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و  دانش آموز بيـاموزد  با معلم بايد. بايد براي تسهيل گري برنامه ريزي كند هدف معلم تسهيل كننده يادگيري دانش آموزان است و

كه براساس واكنش دانش آموزان بتواند روند تدريس را تغيير داده و راهبـردي را   به قدر كافي انعطاف پذيري داشته باشد سعي كند

  .  به كار گيرد تا به يادگيري عميقتر بينجامد

كـه  . بر ديدگاههاي سنتي رفتارگرايانه هسـتند بسياري از شيوه هاي آموزشي مورد قبول متاثر از روشهاي تدريس گذشته و مبتني 

بـا  . درست مثل پر كردن يك ليـوان خـالي  ، اساسا تدريس را عمل بيان و عرضه واقعيات و اطالعات به دانش آموزان قلمداد ميكنند

امـا  ، انـد  كـرده ونها سنجيد ميشوند موفـق عمـل   اينكه روشهاي مزبور در ايجاد تبحر در مهارتهاي سطح پايين كه در بسياري از آزم

  )11: 1384، (آقازاده. هايي كه دانش آموزان براي زندگي روزانه خود نياز دارند ناموفق بوده است در پرورش دانش و توانايي عموما

اي انتخاب شوند كه در تسلسلي هدفمند و فراگير بـه سـوي    ها بايد به گونه ها تجربه بر دانش مقدم است و تمرين در آموزش مهارت

، هدايت فرد در رسيدن به حكمت هـر تمـرين شـرايط محـيط يـادگيري     ، ها در اين مسير تنوع تمرين. آموزش رهنمون كنندهدف 

هـاي حاصـل از فعاليـت جمعـي بـر ميـزان دسـتيابي بـه هـدف           تعامل فراگير با معلم و ديگر فراگيران و مشاركت و تأكيد بر ارزش

  . تأثيرگذار است

  هدف مدرسه معماري

  . شود رابطه وظيفه مدرسه معماري به نظر دكتر عيسي حجت به سه دسته تقسيم ميدر اين 

در ايـن عرصـه   . ها و تقويت توان و مهارت شاگرد در نظـر اسـت   كه در آن كشف و شكوفايي استعدادها و قابليت: ها ـ عرصه توانش1

  . وظيفه مدرسه پرورش است

هـا در نظـر اسـت در     ها و انديشه ) و آشنايي با نظريه...اجتماعي و، تاريخي، يكه در آن اعطاي علوم تخصصي (فن: ها ـ عرصه دانش2

  . اين عرصه وظيفه مدرسه آموزش است

. كه در آن سمت و سوي ارزشي و هويت معماري در نظر است در اين عرصه وظيفه مدرسـه دادن بيـنش اسـت   : ها ـ عرصه ارزش3

  )27: 1383، (حجت
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راه حـل بـا روش   . باشـد  هاي حل مسئله طراحي مي آشنايي با روند طراحي معماري و شيوه، ها انهدف از آموزش طراحي در هنرست

. تواند موجب يـادگيري عميـق و مانـدگار گـردد     آموزش شيوه تفكر در طراحي معماري مي. باشد آسان رسيدن به جواب مدنظر نمي

هاي گوناگون ارائـه مطالـب    اما با سعي و خطا و مقايسه شيوه .هاي آموزش باشد تواند پاسخي همه جانبه به چالش اين راهكارها نمي

تـري ميـان    عمق يادگيري بهتري در آنها ايجاد شده است و تعادل و هماهنگي مناسب. در هنرجويان معماري مشاهده گرديده است

  .  هاي تئوري و عمل ايجاد خواهد شد يافته

        يادگيرييادگيرييادگيرييادگيري

زيرا گانه معتقد اسـت كـه   . آفرينندگي يا خالقيت طبقه مجزايي اختصاص داده نشده استبراي ، بندي انواع يادگيري گانيه در طبقه

. كنـد  آفرينندگي نوع بخصوصي از حل مسئله است كه در آن فرد نه تنها راه حل مسئله بلكه خود مسئله را نيز شخصاً تعيـين مـي  

شود و يادگيرنده براي حل  صل سطح پايين تشكيل ميترين نوع يادگيري است كه از اجتماع چند ا حل مسئله كه آخرين و پيچيده

