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سید امیرسعید محمودی* ،1مسعود ناری قمی
 1دانشیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2دانشجوی دکتری معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،92/7/17 :تاریخ پذیرش نهایی)92/12/24 :

چکیده
«ارزیابــی پــس از بهر هبــرداری» ،یک نوع ارزیابی نظا میافتــه و همهجانبه در معماری ،یک هدف
حرفهای معماری و در عین حال ،یک ابزار آموزشی معماری است .در این نوشتار ،ابتدا ارزیابی پس از
بهرهبرداری ،معرفی شده و سپس اهداف آموزشی در مورد آن از دو منظر مورد بحث قرار گرفته است:
نخست مواردی که برای تربیت نیروی انسانی قادر به اجرای آن ،ضروری است و دیگری نقشی که
طراحانه دانشجویان ّ
استفاده از این «ابزار» در کاربر  -محور کردن ذهنیت و عمل ّ
طراحی در کارهای
آینده دارد؛ در بخش دوم نوشتار ،پروژه آموزشی اجرا شده در چارچوب موضوع دوم ،در آموزشکده
ّفنی و حرفهای قم شرح داده شده است؛ سپس ارزشیابی آموزشی انجام شده در طول یک ترم که
با روش «طبیعتگرا» ثبت شده ،ارایه و یافتههای آن در مراحل مختلف طرح و نتیجهگیری شده
است .این پژوهش نشان داد که این نوع از ارزیابی میتواند در دورههای مقدماتی معماری آموزش
ً
داده شــود و به نتایج نســبتا مطلوبی نیز دســت یابد؛ اما این امر مســتلزم فراهمکردن بستر مناسب
ّ ّ
جو کلی
ایــن کار اســت کــه ایــن پژوهــش ،ضرورت مواردی مانند :آموزش مدرســین خــاص و هدایت
آموزشکده را (برای پذیرش ّ
طراحی مستند و مبتنی برتحقیق) ،نشان داده است.

واژههای کلیدی
ارزیابی پس از بهرهبرداری ،ارتباط با کاربر ،محیط واقعی ،تحقیق و ّ
طراحی ،دوره ّفنی و حرفهای.
*نویسنده مسئول :تلفکس.E-mail: amahmood@ut.ac.ir ،021- 66409696 :
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مقدمه

ّ
ایــن پژوهــش به حل بخشــی از یک معضل اساســی در معماری
پــس از دوران ّ
ســنتی نظــر دارد :عدم توجه به نیازها و خواســتهای
کاربــران واقعی در طراحی معماری .معمــاران از دورانی که به توصیه
کســانی چــون آلبرتــی در شــأن اندیشــمند و نه اســتادکار بــه طراحی
پرداختهاند (لیچ ،)1379 ،نه تنها از ساختمان واقعی بلکه از واقعیت
انسانهای درون آن نیز غفلت کردهاند و این نه تنها در دوران پیش
و پس از روشنگری ،بلکه در دوران مدرن و پسامدرن نیز ادامه داشته
اســت (نــگاه کنید بــه لنــگ 1381 ،و  .)1976, Brolinزایســل (,2007
 ،)50گسســت رابطه بین ّ
طراح و کاربر واقعی را به عنوان یک مســأله
ّ
اساســی در معمــاری روز مورد بررســی قــرار داده و راه حــل آن را نیز در
پیوند تحقیق و طراحی دانســته اســت .بجز موضــوع «برنامهدهی»
(محمــودی« ،)1390 ،ارزیابــی پــس از بهرهبــرداری» یکــی از ابزارهای
توســعهیافته برای این موضوع اســت که بواســطه جایگاه نسبی که
ً
در حرفــه نیز یافته (و صرفا در موضوعات آ کادمیک خالصه نشــده)،
قابلیــت ویــژهای را برای این موضــوع عرضه کرده اســت .بعالوه این
ابزار برای سوق دادن آموزش معماری به سمت در برگرفتن واقعیات

اجتماعــی  -انســانی و رفتــاری در محیــط نیز دارای پتانســیل زیادی
است .دروس ّ
مقدماتی معماری بواسطه آنکه میتواند از ّ
جو فرمال
و گاه ژورنالیستی دانشکدههای کارشناسی معماری (علیالحسابی و
نوروزیان ملکی ،)1388 ،فاصله داشته باشد ،فرصت مناسبی است
برای استفاده از این نوع از مهارتها برای ورود مسایل کاربر -محور
بــه آمــوزش معماری و ســپس به حرفــه معماری .بر این اســاس یک
برنامــه آموزشــی بــرای دوره مقدماتی با محتوای وارد کردن مســایل
کاربر  -محور به حوزه عمومی طراحی معماری ایران ،طراحی و به اجرا
گذاشته شده است که بخشی از آن ،تخصیص یک ترم از کارگاههای
عملــی دوره بــه ارزیابــی پس از بهرهبــرداری  -تکنیکهــا و مفاهیم و
کاربردهای آن  -اســت .این نوشــتار در بخش اصلی ارایه شده است:
نخست «ارزیابی پس از بهر هبرداری »1به عنوان یک ضرورت حرفهای
و یک فرصت آموزشــی بــرای معماری ،تبیین میگردد ،ســپس روند
ّ
طراحــی یــک برنامــه کارگاهــی در یــک دوره مقدماتــی معمــاری (در
ّ
آموزشــکده فنی و حرفــهای قم) برای «ارزیابی پــس از بهرهبرداری» و
نتایج ارزشیابی در حین عمل 2آن ارائه خواهد شد.

 -۱مفهوم ارزیابی پس از بهرهبرداری
«ارزیابــی پــس از بهر هبــرداری» ،بــه عنوان یک موضوع مســتقل،
امــری اســت کــه بیش از ســه دهه اســت در حوزه حرف ـهای معماری
مطــرح اســت؛ ایــن اصطــاح تعریــف ثابتــی را شــامل نمیشــود و
دس ـتاندرکاران ایــن امــر ،تعابیــر مختلفــی از آن دارنــد (Hadjri and
)Crozier, 2009؛ «شــورای تأسیســات فــدرال آمریــکا» ،در گزارشــی
درباره ارزیابی ساختمانهای تحت پوشش این نهاد ،ضمن تعریف
«ارزیابی پس از بهر هبرداری» به عنوان «فرآیند ارزیابی سیستماتیک
ســاختمانها پس از گذشــت ّ
مدتی از شــروع به کار آنها» ،تفاوت آن
را بــا دیگــر گونههــای ارزیابــی ،تمرکز ایــن ارزیابی بر نیازهــای کاربران
ســاختمان  -از منظــر ایمنــی ،امنیــت ،کاربریهــا ،مســایل روانــی و
زیباشناختی در کنار آسایش فیزیولوژیکی  -میداند( (�Federal Facil
)ities Council, 2001, 1؛ این تعریف را پرایزر در  1988ارایه کرده است
()Preiser, 2001, 9؛ هنری سناف (« ،)Sanoff, 2000, 85ارزیابی پس
از بهر هبــرداری» را یــک فرآینــد بــرآورد میدانــد کــه میتوانــد در مورد
هر گونه از محیط یا تســهیالت با هر وســعتی ،انجام گیردّ .اما به جز
تقاضای كارفرمایان ،این امر هدفی ترویجی را نیز دنبال می كند و رشد
حساسیت و دانش جامعه نسبت به طراحی محیط مصنوع را هم در
نظر دارد .به بیان ســناف ،نوع «ارزیابی پس از بهر هبرداری» که برای
یک موقعیت خاص مورد استفاده قرار میگیرد ،تابعی است از زمان
در دسترس ،منابع ،و عمق دانشی که مورد نیاز است .وی سه سطح
متمایــز را در اجــرای یــک «ارزیابــی پــس از بهر هبرداری» خاطرنشــان
میکنــد  -معاینه ،بررســی و آسیبشناســی  -که هریک مشــتمل بر
سـ�ه مرحله معین اسـ�ت :برنامهریزی ،اجرا و اعمال ارزیابی (Sanoff,

 .)2000, 85این نوع از ارزیابی را پرایزر و همکارانش در دهههای بعد
(پس از نخســتین فعالیتها از ســوی خود او در دهه  )1980گسترش
دادهاند و در  1998و ســپس  ،2005مفهوم «ارزیابی عملیاتی بنا »3را
با هدف گســترش ارزیابیهای کاربرـ محور به تمامی دستاندرکاران
و عوامــل ذینفــع در فرآینــد تولیــد و اســتفاده بنــا در تمــام مراحل از
طراحــی تا ســاخت ،بهرهبرداری و پــس از بهرهبــرداری ،ارایه کردهاند
کــه شــش حــوزه مختلــف (از جملــه «ارزیابــی پــس از بهر هبــرداری»)
را شــامل میشــود(( )Preiser and Schramm, 2005, 15تصویــر.)1

