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چکیده

برخــی، تمــام و یــا بیشــتر روند آموزش معمــاری را فراینــدی تربیتی می دانند تــا برنامه ای صرفًا آموزشــی؛ 

ایــن موضوع دســتمایه برخــی پژوهش های حوزه آموزش معمــاری در ایران نیز بوده اســت. رویکردهای 

کــه در ادبیات علوم تربیتی و آموزش  تربیتــی مبتنی بر »جمع محوری« یا »فردمحوری«، موضوعی اســت 

گرد«  معماری مورد توجه اســت. بر این اســاس، دو طیف قابل تشخیص است: طیف تعامل »استاد-شا

گردمحوری«؛ و طیف تعامل »معمار-جامعه« با دو قطب »فردگرایی«  با دو قطب »استادمحوری« و »شا

و »جمع گرایــی« در رویکردهــای آموزش معماری. با ترکیب این دو طیف، یک مدل نظری چهار قطبی از 

که منتج به احصاء چهار حوزه تربیت معمار شده است. برای  گونه بندی آموزش معماری تدوین شده، 

گونه های آموزش معماری معاصر جایابی شــده اســت. برای روشن شــدن  هر یک از حوزه ها، نمونه ای از 

کار انجام  گزارش ۲8  وضعیت تربیتی در روش های نوین آموزش معماری ایران، از روش تحلیل محتوای 

شده در این حوزه در ده سال اخیر )منتشر شده به صورت مقاله در مجالت پژوهشی و سه دوره همایش 

آموزش معماری دانشگاه تهران( استفاده شده است. با مرور منابع مزبور، روش آموزشی کارگاهی با رویکرد 

طّراحی معماری، شناســایی، و با اســتناد به متون تشــریحی و ارزیابی مربوط به آنها، محتوای تربیتی هر 

روش در هشت طیف مفهومی از سوی نگارندگان تحلیل شده است.
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مقدمه

برخــی یادگیــری را » فراینــد ایجــاد تغییر نســبتًا پایــدار در رفتار یا 
که حاصل تجربه« )سیف، ۱۳86، ۱4( دانسته اند. این  توان رفتارْی 
تعریف را می توان به حوزه های کسب دانش و اطالعات، عادت های 
گیرِی رفتارهای  مختلف، مهارت های متنوع و ... حتی به عنوان فرا
گرچه  گسترش داد.  مفید و پســندیده و یا اعمال  مضر و ناپســند نیز 
یکــی از دو رویکــرد معــروف حوزه تعلیــم و تربیت، »تربیــت« را اعم از 
گیری معماری  گر فرا »تعلیم« می داند )حسنی و نویدادهم، ۱۳۹۱(. ا
وجــه  دو  دارای  انســان،  یادگیــری  فرایندهــای  دیگــر  همچــون  را، 
کلــی خــود »پدید  تعلیمــی و تربیتــی بدانیــم، و تربیــت را در معنــای 
گاهانــه دگرگونــی در انســان« )دادرس و نقیــب زاده، ۱۳86(  آوردن آ
کجا به  تعریف نماییم؛ این »دگرگون شــدن انســان در اثر تربیت« از 
کجا است؟ به بیان دیگر، شاید نکته اساسی در تربیت انسان، تعیین 
گرد اســت؛ مربی و نظام آموزشــی به انسان، علم و  مبنا و مقصد شــا
عالم چگونه می نگرد و ارزش را در چه امور، افکار و اعمالی جســتجو 
کار نیز )متأثــر از نقطه آغاز و انجام تربیت(   می نمایــد؟ محتوا و روش 
چگونه ســازمان دهی می شــود. عالوه بر اینکه برخی از محققین، به 

گیری معمــاری معتقدند )حجــت، ۱۳8۳  رجحــان وجــه تربیتــِی فرا
و حجــت، ۱۳۹۱، طلیســچی و دیگــران،۱۳۹۱(، آمــوزش معمــاری - 
گیــری- در همه ســاحات آن، بر  همچــون هــر نوعــی از آمــوزش و فرا
اساس بنیان های نظری و فلسفی تربیت شکل می پذیرد. بنابراین 
گاهانه و یــا تقلیدی،  امــر تربیــت معماران خواســته یــا ناخواســته، آ
کّلی مربی و سازمان آموزشی به انسان، عالم  برآیندی از نوع نگرش 
خلقت، موضوع معماری و مؤلفه های مؤثر در آن داشته و بالنتیجه، 

نهایتًا رویکردی تربیتی را در پی دارد. 
بــر این اســاس در ابتدای ایــن پژوهش، جهت بررســی ادبیات 
موضــوع، مروری بر برخی از دســته  بندی های ارائه شــده از آموزش 
معمــاران ارائــه می گردد. در ادامه پس از بیان شــواهدی از ادبیات 
دو حــوزه نظــرِی »علــوم تربیتــی« و »معمــاری« بر تدوین ســازمان 
نظــری، ســاختار مفهومــی پیشــنهادی مذکــور معرفــی و اجــزاء آن 
کالم آخر، نســبت روش های آموزشِی  تبیین و تحلیل می گردد و در 
ج در هر بخش از ساختار نظری ارائه شده، با تربیت معماران،  مندر

کاوی شده و نتایج و آثار پرورشی آن بیان می گردد.  وا

گونه بندی هایی از شیوه آموزش معماری  .1

گونه بندی، مقاله ارائه شــده توســط برنــارد چومی  یــک نمونــه 
کــه بــا نگــرش تاریــخ مدارانــه و واقع گرایانــه، ســیر  )۱۳۷۹( اســت 
ح می دهد؛  گسســت آموزش معماری از »فن آوری ســاخت«۱ را شــر
در جمع بنــدی، تجویــز او در برخــورد بــا مشــکل افزایــش مــداوم 
فاصلــه معماراِن معاصر با ســاخت عملی ســاختمان، دل مشــغول 
شدن آنان به »ســاخت فن آوری«۲ است. جفری برادبنت )۱۳۷۹( 
گونه شناســی خود از آموزش معماری را در بســتر تاریخی  نیز بحث 
ح می کنــد: »آموزش معمــاری همواره در تنش بــا تجربه بوده  مطــر
اســت« و همــواره و از زمان هــای بســیار قدیــم، بــه دو روش تئوری 
کارگاه آموخته می شــده اســت. برادبنت این  کالس و تجربــه در  در 
کادمی های  گونه بندی را برای تشــریح وضعیت تاریخی آموزش از ا
رنسانســی تا دوره معاصر پی می گیــرد و درنهایت بحث را با معرفی 
دونالــد  دیدگاه هــای  و  تاویــرا،  تومــاس  رویکــرد همه جانبه نگــر 
شــون در مــورد مزیت های آموزشــی آتلیه هــای معماری، بــه پایان 
که آشــنایی با  می رســاند. حمیــد ندیمــی)۱۳۷5(، بــا ایــن رویکــرد 
الگوهــای آمــوزش معماری غرب، در ســیر تحولشــان )نــه به عنوان 
کامــل(، بــه ایجــاد یــک دیــد نقادانه  یــک وضعیــت تثبیت شــده و 
کمک می کنــد؛ تحوالت  نســبت بــه روش های اخذشــده در ایــران 
مهــم در شــکل گیری آمــوزش معمــاری دنیــا را مــورد بررســی قــرار 
می دهــد. در ایــن دســته بندی، از ســه نــوع آموزش مدرســه بوزار، 
مدرســه باهــاوس، و آمــوزش معمــاری پــس از باهاوس، ســخن به 
میان آمده و ضمن ارائه تاریخچه هرکدام، به نوعی، ســعی در بیان 

نقاط قوت و ضعف آنها شده است. عیسی حجت)۱۳8۹(، آموزش 
کّلی »ســنتی«، »مــدرن« و»بعد از مدرن«  گونه  معمــاری را در ســه 
کّلی، از یک سو نسبت  گونه شناسی  کرده است. این  تقسیم بندی 
مناســبی با موضوع بحث یعنی آموزش معماری در ایران، شــامل: 
گزینی در دوره  »وحدت گرایــی« در دوره آموزش ســنتی، »بدعــت« 
مــدرن و »کثــرت و ســرگردانی آموزش« در زمانه پــس از مدرن یافته 
اســت؛ و از ســوی دیگــر، نســبتی بــا منــازل تعریف شــده در پرورش 
گرد )شــامل: »تزکیه«، »تعّلــم« و »حکمت« و به تعبیری شــاید  شــا
به نوعی »بازگشت به خویشتن«( را بیان می کند. دسته بندی های 
کتاب اشــرف ســالمه )۱۹۹5(  گونه بندی فصل ســوم  دیگری چون 
کتاب، بــا ارائه  وجــود دارد )کــه در آن متناســب بــا موضــوع اصلــی 
یــک جدول، از ســه مرحله آموزش معماری شــامل: »روش بوزار«، 
ایــن  گفتــه اســت(.  باهــاوس« و »روش متــداول« ســخن  »روش 
دسته بندی ها با مقاصد پژوهش حاضر، هم خوانی زیادی ندارد و 

گونه بندی متناسب موضوع بحث بود. باید به دنبال یک 

گونه بندی روش های آموزش  ۲. مبنایی برای 
معماری از منظر تربیتی

فضای انســانی مؤثر بر تربیت شــامل روابطی با انســان ها است 
گرد در ضمــن آنهــا، شــخصیت طراحانه خود را شــکل  کــه یــک شــا
می دهد. این رابطه از یک سمت با طیف انسان های متخصص تر 
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برقرار می شود و به این اعتبار، یک فضای انسانی تخصصی را پدید 
کم تخصص  مــی آورد و از ســوی دیگر با طیف انســان های عــادی و 
که می توان آن را فضای انســانی عمومی دانست.  تعریف می شــود 
هــر یــک از ایــن دو فضــا، یــک محــور اصلی تربیــت بیرونی را شــکل 
کــه مربــوط بــه  گرد  می دهــد: تربیــت در طیــف تعامــل استاد-شــا
که  گرد-اجتماع  فضای تخصصی اســت و تربیــت طیف تعامل شــا

مربوط به فضای عمومی می شود.

