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 1دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران.
 2استادیار دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/6/13 :تاریخ پذیرش نهایی)91/10/17 :

چکیده
فرایند آموزش طراحی معماری از نظر محتوا و صورت بسیار پیچیده است ،چرا که نیازمند آموزش
بسیاری از اطالعات نظری و عملی در محدودههای گونا گون هنری ،علمی ،روانشناسی و مهندسی در کنار
پرورش و رشد خالقیتهای ذهنی دانشجویان است .ا گرچه درباره فرایند طراحی معماری و سامانههای
آموزش آن در تحقیقات گونا گون مباحث فراوانی مطر ح شده است ،ولی یکی از دغدغههای مهم در یاددهی
طراحی معماری ،آموزشهایی است که بایستی دانشجویان پیش از ورود به دروس طراحی معماری ،با
آنها آشنایی داشته باشند .این مقاله کوششی در جهت انتقال درسهای آموخته شده از تجربه طوالنی
مدت نگارندگان مقاله در تدریس درس مقدمات طراحی معماری یک است که از دروس پایه معماری بوده
و به دیگر بیان ،مطالب آن مرتبط با الفبای طراحی معماری است .این تحقیق بر آن است تا با نگاهی بر
تمرینهای ارایه شده در دروس مقدماتی طراحی معماری در دانشگاههای گونا گون ایران و جهان ،به ارایه
فهرستی از پروژههای انجام شده در کارگاههای طراحی نگارندگان بپردازد .سپس بر مبنای نتایج نظرسنجی
از دانشآموختگان این درس که درسالهای بعد ،در دروس طراحی معماری  4 ،3و  5تحصیل میکردند،
اولویتبندی ریزبرنامهها در درس مقدمات طراحی معماری بر اساس نیازهای دانشجویان در دروس
طراحی معماری سالهای باالتر ارایه خواهد شد.

واژههای کلیدی
آموزش معماری ،طراحی معماری ،علوم پایه معماری ،مقدمات طراحی معماری ،مفاد درسی.
*نویسنده مسئول :تلفن ،021-77240540 :نمابر.E-mail: mehdizadeh@iust.ac.ir ،021-77240468 :
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مقدمه
آم ��وزش معم ��اری به منظ ��ور توانمن ��د نم ��ودن دانشجویان
جه ��ت خلق فضاهای ��ی سه بعدی برای فعالیته ��ای بشری و یا
فراه� �مآوری محیطی بهتر ب ��رای جوامع بشری اس ��ت .مقاالت و
نوشتهه ��ای متع ��ددی را میت ��وان در ارتباط با آم ��وزش طراحی
معم ��اری مالحظ ��ه نم ��ود ک ��ه برخ ��ی مرتب ��ط ب ��ا فراین ��د طراحی
(انص ��اری )1387 ،و برخی نیز مرتبط ب ��ا بازنگری در روند آموزشی
می باشند (نقره کار .)1389 ،برخی از این مطالعات به تحلیل نوع
تا کید در رون ��د آموزشی از جمله روش آموزش ترکیبی و فرممحور
میپردازن ��د (اژدری و بهرام ��ی پن ��اه )1387 ،و برخ ��ی چالشهای
مط���رح را ب ��ه ط ��ور کلی ب ��ه تصویر میکشن ��د (محم ��ودی)1381 ،
و دیگران ��ی نیز ب ��ر مؤلفههای موثر ب ��ر فهم مسال ��ه طراحی تا کید
نمودهان ��د (دانشگر مق ��دم .)1388 ،آشنا نم ��ودن دانشجویان با
مقول ��ه طراحی معم ��اری و ارتق ��ای قابلیتهای خالقان ��ه آنها در
ساله ��ای نخستین آم ��وزش ،از روشهای مختل ��ف امکانپذیر
اس ��ت و دانشگاهها و مرا کز آموزش ��ی گونا گون هر یک به گونهای
خ ��اص ب ��ه آن پرداختهاند .ولی م ��ورد مشترک بی ��ن تمامی آنها،
کش ��ف خالقان ��ه ،تعام ��ل و شبیه س ��ازی اس ��ت (.)Salama, 2005
آموزشدهندگ ��ان طراح ��ی ب ��ر اس ��اس اعتق ��ادات خوی ��ش و ب ��ه
گون� �های مجزا از دیگ ��ران ،با تنوع فراوان و ب ��ا روشهای تدریس
گونا گ ��ون ،در مدارس مختلف و حتی درون ی ��ک مدرسه یا گروه
مالحظ ��ه میشون ��د ( .)Salama, 2005ب ��ا وج ��ود ای ��ن گونهگونی،
انج ��ام پروژهه ��ای خرد و ب ��ا موضوعی جدای از سای ��ر پروژههای
ً
ک�ل�اس ک ��ه معم ��وال در مقیاسهای کوچ ��ک انج ��ام میشود؛ در
تمامی روشه ��ا و مدارس مشاهده میشود که گ ��اه با تا کیداتی
خاص روی محورهایی معین انج ��ام میشود .بدین منظور الزم

است تا دان���ش مرتبط با معماری را یکبهیک و به گونهای مجزا
آم ��وزش داد و ب���ه شیوهای تدریج���ی ،متغیره���ای مداخلهکننده
در محص ��ول نهای���ی طراحی معم���اری را افزای���ش داد .از آنجا که
تعاریف متع���ددی از طراحی معماری و عناصر تشکیلدهنده آن
وج ��ود دارد ،توافق بر جامعتری���ن تقسیمبندی الزمهی آموزشی
صحیح و اصولی است.
ُ
در تعری���ف طراحیِ ،سوین���چ کرت ،طراح���ی را فرایندی کنش
وا کنش ��ی و مبتن���ی ب���ر تصمیمگی���ری میداند که منج���ر به تولید
نقشههای���ی میش���ود ک���ه ب���ه کم���ک آنه���ا میت���وان مناب���ع را به
ساختهه ��ا ی���ا سامانههای���ی تبدیل کرد ک���ه یا به ح���ل مسایل و
مشک�ل�ات انسان���ی کمک میکنن���د یا انس���ان را در فراه���م آوردن
نیازهای ��ش ی���اری میرسانن���د ( .)Kurt S., 2009رال���ف یوهان���س
ب ��ر این ب ��اور است که طراحی مرک���ز تم���ام فعالیتهایی است که
ب ��ه فهم راه ح���ل و نیل به نتیجه در یک پ���روژه ساختمانی منجر
میش ��ود .او تصری���ح میکن���د ک���ه ب���رای انج���ام طراح���ی مطلوب
بای ��د ط ��راح دارای تفکر خ�ل�اق ،ایدههای اصیل و ن���اب و نگرش
ساختمان ��ی ی���ا اجرای���ی باش���د ( .)Johannes R., 1992اهمی���ت
طراح ��ی معم���اری در روند آم���وزش معماری به ح���دی است که
بسی ��اری آن را مهمتری���ن موضوع در مباح���ث معماری میدانند
( .)Cikis S. & Cil E., 2009در نظر گرفتن  5درس طراحی معماری
ب ��ه همراه طراح���ی نهایی در مقطع کارشناس���ی و دروس طراحی
معماری که در مقطع کارشناسی ارشد معماری در دانشگاههای
ای ��ران تدری���س میشون���د به خوب���ی گ���واه اهمیت ای���ن موضوع
هستن ��د .بانچ معتقد است باید یک چهارم از آموزش معماری به
امر طراحی معماری اختصاص یابد (.)Bunch M., 1993

