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  يدر مدارس معمار ی آموزش طراحهتجرب
 

  2یان ملکید نوروزیسعو  1یالحسابیمهران عل

  

 پاسـخ بـه     ي در راستا  ی انسان ییهاطی مح خلق تا معماران قادر به      است کارآمدتر   يآموزش معمار د بر   یتأک یدر پ ن نوشتار   یا :دهیچک
سان يهاتی است که فعال   ییهاطی، مح یانسان يهاطیمنظور از مح  . شوند یطراح یطی و مح  ی، فرهنگ ی اجتماع يازهاین  بـه صـورت   ی اـن

 مانند ی مسائلو بودهشده توسط جامعه   مشخصی و فرهنگي رفتاريارهایمع از ی که بازتابییهاتیفعال. شودی در آنها انجام مشدهفیتعر
 ي آموزش و محتـوا يارهایمعل یحل و تی بررسمقاله با .شوند مییستیز يهاطی محسببد و نریگیبر م  و اجتماع را در   ياقتصاد، اکولوژ 

 ي معماریند آموزشی در فرآي و نظری صرفاً عمليهاان آموزشی تا گسست موجود متالش خواهد نمود، ي مدارس مختلف معماریآموزش
جاد ی اياز برایردن مويم نظریحال مفاهن یع و درپردازد؛ ین فواصل می پر نمودن اجهت ییهاروش به ارائه   تحقیقن  یا .سازد مشخص   را

   ي اما وابـسته را ضـرور   مختلف،ي آموزش معمارروش از دو   ین امر فهم جامع   یا .داردتوأمان در نظر    به صورت   ز  ینرا   ی انسان يهاطیمح
  .رساندی مدد م،ي و نظريۀ تئوری و پا،ی و مهارتیۀ عملی پایعنین آموزش، ی ای اصلۀی و به شناخت دو پاسازدیم
  

  یطراحه یآتل ،ی و عملينظري، پایۀ  معمارمدارس ،یآموزشند یفرا، ي معمارآموزش :کلمات کلیدي
  
 
   مقدمه-1

فه یدارد که وظیان می بیرامون آموزش عالیمباحثات پ
 ییکوفاش ي برایمناسب و بستر طیجاد محیدانشگاه ا

ان یان دانشجوی در م1نقادانه و تفکر يات، روشنگریکشف
ق و کشف به عنوان ی تحقامروزه پرس و جو،. باشدیم

      در نظر گرفته ی آموزشيها برنامهی اصليهاتیفعال
 افراد ي براینی نويهان مباحثات، فرصتیا. شودیم

 خود را يهاآورد تا برنامهیفراهم مخته یو فره یدانشگاه
 آموزش يریگ نقش خود را در شکلنموده وت یتقو

ت آموزش یفیکن راستا یدر هم و دهندش ی افزایکارشناس
  .ابدی بهبود زین

 ي کارآمديها روشيریکارگه ازمند بی نيآموزش معمار
 برگرفته از یفی و کی کميازهای به نییاست تا در پاسخگو

ش ی خود را به نماییآن کاری نوي اقتصاد-یتوسعه اجتماع
  و مؤسسات مختلفين راستا مدارس معماریدر ا. دنبگذار

  ند تا با ینمای ما تالش م در جهان و در کشوریآموزش عال
  
  
  
  
  

  
  
  
 يها دروس و ارائه آنها به روشيبرنامه و محتوام یظـتن
 اهداف ي برايتر مناسبيها، پاسخ و مناسبستهیشا

ن یا. م شده آماده سازندی ترسياندازها و چشمیآموزش
انجامند و از ی بيد دانش معماریبه تول دی باییها از سوتالش

ک در ین دانش را به صورت آکادمیگر آموزش ایطرف د
ن یبه هم. نه سازندی نهادیآموزش يهاطیمؤسسات و مح

ن رشته ی آموزش ايسبب از گذشته تا حال، مدارس معمار
  بعضاً کامالً متفاوت دنبال   گوناگون ويهاوهیرا با ش

 ي نظريهات آموزشین راستا نقش و ظرفیاند و در انموده
ق بارز ی، از مصادياحرفه  ویملم عیزان توجه به تعالیو م

ها دگاهیز دی تمای اصليهانگاه متفاوت به آموزش و از مؤلفه
  . بوده استی آموزشيهاوهیو ش

ژة ی ويها از شاخهیکی، به عنوان يامروزه آموزش معمار
دغدغۀ . از داردی ني ابتکاريهاییآموزش، به گسترش توانا

 ي برايبعدرم سهۀ معماران، به وجود آوردن فضا و فیاول
 همچون.  انسان در آن فضاستيهاتیبرآورده ساختن فعال

 به ی به طور کلزی نيگر آموزش، آموزش معماریانواع د
  . پردازدی حرفه و جامعه ميهاحفظ و انتقال ارزش

ک فعل و انفعال ی در ی انسانيهاطینش محیاز آنجا که آفر
زش رد، آمویگین عقل، احساس و شهود صورت میماب

  
   19/12/87 و تاریخ تصویب نهایی 13/10/87تاریخ دریافت مقاله 

       دانشکده مهندسی معماري و شهرسازي، دانشگاه علم ، استادیار 1
   :پست الکترونیکی، )نویسنده مسئول(و صنعت ایران  

                                                alalhesabi@iust.ac.ir  
 دانشکده مهندسی معماري و شهرسازي، دانشگاه ،دانشجوي دکتري 2

 علم و صنعت ایران
  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   مهران علی الحسابی و همکاریه آموزش طراحی در مدارس معماري                                                                                                               ر تج

 324                 1388، تابستان  4، شماره 3وري آموزش، سال سوم، جلد فنانشریه علمی پژوهشی             

 به سمت ظهور ییراهنماو ت ید به عنوان تربی بايمعمار
 که يکالبد يادهی اي و اجراخلق تجسم، ي برایی هاییتوانا

ن امر فهم یا. ها دارد، در نظر گرفته شودشه در سنتیر
 اما وابسته را ،مختلف ي آموزش معمارروش از دو یجامع
، ن آموزشی ای اصلۀی و به شناخت دو پاسازدی ميضرور

-ی مدد مي و نظريۀ تئوری و پا،ی و مهارتیۀ عملی پایعنی
  .رساند

از چه  دیبا است و آموزش آن يا چگونه رشتهينکه معماریا
ت آن قابل یماه عت ویرد، با توجه به طبی بهره گییهاروش

 يهاطهیح  با يمعمار زان ارتباط آموزشیم.  استیابیارز
 يبند و طبقهخاب انتيهامؤلفه نیتر از مهمی و عملينظر

 ین آموزشی نويهادگاهیدر د .است  آنی آموزشيهاروش
 وجود یتفاوت اساس» میتعل«و » آموزش« يهاان واژهیم

 ، دانش»يا کارآموزیم یتعل«ن است که یاعتقاد بر ا دارد و
  مستقل دارد که با ساز ويااز به دورهی است و نیخاص

به  که صرفاً معمول، ی آموزشيها دورهي برگزاريکارها
م و یتعل انیز میتما. پردازند، متفاوت استیآموزش اصول م

ک ی ين برایداوطلب ،يام حرفهین است که در تعلیآموزش ا
 ي برایدورة آموزش ابند امایی می آمادگيانقش حرفه

 بدون آنکه لزوماً ،شده است ین طراحیش فهم داوطلبیافزا
مورد اول، . دیده نماژه آمایخاص و و  نقشيفای ايآنها را برا