  )91: 1370، سيف(. مسئله بايد ابتدا قواعد سطح پايين را بياموزد تا بعد از تركيب آنها مسئله را حل كند

        روش تدريسروش تدريسروش تدريسروش تدريس

يـك بيـان    هاي سنتي هستند كـه تـدريس را   هاي تدريس گذشته و مبتني بر ديدگاه هاي مورد قبول متأثر از روش بسياري از شيوه

برخالف ايـن الگوهـاي   . دانند اي را شيوه صحيح نمي يك طرفه مطالب از طرف معلم و مشاركت در امر آموزش و حتي آموزش آتليه

آمـوزان   دهد كـه بـر پـرورش دانـش     هاي جديد درباره نحوه يادگيري افراد مفهومي از تدريس ارائه مي برداشت، تدريس انتقال دانش

گرايـي ناميـده    ايـن مفهـوم سـاخت   . هـاي خـود را دارنـد    آموزاني كه قدرت شناخت و استفاده از آموخته انشد، وزرد فكور تأكيد مي

آمـوزان بـه شـكلي فعـال و يـا بـا ارتبـاط دادن         آورد كه طي آن دانـش  چون يادگيري را فرآيندي پويا و دروني در نظر مي. شود مي

وظيفه مدرسه معماري
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آموزان در آن  يادگيري فرآيندي است كه دانش، زنند بر پايه اين مفهوم اند دست به ساخت دانش مي اطالعات جديد به آنچه آموخته

  )11: 1384، آيند (آقازاده هاي منفعل اطالعات از منابع بيروني به حساب نمي دريافت كننده

  : هايي كه بر روش تدريس تأثير مستقيم دارند ويژگي

بلكـه  . بـه شـاگرد نيسـت   ، يا منابع مورد نظر اسـتاد ، دانش از استاددر رشته معماري و (هنر) محوريت آموزش با فرآيند انتقال : اول

فرآيندي كه محصول آن معمار و هنرمند است نـه كارشـناس و راسـته معمـاري و     . فرآيند تربيت شاگرد است، محور و هدف اصلي

  .  هنر

و قابليت طي مراتب بعدي آموزش را شود  در دروس پايه شاگرد ساخته مي. در رشته معماري و هنر اهميت با دروس پايه است: دوم

آمـوزش دانـش وابسـته و    ، به عبارت ديگر مراحل بعدي آموزش فرصتي است براي تجربه مصاديق متفاوت طراحـي . آورد بدست مي

، نتيجه آنكه آموزش معماري بـويژه در دروس پايـه  . كشف و پرورده شده است، بكارگيري استعدادهايي است كه در مرحله مقدماتي

  .  برداري از استعدادها متكي باشد برداري از متون به خالقيت و پرده ند روشي است كه به جاي كتابت و نسخهنيازم

  :  شود به جهت دستيابي به چنين روشي راهكارهايي ارائه مي

  . توجه به نقش شاگرد در آموزش (تمرين و شناخت)، ريزي در حركت برنامه: الف) آموزش پويا

  . ساز آموزش فرضيه، قرار زش بيآمو: ب) آموزش پيش رو

  ساز كسب درك) طلب (زمينه آموزش فرصت، ساز آموزش فرصت: ج) آموزش هشيار

  تربيت (با شناخت دروني شاگرد و هدايت)، آموزش حضوري: د) آموزش باليني

  )29: 1383، (حجت. پرهيز از مصاديق در پي حقيقت: ه) آموزش مفهومي

        هنرستانهنرستانهنرستانهنرستانهاي آموزش طراحي در هاي آموزش طراحي در هاي آموزش طراحي در هاي آموزش طراحي در     برخي روشبرخي روشبرخي روشبرخي روش

        شودشودشودشود    هايي كه باعث افزايش تجربيات ذهني و باال بردن قدرت خالقيت ميهايي كه باعث افزايش تجربيات ذهني و باال بردن قدرت خالقيت ميهايي كه باعث افزايش تجربيات ذهني و باال بردن قدرت خالقيت ميهايي كه باعث افزايش تجربيات ذهني و باال بردن قدرت خالقيت مي    ) روش) روش) روش) روش1111

