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*
یادگیری از راه ساختن در آموزش معماری
محمد فرضیان* ،۱عاطفه کرباسی
 ۱استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
۲استادیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
۲

(تاریخ دریافت مقاله،93/4/24:تاریخ پذیرش نهایی)93/7/5:

چکیده
امــروزه یکــی از دغدغههــای مهم مدرســان معماری افزایش کیفیت آموزش اســت .جهــت نیل به این
هــدف ،مقالــه با روش اســتداللی ،اســتنباطی از خــال مطالعات کتابخانــه ای و تحقیقــی میدانی ،به
معرفی سمت و سویی جهت افزایش کیفیت آموزش معماری میپردازد که در آن بر اهمیت «ساختن»
در یادگیری تأ کید شده است .رجوع به مبانی روانشناسی پرورشی با معرفی آموزش «یادگیرنده محور»
در تکمیل روش «معلم محور» نشان میدهد کیفیت آموزش با روشهایی چون «یادگیری ا کتشافی»
افزایش مییابد .از جمله ابزارهای این یادگیری ،طرح صورت مسأله توسط یادگیرنده و تالش در جهت
حل آن از طریق ســاختن اســت که با فرایند ســاخت در حرفۀ معماری نیز همخوانی دارد .به کارگیری
ایــن روش در مدرســۀ معمــاری ،مســتلزم طــرح تمرینهایی عملی برای هر دانشــجو به طور شــخصی
است؛ چنانکه او از طریق کار با دست یا ساختن ،در حین نیل به راه حل نهایی ،مسایل طول مسیر را
از طریق س��اختن ،هم دریابد و هم حل کند .یکی از مدرســان معماری بعد از ســالها تجربه ،دست به
طراحی و اجرای تمرین «دستســاختهها ـ تجربۀ شــخصی» زده که بازخوانی آن با تکیه بر مبانی فوق
نشان میدهد این تمرین پشتوانۀ خوبی برای مهارتهایی است که دانشجو با ورود به بازار حرفه ای
معماری ،بدانها نیازمند است.

واژههای کلیدی
آمــوزش طراحــی معمــاری ،آمــوزش یادگیرنده محــور ،آمــوزش از راه ســاختن ،طراحی توام با ســاخت،
تمرین معماری.
** ایــن مقالــه حاصــل نگاهــی تکمیلــی بــه مقالــه «تجربــه ای در افزایــش کیفیــت آمــوزش معماری ،کســب مهــارت در آشــنایی با مراتــب اجرایی
ساختمان» است که در مجموعه مقاالت پنجمین همایش ملی آموزش معماری ارائه شد.
* نویسندۀ مسوول :تلفن  ،۰۲۱-۶۶۹۷۲۰۷۶نمابر.E-mail: mfarzian@ut.ac.ir ،۰۲۱۶۶۹۷۲۰۸۳ :
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مقدمه
امــروزه یکــی از دغدغههــای مهم مدرســان معماری دســتیابی
بــه نحــوه ای از آمــوزش طراحــی معمــاری اســت کــه بتوانــد دانــش
آموختگانــی کارآمــد بــارآورد کــه آموزششــان بــا ذات رشــتۀ معماری
همخوانی و ســازگاری داشــته باشــد .رشــته ای که در نهایت انتظار
م ـیرود دانــش آموختۀ آن به ســاختن بنایی معمارانــه و تحقق آن
بر روی زمین و در عالم واقع توانا شــود .اما پرســش آنجاســت که آیا
آموزشهــای ما در مــدارس معماری با تأمل بــر این واقعیت تنظیم
و طراحی میشــود کــه اغلب دانشــجویان پس از پایــان تحصیالت،
برای تحقق یافتن آموختههایشان در حرفۀ معماری ،باید چیزی در
عالم واقع بســازند؟ آیا فاصلۀ کارگاههای طراحی معماری که در آن
به صورت انتزاعی و درنهایت ،با گوشه نگاهی به یک سایت واقعی،
طراحی بر سطح کاغذها انجام میگیرد ،با آنچه در عمق کارگاههای
ســاخت و اجــرا و در واقعیــت بــه آن نیــاز میشــود زیــاد نیســت؟ آیــا
صحبتهــای نظــری و ارجاع دادن مقطعی دانشــجویان به محیط
کارگاه بــرای فهــم این حقیقت کافی اســت که گاه طراحــی و اجرا به
صــورت توأمان انجام میگیرند و ســوال و جوابــی چرخه ای و پیش
ساختن دانشجوی
نقش
رونده را برای تکمیل بنا
ِ
شامل میشوند؟ ِ
ً
طراحی معماری و نه صرفا ترسیم او ،در کارگاههای آموزشی طراحی
معمــاری چیســت؟ چــرا گاه ســاخت نمونــک هــم فقــط بــه منظور
«معرفــی» طــرح نهایی بــه قضاوت کنندگان اســت و انتظــاری فراتر

از ایــن از ســاخت آن نمــیرود و در فراینــد طراحی به یاری دانشــجو
گرفته نمیشود؟ چنانکه حتی در سالهای اخیر دست دانشجویان
معماری چنان با ســاختن نمونک کار نهایی شــان بیگانه شــده که
آن را هم به طور کلی به اشخاص دیگر و دستگاههای نمونک سازی
حوالــه میکننــد و بــه هیــچ وجه خبری از ســاخت دســتی یا دســت
ساخته در کارگاههای طراحی معماری نیست؟
درنهایــت ،ا گر بپذیریــم در واقعیت حرفۀ معماری ،در بســیاری
اوقــات طراحی و ســاخت به صــورت توأمان انجــام میگیرند ،تالش
برای ارتقای بخشی از آموزش ،به نحوی که بتواند این توأمانی را در
طراحی توأم با اجرا
مهارت
ذهن و عمل دانشــجویان پررنگ سازد و
ِ
ِ
یا ساختن را در آنان تقویت کند ،امری مهم به نظر میرسد.
گشــتی در حیطۀ روانشناســی پرورشی نشان میدهد نظریاتی
در این حوزه وجود دارد که مشارکت عملی یادگیرندگان یا به عبارتی
تجربــه کــردن و انجام دادن آنهــا را ،که در اینجا با ســاختن مترادف
اســت ،بخش مهمی از فرآیند یادگیری میداند .این تحقیق در پی
آن اســت که با دقت به آموزش معماری از دریچۀ این نظر ،اهمیت
نقــش تجربــه کردن ،انجــام دادن یا ســاختن در آمــوزش معماری را
یادآوری و بر آن تأ کید کند و ســپس به معرفی تمرینی طراحی شــده
توســط مــدرس بپــردازد که در خالل آن دانشــجویان توانســته اند از
جوانب مختلف در این دیدگاه آموزشبینند.