ّ
تصویر -1ارزیابیهای ششگانه در کل روند طراحی ،ساخت و بهرهبرداری بنا در شیوه .BPF
ماخذ)Preiser and Schramm, 2005, 17( :
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« -۲ارزیابــی پــس از بهرهبــرداری» بعنوان هدف
آموزشی در معماری
ا گرچه نخستین متن منتشره در مورد «ارزیابی پس از بهر هبرداری»
را دورک مربــوط بــه  )228 ،1389( 1967و پرایــزر و شــرام مربــوط بــه
 1975معرف��ی کردهان��د (ّ ،)Preiser & Schramm, 2005, 15امــا از
جمله نخســتین نقدهای مشــهور بر معماری مدرن که در ضمن آن
به اهمیت بررسی روابط کاربر واقعی و بویژه  POEاشاره شده ،بررسی
برولیــن ( )1976اســت کــه در آن ،وی به بیان ّ
موســع ضعف طراحان
مدرن و حتی پســت مدرن در پاســخگویی به مســایل روابــط رفتار -
محیــط پرداخته و نوعی «ارزیابی پس از بهرهبــرداری» را از چند پروژه
از جمله شاندیگار لوکوربوزیه ارایه کرده است .طراحی مشترک وی با
همکاری زایسل (که او نیز از فعاالن در عرصه رابطه تحقیق و طراحی از
چند دهه قبل بوده است) ،نمونهای از نخستین کاربردهای «ارزیابی
پس از بهر هبرداری» در بهسازی محیط موجود است .بررسی ادبیات
مربوط به« «ارزیابی پس از بهر هبرداری» (ارایه شده در �Hadjri and Cro
 ،)zier, 2009نشــان میدهد که در حالی که سیســتم حرفهای آمریکا
حدود  30سال است که با موضوع ارزیابی تعامل دارد ،نظام حرفهای
و آموزشــی انگلستان روی خوشی به این موضوع نشان نداده است.
در عیــن حال طــرح  CUDE4در انگلســتان برای دخیلکــردن کاربر و
ّ
کارفرمای واقعی در فرآیند آموزش ،نشان از توجه کلی به این موضوع
در آن کشــور نیــز دارد (پروژههــای مختلف آمــوزش در ذیل این طرح
در  Nicol & Pilling, 2000معرفــی شــده اســت)؛ ا گرچــه روشهــای
ً
بــکار گرفتــه در آن لزومــا متکی بــه ارزیابیهــای رفتارشناســانه پس از
بهرهبرداری از بنا نبوده است.
«ارزیابی پس از بهر هبرداری» برای سه گونه كارفرما انجام میشود :آنها
كه ســاختن مجموعههای ساختمانی را در دســتور كار دارند ،افرادی
كــه بــدون اطمینــان وارد كار جدیــدی شــدهاند و ســازمانهایی كــه

ویژگی آنها ،اســتقبال از اطالعات جدید است (گروت و وانگ،1384 ،
)110؛ دورک ( )227 ،1389دو هــدف اصلــی ایــن دســته از ارزیابیها را
آزمون میزان بازدهی بنا نسبت به برنامه (برای اصالح) و نیز استفاده
از ســاختمان موجــود به عنــوان الگویی بــرای فرآینــد ّ
طراحی معرفی
میکند.زایسل()64-59,2007مثالهاییرااز ارزشمندیاینارزیابی
بــرای شــرکتها و کارفرمایــان ارایه کرده اســت .در مــورد ایران ممکن
اســت که این امر هنوز یک نیاز مبرم دانســته نشــود؛ اما دغدغههای
ّ
ّ
فرهنگی موجود در برنامههای ملی و تالش برای تحقق آنها ،ضرورت
پرداختــن بــه آثــار محیط طراحی شــده بر کاربــران واقعــی را  -در کنار
ً
مباحث اقتصادی آن  -کامال نشان میدهد؛ بیرون از حوزه آ کادمیک
و در عرصه واقعی زندگی مردم« ،مسأله طراحی» بدون بررسی صریح
و با مفروضاتی ضمنی در ّ
حداقل خود تعریف میشود :در طر حهای
مسکونی کوچک مقیاس و حوزه نظام مهندسی در ایران ،دستور کار
مســکن تنها در تعــداد طبقات و اســکلت و قواعد شــهرداری خالصه
میشود و برنامهریزی مسکن تنها با دانستن تعداد اتاق خوابها ،به
پایان میرســد (قاســم زاده .)1389 ،ا گرچه علل متعــددی برای این
ّ ً
رویکرد وجود داردّ ،اما مسلما عدم سازماندهی نظام حرفه برای این
هدف نیز یکی از دالیل ّ
مهم این رویکرد است.
نظــام حرفــه بــرای اینکــه بتواند ایــن ارزیابــی را انجام دهــد و از نتایج
آن بهرهبــرداری کنــد ،نیــاز بــه نیــروی آموزشدیــده در آن دارد؛ بجــز
آشــنایی بــا رونــد تهیــه ارزیابی (فرآینــد و فرمهــای آن و نحــوه گزارش
نتایــج) ،یــک موضوع اصلی ،مهارتهای شــخصی الزم برای این کار
میباشــد که معطوف است به تکنیکهای تهیه ارزیابی که همگی،
مستقیمیاغیرمستقیم،مشارکت کاربررادربردارد:مشاهدهمستقیم،
مصاحبـ�ه ،شبیهسـ�ازی و آزمونهـ�ای کتبـ�ی (Sanoff, 2000, 85-
 .)7در ایــران ،ایــن موضوعــات در رشــتههای ّ
طراحــی محیــط ،تنهــا
در ّ
طراحــی شــهری در برنامــه آمــوزش رســمی قــرار دارد و منابــع ایــن
رشــته ،بــه آن پرداختهاند .در حیطه معماری ،تنهــا مباحث اخیر در

جدول -1اهداف آموزشی برای تربیت نیروی انسانی قادر به اجرای «ارزیابی پس از بهرهبرداری».

اهداف کلی

• توانایی تنظیم مستندات ارزیابی پس از بهرهبرداری
• مهارت در برداشت ّردپاهای رفتار بر محیط
• توانایی تحلیل ّکمی و کیفی ّاطالعات جمعآوری شده
• توانایی ارایه «ضوابط عملیاتی» برای بهسازی ساختمانهای موجود برای
انطباق بهتر با روش زندگی کاربران

مهارتهای عاطفی

• احساس مسؤولیت نسبت به آینده اخالقی مخاطب فضا بویژه • توانایی گوش دادن دقیق و موشکافانه به اظهارات افراد عادی در مورد وضع
سکونتگاه یا بنای مورد استفاده
در موضوعاتی که طراحی بر آن مؤثر است.
• توانایی اولویت دادن به خواستها یا ایدهآلهای مخاطب اصلی فضا در
• ارزش قایل شدن برای نظرات افراد عادی در طراحی
ّ
• تثبیت «خلقیت در کشف مسأله» به عنوان یک ارزش عالی قضاوت در مورد کیفیت فضای موجود
• توانایی حفظ و تقویت انگیزه برای کشف مسایل کالبدی مرتبط با شیوه
برای حرفه معماری
ّ
• تثبیت «خلقیت در حل مسأله» به عنوان یک ارزش عالی برای زندگی کاربر موجود در بنای موجود
حرفه معماری

مهارتهای روانی ـ
حرکتی

تحلیل وظیفه

مهارتهای
شناختی

• آشنایی با اصول روابط رفتارـ محیط
• آشنایی با فرمهای خاص ارزیابی پس از بهرهبرداری
• آشنایی با روشهای چهارگانه ارزیابی پس از بهرهبرداری
• شناخت ریشه فرهنگی  -رفتاری اشکال کالبدی
• شناخت ایدهآلهای فرهنگ بومی در رفتار اجتماعی

اهداف عینی

• توانایی حضور در محیط واقعی و ثبت برداشتهای میدانی بدون ایجاد تنش
• مهارت اولیه در برداشت میدانی رفتار محیطی
•مهارت مصاحبه با کارفرما ،مشتری و افراد عادی (کاربران اصلی در محیط
یا احتمالی) با هدف دریافت ویژگیها و ایدهآلهای ذهنی نهفته • توانایی اداره جلسه مصاحبه و حفظ عالقمندی و توجه مخاطب
• توانایی تهیه رسانههای تصویری و حجمی الزم برای مراحل مشورتی
آنها در مورد محیط
• مهارت همکاری یا اداره جلسه مشورتی طراح و جامعه کاربران
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مــورد «برنامهدهــی معماری» و منابــع آن (محمــودی ،)1391 ،با این
موضوعات ارتباط تنگاتنگ دارد .در برنامه مصوب وزارت علوم برای
رشــته معماری نیز عناوین دروس مرتبط (شــامل :چهار درس روش
تحقیق در معماری ،انسان و محیط (اختیاری) و برنامهریزی کالبدی
معمــاری ،نظریــه و روشهــای طراحی) دیده شــده اســت؛ ّاما پیوند
ً
آن بــا آمــوزش عملی ّ
طراحــی کامال ضعیف بوده اســت (نگاه کنید به
علیالحســابی و نوروزیان ملکی .)8138 ،برای داشتن افرادی ّ
متبحر
در ایــن زمینــه ،اهداف آموزشــی در طیف وســیعتر آن بایــد مورد نظر
باشــد؛ یعنی ســه حوزه شــناختی ،رفتاری و عاطفی در دســتهبندی
بلــوم (ســیف .)1386 ،ایــن اهــداف در جدول  1خالصه شــده اســت.