گرد  ۲-1. تربیت در طیف تعامل استاد -شا
پنــج  در  توجــه  بــه  وابســته  را  دانشــگاهی  کــز  مرا در  آمــوزش 
)اســتاد(؛  یاددهنــده   -۱  :)۱۳۹۲ )موســی پور،  دانســته اند  مؤلفــه 
۲-یادگیرنده )دانشجو(؛ ۳- موضوع )محتوا(؛ 4- موقعیت )فضا(؛ 
5- روش )شیوه و ابزار(. تعلیم و تربیت، بیش از هر چیز، بر »تعامل« 
گرد اســتوار اســت؛ در این  دو عامــل اصلــی تربیت یعنی معلم و شــا
ِگرِد یک، یــا هردوی این  ارتبــاط، عناصــر دیگــر، چون قمرهایی بــر 
قطب های تعاملی می گردند، لذا »محور اساســی تعلیم و تربیت بر 
گرد استوار است« )باقری نوع پرست، ۱۳۹۲(. دو قطب معلم و شــا
قدیمی تریــن  از  یکــی  مذکــور،  دوقطبــی  محــور  یک ســوی  در 
رویکــرد  گرد،  شــا در  تحــول  بــروز  و  تربیــت  باورهــای  مهم تریــن  و 
»استاد محوری« است. »در این ایده، نظر بر آن است که معلم نقطه 
محوری تعلیم و تربیت است ... این ایده به صورت شعاری در زبان 
که طبق آن معلم چون »فرزانه در  انگلیسی نیز شهرت یافته است 
صحنه«۳ معرفی می شــود« )باقری، همان(. برخی، شــیوه آموزش 
که: »اســتاد  ســنتی را در تمایــل بــه همیــن قطــب تبییــن می کنند 
گذشتگان  که اندوخته ای ارجمند از میراث  مردی هزارساله است 
که به اندازه توان و قابلیت  گرد، مریدی مشتاق  در سینه دارد؛ و شا
خویــش از محضــر اســتاد بهره مند می شــود« )حجــت، ۱۳8۹(. لذا 
برخــی از اندیشــمندان حــوزه علوم تربیتــی و مربیــان، در دوقطبی 
گرد، بیشــتر متمایل به قطب اســتاد شــده اند. تعاملِی استاد-شــا
 از ســوی دیگــر، پــس از رشــد دیدگاه هــای لیبــرال -دموکراســی 
فلســفه  کمیــت  حا و  دینــی  قیدوبنــد  نــوع  هــر  از  بشــر  آزادی  در 
انســان مداری آمریکایــی، مکتب »تحول انواع« داروین نیز توســط 
جان دیویی4 به ســاحت تعلیم تربیت ســرایت یافت و نقطه شروع 
تفکــر فلســفی انســان گرایی تجربــی در مــورد تعلیــم و تربیــت بــود 
گماتیسم توسط وی  )رهنمایی،۱۳8۷(. بسط نظریات فلسفی پرا
کاربســت آن در حوزه  کتــاب دموکراســی و آمــوزش و پــرورش، و  در 

گرد را به دیگر  تعلیــم و تربیــت، رویکــردی آزادگرایانــه در تربیت شــا
مربیــان و مــدارس و دانشــگاه های پیــرو او تســّری داد. بســیاری 
کار خــود را بــر مخالفــت بــا  از مــدارس پیش رونــده5 آمریــکا، تمرکــز 
که »هدایت دانشجو«  نظریه های سنتی تربیت قرار دادند تا جایی 
کردن آزادی او« شــده و عماًل نقش معلم نادیده  تعبیر به »محدود 
کّلــی  انگاشــته می شــود )نقیــب زاده، ۱۳۷4، ۱65-۱64(. رویکــرد 
مربیانــی چــون دیویــی، فروبــل و پستالوتســی، متمایــل به همین 
گرد«  گرچه نســبت نزدیکی اندیشه شان با قطب »شا قطب اســت؛ 
متفــاوت اســت. در ایــن حالــت، تمرکــز اصلــی اندیشــه تربیتــی بــر 
»خودکاری« تربیت شــونده اســت لذا برخی مواقع، نوعی »به خود 

رهاشدگی« در این نوع نگاه تربیتی اتفاق می افتد )همان، ۱۹۷(.
که در  در رویه های پیشــنهادی اصالحی برای آموزش معماری 
چهار دهه اخیر ارائه شده است، تالش برای احیای مزایای استاد 
گردمحور،  کمابیــش دیــده می شــود؛ امــا رویه های شــا گردی  و شــا
کــه بــا نگرش فردگــرای مــدرن تناســب بیشــتری دارد، وجــه غالب 
رویکردهــا اســت. ایــن موضوع در بررســی نمونه مــوردی در بخش 

دوم مقاله بیشتر باز خواهد شد.

گرد-اجتماع  ۲-۲. تربیت در طیف تعامل شا
گرایش به فردیت داشــته  کادمیــک معمــاری از ابتــدا  آمــوزش آ
اســت. شــاید ریشــه های اولیــه فردگرایــِی معمــار را بایــد در دوره 
که  کرد. آنجایی  رنســانس و اندیشــه های شــخص آلبرتی جســتجو 
گزارش  الندینــی در نــزاع معــروف ۱460 بیــن آلبرتی و لرنــزو مدیچی 
که هدف  که: »لرنزو خود را به عنوان مردی عملی می دید  می دهد 
کــه آلبرتی از  همیشــگی اش عملــی شــدن مســائل بــود، در صورتی 
که به ســادگی فکر  نظــر وی، یــک نظریه پرداز خیال باف بود، فردی 
که اشــیاء چگونــه بایــد باشــند« )برادبنــت، ۱۳۷۹(. روش  می کــرد 
کارین دالژ6 و نلــی ماردا۷ )دالژ  تدریــس معماری ارائه شــده توســط 
کــه »بیان شــفاهی )کالم( و ارائه بصری )ســاختن(  و مــاردا، ۱۳۷۹( 
تاثیــر  و  می دانــد«  معمــاری   تفکــر  از  تغییر ناپذیــری  نمودهــای  را 
متقابــل ایــن دو بر هم را، شــکل دهنــده ی ایده های اصلــی معمار 
برمی شمرد، در واقع اتّکای فرایند طراحی را به قابلیت های فردی 
کالمی( برای »خود«  معمار شامل خلق ایده و بیان آن )تصویری و 
و »دیگــری« می دانــد و در تالش اســت ابزار الزم بــرای دفاع از ایده 
معمارانــه »قائم به شــخص« دانشــجوی ســال اول معمــاری را در 

اختیارش قرار دهد.

گرد. تصویر1- طیف فضاهای انسانی مؤثر بر تربیت شا
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قطــب مخالــف دیدگاه فــوق، امری نســبتًا نوظهــور و متعلق به 
گاه بر موضوع هویت  که در آن  تحول پست مدرن در معماری است 
فــردی و نمایــش فردیت هــا، به عنــوان مهم تریــن مســأله مردمــِی 
کید شــده اســت )نظیر طّراحی خوابگاه مشــهور لوســین  طّراحی تأ
گاه موضوع  کــرول8 در بلژیک؛Tzonis & Lefaivre, 1992, 44-5( و 
بر دخیل کردن نمادهای قومی، قبیله ای یا مّلی متمرکز بوده است 
)نمونه هــای متعّدد پست مدرنیســم در معمــاری از جمله: میدان 
کنید  ایتالیا چارلز مور۹ یا موزه اشتوتگارت۱0 استرلینگ۱۱ - مثاًل نگاه 
بــه بنه ولــو، ۱۳84، ۲6۲ بــه بعــد(. رفتارگرایــان، شــناخت مســائل 
کاربــران بــا موقعیت هــای  ناشــی از تأثیــر و تأّثــر قشــرهای خــاص از 
خــاّص محیــط مصنــوع را به عنــوان موّلــد مســائل نویــن معماری 
گرایش هــای محیط زیســتی و  مــورد نظــر قــرار داده انــد و حامیــان 
معماری پایــدار نیــز از جانــب محیط طبیعی و تعامل انســان با آن، 
کرده انــد و غیــاب آنان از  کیــد  کاربــر در طّراحــی محیط تأ بــر نقــش 
کشــیده اند )منابــع متعــّدد از  فرآیندهــای تصمیم گیــری را بــه نقــد 
گروت۱۳  جملــه: موتیــن و شــرلی، ۱۳86(. دیوید وانــگ۱۲، دیــدگاه 
که برای  ح می کند  مبنــی بر »طراح به منزلــه پرورش دهنده« را مطر
کید او بــر فرایندی  تحقــق آن ســه چیــز تشــویق می شــود: »اول، تأ
که آن را روح تعاون و مشــارکت معمار می نامد؛ دوم، معمار  اســت 
به منزلــه پرورش دهنده، طراحی میان رشــته ای را تشــویق می کند 
که تخصص های مختلف با هماهنگی به سوی راه حلی  به گونه ای 
واحد بروند؛ در این فرایند، توجه به جامعه ملحوظ اســت؛ ســوم، 
که معمار به منزله  کتاب [ریچارد] برت،  گروت با اســتفاده از عنوان 
پــرورش دهنــده اســت، »تعهد به فرهنــگ را روح طراحــی« تعریف 

کرده است« )گروت و وانگ، ۱۳84، ۱۱۷(.
کنشــی به فردگرایی و اقتدارطلبی تاریخی  همه این ها در واقع وا
در آموزش بوزار و ادامه آن در شیوه آموزش مدرن و برخی شیوه های 
آموزش امروز است. چنان که قطِب فردگرایانه محور دوقطبی مذکور 
کــه »دوران مدرن  در دوره معمــاری مــدرن عالم گیر شــد، به گونه ای 
شــاهد بریدگی و دوگانگی میان دانشــجویان معماری و هنجارهای 
را  خــود  دانشــجویان،  ایــن  از  بســیاری  آن چنان کــه  بــود.  جامعــه 
طبقه ای برتر و بریده از جامعه )الیت۱4( می دانســتند و این امر حتی 
در پوشش ظاهر و رفتارهای روزمره آنان مشاهده می شد« )حجت، 
۱۳8۹، ۲4(. لذا داشــتْن و یا نداشــتن باوِر تعامــِل جمعی در معمار، 
کثری، زاینده دو قطــب خودمحوری و جمع محوری  در حالــت حدا
در آمــوزش معمــاری شــده اســت و در نتیجــه عامل ایجــاد طیفی از 
نظریات، اهداف و شــیوه های مختلف آموزش معماری، در نســبت 

با دو دیدگاه »جمع گرا« و »فردگرا« می باشد.