روش تحقیق
تحقیــق حاضــر از یــک ســو ضمــن مراجعــه بــه منابــع مکتــوب
روانشناســی پرورشــی و آموزش ،باروش اســتنباطی و استداللی ،به
بخشــی از فرآینــد آمــوزش به معنــای عام و نیــز آموزش معمــاری که
آموزش به کمک ســاختن اســت ،توجه میکند و آرای صاحبنظران
گونا گــون را در ایــن زمینــه احصــا مینماید .از ســوی دیگــر ،با روش
تحقیق میدانی تمرینی را معرفی میکند که بر اساس تجربیات سی
ســالۀ یکــی از نگارنــدگان 1در جایــگاه مــدرس معمــاری ،بــا تأ کید به
طراحی در حین ســاخت ،تعریف شــده و در خالل چند دوره آزمون
ِ
آن در کالس ،نتایج ثبت شــدۀ قابل توجهی به ارمغان آورده است.
در نهایت ،با تکیه بر هر دو عرصۀ بحث نظری و تجربۀ مستند شده،
نتایج تحقیق در باب تأثیر ساختن در افزایش کیفیت آموزش طراحی
معماری بیان میشــود .امید آن میرود که نتایج حاصل بتواند به
بهبــود کیفیــت امر آمــوزش در مــدارس معمــاری امروز کمــک کند.
 ۱ـ نگاهــی بــه آمــوزش بر اســاس تجربه کــردن و ســاختن ،از دید
روانشناسی پرورشی
در آمــوزش معمــاری همچــون تمامــی رشــتههای دانــش
بشــری «آموزش حل مســئله» یکــی از اهداف مهم آموزش اســت.

روانشناســان و نظریــه پــردازان مختلفــی بــه اهمیــت فعالیتهای
وابســته بــه حــل مســئله در ایجــاد یادگیــری مفیــد و موثــر تأ کیــد
داشــته انــد و تحقق آموزش یعنــی یادگیری فــرد را منوط به تحقق
حل مســئله دانسته اند .حل مسئله مطابق تعریف روانشناسانه،
یک فعالیت عالی ذهنی اســت که در آن شــرایط «یادگیری» اتفاق
میافتــد .2یادگیــری در علــم روانشناســی پرورشــی« ،ایجــاد تغییــر
ً
نســبتا پایدار در توان رفتاری» تعریف شــده اســت؛ بدین معنی که
تغییر حاصل از یادگیری باید به تغییری در تواناییهای یادگیرنده
یعنــی تغییــری در اعمــال و رفتار آشــکار او بیانجامــد .بدین ترتیب
روانشناســان تفــاوت بین یادگیری صــرف و عملکــرد را تفاوت بین
دانســتن چگونــه انجــام دادن کار و انجــام دادن آن کار میداننــد
(هیلگارد و باور ۲ ،۱۹۷۵ ،به نقل از سیف.)۳۳-۳۲ ،۱۳۹۲،
در تأییــد ایــن نظر ،مطابق تعریف ،فرد زمانی با مســئله روبرو
میشــود کــه نتوانــد بــا اطالعــات و مهارتهایی کــه در آن لحظه
ً
در اختیــار دارد بــه آن موقعیت ســریعا پاســخ درســت بدهد .پس
حــل مســئله ،تشــخیص و کاربــرد دانــش و مهارتهــای پیشــین
فرد اســت که منجر به پاســخ درست او به موقعیت شود .چنانکه
یادگیرنــده در حــل مســئله بایــد راههای تــازۀ ترکیــب دانشهای

89
«دست ساختهها  -تجربه شخصی»
یادگیری از راه ساختن در آموزش معماری

قبلی خود را کشف کند و حل مسئله فقط داشتن اطالعات و در
کنار هم قرار دادن آنها نیست (سیف  .)۳۸۳ ، ۳۸۲ ،۱۳۹۲بدین
ترتیــب در آمــوزش معماری نیز هــدف از آموزش ،ایجــاد تغییراتی
در تــوان رفتاری دانشجوســت که پایدار باشــد و مدرس معماری
در پــی آن اســت که دانشــجو بتوانــد از یادگیری صرف و ســطحی
عبــور کنــد و آموزشــی بیابــد کــه بــر اثــر آن بتوانــد در حل مســائل
آتــی ،آموزههای گذشــتۀ خود را به کار گیرد .در علم روانشناســی
پرورشــی ،روشهــای گونا گونــی برای تحقق این هدف ذکر شــده
کــه هر یک نقاط قوت و اهمیتی دارد.
۱ـ ۱ـ آموزش «معلم محور» و «آموزش یادگیرنده محور»
روشهــای آموزشــی گونا گونــی کــه بــرای آمــوزش راههای حل
مســئله به یادگیرندگان تعریف شــده را میتــوان از یک نگاه ،به دو
دســتۀ کلــی آمــوزش «یادگیرنده محــور» و آمــوزش « معلــم محور»
تقسیم نمود .جالب آن است که ریشههای توصیه بر آموزش از راه
«انجــام دادن»« ،تجربــه کردن» و نیز «ســاختن» ،زیرمجموعه ای
از روش آمــوزش کلــی یادگیرنده محور اســت و در مقابــل یا تکمیل
کنندۀ روش آموزشی «معلم محور» محسوب میشود .همچنانکه
امروز هنوز در کشــور ما و حتی در مدارس معماری مشــهود اســت،
روش آموزشــی «معلــم محــور» از مرســومترین روشهای آموزشــی
است .در سالهای اخیر انتقادات زیادی به روش آموزشی «معلم
محور» وارد شــده اســت؛ از جمله اینکه در ایــن روش یادگیرندگان
فعــال نیســتند ،حوصلــه شــان ســر م ـیرود ،قــدرت خالقیتشــان
ً
پــرورش نمییابــد و صرفا بــه صورت گیرنــدۀ اطالعــات درمیآیند.
3
در نهایــت اینکــه تأثیــر ایــن روش بــر یادگیرنــدگان قــوی نیســت
(سیف ۴۸۴ ،۱۳۹۲،و .)۵۰۷
چنین اســت که در مقابل یا در تکمیل این روش که بیشــتر بر
ایفــای نقــش مدرس در مقام ســخنران و نقــش اول فرآیند آموزش
تأ کیــد میکنــد ،روشهــای آموزشــی «یادگیرنــده محــور» بــر مبنا و
محــور قراردادن خــود یادگیرنده و فعالیتهــای او و قراردادنش در
مرکــز فرایند آموزشــی بــه عنوان نقش نخســت این فرآینــد ،معرفی
میشــوند .ایــن روش را حاصــل نتیجهگیــری منطقــی از این اصل
میدانندکــه یادگیرنــده ،خــود میتوانــد بــه درک و فهم امور برســد
( Eggen, Kauchak, 2001به نقل از سیف .)۵۳۷ ،۱۳۹۲،
تفــاوت دو روش آمــوزش «معلم محــور» و «یادگیرنده محور» را
تحت عنوان «کالسهای سنتی» در برابر «کالسهای سازهنگر» نیز
مطرح کرده اند .4بدین ترتیب که در «کالس سنتی»« ،معلم» تنها
مرجع دانش و مقررات و تصمیم گیرندۀ نهایی اســت .او بیشــتر از
ً
همه صحبت میکند و یادگیرندگان نســبتا نافعال هستند و بیشتر
گــوش میکننــد و تکالیفی که معلم تعیین کرده را انجام میدهند.
درمقابــل ،در «کالس ســازهنگر»« ،یادگیرنده»ها ترغیب میشــوند
دانــش خود را بســازند و 5عوامل فعالی هســتند کــه به جای جذب
افکار دیگران ،به افکار خود میاندیشــند .در این کالسها افراد در
گروههای کوچک یا به صورت تکی مسئلههایی را که خود انتخاب
کــرده اند حل میکنند و معلــم آنها را هدایت میکند (برک،۱۳۸۹ ،
 ۵۴۴و  ۵۴۵بــه نقل از ســیف .)۱۳۹۲ ،پس در آمــوزش «یادگیرنده