«-۳ارزیابــی پــس از بهرهبــرداری» بعنــوان ابــزار
آموزشی مقدماتی معماری
تجربــه ضمنــی و در عیــن حــال همهجانبه آمــوزش معمــاران در
دوران پیشهوری با عینیت معماری  -از موضوعات ساختی تا کاربری
پیدایش آموزشهای منفصل از تجربه عملی ،با
و روانــی  -در دوران
ِ
تحلیل بناها جایگزین شــد و برداشــت از بناهای موجود (یا تاریخی)
در آموزش معماری جایگاه ویژهای بویژه از دوران نئوکالسیسیم پیدا
کرد ( .)Mallgrave, 2005, 31 & 36بررســی بناهای موجود به عنوان
«تاریــخ» یــا «تحلیــل» معمــاری ،در تمامــی سیســتمهای آموزشــی
معماری ،یک روند عادی بوده و هســت (عالیی1385 ،و )1386؛ اما
چنین نگاهی کمتر ّ
متعرض رابطه انسان و بنا ،بویژه در وضع موجود
میشــود :تأ کیــد مطلــق بر فــرم و فضــا و روابط بــدون حضور انســان
واقعی و موجود (بعنوان تاریخ معماری گذشته یا معاصر) ،الگوگیری
مثبــت یــا نگاه مثبتنگــر (با تأ کید بــر مقاصد و نه تبعــات ّ
طراحی) و
بدون آسیبشناسی به بنای مورد بررسی و عدم کاربرد تحلیل انجام
ّ
موقعیت واقعی (که ناشی از تمرکز این تحلیلها بر کارهایی
شــده در
ّ
است که از قبل «ارزشمند» دانسته شدهاند) ،از مشخصات این نوع
ً
بررسیهاســت .بازدیــد از بناهــای واقعی (که عمدتــا متوجه بناهای
تاریخی یا مهم است و نه عادی) ،به عنوان یک شیوه رایج در ضمن
آموزش معماری ،بواســطه عدم ساختاریافتگی ،مانع حصول نتایج
آموزشـ�ی مفید میشـ�ود ( .)Salama, 2012طرح دروس روانشناســی
محیط و رفتارشناســی پس از رواج موضوع روانشناســی محیطی در
دورههــای ارشــد ،در وجــه مقابل ،با تمرکــز بر تحقیــق آ کادمیک و یا
تدریس نظری ،نیز به نوعی دیگر از موضوع مواجهه با محیط واقعی
بــه عنوان منبــع آموزش ّ
«طراحــی معماری» فاصلــه دارد .در فضای
طراحــی نیــزّ ،
دروس عملــی ّ
جو حا کــم بر آموزشــکدههای معماری و
گرایشهــای هنــری و فرمی ،نوعی مقاومــت را در مقابل پرداختن به
مباحثی از این دســت در طر حهای معماری پدید آورده که مختص
ایــران هــم نیســت (فصــل چهــارم از گــروت و وانــگ .)1384 ،بعالوه
محیــط حرفــهای معماری نیــز در ســالیان اخیر با موضــوع به عنوان
یــک امــر زایــد برخورد کرده اســت (بررســی میدانــی نگارنــده در مورد
نگاه مهندســان معماری در نظام مهندسی قم (در حال تکمیل) به
عنــوان نمونــه موردی این امر را به خوبی نشــان میدهــد؛ بعالوه در
مورد معماران مشهور ایران نیز ،رجوع به بررسی ندیمی و شریعتراد

( )1391و نیــز گــزارش زرکــش ( )1388در مــورد عوامل مؤثــر بر طراحی
بناهــای خصوصی ایــران ،گواه دیگری بر این مدعاســت) .در چنین
فضایــی ،نیاز به تغییــری بنیادی در ذهنیت ّ
طراحان اســت که پایه
آن در دروس مقدمــات گذاشــته میشــود وگرنه در ســطوح باال تأثیر
ذهنیتبخش آن ناچیز خواهد بود.
 - ۳-۱ضرورت ارزیابی واقعی بنا در آموزش
در دوران معاصر (بویژه پس از دهه  ،)1960بموازات مسأله مطرح
در حرفــه در رابطــه بــا ارزیابــی و ارتبــاط بــا محیــط و کاربر واقعــی ،در
آمــوزش معماری نیز موضوع تعامل با مســایل واقعی حرفــهای  -در
مقابل فضای مجازی ّ
طراحی آتلیهای  -در همین بازه زمانی حدود
سه دهه ،به انحاء مختلف مورد توجه بوده است؛ نقدهای بسیاری
بــر گرایش هنــری در آموزش آتلیهای معماری از لحاظ عدم تطابق با
واقعیت وارد شده است ( .)Salama, 1995, 55-69حتی دونالد شون
در مدافعه خود از روش آموزش آتلیهای معماری ،به کمبودهای این
سیستم آموزش در قبال مسایل واقعی عالم حرفهای معماری اشاره
کرده است ( .)Schon, 1985, 6تالش برای پاسخ به این معضل ،منجر
بــه ابــداع یا انتخــاب گزینههای دیگــری در برابر روش آتلیهای شــده
اســت که از نظر روششناسی آموزشی میتوان آنها را در چهار دسته
قــرار داد« .1 :5آمــوزش مــوردی ،»6که آنالیز و ارزیابــی و حتی انتخاب
راهحلهای پروژههای عملی و موجود را به عنوان ابزار آموزشی برای
طر حهای آینده مورد نظر قرار میدهد (و در اصل وام گرفته شــده از
آمــوزش بازرگانی در روش هاروارد اســت  )Mc Bride, 1984 -و از ســه
دهــه پیــش در برخی دانشــگاههای آمریــکا در آموزش معمــاری بکار
گرفته شده است؛ « .2آموزش خدمات  -محور ،»7که در ادامه فلسفه
آمــوزش همــراه با عمــل جان دیویــی 8و مباحــث پوتنــام 9در تمامی
عرصههای آموزش -از جمله ّ
طراحی محیط  -مطرح شده است ،در
جستجوی استفاده از موقعیتهای واقعی برای تعامل دانشجویان
طراحی با موضوعات ّ
ّ
طراحی است و برخالف روش آموزش موردی،
ّ
نه بر تحلیل موقعیتهای گذشــته ،بلکه بر حل مســایل موجود به
عنوان ابزار آموزشــی تکیه دارد؛ جســتجوی این مسایل در محیط از
بخشهای مهم برنامهریزی و خود فرآیند آموزشی است (پیشینه و
نمونههای این رویکرد آموزشی در ّ
طراحی محیط در Hardin et. al.,
ّ
 2005نقل شده است)؛  .3آموزش «مسأله  -محور :»10بطور مشخص
روشــی اســت کــه آموزش پزشــکی در دهــه  1960آغاز و به رشــتههای
متکی بر آموزش یک طرفه (سخنرانی مدرس) ساری شده است و به
عنوان گزینهای در مقابل این آموزش برای قراردادن دروس نظری در
ّ ّ
متن مسایل واقعی به کار رفته است و تفاوت آن با شیوه حل خلق
مســأله ( )CPSعدم اجازه به یادگیرنده در مرحله تحلیل مســأله ،به
«خلق مسأله» است و او باید در ضمن توافق گروهی و به اتکای متن
مسأله به سازماندهی مسأله بپردازد (.)Tan, Teo, and Chye, 2009
در آمــوزش معمــاری ،این روش نه برای آمــوزش طراحی عملی بلکه
بــرای عملــی کردن بخشهای نظــری آموزش و موضــوع تلفیق نظر
ّ
و عمــل ،قابــل طرح و بحث اســت ( Nabih, 2010و مظفر و اخالصی،
 )1387و در نخســتین نمونــه آن که در دانشــگاه نیوکاســل اســترالیا
طراحی شده ،یک برنامه کامل چهارساله را شامل شده است (.)Ibid
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ّ
جدول -2انواع روشهای آموزشی واقعگرایانه در ّ
مختصات آنها.
طراحی محیط و

روش آموزش

نقش دانشجو در مورد مسأله
ّ
طراحی

موضوع آموختنی از محیط واقعی

نقش ارزیابی از محیط موجود

آموزش موردی

خلق مسأله

راه حل مسایل

نوع پاســخ طرح موجود به مســایل طرح شــده از
قبل

آموزش خدمات محور

ا کتشاف مسأله از محیط واقعی

شرایط تعامل با مسأله و راهحل از دید متخصص

کشــف مســایل محیــط موجــود و قابلیتهــای
بهبود آن

آموزش مسأله محور

توســعه مسأله در چارچوب تعیین ابعاد واقعی مسأله
شده از شرایط واقعی

کشــف مســایل محیط موجود در رابطه با موضوع
آموزشی طرح شده

آموزش مشارکتی

کمــک به ا کتشــاف مســأله توســط شرایط تعامل با مسأله و راهحل از دید کاربر
کاربران واقعی