3. منظومه تعاملی تربیت: معمار-مربی

کــه برگرفته از دو حوزه  با ترکیب دو ســازمان دوقطبی پیش گفته 
علــوم تربیتــی و آموزش معماری بود، ســعی در ارائــه مدلی مفهومی 
کاوی نســبت هر یــک از روش های آموزشــی معماری با  به منظــور وا
طیف هــای فوق الذکر و ســپس داللت های تربیتی آنها شــده اســت 
)تصویــر۲(. به این ترتیــب محــور افقی، طیفــی از دیدگاه های تربیتی 

گرد محوری محض«  »استاد محوری صرف« در تربیت تا دیدگاه »شا
را شــامل می شــود و محور عمودی نیز طیفی از رویکردهای آموزشی 
انتقــادی«  تــا دیدگاه هــای »جمع گرایانــه  »فردگرایانــه متعصبانــه« 
را دربــر می گیــرد. هــر یک از چهار فضــای فی مابین محورهــا، متأثر از 
دوقطبی هــای مطرح شــده، ویژگی های معینــی را دارا خواهد بود و 
به این ترتیب، هر نوع شــیوه آموزشــی-تربیتی در حوزه معماری، در 
یکی از این فضاها واقع شده و نسبتی با این محورها خواهد داشت.

3-1. نمونه حوزه اول: آموزش بوزار
کــم بــر مدرســه بوزار-کــه پیش تــر مــورد اشــاره قــرار  آمــوزش حا
که نظام آموزشــی از یک  گرفت-، در حوزه اول قرار می گیرد؛ جایی 
ســو مبتنــی بــر اقتــدار اســتاد در آموزش دانشــجو اســت و از ســوی 
گرد  دیگــر، رویکــرد فردگــرا، خــود محوری را جزئی از شــخصیت شــا
می نمایــد. توصیفــات نقل شــده از بوزار تا حد زیــادی مؤید همین 
که دانشــکده، تنها  گونــه شخصیت ســازی در آنجا اســت: »از آنجــا 
ســخنرانی ارائــه می کــرد و برنامه هایــی را بــرای مســابقات انتشــار 
مــی داد یــا ورود و خــروج دانشــجویان را بررســی می کــرد، البتــه بــه 
صــورت پنهانــی، و نتایــج را اعــالم می نمــود، دانشــجویان نیــز »به 
گــرگ تبدیــل شــدند«. آنهــا مجبور بودند به فکر خودشــان باشــند 
کار را می کردنــد« )برادبنت، ۱۳۷۹(. »اســتاد معماری  و البتــه ایــن 
کارهــا به آتلیــه می آمد«  آتلیــه، معمــواًل حوالــی عصــر برای بررســی 
)Draper, 1977, 209(. ایــن آتلیه هــا منبــع پایــه ای آموزش بودند، 
گرچه جلســات ســخنرانی درباره تئوری و منظومه ساختمان برای 
کــه آمــوزش  دانشــجویان وجــود داشــت )Smith, 2005(. از آنجــا 
دانشــجویان مقدماتــی [عــالوه بــر نظــارت اســتاد اصلی] به دســت 
دانشــجویان ســال های باالتــر انجــام می گرفــت )ندیمــی، ۱۳۷5(، 
بــر تبعیــت بــی چون وچــرا از نظــرات اســتاد، در  دانشــجو  عــالوه 
موضوعــات آموزشــی و غیرآموزشــی نیــز می بایســت تابــع اســاتید 

رده پایین تر )دانشجویان سال باالیی( می بود. 
بــا توجه به این که پیشــرفت دانشــجو بــوزاری با حصــول نمراتی 
کســب شــده در مســابقات، تعیین می شــد )کالینز،  بــر مبنای مقام 
۱۳۷5(، بــه طریــق دیگری القاء حالت فردگرایی در آموزش مدرســه 
کید همه جانبه بر مسابقه،  بوزار مشــاهده می شــود؛ هم در نفس تأ
که بی تردید موجب نوعی منفعت طلبی )برای همه دانشــجویان( و 
خودبرتربینی )برای برندگان مســابقه( می گردد؛ و هم شیوه برگزاری 

گونه شناسی روش های آموزش معماری بر اساس اهداف تربیتی  تصویر ۲- چارچوبی برای 
تحقیق.
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کــه در هر یــک از مراحــل مســابقه، الزام  مســابقات ســه مرحلــه ای؛ 
کوچک انفــرادی قفل شــده برای  حضــور دانشــجو در یــک غرفــه ی 
کار طراحی از یک اســکیس ســاده اولیه و  چندین ســاعت! و شــروع 
لــزوم وفــاداری به آن تــا پایان تکمیل طرح وجود داشــت )برادبنت، 
کامل  همــان؛ همچنین رک به ندیمــی، ۱۳۷5(. نتیجه ی آن، قطع 
فرایند طراحی از همه عوامل بیرونی و اتّکاء صرف به ذهنیت فردی 

معمار و درآخر، نهادینه شدن آن در شخصیت او می گردید.

گردی جدید  3-۲. نمونه حوزه دوم: استاد-شا
که نظام آموزشــی از یک ســو اولویت را  حــوزه دوم جایی اســت 
گردمحوری می ســپارد و از ســوی دیگــر، متمایل بــه رویکرد  بــر شــا
فردگرا در آموزش دانشجوی معماری است. نمونه ای از شیوه های 
گردی  ح اســت، روش »اســتاد و شا که در این فضا قابل طر آموزش 
نویــن« اســت )ندیمــی، ۱۳8۹(. ایــن روش، بــه نوعــی بازخوانــی 
ُکهــن در چارچــوب نظری روان شناســی  و تعریــف دوبــاره آن روش 
گردی  شناخت گرا است که حمید ندیمی آن را با عنوان »استاد و شا
شناختی« معرفی و تحلیل می نماید. لذا برای جایابی این رویکرد 
در منظومــه ی تعریف شــده )تصویــر ۲(، هر یــک از مؤلفه های این 
نوع روش آموزشــی، بر اساس درس نامه های مرجع روان شناسی، 

گردیده است: در شش وجه احصاء 
راهبــری؛ ۳- حمایــت/  راهنمایــی/  ۱- سرمشــق شــدن؛ ۲- 
مداّقــه/   -6 بازاندیشــی؛  تأمــل/   -5 بیــان؛  ابــراز/   -4 مراقبــت؛ 

خودیابی. 
کامــاًل تقویت  گردمحوری در ایــن روش می توانــد فردیــت را  شــا
گی  گردی ســنتی به واسطه دو ویژ کند. این مســئله در اســتاد و شا
گرد در همــان محیطــی آمــوزش  اساســی وجــود نداشــت: اواًل شــا
گرچه  که زندگی اجتماعی واقعی جریان داشــت بنابراین ا می دیــد 
کاماًل دو طرفه به نظر می رســد، اما  گرد ســنتی  تعامل اســتاد و شــا
اجتماعی بودن محیط آموزشــی، وجه اجتماعی آموزش را به طور 
ضمنــی وارد محتــوای تربیتی می کرد. ثانیًا چارچوب ارزشــی و افق 
که تعلیمات اســتاد در ذیل آن انجام می شــد، عرصه عام  فرهنگی 
که تمــام حوزه هــای اجتماعی دیگــر نیز در  مذهبی-فرهنگــی بــود 
ک آداب فتوت بین  ذیــل آن تعریــف و ارزش گذاری می شــد؛ اشــترا
اصناف مختلف و نیز بین اقشار مختلف اجتماعی، عام بودن این 

افق فرهنگی را به خوبی نشان می دهد.

