مشارکت  عال  یگر،. از طرم دباشدیم یطراح یند رآ

کسق دانش که با  یبرادانشجویان یک کارگاه را 

ر تار –که در حیطه ی مطالعات محی مطتلف  یهاروش

کننده و مشارکت گرعامل مشاهده یکرا به عنوان است 

 یگروه یا ی رد هاییتدر قالق  عالنماید ویمتشویق 

بر  یمبنا، روش آموزش مبتن یناست. بر ا یکقابل تفک

 یراست که مس یاندانشجو یادگیری یروش یامع برا یک

. نمایدیم یینر تار محور تع-ی مح یطراح یندآن را  رآ

ده مربی و یادگیرناست که  ینبر ا الشت یگراز طرم د

را  یو ر تار یطیانبوه اطالعات منتج از مطالعات مح

 د.نساز یامه یکاربرد در طراح یو برا ییشناسا یک،تفک

(، از روش یمعمول)سنت هاییهکارگاه، مانند آتل ینا در

 یزن ی( همراه با مباحث گروهیونو نقد)کرکس یابیارز

 ی،طراح یراهبرد انتطاب شده براشود و یاستفاده م

است که همراه  ی و ا زایشیچردشی راهبردها ترکیبی از

 )مأدذ: نگارنده(،محور ر تار-محی آموزش معماری (: الگوی 2تصویر)
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 گردد.یهمراه م یو گروه ی رد یاپیپ هاییابیبا ارز

کننده و یلتسه وانبه عن یند رآ یندر ای نیز مرب

که  نقش دارد یو عمل ینظر یکننده در دو عرصهیتهدا

انتقال و  یبرا یبه عنوان راهکار یاثبات هاییهبر نظر تأکید

روش  ینا در یطراح یاتبه ادب یظرن یاتتریمان ادب

روش  ینکه بر اساس ا یطراح یند. در  رآشودیممعر ی 

بر  یکه مبتن هایییشهاند یی بروزتوانا شودیم گیرییپ

کمک  یو به طراح یابدیمشاهده و استنتاج است توسعه م

 یادگیرندهتا  رودیانتظار م ،مدل ینبر اساس انماید و یم

 :ق کندرا کس یرز یهامهارت

، دسته به ادراک تواندیروش م ینبر اساس ا . یادگیرنده1

 هاییی بر مح یر تار مبتنبندی و نتیجه گیری از مفهوم 

 یابد.دست  پردازدیها به مشاهده مدر آن یکه و

 یکردیبر رو یمبتن ییراهبردها تواندیم . یادگیرنده2

که یایگزین نظریه های هنجاری  یژه)علوم ر تاری(و

 ییرو تغ یدنما یابیدهد، ارز یصرا در  ضا تشطاست شده

 .دهد

را بر  ینیب یشو پ یابیارز یف،قدرت توص . یادگیرنده3

 ینتعامل بآورد و یبه دست م یاثبات هاییهاساس نظر

احکام و  بویود آورد یطراح یو عمل را درحوزه یهنظر

 یو ر تار یطیمح ی،نظر یمرا با استفاده از مفاه هایهو نظر

 ید.نما یطراح یاتبه ادب یلتبد

مشاهده  یهاروش یایرا ییتوانا . یادگیرنده4

را  با کابران اصلی عملکرد و مصاحبهرویدادهای ر تاری 

به کشف  یاستنتای یند رآ یکدر آورد و یبه دست م

 یمترس یو توانمند پردازدیکاربران م یر تار هاییژگیو

 کند.یم یدارا پ یر تار یهانقشه

را به دست  یارشتهیانم یت عال ییتوانا یادگیرنده. 5

 آورد.یم

 منابع

معماری معاصر ایران: در  .(1388) مسعود، امیربانی

 تکاپوی بین سنت و مدرنیته. تهران: هنر معماری قرن.