محور» یا «کالس ســازه نگر»« ،یادگیرنده» در مرکز فعالیت آموزشــی
اســت؛ چنانکــه حتــی عــاوه بر یافتن مســیر پاســخ به مســأله ،گاه
طــرح «خود صورت مســأله» نیــز از یاد دهنده بــه یادگیرنده وا گذار
میشود و این امری قابل توجه است.
 ۱ـ ۲ـ راهکارهایی در آموزش «یادگیرندهمحور»
ازجمله مهمترین روشهای تحقق نگاه «یادگیرنده محور» که
شاید بتوان گفت زیربنای این آموزش را تشکیل میدهد« ،آموزش
بــه کمــک مشــارکت و بحــث گروهــی» 6و «آمــوزش بــرای یادگیــری
ا کتشــافی» نامیده شــده اســت .در تعریف ،آموزش به کمک بحث
گروهــی ،فراهــم کــردن موقعیتــی اســت کــه در آن دانشــجویان بــا
همدیگر یا با مدرس به گفتگو میپردازند تا اطالعات و اندیشهها و
عقاید را با هم مبادله کنند یا به کمک هم به حل مسائل بپردازند
( .)Cruickshank,2006, 193بنابرایــن «بحــث گروهــی» را روشــی
بــرای تحریــک اندیشــیدن ،بــه چالش کشــیدن نگرشهــا و باورها
و پـ�رورش مهارتهای میـ�ان فردی میداننـ�د (Eggen, Kauchak,
 2001بــه نقــل از ســیف .)۵۳۷ ،۱۳۹۲ ،در ایــن روش «گفتگــو» در
مقابل «ســخنرانی» و «بحث کردن» در مقابل «درس پس دادن»
قــرار دارد( .همان )۵۴۴ ،بدین ترتیب معلوم میشــود در کارگاهها
یــا کالسهای آموزش معماری ،ایجاد فضا یا افزایش امکان گفتگو
و بحــث کــردن دو ســویۀ جمع دانشــجویان با هم و با مدرسشــان
برای حل مسائل ،قدمی مهم در افزایش کیفیت آموزش و پیشبرد
آن در راستای یادگیرنده محوری است.
یادگیری «ا کتشافی» نیز بعد مهم دیگری از آموزش «یادگیرنده
محور» است که ممکن است در آموزش معماری مغفول بماند .در
این روش مطابق تعریف ،یادگیرندگان تشــویق میشوند با محیط
خــود بــه تعامــل بپردازند ،یعنی به کاوشــگری و دســتکاری اشــیا،
دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا ســوالها و اختــاف نظرها ،یــا انجام
آزمایش اقدام کنند و در نتیجه به فهم یک موضوع خاص برســند
( 7.)Ormrod 1995چنین اســت که میتوان به ســاعاتی در آموزش
معمــاری اندیشــید که در آن ســاعات دانشــجویان به دســتکاری
کــردن چیزهــا تشــویق میشــوند و در خــال آن بــه پرســشهای
شــخصی خود میرســند ،به نحــوی که خود ضمن دســت و پنجه
نرم کردن با مســأله ،پاســخی بیابند .در این حالت هر فرد مطابق
بــا کاری کــه خــود انجام ميدهد ،مســأله ای جدیــد و خاص خود
پیدا کرده است.
توجــه به مجموعــۀ مباحث فوق ،اهمیت کار با دســت و تجربۀ
شــخصی را در آمــوزش مــورد تأ کیــد روانشناســی پرورشــی آشــکار
مینماید .از گذشــته تا به امروز ،صاحبنظران زیادی از فیلســوفانی
همچــون جــان دیویــی 8تــا روانشناســان و نظریــه پردازان آموزشــی
ُ
چون ویگوتسکی 9،ژان پیاژه  10و دیوید کلب 11هم راستا با روشهای
نــگاه آمــوزش یادگیرندهمحور ســخن گفته انــد و هریک بــه نوعی بر
اهمیت امر تجربۀ شــخصی ،کار با دســت یا ســاختن ،و انجام دادن
بــرای یادگیری تأ کید داشــته اند .به عنوان مثال ،فلســفۀ مبتنی بر
عمــل دیویــی در شــعار معروفش تحــت عنوان «بحث نکــن! به فکر
چــاره بــاش» خالصه میشــود .او بــر اینکه محیــط آموزشــی باید به