 که دورة یانه باشد، در حالیگراعمل د به طور غالبیبا
  . استيتر و نظریکل ، در محتوایشآموز

 و يجاد شده در آموزش معماریرسد تحوالت ایبه نظر م
 ید آموزش طراحی جديها به روشی سنتيهاوهیر شییتغ
ن ی آموزش ايهاند و روشی در فراید نظر اساسیز، تجدین
ن یت ایبا توجه به اهم .ر نموده استیناپذشته را اجتنابر

 ۀنیزم  دری متفاوتاتی گذشته تجربيهاموضوع در سال
 کشور انجام شده يها در دانشگاهيمعمار یآموزش طراح

 در ي ارزشمندجینتارغم محدود بودن دامنه آنها، یکه عل
ات، ین تجربیدر ا. اند گذاردهی علميهاطیار محیاخت

 و ی عمل موضوعات کامالً و بایبستر واقع در یطراحآموزش 
 ي از آنها در قالب قراردادهای انجام گرفته که برخییاجرا
 خود را به ی علميهاافتهیات و ی، فرصت ارائه نظریاتیعمل
  .اندافتهی یی اجرايهاگاهدست

رات محسوس و یی از تغير، شاهد شماری اخيهادر سال
ر نمود یوامع معاصر، نظ جيوسته در ساختار کالبدیپ

 - يراث کالبدی، زوال مینینشهیمعضالت مسکن و حاش
 يهاسازه  دریدگیچیش پی و افزای انسانيهاطی محیخیتار
 که روند یزمان. میاد بودهی جديهام و انواع ساختمانیعظ

 يابد، به طور آشکار تقاضا برایها ادامه دهین پدیتحول ا
 از دانش رو به يعددترد و متی جديهانهیاشکال و زم

 یستی زيهاطیجاد محی ای گذارد دانش چگونگیش میافزا
راث ی حفاظت از میر، دانش چگونگی جوامع فقيبهتر برا

ت و حل ی هدایبرجا مانده از گذشتگان، دانش چگونگ
ر کودکان، افراد یژه، نظی ویتیمشکالت مربوط به اقشار جمع

 را يامروزر که بخش عمدة جوامع یمعلول و افراد فق
 ي و عملکردی شکلیدهند و دانش ساماندهیل میتشک

  . يط کالبدیاجزاء مح
ن است که یشود، انجا مطرح یتواند در ای که میل اساسؤاس
 ي متداول و معمول در مدارس معماريا آموزش معماریآ

ن است یگر ایل دؤادهد؟ سیها را ارائه من دانشیما، انواع ا
ق ی، دانش و تحقيآموزش معمار یستم کنونیا در سیکه آ

 ،ی از نظام آموزشی، به عنوان جزئيا حرفهيهانهیزم در
د شده و یا دانش تولیر؟ آیا خی است ییواجد ارزش واال

رات یی به تغیی توان پاسخگوین نظام آموزشیمحصوالت ا
تواند به طور مؤثر به مطالبات یشغل و حرفه را دارد و م

شوند، واکنش نشان دهند؟ ی که توسط جامعه وضع میواقع
 ، اجزايي معماریق آن است که آموزش کنونیفرض تحق

 شکل يم برجسته هنریک پارادای خود را در قالب ۀمتشکل
 يهاي داور،یبر ادراك شخص لهین وسیدهد تا بدیم

 ییگر، توانای ديهامیکه در کنار پارادا تصور و شهود، یدرون
د ی را دارند، تأکیانسان يهاطینش محی آفري برايسازنهیزم
  .جاد گرددی ايد اثر معماریت تولید و ظرفوش
  
  قی روش تحق-2
ت آموزش یاهمضمن مرور  در آن دارد تا یسعن مقاله یا

 را، چه از ي معماری، تجربه آموزش طراحيک معماریآکادم
 و ی و چه در ابعاد عملياد دانش حرفهی و توليبعد نظر

 قرار داده یمعرض نقد و بررس در یی اجرايهاورود به عرصه
 دانشگاه، ين تجربه برای حاصل از ايو دستاوردها

ن منظور با ی ايبرا .دیح نمای و دانشجو را تشریدانشگاه
 یمؤسسات آموزش عال اتی تجربی و بررسياسنادمطالعات 

 در  دانشجورشی پذيارهایمعدر داخل و خارج کشور، 
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 ياو محتوگرفته ل قرار یه و تحلیمورد تجز يمدارس معمار
ن یهمچن .ده استی گردی بررسزی نها آنیدروس آموزش

 يهاهیت آتلی فعالدربارة  و اساتید صاحبنظرانيهادگاهید
، ها انجام شدهدها و مصاحبهیۀ بازدیبر پاکه  یطراحآموزش 

 دهیگرد يبند و مثبت طبقهی منفيهاشیدر دو دسته گرا
   ستم آموزشیس به میتعمقابلج حاصله ینتاه  کاست

   .باشدیم ياهیآتل
   به   پاسخباست که  ا آنیدر پقاله ن میات یدر نها
 آموزش ی از چگونگینینوشده، درك  مطرحيهادغدغه
 ها و دانش موردتواند بستر توسعۀ مهارتی را که ميمعمار

  را فراهم سازد،ی انسانيهاطینش محیآفرخلق و  ياز براین
   انی م تعادلجادیجهت ا یی و راهکارهانمودهطرح 
مطرح  ي معمارند آموزشیدر فرا ی و عملي نظريهاآموزش

  .دینما
  
 يکاربرد و یضرورت توجه به ابعاد عمل -3

 یآموزش طراح
دگاه ی در دن حرفهیا نقش ،ي آموزش معماریدر نظام کنون
و اجتماع ک هنر وابسته به نظام ی به عنوان يمتداول معمار

 آثارنش ی به آفر عمدتاًيشته، معماردر گذ. گرددی میتلق
 و اختصاص داشت ی شخصيها در مکاني فرديهنر

شتر بر تجربه، یۀ بی و با تکيز شهودی ن آنی طراحيهاروش
وه، ین شیاگر چه ا. بود یمبتننظر و استعداد شخص طراح 

 يهادار نسلی باارزش و پاي از دستاوردهايدر تعداد
 یچگونگ امروزه حرفه و  اماده است،یجه رسیگذشته به نت

مواجه  ی اساسيها چالشوه باین شی ا بايمعمارآموزش 
  است کهیر زمانی د معماریکه نقش سنت يطوره ب شده،

   یکیزی فيهاتوسعه. قرار گرفته استد ی تهددر معرض
 و بحران موجود در شکل و  شهرها و جوامع معاصرهیرویب

ن امر را به اثبات ی، ا موجود در آنهايکالبد شهرها و بناها
   .]1[ رساندیم

 مختلف يهات رشتهیماهذات و  ،یه آموزش دانشگاهیدر رو
 آموزش با يها ارتباط روشی، در درجه و چگونگیعلم
  فا ی ای نقش اساس، آن دانشی و عملي نظريهاطهیح
 يهاد روشیکأ تیلی تحصيها از رشتهیدر برخ .دینمایم

 و انجام پژوهش و ي نظريهاهدگایها و دنهی بر زمیآموزش
گر، ی ديهان راستا است، حال آنکه در رشتهیق در ایتحق

ن ی، چنير معماری نظيا چند مؤلفهيهاژه در رشتهیوهب
 دو يا موضوع با رابطهي نظريد که محورهاینمایجاب میا

، ی از آموزش تعامليریگان استاد و دانشجو و بهرهیه میسو
 با ی علم صرفاًيهادگاهیان دیوند می پينه برقراریزم