 -1روشهای آموزش طراحی معماری آتلیهای

روش آموزش آتلیهای دارای گونههایی است که در جزییات
با یکدیگر تفاوت دارند .این گونهها به شر ح زیر هستند:
گونه  :1دانشجویان به همراه استاد دور یک میز نشسته و در
مورد کارهای آنها که در زمان خار ج از آتلیه انجام دادهاند ،بحث
ً
انجام میش���ود که در این حالت ،معموال است���اد سخنگو بوده و
تعامل دانشجویان اندک است (.)Kurt S., 2009
گون ��ه  :2در این حالت دانشجویان در زمان آتلیه و همچنین
خارج آن به انجام کارهایشان میپردازند و هر دانشجو روی میز
ترسی ��م تک���ی در آتلیه به کار مشغ���ول بوده و استاد ک���ار هر کدام
از آنه ��ا را بررسی میکند و کمتر گفتگ���وی عمومی صورت میگیرد
(.)Roberts A., 2006
گون ��ه  :3در یک آتلیه دانشجویان به گروههایی تقسیم شده
و ه ��ر گروه از راهنمایی استادان خ���ود بهره میبرند .دانشجویان
روی میزه���ای شخص���ی خ���ود در آتلی���ه به ک���ار مشغ���ول هستند
و استاده���ای آنه���ا به ص���ورت جدا گانه به کار آنه���ا سرکشی کرده
و راهنمای���ی الزم را انج���ام میدهن���د .در ای���ن روش دانشج���و با
دیدگاههای مختلف استادها آشنا شده و باید از میان آنها مسیر

روش طراح ��ی آتلیهای سنتی ک ��ه از گذشته بسی ��ار متداول
ب ��وده ،بر مبنای آموزش از طریق عم ��ل پایهریزی شده است .در
ً
ای ��ن روش ،معموال به ازای هر استاد  10یا  12دانشجو وجود دارد
ک ��ه هر دانشجو کار طراحی ،ما ک� �ت ،اندیشهها و نگرش خود را با
است���اد مطرح ک ��رده و تمامی آنه ��ا به صورت م ��وازی به حل یک
موض ��وع طراح ��ی میپردازن ��د .در آتلیهه ��ا پیش از آغ ��از طراحی،
استاد به توضیح اهداف ،توقع ��ات و نحوه داوری آثار میپردازد.
در طول نیمسال تحصیلی ،کارها از طریق کرکسیونهای تکی یا
گروهی پیش میرود و در پایان نیمسال یک گروه داوری یا استاد
درس کاره ��ا را ارزیاب ��ی و رتبهبن ��دی میکنن ��د (.)Kurt S., 2009
در ک ��ل میتوان س ��ه وظیفه مشخص را ب ��رای آتلیههای طراحی
معماری ذکر کرد (:)Demirbas O. & Demirkan H., 2003
الف .آموزش و تمرین برخی مهارتها مانند ترسیم و ارایه
ب .آموزش زبان تصویر و کالم به صورت همزمان
پ .آموزش معمارانه اندیشیدن برای حل مسایل
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طرح را پی ��ش ببرد .در این روش بحث گروه ��ی صورت نمیگیرد
(.)Demirbas O. & Demirkan H., 2003
گون ��ه  :4در ای ��ن روش یک هی ��ات داوران ب ��رای آتلیه وجود
دارد ک ��ه از است ��ادان آن آتلی ��ه تشکیل شده و هر چن ��د دانشجو
ب ��ا تع ��دادی از آنها ک ��ار را پیش میبرن ��د و در پایان ک ��ار در هیات
داوران مورد ارزیابی قرار میگیرد.
گون ��ه  :5ی ��ک هیات داوران ثاب ��ت برای هر آتلی ��ه وجود دارد
و  2ت ��ا  3است ��اد مجموع کاره ��ای دانشجویان را ز ی ��ر نظر دارند و
دانشجویان آتلی ��ه همه از نظر تعداد واحده ��ای درسی گذرانده
همانن ��د هستند .در ای ��ن روش دانشجوی ��ان میتوانند ک ��ار را با
هم���ه استادها پی ��ش ببرند .در این روش بح ��ث گروهی دور یک
میز صورت میگیرد (.)Kurt S.,2009
گون ��ه  :6ی ��ک هیات داوران ثاب ��ت برای هر آتلی ��ه وجود دارد
و  2ت ��ا  3است ��اد مجموع کاره ��ای دانشجویان را ز ی ��ر نظر دارند و
دانشجویان آتلی ��ه همه از نظر تعداد واحده ��ای درسی گذرانده
همانن ��د نب ��وده و از ساله ��ای متفاوت ��ی هستن ��د .در این روش
دانشجوی ��ان میتوانن ��د کار را با همه استادها پی ��ش برده و بنابر
نیاز ،بحث گروهی دور یک میز صورت میگیرد.

 -2محت���وا و مفاد برنام���ه آموزشی مقدمات و
الفبای طراحی معماری
مالحظ ��ه میگردد که برنامههایی عملی و مجزا برای فعالیت
مستق ��ل دانشجوی ��ان ،نقط ��ه اشت ��را ک تمامی گونهه ��ای نظام
آموزش ��ی آتلی� �های است .اما پی ��ش از تنظیم محت ��وای آموزش و
تصمی ��م گیری ب ��رای تنظیم برنامهه ��ای عمل ��ی ،الزم است تا به
توافق ��ی در ارتباط با تقسیم بندی معماری به مقولههایی جزئی
دس���ت یافت .با تقسیم بندی مت ��داول ابعاد گونا گون به فیزیک
و متافیزیک ،در معماری فرم و فضا حاصل میآید که اینها نیز در
خدمت رسانی به فعالیتی خواهند بود که در آنها صورت میگیرد
و بدین لحاظ میتوان معماری را به تعبیری حاصل درهم کنش
فرم ،فض ��ا و عملکرد دانست .الزم است تا ه ��ر برنامۀ آموزشی ،به
یک ��ی از این اجزا و عناصر معماری اختص ��اص یابد تا در هر پروژه
یکی از اجزای مداخلهگر در طراحی معماری تشریح و در نهایت نیز
ه آنها در برنامههایی کلی و به شکل طراحی ،ارایه گردد.
مجموع� � 
تجارب تدوین شده توسط حجت ( )1390در امر آموزش معماری
تح ��ت عن ��وان تمرینهای مفهوم ��ی ،تحلیلی و طراح ��ی تاییدی
ب ��ر ورود تدریج ��ی عوام ��ل تاثیرگ ��ذار ب ��ر محصول نهای ��ی طراحی
میباشن ��د .ام ��ا در این ارتب ��اط ،پی ��ش از تشریح ابع ��اد گونا گون
سامان ��ه آموزشی مورد نظر الزم است تا م ��روری بر دیگر تجربیات
آموزشی در این زمینه به عمل آید تا محدوده عمل در هر کدام از
حوزههای فرم ،فضا و عملکرد به گونهای همهجانبه روشن گردد.
 1-2تجربه آموزشی برای دانشجویان سال اول در درس طراحی
پایهای معماری در دانشگاه MIT
آنچ ��ه در پ ��ی میآی ��د ،فهرست ��ی از پروژهه ��ای ارای ��ه ش ��ده