90
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۱۹شماره ۳پاییز ۱۳۹۳

یادگیرندگان اجازۀ فعالیت و آموزش بر مبنای عمل را بدهد تأ کیدی
فــراوان دارد .از نظــر دیویــی ،مــدرس بایــد از نقــش انتقــال دهنــدۀ
اطالعات به نقش راهنما و پیش برندۀ تجربیات یادگیرنده (کودک)
تغییر نقش دهد (.)Dewey ,1897او در زمان خود از مدارس مترقی
آینده با این وصف نام میبرد که در محیطهای فعال آن زندگی غیر
رســمی و ســودمندی جایگزین آموزش و پرورش متحجر و انعطاف
ناپذیر ســنتی اســت و هر روز شــا گردان با مدرســان در فعالیتهای
ً
گونا گونی که الزاما آ کادمیک نیست شرکت دارند.
ً
در نظریــۀ یادگیــری ا کتشــافی پیــاژه نیــز اصــوال کــودکان در
ســالهای نخســت یادگیــری ،بیشــتر از راه درگیــر شــدن بــا اشــیا و
کارکــردن مســتقیم بــا مــواد محســوس و عینــی و دســتکاری کردن
آن؛ یعنی از راه «تجربۀ دست اول» مسائل را میآموزند تا از طریق
کلمــات و ســخنان معلم .در ایــن روش مطابق نظر بــرک ،معلم به
جــای آنکــه دانــش را به صورت آمــاده و از راه توضیحــات کالمی در
اختیــار یادگیرنــده قرار دهد ،بــرای او مجموعــه ای از فعالیتهای
متنوع فراهم میآورد تا او در دل آنها به کشف وکاوش بپردازد .برک
در این میان از وسایل مختلف هنری و دستی ،پاز لها و معماها،
مکعبهــای چوبــی ،کتابهــای گونا گون ،وســائل انــدازه گیری،
آالت موســیقی ،و مانند اینها برای آموزش نام میبرد (برک،۲۰۰۰ ،
 ۲۵۸بــه نقل از ســیف .)۹۵ ،۱۳۹۲،مثالهــای برک و مضمونی که
ً
وی بدانهــا اشــاره دارد ،تمامــا مبتنــی بر «تجربه کــردن» در مقابل
«آموختن کالمی» و «اســتفاده از دســت» در انواعی از فعالیتها از
قبیل نواختن ،ســاختن ،دســتکاری کردن ،دوباره سازی ،و انجام
دادن ،در مقابــل «فکرکــردن یــا ترســیم کــردن» اســت .در تأییــد
کارکردن با دســت و تجربۀ یدی ،دریسکول به زیبایی بیان میکند
ً
که بخشــی از دانش یا درک ما از جهان هســتی هســت که صرفا در
ماهیچههــای مــا بازنمایــی میشــود( 12دریســکول ۱۹۹۴،۲۰۹ ،بــه
نقل از سیف.)۱۱۵ ،۱۳۹۲،
امــا جالــب آنجاســت کــه در کنار نظریــۀ پیاژه کــه در آن خبری
از یادگیــری کالمــی و ترســیمی یــا نوشــتاری و نیــز یادگیــری جمعی
بــه کمــک مشــارکت بــا دیگــران نیســت ،ویگوتســکی در نظریــۀ
آموزشــی خود از کشــف مســتقل هر فــرد که پیاژه بــر آن تأ کید دارد
فراتــر م ـیرود و بــه «کشــفی هدایــت شــده توســط مــدرس» تأ کید
میکنــد .عامل موثر دیگــر در تحقق یادگیری از نــگاه او« ،همکاری
همساالن در امر آموزش» است .بدین ترتیب کالسی که به سبک
پیاژه و ویگوتســکی توأمان اداره شــود بر مشــارکت فعال و پذیرش
تفاوتهــای فردی یادگیرنــدگان و نیز نقش مهــم ارتباط و هدایت
کالمی معلمان و به طور کلی زبان در امر آموزش تأ کید دارد (برک،
 ۱۳۸۹بــه نقل از ســیف .)۱۳۹۲ ،تا بدین جــا میتوان بر دو راهبرد
«تعریف صورت مســأله توسط خود دانشــجو» و تالش او برای حل
مســأله ضمــن «کار با دســت» ،لــزوم برقــراری «ارتباطــی کالمی» با
مدرس و سایر دانشجویان در کالس را نیز افزود.
ُ
در امتــداد و تکامــل ایــن نگاههــا ،دیویــد کلــب ازجملــه
روانشناسان صاحبنظر معاصری است که در تأ کید به نقش فعال
و تعییــن کنندۀ یادگیرنده در آموزش و اهمیت مشــخص کارعملی
ُ
و تجربــه ،نظریاتی مدون و پر ارجاع دارد .کلب در دل ســبکهای

یادگیری شناختی 13،یادگیری را فرآیندی تعریف میکند که در آن،
دانش از راه تغییر شــکل در «تجربۀ شــخصی فرد» حاصل میشود
ُ
( .)Kolb ,1985, Kolb, 1984همراســتا بــا نظر پیاژه ،در نگاه کلب
نیــز مــدرس تنهــا در نقــش راهنمــا و تســهیل کننــدۀ یادگیرنده ای
اســت که خــودش در خالل تجربۀ شــخصی ،مفاهیــم را درمییابد
ُ
ُ
( ) Kolb, 1985نظریۀ کلب در قالب «چرخۀ یادگیری تجربی کلب»
اینگونــه توصیــف شــده کــه ابتــدا تجربــۀ عینــی و فــوری یادگیرنده
اساس مشاهده و تفکر یادگیرنده را میسازد .سپس این مشاهده
بــه صورت مفاهیــم و تعمیمها یــا نظریههای انتزاعــی درمیآید .از
ایــن انتزاعیــات میتــوان رهنمودهایی برای عمل اســتخراج کرد و
آنهــا را در موقعیتهــای عینــی تازه آزمود و آنــگاه تجربههای عینی
جدیــد بــه دســت آورد .بــه ایــن ترتیــب ایــن چرخــه همچنــان در
یادگیری شخص ادامه دارد (سیف( .)۲۷۷ ،۱۳۹۲ ،شکل )۱
ُ
مطابــق نظــر کلــب ،یادگیرنــدۀ کامــل کســی اســت کــه در
موقعیتهــای مختلف ،از ســبکهای یادگیری متناســب با همان
موقعیــت اســتفاده کند و بــا انعطاف پذیــری بتواند ترکیبــی از این
ســبکها را بــه کار بــرد و تعارضات آنها را از راه ادغــام آنها با یکدیگر
حل کند .در عین حال ،بر اساس این چهار مرحله که در کل برای
شــناخت یادگیرنده ای واحد به کار میآیند ،چهار شــیوۀ جدا گانۀ
یادگیــری تحــت عناویــن «فکر کــردن» یا مفهــوم ســازی انتزاعی،14
«تماشــا کردن» یا مشــاهدۀ تأملی« ،15انجام دادن» یا آزمایشگری
ُ
فعال 16و «احساس کردن» یا تجربۀ عینی 17نیز توسط کلب و فرای
معرفی میشود (.)Kolb, Fry, 1975
مفهــوم ســازی انتزاعی عبــارت از یادگیــری از راه تفکر و مطالعۀ
انفرادی اســت ،مشاهدۀ تأملی به یادگیری از راه ادرا ک و استفاده
از عناصــر بصــری گفته میشــود و در مقابــل ،آزمایشــگری فعال به
یادگیــری از راه انجــام دادن کارهــا و تجربۀ عینی بــه یادگیری از راه
شهود که در حین تجارب تازه حاصل میشود تأ کید دارد .میتوان
گفت هر یادگیرنده ای در مجموع ،بیشتر ،از یکی از این چهار شیوه
اســتفاده میکنــد .در نتیجــه یادگیرنــدگان به چهار دســتۀ متفکر،
نظریــه پــرداز ،فعــال و عملگرا قابل تقســیم انــد؛ متفکــران پیش از
تصمیمگیــری و اقــدام بــه عمــل ،به دقــت میاندیشــند .راهبردی

