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چکیده:

آموزش در مدارس معماری ،جزیی از کل علم مهندسی ای است؛در نتیجه ،برای آموختن تنها کالس
و مدرسه مالک نیست ،بلکه مطلوب آن است در جهت ارتقای دانش ،از نزدیک با روش های ساخت
و اجرای بنا آشنا شد.معمار باید با دیدن یک اثر به چگونگی و چرایی آن بیاندیشد و توان پرداخت و
آنالیز طرح را به بهترین نحو داشته باشد و برای هر آنچه در ساختار یک بنا ارزشمند است،جستجو
کند.به گونه ای که قادر به ایجاد تمایز بین آنچه زیباست و آنچه خارح از عادت
است،باشد.رمزموقیت آن است که هیچ کاری نیمه کاره و ناقص رها نشود و برای به بار نشستن
تجربه ،به زمان نیاز است.چه در پی ساختن بنایی کوچک،چه احداث کلیسایی جامع ،استفاده از تمام
خالقیت و استعدادها مسلما مفید فایده خواهد بود و آنچه در نهایت حائز اهمیت میباشد کیفیت است.
این مقاله درصدد شناسایی عوامل نقص در روندآموزش معماری در محیط های آموزشی است باشد با
شناسایی این عوامل تصمیمی قاطعانه در روند بهبودآموزش موثر واقع شود.
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مقدمه
در تمام طول تاریخ ،آموزش یکی از ارکان جوامع متمدن بوده است.ودر عصر حاضر،اهمیت آن به
اندازه ای ارتقا یافته که کیفیت آموزش به عنوان ارزش افزوده تعریف گشته است.براساس گفته ی
آلبرت انیشتین "شناخت حقیقا کافی نیست ،برعکس اگر نمیخواهیم این شناخت نابود شود،بایدمداوم و
با تالش بی وقفه آن را نوسازی کنیم"و این موضوع براهمیت آموزش تاکید میکند(.وفامهر و
صناییعیان  )3157،821کیفیت یک نظام آموزشی ،پارامتر اصلی تاثیرگذار بر درجه بند ییک سطح
آموزشی عبادتت است از وضعیت دانش آموختگان این نظام از نظر دانش،نگرش و توانایی های
کسب شده ،به طوری که بتوان سطح موجود این قابلیت ها ،توانایی ها و نگرش مکتب را به نظام
آموزشی نسبت داد(.بازرگان )3153،82
در خصوص آموزش های معماری ،میدانیم که معماری حرفه ای جامع است .در گذشته کسی را
معمار مینامیده اند که از رمزو رازسایر هنرها آگاهی داشت .پس آموزش معماری محدود نیست و
وظیفه ی استاد دانشگاه آگاه ساختن دانشجو از این نیاز است و راهنمایی اوبه راهی که به انسانی
فرزانه تبدیل شود.در این باره شیوه ی آموزش بسیار زیاد است.نه به تعداد مدرسه های معماری بلکه
به تعداد استادان شیوه های متفاوت وجود داردو این رابطه استاد شاگرداست که امر آموزش را تحقق
میبخشد.پس استاد باید شیو های پرمحتوا در پیش رو داشتهد باشدکه مکمل آن در جامعه در اثر
ساخت وساز به دانشجو انتقال یابد.بنابراین برنامه های آموزشی ،باید تنگاتنگ و مکمل برنامه های
عمرانی در جامعه باشند،و هر از گاهی به نواقص خود بنگرد ودر برنامه های خود بازنگری
کنند(.وفهمهرو صانییعان )3157،821در این راستا سیستم های مختلف آموزشی در رشته معماری
قابل اجرا هستند که به عنوان مثال به سیستم آتلیه تجربی ،آتلیه پژوهشی و ...اشاره داشت .
طرح مسئله :
امروز ه در محیط آموزشی به قدری مدرک گرایی موج میزند که باعث شوده دانشجویان بی آنکه
وقتی برای تامل و تعمق بر مطالب درسی داشته باشند صرفا دروس را میگذرانند تا به بتوانند مدرک
ای را بگیرند.از سوی دیگر نبودن کیفیت های آموزشی و عدم توجه به پیگیری ها باعث شوده
کمیت غالب بر کفییت شود.باال رفتن ورودی های تحصیلی در محیط های آموزشی این را میرساند
که به طبع کیفیت و توجه نیز کمتر مشود و این خود عاملی برای درجا زدن است.
فعال نبودن دانشجویان و دانش آموزان(در محیط های علمی –پژوهشی ) نداشتن نقشی در جامعه در
زمان تحصیل باعث فاصله گرفت از محیط های جامعه شوده و این امر در راستای کاربردی نبودن
دانش و ترویج نظری بودن آن میشود.
سوال:
-3عواملی تاثیر گذار در افت کیفیت آموزشی معماری کدامند ؟

هدف پژوهش
هدف این پژوهش ایجاد نگاهی عمیق و موشکافانه نسبت به وضعیت نابسامان آموزش در ایران از
جنبه عملکردی و معنایی آن است .بنابراین برای دستیابی به سطح ایده آل درشیوه ی آموزش برسی
میشود.نگارنده تالش دارد تا با شناسایی عوامل ای که موجب ایجاد ضعف در در آموزش شده است
به ایده های جدیدی درمسیر آموزش برسد .