در درس ��ی مشاب���ه مقدم���ات طراحی معم���اری یک اس���ت که در
سالهای نخستین آموزش معم���اری و برای دانشجویانی بدون
ه ��ر گونه سابقه در طراحی ،در دانشگ���اه  MITارایه گردیده است
( .)Hubbard, 2003جدول ( )1ارتباط مابین پروژههای ارائه شده
را با مقوالت فرم ،فضا و عملکرد نشان میدهد.
 -1ب ��ردن دانشجویان به سای���ت و انجام تحلیلهای خاص
روی سای ��ت :از دانشجوی���ان خواست���ه میش���د ت���ا کروکیه���ای
موضع ��ی و با هدف ،ب���ه منظ���ور تحلیل موضوعی خ���اص ترسیم
کنن ��د .یک���ی از اه���داف ای���ن تمری���ن ،ایج���اد ارتب���اط می���ان یک
مجموع ��ه معماری با سایت ،یا به تعبیری ،چگونگی شناور بودن
ارتباط مرزی یک معماری در سایت اطراف خودش است.
 -2شبکه و ردیف ستونها :از دانشجویان خواسته میشود
ت ��ا با کمک ردیف ستونها به تعری���ف معماری خود پرداخته و از
ستونه ��ا برای بیان ایده بهره برده و بتوانند ریتمی از نور و سایه
ایجاد کنند .در ضمن به خصلت الیه الیه شدن فضا که با کاربرد
شبکه ستونها فراهم میشود ،توجه کنند.
 -3نحوه تفکی���ک فضا :دانشجویان در این مرحله با کاربرد
عناص ��ر معم���اری ،به تفکیک فض���ا میپردازن���د .پله را ب���ه عنوان
نوع ��ی جدا کنن���ده طبق���ات از یکدیگر به ک���ار میبرن���د .راهروها و
فضاهای حرکتی را به عنوان جدا کنندههای فضاها در یک طبقه
ف ��را میگیرند و سعی در ایجاد نوعی ارتباط فضایی و بصری میان
فضاها میکنند.
 -4روش کنس���ول ک���ردن :در ای���ن مرحل���ه از دانشجوی���ان
خواست ��ه میشود تا ب���ه بنایی موجود ،بخش���ی را به صورت طره
ی ��ا کنسول بیافزایند و این اف���زودن را از نظر بصری به کاملترین
شکل انجام دهند.
 2-2مروری بر تجرب���ۀ آموزشی درس پایهای طراحی معماری در
دانشگاه  Sheffieldانگلستان
آنچه در پی میآید فهرست پروژههای ارایه شده در دانشگاه
شفیل���د کش���ور انگلستان است ک���ه در استودیوی معم ��اری برای
دانشجویان سال اول در سال تحصیلی  2007-2006انجام میشد
جدول  -1هدف آموزشی برنامههای ارائه شده در دروس پایهای طراحی معماری در نمونه
ارائه شده در دانشگاه .MIT
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و نگارنده (مهدیزاده) خود ناظر بر انجام پروژهها بوده و برنامهها را
از مسئول استودیو دریافت کرده است .جدول  2به طبقهبندی و
تحلیل پروژههای ارائه شده در این بخش پرداخته است.
 -1پروژه مقدماتی :حقایق خانه
هدف کار گروهی و آشنایی با یکدیگر و فرایند معماری است.
در ای ��ن برنامه ،ابتدا بخشی از شهر ب ��ا برداشت ،تحلیل و ارزیابی
کش ��ف و تجربه میشود و سپ ��س با مکان یاب ��ی صحیح خانهای
دانشجوی ��ی طراح ��ی میش ��ود .در انتها نیز پ ��س از مطرح شدن
ایدهه ��ای طراح ��ی توسط گروهه ��ا و تعیین نقاط ق ��وت و ضعف
راهحلهای ارایه شده ،گروهها نکات زیر را ارایه خواهند نمود:
•مشکالت پیش آمده به هنگام طراحی خانه ،ساخت ما کت
و مدل و کار گروهی
•پرسشهایی که ب ��ه هنگام پروژه پرسیده شد یا در نظر بود
که پرسیده شود.
•مهارته ��ا و اطالعات ��ی ک ��ه ب ��ه هنگ ��ام پیشب ��رد طراحی تا
هنگام ساخت نیاز است.
 -2پروژه ارتباطی و مکاتباتی:
اهداف پ ��روژه :درک شیوههای موفقیتآمی ��ز معرفی ،ارایه و
ارتباط در طراحی و ساخت .در این پروژه دانشجویان محصوالت
طراح ��ی شده توسط گروههای دیگ ��ر را ساخته و به ارتباط میان
مراحل طراحی و ساخت و اجرا پی میبرند.
 -3پروژه معرفی و ارایه :باستان شناسی اتاق
هدف این پروژه ،کشف شیوههایی است که توسط آنها ،معمار
شروع به درک و معرفی فضا با تمامی پیچیدگیهایش مینماید.
ب ��ا انج ��ام ای ��ن پ ��روژه ،مهارته ��ای نقادان ��ه در تحلی ��ل و درک
ویژگیه ��ای کیفی فضا تجربه میشود .در این پروژه دانشجویان
اتاق���ی با ارزشه ��ای ب ��االی تاریخ ��ی را انتخاب ک ��رده و کیفیات
فضای ��ی و تجربهه ��ای حس ��ی آن را ترسی ��م و معرف ��ی مینمایند.
 -4طراحی برای کاربر و انجام فعالیت :ساختن مکان
اهداف پ ��روژه :ابتدا دانشجو ب ��ا درک احتیاجات کاربران به
تدوین شرح وظایف طراحی میپردازد .سپس با طراحی فضایی
خ ��اص برای کاربری معین با فعالیتی خاص ،درکی از ارتباط بین
درون و بیرون ایجاد شده ،و با روشی تالش میشود تا ویژگیهای
محوط� �ه پیرامون بر طراحی فضای معماری اثرگذار باشد .سپس
دانشجویان جهت بیان فضای تصوری خویش ،از طریق طراحی
اسکی ��س ،سعی میکنن ��د تا ایدهه ��ا را بر اس ��اس واقعیات شکل
دهند و تاثیر محوطه را بر طراحی مالحظه نمایند.
 -5پروژه مواد و مصالح :ذات – حقیقت
اه ��داف پ ��روژه :این پ ��روژه به منظ ��ور درک اهمی ��ت مصالح
و تاثی ��ر آنها ب ��ر جزییات ساخت اس ��ت .الزم است ت ��ا اطالعاتی از
طبیعت مصالح و چگونگی به کارگیری آنها در کارهای معماران