کشــف مســایل محیــط موجــود و قابلیتهــای
بهبود آن

ً
« .4آموزش مشــارکتی» که عمال صورت خاصی از آموزش خدمات -
موقعیتهای ّ
ّ
طراحی مشــارکتی برای آموزش این
محور اســت که از
روش ّ
طراحــی و نیز ارزشهای اجتماعی در معماری به دانشــجویان
استفاده میکند؛ اما بواسطه استقالل نسبی موضوعی و ّفنی ّ
طراحی
ِ
مشــارکتی به عنوان رشــته خاصــی در طراحی با تواناییهــا و الزامات
اختصاصی ،میتواند به عنوان روشی جدا از آموزش خدمات-محور
ً
نیز مطالعه شود؛ بعالوه این روش و ابزار آموزشی همواره لزوما متکی
بر مورد واقعی (که الزمه آموزش خدمات  -محور است) نخواهد بود:
در کارهای آموزشــی نظیر روش هنری ســناف (بعنوان پیشرو در این
شــیوه  Sanoff, 2000-فصــل دوم و ســوم و Salama, 1995, 103-
ّ
موقعیت
 ،)105موضوع و محتوای آموزشی ،میتواند واقعی نباشد و
مشارکتی تنها برای هدف درسی خلق شود؛ جمعبندی ویژگیهای
ایــن روشها و نســبت ارزیابی پــس از بهرهبرداری با آنهــا در جدول2
آمده است.
 -۳-۲ارزیابی واقعی بنا در دوره مقدماتی معماری
میتوان مالحظه کرد که در بطن همه روشهای فوق« ،ارزیابی
از مســأله واقعــی محیطــی ـ کالبــدی» ،بخشــی اساســی از آمــوزش را
تشــکیل میدهد و رســیدن بــه درک همهجانبــه و دقیــق از آنچه در
واقعیــت «هســت» ،موضوعــی اساســی اســت .ســامه (1995فصل
پنجــم) ،ارزیابی را در کنار مشــارکت و توســعه معیارهــای ّ
طراحی ،به
عنــوان ابزاری برای دســتیابی به آتلیه «دانشمحور» (در مقایســه با
سیستم رایج آتلیه هنری) میداند .در عین حال همچنانکه وی نیز
بیــان میکند ،این ارزیابی باید منســجم ،سیســتماتیک و با اهداف
تعیین شــده باشــد تــا اهداف آموزشــی حاصل شــود .قــراردادن یک
برنامــه «ارزیابی پس از بهر هبرداری» (در شــکل کامل خود) در برنامه
درســی کارگاهــی ّ
مقدماتــی معمــاری میتوانــد فرصتــی باشــد بــرای
آموختــن عملــی از ارزیابی یک محیط در تعامل با کاربــران و در عین
حال آشنایی با تکنیکهای برداشت محیطی در ضمن یک پروژه که
تفاوت چندانی با یک کار حرفهای نخواهد داشت.
ّ
ً
بهطــور کلی ممکن اســت این ِاشــکال قابل طرح باشــد کــه آیا واقعا
ایــن کار (ارزیابی پس از بهرهبــرداری) بصورت جامع و کافی میتواند

در برنامه آموزشــی ّ
مقدماتی در این ســطح قرار داده شود .گری مور
ضمــن مقالــهای در ســال  ،1983پــس ازبیان ضــرورت تربیت نیروی
ّ
متخصــص برای ارزیابی پس از بهرهبرداری ،به شــرح روش آموزشــی
خود برای این موضوع در دانشگاه پرداخته است؛ وی بیان میکند
شهای دیگری آموزش
که «ما پیش از این سعی کردیم تا  POEرا به رو 
ً
شنیاز.
دهیــم؛ مثال بعنوان یــک درس در دوره کارشناســی بدون پی 
ایــن تجــارب از لحاظ تبیین نقش عوامــل رفتــاری در فرآیند ّ
طراحی
ّ
برای دانشجویان و نیز آشنا کردن آنان با ایده کلی آموختن از توفیقات
ّ
تها ،بسیار موفق بود؛ ّاما نتوانست منجر به تربیت ارزیابان
و شکس 
ماهــری بشــود که بتوانند  POEرا به عنوان یکــی از خدمات حرف های
خــود ارائه دهنــد» ( .)Moore, 1983چند نکتــه در قبال تحلیل مور،
قابل بیان است :در پژوهش حاضر ،بنای اصلی بر آموزش به نحوی
اســت کــه بتوانــد در دفاتــر نظام مهندســی ایــران ،بهصــورت عوامل
موضوعــات مرتبط با او در طرح مهندســان عمل
واردکننــده کاربــر و
ِ
ّ
کند و برای آنان ذهنیتبخش باشد؛ لذا خود موضوع ارزیابی ،بیش
از آنکه یک هدف آموزشی باشد ،در این مسیر ،به عنوان یک وسیله
ّ
آموزشــی مطرح اســت .بهعالوه دقــت در مقاله مور ،نشــان میدهد
کــه مقصود وی از این ارزیابی ،بررســی آمــاری و بصورت یک پژوهش
همبســتگی اســت؛ این در حالی اســت که نه موضوع ارزیابی پس از
ّ
بهرهبرداری ،منحصر به این وجه است و نه مقصود این پروژه ،تحقق
آموزشی است که محصول آن ،کارشناسان پژوهشگر علمی باشد .به
طور ســاده ،ا گر مقصود مور از ارزیابی ،مشــابه یک چکاب ّ
تخصصی
پزشکی باشد ،موضوع حاضر در ّ
حد یک معاینه سرپایی ّ
(اما کارآمد)،
ّ
طراحی شــده اســت و باور نگارندگان این اســت که نوعی از ّاطالعات
ّ
غیرکمی (کیفی) که تصویر ذهنی مناسبی از موضوع ایجاد
عمومی و
کند ،کارآیی بیشــتری بــرای تأثیرگــذاری در ّ
طراحی معمــاران دارد تا
آمــاری دقیــق؛ بعالوه وقــت و بودجــه دفاتر مــورد بحث نیز
پژوهــش
ِ
سازگار با این مسأله نخواهد بود.
مزایای ارزیابی پس از بهرهبرداری برای یک درس کارگاهی معماری را
میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
	•در خالل ارزیابی ّ
سرپایی فوق) مسایل واقعی
(حتی به صورت
ِ
ً
که بعضا در استانداردها وراهنماهای طراحی ،اثری از آن دیده
11
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نمیشود ،بخوبی خود را نشان میدهد (در تجربه آموزشی که
در ادامه میآید ،این امر به خوبی هویدا بود)؛
ً
	•ارزیابــی پــس از بهر هبــرداری خود مســتقال یک کار حرف ـهای در
رشته معماری است که مهارت در آن میتواند به آینده شغلی
افراد هم کمک کند؛
ّ
	•ایــن برنامه بدلیل ضرورت پرداختن به آثار معماری بر ذهنیت
و ّ
فعالیتهــای کاربــران واقعــی ،در تغییر نگرش دانشــجویان و
جهتدهــی آنان به ســوی نیازهــای واقعی کاربــران (که بخش
فراموش شــدهای از مســایل معماری در کارهای عادی است)
میتواند مؤثر باشد؛
	•ضرورتبررسیهمزمانهمهجوانبیکاثردر خالل،POEمانع
از گرایشهای یک جانبهنگر رایج در ذهن دانشجویان میشود.

 -۴اســتفاده از ارزیابــی پــس از بهرهبــرداری
بــرای آموزش ارتبــاط با کاربر :تجربه آموزشــی در
ّ
آموزشــکده فنی و حرفهای قم
ّ
طراحــی یــک دوره آمــوزش ّفنــی و حرف ـهای بــرای واردکــردن
مســایل کاربــر -محــور (از جملــه ارزیابــی پــس از بهر هبــرداری) در
ســاختار حرفــه ،هدفــی اســت کــه تحقیق حاضــر ،جزیــی از فرآیند
تجربــی انجــام شــده بــرای تعییــن روش مواجهــه با آن اســت؛ این

دوره از لحــاظ ســاختار و محتــوا قابل مقایســه بــا دروس ّ
مقدماتی
دوره کارشناســی معمــاری اســت و لــذا در راســتای اهــداف مقالــه
قابــل ارزیابــی خواهد بود .در این راســتا ســه ترم متوالــی و در متن
دروس مختلف این دوره در آموزشکده ّفنی و حرفهای پسران قم،
برنامههایــی ّ
طراحی ،اجرا و ارزیابی شــد کــه موضوع حاضر مربوط
است به برنامه اجرا شده در درس «تمرین »2معماری در نیمسال
تحصیلی ّاول .91-2
 -۴-۱روش و اهداف برنامهریزی آموزشی
بــا توجــه بــه عــدم وجــود ســابقه کار مشــابه در ایــران (نــه تنها
بــرای دوره ّفنــی و حرفهای بلکه بطور ّکلــی در دورههای ّ
مقدماتی
ً
اساســا با هدفی «ا کتشــافی» ّ
طراحی شــد؛
معمــاری) ،ایــن برنامه
بــا رجــوع بــه ادبیــات برنامهریــزی آموزشــی ،روش برنامهریــزی
سیستمی گروپر و راس ( 1389و  )1390که خاص ّ
طراحی دورههای
ّفنــی و حرفهای اســت ،به عنــوان مبنای کار انتخاب شــد .در این
ً
روش ابتــدا وظیفــه شــغلی آینــده کامــا معیــن میشــود و ســپس
برای رســیدن به آن ،اهداف آموزشــی ،آزمونها و روند رســیدن به
اهداف تعیین میگردد.
الــف .تعییــن چارچــوب شــکلی برنامــه کالس :بهجــز تجربــه
نمونههــای قبلــی اجرا شــده از ســوی نگارنــده دوم در آموزشــکده
ّفنــی قم و کاشــان ،بــرای تدوین اولیــه روند کلی برنامــه این پروژه