گـردد و در عمـل بكـارگيري     هاي طراحي كه باعث افزايش تجربيات ذهنـي و بـاال بـردن قـدرت خالقيـت در هنرجويـان مـي        روش

  :  گردند هاي طراحي ذيل معرفي مي در قالب تمرين، كند خصوصيات نيمكره مغز را تشويق مي

تواند به معرفي اهداف و تعاريف خـود   ـ تهيه متون در ارتباط با معرفي فضا و هنرجو از طريق نوشتن متون در قالب نظم يا نثر مي1

  .  گردد اين تمرين معموال با تهيه تصاوير و نمايش تجسمات فضايي وي از فضا دنبال مي. از موضوع پروژه بپردازد
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هاي مناسـب موجـود نقطـه شـروعي      آوري نمونه جود (باال بردن تجربيات ذهني دانشجو با ديدن و جمعهاي مو ـ استفاده از نمونه2

البته در اين خصـوص الزم اسـت تـا ابتـدا معرفـي      . است براي تحريك ذهن او در ابداع فضاهاي مورد نظرش در طي روند طراحي)

  .  هاي برتر و موفق توسط هنرآموز درس انجام پذيرد نمونه

. كـامپيوتري  هاي سه بعـدي  كوالژ و برنامه، كروكي، فيلم، تحريك قوه اداري هنرجو ضمن استفاده از قوه بينايي با كمك تصاويرـ 3

  .  هاي ديگر خود مانند حس المسه در معرفي بافت و احساس فيزيكي از فضاها استفاده نمايد تواند از احساس هنرجو مي

هـاي اوليـه و تعريـف     گيري ايده تواند ابتدا به شكل دانشجو مي، پذيري چون خمير الح انعطافـ استفاده از ماكت (با استفاده از مص4

. تـر بپـردازد   هـاي دقيـق   تر مانند مقوا و چوب به تحكـيم فـرم نهـايي و معرفـي ايـده      خود از فضا و نهايتاً با استفاده از مصالح سخت

  )79: 1383، (محمودي

        گراگراگراگرا    از انديشه ساختاز انديشه ساختاز انديشه ساختاز انديشه ساخت    ) آموزش شيوه تفكر طراحي با استفاده) آموزش شيوه تفكر طراحي با استفاده) آموزش شيوه تفكر طراحي با استفاده) آموزش شيوه تفكر طراحي با استفاده2222

كنند كه الزم نيست و نبايد يادگيري در مدرسه متفاوت با اشـكال طبيعـي    گرا بر مبناي اين فرض عمل مي هاي درس ساخت كالس

هـاي زنـدگي واقعـي اسـاس      موقعيـت . انـد  آموزش پيش از ورود به راهروهاي مدرسه تجربـه كـرده   و غني يادگيري باشند كه دانش

گرا بر اين باور است كه كودكان طي تالش بـراي حـل مسـائل علمـي دائمـا فرصـت        دهند و تدريس ساخت مييادگيري را تشكيل 

  . )40: 1384، ريزي كنند (آقازاده توانند براي رسيدن به دانش خود چندين راه برنامه سازماندهي و بازسازي ادراك خود را دارند مي

كارشـان را ارزيـابي   . كننـد  گيرند قطعاً بر روي اقداماتشان تأمل و تفكر مي ه ميشان را به عهد آموزان مسئوليت يادگيري وقتي دانش

همچنين آنان اهداف را تعريف و راهبردهاي مستحكمي را براي دستيابي به . كنند گيري مي كرده و درباره تغييرات موردنظر تصميم

شان بدانيم در اين صورت بايد بـه آنـان نحـوه     رابر يادگيريآموزان را افرادي فكور و مسئول در ب اگر دانش. كنند اهداف شناسايي مي

  )40: 1384، (آقازاده. تجربه و تجزيه و تحليل و ارزشيابي كارهايشان را آموخت

هاي متداول   ها نيز الزم است اين شيوه جايگزين شيوه كند ساير رشته به جز رشته معماري كه شرايط يادگيري متفاوتي را ايجاد مي