3-3. نمونه حوزه سوم: آموزش انتقادی داتن
که با نــام فریره۱5 بیــش از دیگران  روش هــای آمــوزش انتقــادی 
گردمحور محســوب می شود و  شــناخته شده اســت، از یک ســو شا
گردمحوری در  از یــک ســو، جمع گرایــی را در خود نهفتــه دارد؛ شــا
نگرش او، وابسته به مقابله با از خودبیگانگی ناشی از سیستم های 
گرد را تبدیل به یک ظرف خالی )مساوی  که ابتدا شا لیبرالی است 
بــا شــیء( می کنــد و این یعنــی از خــود بیگانگی و بعد هــر چه خود 
می خواهــد در آن می ریــزد. مقابلــه بــا ماهیــت رام کننــده آموزش و 
پــرورش رایــج،  هدف اجتماعی فریــره در مباحث انتقادی آموزش 
گرایــش  کــه  اســت )کریمــی، ۱۳۹4(. در حــوزه معمــاری، افــرادی 

گی ها توجه نشان داده اند؛  نئومارکسیســتی داشــته اند، به این ویژ
وارد۱6 و داتــن۱۷ از جملــه ایــن افــراد هســتند )Ward, 1996(: روش 
کــه در ۱۹8۷ از ســوی تومــاس داتن در دانشــگاه  آمــوزش پنهــان۱8 
گرفته شــد، مبانی خود را از فلســفه آموزشــی  میامــی آمریــکا بــه کار 
کــرد و بــا اهــداف اجتماعــی جنبش هــای دانشــجویی  فریــره اخــذ 
۱۹68 اروپا آن را تلفیق نمود. قالب آموزش در سیستم داتن، روش 
کلیت خنثی نفی  که در آن، معماری به عنوان یک  آتلیه ای اســت 
که طی  کاال نگریســته می شــود  می شــود و معمــاری به عنوان یک 
فرایندهــای مبتنــی بــر روابــط برخواســته از قــدرت، تولیــد و توزیع 

می شود و وابسته به مقاصد سیاسی تلقی می شود.
بر اســاس این فرض ها، او یک فرایند ســه مرحله ای را پیشــنهاد 
کاوی ذهنیت دانشــجو نســبت  کرده اســت: مرحله اول با تمرکز بر وا
کــه وی از آن دریافت می کند؛ و تفســیر  بــه زندگــی شــهری؛ معنایــی 
او از آن آغــاز می شــود. در ایــن مرحلــه، دانشــجو بایــد از میــان یــک 
مجموعــه از پیش تعیین شــده، خــود برنامه ی طراحی را بر اســاس 
کند.  شــناخت شــخصی از بافت اجتماعی برای شــخص خود تهیه 
در مرحله دوم، با استفاده از فرایند تصمیم سازی بر اساس اجماع، 
کــه بــه توزیــع متعــادل قدرت  دانشــجویان ایــن امــکان را می یابنــد 
بین خود دســت یابند. در طی این مرحله، نقش اســتاد ممانعت از 
تمرکــز قدرت در قطب های خاص دانشــجویان اســت و نیز از شــکل 
گرفتن نقش مســلط استاد ممانعت می کند و تنها تصحیح کننده ی 
کــه در آن،  فراینــد اســت. مرحلــه نهایی، به ارزیابــی اختصاص دارد 
دانشــجویان، روند طی شــده در مورد خود و دیگر افراد را به صورت 
صریــح بیــان و ارزیابی می کننــد. در این شــیوه، دانشــجویان باید از 
کنند و خالقیت به صورت  یکدیگر به عنوان منبع انتقادی استفاده 

.)Salama, 1995, 107-108(  جمعی انجام می شود

3-4. نمونه حوزه چهارم: آموزش مشارکتی سناف 
جمع محور شــدن آموزش بــه صورت واقعی، وقتــی امکان پذیر 
کــه محوریــت موضــوع نــه تنها بــه جمــع دانشــجویان آتلیه  اســت 
تســّری داده شــود، بلکــه از مرزهــای محیــط آموزشــی بتوانــد فراتر 
گیرد. این موضوع در آموزش مشــارکتی  کّلــی را در بــر  رود و جامعــه 
به ظهور می رســد. در آموزش رشــته های نزدیک تر بــه برنامه ریزی 
غیر طّراحانه )نظیر جامعه شناســی یا برنامه ریزی شهری(، آموزش 
 Greed,( ح اســت مبانــی مشــارکت بــه صــورت یــک امر رایــج مطــر
1999(؛ اّمــا در آمــوزش طّراحــی و به ویژه طّراحی معمــاری، به رغم 
گذشــت چندین دهه از تجارب آموزشــی در این زمینه، این امر به 

یک جریان عادی تبدیل نشده است. 
در این زمینه، از باســابقه ترین آموزش های مشارکتی معماری، 
که  از دهه ۱۹60 برای  روش آموزش مشــارکتی هنری ســناف اســت 
کارولینــای شــمالی آمریکا اجرا  دانشــجویان معمــاری در دانشــگاه 
کاری واقعی از مردمی  شده است و متکی به دریافت سفارش های 
که دسترســی بــه متخّصصین طّراحی )بــه دالیل مالی  بوده اســت 
یا دیگر مســایل( نداشــته اند. فرآیند آمــوزش در این روش در چهار 
گاهی، شــکل گیری ذهنیت، تصمیم ســازی و به کارگرفتن  مرحله: آ

 :)Salama, 1995, 104( به صورت زیر اجرا می شود

گونه های آموزش معماران  رویه های تربیتی در 
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»نخســت دانشــجویان بــه ســراغ ادبیــات مرتبــط بــا موضوعــی 
که قرار اســت بــا آن مواجه شــوند. آنــان [از این طریق]  می رونــد 
کارگروه ها  اهداف و مقاصد عملّیاتی پروژه را می شناسند. سپس 
یــا  کاربــران  از  بازخــورد  تــا  می شــود  داده  تشــکیل  جلســاتی  و 
گردد. این دو مرحله، براســاس این واقعّیت  کارفرمایــان دریافت 
که اهداف عملّیاتی، موّلد فّعالّیت ها هستند  بنا نهاده شــده اند 
کــه فضاها را تولید می کنند. بعــد از این دو  و فّعالّیت هــا هســتند 
گزینه هایــی تجریــدی بــرای طّراحی تهیه  مرحلــه، دانشــجویان 
که چیدمان ســایت، ســازمان دهی فضایی و ســیمای  می کننــد 
کاربــران این  کارگــروه،  کّلــی بنــا را بــه نمایــش می گــذارد. در طــی 
فرصــت را می یابنــد تا بر شــکل بنــا تأثیرگــذار باشــند. روش های 
کنش  گرفته می شود تا مشارکت کنندگان را برای وا مختلفی بکار 
کنند. یکی از مهم ترین  کارگروه] آماده سازی  و عملکرِد فّعال [در 

رهیافت ها در این حوزه، بازی شبیه سازی است«. 
که ســناف توســعه داده اســت، تنها  بازی شبیه ســازی خاّصی 
کــه وی در اثــر متأّخــر خــود  یکــی از تکنیک هــای متعــّددی اســت 
کــرده اســت )Sanoff, 2000, ch.2(. روش  بــرای مشــارکت، معّرفی 
که بدون آموزش مبانی  کاماًل تخصصی است  ســناف، یک موضوع 
آن از ســوی دانشــجویان، قابــل اجرا نیســت. به عــالوه در روش او، 
گی های  به رغم آنکــه نظــر مــردم مخاطب طراحــی مؤثر اســت و ویژ
آنها، فرایند آموزشی را تحت تاثیر قرار می دهد، برخالف روش های 
گی های دانشــجویان مجــری فرایند مشــارکتی،  گرد محــور، ویژ شــا

کار ندارد. تاثیر مشخصی در روند 

4. مطالعه موردی: بررسی گزینه های آموزشی 
پیشــنهاد شــده در دانشــکده های معمــاری 

ایران در دهه اخیر )1386-96(.

کارگاهی  برای بررســی وضعیــت رویکردهــای جدید در آمــوزش 
مــدل  بــا  آنهــا  تربیتــی  رویه هــای  مقایســه  و  ایــران  در  معمــاری 
کــه در ده ســال اخیــر در مراجــع  پیشــنهادی، نمونــه روش هایــی 
رســمی )مجــالت پژوهشــی و ســه همایــش آمــوزش معمــاری در 
کــه بــه صــورت مجموعــه مقاالت منتشــر شــده(،  دانشــگاه تهــران 
ارائه شده، برای ارزیابی انتخاب شد. با مرور منابع مزبور، مجموعًا 
بــا رویکــرد طّراحــی معمــاری،  کارگاهــی  ۲8 مــورد روش آموزشــی 
گردید و با استناد به متون تشریحی و ارزیابی مربوط به  شناسایی 
آنها، محتوای تربیتی هر روش در هشــت طیف، مفهومی از ســوی 
نگارنــدگان تحلیــل شــد؛ شــاخصه های تحلیــل براســاس ادبیــات 
گرفته شــد و این هشــت مورد در دو  مذکــور در بخــش قبلی در نظر 
که در  گــروه چهارتایــی، بــرای تعییــن موقعیــت هــر روش آموزشــی 
محورهای تصویر ۲ تعیین شده بود، توسعه داده شد )تصویر ۳(. 
این رویه در بستر نظریه زمینه ای و تحلیل محتوا، نوعی کدگذاری 
بــاز و ســپس محــوری اســت )نــک. ایمــان، ۱۳88، ۳56(. عوامــل 
ج در هر گروه چهارتایی، خود، طیفی از اهمیت باال تا اهمیت  مندر
ح زیر تنظیم شــد: کــم را شــامل می شــود. طیف هــای مزبور به شــر
الف. رویکــرد فردگرایی/ جمع گرایی در روش آموزش معماری، 
در تصویر ۳، پنج طیف دیده می شود؛ دو طیف مربوط به فعالیت 
یــا فراینــد، و دو طیــف مربوط بــه محصول )خالقیــت( و یک طیف 
کــه خــود، محــور )اصلــی( را شــامل می شــود. بررســی نگارنــدگان 
کــه در روش های آموزشــی پیشــنهادی، جمع گرایی در  نشــان داد 
فراینــد تولیدی دانشــجویان فاقد نمونه اســت؛ یعنی در هیچ یک 
از روش هــا، فرایند مشــارکت مردمی برای تولیــد معماری در برنامه 

کدگذاری تحلیل روش های آموزشی، بر اساس ساختار تصویر ۲. تصویر 3- نمودار توجیه طیف های معنایی هشت گانه برای 
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آموزشــی قرار داده نشــده اســت؛ این طیف در نمودار با خط چین 
نشــان داده شده است. نهایتًا می توان چهار حوزه افتراق معنایی 

را در این محور تربیتی احصاء نمود:
کیــد بــر  کیــد بــر ارزش هــای فــردی« تــا »تأ ۱. طیــف تربیتــی »تأ
ارزش هــای اجتماعــی«: در حوزه تربیت ذهنیــت عمیق )عاطفی-
ارزشی( در خالل بحث باال وجود این دو قطبی احراز شد؛ چنانکه 
کید بیشــتری بر ارزش های فردی در آموزش باالتر می رود،  هرجا تأ
کمتــر  بیــرون(  بیرونــی )جامعــه  ارزش هــای اجتمــاع  بــروز  مجــال 