شکل  ۱ـ چرخۀ یادگیری تجربی.
ُ
ماخذ :کلب ( )Kol , 1984به نقل از (سیف)۲۷۷ ،۱۳۹۲ ،
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فکــر میکننــد و بــه دیدگاههــای دیگران بــه خوبی توجــه میکنند.
لگــرا هســتند .فعاالن
نظریهپــردازان بــه منطــق عالقمندنــد و کما 
ابتــدا عمل میکننــد و بعد به پیامدهای عمل خود میاندیشــند.
تجربــۀ مســتقیم را دوســت دارنــد و از هر چیــز تازه ای بــا آغوش باز
اســتقبال میکننــد .و در نهایــت ،عملگرایــان هســتند کــه بیشــتر
دوســت دارنــد اندیش ـهها را آزمایــش کننــد .آنهــا آســتینها را بــاال
میزنند و در عمل به دنبال این هستند که بفهمند چیزی درست
از آب در میآید یا نه (ســیف۲۸۱ ،۱۳۹۲ ،و .)۲روانشــناس معاصر،
لی دیویس ،با نگاهی کلی تر به امر یادگیری ،مفهوم سازی انتزاعی
و مشاهدۀ تأملی را در یک دسته و آزمایشگری فعال و تجربۀ عینی
ک عمدۀ «اندیشه
را در دستۀ دیگر جمع میکند و در نتیجه دو سب 
19
ورز» ( 18ترکیــب متفکــر و نظریــه پــرداز) و «انجام دهنــده» (ترکیب
عملگرا و فعال) در مقابل هم معرفی میشوند (لی دیویس،۲۰۰۷ ،
 ۲۷به نقل از سیف( )۱۳۹۲ ،شکل .)۲
در اینجــا مطابــق نــگاه کلــب ،میتــوان ایــن نکتــه را بــر نتایــج
پیشــین اصافه نمود که نیمــی از روشهایی که فرد در مجموع در
حــل مســأله از آن بهره میبرد ،به «انجــام دادن» یعنی کار عملی،
تجربــه ،آزمایــش و اقــدام کــردن مربــوط میشــود .چنانکــه برخــی
افــراد در بهرهگیــری از ایــن روش در حــل مســأله توانا ترنــد و برخی
دیگــر از این روش کمتر اســتفاده میکنند و در مقابل ،بیشــتر اهل
اندیشیدن و مشاهده کردن هستند تا عمل.
 ۱ـ  ۳ـ آموزش «یادگیرنده محور» و «مبتنی بر تجربه» در معماری
پــس از تدقیــق در توصیههــای آموزشــی کلی مربــوط به تجربه
ً
و عملگرایــی ،اینــک مشــخصا در عملگرایــی در حیطــۀ آمــوزش
ُ
معماری دقیق تر میشــویم .تحقیق جالبی بر اساس نظریۀ کلب،
بر روی تعدادی از دانشجویان معماری انجام شده است که نتایج
آن بــه طــور کامــل بــه بحث مــا مربــوط میشــود .در ایــن تحقیق،

ُ
شــکل :۲خالصــۀ شــیوههای یادگیــری کلــب و ســبکهای کلــی یادگیــری هونــی و مومفرد،
اقتباس از (سیف )۲۸۲ ،۱۳۹۲ ،با تلخیص.

یادگیرنــدگان معمــاری بر اســاس پرسشــنامههای مربــوط به چهار
دســته یادگیرنــدگان در نظریــۀ آموزشــی کلــب مطالعــه شــده اند و
اثبات شــده اســت آن دســته از دانشــجویان معماری که در دستۀ
عملگرا قرار دارند ،در حل مسائل معماری توانا ترندDemirbas,( 20
 .)Demirkan, 2001بدیــن ترتیــب میتــوان نتیجــه گرفت طراحی
تمریناتــی کــه ناظــر به تقویــت مهارتهای عملی دانشــجو باشــد،
فار غ از این که او در کدام دســتۀ شــخصیتی اســت ،وی را در حل
مسائل معماری توانا تر میکند.
جســتجو در برنامۀ چند مدرسه معماری معتبر نشان میدهد
ً
ایــن مــدارس اخیــرا بــا اتــکا بــه نظریــۀ آمــوزش تجربــی کلــب ،بــه
آموزشهای توأم با ســاخت و عملگرایی اهمیت زیادی داده اند؛
از جملــه میلر و هینســون با معرفی اســتودیوهای طراحی تجربی،
طراحــی بــه همــراه ســاخت را یکــی از ابزارهــای مهــم آموزشــی در
برنامــۀ مــدارس معمــاری معرفی میکنند کــه به ارتقــای تجربیات
یادگیــری از طریــق تجربیــات دستســاز در اســتودیوهای طراحی
تــوأم بــا ســاخت تأ کیــد میکنــد .اســتودیوهای مــورد اشــارۀ میلــر
و هینســون ،کارگاههایــی هســتند کــه تجربیــات دانشــجویان در
محیطهای تمرینی را گســترش میدهند و زیر نظر مربیان ،ابزارها
و تکنولوژیهــای جدیــد در آمــوزش معماری را نیز به دانشــجویان
معرفــی میکننــد .آنهــا معتقدنــد یادگیــری از راه ســاختن نــه تنهــا
ابــزار خوبــی برای آمــوزش معماران آینــده از باب طراحــی معماری
اســت؛ بلکه روشــی است که ارزش هایی همچون تعامل با جامعه
و رهبــری را نیــز در ایــن معمــاران ،کــه قــرار اســت شــهروند عــادی
شهرشان هم باشند ،پرورش میدهد (.)Miller,Hinson , 2010
راجــر شــوآنک از دیگــر مدافعــان این نــگاه به آموزش اســت که
بــه اعتقــاد او زندگی برای عملکردها ،بیشــتر عمــل و انجام دادن را
آموختن این که
میخواهد ،تا دانستن .شوانگ معتقد است برای
ِ
کاری را چگونــه بایــد انجام داد ،فقط یــک راه موثر وجود دارد و آن
این است که اجازه دهید آن کار را انجام دهند (.)Schank, 1999
عالوه بر مطالعه درباب مدارس معماری ،این مسأله که در نظر
گرفتــن ســاخت در هنــگام طراحــی (و نه بعــد از آن) تا چــه میزان در
پیشبرد طراحی و تکامل آن موثر است ،درمورد معماران حرفه ای نیز
تجربه شده است .الوسون به نقل از مورفی ( )Murphy ,1990دربارۀ
چگونگی طراحی نرده توســط معمــار ایتالیایی ،کارلو اســکارپا بیان
میکند که چگونه او سالها در حین ادامۀ ساخت بنا ،همچنان در
مــورد آن طراحــی و دســت نگاری میکند و اهمیت کار اســکارپا را در
آن میداند که او حول شیوههای ساخت مورد استفادۀ افزارمندان
(سازندگان) اثر است که طراحی خود را به پیش میبرد؛ بدین معنا
کــه هنگامی که با ترســیم درحال پیش بردن طراحی اســت ،فرآیند
ســاخت واقعــی را به طور کامــل در تصور خــود داردGroak ,1992( 21
بــه نقــل از الوســون ۳۴۹ ،۱۳۹۲ ،و  .)۳۵۰در این مثال هم تأ کید بر
تجربه کردن ،انجام دادن و ساختن ،و فراموش نکردن آن در مقابل
اندیشیدن به چشم میخورد.
در مجموع با توجه به آنچه گفته شــد ،ا گر در آموزش معماری،
به روش آموزشــی «یادگیرنده محور» در تکمیل روش «معلم محور»
معتقد باشــیم ،یکی از ابزارهای ثابت شــده تحت ایــن نوع نگاه ،در
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درجۀ اول طرح موضوعی است که در آن دانشجوی معماری بتواند
بــه نحوی مســأله یــا موضوع تمرین خــود را خود انتخــاب کند .ابزار
ً
دیگر آن اســت که جهت پیشــبرد و افزایش یادگیری و نیز مشــخصا
یادگیــری مباحــث مــورد نیــاز معمــاران آینده ،مســئله یا موضــوع از
جنــس ســاختن یا انجــام دادن باشــد .در این میان و بــرای نیل به
متضمن ســایر نگاههای آموزشـ ِـی مکمل نگاه
پاســخی مطمئن تر و
ِ
عملگرایی ،فراهم کردن بســتر تعامل نظر گروهی بین دانشــجویان
بــا یکدیگــر و بــا مدرس بــه عنــوان هدایت کننــدۀ ضمنــی کارگاه نیز
ضروری است .از سوی دیگر و در تکمیل تأ کیداتی که بر امر آموزش
از راه ســاختن شــده اســت ،توجه بــه نتایج حاصــل از نظریۀ کلب و
تحقیقاتی بر اســاس آن نشــان میدهد هرچند بعضی دانشــجویان
ما ممکن اســت در مجموع برای حل مســائل ،راغب به روشهایی
ً
در مقابل عملگرایی باشند ،مثال بیشتر بخواهند مسائل را از طریق
اندیشــیدن یا مشــاهده کردن حــل کنند ،امــا تواناتر کــردن آنان در
حل مسائل معماری ،ایجاب میکند که روشهای حل مسأله از راه
تجربه و عمل کردن در آنان تقویت شود.
در ادامــه بــه معرفــی تمرینــی میپردازیــم که بعد از حدود ســه
دهه تجربۀ یک مدرس معماری ،بر مبنای یادگیری از راه ساختن
طراحی و عرضه شده است.
 ۲ـ معرفی یک نمونه :دست ساختهها و یادگیری از راه ساختن
تمریــن «دستســاختهها ـ تجربــۀ شــخصی» به عنــوان یکی از
تمرینهای اصلی و اولیۀ درس «مراتب اجرایی ساختمان» تعریف
شــده اســت .درس آشــنایی با مراتب اجرایی ســاختمان از دروس
اجباری مقطع کارشناسی ارشد معماری است و شرح درس آن بر
این مبنا استوار است که از یکسو دانشجویان به بازدید کارگاههای
ســاختمانی بروند و گزارشــی از مرتبه ای از اجرای ســاختمان تهیه
کنند و آن را برای سایر دانشجویان در کالس ارائه نمایند .از سوی
دیگــر ،بخشــی از کالس نیز بــه توضیح جزئیات اجرایی ســاختمان