روش تحقیق
این پژوهش مبتنی برمطالعات کتابخانه ای اعم از پایان نامه و مقاالت و کتب مربوطه بوده
است.همچمنین این پژوهش دارای رویکردی توصیفی است .نتایج به دست آمده از این پژوهش به
دسترسی بهترشیوه های آموزشی در معماری و همچنین برطرف کردن نقص های موجود منجر
میشود.
ضرورت تحقیق
گسترش روزافزون دانشکده های معماری در ایران بی توجهی به بحران موجود در آموزش معماری
است.درسیستم آموزش معماری در ایران تالش در افزایش کمیت ها باعث نادیده گرفتن کیفیت
آموزشی شده است.این مجیط های آموزشی در فقدان راه ورسمی مدون و موید برای آموزش دروس
،دست به تجربه های پراکنده و تکرار و بازسازی برنامه های دهه های قبل میزنند.برنامه هایی که
بسیاری از آنها میراث آموزشی دوران بوزارو باوهاس در ایران است.لذا در حال حاضریکی از
مشکل های اساسی در این زمینه ،افزایش بیرویه دانشکده ها ی معماری و تعداد دانشجویان ورودی
دانشگاه ها در تمامی مقاطع تحصیلی است.که تضمینی برای خروج با کیفیت آنها از دانشگاه وجود
ندارد.
-1چندی از علل ضعف در نظام آموزشی معماری:
1-1عدم تعادل استاد و شاگرد :
عدم تعادل آموزش در آتلیه ها ،آموزش یک سویه و استاد محور ،انباشت داده ها و انتقال ک طرفه ی
آن به دا نشجویان در سال های متوالی تحصیلی ،تعداد معدود مدرسان نام آشنا و دست به کار شدن
استادان جوان و کم تجربه در دانشکده های نوپا ،باعث شده تا آموزش معماری بیش از پیش ارزش و
اعتبار علمی خودرا از دست دهد.تا آنجا که کوتاهی در این زمینه ،دوره های تحصیلی دانشکده های
معماری را به سمت تکرار کارو مطالب دیگران ،تقلیل سطح ،ساده سازی و مدرک گرایی جهت
خواهد داد(.عینی فر)3157،31
1-2عدم ثبت تجربه
ثبت نشدن و برباد رفتن تجربه ها ی هر ساله در دروس و ضرورت ماندگاری منابع مکتوب و مدون
از فعالیت های آموزشی در جهت نقد ،اصالح ،تداوم و تعمیم آنها ازدیگر موارد مهم آموزش معماری
در ایران است که نادیده گرفته شده است(.محبت )3151،61
1-3نبودن هدف در آموزش معماری
هر رشته ی دانشگاهی به صورت بنیادی باید براساس اهداف و نیازهای مشخصی شکل گید تا بتوان
در طی آن متخصصان و افرادی را آموزش داد و تربیت کرد که بخشی از نیازهای جامعه را

برآورده سازند.امروزه در حرفه ی ما هیچ کلیتی مه بتوان آنرا تدریس کرد وجود نداردو هرکس به
رغم خود بهترین کار ممکن را انجام میدهد(.مروزی )3178،16
1-4برنامه یکسان برای گرایش های متفاوت معماری
مراکز آموزش معماری در کشورهای پیشرفته غالبا متناسب با اهداف آموزشی و نوعی نگرش ای که
به معماری دارند،نوع و محتوای دروس را برنامه ریزی ،طراحی و اجرا میکنند و دانشجویان غالبا
به صورت آگاهانه دانشکده و نوع گرایش معماری خودرا انتخاب میمنند و در طول تحصیل با آن
نگرش آموزش میسبنند،در حالی که در ایران با وجود آن که مراکز با سابقه و بزرگ آموزش
معماری ظاهرا براساس یک برنامه مشخص که از ابتدا داشته اند در محیط دانشگاه در کنار برخی
از رشته های هنری یا فنی جای گرفته انداما از یک سو به سبب نبود اهداف و برنامه های مشخص
آموزشی و از سوی دیگر به سبب وجود در فصل های مشترک درسی و نیزنبود نیروی انسانی
کارآمد ،کافی و منسجم،همه در عمال کما بیش به یک گونه عمل میکنندو تفاوت ها و تمایزها غالبا
جنبه سبیقه ای دارد(.سلطانزاده )3157،11
1-5تغییر مقاطع تحصیلی
در حال حاضر سیاست آموزش عالی ایران مبتنی بر تربیت نیروهای است که سطوح و نیازهای
مختلف جامعه را دررشته معماری پوشش دهند.لذا با تغییر مقاطع تحصیلی و تاسیس دوره های
کاردانی معماری ،کارشناسی ناپیوسته و همچنین تبدیل دوره کارشناسی ارشد پیوسته به کارشناسی
ارشد ناپیوسته اقدام به جذب دانشجو کرده است.