ّ
جدول -3برخی پروژههای آموزشی ّ
طراحی محیط که در ّ
تحولجویانه در روش آتلیهای ّ
مختصات آنها.
طراحی یا کنترل پروژه آموزشی حاضر مورد نظر قرار گرفت و

ارائه کننده روش
ّ
مدل حل مسأله
مبتنی بر نمونه

مدلا کتشافی

ّ
هدف کلی

ســیمز و مارمــوت ،طراحی براساس نمونه موردی
1985

نحوه پرداختن به مسأله
ّ
طرح مسأله کلی در ابتدا و تدقیق آن در مراحل رفت و برگشتی
ّ
بیــن ارزیابــی و طراحــی (طــرح و تثبیــت مســأله کلی براســاس
خواس ـتهای کاربــر واقعــی یــا شــبهواقعی در تعــداد محــدود،
توسعه مسأله براساس ادبیات معماری و ارزیابی های ّ
طراح)

ّ
جولیــا رابینســون و طراحی براساس فهم عمیق و تحلیلی از طرح کلی مســأله از ســوی مدرس (به عنوان کارفرمای فرضی)
استفان ویکزّ 1983 ،اطالعات مرتبط با مســأله در حین تولید و تدقیق آن در مراحل هشــت گانه براســاس بازدید ،مشاهده،
پاسخ ّ
رجوع به قوانین ،اســتانداردها و  ...و تحلیل و کاربرد ّاطالعات
طراحی
در ضمن سمینارهای کالسی

منبع
Salama, 1995

Salama, 1995

مدل رفت و
برگشتی

ّ
طراحــی به صورت مراحل مشــابه که در طرح کلی مســأله از ســوی مــدرس به عنــوان کارفرمای فرضی
اســتفانی لدویتــز،
هــر مرحلــه مســأله از ابتدا ـ ّاما براســاس و تدقیــق آن از ســوی دانشــجویان (بــه عنوان طــراح) در ضمن
1985
ّ
ل-حــل طراحی و تحلیل طراحی خود در هر مرحله
تحلیــل پاس ـخهای مرحلــه قب 
میشــود تا طرح به مســایل همه جانبه
پاسخگو باشد.

Salama,1995

مدل ثبت دانش

بلکیــس اولوغلــو ،آشــکار ســاختن و ثبــت دانشهــای رســیدن از کل بــه جــزء در شــش مرحلــه و در هر مرحله در ســه
ضمنــی مورد کاربرد در ّ
طراحی و آنچه از بخــش انجــام میشــود؛ بخــش ّاول دانــش ارایه شــده از ســوی
 1996و 1997
ســوی ّ
مدرس و دانشــجو به مسأله وارد مــدرس در شــکل ســخنرانی ،بخــش دوم انتقــال از دانش عام
بیــن مــدرس و دانــش اختصاصی از ســوی دانشــجو اســت که
یا افزوده میگردد.
در ضمــن ابزار (اغلب) پژوهشــی انجام میشــود و بخش ســوم
دانش اختصاصی هر دانشجو است که در ضمن ارایه اسکیس و
آلترناتیوها یا برنامهدهی خاص ،انجام میشود.

Uluogˇlu, 2000

روش Made

رالفیوهانس،اواخر طراحــی براســاس مطالعــه طوالنــی و موضــوع واقعــی با کارفرمــای واقعــی و کاربر واقعــی در طی یک
ّ
همهجانبه ،سازماندهی دقیق اطالعات ،نیمســال مورد تحلیل کلی  -ازجمله بررســی خواستهای کاربر
دهه1980
توســعه جزءجــزء کانســپت بــرای همــه واقعــی ـ قــرار میگیــرد و در فرمهــای آمــاده ثبــت میشــود و در
نیمسال دوم طراحی انجام میشود.
مسایلوسپستلفیقراهحلها

Johanness,
1992
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تصویر -۲حاالت مختلف اداره جلسه کارگاهی و توالی پیشنهادی برای اداره جلسه با
این روشها.

یــا کنتــرل آن ،تعــدادی از روندهــای ّ
تحولجویانه پیشــنهادی در
ّ
آموزش کارگاهی که هدف آنها پاســخگویی به توجهات اجتماعگرا
و انســانگرای غفلتشــده در آمــوزش معمــاری و پژوهشمحــوری
بــوده اســت ،مورد بررســی قرار گرفت کــه برخی از آنهــا در جدول3
جمعبندی شده است.
ب .تعییــن چارچــوب شــکلی اداره جلســات کالس :موضــوع
دیگر ،نحوه اداره جلســه کالســی بود که با توجه به مسایل فوق،
نمیتوانســت بهشــیوه معمول آتلیهای انجام شود؛ در تحقیقات
اخیــر در مورد اشــکال مختلف اداره کارگاه ،گونهشناس ـیهایی از
نق��د کارگاه��ی معم��اری ارای��ه ش��ده اس��ت (Oh & Yi-Luen Do,
)Doidge,2000; Kurt, 2009 ;2012؛ ســه عامــل ـ مزایــا و معایــب
هرگونــه بــرای کار آتلیهای رایــج (مذکور در منابع) ،تناســب بازده
هرگونه با اهداف آموزشی (مذکور در جدول )1و تناسب هر یک با
ویژگیهای رفتاری دانشــجویان ّفنی و حرفهای (براســاس تجربه
نگارنده دوم از آموزش در این دورهها و نیز هنرســتانهای ّفنی و
ً
حرفهای)  -مواردی است که نهایتا توجیهگر شیوه انتخابی برای
اداره کالس (تصویــر )2اســت :ایــن شــیوه مشــتمل اســت به ســه
وضعیــت که به تناوب در یک جلســه پنج ســاعته ارایه میشــود.
در این شــیوه کار فردی و کرکســیون فردی ،جایگاه ناچیزی دارد
و کار ،در مراحــل مختلــف بــا همکاری گروهــی و قضاوت گروهی،
همراه اســت .نکته مهم و تفاوت عمده با شــیوه آتلیهای ،بخش
ســوم اســت .توانایی اقنــاع دیگران و رســیدن به تفاهــم جمعی،
یکــی از روشهــا بــرای رســیدن بــه اهــداف حــوزه «عاطفــی» در
جدول  1اســت که این روش در آن تأثیر زیادی دارد.

تصویر -3روش ارزشــیابی :طر ح اســتیک برای ثبت دادهها در ارزشــیابی طبیعتگرایانه و
مبتنی بر مشارکتکنندگان.
مأخذ( :سیف)83 ،1386 ،

ج .تعیین چارچوب ثبت و ارزشیابی نتایج :در میان شش گونه
از ارزشــیابی پــروژه آموزشــی کــه ســیف ( )1386نقــل کــرده اســت،
روش «طبیعتگرایانه و مبتنی بر مشــارکتکنندگان» مناسبترین
روش برای «آزمودن و بررســی نوآوریها یا تغییراتی که درباره آنها
ّاطالعــات کافــی موجــود نیســت» (همــان )85 ،میباشــد .برایــن
اســاس و بــا توجــه بــه روش ارزشــیابی ســیمایی اســتیک 12گزارش
جلســات کالسی مطابق تقســیمبندی این روش (تصویر )3توسط
ً
نگارنــده دوم و بــا حضــور در  18جلســه کارگاهــی (معمــوال 4/5
ســاعته) تمریــن معمــاری( 2در دو گــروه مســتقل و بــا مدرســین
متفــاوت که ســه جلســه آن در محیــط واقعی مــدارس که موضوع
ارزیابی و بهسازی بود) از مهرماه تا دیماه  1391تهیه شد.