میگذرد .بعد از چند دوره عرضۀ این درس ،مدرس درس دریافته
است که دانشجویان دقت و موشکافی الزم جهت احصا و بازگویی
آنچــه در کارگاه اتفاق میافتد را ندارند .بدین جهت تمرینی تحت
عنــوان «دســت ســاختهها ـ تجربــۀ شــخصی» بــرای دانشــجویان
تعریف میشــود .این تمرین در سه جلسه از شانزده جلسۀ کالس
عرضه میشــود و هدف آن حســاس کردن دانشجویان به اهمیت
توجه به مراتب اجرا در هنگام درس گرفتن از بازدیدهای کارگاهی
و در نهایت ،هنگام طراحی جزئیات است.
در این تمرین از هر کدام از دانشــجویان خواســته میشــود به
خاطرات گذشتۀ خود در زندگی روزمره برگردند و از خالل خاطرات
دور و نزدیکشــان چیــزی کــه ســاخته یــا ترمیــم و تعمیــر یــا دوبــاره
ســازی کــرده انــد را بــه یاد آورنــد و داســتان مراتب ســاخت آن را با
ً
زبانــی عامیانه بــرای کالس بازگو کننــد . .این مراتب الزاما بایســت
از ابتــدای تعریف صورت مســئله تا تهیۀ محصــول نهایی را به طور
کامل در برگیرد .دانشجو از آنجا شروع میکند که تا کنون در طول
زندگــی اش بــه چه موضوعــی برخورده کــه برای حل آن دســت به
کار ســاختن یا تصرف در چیزی شــده یعنی موضوع تمرین چگونه
برایش آشــکار شده و چه نیازی باعث شده بخواهد چیزی بسازد،
جرقــۀ فکــر اصلی حــل موضــوع چگونه به ذهنــش راه یافتــه و چه
شــده که راهی برای حل و فصل مســئله پیدا کرده است .در مسیر
جســتجو و یافتــن راه حل ،افــت و خیزهای کار چه بــوده و چگونه
از پــس آنهــا برآمده اســت .در نهایــت و بعد از توصیف و تشــریح راه
حل ،دانشجو باید نقد کند که آنچه ساخته یا سرهم یا تعمیر کرده
اســت چــه ضعفهایــی دارد و ا گر بخواهــد آن را دوباره بســازد چه
میکند.
در خالل این توضیح و با پرسشهای استاد و دیگر دانشجویان،
به تدریج موارد ریزتری هم روشن میشوند؛ به عنوان مثال اینکه
در چنین تجربه ای که کامال واقعی اســت و با زندگی روزمره پیوند
خورده ،آیا کل طرح از ابتدا در ذهن یا روی کاغذی کامل شــده و

شکل  ۳و - ۴نمونه یک :ساخت سیم جمع کن برای هدفون که با ایجاد شکاف در حلقۀ پالستیکی نوار چسب ایجاد شده است.
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شکل ۵و - ۶نمونۀ دو :ساخت جای نگهداری روسری به کمک دو شیرازۀ ال کی که در درون هم محکم شده و به میخ آویخته میشوند.

شکل ۷و -۸نمونۀ سه :تعمیر و رفع قطعی اتصال شارژر به گوشی تلفن همراه با شکاف دادن و ترمیم فیش.

شکل ۹و۱۰و -۱۱نمونۀ چهار :ساخت جایی برای چیدن زیور آالت به وسیله چوب بالسا و اتصاالت کام و زبانه.