 و یات عملیها و تجربوهی با شیی و آشنایدانیموضوعات م
  .  را فراهم سازدیطراح

، ي متنوع نظريهادگاهین اساس و با نگاه به دیبر هم
     در ی متفاوت گوناگون و بعضاًی آموزشيهاروش

ن ی از ایدر شکل«.  به وجود آمده استي معماريهادانشکده
 بدون ارتباط منسجم با دروس ي نظريهاها، درسآموزش

وند ی پيس شده و برقراری تدري نظريها در کالسیعمل
. شودیان گذارده میان آنها به طور کامل بر عهده دانشجویم

 در کارگاه يس دروس نظریوه، تدرین شیشکل مقابل ا
 ي همگام با طرح مباحث نظری است و طراحيمعمار

ست که بر  اياوهیانه، شیکل مش. شودیآموزش داده م
گر ارائه یکدی به موازات ي و نظریاساس آن دروس عمل

 کارگاه ينارهاین دو بخش را سمیوند ایشوند و پیم
، در وة مذکورین سه شیک از ایهر . سازدی برقرار میطراح

    مختلف تجربهيهاا به گونهی دني معماريهادانشکده
 يهانهیزم ،ری اخيهار سالها دوهین شی ایابیارز. اندشده

   .]2[ » را به وجود آورده استی فراوانیپژوهش
 در مقاطع یلیالت تکمی تحصی آموزشيها دورهۀبا توسع

 و گسترش علوم مرتبط با يارشد و دکتر یکارشناس
ن و یین رشته و تبیتر به ای، ضرورت نگاه تخصصيمعمار

 يارشتهان ی و می موضوعيهانهی در زمين دانش نظریتدو
ن ین راستا و از ایدر هم. افته استیت یش اهمیش از پیب

 يریند فراگی در فرایجاد انضباط علمید ضمن ایق بایطر
ن رشته، بر یت در دانش آموختگان ایدانش و رشد خالق

     بايز معماریر قابل تمای و غیت ارتباط درونیتقو
 با جامعه يترد شده و تعامل فعالیکأگر تی ديهاتخصص

. رار گرددق حاکم بر آن بریی اجرا-ی عملي و فضاياحرفه
 يها و گروهي معماریتنوع موضوعات مرتبط با طراح

شتر یوند هر چه بیز ضرورت پیند نین فرایمخاطب ا
 يها و درخواستی اجتماعيازهایک با نی آکادميهاآموزش

ن یبد. سازدی را دوچندان ميا حرفهيها بر حوزهیمبتن
ان علوم ی فعال ميان ضمن آن که ارتباط نظرتویب میترت

 يهاوهین نمود، شیمأ را تي معماریمختلف مرتبط با طراح
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 يا مختلف در کار حرفهيهاهماهنگ نمودن تخصص
ن هدف ی در معرض تجربه قرار داد که تحقق ا نیز رایگروه

 يا حرفهي کاربردهاي بر مبنايجز با گسترش آموزش نظر
  . نخواهد بودمیسر

  
  می آموزش و تعليهامیپارادا -4

جه ین نتی به ایل استقرائیبر اساس تحل از مطالعات يشمار
ها در میر پارادایی تغي برای مستدللیدالاند که افتهیدست 

، یکیم مکانی پارادااساسبر . م وجود داردیآموزش و تعل
    ازیقابل توجه، به تعداد يند آموزش در معماریفرآ

، برنامۀ  آموزشيفضا  کهاست ابستهو منفصل، يهامؤلفه
 يمحتوا، ی آموزشيهادوره نمرات،ستم یس، یآموزش

  شماره از جمله آنها بنات یها، و تمرکنفرانسآموزش و 
  .]4و3[ روندیم

 عمل یچگونگ آموزش در یکیش مکانیگرامحصول 
ن یان در ایدانشجو که يطوربه . شودیان مینماان یدانشجو

ات و ی خصوصشوند کهیه می شبییهانیماشبه  ،شیگرا
وترها یو کامپ هانیدوربها، صوتضبطبه  آنها يهایژگیو

 ینی خود در بازآفرییدانشجو نسبت به توانا. ه استیشب
   یابیا نشان داده شده است، ارزشیآنچه که به او گفته 

 ز تنها به منظوری ن امتحاناتن راستایهمدر . شودیم
 که از قبل به منظور یمطالب ینی بازآفرییسنجش توانا

  .  داردیی، کارا در امتحان ارائه شده استیآمادگ
 برآورده يان، برای دانشجويازهای نيجاه  بند آموزشیفرا

م یدر پارادا. است  شدهینظام آموزش طراحکردن اهداف 
  مرتبط ساختن اطالعاتي برادی و اسات، مدرسانیکیمکان

کنند، تالش یگو م که بازيا پراکندهمتفاوت و بعضاً
. گیردیصورت نم یا اصالً تالشی  ودهندی انجام ميمختصر
ا یدرس  ي، به محتوایا موضوع درسیدرس ک ی يمحتوا

تصور وجود   وشودی نم و ارتباط دادهگر ارجاعی دموضوع
 رمرتبط شکل گرفتهی متعدد و غي را که از اجزایدانش

 و  حال آنکه دروس مختلف.دینمایت میاست، تقو
جامع و با ک سامانه ی در یستی بایموضوعات متفاوت درس

  .ندی را دنبال نماي واحدي مشترك، راستایهدف
 بر درك ،یکیم مکانی بر خالف پاراداياسامانهم یپارادا

م یدر پارادا .دینمای دانش، تمرکز ميان اجزایارتباطات م
      در ي و موضوعات آموزش معمارمی مفاهياسامانه

ک از آنها روش ی هر يشوند و برایمارائه  ی خاصيدبنطبقه
  :گرددیآموزش مناسب تدارك م

م به خود یبا آموختن مستق از موضوعات یبرخ) 1
  .شوندی ميریادگی بازدهن یبهتر يداراشخص، 

آموختن آنها به  قی از طر از موضوعاتیبرخ) 2
. را خواهند داشت یآموزش ییکاران یبهترگران، ید
  )هی علميها حوزهیام آموزشه به نظیشب(
ح بهتر یق ارائه و توضیها از طر از مهارتیبعض) 3
  .دنشوی گرفته مادی داده و ادی
 يق برگزاریطر از يادی از مسائل بنیبرخ) 4

و نۀ مربوطه یک متخصص در زمینار توسط یسم
   ارائه  ي وتیهداان با یمشارکت فعال دانشجو

  .دنشویم
  

  ير آموزش معمايهاروش -5
 در سراسر جهان آموزش     يعماران در صدها مدرسۀ معمار    م

د کـه   یـ آیبـه نظـر مـ     . کننـد یافت م یمات الزم را در   یو تعل 
، بـه طـور قابـل    ي معماری آموزش طراحات مربوط به نیتمر

ها در  نین تمر یا .دنا مشابه باش  ی در اکثر نقاط دن    يامالحظه
 عنوان ه بهیآتل ن سبب یشوند و به هم   یه انجام م  ی آتل يفضا

م یب مفـاه  یـ  کشف، فعـل و انفعـال و ترک        ي برا یمکان اصل 
ـ   برخـوردار ی خاصيبرتر از   يمعمار مـشابهت در  . باشـد یم

ق مـشترك   یجاد زبـان و سـال     ی ا ات آموزش موجب  يهاوهیش
ــ ــاران   و یطراح ــرك معم ــهیزمدر تح ــان ــصيه      وی تخص
 غالـب   ی کـه اختالفـات فرهنگـ      يمـوارد  در   ی، حت ياحرفه