کس ��ب شود تا تجرب���ه جزییات به کارگیری مصال���ح در ساختار به
دس ��ت آید .بدین منظور ابتدا دانشجوی���ان ساختمانهایی را با
مصالح ��ی خاص مطالعه کرده و ب���ا بازدید از آنها خواص سازهای
مصال ��ح گونا گ���ون ،م���ورد مطالع���ه ق���رار میگی���رد .در مرحلۀ بعد
دانشجوی���ان به مناسب سازی مکانی ب���رای گفتگو با بهره گیری
از مصال ��ح خ���اص میپردازن���د ک���ه میتواند توسط ی���ک صندلی،
ی ��ک مکان استراحت ،یک پناهگاه یا وسیلهای با ارتباط تعاملی
باش ��د .در این برنامه نشان دادن تاثیر مصالح به همراه اتصاالت
الزم ،بر نوع مکانی که طراحی میشود ،ضروری است.
 -6پروژه طراحی همه جانبه :خانهای با اهداف گونا گون
اهداف پروژه :طراحی خانهای برای زندگی کردن و همچنین
انج ��ام کار حرفهای برای مشتری واقع���ی با لحاظ نمودن تمامی
م ��وارد مرتب���ط با نیازه���ای وی و انتظ���ارات او و شرایط محوطه و
سایت .بدین منظور الزم است تا نحوه ارتباط با مشتری و پرسیدن
پرسشه ��ای مه���م از وی و گ���وش ف���رادادن ب���ه درخواستهای
او و ارای ��ه پاسخه���ای حرف���های آموخته شود .ابت���دا الزم است تا
محوطه مورد تحلیل قرار گرفته و اطالعات مکفی از آن تهیه گردد.
طراح���ی :از دانشجوی���ان خواسته میشود تا ه���ر کدام از آنها
به گونهای تصوری به نیازهای مشتری و محوطه انتخابی پاسخ
بگوین ��د؛ در حال���ی ک���ه شیوه منحصر ب���ه ف���ردی از دستیابی به
طراح ��ی را ایجاد میکنند و تمامی آموختههای مرتبط با مصالح،
ساخ ��ت و پایداری را در آن به نمای���ش میگذارند .در این مرحله
بای ��د ب ��ه کیفیات س���ه بعدی فض���ا ،در ه���م آمیزی ن���ور طبیعی و
مصنوع ��ی ،ا کوستی���ک ،بافت ،رنگ و مصال���ح اهمیتی ویژه داده
ش ��ود .در عی���ن حال که مطالع���ات فنی نیز ،همچ���ون مطالعه در
زمینه صدا ،نور ،رنگ ،سازه و جزییات بازشوها مورد نیاز است.
ج���دول  -2ه���دف آموزش���ی برنامههای ارائ���ه ش���ده در دروس پایهای طراح ��ی معماری در
نمونه ارائه شده در دانشگاه شفیلد.
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آسیبشناسی ریزبرنامههای دروس مقدمات طراحی معماری ،در انطباق
با نیازهای دانشجویان در دروس طراحی معماری

 3-2م ��روری ب ��ر تج ��ارب آموزش ��ی دروس مقدمات ��ی طراح ��ی
معماری در دانشگاههای تهران و علم وصنعت ایران
آنچ ��ه در پی میآی ��د تجاربی از برنامهه ��ای دانشگا ه تهران
م وصنع ��ت ای ��ران اس ��ت ک ��ه نگارندگ ��ان توضیح
و دانشگ ��اه عل� � 
برنامهه ��ای ارای ��ه ش ��ده در ای ��ن دانشگاهه ��ا را از س ��ال 1364
استخ ��راج نمودهاند .فهرست برنامهها که سع ��ی شده به ترتیب
ارای���ه آنها در ط ��ول نیمساله ��ای تحصیلی گونا گ ��ون بیایند ،در
ز ی ��ر ذکر میگردند .البته بدیهی است که در تمامی نیمسالهای
تحصیل ��ی ،همگی ای ��ن برنامهها ارایه نشدهاند و ب ��ه فراخور و بنا
ب ��ر نظر استادهای ه ��ر آتلیه ،این دروس به همی ��ن صورت و یا با
تفکیک چند مورد از یکدیگر به صورت انتخابی ارایه شدهاند.
 -1برنام ��ه شناخ ��ت (وضعیت موج ��ود) یک ش ��ی آشنا برای
دانشجوی ��ان مانند میز ترسیم آتلیه ،سه پای ��ه استودیوها ،وایت
ُب ��رد آتلیهها و در ورودی آتلیهها ،سپ ��س انجام مراحل گونا گون
تحلی ��ل (چرایی وضعی ��ت قرارگیری اج ��زای موج ��ود) ،نقد (بیان
نک ��ات مثبت و منفی در م ��ورد وضع موج ��ود و آلترناتیوهایی که
میتوانست به بهبودی کمک کند) و پیشنهادهای بهینه سازی
شی موجود و در نهایت طراحی احتمالی نمونه بهینه.
 -2آشنای ��ی با فرم و طراحی ف ��رم و حجم بنا :برنامه با دیدن
بناهای ��ی که با فرم مکعب یا استوان ��ه ساخته شدهاند ،آغاز شده
و سپ ��س ی ��ک مکعب یا استوان ��ه خالقانه عین ��ی و ذهنی ساخته
میشود.
 -3برنام ��ه ترکی ��ب احج ��ام :طراحی سه حجم ک ��ه دارای دو
مکعب و یک استوانه باشند و طراحی یک ترکیب حجمیهندسی
خالقان ��ه به گونهای که یک حجم ،اصل ��ی و دو حجم دیگر فرعی
باشن ��د؛ در ای ��ن راه امک ��ان بهرهگیری از احجام شف ��اف و مات و
کاربرد مفهوم سیالیت وجود دارد .در نهایت پیشبینی کاربردی
ب ��رای ترکیب حجم ��ی مذک ��ور در مقیاسهای گونا گ ��ون کوچک
(دست) ،متوسط (انسان) و بزرگ (بنا) انجام میشود.
 -4انتخ ��اب ی ��ک بن ��ا و ساختن ما ک ��ت ساده ش ��ده آن تا با
انت ��زاع تدریجی به کانسپ ��ت حجمی طراحی ،دس ��ت یافته شود
(ت�ل�اش در جهت انجام معک ��وس عمل طراحی ت ��ا دستیابی به
ایده و کانسپت حجمیمفهومی طراحی نخستین).
 -5شناخ ��ت فرمهای طبیعی ،ب ��رگ و درخت و بررسی نحوه
همجواریهای آنها با هم.
 -6طراح ��ی تندیس ب ��رای مناسبتی خاص ب ��ه عنوان مثال
تیراندازی یا جشنواره جوان.
 -7استف ��اده از ی ��ک موتی ��ف و خل ��ق ی ��ک ترکیببن ��دی ب ��ا
عملکردی معین روی یک شبکه مدوالر.
 -8طراح ��ی فرم در معم ��اری  -طراحی فرم در نما :این پروژه
میتواند از تحلیل فرم نماه ��ای موجود شروع شده و به طراحی
یک فرم در نما ختم شود.
 -9خاط ��ره ی ��ک مک ��ان  -ح ��س مکان(بازسازی ی ��ک مکان
مطلوب دانشجویان).
البت ��ه برنامهه ��ای میان ��ی مانند طراح ��ی فون ��ت ،آشنایی با
رنگ ،آشنایی با عکاسی معم ��اری ،طراحی جلد ،طراحی پوستر،