شکل ۱۲و۱۳و -۱۴نمونۀ پنج :ساخت چراغی برای کنج اتاق با ایجاد سازه ای از میلگرد و کشیدن غشایی پارچه ای بر آن.
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ً
ســپس فرد دســت به کار اجرای آن برده اســت یا رونــد کار طبیعتا
چنــان بــوده که او در حین کار و اجــرا متوجه خیلی از موضوعات و
نــکات شــده و راه حل جدیــدی برای اصالح و ترتیب آن به دســت
آورده .بازگو کردن این داستان که چه شده که در حین ساخت یا
تعمیر مأیوس شده و چه شده که نا گاه راه حلی یافته ،چه چیزی
را از ابتــدا پیــش بینی یا گمــان میکرده و چیزی را در حین کار طور
دیگــر دریافتــه ،تماما آموزنده اســت .بدین ترتیب ســعی میشــود
هــر آنچــه که حیــن کار بــرای او پیش آمــده و همۀ ماجرایــی که در
ذهنش گذشــته ،با ســواالتی که برایش در خالل توضیحش ایجاد
ً
میشــود ،كامــا بازخوانــی شــود .بــه دانشــجویان تأ کید میشــود
در حیــن توضیــح و یــادآوری در نظر داشــته باشــند اتفاقاتی که در
مواجهه با مسأله در کلیت آن یا حین انجام کار با آن مواجه شده
اند ،برای کالس مهمتر ازجواب نهایی است.
بدیــن ترتیــب تأ کیــد تمریــن بــر بازیابــی تجربــۀ خودجــوش و
خودســاخته ای اســت که هر فرد میتوانســته در طــول زندگی خود
داشــته باشد؛ ساخت شیئی کوچک برای دادن هدیه ،یا برای رفع
نیــازی ضروری و روزمره مثل جمع کردن ســیم هدفون ،تعمیری با
ابزارهای دمدســتی برای رفع نیاز فــوری خانواده مثل بازیابی و رفع
عیــب ســیفون ســرویس بهداشــتی ،همراهی بــا کودکی در ســاخت
عروســک خانگــی ،کمــک در تهیــۀ کاردســتی دانــش آمــوزی بــرای
مدرســه ،جلــد کــردن کتابچــۀ ســالنامه و حتــی اقدامی به ســادگی
دوالیــه کــردن تــوپ پالســتیکی یــا تعمیــر کفــش ورزشــی ،هــر کدام
میتوانند دســتمایههایی بدیع و بی نظیر برای این تمرین باشند.
نمونههایی از تولیدات دانشجویان ،در قالب ساخت وسیله ای برای
نیازی تازه ،تعمیر و اصالح نقطه ضعف وسیله ای برای نیاز روزمره و
ایجاد وسیله ای کاربردی در اتاق در شکل سه تا هفت آمده است.

اجــرای ایــن تمریــن در بیــش از چهــار دوره ادارۀ کالس فــوق و
نظرســنجی از دانشــجویان نتایــج قابــل توجهــی را به دســت داده
است؛ از جملۀ این نتایج که به نفس عمل طراحی توأم با ساخت
مربوط میشود آن است که دانشجویان اذعان دارند در طول این
تمریــن ،فکرهــای جدیدی در حین انجام مســئله و برای پیشــبرد
کار طراحی به دست میآید که از قبل متصور نبوده است.
از دیگــر نتایــج حاصل از عرضۀ این تمرین که به مســألۀ آموزش
معماری مربوط میشــود آن اســت که بر اســاس مشاهدات مدرس
و نظرســنجی از دانشــجویان ،بیــان شــفاهی و مشــارکت و اشــتیاق
دانشــجویان در خــال جلســات مربــوط بــه تمریــن فــوق افزایشــی
چشــمگیر مییابــد .همانگونــه کــه مشــاهده شــد دانشــجویان بــه
شنیدن تجربیات شخصی مدرس کارگاه دربارۀ دستساختههایش
که گاه گاه به صورت شفاهی در خالل جلسات کالس عنوان میشود
اشــتیاق و کنجکاوی بیشــتری نســبت بــه روند عــادی کالس که در
آن در مقیاسهای بزرگتر یا کلی تری به مباحث اجرایی ســاختمان
پرداخته میشــود ،نشان میدهند .در ادامۀ جلسات کالس و پس
از عرضۀ این تمرین مشــاهده شــد دانشــجویانی که تجربۀ شخصی
خود را دقیق تر و منظم تر توضیح میدهند و اهداف اولیۀ تمرین را
بهتر احصا میکنند ،با ذهن منظم تری به سراغ تمرینهای بعدی
میرونــد و مراتــب کار کارگاهــی را بهتر درک میکننــد و بدین ترتیب
به هدف غایی تمرین بیشتر دست مییابند .درنهایت ،مشاهدات
مــدرس و نظرســنجی از دانشــجویان ثابــت میکنــد تمریــن فوق به
هدف حساس کردن دانشجویان در اهمیت دادن به مراتب اجرا در
هنگام مشــاهده و درس گرفتن از کارگاههای ســاختمانی و تأمل در
مراتب اجرا و ساخت در حین طراحی کلیات و جزئیات معماری ،تا
اندازۀ قابل توجهی نائل شده است.

نتیجه
مطالعــات حیطــۀ روانشناســی پرورشــی حکایــت از آن دارد که
آمــوزش «یادگیرنــده محــور» ابــزاری در راه افزایــش کیفیت آموزش
اســت که میتواند از طریق یادگیری ا کتشــافی و یادگیری به کمک
بحــث و گفتگوی گروهی تحقق یابد .بررســی تحقیقات مشــابه در
مقیاس آموزش و آموزش معماری در ســطح بین المللی نیز نشــان
میدهــد بخــش مهمی از آموزش معماری ،از طریق کار با دســت و
تجربــۀ یــدی ،در خالل تمریناتی حاصل میشــود که دانشــجویان
خود صورت مســألۀ خاص خود را کشف کنند و ضمن عمل کردن
و کار بــا دســت ،بــا آزمــون و خطــا یا ســاختن و دوباره ســاختن ،به
طور عملی به پاسخ مسأله نائل گردند .تحقیقات همچنین نشان
میدهــد ترغیب دانشــجویان معماری به این نحوه از حل مســأله
در تواناتر کردن آنان در حل مسائل معماری موثر میافتد.
تمریــن «دستســاختهها ـ تجربــۀ شــخصی» تمرینی اســت که
پــس از ســالها تجربــه و دغدغۀ مــدرس در باب طراحــی تمریناتی
مرتبــط بــا ذات رشــتۀ معمــاری ،درجلســاتی از درس «آشــنایی بــا
مراتب اجرایی ســاختمان» به دانشــجویان کارشناســی ارشد ارائه

میشــود تــا نتایــج حاصــل از آن در مســیر کالس و پــس از پایــان
تحصیــات دانشــجویان ،در خــال کار حرفــه ای آنان ،بــه کار آید.
هــدف اولیۀ تمرین حســاس کردن دانشــجویان بــه اهمیت توجه
بــه مراتــب اجــرا در هنــگام مشــاهده و درس گرفتــن از کارگاههــای
ســاختمانی و هدف غایی آن آ گاه کردن دانشــجویان از این اســت
که در مسیر نیل به راه حل نهایی ،در هنگام ساختن یا اندیشیدن
به ســاخت ،مســائل و موانعی پیش میآید که راه حل آن در حین
عمــل به دســت میآید .بــه عبارت دیگر ،بخش مهمــی از طراحی،
در حیــن اجــرا یــا در واقــع بــا توجه بــه مراتب اجــرا اتفــاق میافتد.
مشــاهدات مــدرس و نظــر ســنجی از دانشــجویان تحقــق اهــداف
تمرین را تأیید کرده است.
در مجمــوع از لحــاظ نظــری ،تمرین «دستســاختهها ـ تجربۀ
شــخصی» را میتــوان نمونــه ای از آمــوزش «یادگیرنــده محــور» در
ترکیبی از «یادگیری ا کتشــافی» و «یادگیری از راه مشارکت گروهی»
دانســت .در ایــن تمریــن مراحــل گونا گونــی از مواجهــۀ شــخصی
یادگیرنــده بــا صــورت مســأله ،تــاش او بــرای حــل کــردن آن از راه
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ســاختن ،تعامل و گفتگوی شــفاهی با مدرس و سایر دانشجویان
در باب توضیح نحوۀ پاسخ و چگونگی نیل به پاسخ بهتر ،در تناظر
با سبک یادگیری فوق وجود دارد.
عــاوه بــر تأییــد نتایج تحقیقــات میدانی و مشــاهدات مدرس
و نظریــات دانشــجویان ،وجــود توأمــان مــواردی چــون :مبتنــی
بــر عمــل بــودن تمریــن بــر اســاس اندیشــۀ دیویــی ،ا کتشــافی و
فــردی بــودن تمرین مطابق نظریــۀ پیاژه ،نقــش هدایتگر و کالمی
مــدرس و مشــارکت فعال ســایر همســاالن در کالس مطابق نظریۀ