78
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۱۹شماره ۱بهار ۱۳۹۳

ّ
مواد آموزشــی :بــا ّ
توجه به اینکه
د .تهیــه مقدمــات و آماد هســازی
ً
ّ
«ارزیابــی پــس از بهر هبــرداری» طبیعتا متکی به معیارهای ســنجش
ّ
کیفیــت معماری اســت ،داشــتن الگــوی کلی بــرای ارزیابــی کیفیت،
مهمتریــن عامــل چارچوبدهنده به محتــوای آموزشــی مورد بحث
اســت .در یــک پروژه ارزیابــی واقعی ،آنچه باید ارزیابی شــود و اهداف
ً
آن با مشورت کارفرما تعیین میشود و لزوما همه جنبههای کیفیت
ً
بنا را شامل نمیشود (گاه صرفا در مقوالت فیزیکی مانند بحث انرژی
خالصه میشود)ّ ،اما در پروژه آموزشی ،داشتن مدل همهجانبه یک
ضرورت است و این امر در مورد مهارتهای حرفهای الزم برای بهبود
جایگاه «ارزیابی پس از بهر هبرداری»توصیه شده است (Bordass and
 .)Leaman, 2005, 77در ایــن مــورد (بــا توجــه بــه تجربــه پیشــین کار
نگارنده دوم با محصوالت  ،)CABEاز شــیوه تدوین شــده «شناســه
کیفیت ّ
طراحی»(13)DQIبهعنوانچارچوبدهندهبهمعیارهایمورد
بررسی در آموزش ارزیابی استفاده شد؛ این معیارها با توسعه سه گانه
ً
ویتروویوس به  10معیار ،نگرشی تقریبا همهجانبه به مسایل مربوط
بــه بنــا دارد و بــرای ارزیابی در مراحل مختلف ّ
طراحــی و بهرهبرداری،
دارای قابلیت است ()Volker et. al., 2008؛ بعالوه در ارزیابی برای هر
عامل ،نیاز به معیارها (شاخصها) برای قضاوت کیفیت است .منابع
تعیین معیارهای کیفیت نیز متنوع است (پرایزر و ویشر برای «ارزیابی
عملیاتی بنا» چهار منبع :ادبیات ،بناهای شناختهشده ،ارزیابیهای
قبلـ�ی و کاربـ�ران را معرفـ�ی میکنـ�د (Preiser & Schramm, 2005, 22-
ً
 .))25در این پروژه ارایه معیارهای منبعث از سه منبع نخست ،عمدتا
ضمن ارایههای کالسی از سوی مدرس (یا پژوهشگر) انجام شد و کار
میدانی دانشجویان بر کاربران متمرکز گردید.14

چهــار مرحلــه (برنامهریزی ارزیابــی ،طراحی ســؤاالت ارزیابی ،اجرای
ارزیابی ،بهسازی) عملیاتی شد (تصویر )4و کار عملی دانشجویان نیز
در گروههای دو یا سه نفره در قالب جدول عملیاتی (تصویر )5در طول
ترم آموزش داده و خواســته شــد؛ در ادامه شــرح مختصر و ارزشــیابی
ً
روند کالسی سه بخش نخست آن (که کامال به موضوع ارزیابی پس از
بهرهبرداری اختصاص داشت) در تصویر  5خواهد آمد.
الــف .مرحلــه ّاول ـ معرفــی موضوع  POEو نحوه طر ح ســؤاالت
برای ادامه کار
نمونــه گــزارش« :اظهــار نظرهــای آقــای [ ....مــدرس] تــا حــدی
منحرفکننــده موضوع و نشــاندهنده عدم درک کامــل او از اهمیت
کاربر بود .وی معیار و شاخص ارزیابی را  -برغم تأ کیدات زیاد پژوهشگر
در میــان جلســه و نیــز در جلســه بــا مدرســین ـ به ســمت دو موضوع
[انحرافــی]  -نمونههــای مشــهور و اســتانداردها ســوق داد  ...ایــن
ً
موضوع میتواند کل برنامه را به مخاطره بیندازد و در آینده باید حتما
کنترل شــود ....ارزیابی پژوهشــگر این بود که این ارایه تأثیر خوبی در
جــا انداختن بیشــتر موضوع داشــت و این از ســؤاالت و وا کنشهای
دانشــجویان (شامل دانشجویان ضعیف و قوی) برداشت شد .بویژه
نمونــه برولیــن از ایــران  ...همچنین کار مشــترک برولین و زایســل...
نمونه دانشگاه قطر که در آن از ثبت نقشه رفتاری استفاده شده بود،
نمونه خوبی بود»( .گزارش کالس ت2ش ـ مورخ .)91 /7 /1
یافتههــا :ایــن مرحله نشــاندهنده ضرورت رونــدی طوالنیتر (دو
یــا ســه ترم) یا گنجاندن مــوارد مشــابه در دروس ماقبل این درس
اســت تــا ارتبــاط عاطفــی دانشــجویان و عالقمنــدی آنــان بــا رونــد
پژوهشمحــور ،بیشــتر شــود .بعــاوه مشــخص شــد کــه پیشــینه
مدرســان در هدایت کالس بســیار تأثیر دارد و عدم ســابقه آنان در
کارهای مطالعاتی میدانی ،ضعف بزرگی در این زمینه است.

 -۴-۲اجرای پروژه و ارزشیابی آن
با توجه به تمهیدات فوق ،یک برنامه اجمالی آموزشی شامل سه
مرحلــه اصلی (که دو مرحله آن مربوط به تــرم مورد بحث بود و خود،
ّ
 10مرحله فرعی را شــامل میشــد) تهیه شــد و برای هر مرحله ،کلیت
برنامــه جلســه ،کار ّ
مــدرس ،محصولی که دانشــجو باید ارایــه دهد و
تعداد جلســات تخصیص یافته به آن مرحله ،تعیین گردید .پیش از
آغاز نیمســال درســی نیز ،سه جلسه توجیهی با مدرســان برگزار شد.
مرحلــه ّاول از مراحــل ســهگانه ،ارزیابی پــس از بهرهبــرداری بود که در
برنامه ّاولیه قرار بود ،چهار جلسه را به خود اختصاص دهد که در عمل
این کار حدود  9جلسه به طول انجامید .این پروژه در نهایت امر ،در

ب .مرحله دوم ـ طراحی سؤاالت جزیی ،بازدید از فضای آموزشی،
تکمیل جدول ارزیابی
نمونــه گــزارش« :نمونــه اشــکاالت .1 :ســؤال خــارج از موضوع؛
 .2ســؤال مبهــم و غیرعینــی؛  .3ســؤالی کــه پاســخ آن مســتلزم
جزییــات زیــادی بــود؛ در مــورد منبــع دقــت کافــی نشــده بــود»
(گــزارش کالس ت2ش ـ مــورخ « )91 /7 /8بنظــر میرســید کار
طــرح ســؤال در گروههــا خوب پیش رفته اســت ...فهــم عمومی از

تصویر -۴مراحل چهارگانه روند اجرا شــده در نیمســال آموزشی آزمایشی.

تصویر -۵مراحل سهگانه آموزش عملی ارزیابی و جدول مورد استفاده؛ هر ستون جدول از
ّ
راســت به چپ ،یک مرحله جزیی آموزشــی (از سه مرحله کلی) بود که (در ا کثر موارد) سه
بخش :مباحث نظری ،کار و نقد کارگاهی و ارایه کار عملی را شامل میشد.
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دستهبندی هدف
موضوع

خوب

توانایی
رفتاری

• ارایــه خالصــه موضــوع
ارزیابی در یک برگه

عالی

یادگیری
شناختی

• فــهــم م ــوض ــوع ارزی ــاب ــی
پ ــس از بـ ــهـ ــرهبـ ــرداری و
روشهای آن

تا ّ
حدی

• اهمیت کاربر در ارزشیابی
ارتباط
عاطفی با معماری

میزان حصول

شرح هدف آموزشی

نقش محتوای آموزشی

نقش عامل آموزشی ّ
(مدرس)

نقش دانشجویان

اصالحات پیشنهادی

• خارجی بودن نمونهها

• عدم اعتقاد ّ
مدرس ( )Aبه روند جدید

ّ
• نگاه دبیرستانی به کل دوره

• لزوم طرح موضوع در روند طوالنیتر

 شرح و بحث کالسی توسط پژوهشگر

• عدم اعتقاد به کاربردی بودن روند

	•قــــــــــــــــراردادن ب ــخ ــش ــی از
موضوعات ارزیــابــی در دروس
مقدماتی تر مانند درک و بیان
معماری  1و 2

 مثالهــای ملمــوس در نمونــه ارایه
شده

عدم آشــنایی یک ّ
مدرس ( )Aبا موضوع
ارزیابی با محوریت کاربر

 کار مشابه در ترم گذشته

 پیشــینه آموزشــی یک ّ
مدرس ( )Bدر
رشته شهرسازی (رویکرد برنامهای)

 ذهنیت ناشــی از کار تمرینهای
معماری ( 1طراحی مسکن با رویکرد
مشابه)

	•هماهنــگ بودن مدرســین
 نــه تنهــا در ایــن درس بلکــهدر کل دروس ـ در مورد اهمیت
رویکرد جدید