که نمونه آن در بوزار دیده می شد. می شود 
کیــد  »تأ تــا  نهــادی«  برخالقیــت  کیــد  »تأ تربیتــی  طیــف   .۲
تربیتــی  محصــول  خروجــی  حــوزه  در  اجتماعــی«:  برالگوپذیــری 
روش هــای آموزشــی، به ویــژه در وضعیــت مــدرن، مفهــوم خالقیت 
کــه بداعت و نو بــودن از  در مقابــل الگــو مطــرح می شــود؛ هــر میزان 
دانشجو خواسته شود، به همان میزان، رویکرد الگویی، منفی تلقی 
می شود؛ البته این الگو، الگوهایی است که عرفًا در سطح اجتماع به 
ج از زمینه و بستر، همیشه  موضوع مربوط است؛ وگرنه الگوهای خار
جذابیت خود را در امر خالقیت تحت عنوان اســتعاره و الهام حفظ 
کرده است )ممتحن و دیگران، ۱۳۹6(. در نمونه باوهاوس و مدارس 

جدید معماری، این امر به خوبی دیده می شود.
بــر  کیــد  »تأ تــا  فــردی«  برخالقیــت  کیــد  »تأ تربیتــی  طیــف   .۳
الگوپذیــری نهــادی«: یــک بحــث فرعــی در موضــوع خالقیــت، این 
کاماًل دست دانشجو را در خالقیت )ابداع(  که روش آموزشی،  اســت 
بــدون الگــو باز می گذارد یا اینکــه پیروی از ســبک ها و فضای فرمال 
روز را، تلویحــًا یــا صریحــًا تقویت یــا اجبار می کند؛ ایــن رویه، با توجه 
بــه تجربــه آتلیه هــای دهه چهل دانشــگاه تهــران )حجــت، ۱۳8۹(، 
کاماًل الگویی با ظاهر خالقانه مدرن شــود  کار  می تواند منجر به یک 
و فردگرایی خالص دانشجو را تحت الشعاع قرار دهد؛ لذا بررسی این 

طیف فرعی نیز در ارزیابی میزان فردگرایی هر روش اهمیت دارد.
کار جمعــی  کیــد بــر  کار فــردی« »تأ کیــد بــر  4. طیــف تربیتــی »تأ
که در  نهادی«: در حوزه فرایند عملی تربیتی، یکی از دوقطبی هایی 
دهه های اخیر همواره مطرح بوده است، میزان فردگرایی در فرآیند 
که در بحث باال در  کارگاه بوده اســت  طراحــی و همــکاری جمعی در 
نمونه های مشارکتی و آموزش انتقادی، بحث آن مطرح شده است.
گردمحوری در روش آمــوزش  ب. رویکــرد اســتادمحوری/ شــا
که در مجموع می توان چهار حــوزه افتراق معنایی را در  معمــاری، 

کرد: این محور تربیتی شناسایی 

5. طیــف تربیتی »الگوپذیری از اســتاد« تا »الگوســازی توســط 
گی های شخصیتی  دانشجو«: این طیف در حوزه القای ضمنِی ویژ
در رونــد تربیــت، در آمــوزش معمــاری از مهم تریــن عوامــل اســت؛ 
ایــن دو قطبــی، از لحاظ علــوم تربیتی نیز ادبیات وســیع را به خود 
قالــب  اســتاد در  از طّراحــی  گرفتــن  الگــو  اختصــاص داده اســت؛ 
گزینه های جدید تا  که در  کرکســیون، شیوه متداول آموزشی است 

کشیده شده است. حّدی به چالش 
6. طیف تربیتی »الگوپذیری از مشاهیر معماری« تا »الگوسازی 
توســط دانشجو«: تدقیق طیف الگوگیری از استاد، مستلزم لحاظ 
کــردن یکی از وضعیت های بنیادی در آموزش معماری نیز هســت 
که الگوگیری از »معماران بزرگ« آنها را َمجازًا در  و آن، حالتی است 
گردمحوری را تضعیف می کند.  کارگاه می نشاند و شا مسند استاد 
۷. طیــف تربیتــی »رعایــت رونــد برنامه اســتاد« تا »تولیــد روند 
کالس بــر موضــوع  توســط دانشــجو«: در حــوزه اثــر محتــوا و رونــد 
کتور است؛  گردمحوری، »برنامه« مهم ترین فا اســتادمحوری و شــا
گردمحوری  کــه برنامــه از ســوی اســتاد دیکتــه شــود، شــا مادامــی 

تضعیف می گردد. 
8. طیــف تربیتــی »روندهای خالقانه اســتاد« تــا »روند از پیش 
نقــش آن در  برنامــه و  کتــور فرعــی در موضــوع  تعییــن شــده«: فا
اســتادمحوری، مقــدار اســتحکام خــود برنامــه و امــکان تغییــر آن 
اســت؛ هرچــه برنامــه دیکتــه شــده از ســوی اســتاد، وابســته تر بــه 
تصمیمات لحظه اِی خود او باشــد، استادمحوری تقویت می شود 

و برنامه، نقش واسط ثبات دهنده ی خود را از دست می دهد. 

4-1. تحلیل داده های مربوط به روش های آموزش
روش  خالصه ســازی  و  متــن  خوانــدن  از  پــس  ارزیابــی  بــرای 
ج در متــن )کــه بعضــًا در البــالی متــن پخش شــده  آموزشــی منــدر
بــود(، شناســنامه ای بــرای هــر روش آموزشــی تهیــه شــد و ارزیابی 
رویه تربیتی آنها نیز به این شناســنامه الصاق شــد )جدول۱(؛ برای 
ارزیابی رویه تربیتی از ســوی ارزیابان، اعداد صفر تا پنج در هر یک 
از طیف هــا بــه یــک روش آموزشــی اختصــاص داده شــد. ایــن نوع 
کدگذاری و وزن دهی در تحلیل محتوا و افتراق معنایی به صورت 
طیف هــای فــرد )ســه، پنــج و هفت تایــی( رایــج اســت )الوســون، 
ایــن  معنــای   .)Krippendorff, 2003,157 و   ۲4۳-۲45  ،۱۳۹۱
اعداد درباره هر یک از روش های مورد بررســی، عبارت بوده اســت 
کم با  از اینکــه: صفــر: بــه موضــوع بی توجــه بــوده اســت؛ ۱: خیلــی 

جدول 1- نمونه فرم ثبت و ارزیابی روش آموزشی.

کید بر نقش اسکیسعنوان روش آموزش:۱ طراحی بیمارستان با تأ

کلی نظریه مرتبط:۲ ح  اسکیس به عنوان ابزار اندیشه در شکل گیری خالقیت؛ استفاده از اسکیس به عنوان واسطه بین مفاهیم نظری و عملی طّراحی برای شر
ح در فرایند آموزش. کات طر انتقال مفاهیم و ادرا

کلی تجربه عملی:۳ ح  شر

شیوه تدریس
در آتلیه آموزش طراحی معماری 4 با موضوع طراحی بیمارستان، در ترم اول سال تحصیلی 8۹-۹0، با توجه به اهمیت و جایگاه خاص 

دروس آموزش طراحی معماری بویژه در سال آخر تحصیلی دانشجویان و اهمیت تبیین نگاهی صحیح و واقع گرایانه نسبت به فرایند 
کار قرار بگیرد: طراحی، عزم بر آن شد تا دو هدف عمده در دستور 

۱.  نگاهی فرایند محور به روند طراحی معماری و تبیین صحیح مفاهیمی چون عملکرد، ساختار، فرم و ایده و خالقیت در فرایند طراحی.
۲. تالش در جهت برقراری ارتباط بین مفاهیم نظری و عملی طراحی در جهت پاسخگویی به مسائل طراحی.

گونه های آموزش معماران  رویه های تربیتی در 
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کمــی بــا موضوع توافــق دارد؛ ۳: نســبتًا با  موضــوع توافــق دارد؛ ۲: 
موضــوع توافــق دارد؛ 4: زیــاد با موضوع توافــق دارد؛ 5: خیلی زیاد 
با موضوع توافق دارد. مثبت و منفی بودن اعداد نیز در تناســب با 
گرفته شــده اســت؛  جهــت عنوان هــا در محورهای تصویر۲ در نظر 

یک نمونه از این ارزیابی ها در جدول۱ دیده می شود:
بــه ایــن صــورت هــر نمونــه روش آموزشــی در هــر محــور، چهــار 
کسب می کند. این امتیازها به دو صورت برای تعیین  دســته امتیاز 
موقعیــت هــر روش آموزشــی روی هــر یــک از دو محــور جمع بنــدی 
شــد. در روش بدون وزن دهی، میانگین ساده امتیازها لحاظ شده 
است. با توجه به اینکه نسبت کدهای چهارگانه با محتوای محورها 
به میزان مســاوی نبود )برخی موضوعات تاثیر بیشــتری در جایگاه 
روش آموزشــی بــر روی محــور دارد(، از وزن دهی اســتفاده شــد. این 
کد با محور  وزن دهی، به صورت ســاده بر اســاس ترتیب نســبت هر 
مورد نظر )جدول ۲( اعمال گردید به این صورت که طیف اصلی در هر 
گرفت، اما در تحلیل ثانویه، برای  محور، باالترین ضریب )عدد 4( را 

گردید؛ زیرا  رتبه شــروع محور جمع گرایی-فردگرایی، عــدد ۳ اعمال 
کتور  بحث الگوگیری از استاد و قطب مخالف آن، مهم ترین بحث فا
تربیت اســت )باقری نوع پرســت، ۱۳۹۲(. در تحلیل بعدی در مورد 
محــور فردگرایی-جمع گرایــی، و بــرای وزن دهی طیــف ۲ و 4 به نظر 
کار جمعی نهادی )طیف ۲(، به واسطه روحیه اجتماعی  که  رســید 
کمتری از محور دیگر )طیف  که در آن وجود دارد، نمی تواند اهمیت 
گرفته شد و  4( داشــته باشــد. لذا برای هر دو طیف ضریب ۲ در نظر 
میانگین وزنی امتیازات هر روش آموزشی نیز بر اساس این ضریب ها 
به دست آمد.  بر اساس این امتیازها )در هر دو حالت(، موقعیت هر 
روش آموزشی در یک صفحه مختصات قابل تعیین شد )تصاویر 5 و 
6( که محورهای آن، همان فردگرایی - جمع گرایی و استادمحوری- 
گردمحوری اســت. موقعیت های نزدیک تر به مرکز مختصات در  شــا
این تصاویر، به منزله متعادل تر بودن نسبت به دو محور مورد بحث 
که با توجه به وضعیت امتیازدهی، میانگین های  بین ۲ و ۲-  است 
که در تــراز واحد بعدی  گرفته شــد و میانگین هایی  متعــادل در نظر 

ادامه جدول 1.