غیائی،  و نیا، مجتبی؛ مهدویعبدالهادی دیس پور،دانش     

محیطی یایگاه دانش روانشناسی  .(1388) مهدیمحمد

ی بلندمرتبه با رویکرد معماری پایدار. هاسادتماندر 

 .38-29(،)پاییز و زمستان(، 35) ،هویت شهر

 یل(. تحل1391پور، مرمر)گلرخ؛ و اسالم دانشگرمقدم،

و بازدورد آن در  یبسونگ یدگاهاز د ی مح یتقابل یهنظر

و  یانسان سادت. معمار ی مطالعات انسان و مح

 .73-86 ،(59)،شهرآرمان یشهرساز

برنامه دهی معماری، مدیریت  .(1389دورک، دانا پی)

، سید امیر سعید، محمودی: متریم، اطالعات برای طراحی

 تهران: دانشگاه تهران.

نگاهی به ائتالم معماری و . (1375) رازیویان، محمود

 .47-35، 6، صفه، علوم ر تاری در نیم قرن گذشته

انی سادتار هویت در (. بازدو1392) سلیمانی، محمدرضا

(. 1357-1392ی موردی: مطالعهمعماری معاصر ایران،)

ی هنر و دانشکدهی دکتری تطصصی معماری، رساله

معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 

 تهران، تهران.

له أ(. دانشگاه ایرانی و مس1388دواه، مقصود) راست

یفیت آموزش کیفیت، یستارگشایی برای نظام تضمین ک

کشور یهان.  16عالی ایران بر اساس بررسی تطبیقی 

 تهران: نشرآگاه.

نقش طر  کالبدی در (. 1386صادق) الحت، محمد

ح  مکان: مقایسه ح  مکان پنج مسجد معاصر با طر  

 یتطصص یدکتر یرساله؛ سنتی و نوآورانه در تهران

 دانشگاه تهران، تهران. ی،معمار یدانشکده ی،معمار

(. مبانی و مفاهیم در معماری معاصر 1382بادیان، وحید)ق

 ی  رهنگی.هاپژوهش د تر غرب. تهران:
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شناسی محی  (. اصول و مبانی روان1388) نیا، حامدکامل

 مشهد: ،در معماری و شهرسازی)متن انتشار نیا ته(

 معماری و شهرسازی، دانشگاه  ردوسی مشهد،. دانشکده

(. آشنایی 1391) یواد، محمدادنژیمهدو ؛، حامداینکامل

تهران: موسسه علم  ،با معماری معاصر از شرق تا غرب

 معمار.

(. روش های تحقیق 1384وانگ، دیوید) و گروت، لیندا

تهران: دانشگاه  ،در معماری.)علیرضا عینی  ر: متریم(

 تهران.

نقش علوم  ،آ رینش نظریه معماری(. 1386)لنگ، یان

 ،علیرضا ، رینیع :تریمم، ر تاری در طراحی محی 

 .دانشگاه تهران تهران:

ی آموزش هاچالش(. 1381محمودی، سید امیر سعید)

طراحی معماری در ایران، بررسی دیدگاه اساتید و 

 .79-70، 12هنرهای زیبا،  ،دانشجویان

شناسی محی  و کاربرد روان(. 1380مرتضوی، شهرناز)

 .دانشگاه شهید بهشتیتهران:  ،آن

تهران: نشر  ،(. از زمان و معماری1376وچهر)مزینی، من

 شهیدی.

شناسی محیطی دانشی نو در روان (.1380)مطلبی، قاسم

 .67-52 ،10 ،هنرهای زیبا، ددمت معماری وشهرسازی

آموزش معماری و ضرورت  .(1390مطلبی، قاسم)

چهارمین همایش ملی  ،شناسی محیطیآموزش روان

، دانشگاه تهران پردی  هنرهای زیبا، ،آموزش معماری

 تهران.

 ،صفه ،(. یستاری در  رآیند طراحی1378) ندیمی، حمید

 .103-94،)پاییز و زمستان(، 29

اسالمی، سید  ،یلوه، شهینددتبرق ،نقدبیشی، رضا

الگوی آموزش  .(1395) نیا، حامدملکاو  غالمرضا

، ی محیطی گیبسونهاتیقابلمعماری بر اساس نظریه 

 .75-84؛ 2، 10هویت شهر، 
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