در كشور آمريكا و ساير كشورها طبق مطالعات انجام شـده بـيش از پـيش بـه تـدريس بـر مبنـاي        . وار مطالب گردد طوطيبر حفظ 

  . آموزان و كاربردي كردن مطالب تأكيد شده است هاي عملي دانش مهارت

  . نآموزان از طريق سپردن مسئوليت بخشي از تدريس آنا ترغيب و پذيرش اختيار و ابتكار دانش، ـ تقويت1

آموزان بـا كسـب اطالعـات خـام و نيازهـاي       دانش، ورزي و برقراري تعامل هاي خام و منابع دست اول براي دست ـ استفاده از داده2

  .  فضايي سعي در تهيه برنامه فيزيكي و ارائه طرح معماري بر اين اساس خواهد نمود
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  .  تجزيه و تحليل و تفسير و ارائه درس بر مبناي آنها، ر مقايسههاي فكري نظي استفاده از مهارت، هاي فكري گيري از مهارت ـ بهره3

  . آموزان هاي دانش ـ هدايت و ايجاد تغيير در راهبردهاي آموزشي و ايجاد تغيير در محتوا براساس واكنش4

روشي مبتني بـر  . پيش از تشريك مساعي او با ساير هنرجويان، آموز از مفاهيم طراحي معماري ـ بررسي ميزان درك و فهم دانش5

انديشـد سـپس بـه     در اين روند نخست هنرجو درباره فعاليت داده شده مي. سهيم كن، ياري كن، روندي سه گام مبتني بر بينديش

  .  گذارد شتابد سپس انجام آنچه را يافته است با او در ميان مي ياري همكالسي خود مي

معرفـت از تعامـل اجتمـاعي يادگيرنـدگان حاصـل      ، بنا به باور ويگوتسگي آموزان به گفتگو با معلم و با همديگر كه ـ ترغيب دانش6

  .  پردازد هاي با هم به تجزيه و تحليل آثار معماري مي در اين مرحله هنرجويان در قالب گروه. شود مي

  . رائه اسكيسهاي معماري و حل مسائل طراحي معماري در قالب پروژه و ا آموزان به كاوش از طريق ارائه طرح ـ ترغيب دانش7

هاي ذهني از طريق كركسيون پروژه و پرورانـدن   ـ تعمق درك و دريافت هنرجويان از مفاهيم و اصول از طريق شرح و بسط يافته8

  )10: 1382، هاي اوليه (ضرغامي ايده

        ) استفاده از تكنولوژي در آموزش) استفاده از تكنولوژي در آموزش) استفاده از تكنولوژي در آموزش) استفاده از تكنولوژي در آموزش3333

زيرا تجسم هـر فضـايي نيـاز بـه     . تصاويري از آن خلق نمودپذير نيست كه بتوان فضايي را بدون داشتن  تصور بر اين است كه امكان

گيـريم ايـن    وقتي در مقابل اين تصاوير قرار مي. شود تصاوير ابزاري جهت خالقيت قلمداد مي . نتيجتاًكمك گرفتن از تصاويري دارد

جـاع بـه حافظـه تصـوير فضـاهاي      شـود و يـا ار   ذهن فعال مـي . نمايد ابزار تصويري حافظه را متحول و شروع به فعل و انفعاالتي مي

در ميان معمـاران افـرادي هسـتند كـه دچـار سـوء تربيـت در        . آيد مختلفي از درون ناخودآگاه و سرشت ذاتي طراح به خاطر او مي

آموزش معماري هستند نه اينكه استعدادش را نداشته باشند بلكه تربيت طوري نبوده كه نيروي مطبـوع او را بـه حركـت درآورد و    

فكـر  . تعليم دهنده است كه بايد در جهت رشد شكوفايي و تعالي فكري و قوه ابتكـار و تجزيـه و تحليـل قـدم بـردارد     . دهدپرورش 

  . شود اي مي نوآوري در هر رشته، كردن و تعقل است كه باعث ابتكار

و ارتقـاي قـدرت خالقيـت و    هدف از بكارگيري ابزار نوين در آتليه برداشت از تصاوير خاص جهت باال بـردن قـدرت تفكـر و تعقـل     