   .آوردیم مهستند را فراه
ان یـ  ميهـا ا مشابهتیآکه ن موضوع ی ا در خصوص  هر چند 

بـه  الن را یالتحـص  فـارغ یی، تجربـه و کـارا   يمدارس معمـار  
 یر منف یثأنکه ت یا ا ی و   دهدیر قرار م  یتحت تأث صورت مثبت   

 يجـد  دیـ تردهنـوز   ،   آنان دارد  یت طراح یفی و ک  ییدر کارا 
مـدارس   در   آمـوزش خچـۀ   ی تار يریـ گیبا پ  .]5[ وجود دارد 

افت کـه توسـط     یسم متفاوت را    یتوان سه مکان  ی، م يمعمار
 4 در آلمان و وخوتمـاس     3 در فرانسه، باهاوس   2بای ز يهنرها

  . انددهیه اتخاذ گردیدر روس
ـ  از آتلياۀ مجموعه ی بر پا  5بای ز يمدرسۀ هنرها  شـکل  هـا  هی

ک ی که معموالً     واحد یتیریمده به واسطۀ    یهر آتل . بودافته  ی
.  مـشخص خـود را داشـت       تیشخـص ،  بودده  یدمیمعمار تعل 
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  سیستم آموزشی
  بوزار

 )معماري یونان باستاناصول ( پنج نظم معماري کالسیک را آموزش می دادند ←مقدمات 

 آمادگی براي
  آزمون ورودي

 آزمون کتبی

 دکور
 اسکیس

  طراحی داخلی و مقطع مهم بود- طراحی سرستون
  ساعت بدون کرکسیون12

 رقابـت   يه مربوطـه، بـرا    یـ ان پـس از ورود بـه آتل       یدانشجو
 .]6[ دنـد یدیم مـ  ی که متشکل از سه بخش بود، تعل       يورود
 آمـوزش  6سی اسـک  و یی ابتـدا   آنها مسائل  به اول،   ۀمرحلدر  

شـد بـا   ین خواسته مـ  ین بخش از داوطلب   یدر ا . شدیداده م 
سـاده  ک سـاختار  یـ ک، ی کالسـ يراستفاده از اصـول معمـا     

 در بخـش دوم، از آنهـا خواسـته    .  کننـد ی را طراحـ  يمعمار
ل سرستون را بـا     ی از قب  ي معمار ینیتزئ عنصرک  ی تاشد  یم

، آزمـون   آمـوزش بخش سوم از    . م کنند یاس بزرگ ترس  یمق
  .آزمودین را می داوطلبی جامع بود که دانش علمیکتب
  
  
  
  
  
  
  
  

ش ی را در پی متفاوتياهاستیباهاوس و وخوتماس س
      آموزشعمده برتمرکز هنوز به هر حال، . گرفتند
 ی و طراحيف هنری انجام تکالياز برای موردنيهامهارت

سوابق  ارائه مدارك وباهاوس، مدرسۀ در . مختلف بود
  دانشجورشی پذي براياکنندهنیی عامل تع،يقو یآموزش

 ینیداوطلب) رزومه (ي مجموعۀ سوابق کاربه صورتبود که 
    ارائهرفته شوند، ی به عنوان دانشجو پذقصد داشتندکه 

    بودند، يشتری تجربۀ بي که داراینیداوطلب. دیگردیم
کار ه  بان برتری و دانشجوتوانستند به عنوان افراد ماهرتریم

 يها آنها مدارك دورهتان راستا، الزم بود یدر ا. گرفته شوند
 و صنعت را که از قبل به ياه حرفيهانهیزم در یمیتعل

است آزمون یوخوتماس س. ده بودند، ارائه دهندیاتمام رسان
انتظار داشت  آن يبا برگزار وکرد ی را اجرا ميورود
  ويساز، مدلیم، نقاشیان در ترسی دانشجويهاییتوانا

 ی مناسبیده شود و حد آمادگی سنجی فنيهادرك نقشه
  .]7[ گرددو احراز  در دانشجیجهت آغاز دوره آموزش

 در ي بر آموزش معمارین مدارس با درجات متفاوتیا
 در یحتد که یآیاند و به نظر مر گذاشتهیسراسر جهان، تأث
 يرش در مدارس معماری پذيهااستیسروزگار حاضر 

، دا کردهیر پییآنچه که تغ. نشده است متحول یلیخ

 و جرا است که بجا و مناسب بودن اي و تنوع ابزاریدگیچیپ
  . دنکین میی تعها را سنجشیچگونگ

هفت  بر اساس يرش در مدارس معماری پذامروزه معموالً
رستان، ی نمرات دورة دبعبارتند ازشود که یار انجام میمع

، ي وروديها مصاحبه،یلیتحص استعداد ی عموميهاآزمون
 يا حرفهۀسابق، ي خاص سنجش استعداد معماريهاآزمون

  ل یلـ تح1 مارهـ شدولـج. هانامههیت و توصه، مقاالـرزومو 
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

 100 بیش ازشده بر روي معیارهاي پذیرش را که در انجام
  .دهدمدرسۀ معماري اتخاذ شده است، نشان می

 از یدهد که برخیل، نشان میه و تحلیج حاصل از تجزینتا
گر ی ديارهایتر از معرگذاریار تاثیرش بسی پذيارهایمع

د یرستان تأکی نمرات دبيطور معمول بر روه ب. هستند
% 47در حدود %). 2/93( صورت گرفته است يشتریب

رفته شده یشتر پذی بیلی تحصيمدارس، آزمون استعدادها
دهد که ی مل نشانیه و تحلیج حاصل از تجزینتا. است

نام در   ثبتي برای عمليها مهارتيشتر بر روید بیتأک
 را به همراه خواهد یلیت تحصیفی، ارتقاء کیدوره آموزش

 تفکر و يهاییرسد دانش و توانایحال آنکه به نظر م. داشت
  مرتبط یقدرت نقد داوطلبان که آنها را با منطق طراح

  .ردیگیت قرار میسازد، در درجۀ دوم اهمیم
الت ی از تمایرش دانشجو بازتابی پذيهااستیس در مجموع،

م و ی ترسيهامهارت است که عمدتاً بر يمدارس معمار
ز رشد یل نیدر طول دورة تحص. کنندید میب فرم تأکیترک

 در کنار ي از آموزش معمارياها به عنوان جنبهن مهارتیا
    د قرار ی، مورد تأکيریادگیج یگر آموزش و نتایابعاد د

 يدوارکننده برای اميها از تالشياامروزه پاره. ردیگیم
 صورت گرفته يحانات ورودن دو مقوله در امتیتعادل ا

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   مهران علی الحسابی و همکاریه آموزش طراحی در مدارس معماري                                                                                                               ر تج

 328                 1388، تابستان  4، شماره 3وري آموزش، سال سوم، جلد فنانشریه علمی پژوهشی             

وة یتوان به آن اشاره کرد، شین باره می که در ایمثال. است
 ی در بمبئ7ي رضويشده توسط دانشکدة معماررفتهیپذ

  . است
   شتر بر ی، بيوه، بخش اول امتحان ورودین شیدر ا
م و تجسم فضاها ینۀ ترسیان در زمی دانشجويهاییتوانا
 دوم آزمون به سنجش کند، حال آنکه قسمتید میتأک

توانند به طور ی که در آن داوطلبان مپردازد مییروش
، ی اجتماعيهار بخشی با شهر و زمرتبطنقادانه، موضوعات 