ویگوتسکی و تالش در جهت حل مسأله از راه کار با دست و تجربه
ُ
بر اساس نگاه کلب ،ویژگیهایی است که تمرین را از نظر تطابق با
پشتوانههای نظری برجسته میسازد و موفقیت آن را در یادگیری
دانشــجوی معماری تأیید میکند .در نهایت ،این تحقیق با تکیه
بــر تجربــه ای عملــی کــه مبانــی نظــری بحث آمــوزش نیــز موید آن
اســت ،وجــود تمریناتــی از ایــن قبیــل را کــه در آن دانشــجو «از راه
ســاختن» ،به پاســخ مســأله ای که در پیش رو دارد نائل شــود ،در
آموزش معماری ضروری میداند.
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ظرفهای خالی تصور میشوند که باید آنها را با دانش پر کرد و این بر خالف نظر
کســانی اســت کــه میگویند یادگیرنــدگان ســازندگان فعال دانشاند (آندرســون،
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(برک۴۱۴-۴۱۱ ،۱۳۸۹ ،و  ۴۳۶به نقل از سیف.)۱۳۹۲ ،
 10ژان ویلیام فریتز پیاژه ( )Jean Piagetزیست شناس و روانشناس و شناخت
شناس سوئیسی ( .)۱۹۸۰ - ۱۸۹۶
ُ
 11دیوید ِای کلب ( )David A. Kolbروانشناس آمریکایی متولد  1939که به
مدد نظریات دیویی و پیاژه ،موســس سیســتمهای آموزشــی مبتنی بر یادگیری
تجربی دانسته میشود.
 12چایلــد هــم در توضیح این مرحله از رشــد میگویــد ماهیچهها به گونهای
عمل میکنند که گویی حافظۀ رویدادهای آشــنا ،بدون نیاز به تصورات ذهنی،
بر آنها حک شدهاند (چایلد  ۱۰۲ ،۲۰۰۴،به نقل از سیف.)۱۱۵ ،۱۳۹۲ ،
 13ســبک یا ترجیح یادگیری اینگونه تعریف شــده اســت :راههای مورد پسند
فرد برای مطالعه و یادگیری ( )Woolfolk, 2004و رویکرد شخصی یادگیرندگان به
یادگیری ،حل مســئله و پردازش اطالعات( .ا گــن و کاوچاوک )۱۳۱ ،۲۰۰1 ،بدین
ترتیب سبک یادگیری به اینکه یادگیرنده چگونه یاد میگیرد اشاره دارد .از میان
ســبکهای گونا گــون یادگیری کــه عاطفی (دربرگیرندۀ ویژگیهای شــخصیتی و
هیجانــی یادگیرنــده ) و فیزیولوژیکــی (دربرگیرندۀ وا کنش فرد بــه محیط فیزیکی
موثر بر یادگیری او) از انواع آن است ،سبک یادگیری شناختی از اهمیت بیشتری
برخوردار اســت .ســبک یادگیری شــناختی به روشهایی که شــخص موضوعها
را ادرا ک میکنــد ،اطالعــات را بــه خاطر میســپرد ،دربــارۀ مطالب میاندیشــد و
مسائل را حل میکند گفته میشود (سیف.)۲۷۱ ،۱۳۹۲ ،
14 Thinking.
15 Watching.
16 Doing.
17 Feeling.
18 Thinker.
19 Doer.
 20ایــن مرتبــه از یادگیری را میتوان با مرتبۀ «هوش عملی» نیز نســبت داد.
نظریۀ هوش ســه جزیی اســترنبرگ ســه هوش کلی و تأثیرگذار برهم را مشــخص
میکنــد کــه رفتــار هوشــمندانه مســتلزم متعــادل کــردن هر ســه هوش دانســته
میشــود :هــوش تحلیلــی که مهــارت پردازش اطالعات اســت ،هــوش خالق که
توانایی حل کردن مسئلههای جدید است و هوش عملی که کاربرد مهارتهای
عقالنی در زندگی روزمره است و انسان را به سمت سازگار شدن با محیط و شکل
دادن و انتخاب کردن آن میبرد .افراد دارای هوش عملی ا گر نتوانند با موقعیت
ســازگار شــوند ســعی میکننــد آن را بــه نحوی شــکل یــا تغییــر دهند یــا موقعیت
تازهای ایجاد کنند( برک ۵۳۳ ،۱۳۸۹ ،و .)۵۳۴
 21چنیــن اســت کــه هنگامی کــه او میخواهد دســتگیرۀ نــرده ای را طراحی
کند که عرض آن از عرض وادارهای عمودی نگهدارندۀ نرده کمتر اســت ،نتیجه
میگیــرد کــه میبایســت در انتهــای وادار بــا زاویــۀ نود درجه قســمتی مســتطیل
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 اما ایجاد دو خط.شکل را خالی کند تا وادار بتواند کامال با زیر لبه هم اندازه شود
 موجب میشــود که هنگام استفاده از،عمود برهم برای خالی کردن آن قســمت
ً
 نهایتا او به این نتیجه.اره در آن نقطه دو خط اضافی به عالوه مانند ایجاد شود
 ابتدا ســوراخ کوچکی در محل تقاطع دو،میرســد که نجار باید هنگام ســاخت
برش ایجاد کند تا اره هنگام رسیدن به سوراخ خالی صدایش تغییر کند و بدون
 اســکارپا، در نهایت در تکمیل جزئیات.حرکتی اضافی یک برش تمیز ایجاد کند
حلقــه ای برنجی برای قرار گرفتــن درون این حفرۀ دایره ای باقی مانده طراحی
 خطوط، بدین ترتیب او به دنبال طرح این پرسش که هنگام ساخت. .میکند
چگونــه بــه هــم برســند و اینکه آیــا از یکدیگــر عبور کننــد یا در یک نقطــه متوقف
. دقیقا در حال فکر کردن به مراتب اجراست،شوند
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