  .  باشد نوآوري مي

  : توان ارائه داد و در آموزش بسيار موثر است تصاويري كه مي

  .  باشد تصاويري كه سبب برانگيختن و تحريك قدرت تصور و نهايت رسيدن به اهداف زير مي: الف

  . ـ برانگيختن قدرت تصور هنرجو
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  .  گردد هاي واقعي كه بتواند پاسخگوي مسائل مشخص مي حل به راهـ هدايت در جهت باروري تصاوير خيالي و رسيدن 

كننـد اسـتفاده    در اين تمرين بيشتر اوقات براي راحتي كار از تصاوير دو بعدي كه بـه هـيچ عنـوان تبعيـت از شـكل خاصـي نمـي       

  .  دهاي خاص و ارادي در آنها به تصاوير سه بعدي رسي توان با دخل و تصرف نماييم تصاويري كه مي مي

تصاويري كه هدفشان معرفي يك واقعيت فيزيكي و بطور خاص جايگزيني مناسب يك بنا در سايتي مشخص است كه اسـتفاده  : ب

  . گيرد از اين نوع تصاوير به دو منظور صورت مي

  . ـ لمس و درك مناسب واقعيت

  .  گذارد ـ جايگزيني مناسب پيشنهادهاي مختلف در سايت و اظهارنظر در مورد تأثيري كه مي

  )71: 1382، (اديبي. باشد هاي خلق شده مي حل تصاويري كه هدفشان قابل رويت نمودن پيشنهادات و راه: ج

        ) فعاليت آموزشي آتليه) فعاليت آموزشي آتليه) فعاليت آموزشي آتليه) فعاليت آموزشي آتليه4444

نشانگر شـماري از موضـوعات   ، بازديد و مصاحبه انجام شده، هاي آموزش معماري بر پايه مطالعات موردي ارزيابي كه از فعاليت آتليه

  . اي قابل تعميم است در سيستم آموزش آتليه اساسي است كه

بنـدي بـر ايـن اسـاس      هاي مثبت و منفي اين طبقـه  گرايش. بندي است هاي منفي و مثبت طبقه اين موضوعات در دو دسته گرايش

ن و اي كنتـرل گردنـد كـه تكـاليف آتليـه برحسـب مضـمو        هاي بكارگرفته شده در آتليـه بـه گونـه    استوار است كه فرآيندها و رويه

هـا دسـت    ها و تكنيك اي از ايده مربيان تمايل دارند در هر تكليف طراحي به مجموعه، از طرف ديگر. موضوعات كليدي تنظيم شوند

  .  يابند كه در عين حال با شيوه آموزشي انتخاب شده هماهنگ باشد

هـاي مثبتـي نيـز در آن     گـرايش . استهاي منفي سيستم آموزشي  نشانگر نكات ضعف و گرايش، در حالي كه ارزيابي صورت گرفته

دهد كه عالقه و آگاهي رو به رشدي درباره اهميت فرآيند طراحي بعنوان بخـش اصـلي    در مجموع نتايج نشان مي. گردد مشاهده مي

اقعـي  هـاي و  هاي اجتماعي و موقعيـت  گروه، اي و توجه به لزوم ارتباط متقابل با موضوعات اجتماعي و فرهنگي تعليم و آموزش آتليه

  )329: 1388، الحسابي و همكار . (عليوجود دارد

        ) تنظيم تعادل دروس نظري و كارگاهي) تنظيم تعادل دروس نظري و كارگاهي) تنظيم تعادل دروس نظري و كارگاهي) تنظيم تعادل دروس نظري و كارگاهي5555

هـايي   هاي طراحي بايد بر پايـه تئـوري   ايده. كند اين راهكار بر ادغام دانش حاصل از دروس نظري در فرآيند طراحي آتليه تأكيد مي

چگونگي تنظيم برنامه آمـوزش بايـد بـه صـورتي     . اند سنجيده شدهشكل گيرند كه براساس مباني علمي و توجه به مشكالت موجود 
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: 1388، همكـار  و يالحسـاب  يعلـ ( .هاي مختلف يـادگيري تقويـت نمايـد    باشد كه تلفيق دانش نظري و آموزش طراحي را در محيط