 که يگریوة دی ش.ابندی آن را دری و عناصر اجتماعیفرهنگ
 ي در قاهره اتخاذ کرده، برگزار8 مصریالمللنیدانشگاه ب

 يست که درك سه بعد ایآزمون سنجش استعداد به صورت
د، حال ینمایرامون را منعکس میط پیان از محیدانشجو

ان و ی دانشجوي و معماريآنکه به موازات آن، سوابق هنر
ز در یکنند نیم   ی را که در آن زندگیطیدرك آنها از مح

  .ردیگینظر م
  
   محتواي دروس نظري-6

در اکثر نقاط جهان، آموزش معماري دچار نوعی قطع 
ط با محیط بیرونی و ناتوان از مواجهه با مسائل واقعی ارتبا

آزمودن این فرضیه، که . هاي انسانی شده استمحیط
المللی در هاي متعددي توسط جوامع بینمباحثات و بررسی

خصوص آن انجام شده است، به بررسی مطالعات رفتار 
این مطالعات ممکن است به عنوان . محیط بستگی دارد

هایی را در برنامۀ آموزشی معماري، دیدگاهزمینۀ اصلی در 
. هاي انسانی، فراهم آوردفهم و مواجهه دانشجویان با محیط

هاي زیادي پیرامون این گرایشات در در حقیقت، بحث
قلمروي طراحی و معماري وجود دارد و نظرات متنوع و 
گسترده دربارة چرایی و چگونگی ارائۀ آنها در برنامۀ 

  . ان شده استآموزشی معماري بی
با انتخاب مدارس معماري خاورمیانه و از طریق مرور منابع 
اینترنتی و تجزیه و تحلیل محتواي اولیه و بروشورهاي 

 برنامۀ آموزشی در نه کشور 15موجود، تحقیقی دربارة 
از تحقیق انجام شده، چنین . منطقه، صورت گرفته است

رسی در  عنوان د33ها، نتیجه می شود که در این دوره
ارتباط با رفتار محیط، تحت عناوین مختلف ارائه شده که از 

 عنوان در دورة آموزشی اصلی ارائه    27این تعداد، 
 عنوان از این دروس به صورت 6در حالی که . اندگردیده

هدف وجودي این . واحدهاي اختیاري پیشنهاد شده است
ر اکثر دروس، مطالعۀ روابط متقابل انسان و محیط بوده و د

ها، حداقل یک درس به منظور پوشش ارتباط تعاملی برنامه
  . میان فرهنگ، رفتار انسان و محیط مصنوع، ارائه شده است

بیشترین تعداد دروس، در برنامۀ آموزشی دانشگاه ملک 
المللی مصر مورد توجه قرار گرفته که  و دانشگاه بین9فیصل

در . اندگنجانده درس اجباري را در برنامۀ خود 5هر کدام، 
ها به طور حالی که پارادایم رفتار محیط در برخی از برنامه

آید این رویه در سنجیده گنجانده شده است، به نظر می
برنامۀ معماري . تعدادي دیگر به سطح مطلوبی نرسیده است

دهد که دانشگاه بحرین، سه درس اختیاري پیشنهاد می
موضوعات . گردد نمیهیچ یک در برنامۀ آموزشی اصلی ارائه
 و 11، دانشگاه دمشق10رفتار محیط در دانشگاه عربی بیروت

 هیچ  زیراآیند؛، مهم به نظر نمی12دانشگاه سلطان قابوس
پیشنهادي براي دروس اصلی یا اختیاري صورت نگرفته 

هاي ایران، دانشگاه در برنامۀ آموزشی دانشگاه. است
 و سه 15نشگاه کویت، دا14، دانشگاه آمریکایی بیروت13حلب

ریزي آموزشی رفتار محیط دانشگاه عربستان سعودي، برنامه
به طور واضح در عناوین و محتواي دروس مدنظر قرار 

هاي از طرف دیگر، ارزیابی کاربردي و روش. گرفته است
اجرایی و عملیاتی مطالعات محیطی در برنامۀ آموزشی 

 و سه 16ربیدانشگاه ملک فیصل، دانشگاه امارات متحدة ع
در . دانشگاه مصري، به شدت مورد تأکید قرار گرفته است
هاي برخی از موارد، این موضوعات تحت عناوین روش

درك ارزش تحقیق و . اندتحقیق و طراحی، ارائه شده
هاي آن در طراحی براي دانشجویان معماري آموزش روش

دورة کارشناسی، در برنامۀ دانشگاه ملک فیصل، دانشگاه 
المللی مصر و دانشگاه امارات متحدة عربی، در قالب نبی

  .ارائه شده است» هاي تحقیقروش«درس اجباري 
  
  هاي انتقال دانش نظري روش6-1

کوشند تا دانش نظري در حالی که مدرسان معماري می
الزم جهت موفقیت در حوزة عملی را فراهم نمایند، بایستی 

اي و فهومی حرفهبه روش انتقال این دانش، به عنوان م
میان ماهیت موضوعات . اجتماعی نیز توجه نشان دهند

  آموزشی و چیستی هر موضوع و روش انتقال این دانش بـه 
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هاي دوره. متخصصین جوان ارتباط معناداري وجود دارد
و » چیستی«آموزشی عمومی، به فواصل موجود میان 

 را هاي مناسب در این راستااشاره داشته و روش» چگونگی«
    .]10-8[ دهندمورد توجه قرار می

 : فرهنگی- هاي اجتماعی گرایش هنري در برابر گرایش-
سیستم کنونی آموزش معماري به ایجاد و تقویت توان 

 مدرسان و -هنري شاخص در میان اعضاي خود، اعم از 
گیري از ذوق و قریحۀ  گرایش دارد تا با بهره-دانشجویان

هاي هود و تصور مسئولیت ش وشخصی، ادراکات درونی
 براي آنکه معماران البته. اي خود را به انجام رسانندحرفه

اجتماعی نیز به طور صحیح  -هاي فرهنگیآینده در زمینه
هاي وابسته به اجتماع را مدنظر قرار عمل نمایند و واقعیت

هاي انسانی را دریابند، مسائل دهند و مفهوم واقعی محیط
در . م باید مورد تأکید قرار گیرد فرهنگی ه-اجتماعی 

هاي دانشجویان در این واقع، تحقق این امر به بسط مهارت
هاي معمول گرایش ها نیاز دارد که فراتر از ظرفیتزمینه

هدف آموزش معماري باید تکمیل کردن و . هنري است
توسعه بخشیدن به توان و ظرفیت معماران جوان در 

اي باشد و نه جایگزینی یا پاسخگویی به نیازهاي حرفه
  .حذف کردن

ل دارند که ی تما معموالًمدرسان : حقیقت در برابر فرضیه- 
ان ی، به دانشجوی طراحآموزشی يها پروژهيریگدر شکل

 هايری از متغياری بسوشنهاد دهند ی را پی فرضيهاآزمون
 حالی کهدر . انگارندده ی ناد را در پروسۀ آموزشنهیزم

ان فراهم ی دانشجوين امکان را براید انتوانی میتجارب واقع
و  نموده را درك واقعی هايری و متغیق عملید تا حقانآور

 در .تجربه نمایند ی واقعيهاتی موقعطراحی خود را در
 هآمادهاي ها و تحلیلری ارائۀ تفسبه مدرسان بسیاري موارد

بدین  .پردازندمیان یدانشجوبه شده ط ساختهیدربارة مح
 در واقعیکاوش موضوعات  هاي آنها دررشد تواناییترتیب 

 .گردد، محدود میشدهط ساختهیان فرهنگ و محیارتباط م
 علوم به عنوان پیکرة دانش در برابر علوم به عنوان - 