سازه (سهپایه ،پل ،پل ما کارونی ،سازه پوستهای ،سازه سقف با
ورقهای تاشده) ،نقاشی و رنگ در فضاهای آتلیهای و یا جمعی
دانشجویان.
پروژههای مرتبط با فضا  -مفهوم معماری
 -10نمایشگ���اه فض���ا  -گال���ری نمایشگاهی  -فض���ای مکث و
حرک ��ت (اصل���ی و فرعی؛ شف���اف و نیمه شفاف ،مثب���ت و منفی)،
ورودی (مسی���ر و مح���ور و آستان���ه) و سلسله مرات���ب روی شبکه
مدوالر تعیین شده.
 -11مشاه���ده ی���ک مکان و انج���ام دادن خواستههای پروژه
(توج ��ه به توپوگرافی ،ارتباط با سای���ت ،ترکیب ساختمانها ،نوع
م ��ردم و توجه به عناص���ر سازنده نما)  -نقد فض���ا و تحلیل درون
و بی ��رون مجموع���ه معماری ،آشنای���ی با مقیاسه���ای گونا گون
معرفی از سطح شهر تا رسیدن به بنا.
 -12طراح���ی پوست���ر و بازنمایی خط آسم���ان شهری توسط
کوالژ احجام افالطون���ی (شهر کویری ،شهر خزری و سرسبز و شهر
صنعتی) انجام گردیده است.
پروژههای مرتبط با عملکرد  -کاربری معماری و ارتباط با انسان
 -13تحلی���ل کف ،سقف و دیوار در معم���اری از نظر هندسه،
نق ��ش ،رنگ ،فرم ،مفهوم ،مصالح و سازه و گردآوری مجموعهای
از آنها.
 -14تحلیل برخی اج���زای کارکردی معماری مانند ورودی و
پل ��ه و آشنایی با مفهوم سیرکوالسی���ون در عملکردهای گونا گون
اداری ،تجاری و فرهنگی.
 -15ب���ا مقوای کارت���ون چیزی قاب���ل استف���اده ساخته شود
مانن ��د کفش ب���ه مقیاس واقعی ک���ه قابل استف���اده باشد ،یا یک
آویز چند عملکردی.
 -16ش���روع طراحی ی���ک فضا به طور مث���ال فضای مسکونی
چند کارگر یا یک خانوار در بیرون شهر ،شروع از یک فضای خواب
و سپ ��س افزودن تدریجی دیگر فضاه���ا مانند خواب و سرویس و
نشیمن به آن؛ که البت���ه نیازمند آشنایی ابتدایی دانشجویان با
ابعاد انسانی و فضاهای داخلی و یا دیگر استانداردها است.
 -17طراحی معماری تکعملکردی مانند پاتوق دانشجویی،
مکان گفتگو ،سردر ورودی دانشگاه ،مرکز دریافت و پرداخت بانک
ی ��ا مرکز خودپرداز ب���دون کارمند و مرک���ز اطالعرسانی دانشجویی
ی ��ا م ��وارد پیشرفتهت���ر مانن���د وضوخان���ه و نمایشگ���اه معم���اری.
ب ��ا م ��روری ک���ه ب���ر پروژهه���ای ارائ���ه ش���ده در دانشگاههای
مختلف در درس مقدماتی طراحی معماری ارائه گشت ،میتوان
مالحظ ��ه نم���ود ک���ه تمام���ی برنامهه���ا در چه���ار قال���ب مفهومی،
تحلیلی ،طراحی و اجرایی ،در پی آن بودهاند تا به تدریج عوامل
مداخله کننده در شکل دهی نهایی به محصول نهایی معماری
را در برنامههای دانشگاهی وارد نمایند .به منظور ارزیابی میزان
برآورده شدن نیازه���ای دانشجویان در ساله���ای باالتر آموزش
معماری و یافتن نکات ضعف آموزشی در دروس مقدماتی طراحی
معم ��اری پیمایشی انجام گشت ک���ه شر ح آن در پی خواهد آمد.
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 -3پیمایشی در نیازهای واقعی دانشجویان
در دروس آتی طراحی معماری
ب ��ر این اساس و ب ��ا توجه به چینش تمرینه ��ا در قالبهای
م ��ورد بح ��ث ق ��رار گرفت ��ه در ا کث ��ر آموزشه ��ای دروس مقدماتی
طراح ��ی معم ��اری ،برنامهه ��ای گونا گ ��ون ارائ ��ه ش ��ده در درس
مقدمات طراحی معماری دانشگاه علم و صنعت نیز در محتوایی
مشاب ��ه تنظی ��م گردیده ان ��د .به منظ ��ور آزم ��ودن آسیبشناسی
نتای���ج عملی پروژهه ��ای انجام ش ��ده در درس مقدمات طراحی
معم ��اری ی ��ک در دانشگ ��اه علم و صنع ��ت ای ��ران و همچنین به
جه���ت سنجش میزان کارآی ��ی آنه ��ا در دروس طراحی معماری،
پرسشنام� �های با پرسشهای طیفی ده درصدی تنظیم گشت.
به این صورت که در پاسخ هر پرسش طیفی از صفر تا صد درصد
ب ��ا افزای ��ش ده درص ��دی ق ��رار دارد و هر شخص ،بست ��ه به میزان
مفی���د ب ��ودن آن تمری ��ن در دروس طراح ��ی معم ��اری سالهای
باالتر ،مرتبهای از یک تا یازده را برمیگزیند .در طرح پرسشهای
گونا گ ��ون از مقی ��اس نام ��ی ی ��ا اسم ��ی بهرهگی ��ری ش ��د؛ ول ��ی در
پاسخه ��ای هر پرس ��ش از مقیاس ترتیبی استف ��اده شده تا عالوه
بر ن���وع برنامههای م ��ورد نظر ،می ��زان سودمن ��دی پروژهها برای
دانشجوی ��ان نیز به دست آید .ای ��ن پرسشنامه به طور تصادفی
در بین چهل نفر از دانشجویان طراحی معماری سه ،چهار و پنج
که به طور کامل با مقوله طراحی معماری آشنا شدهاند و پیشتر
نیز درس مقدمات طراح ��ی معماری را با روش فوق گذراندهاند،
پخش شد .از آنجا ک ��ه اساتید این درس در تمامی نیمسالهای
ف ��وق تغییری نک ��رده بودند ،لذا کیفیت و شی ��وۀ تدریس نیز جزء
عوام ��ل کنترل ش ��ده محسوب میگردد .البت ��ه الزم به تذکر است
ک ��ه برخی برنامهها در بعضی نیمسالها ب ��ه شیوههایی متفاوت
ارایه شدهاند و هر دانشجو به پرسشهایی که درباره برنامههای

انج ��ام ش���ده در زم���ان خود شخ���ص اس���ت ،پاسخ خواه���د داد.
پرسش چنین مطر ح شد:
«کدام یک از پروژههای ارایه شده در درس مقدمات طراحی
معم ��اری یک ک���ه در زی���ر فهرس���ت شدهان���د ،در دروس طراحی
(مبانی طراحی و شیوه تفک���ر خالقانه شما) مفیدتر و مؤثرتر بوده
است؟» و پاسخها در جدول  3ارائه گردیدند.
 -1برنامه شناخت ،تحلیل و نقد یک شی در محیط اطراف.
 -2برنام���ه شناخ���ت مصال���ح و آشنای���ی با خ���واص گونا گون
مصالح شامل بافت ،نقش ،جنس و رنگ.
 -3برنامه ساخت ما کت از پرسپکتیو و انتزاع آن تا دستیابی
به کانسپت طراحی(تصویر .)1
 -4برنام���ه شناخت حجمی مکعب و تمرین چگونگی نگرش
و طراح ��ی خالقانه آن ب���ا توجه به ویژ گیهای خ���اص این حجم
(تصویر .)2
 -5برنامه شناخت حجمی استوانه و تمرین چگونگی نگرش و

تصویر  -1نمونهای از تمرین ساخت ما کت انتزاعی از پرسپکتیوی واقعی.
ماخذ( :اعتقاد ،نیمسال نخست )91-90

جدول  -3نتایج پاسخهای دانشجویان به موثر بودن پروژههای ارایه شده در درس مقدمات طراحی معماری یک ،بر دروس آتی طراحی معماری ایشان.
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تع ��داد پاسخدهندگ���ان تقسیم کرده ،تا عددی ب���ه دست آید که
نسب ��ت واقع���ی مفید ب���ودن را برای ه���ر پرسش به دس���ت آورد و
در نهای ��ت حاص���ل جم���ع اعداد به دس���ت آمده ب���ا یکدیگر مفید
ب ��ودن یک تمرین را نسب���ت به کل تمرینها نش���ان میدهد .به
عن ��وان مثال در تمری���ن مصالح ،دو نفر مفید ب���ودن آن را بیست
درص ��د تشخیص دادهاند که ای���ن ضریب عب���ارت خواهد بود از:
 )2×%20(/36که()2تع���داد انتخابکنندگ���ان ای���ن گزین���ه و %20
موقعی ��ت این پاسخ و ( )36هم تعداد کل پاسخدهندگان به این
پرسش است .بر طبق این روش جدول  4به دست میآید:
حال بر اساس جدول فوق نم���ودار تحلیلی در تصویر  7ارایه