ماخذ: )جاوید، 1390، لوح فشرده(

کلی تجربه عملی:۳ ح  شر

گردید.  کالسی برگزار  به جهت دستیابی به چنین اهدافی، راهکارها و تمرین نهایی در قالب اسکیس های 
بر این اساس، با توجه به برنامه درسی آتلیه طراحی در طول ترم، در مقاطع مختلف زمانی اقدام به برگزاری و بیان معمارانه فضا، 
گونی چون تصورهای شکل دهنده فضا، حس و درک  گونا روان شناختی فضا، شناخت اسکیس های مختلف با محوریت مفاهیم 

گردید. ایستایی، و سازمان دهنده رفتارها و شکل گیری فضا، درک ساختارها شناخت جایگاه و مفهوم ایده در فرایند طراحی 

54۳۲۱0-۱-۲-۳-4-5

جمع گراییفردگرایی

کید برخالقیت فردی کید بر الگوپذیری نهادیتأ تأ

کید برخالقیت نهادی کید بر الگوپذیری اجتماعیتأ تأ

کید بر ارزش های  تأ
کید بر ارزش های اجتماعیفردی تأ

کار فردی  کید بر  کار جمعی نهادیتأ کید بر  تأ

گردمحوریاستادمحوری شا

کید بر الگوپذیری از  تأ
معماران

کید بر الگوسازی توسط  تأ
دانشجو

کید بر الگوپذیری از  تأ
استاد

کید بر الگوسازی توسط  تأ
دانشجو

کید بر رعایت روند  تأ
برنامه استاد

کید بر تولید روند توسط  تأ
دانشجو

کید بر روندهای  تأ
خالقانه استاد

کید بر روند از پیش تعیین  تأ
شده

کد کد مربوط به فردگرایی/ جمع گرایی  رتبه  نسبی )ضریب( ارتباط 
گردمحوری با محور رتبه  نسبی )ضریب( کد مربوط به استادمحوری/ شا

کد با محور ارتباط 

4الگوپذیری از استاد/ الگوسازی توسط دانشجو۳ارزش های فردی/  ارزش های اجتماعی

۱الگوپذیری از معماران/ الگوسازی توسط دانشجو۲خالقیت نهادی / الگوپذیری اجتماعی

۳رعایت روند برنامه استاد/ تولید روند توسط دانشجو۱خالقیت فردی / الگوپذیری نهادی

کار جمعی نهادی ۲روندهای خالقانه استاد/ روند از پیش تعیین شده۲کار فردی / 

کدهای محتوایی. جدول۲- ضرایب اهمیت هر یک از 
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واقع شــدند )بین ۲ و ۳(، واجد جهت گیری نســبی به ســمت یکی از 
گرد محوری  قطب های فردگرایی، جمع گرایی، اســتادمحوری و شــا
کمتر از ۳-( به عنوان  محسوب شدند. نهایتًا میانگین باالتر از ۳ )یا 

 روش های ۲8گانه و ارزیابِی انفرادی آنها در جدول ۳ آمده است.  

ارزیابی رویه تربیتیمشخصات روش آموزشی بررسی شده

شی
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ش آ
 رو
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A۱)اژدری، علیرضا و بهرامی پناه، بکارگیری نظریه بسایند )افردنس
امیر

همایش سوم آموزش 
۱۳8۷۱/6۷۲.۲54۱/8معماری

A۲
آموزش خاّلق )با نگرش به محتوای 

موضوع(
کرمی، غالمرضا و قره بیگلو،  ا

مینو
همایش سوم آموزش 

0/6-۱/۳۳-۱۳8۷4/۳۳۳.8۷5معماری

A۳همایش سوم آموزش عباسیان، غزال و بالنیان، نداآتلیه تجربی
۲۳۱/۳-۳/6۷-۱۳8۷معماری

A4کامل محیط حسینی، سید بهشید؛ ضیایی، طراحی مبتنی بر مطالعه 
مجید؛ جعفری، محمدابراهیم

همایش سوم آموزش 
۱۳8۷0/6۷0/6۲5۳۱/5معماری

A5
کل نگر و فرایندی  رویکرد چندبعدی، 

در طراحی
غفاری، علی و نعمتی مهر، 

مرجان
همایش سوم آموزش 

0/۲5۳/۳۳0/۹-۱/۳۳-۱۳8۷معماری

B۱
کید بر نقش  طراحی بیمارستان با تأ

همایش چهارم آموزش جاوید، سیدعلیاسکیس
۱۳۹00/۳۳۱/8۷5۱۱/۷معماری

B۲
کید بر انواع  کثرت گرایی سازنده با تأ

همایش چهارم آموزش کشاورزیان، صادقدریافت های فرمی در دانشجویان
۱۳۹0۲/۳۳۲۲/۳۳۲/۳معماری

B۳

آموزش پلکانی )با استفاده از 
گروه بندی و اساتید در سه تراز 

مختلف(

ابوالقاسم حسینی، سمیه 
سادات و یزدانفر، سید عباس

همایش چهارم آموزش 
۱/۳۳0/5۳/6۷۲/4-۱۳۹0معماری

B4)اسالمی، سید غالمرضا و آموزش طراحی درون زا )اشراقی
نقدبیشی، رضا

همایش چهارم آموزش 
۳/۷-4/۳۳-۱۳۹04/۳۳۳/۲5معماری

B5
طراحی از طریق شبیه سازی )دانشجو 

و معمار به عنوان پارتنر(
تراشی، منا و عادل احمدیان، 

آرش
همایش چهارم آموزش 

۱/5-۲-۱۳۹0۲/۳۳۲/۲5معماری

B6کالمی یک مکان کی قصر، آزاده و پورمهدی توصیف  خا
قائم مقامی، حسین

همایش چهارم آموزش 
۱/8-۲/6۷-۱۳۹0۱/6۷۱/۷5معماری

جدول3-  ارزیابی رویه های تربیتی روش های آموزشی.

گونه های آموزش معماران  رویه های تربیتی در 

رویه کاماًل جهت دار به سمت یکی از این قطب ها در نظر گرفته شد.
مثالی از محاســبه امتیاز روش آموزشــی برای مثال ذکر شده در 

جدول ۱ به صورت زیر است:
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ادامه جدول3.
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B۷
آموزش طراحی دست آزاد برای 
همایش چهارم آموزش دهقانی استرکی، مهدیدانشجویان سال اول معماری

۱/۹-4/۳۳-۱۳۹0۲/6۷۱/۳۷5معماری

B8
طراحی معماری براساس برنامه دهی 

مبتنی بر تحلیل قرارگاه های رفتاری
ع بیدکی، محمدرضا و نبی  زار

بیدهندی، مسعود
همایش چهارم آموزش 

0/۳۷50/۳۳۱/۱-0/۳۳-۱۳۹0معماری

B۹همایش چهارم آموزش موسی پور، محمدیاسررویکردی به آموزش خالق
0/۷-۱-۳-۳/6۷-۱۳۹0معماری

C۱
کاوی عوامل  طراحی برمبنای وا

همایش پنجم آموزش دامیار، سجادهویت بخش معماری بومی
۳/8۷5۳/6۷۱/۹-4/۳۳-۱۳۹۳معماری

C۲کرباسی، آموزش یادگیرنده محور فرضیان، محمد و 
عاطفه

همایش پنجم آموزش 
۳/۲-4/6۷-۱۳۹۳۲/6۷۳/۱۲5معماری

C۳کولوژیک همایش پنجم آموزش مدی، حسینکارگاه طراحی ا
۲/۳۷5۳/۳۳۱/4-۲/۳۳-۱۳۹۳معماری

C4همایش پنجم آموزش منشی زاده، آرزوکارگاه براساس تجربه زیسته غیربصری
0/۱-0/6۷-۱۳۹۳5۳/۷5معماری

C5
محیط یادگیری مرکب )کارگاه های 
همایش پنجم آموزش ثقفی، محمودرضاآموزش طراحی حضوری و مجازی(

۱/5-۱/6۷-0/۷5-۱-۱۳۹۳معماری

C6همایش پنجم آموزش شیخ االسالمی، علیسیستم آموزشی غیرخطی و ارگانیک
4-5-۱۳۹۳5۳/۷5معماری

D۱
بهسازی مکان ها براساس ارزیابی پس 

از بهره برداری
محمودی، سّیدامیرسعید، 

ناری قمی، مسعود

نشریه هنرهای زیبا ـ 
معماری و شهرسازی، 
دوره۱۹، ش۱: 8۲-۷۱

۱۳۹۳-4/6۷-4/۱۲5۱/6۷0/۹

D۲
الگوی آموزش معماری براساس نظریه 

گیبسون قابلیت های محیطی 

نقدبیشی، رضا؛ برق جلوه، 
شهین دخت؛ اسالمی، 

کامل نیا، حامد سیدغالمرضا؛ 

هویت شهر، سال دهم، 
۲/۲5۳/۳۳۲/4-۲-۱۳۹5ش۲6: 64-۷5

D۳
کارگاه بکارگیری دانش تجربی در 

کاربر محور طراحی 
محمودی، سّیدامیرسعید، 

ناری قمی، مسعود

نشریه هنرهای زیبا ـ 
معماری و شهرسازی، 
دوره۲۱، ش۳: 66-5۳

۱۳۹۳-4-۳/6۲5۳/6۷۲/۱

D4
روش آموزش مشارکت مستقیم استاد 

و دانشجو
ثقفی، محمودرضا؛ مظفر، 

فرهنگ؛ موسوی، سیدمحسن

دوفصلنامه علمی ـ 
پژوهشی مرمت و معماری 
ایران، سال پنجم، ش۱0: 