 دانش، مدرسان بخشی ازهنگام آموزش هر در  :شیوة کاوش
ق و ی حقااي ازمجموعهل دارند که آن را به عنوان یتما

 .، نشان دهندیند نقد علمین به مثابه فرآیها و همچنيتئور
 که حاصل یان انواع دانشی ميزید تمای بادر حالی که

 است، وجود داشته باشد و دانشجو از آنها يقات معماریتحق

قات یدانش حاصل از تحق. دی و آنها را تجربه نماشدهآگاه 
نده را درك یق فهم بهتر گذشته، آی آنست که از طریدر پ

در عین . دیزمابیارش را یم مورد پذیق مفاهی تحقوده ونم
د را ی جديهانشیات و بیق، فرضی دانش حاصل از تحقحال

د یم و اصول جدیق مفاهی تحقه ودی بخش و گسترشتوسعه
 .کندی کاوش مدهنده به طراحی راشکل

آتلیۀ طراحی معماري، ستون  : دانش در برابر طراحی- 
ندرت فعالیت تحقیقی   بهفقرات آموزش معماري است که

پذیرد و بر پایۀ این دیدگاه که مضمون در آن انجام می
طراحی باید به سمت اهداف عملی هدایت شود، سازمان 

بدیهی است که دانش و روش آموزشی . یافته است
  اما چنان؛جانشینی براي تمرین تصور معماري وجود ندارد

ح کلی چه سطح این آموزش ناکافی باشد، به تنزل سط
 هاي فرمی موفقیت در انجام تمرین. انجامدطراحی می

   اگر . تواند جایگزین ادراك تجربیات واقعی شودنمی
هاي مختلف دانش که معماري به آن نیاز دارد، نادیده حوزه

گرفته شوند، این حرفه اعتبار خود را در جامعه از دست 
هاي بنابراین باید تجربیات عملی با تمرین. خواهد داد

  .طراحی همگام گردد
  
  هی آتلیت آموزشی فعال-7

هاي آموزش معماري بر پایۀ هایی که از فعالیت آتلیهارزیابی
ها انجام شده، نشانگر مطالعات موردي، بازدیدها و مصاحبه

شماري از موضوعات اساسی است که در سیستم آموزش 
  . باشداي قابل تعمیم میآتلیه

هاي منفی و مثبت قابل گرایشاین موضوعات در دو دسته 
بندي هاي مثبت و منفی این طبقهگرایش. بندي استطبقه

در دو بخش عبارتند از فرآیند طراحی در آتلیه و شیوة 
   این . تدریسی که توسط استاد آتلیه اتخاذ شده است

   بندي بر این اساس استوار است که فرآیندها و طبقه
اي کنترل آتلیه به گونهگرفته شده در  کاره هاي برویه

گردند که تکالیف آتلیه بر حسب مضمون و موضوعات 
از طرف دیگر، مربیان تمایل دارند در . کلیدي تنظیم شوند

ها ها و تکنیکاي از ایدههر تکلیف طراحی به مجموعه
دست یابند که در عین حال با شیوة آموزشی انتخاب شده 

  .هماهنگ باشد
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ت گرفته، نشانگر نکات ضعف و در حالی که ارزیابی صور
گرایشات منفی سیستم آموزشی است، گرایشات مثبتی نیز 

دهد که در مجموع، نتایج نشان می. گردددر آن مشاهده می
عالقه و آگاهی رو به رشدي دربارة اهمیت فرآیند طراحی 

اي، و توجه به به عنوان بخش اصلی تعلیم و آموزش آتلیه
 ضوعات اجتماعی و فرهنگی، لزوم ارتباط متقابل با مو

   .هاي واقعی وجود داردهاي اجتماعی و موقعیتگروه
  

هاي آموزشو تعادلهاي انسانیآفرینش محیط -8
  نظري و عملی

دهند که در روند آموزش هاي انجام شده نشان میتحلیل
هایی معماري و چگونگی تربیت معماران آینده گسست

ۀ مستقیم اتکاي مداوم بر ها، نتیجوجود دارد که این شکاف
هاي عملی و در حالی که آموزش. هاي نظري استآموزش

تجربی دور از دسترس و یا بیش از حد ساده تصور شده و 
دانـش شنـاخت و . شودبه آنـها اهمیت الزم داده نمـی

هاي انسانی که زندگی آحاد جامعه در آن احـاطه به محیط
و روش عملی در اجراي جریان دارد، نیازمند وجود دیدگاه 

هاي فعلی پذیرش دانشجو، سیاست. محتواي آموزشی است
هاي انتقال آن و روش محتواي دروس نظري و شیوه

اي، حضور ابعاد هنري معماري را در کنار ابعاد آموزش آتلیه
جان هابراکن . رسانداجتماعی یا محیطی آن به اثبات می

 :کنداین نکته را چنین مطرح می
هاي انسانی را بیاموزیم که چگونه  داریم دانش محیطما نیاز

  یابد، از مدارك تاریخی و معاصر چه چیزي ساختار می
هاي مختلف را با هم توانیم یاد بگیریم، چگونه نمونهمی

مقایسه کنیم، نحوة عمل آنها در طول زمان چیست و به 
آموزش . دهندطور پاسخ میه تغییرات شیوة سکونت چ

اري بدون فراگرفتن چگونگی عملکرد محیط طراحی معم
انسانی شبیه آموزش هنر درمان و شفا به دانشجویان 

شما . پزشکی بدون بیان چگونگی عملکرد بدن انسان است
توانید به پزشکی که نسبت به بدن انسان آگاهی ندارد، نمی

 دانش محیط انسانی باید حرفۀ ما را قدرت .اطمینان کنید
  .]11[بخشد 

  

  کتساب دانش و گسترش معیارهاي طراحیا  1- 8
تواند با گسترش معیارهاي طراحی در آتلیۀ معماري می

ریزي به عنوان برنامه. ریزي حاصل شودارائۀ مفهوم برنامه
یک نظام پردازش اطالعات، منبعی براي فرآیند منطقی 

اي را براي آموزشی است که چارچوب سازمان یافته
ع مختلف دانش مورد نیاز طراحی بندي انواگردآوري و طبقه

ریزي به عنوان یک فرآیند تحلیلی، برنامه. آوردبه وجود می
برد نه هاي هدفمند پیش میگیري را از طریق رویهتصمیم

    . هاي فردي یا ترجیحات شخصیاز طریق پنداشت
نیاز و گزینش ابزار  ریزي مؤثر تابع انواع دانش موردبرنامه

در این راستا، . ت چنین دانشی استمناسب اکتساب و ثب
ریزي فرآیند تحقیق و گسترش اطالعات و همچنین برنامه

 کنندگان از اهمیتهاي استفادهتحلیل نیازها و دغدغه
  .  برخوردار استبسیاري

 بررسی وضعیت موجود، که دانشجویان در آغاز فرآیند -
 .کنندهاي کلی موضوع را شناسایی میطراحی قالب

نیازها و تمایالت، که دانشجویان به تشخیص  تعریف -
  .پردازندهاي حال و آینده میها و محدویتفرصت

ها، که دانشجویان وارد حلها و راهیابی به پاسخ دست-
هاي انتخابی براي پاسخگویی به نیازها فرآیند تعیین شیوه

 .شوندمی
گیري دربارة نیازها و منابع، که دانشجویان به  تصمیم-
 .پردازندخاب و ثبت پاسخ طراحی میانت
 