331(  

        ) استفاده از محيط مصنوع بعنوان يك منبع آموزشي) استفاده از محيط مصنوع بعنوان يك منبع آموزشي) استفاده از محيط مصنوع بعنوان يك منبع آموزشي) استفاده از محيط مصنوع بعنوان يك منبع آموزشي6666

هـاي   حقيقت كه محيط واقعي و مصنوع در افزايش و تقويت آگـاهي آنـان از فعاليـت   آگاه ساختن هنرجويان معماري نسبت به اين 

بينـي   بـا پـيش  . انساني و تعريف الگوهاي رفتاري مطلوب اهميت دارد و الزم است نظـام آموزشـي توجـه كـافي بـدان مبـذول دارد      

هـا و   اي از فعاليـت  وده و طبـق گسـتره  توانند محيط واقعـي انسـان را تجربـه نمـ     هنرجويان مي، هايي جهت يادگيري تجربي فرصت

  )331: 1388، همكار و يالحساب يعل( .تحقيقات طراحي معماري را در آن به انجام رسانند

        ) افزايش توانايي هنرجويان در تحقيق و تفكر) افزايش توانايي هنرجويان در تحقيق و تفكر) افزايش توانايي هنرجويان در تحقيق و تفكر) افزايش توانايي هنرجويان در تحقيق و تفكر7777

آن در طراحـي  هـاي   نحوه هدايت تحقيق و چگـونگي اسـتفاده از يافتـه   ، آموزش فعال معماري نيازمند آن است كه بر نگاه پژوهشي

هـاي گونـاگون    هـاي متفـاوت در مقيـاس    هاي هنرجويان بايد بصورتي توسعه يابد كه به آنها اجازه دهد تا تجربه مهارت. تأكيد گردد

بدين ترتيـب ارتقـاي   . هاي فرهنگي و رفتاري را توضيح داده و نقد كنند داشته باشند و نقش معماري در رشد يا بازدارندگي گرايش

راهگشايي براي فهم مسائل واقعي طراحـي و كليـد پـرورش معمـاران موفـق بشـمار       ، تفكر و نگاه موشكافانه و پرسشگرهاي  توانايي

  )331: 1388، همكار و يالحساب يعل( .آيد مي
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        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

در كنـار  هاي معماري است تا  در اين مقطع هدف تربيت تكنسين. باشد هدف آموزشي در مقطع هنرستان تربيت طراح معماري نمي

  .  هاي اجرايي پرورش دهد مهندسان معمار بتواند يك طرح خوب معماري را در نقشه

هاي تفكر و رويكردهاي يادگيري در هنرجويان برخالف هدف اوليه به سمت آموزش طراحانه دانشگاهي ميل كـرده و بـا ايـن     شيوه

از يك سو قـرار  . عات ارائه شده عمق پيدا نكرده استحال به اتكاي كتاب درس و عدم يادگيري مفاهيم آن در ضمن عمل به موضو

است اين افراد بعنوان تكنسين وارد دفاتر كار بشوند كه كارشان مكانيكي و كمتر خالقانه است و از سوي ديگر آموزش آنهـا رنـگ و   

  . هاي نخست معماري را دارد بوي سال

  . بشوند بايد محتوا و روش آموزش تغيير كند بنابراين با هدف اينكه ممكن است اين هنرجويان وارد طراحي هم

در ضمن به نظر نويسنده در پذيرفتن هنرجويان هم گزينش و آزمون ورودي قرار داده شود تا هنرجويان مستعدتري در اين زمينـه  

  .  وارد هنرستان گردند

  .  واند بهترين شيوه تفكر طراحي باشدت هاي گوناگون آموزشي مي آموزش نحوه تفكر طراحي و آموزش براي حل مسئله از ميان ايده

در صـورت صـحيح نبـودن ايـن     ، شـود  گيرد و شروع مي در آموزش طراحي معماري در هنرستان چون شيوه تفكر در آنجا شكل مي

بنابراين اهميت توجه به شيوه آموزش طراحـي و تفكـر در   . شيوه به دليل كوتاهي ترم دانشگاهي امكان اصالح وجود نخواهد داشت

  .  ع هنرستان بسيار مهم بوده و پايه و اساس موفقيت هنرجويان را در ساير مراحل آموزشي بنا خواهد نمودمقط
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