۹0-۷۹

۱۳۹4-۱/۳۳0/50/۳۳-0/8

D5
محیط یادگیری مرکب )کارگاه های 
فناوری آموزش، ج۹، ش 4، ثقفی، محمودرضاآموزش طراحی حضوری و مجازی(

۱/5-۱/6۷-0/۷5-۱-۱۳۹4صص ۲۳۹ الی ۲6۳

D6
پرورش طراحان مبتدی در یک محیط 

یادگیری سازنده گرا
طلیسچی، غالمرضا؛ ایزدی، 

عباسعلی؛ عینی فر ، علیرضا

نشریه هنرهای زیبا ـ 
معماری و شهرسازی، 
دوره۱۷، ش4: ۲8-۱۷

۱۳۹۱-۱-0/۲5۳۱/۷
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جمع بندی توصیفی این نتایج )به صورت میانگین ارزش های 
داده شده در هر طیف(، در تصویر4 دیده می شود.

کیدی است که مجموع روش های  بارزترین نکته در تصویر 4، تأ
نویــن بــر وجود یــک برنامه قطعــی و از پیش تعیین شــده از ســوی 
گردمحور اســت. در  که دقیقًا مغایر با رویکردهای شــا اســتاد دارند 
که روش هــای غیرمعمول بــرای اداره فرایند  واقــع بــه نظر می رســد 
کارگاه، به دلیــل عــدم ســازگاری با رونــد آتلیه ای، نیاز بــه مراقبت و 
کنترل در طول فرایند دارند و عدم اطمینان از بازخوردها، موضوع 

کارگاهــی را پیــش می کشــد؛ در واقــع  کاِر  کامــل بــرای  برنامه ریــزِی 
کرباســی،۱۳۹۳(، دستیابی  برخالف برخی اظهارنظرها )فرضیان و 
گردمحوری اصاًل یــک موضوع مســتلزم تالش زیــاد در آتلیه  بــه شــا
رایج نیســت؛ بلکــه نقطه مقابل آن یعنی ارائه منظم الگو از ســوی 

استاد، نکته چالش برانگیزتری است.
در مــورد میانگین های مربوط به محور فردگرایی/ جمع گرایی، 
ســه شــاخص اصلــی بازهــم هماننــد سیســتم رایــج آتلیــه ای بــه 
کــه دغدغــه ذهنــی  ســوی فردگرایــی تمایــل دارد؛ ایــن می رســاند 

ادامه جدول3.

ارزیابی رویه تربیتیمشخصات روش آموزشی بررسی شده
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کتور، برای تمام روش های آموزشــی  گرفتن از امتیاز کســب شــده در هر فا تصویــر4- میانگیــن ارزش گــذاری رویکــرد روش هــای نوین آموزشــی به طیف های تربیتی )اعداد این نمودار با معدل 
مورد بررسی، به دست آمده است(.

گونه های آموزش معماران  رویه های تربیتی در 

D۷
کاربرد دفترچه فرایند به عنوان ابزاری 

کمک آموزشی
ندیمی، حمید و شریف زاده، 

سمیه

هنرهای زیبا-معماری و 
شهرسازی، دوره۲۱، ش۲: 

.44-۳۳
۱۳۹54/۳۳4/۲5۲۱

D8
پیوند بین مطالعات طراحی و پروژه 

نهایی
ثقفی، محمودرضا؛ سرمدی، 

مرضیه؛ پیکان پور، فرناز

ک، سال  ماهنامه شبا
دوم، ش۱۱ )پیاپی:۱8(: 

86-۷۷
۱۳۹5۳/6۷۳/8۷5۳۱/5
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کلیه طیف های فرعی. گردمحوری براساس وزن دهی  کندگی روش های آموزشی مورد بررسی در فضای فردگرایی/جمع گرایی - استادمحوری/شا تصویر5- نمودار پرا

گردمحوری براساس عاملیت طیف های اصلی. کندگی روش های آموزشی مورد بررسی در فضای فردگرایی/جمع گرایی- استادمحوری/شا تصویر6- نمودار پرا

پژوهشــگران، مقابله با ماهیت فردمحور آتلیه نبوده اســت و به آن 
گی مثبت نگاه شــده اســت؛ تنهــا در یک طیف،  بــه عنوان یک ویژ
ح ارزش هــای اجتماعــی پیشــرفته  کمــی بــه ســمت طــر گرایش هــا 
کــه این، چنــدان بــا پارادایم های نویــن مســأله در معماری  اســت 
دهه هــای اخیر ســازگار نیســت )ناری قمــی، ۱۳۹4(. این ضعف در 

ح درس اســاتید نیز  بررســی های میدانی دیگر در مورد جزئیات طر
دیده می شود )ناری قمی، ۱۳۹۳(.

4-۲. بحث در نتایج
بــرای داشــتن جمع بنــدی بهتــر از وضعیــت رویکردهــای نوین 
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کندگــی رویه هــای  آموزشــی در ایــران، دو نمــودار مقایســه ای از پرا
تربیتــی در نواحــی چهارگانــه مــدل تصویــر۲ تهیــه شــد. بــه ایــن 
کــه در نمــودار نخســت )تصویــر5(، هــر یــک از روش هــای  صــورت 
۲8گانــه، امتیــازی در راســتای دو محــور جمع گرایی/فردگرایــی و 
براســاس وزن  کــه  آورد  گردمحوری، بدســت  اســتادمحوری/ شــا
دادن بــه طیف هــای چهارگانــه مربــوط بــه هر محــور )متناســب با 

اثرگذاری آنها در تعلق روش به یک محور(، حاصل شد.
نمــودار دوم )تصویــر6( نیز، با حذف عوامــل )طیف های( فرعی 
که برای  از هــر محــور بــدون وزن دهی بدســت آمد؛ بــه این ترتیــب 
کیــد برخالقیــت  محــور فردگرایی/جمع گرایــی، از طیــف فرعــِی »تأ
کیــد بــر الگوپذیــری نهــادی« صرفنظــر شــد و در محــور  فــردی/ تأ
بــر  کیــد  »تأ طیــف  دو  تنهــا  هــم  گردمحوری  شــا اســتادمحوری/ 
الگوســازی توســط دانشــجو« و  بــر  کیــد  تأ اســتاد/  از  الگوپذیــری 
کید بر تولید روند توســط  کیــد بــر رعایــت روند برنامه اســتاد/ تأ »تأ

دانشجو« با وزن مساوی لحاظ شد.
کمی از روش های مورد  که تعداد  در هردو نمودار دیده می شود 
بحــث در ناحیــه فردگــرا / اســتادمحور، یعنی همــان ناحیه مربوط 
که  به آموزش بوزاری مســتقر هســتند )بین 6 تا۷ مورد از ۲8 مورد 
که  نمونه های حاّد آن بین دو تا ســه مورد اســت(؛ این می رســاند 
رویکردهــای نویــن، برای خــروج از چارچوب تربیتی بــوزاری تالش 
کردن  گردمحورتر  کرده اند؛ اما دغدغه های آنها، بیشــتر از ســنخ شا
آمــوزش آتلیــه اســت. در عمــل هــم در فرایندهــای ارائــه شــده، باز 
جزئیــات رویکرد بــوزاری )بهویژه اســکیس(، جایگاه خــود را حفظ 
کیفیات همــه روش ها در هر دو  کلی  کــرده اســت؛ در نتیجــه برایند 
کن  تحلیل، بازهم شبه بوزاری است. مباحث سالمه )۱۹۹5( و هابرا
)۲00۷(، در مورد آموزش آتلیه ای و تالش ها برای تغییر آن، می رساند 
کــه ممکن اســت تاب  کــه ایــن فضــا، تداعیــات ضمنــی قــوی دارد 
گنجاندن برخی اهداف آموزشــی تحول خواه را )به ویژه در راســتای 
.)Habraken, 2007( باشــد  نداشــته  شــدن(  علمــی  و  اجتماعــی 
کم زیاد در نیمه چپ  که در تصویر 5 با ترا گردمحوری حاّدی  شا
کــی از غلبه زیاد اندیشــه »خالقیت«  نمــودار ظاهر شــده اســت، حا
منفصل از بستر اجتماعی و فردگرا، در دید دست اندرکاران آموزش 
معماری اســت؛ این میــراث هنر مدرن در معمــاری، در روش های 
تحول خــواه هنری ارائه شــده بــرای آموزش معماری، یــک رویکرد 

غالب در دو دهه اخیر بوده است )ناری قمی، ۱۳۹۳(.
کــه هــردو نمــودار آن را به خوبــی نشــان می دهد،  نکتــه دیگــری 
عدم اقبال پژوهشگران آموزش معماری در ایران به سوی ایده های 
که داتن متولی طرح آن  کثرت گرا از نوعی است  انتقادی جامعه گرا و 
کــه یک بار در دوران آموزش   چنین دغدغه هایی 

ً
بوده اســت. ظاهرا

خ نمود و آثار جنبش اروپایی ۱۹68 در  هنرهــای زیبــا در دهه ۱۳50 ر
غ التحصیالن ایتالیا وارد  که از سوی فار  )Ward, 1996( روش آموزش