  يریگجهی نت-9

هاي میان دهد که اگر گسستنتایج این تحقیق نشان می
هاي نظري و عملی معماري برطرف گردد، آنگاه آموزش

توان در راستاي تعمیق و ارتقاء آموزش معماري می
اگرچه این راهکارها . راهکارهایی را مورد توجه قرار داد

هاي آموزش سخی همه جانبه براي همۀ دغدغهتوانند پانمی
معماري باشند، اما قادر خواهند بود تا تعادل و هماهنگی 

هاي عملی و نظري در فرآیند تري میان آموزشمناسب
توجه به موارد و پیشنهادات . آموزشی معماري ایجاد نمایند

  :تواند گامی مؤثر در آغاز این راه به شمار آیدذیل می
  
در این ارتباط  :اي عمل کردنر کردن و منطقه جهانی فک- 

 که خواستار تفکر جهانی و اقدام 17عبارت مهم رنه دوبوس
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مدرسان معماري باید با . اي است، باید محقق شودمنطقه
هایی مناسب این امکان را براي دانشجویان فراهم روش

 طریق بتوانند فراتر از فضا، زمان و  اینآورند تا آنان از
تري ودرا مشاهده کنندو سوابق ومصادیق گستردهفرهنگ خ

از طرف دیگر، . هاي سکونت انسان را درك نماینداز شیوه
شوند، باید این زمانی که آنها با مسائل طراحی مواجه می

هاي واقعی براي موضوعات حلتوانایی را داشته باشند که راه
  .ویژه و داراي ساختار اجتماعی خاص ارائه نمایند

 
این راهکار بر  :هایم متعادل دروس نظري و کارگاه تنظ- 

ادغام دانش حاصل از دروس نظري در فرآیند طراحی در 
هاي طراحی باید بر پایۀ     ایده. کندآتلیه، تأکید می

هایی شکل گیرند که بر اساس مبانی علمی و توجه تئوري
چگونگی تنظیم برنامۀ . اندبه مشکالت موجود سنجیده شده

 باید به صورتی باشد که تلفیق دانش نظري و آموزشی
هاي مختلف یادگیري تقویت آموزش طراحی را در محیط

  .نماید
 : استفاده از محیط مصنوع به عنوان یک منبع آموزشی- 

قت که ین حقی نسبت به ايان معماریآگاه ساختن دانشجو
 آنان از یت آگاهیش و تقوی و مصنوع، در افزایط واقعیمح
 مطلوب ي رفتاريف الگوهای و تعریانسان يهاتیفعال
 را بدان ی توجه کافی و الزم است نظام آموزشداردت یاهم

 يریادگی جهت ییها فرصتینیبشیبا پ. مبذول دارد
 را تجربۀ ی انسانیط واقعیتوانند محیان می، دانشجویتجرب

 یقات طراحیها و تحقتی از فعالياف گستردهینموده و ط
  .ه انجام رسانند را در آن بيمعمار

 
 : افزایش توانایی دانشجویان در تحقیق و تفکر نقادانه- 

، یازمند آن است که بر نگاه پژوهشی نيآموزش فعال معمار
 آن در يهاافتهی استفاده از یق و چگونگیت تحقینحوة هدا

 ید به صورتیان بای دانشجويهامهارت. د گرددی تأکیطراح
 متفاوت در يهاد تا تجربهابد که به آنها اجازه دهیتوسعه 

 در رشد ي گوناگون داشته باشند و نقش معماريهااسیمق
ح داده، ی را توضي و رفتاری فرهنگيهاشی گرایا بازدارندگی

ب ارتقاء ین ترتیبد. ندینقد کنند و دربارة آنها مناظره نما
 یی تفکر و نگاه موشکافانه و پرسشگر، راهگشايهاییتوانا
د پرورش معماران ی و کلی طراحیقع فهم مسائل وايبرا

  .دیآیشمار مه تر بموفق

کنندگان به عنوان ابزار از سوي دیگر مشارکت استفاده
اصلی تحقیق در آتلیه، تأثیري به مراتب فراتر از آموزش 

ها و مباحث مطروحه توسط مدرس سویه و سخنرانییک
تواند به کاوش نیازها و آتلیه دارد و به طور جامع می

این امر حساسیت را . ضوعات خاص طراحی مدد رساندمو
انگیزد تا ضمن آنکه به سخنان میدر میان دانشجویان بر

دهند، قادر باشند اطالعات مدرسین و اساتید گوش فرا می
  .مناسب براي طراحی را مستقالً تشخیص دهند

ارائۀ مفهوم معماري مشارکتی در آتلیۀ طراحی معماري به 
یدن به دانشجویان است تا محیط فیزیکی  بخشدنبال قدرت

و اجتماعی را بهتر دریافته، آن را درك کنند و قادر باشند 
مشارکت براي ایجاد محصول . دربارة آن تصمیم بگیرند

معماري منسجم، همکاري جمعی را پدید آورده و ارتباط 
بنابراین، . آوردمیان اعضاي گروه را تحت کنترل در می

شود که باید کمتی در نظر گرفته میمشارکت به عنوان ح
هاي  باطنی و درونی گردد تا براي فعالیت،توسط دانشجویان

  .اي و جمعی آمادگی بهتري یابندحرفه
چندین راهبرد براي تجلی مفهوم مشارکت در آتلیۀ طراحی 

  :معماري وجود دارد که عبارتند از
 تا تواند به دانشجویان این امکان را بدهد یک راهبرد می-

. هاي متفاوت را ایفا نماینداي، نقشدرون گروه آتلیه
برداران و توانند در نقش کارفرمایان، بهرهدانشجویان می

عالوه مدرس به. طراحان ظاهر شوند و یکدیگر را نقد نمایند
ها ظاهر شود تا تواند در قالب یکی از نقشطراحی نیز می

ن تسهیل سازي موقعیت واقعی را توسط دانشجویاشبیه
اي، متشکل از رشتههاي طراحی بین آتلیه .نماید

هاي مختلف در زمینۀ طراحی، نیز   دانشجویانی از نظام
کنندة ها، تداعیچرا که این آتلیه. توانند مفید واقع شوندمی

اي هستند که گروهی از متخصصین براي محیطی حرفه
 .کنندخلق یک محصول طراحی مشترك همکاري می

ترین راهبرد براي برانگیختن مشارکت، ارائۀ ب مناس-
 فرصت به دانشجویان است تا مستقیماً با کارفرمایان و 

طراحی عملی در . برداران واقعی تعامل داشته باشندبهره
هاي پیوند میان آموزش معماري محیط واقعی، یکی از حلقه

العاده چنین مصادیقی تجربۀ فوق. سازدو جامعه را مهیا می
شمندي براي دانشجویان و نظام آموزش معماري در ارز

  .دهدارتباط با اجتماع ارائه می
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  دروس در ارتباط با رفتار محیط  دانشگاه  کشور

  هاي طراحی و تحقیقروش  (UAEU)دانشگاه امارات متحدة عربی   امارات متحدة عربی

ریزي وزارت تحقیقات، علوم و طبق مصوبۀ شوراي عالی برنامه  ایران
  فناوري

 روش تحقیق در معماري 
 اختیاري(سان و محیط ان( 
 ریزي کالبدي معماريبرنامه 
 هاي طراحینظریه و روش 
  

  دانشگاه بحرین  بحرین

 ياریاخت (يادراك بصر( 
 ياریاخت (ي در معماريعوامل رفتار( 
 ياریاخت (يق در معماری تحقيهاروش ( 
  

  ریزي معماريبرنامه   دانشگاه حلب  سوریه
  ----------------------------   دانشگاه دمشق  