طراحیخالقانهآنباتوجهبهویژگیهایخاصاینحجم(تصویر.)3
 -6برنامه انتزاع مفاهی ��م از تصاویر بناهای معماری و توجه
به مفاهیم ریتم ،حرکت ،تضاد و تعادل.
 -7برنام ��ه ترکی ��ب حجم ��ی استوان ��ه و مکع ��ب و تمری ��ن
احج ��ام اصل ��ی و فرع ��ی ،و م ��روری ب ��ر مبان ��ی زیباییشناسی در
معماری(تصویر .)4
 -8برنام ��ه ترکی ��ب حجمیفضای ��ی در زمین� �های م ��دوالر به
منظ ��ور ایجاد نمایشگاه و تمرین مفاهی ��م مکث و حرکت ،محور،
ورودی و مسی ��ر ،فضاه ��ای ب ��از ،نیمه ب ��از ،نیمه بست ��ه و بسته و
فضاهای شفاف ،نیمه شفاف و کدر (تصویر .)5
 -9برنام ��ه ساخ ��ت ما کت مفهومی از یک فیل ��م سینمایی با
مضمونی مستند یا سینمایی.
 -10برنام ��ه پ ��روژه نهای ��ی ب ��ه منظ ��ور تمرین عمل ��ی مباحث
مط���رح شده در ط ��ول ت ��رم در کنار مباح ��ث مرتبط ب ��ا تناسبات
انسان ��ی فض ��ا ،مطالعات سای ��ت و محیط و ملزوم ��ات عملکردی
فضا (تصویر .)6
ب ��رای آنکه بت ��وان مقایسه معن� �یداری می ��ان دادههای به
دست آمده انج ��ام داد ،باید از هر ردیف جدول مذکور که شامل
پاسخه ��ای افراد متناس ��ب با درصد اهمی ��ت پروژهها است ،یک
ع ��دد استخ ��راج کرد ت ��ا این ع ��دد با دیگ ��ر اعداد به دس ��ت آمده
قاب ��ل قیاس باشد .از ای ��ن رو ،ابتدا در هر پرس ��ش تعداد افرادی
ک ��ه ه ��ر درص ��د را برگزیدهان ��د در آن درص ��د ض ��رب و حاص ��ل را بر

تصویر  -4نمونهای از تمرین ترکیب حجمی استوانه و مکعب.
ماخذ( :کمالزاده ،نیمسال نخست )90-89

تصویر  -2نمونهای از تمرین شناخت مکعب.
ماخذ( :نمازی ،نیمسال نخست )90-89

تصویر  -5نمونهای از تمرین ترکیب حجمی فضایی.
ماخذ( :خزلی ،نیمسال دوم )89-88

تصویر  -3نمونهای از تمرین شناخت استوانه.
ماخذ( :کریمی ،نیمسال نخست )90-89

تصویر  -6نمونهای از تمرین نهایی.
ماخذ( :شاه حسینی ،نیمسال نخست )91-90
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آزادی  9و سط���ح معن���اداری  0/000اس���ت .چ���ون می���زان سط���ح
معن ��اداری از میزان خط���ای نوع اول در سط���ح  0/05کمتر است
لذا فرض یکسان ب���ودن تاثیرگذاری عوامل و مباحث مطروحه با
 %95اطمینان رد میگ���ردد و بنابراین عوامل دارای تاثیر یکسان
نیستند.

شده است.

 .4آنالی���ز آم���اری نتای���ج حاص���ل ازپاسخهای
دانشجویان
ب ��ه منظور تحلیل آماری دادهه ��ا ،ابتدا فاصلههای درصدی
ب ��ه پنج طیف ،تغیی ��ر ردهبندی داده شدند .سپ ��س با بهرهگیری
از آزمون ت ��ی تک نمونهای ( )T-Testاین نکت ��ه مورد بررسی قرار
گرف���ت ک ��ه آیا متده ��ا و دروس ارائ ��ه ش ��ده در درس مقدمات ،بر
دروس طراح ��ی معماری آت ��ی آنها ،به شکل معن ��اداری تاثیرگذار
بودهان ��د ی ��ا خی ��ر .نتای ��ج ای ��ن ارزیابیه ��ا حا ک ��ی از آن است که
برنامهه ��ای شناخ ��ت مکع ��ب و استوان ��ه و ترکیبه ��ای حجمی
و انت ��زاع پروژۀ معم ��اری به جهت دستیابی ب ��ه کانسپت طراحی
و همچنی ��ن پ ��روژۀ طراحی فض ��ای معماری ،با سط ��ح اطمینان
 %95بر دروس طراح ��ی معماری آتی دانشجویان تاثیر گذار بوده
و برنامهه ��ای ساخ ��ت ما ک ��ت مفهومی از یک فیل ��م سینمایی با
مضمون ��ی عمدت ��ا مستند و مصال ��ح تاثیری نداشتهان ��د .در انتها
می ��زان تاثیرگ ��ذاری متده ��ا و دروس تحت بررسی ب ��ا استفاده از
ازمون فریدمن رتبهبندی شدند.
جهت بررسی می ��زان تاثیر گذاری و نح ��وه رتبهبندی عوامل
موث ��ر ب ��ر دروس طراح ��ی معم ��اری از آنالی ��ز واریان ��س فریدم ��ن
استف ��اده میگردد .در این تحلیل اثبات یک ��ی از فرضیات زیر مد
نظر قرار گرفت:
 :H0از نظ ��ر پاسخدهندگ ��ان مباحث مطروحه ب ��ه یک میزان
تاثیرگذار هستند.
 :H1از نظ ��ر پاسخدهندگ ��ان مباحث مطروحه ب ��ه یک میزان
تاثیرگذار نیستند.
نتای ��ج حاص ��ل از آزمون فریدم ��ن چنین است :می ��زان آماره
 ϗ 2جه ��ت اثب ��ات یک ��ی از فرضیات ف ��وق براب ��ر  100/085با درجه

 .5بحث و تحلیل در یافتههای تحقیق
بررسی نمودار مشخص میسازد که دانشجویان ،تمرینهای
شناخ ��ت مکع���ب و ترکی���ب استوانه و مکع���ب را از نظ���ر کاربرد در
دروس طراح���ی در جایگاه نخست اهمیت قرار دادهاند .هر دوی
ای ��ن تمرینها برای افزایش توان دانشجویان در درک فرم انجام
میشدن ��د .در مکان بعدی ،تمرینهای ترکیب حجمی فضایی و
انت ��زاع ،با اختالف اندکی نسبت به رتب���ه نخست ،در جایگاه دوم
قرار میگیرند .تمرین ترکیب حجمی فضایی برای گسترش دانش
دانشجوی ��ان در درک مفه���وم یکپارچه بودن ف���رم و فضا در بنای
معماری انج���ام میشد؛ در حالی که تمرین انت���زاع برای افزایش
ت ��وان ذهن دانشجویان در سادهسازی فرم و روند طراحی به کار
میرفت .جایگاه سوم تا چهارم را تمرینهای شناخت استوانه و
پروژه نهایی به خود اختصاص دادهاند .تمرین شناخت استوانه
راهنمای ستون ها
از چپ به راست

تصویر  -7نمودار نتایج پاسخهای دانشجویان براساس دادههای قابل مقایسه با یکدیگر.