 ارایــه موضــوع از ســوی یــک مدرس
( )Bبه صورت تنظیم شده به کالس

 عالقه مدرس ( )Bبه روند جدید

موضــوع مناســب بود» (گــزارش کالس ت2ش ـ مــورخ )91 /7 /15
«[بازدید از دبیرستان امام صادق (علیه السالم) به صورت گروهی
بــا هدف اجرای آزمایشــی روشهای برداشــت و نیز تکمیل جدول
 ]POEدانشــجویان در فهــم موضوعــات  POEخــوب و در تهیــه
پرسشنامه ضعیف بودند  ...حضور در محیط واقعی تجربه جالب
ً
و آموزنــدهای بــرای دانشــجویان بــود .با همــه ضعفهــا ،مجموعا
ّ
دانشــجویان توانســتند بــا کاربــران مختلــف (دانــش آمــوز ،معلــم،
کادر مدرســه یا ســرایدار) ارتباط برقرار کنند و موضوعاتی را کشــف
ً
کنند( ...مدرس ):مواردی به فکرشــان رســید که ما قبال به آن فکر
نکرده بودیم» (گزارش کالس ت2ش ـ مورخ [« .) 91 /7 /22بازدید
از مدرســه علمیــه جهانگیرخان به صورت گروهــی با هدف اجرای

ــــــــ

	•اســتفاده از مدرســین بــا
پیشــینه برنامــه محــور (ماننــد
دانشجویان یا فار غ التحصیالن
طراحی شهری)

آزمایشــی روشهای برداشت و نیز تکمیل جدول  ]POEمسئولین
یک حجره را در اختیار ما قرار دادند و در واقع آنجا به کارگاه عملی
طرح سؤال تبدیل شد» (گزارش کالس ت2هـ ـ مورخ .)91 /7 /27
یافتهها :با توجه به هدف این مرحله که آمادهســازی دانشجویان
ّ
بــرای شــروع پــروژه ارزیابــی بــود ،مشــخص شــد کــه ســطح دانش
دانشــجویان در این قســمت از تحصیل برای شروع کار هنوز کافی
نیســت؛ اما این عدم کفایت به ســهولت با جابجایی دروس و قرار
دادن دو  -ســه درس تخصصــی از ترمهــای باالتــر بــه پایینتر و نیز
قرار دادن برخی از مســایل مورد نیاز این درس در دروس کارگاهی
قبلــی قابــل حل اســت .بازدید میدانــی هدایت شــده بهترین ابزار
آموزشی برای چنین مرحلهای است.

جدول -۴نتایج ارزشیابی آموزشی اجرای مرحله دوم.

دستهبندی
هدف

• اهمیــت کار بــر در ارزشــیابی
معماری

میزان حصول

ارتباط
عاطفی
با
موضوع

شرح هدف آموزشی

خوب

• عالقمنــدی به کشــف مســایل
جدیــد در مــورد رابطــه مــردم بــا
ساختمان

نقش محتوای آموزشی

نقش عامل آموزشی ّ
(مدرس)

نقش دانشجویان

 واقعــی و ملموس بودن موضوع در
محیط واقعی

 تشــویق ا کتشافات جزیی دانشجویان
در مورد ارتباط کاربر محیط

• لزوم طرح موضوع در روند طوالنیتر

• منحــرف کــردن توجــه دانشــجویان از
موضــوع اصلــی بــه ســمت مســایلی مثــل
کروکی در محیط ()A

 بازخــورد مثبــت در اثــر
جـ ّـدی تلقــی شــدن کار از
ســوی افراد واقعی (دانش
آموزان در مدرسه)

• مهــم دیــدن جزییــات ریزتر بنا
در ارتباط با کاربر
یادگیری
شناختی

خوب

 ارایه و نقد متناوب کالسی

• آشــنایی بــا معیارهــای جزیــی
ارزیابی کیفیت معماری

 حضور در محیط آزمایشی (بازدید)

• آشــنایی بــا انــواع پرســش و
پرسشنامه

 آمــوزش تئــوری از ســوی مــدرس
()B

• سـ ـ ـ ــرخـ ـ ـ ــوردگـ ـ ـ ــی از
برخوردهای سرد از سوی
مــصــاح ـبــه ش ــون ــدگ ــان در
بازدید

• عــدم آشــنایی یــک مـ ّ
ـدرس ( )Aبــا
روشهای مصاحبه یا پرسشنامه

 ذهــن ـیــت ع ـمــل ـگــراتــر
دانشجویان

 پیشــینه آموزشی یک ّ
مدرس در رشته
شهرســازی (Bـ آشــنایی بــا روش تحقیــق
میدانی)

• عــدم گذراندن دروســی
ماننــد عناصــر و جزییــات
یا تنظیم شرایط محیطی

• آشنایی با روش مصاحبه
توانایی
رفتاری

• طــرح ســؤال ارزیابــی بــا جزئی
کردن موضوعات اصلی

تا ّ
حدی

 ارایــه نمونه کار از ســوی پژوهشــگر
و مدرس ()B
 تعیین کار خواسته شده در اجزای
کامال معین و واضح
• عدم برنامه ریزی جزیی از قبل

• عــدم ریزبینی و جزئــی نگری الزم بدلیل
کــم تجربگی و نوع آموزش قبلی؛ مدرســین
کمــک خوبی برای توســیع دامنه ســؤاالت
نبودند.

• عــدم رجــوع و دقــت در
مثــال هــای ارایــه شــده و
عــدم اســتفاده از آنها برای
طرح سؤال

 دخالت پژوهشگر و ارایه مثال های زیاد

 اســتقبال از کار گروهی
و بحث

اصالحات
پیشنهادی
• ترتیب دروس کاردانی
براحتی مــی تواند تغییر
کند تا با روند ارایه شــده
هماهنــگ شــود ـ مثــا
درس تنظیــم شــرایط
زودتر ارایه شود.
• تمریــن برداشــت
میدانــی مــی توانــد در
درس ماقبــل ـ درک
و بیــان معمــاری  2بــا
وســعت وقــت زیادتــری
انجام شــود تا به نتیجه
بهتربرسد.
• در مــورد طــرح
سؤاالت ،تعیین تعداد و
نــوع کار هر گروه از قبل،
بسیار مؤثر است
• بازدیــد و کار میدانــی
بایــد کامال برنامــه ریزی
شــده و هماهنگ شده
باشد
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ج .مرحله سوم ـ اجرای تحقیقات میدانی ارزیابی و تحلیل نتایج
نمونــه گزارش« :دو نمونه از برداشــتهای رفتــاری در کالس و در
حیاط یک هنرســتان روی تابلو ترســیم و توســط پژوهشــگر تحلیل
شــد .تجربه حضور در کالس به عنوان ناظر و نه به عنوان دانشآموز
تجربــه نویــی بــرای ایــن افــراد بــود و یــک گــروه بجــای ثبــت [رفتــار]
روی کاغــذ ،هــر  10دقیقــه عکس گرفتــه بودند؛ ا گرچه ایــن کار از نظر
برداشــت غیرمداخله گر ،مشکل ســاز بوده اما نشان از عالقه و توجه
دانشــجویان بــه این کار داشــت» (گــزارش کالس ت2ش ـ مــورخ /10
« )91 /8فرآیند تهیه پرسشنامه تاحدی با تعامل مثبت ادامه دارد؛
دو گروه پرســشها را روی تخته مینویســند و مدرس شروع به طرح
اشکاالت میکند .اشکاالتی همچون عدم دقت به ماهیت مخاطب
ً
(اصطالحــات تخصصــی) ،کلــی گویــی و  ....احتمــاال بــرای تمریــن
پرسشــنامه بایــد یک جلســه مســتقل در نظــر گرفته شــود» (گزارش
کالس ت2هـ ـ ـ مــورخ [« .)91 /8 /24بــا توافــق مدرس ،بجــای کار در
کالس ،قرار شد دانشجویان در همان ساعت در محل هنرستان مورد
بررســی خــود حاضر شــوند و مــدرس و پژوهشــگر از رونــد کار میدانی

آنهــا در مــدارس مختلــف بازدیــد نماینــد] در طی بازدید یکســاعته
پژوهشــگر از دو گروه ،هیچکدام بطور نظامیافته مشغول کار نبودند
 ...گروهــی کــه در حین مراجعه پژوهشــگر پرسشــنامه را توزیع کرده
بودنــد ،از عــدم همکاری دانشآموزان و عدم توجه آنان و پر نشــدن
پرسشــنامه ،گله داشــتند  ...تماس [تلفنی] با مدرس [که مشــغول
بازدید از گروه دیگری بود] نشان داد که مشکل تحلیلهای تصویری
جدی بوده است» (گزارش کالس ت2ه ـ مورخ .)91 /9 /1
یافت ههــا :در ایــن مرحله عدم هماهنگی سیســتم آموزشــی رایج (در
ســایر دروس) و ّ
جــو حا کم بر آنها تأثیــر زیادی در روند اجــرای پروژه و
عــدم توفیق در همراهکردن دانشــجویان داشــت .در واقع بیشــترین
ضعف در حفظ ارتباط عاطفی دانشــجویان (ارزش قایل شدن برای
این کار) بود .بعالوه تمرین ّ
طراحی پرسشــنامه نشــان داد که ارزش
آموزشــی آن ،زیــاد اســت ،امــا بــه عنــوان مهــارت حرفهای بــرای این
دانشجویان قابل طرح نیست و لذا استفاده از پرسشنامههای آماده
(در مرحلــه نهایــی) یا طراحی آن توســط مدرس ،راهکاری اســت که
برای موفقیت روند ضروت دارد.