 (KSU)دانشگاه ملک سعود   عربستان سعودي
 شدهانسان و محیط ساخته 
 هاي معماريریزي پروژهبرنامه  

 (KFUPM)دانشگاه ملک فهد   

 شدهانسان و محیط ساخته 
 هاي بزرگریزي پروژهبرنامه 
  اختیاري( فرهنگی در طراحی –عوامل اجتماعی( 
  

 (KFU)دانشگاه ملک فیصل   

 هاي طراحی روشІ 
 هاي طراحیروش ІІ 
 هاي طراحی روشІІІ 
 هاي تحقیقروش 
 ریزيتحقیق و برنامه 
  

  ----------------------------   دانشگاه سلطان قابوس  عمان

  دانشگاه کویت  تیکو
 عوامل محیطی انسان 
 اي تمرین حرفهІ :ریزي مقدمات طراحی و برنامه 
  

 (AUB)دانشگاه آمریکایی بیروت   لبنان
 معماريریزيبرنامه  
 اختیاري(شناسی تولیدات فرهنگی جامعه (  

  ----------------------------   دانشگاه عربی بیروت  

  دانشگاه االزهر  مصر
 علوم انسانی و معماري 
 هاي طراحی ها و نظریهروش 
  

 (MIU)المللی مصر دانشگاه بین  

 عوامل انسانی در طراحی 
 هاي تحقیق در معماري و طراحی شهريروش 
 هاي طراحیها و نظریهشرو 
 رفتاري در معماري-کاربرد مطالعات اجتماعی  
 هاي طراحی اجتماعیکارگاه  

  دانشگاه قاهره  

 علوم انسانی و معماري 
 گیري علمیها و تصمیمروش 
 هاي طراحیروش 
  

  

  برنامۀ معماري در کشورهاي خاورمیانه15هاي مربوط به رفتار محیط در وضعیت دوره 2جدول 
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  یشات منفیگرا  يبندطبقه

  هی در آتلیند طراحیفرآ

  

 رد ید مورد توجه قرار گیه بایآتل مهم است و در یلیف مسئله خیند تعریفرآ)Kay, 1975  .( 

 ک محدود شده است ی شماتی کانسپت و طراحيریگ به شکلیتجربۀ طراح)Watson, 1993.( 

 همان( را ندارند یت طراحی کشف ماهیی به توانایابی دستي برایان فرصت کافیدانشجو.( 

 ه یش گرفته شده در آتلیهند و نه به روند در پدیت میه اهمی اولی طراحیی به پرزانته نهای طراحيهاهیآتل

)Weber, 1994.( 

 ر قابل ی غي، اجزای طراحیی و چرایستیکنند، اگر چه چی تمرکز می طراحی چگونگي رویان طراحیمرب

 ).  Salama, 1995( هستند ی واقعی پروژة زندگیند طراحیاجتناب در فرآ

 ارائه شود، اما تعداد ياهی آتلیق در طراحید تحقیه با اعتقاد دارند کي از مدرسان معمارياریاگر چه بس 

 ). همان(ه ارائه گردد، ندارند ید در آتلینکه چگونه بایق و ای از تحقیف روشنیز تعری از آنها نيریکث

 نگاه یگر مخفیکدی خود را از يهادهیکنند، اما تنها هستند و اغلب ایان در کنار هم کار میاگر چه دانشجو 

 ).AIAS 2003(کنند یه، رقابت می جلب توجه منتقد آتلي برادارند ویم

 ي انفراديها و مشکل است به تالشی، اغلب بحراني که در مذاکره و همکاری طراحیبی ترکيندهایفرآ 

  ).همان(محدود گشته است 

  سیوة تدریش

  

 د که تحت قدرت ن نکته معتقد باشنیان مجبورند به ایرد و دانشجویپذی را می سلطۀ مربیۀ طراحیآتل

 ). Schon, 1980( هستند یمرب

 و تالش یجۀ کار گروهی، نتي که حرفۀ معماریکند، در حالی تمرکز مي کار انفرادي رویۀ طراحیآتل 

 ).Cuff, 1991( است یجمع

 است ي به خاطر تالش انفراديکند که معماریت میدگاه را تقوین دیان ایت دانشجوی فعالیابیارز 

)Anthony, 1991.( 

 دانند که چگونه ین پنداشت است که مدرسان میۀ اینکه بر پایه نقد کارها است، نظر به ای آتلياقدام محور

 ).Weber, 1994(ژه پاسخ دهند ی کنند و چگونه به مسائل ویطراح

 ند یه و در طول فرایستند و آنها را در آغاز کار آتلیه، روشن نی نسبت به اهداف و مقاصد آتلیان طراحیمرب

 ).  Seidel, 1994(ر خواهند داد یی تغیابیزار

 توجه کنند که بر اساس یند حسیک فرآیس به عنوان یل دارند که به دورة تدری تمایان طراحیمرب 

 ). Salama, 1995( است ی و احساسات شخصی درونيهادگاهید

 دهد ی پاداش من ظاهر هستندی بهتري آنها دارايها که پروژهیانی به دانشجوی کنونياهیفرهنگ آتل

)AIAS 2003  .( 

  

  

 زش طراحی معماري گرایشات منفی حاصل از ارزیابی اولیه از آمو3جدول 
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  شات مثبتیگرا  يبندطبقه

  هی در آتلیند طراحیفرآ

 کند ید میشده تأک، به دانش اندوختهی طراحيوهایجاد آلترناتی هنگام ایند طراحیفرآ)Simmons, 

1978  .( 

 کند یت می را تقوی گروهيها، بحثیص اهداف طراحی تشخيند براین فرآیا)Sanoff, 1979.( 

 همان(کند ی تمرکز مي معماريها به فرمي انتقال اطالعات رفتاري رویند طراحیفرآ.( 

 حل  ساده به راهیابی است و نه دستی کشف طراحيند براین فرآیا)Robinson, 1983.( 

 همان(دهد یه نشان می در آتلی را به عنوان بخش اساسيزیرند فاز برنامهیفرآ  .( 

 رد یگیات را در بر میف ضروری اطالعات و تعريآوره، جمعی مراحل اول، به عنوانیند طراحیفرآ

)Goldschmidt, 1983.( 

 الن خواهد بود یالتحص همراه فارغیند، در طول زندگیک فرآی به عنوان یکار بستن طراحه  بییتوانا

)AIAS 2003.(  

  سیوة تدریش

 ف شده است ی تعریکالس خود و همیابیوه بر اساس ارزیش)Simmons, 1978 .( 

 کند ی تمرکز می و گروهي فرديهاتی فعاليوه روین شیا)Sanoff, 1979.( 

 همان(سازد یک را ممکن مینامی ديهاطیرات در محیی تغيندهای فرآيریادگیوه ین شیا   .( 

 و واکنش انواع تفکرات نهاده شده است ییۀ راهنمایبر پا )Goldschmidt, 1983.( 

 ص یان است تا چگونه اطالعات مناسب را از اطالعات نامربوط تشخیدانشجوۀ آموزش یوه بر پاین شیا

 ).Ledewitz, 1985(دهند 

 باشد ی میان، دغدغۀ اصلی دانشجوي فرديهاتفاوت)Davis, 1983  ( 

 ه باشد یط آتلی روزانه در محيهاتی از فعالید بخشی، بایها درون طراحدهیادغام دانش مولد ا

)Wendler, 1983     .(  

 م ی ادغام کنیس طراحیط روزمره را با تدریم که دانش موجود دربارة محیاز داریما ن

)Habraken,2004(.   
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