جدول  -4تبدیل نتایج پاسخهای دانشجویان به دادههای قابل مقایسه با یکدیگر.

10

0

نتیجه

-1شناخت ،تحلیل و نقد

0.00

0.10 0.14 0.16 0.05

0.01 0.03 0.04 0.06

0.00

0.00

0.58

-2مصالح

0.00

0.01 0.05 0.07 0.06 0.07 0.05 0.09 0.03

0.01

0.00

0.42

-3ساخت ما کت از پرسپکتیو

0.00 0.04 0.04 0.05 0.12 0.13 0.12 0.05

0.01

0.01

0.00

0.58

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.77

0.00 0.04

0.00

0.01

0.00

0.00

0.73

0.00 0.05 0.08 0.14 0.22

0.01

0.01

0.00

0.00

0.74

0.00

0.01

0.00

0.00

0.77

0.00 0.03 0.02

0.00

0.00

0.74

0.00 0.03 0.02 0.03 0.05 0.09 0.05

0.00

0.56

0.00

0.00

0.71

پروژهها

میزان مفید بودن(100 )%

-4شناخت مکعب

90

0.11 0.15

80

70

60

50

0.01 0.12 0.12 0.24

0.11 0.14 0.23 0.12

40

-5شناخت استوانه

0.10

-6انتزاع

0.11 0.13

-7ترکیب استوانه و مکعب

0.01 0.04 0.08 0.07 0.24 0.20 0.13

-8ترکیب حجمی فضایی

0.10

-9ساخت ما کت مفهومی

0.11 0.03 0.14

-10پروژه نهایی

0.10

0.00 0.06 0.16 0.12 0.25

0.01 0.04 0.08 0.23 0.16 0.09

30

0.01

20

0.01

69
آسیبشناسی ریزبرنامههای دروس مقدمات طراحی معماری ،در انطباق
با نیازهای دانشجویان در دروس طراحی معماری

ب ��رای افزای ��ش ادرا ک بیشت ��ر از ف ��رم ارائ ��ه میگش ��ت و در پروژه
نهای ��ی نیز ،درهمآمیختن مفاهیم ف ��رم ،فضا و عملکرد به صورت
انج ��ام یک طراحی ساده برای سنجش ت ��وان دانشجویان در به
کارگی ��ری آموختهه ��ای طول ترم اس ��ت .مکان پنج ��م به صورت
مشت ��رک در اختی ��ار دو تمری ��ن ،شناخ ��ت ،تحلیلونقد و ساخت
ما ک���ت از روی پرسپکتی ��و است ک ��ه تمرین نخست ب ��رای آ گاهی
از مراح ��ل مطالعاتی پیش از طراح ��ی با رویکرد دقیق مهندسی و
تمرین بع ��دی جهت آموزش مفهوم تناسب ��ات انجام میشدند.
مکان شش ��م و هفتم در اختیار تمرین ما ک ��ت مفهومی و مصالح
است .در تمرین ما ک ��ت مفهومی تالش میشد تا قدرت خالقیت
دانشجویان افزایش یافته و حس دریافت هنری و زیباییشناسی
آنه ��ا به چالش کشیده شود؛ ولی تمری ��ن مصالح برای آشنایی با
کیفیت مصالح مختلف در ادرا ک فرم صورت میگرفت.
دالیل ای ��ن گزینشها را میتوان ب ��ه دو دسته اصلی تقسیم
ک ��رد .دست ��ه نخست مرب ��وط به کار ب ��رد این تمرینه ��ا در دروس
آین ��ده و به ویژه طراحی معم ��اری است .دسته دوم دالیلی است
ک ��ه بیشتر کیفی ��ت تمرین انجام ش ��ده برای بی ��ان مطلب مورد
نظ ��ر در درس مقدمات طراح ��ی معماری یک را ه ��دف میگیرد.
ب ��ه بیان بهت ��ر مطالب مورد نی ��از دانشج ��و در دو درس مقدمات
طراح ��ی معماری یک و دو بسیار گست ��رده هستند و آموزش آنها
ب ��ه دانشجویان نیز ام ��ری مهم و الزم است و ه ��دف از طرح این
پرسشنامه حذف مطالب نیست؛ بلکه هدف ،تعیین اولویتها
مطاب ��ق با نیازه ��ای آت ��ی و تغییر در ن ��وع تمرینها ب ��رای کارایی
بهت���ر آنه ��ا در آموزش ب ��ه دانشجویان اس ��ت .با نگاه ��ی ساده به
گزینشه ��ای دانشجوی ��ان مشخ ��ص شد ک ��ه تمرینهای ��ی که با
ه ��دف آشکار آموزش فرم و ترکیببن ��دی حجمی به دانشجویان
انج���ام شده بود ،در اولویت نخس ��ت قرار گرفتهاند .دلیل این امر
ب ��ه تا کید دروس طراحی معماری بر مقوله فرم و همچنین توجه
وی ��ژه به این مهم در جریان آموزش معماری از نخستین روزهای
آم ��وزش تا پای ��ان آن میتواند باش ��د .از سوی دیگ ��ر دانشجویان
ب ��ا ابزارهای بررسی فرم ک ��ه ما کت و شبیهس ��ازی رایانهای است
ب ��ه خوبی در طول دوران آم ��وزش معماری آشنا ش ��ده و همواره
میتوانن ��د کلیت آن را پی ��ش چشم داشته ی ��ا در آن تغییر ایجاد
کنن���د .این آشنایی سبب آسودگی در ک ��ار با فرم شده و در ضمن
نوع ��ی جایگ ��اه وی ��ژه در ذه ��ن دانشجوی ��ان به خ ��ود اختصاص
میده ��د .تمری ��ن ترکیب حجمی فضایی ک ��ه در آن دانشجو باید
بتوان ��د مق ��والت فرم و فض ��ا را در ه ��م آمیخته و متوج ��ه جدایی