جدول -5نتایج ارزشیابی آموزشی اجرای مرحله سوم.
دستهبندی
هدف

میزان حصول

ارتباط
عاطفی با
موضوع

شرح هدف آموزشی

 گروهی بودن برنامه

• حفظ عالقمندی ،پشتکار و
جزء نگری در مراحل ارزیابی

• تعهد اخالقی به اتمام کار
ارزیابی

 اســتفاده از نتایج در بهســازی و توجه برخی
دست اندر کاران مدارس به کار دانشجویان

کم

• ارزش قایل شدن برای
نظرات تمام افراد

نقش محتوای آموزشی

• لزوم طرح موضوع در روند طوالنی تر
• عــدم توجــه بــه طراحــی (برونــداد عینــی
دانشجو) و کار طوالنی بر روی ارزیابی
• مشکالت برداشت میدانی و موانع پیش آمده
• تضاد روش با شیوه معمول آموزش معماری

یادگیری
شناختی

 ارایه و نقد متناوب کالسی

• آشنایی با اصول مصاحبه،
ثبت نقشه رفتاری ،مشاهده
و آثار محیطی رفتار

خوب

• آشنایی با طراحی
پرسشنامه

 حضور در محیط آزمایشــی (بازدید) و تحلیل
متعدد نمون ه ها از سوی پژوهشگر
 آموزش تئوری از سوی مدرس ()B

 انتخــاب محیــط آشــنای هنرســتان بــرای
موضوع ارزیابی
 ارایــه ایدهآلهــای طــرح هنرســتان بــرای
تسهیل قضاوت و تحلیل نتایج پرسشنامه

• طراحیابتدایی پرسشنامه

انجام تحلیل در کالس

• توانایی توزیع پرسشنامه و
گرفتن پاسخ

 برگزاری جلسه کالس در محل ارزیابی (یک گروه)

خوب

• توانایی ارایه پرونده
مدونی از ارزیابی یک بنا از
ّاول تا آخر

• جوســازی از ســوی مــدرس
دروس دیگــر ایــن دانشــجویان
در مــورد نا کارآمدی روش و ضرر
دانشجویان

• نگــرش هنــری بــه طراحــی
معماری و تأثیرپذیــری از واجدان
این نگرش

• عــدم تعهــد مدرســین بــه
اتمــام برنامــه و خواســتن کار از
دانشجویان
عــدم آشــنایی یــک مـ ّ
ـدرس
( )Aبــا روشهــای مصاحبــه یــا
پرسشنامه
 حضــور مســتمر پژوهشــگر
درروند کالس و حتی اداره کالس

• عــدم تعهــد بــه کالس و ارزش
قایل نشدن برای کار خود
• کثــرت واحدهــای اخــذ شــده و
بالطبع ،پروژهای درســی از سوی
دانشجویان
 تجربــه قبلی این دانشــجویان
در کار با پژوهشگر
• عــدم حضــور برخــی در کالس یا
برداشــت میدانی و درنتیجه قطع
ارتباط با روند کار

	•لــزوم آمــوزش کامل مدرســین
برای این کار

عدم تجربه مدرسین در تحلیل

• اجرای مصاحبه با افراد
مختلف و ثبت آن

• توانایی انجام تحلیل

• عــدم آشــنایی مدرســین بــا
روشها بویژه در مورد ()A

• عدم تعهد برخی به کار گروهی و
وا گذاری کار به دیگران

	•بــرای کنتــرل عامــل بیرونــی
 عــدم آشــنایی و مخالفــت کادرآمــوزش با این روند و مغایرت آن
با کار عادی در آموزش معماری-
ایــن رونــد بایــد نهایتا بــه صورت
یــک دوره مســتقل و صرفــا بــا
همیــن هــدف (و نــه تربیت طراح
معمــاری) انجــام شــود یــا اینکــه
تمــام کادر بــرای ایــن کار توجیــه
شــده و بــا آن موافــق و هماهنگ
باشــند .ایــن امــر در مــورد
هماهنگــی محتــوای پروژههــای
دروس دیگــر بــا ایــن برنامــه و نیز
تأ کید بر اولویت این پروژه بر دیگر
پروژهها نیز صادق است

 پیشــینه آموزشی یک ّ
مدرس
در رشته شــهر سازی (Bـ آشنایی
با روش تحقیق میدانی)

• آشنایی با نحوه تحلیل
برداشتهای میدانی و
نسبت دادن مسایل رفتاری
بهمحیط
توانایی
رفتاری

نقش عامل آموزشی
ّ
(مدرس)

نقش دانشجویان

اصالحات پیشنهادی

کار گروهی حجم زیاد پروژه را پوشش میداد
• مزاحمــت برخی فعالیتهــای بینابینی پیش
بینی شــده در برنامــه برای رونــد ارزیابی (مانند
طراحــی آتلیــه و طراحــی میــز یــا واحد شــخصی
نقشه کشی)
• عدم وجود نمونه قبلی تکمیل شــده از چنین
کاری برای ارایه به دانشجویان
• عدم اجرای شبیهسازی مصاحبه در کالس
• سنگین بودن موضوع طراحی پرسشنامه برای
دانشجویان

• عــدم آشــنایی یــک مـ ّ
ـدرس
( )Aبــا روشهــای مصاحبــه یــا
پرسشنامه
 حضــور مســتمر پژوهشــگر
درروند کالس و حتی اداره کالس
 پیشــینه آموزشی یک ّ
مدرس
در رشــته شهرســازی (Bـ آشنایی
با روش تحقیق میدانی)
• عــدم تجربــه مدرســین در
تحلیل

• ترجیح تکمیل پروژههای دروس
دیگر به کار برای این پروژه

	•طراحی پرسشــنامه به عنوان
تمریــن برای آشــنایی بــا ذهنیت
مخاطــب خوب اســت ،امــا نباید
نتیجــه نهایــی بــه دانشــجویان
وا گــذار شــود .اســتفاده از
پرسشنامه آماده ارجحیت دارد.

 عالقــه به مطرح کــردن خود در
جمع دانش آموزان هنرستانی

	•قــرار دادن رونــد بهســازی در
میانه کار ارزیابی به حفظ تعامل
دانشــجویان بــا پــروژه کمــک می
کند.

• ضعــف برخــی در ارتباطــات
اجتماعی
• عدم عالقه به کل روند

 عالقمندی به ثبت انتقادات

	•برخی از این فعالیتها و حتی
تحلیــل ها بایــد در ضمــن دروس
مقدماتی ،تمرین شده باشد.
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نتیجه
ســاختار حرفــه ّ
طراحــی بــرای جبــران ضعــف تاریخــی خــود در
ارتبــاط بــا کار بــر واقعــی و در ســاماندهی محیــط بــه نفــع ایــدهآل
فرهنگــی ،نیــاز به نگاهی مســأله محور از ســوی طــراح دارد و این
نــگاه ا گر در ســطوح پاییــن حرفه و آموزش نهادینه نشــود ،آموزش
آن در ســطوح بــاال چنــدان نتیجهبخــش نخواهــد بــود .ایــن امــر،
ا گرچه سابقه زیادی در حرفه نداردّ ،اما حصول به آن و استفاده از
مزایای آن در بهبود کیفیت مطلوب محیط از دید همه ذینفعان
معماری ،برای کشور ما نیز امکانپذیر است و این پروژه مؤیدی بر
این موضوع است .این تجربه نشان داد که:
 -۱پژوهــش ســامانیافته بــر روی روابــط کاربــر ـ محیــط را میتوان
ً
در محتــوای آموزشــی ســطوح مقدماتی قــرار داد و به نتایج نســبتا
مطلوبــی در آمــوزش ارزشهــای ّ
طراحــی کاربرمحــور و رویههــای
ّ
مقدماتی مورد نیاز برای آن رسید.
 -۲میتــوان تکنســینهایی را تربیــت کــرد تــا کار مطالعــه اولیــه

الگوهــای رفتــاری کاربــر اختصاصــی پــروژه و ارتباط بــا او را  -حتی
ً
بــرای یــک پــروژه نســبتا کوچک  -انجــام دهند و نتایــج را بصورت
سامان یافته گزارش کنند.
ّ
موفقیت کامل ،نیــاز به یک برنامه درســی
 -۳ایــن موضــوع بــرای
کامــل و هماهنــگ دارد که در ضمــن دروس مختلــف ،موضوعات
نظری و عملی ارتباط با کاربر و برداشتهای محیطی را به دانشجو
منتقــل کنــد که بخشــی از آن در ســتون اصالحات پیشــنهادی در
جداول  4 ،3و  5آمده است.
 -۴مهمتریــن مانــع در وارد کــردن مطالعــه کاربر به رونــد طراحی،
شــیوه آمــوزش و ترویــج رایــج معمــاری اســت کــه از نــگاه هنــری -
حرفهای رنســانس تا امروز باقی مانده اســت و این موضوعی است
کــه نیــاز به آموزش مدرســین خاص بــرای این شــیوه و هدایت ّ
جو
ّکلی آموزشکده را (برای پذیرش ّ
طراحی مستند و مبتنی برتحقیق)
ضروری نشان میدهد.
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