ایران شــد )ندیمی، ۱۳۷5، ســلطانی آزاد، ۱۳88(، پذیرش چندانی 
در میــان نوگرایــان این عرصه در آمــوزش معماری ایران نــدارد. این 
که در عرصه غیردانشــگاهی و مدارس معماری، این  در حالی اســت 
رویکرد در ســالیان اخیر به شّدت در عرصه حاضر بوده است )رجوع 
شــود بــه ســخنرانی ها و ورکشــاپ های متعــدد برگزار شــده از ســوی 
تمایــل   .)memernews.com در  ج  منــدر خصوصــی  ســازمان های 
کار غیرپژوهشــی و آزاد می توانــد یکــی از انگیزه های عدم  هنــری بــه 

ورود پژوهشگران به این بحث باشد.
در مــورد ناحیــه اســتادمحور و جامعه گــرا، متفاوت تریــن حــوزه 
کار  تربیتی در آموزش معماری از جهت مواجهه با مسأله است که در 
که در آن، استاد آموزش اجتماعی  هنری سناف نمونه آن دیده شد 
معمــاری را بــه صــورت علمــی دنبــال می کنــد. ایــن ناحیــه از هــردو 
نمودار، حدود یک ســوم موارد آموزشــی را در خود جای داده اســت 
کامــاًل جهت دار نیز در آن وجود دارد )ســه مورد در تصویر 4،  و مــوارد 
که اقبال نســبی به این حوزه،  و 5 مورد در تصویر 5(. این می رســاند 
در جریــان آموزش هــای نویــن معمــاری وجــود داشــته اســت؛ ایــن 
که حجــت )۱۳۹۳( آنها را  دســته از آموزش هــا عمدتًا از طیفی اســت 
کســتری و متعلق به دوران زمســتان آمــوزش هنری در  اســتادان خا
که علم گرایی و آمــوزش بر هنرگرایی  معمــاری می داند؛ یعنــی جایی 
که مسایل اجتماعی معماری  کرد  و بینش غلبه دارد؛ اّما باید توجه 
در دهــه اخیــر و ضعــف آن در مواجهــه بــا موضوعــات اصلــی روزمره 
نمی توانــد در تربیــت معمــار بی پاســخ بمانــد. در یــک جمع بنــدِی 
 Salama & Wilkinson,( نســبتًا اخیــر از روش های آموزش معمــاری
گونه رایج آموزش آتلیه ای برای معماری، احصاء شده  2007(، چهار 
کادمیــک )معــادل آمــوزش هنــری در بحث حاضــر(، عملی  اســت: آ
کار(،  )متمرکــز بــر آموختن در حین ســاخت و عمــل و مبتنی بر بــازار 
که دستاوردهای فّناورانه و علمی را به  فّنی )به معنی روند آموزشی 
که  کند( و جامعه گرا. مورد اخیر چیزی است  محصول حرفه ای بدل 
نگارندگان، آن را متأّثر از روند علوم اجتماعی و حرکت در جهت توّجه 
که در سه دهه  به همه اقشــار اجتماع در فرآیند طّراحی دانســته اند 
اخیر روبه رشــد بوده اســت. سالمه، ضمن بحث ضرورت وجود یک 
نظریه جدید مبتنی بر محتوای دانشی جدید معماری براساس سه 
حــوزه تحقیقات رفتار-محیط، توســعه پایدار و حــوزه انفورماتیک، 
اجزای چنین نظریه ای را برای آموزش نوین معماری مطرح می کند 
)Salama, 2012(. یــک مدل آموزشــی پیشــنهادی وی )۲0۱۳( برای 
که مقصود  آشنایی دانشجویان با طّراحی مشارکتی، نشان می دهد 
وی از روش سیستماتیک به جای مکانیکی، منّظم کردن و انسجام 
کنــده آمــوزش معمــاری رایــج در جهــت  بخشــیدن بــه تجــارب پرا
کردن دانش،  هدف های تعیین شده است و در این راستا بیان پذیر 
کتشــاف سازمان یافته  تلفیق تحقیق و طّراحی، پژوهش محوری و ا

دانشجویان، مهم ترین مکانیزم های آموزشی است.

ح شــد، ناظر اســت به مسائل  که در این مقاله مطر موضوعاتی 
ج فرآیند طراحی بر آمــوزش معماری اثر می گذارد  که از خار تربیتــی 

که در این پژوهش، مسائلی همچون ذهنیت خاص  به این معنی 
کار خود  دانشجویان و انواع آنها، و نسبت های مختلف دانشجو با 

نتیجه

گونه های آموزش معماران  رویه های تربیتی در 
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کاســتی های  در دهه هــای اخیر شــده اســت. علــت اصلی این امر، 
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و   )5 4و  تصاویــر  تحلیلــی  نمودارهــای  در  -بــاال  چــپ  ســمت 
کمتر به ســمت توجه بــه ارزش های  روش هــای نویــن ارائه شــده، 

اجتماعــی معمــاری و تربیت معمــار اجتماعی پیشــرفته اند. با این 
کیــد نســبتًا زیــاد بر اســتاد محوری )ناحیه ســمت راســت  حــال، تأ
نویــن،  رویه هــای  ایــن  از  برخــی  در  و 5(  تحلیلــی 4  نمودارهــای 
مثبــت،  تغییــرات  بــرای  آتلیــه ای،  شــیوه ی  کــه  می دهــد  نشــان 
کامــل و دائمــی بــر روندهــا دارد وگرنــه بــار دیگــر،  نیــاز بــه نظــارت 
کــرد.  همــان رویه هــای ضمنــِی پیشــین خــود را آشــکار خواهنــد 
آنچنــان  هنــری،  نهــاد  ســازوکار  گفــت  می تــوان  نهایــت  در 
کــه تمــام موضوعــات عملــی آمــوزش را در ســلطه  قدرتمنــد اســت 
کرده اســت. حال پرســش  خــود قــرار داده و رونــد آموزش را مختل 
اصلــی ایــن اســت: آیا بــا وجود نهــاد قدرتمنــد طّراحی )بــه صورت 
کّلــی اجتمــاع( می تــوان مســأله معمــاری  نســبتًا مســتقل از نهــاد 
کارفرمــا یــا تمایــالت طّراحان،  را نــه صرفــًا براســاس خواســت های 
ایده آل هــای  و  گی هــا  ویژ خواســت ها،  نیازهــا،  براســاس  بلکــه 
گذشــته، حــال  اســتفاده کنندگان و براســاس زندگــی )در تمامّیــت 
آن  بــه ســمت  را  آمــوزش  و  داد  گســترش  آن(،  فرهنگــی  آینــده  و 
گــر قرار  گفت ا کّلــی می تــوان  کــرد؟ بــه عنــوان یــک نتیجه  هدایــت 
در  مســتحکم تری  جایــگاه  فرهنگــی،  و  اجتماعــی  اهــداف  باشــد 
کنند، نخســت باید چارچــوب مرجع دیگــری، به جز  آمــوزش پیــدا 
گــردد. کنــون بــوده اســت بــرای آن اتخــاذ و ســازمان دهی  آنچــه تا
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ome view architectural education as a training 
process that could not be reduced to a 

knowledge-based instruction. Such a theme has been 
searched through a body of academic researches 
about architectural aducation. This trend could be 
traced amongst historical types of architectural 
education as well as recent ones. So in this study 
it was first stablished a theoretical framework for 
studying human training within architectural context of 
eduction. The debate is organized in two spectrums: 
1. Pupil-instructore relationship referes to the nature 
of educational process from view point of centrality of 
power and desire of the student as well as the same 
matter to the instructor. It becomes more important 
when we consider new trends of educational 
approaches are turning into student-based field that 
needs different behavioral system from instructors. 
2. Individualist-socialist axis is a current debate 
of architectural discourse of post-modern era that 
has its strong roots in educational processes of 
architecture while its changing paradigm has also 
being approached mainly through architectural 
education. Ego-centric views of modern visual art 
have been spread throughout architectural debate so 
there is an internal barrier towards social architecture 
for educated architects. These two axial themes have 
enough supporting literature in educational sciences. 
Four types of training trends are so mentioned by 
an exapmlar for every one of them: 1.individualist-
master based approach (ex. Tradition of beaux-ars 
school). 2. Individualist-student based approach (ex. 
new cognitive Pupil-instructore method of training). 3. 
Socialist-student based approach (ex. Critical method 
of architectural education of Thomas Dutton). 4. 
Socialist-master based approach (ex. Collaborative 
architectural education of Henry Sannof). The second 
part of this study dedicated to a qualitative survey of 

alternative educational approaches proposed within 
recent decade (2007-2017) in architectural schools 
of Iran. Here after reviewing of scientific journals of 
Iran and proceeds of three National Conferences 
of Architectural Education (the third, fourth and fifth 
conference of years 2008, 2011 & 2014 respectively), 
28 cases were selected for content analysis. 
The selection was based on existing of a kind of 
educational process conducted in architectoral studio 
or there was at least such a proposition (even not 
realized). Using axial evaluation of contenta, the 
coding of their content was based on axial model 
of literature review mentioned above. For pupil-
instructore relationship the four polar codes were: 
1. Master’s being a model/ apprentices’ making a 
model; 2.Great architects’ being a model/apprentices’ 
making a model; 3. Instrutors’ framing process 
of studio/students’ producing process of studio; 
4.Instructors’ tolerating process of studio/Instrutors’ 
framing process of studio. For individualist-socialist 
axis four polar codes were: 1.Emphasizing on social 
values/ Emphasizing on personal values 2.personal-
driven creativity/Architectural institution-driven 
creativity. 3.  Architectural institution-driven creativity/ 
social-driven creativity; 4. Individual working/Group 
working. Our analisis shows that there is a great 
trend towards student-driven processes that is vastly 
stemmed from normative view of creativity as basic 
of architecture while social reponcibility has attracted 
minor attentions. Another obvious aspect of these 
proposed methods is their attempt for going far from 
the tradition of Beaux-art that has been the main 
pattern of architectural education of Iran.
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cation, Pupil-Instructore based Education, Archi-
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