ناپذیری آنها نیز شود ب���ا اختالف اندکی در جایگاه بعدی است
ک ��ه دلیل ای���ن گزینش نی���ز همانند م���ورد پیشین تا کی���د دروس
طراحی معماری ب���ر این موضوع در دوران تحصیل است .ا گرچه
ب ��ا توجه ب���ه دربرگیری دو موضوع فرم و فضا ب���ه صورت همزمان
در این تمرین ،انتظار میرود که جایگاه این تمرین رتبه نخست
باش ��د ،ولی این امر پدی���د نیامده است .شاید بت���وان دلیل آن را
عالوه بر دشوار بودن آشنایی با ماهیت کیفی فضای معماری در
آموزش آن ،کمب���ود زمان در بررسی کیفی فض���ای معماری پدید
آم ��ده به هنگام طراحی معماری دانس���ت .البته ابزارهای بررسی
فض ��ای معماری مانند ابزارهای بررسی ف���رم به سادگی فرا گرفته
نمیشون ��د و از میان آنها شبیهسازی رایانهای است که دانشجو
از آن آ گاه���ی داشته و تا ان���دازهای آن را به کار میبرد که این نیز
گاه به دلیل کمبود زمان کافی از دید پنهان میماند.
از می ��ان تمرینه���ای انجام ش���ده ،برخی با آنک���ه به صورت
مستقیم ب���ه هیچکدام از موارد فرم ،فض���ا و عملکرد نمیپردازند،
ول ��ی تاثی ��ر ناخودآ گ���اه و پنه���ان داشت���ه و سبب رش���د و پیشبرد
دانش اف ��راد نسبت به موضوعهای مختل���ف میشود که تمرین
انت ��زاع یک���ی از آنه���ا است .ا گرچ���ه ای���ن تمری���ن در دروس آینده
دانشجوی ��ان به صورت خ���اص کاربرد زیادی ن���دارد ولی تاثیر آن
در پدی ��د آوردن نگ���اه متف���اوت ب���ه ف���رم در ذهن اف���راد ،از چشم
دانشجوی���ان پنهان نمانده است .تمرین شناخت استوانه نیز به
مقوله فرممیپرداخت که باز هم از دیدگاه دانشجویان با فاصله
بسی ��ار اندکی مکان بعدی را به خود اختصاص داده است .پروژه
نهای ��ی نیز که جهت آم���وزش یکپارچهنگری به مقوالت فرم ،فضا
و عملک ��رد ب���ا موضوعات مختل���ف و در قالب ی���ک طراحی انجام
میپذیرد ،در مک���ان بعدی است .علت این امر میتواند به تنوع
موضوعات پ���روژه نهایی درس مقدمات طراحی معماری یک در
ساله ��ای مختلف و میزان عالق���ه دانشجویان به موضوع مذکور
مربوط باشد .تمرینهای دیگر که با اختالف قابل توجهی نسبت
ب ��ه تمرینهای توضیح داده ش���ده ،جایگاههای بعدی را اشغال
میکنند ،همگی در یک موض���وع مشترک هستند و آن اشاره غیر
مستقی ��م به موضوعهای فرم ،فضا و عملکرد است .به بیان بهتر
ای ��ن تمرینها اجزایی از فرم ،فضا یا عملکرد هستند که در بهبود
کیف ��ی اثربخ���ش ب���وده و میتوانن���د موضوعاتی مانن���د تناسبات،
رنگ ،مصالح و مسایل نظری را در بربگیرند که از دید دانشجویان
به دلیل کمی کاربرد در دروس آینده طراحی در انتهای فهرست
اولویت تمرینها جای گرفتهاند.

نتیجه
دانشجویان ریزبرنامههای درس مقدمات طراحی معماری یک
را ب ��ه شرح جدول  5اولویتبن���دی کردهاند .نتایج نشانگر آن است
ک ��ه تقسیمبندیهای ارای���ه شده را میتوان به سه گ���روه رده بندی
نمود که در رتبه اول آنها ،فرم قرار گرفته است و دلیل آن این است که
دانشجوی���ان سال اول به نمودهای عینی و ملموس معماری توجه
بیشتری نشان میدهند .در ضمن پروژههایی که به منظور آموزش

ابزار طراحی و یا به صورت تاثیر جانبی در امر طراحی ،مطرح شدهاند
امتیاز پایینتری دریاف���ت کردهاند .میتوان مالحظه نمود که پروژه
مصالح با اختالف زیادی نسبت به دیگر پروژهها قرار گرفته که نشان
از کماهمیت بودن آن نسبت به دیگر پروژهها از دیدگاه دانشجویان
اس ��ت و این به سب���ب کمتوجهی به مصال���ح در طر حهای معماری
دانشگاهیاست کهتعیینجزییاتمصالحچندانموردبحثنیست.
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ای���ن اولویتها نشان از این دارد ک���ه دانشجویان به فرا گیری
شیوهه ��ای برخ ��ورد ب ��ا ف ��رم و پیک ��ره و ترکیبات حجم ��ی اهمیت
ویژهای میدهند و این نیاز میتواند به دو دلیل عمده باشد:
• به طور مستقل در دروس طراحی معماری به این امر پرداخته

نمیشود؛ در حالیکه در ارزیابی نهایی موثر است.
• فرا گیری و آموزش شیوهه ا و ظرایف برخورد با ترکیبات حجمی
مستل ��زم ص���رف وقت���ی ف���راوان است که ب���ه گون���های مستقل در
ابتدای روند آموزش ضروری مینماید.

جدول  – 5نتایج اولویتبندی میزان موثر بودن پروژههای ارایه شده در درس مقدمات طراحی معماری یک بر دروس آتی طراحی معماری در دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران.

اولویت اول

اولویت دوم

 ترکیب استوانه  -انتزاع فرم بهجهتدستیابی
و مکعب
به حجم اولیه
 شناختمورد نظر طراح بنا
مکعب
 ترکیب حجمی،فضایی
واحد
تفاوتها در
رتبهبندی

3

1

اولویت سوم

اولویت چهارم

اولویت پنجم

اولویت ششم

اولویت هفتم

 شناختاستوانه

 -پروژه نهایی

 شناخت،تحلیل و نقد
 ساخت ما کتاز پرسپکتیو

 ساختما کت مفهومی

 -مصالح

12

2

برنامههای متمرکز بر فرم و یا پروژههایی با تجمیع تمامی عوامل موثر
در فرایند طراحی

2

جنبههای تحلیلی معماری و یا
پروژههایی صرفا ابزاری

14

ارتباط
غیرمستقیم
با پروژههای
دانشگاهی

فهرست منابع
اژدری ،علیرضا و بهرامیپناه ،امیر ( ،)1387به سوی رهیافت مشترک
در آموزش طراحی ،سومین همایش آموزش معماری ،بررسی چالشها،
جستجوی راهکارها ،صفحات  3تا  .18پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران،
تهران.
انصاری ،حمیدرضا ( ،)1387مسائل طراحی و راهبردهای آموزشی در حل
آنها ،سومین همایش آموزش معماری ،بررسی چالشها ،جستجوی راهکارها،
صفحات  35تا  .53پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران.
دانشگرمقدم ،گلرخ ( ،)1388فهم مساله طراحی در آموزش معماری،
نشریه هنرهای زیبا ،شماره  ،37صص .59-68
محمودی ،امیرسعید ( ،)1381چالشهای آموزش طراحی معماری در
ایران ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره  ،12صص .79-71
نقره کار ،سلمان( ،)1389رهنمودهایی برای ارتقا آموزش معماری در
ایران ،پایان نامه دکترای معماری ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران.
Bunch, M. (1993), Core Curriculum in Architectural Education, San
Francisco: Melen Research University Press.
Cikis, Seniz and Cil, Ela (2009), Problematization of assessment in
the architectural design education: First year as a case study, Procedia
Social and Behavioral Sciences Journal, Volume 1, Issue 1, pp.21032110.
Demirbas, O.O. and Demirkan H. (2003), Focus on architectural de-

sign process through learning styles, Design Studies, Volume 24, Issue
5, pp.437-456.
Hubbard, William (2003), Experiencing architecture studio,
MIT OpenCourseWare, Available in: http://ocw.mit.edu/courses/
architecture/4-101-experiencing-architecture-studio-spring-2003/
[Accessed 5th September 2012].
Johannes, Ralph (1992), Architectural design: a systematic approach:
part 1, Design studies, Volume 13, Issue 1, pp.71-86.
Kurt, Sevinc (2009), An analytic study on the traditional studio environments and the use of the constructivist studio in the architectural
design education, Procedia Social and Behavioral Sciences Journal, Volume 1, Issue 1, pp.401-408.
Roberts, Andrew (2006), Cognitive styles and student progression
in architectural design education, Design Studies, Volume 27, Issue 2,
pp.167-181.
Salama, Ashraf (2005), New trends in architectural education: designing the design studio, (Third print), New Jersey: International standard book numbering; United States Agency.