1-6عدم شیوه آموزش مطالب
آموزش در مدارس دیروز معماری ایران آموزش ای همگرا ،در شرایط معین و بر سه گونه بوده
است:آموزش سنتی ،آموزش سنت گرا وآموزش ایدئولوژیک .
اما در روزگار جدید دیگر نه جامعه آن جامعه همگرا و هم اندیش و نه معماری آن صناعت متعییین
و پایبنده و نه استاد آن جامع الشرایط و داننده و نه شاگرد آن شاگرد مطیع و پذیرنده است.آموزش
معماری به روش همگرا در جامعه غیر سنتی و با روح کثرت گرای دنیای او روزامکان پذیر
نمیباشدو گاه به گونه ای معماری اقتباسی (تکرار الگوهای گذشته )وگاه به گونه ای معماری التقاطی
(مثال مسکن جمعی با حیاطمرکزی چند طبقه )منجر میگرددکه فاقد و یا ناقص مطلوب های معماری
سنتی است و در پاسخ گویی به نیازهای نو و محدودیت های روز دچار مشکل میگردد.
1-7عدم ویژگی های مناسب در مکان های آموزشی
عالوه بر اینکه آموزش خود به تنهایی به عنوان امرمهمی در جهت رشدو تعالی انسان مطرح
میشود،محیط یادگیری نیز به عنوان یکی از زیر شاخه های مهم در مبحث آموزش ،تاثیر به سزایی
دارد .چه بسا توجه یک جانبه به مساله ی آموزش و عدم توجه کافی به مکان یادگیری میتوانند نتایج
حاصل از به کار گیری نظام های سودمند آموزشی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.همانگونه که
پیش از این بیان شد،نگرش های آموزش و پروش نوین برای رهایی از نظام های بسته آموزشی
شکل گرفت ودربرابر نظام های آموزشی اقتدارگر و معلم محور ،درجستجوی راهی برای آزاد
سازی ردانش آموزان از چنگال مصرف بی پایان و وابستگی بود.

در اولین گام ها در برابر مدارس سنتی ،الگوهای مدارس باز از چند دهه ی گذشته مطرح و مورد
استفاده قرار گرفتند.آنچه مسلم است ایده ی مدرسه ی باز در سال های اخیر در الگوهای مختلفی
مانند "مدرس ی بدون دیوار""،مدارس چن هسته ای "،مدارس اجتماعی و...
تجربه های بسیار موفقی رادر زمینه ی توسعه ی یادگیری به دست آورده و با اینکه مدافعان مدرسه
ی باز ادعا نمیکنند که دستاورد بزرگی را ارائه نموده اند اما این ایده به عنوان یک نمونه مناسب
توسط آنان که به یادگیری به عنوان امری فعال و اشتیاق آور می نگرند،در حال پیش رفت است.
در واقع مدارس باز مدارسی هستند که تعامالت جویندگان دانش با محیط خارج از چهارچوب مدرسه
را افزایش میدهند.این مدارس به منظور افزایش تجربیات یادگیری و در راستای تحقق نظریات نوین
آموزشی مورد استفاده قرار میگیرند.
رابرت گیفورد در کتاب اصول و مبانی روانشناسی محیط با عنوان روانشناسی محیط های آموزشی
ب مسائلی نظیر :جایگاه در کالس درس /میزان سرو صدا /نور و رنگ/کیفیت آب و هوای داخل
کالس مانند سرما و گرما میزان رطوبت ،یادگیری و طراحی محیطی و ...پرداخته است.در واقع
تاکید روانشناسی آموزشی به آموزش موثرتر و لذت بخش تر است؛در این بین روانشناسی آموزشی
عوامل مانند سرو صدا/نور/حرارت /ازدحام /آرامش و مبلمان را مورد تاکید قرار میدهد.
براین اساس با طراحی فرم های مناسب برای کالس ها و اتلیه ها ی معماری و توجه به چیمان
صحیح و قابل انعطاف پالن افزایش خالقیت و رشد ذهنی دانشجو ،بنا به ضرورت های آموزشی
،همچنین بهره مندی همگانی و جامع هنر جویان از رهنمودهای اساتید میتوان در ارتقاع سطح علمی
،افزایش اعتماد به نفس و سرعت ابتکار عمل دانشجویان تالش کرد.
محیط های معماری نباید نسبت به تحوالت در زمان خود پدید میاید بی تفاوت باشد و الزم است
هماهنگ با معماری روز دنیا حرکت کند.برای حصول این منظور ،تجهیز محیط های آموزشی به
یک کتابخانه و نیز مرکز اسالید و شبکه ی اینترنت از ملزومات اصلی به شمار میرود.
همچنین سالنی به عنوان نمایشگاه ،که درآن کارهای معماران بزرگ داخل و خارج کشور همواره ب
معرض نمایش گذاشته میشود،امکانات دیجیتالی پیشرفته برای آرشیو کارهای دانشجو یان در ترم های
مختلف و نیز تجهیزات صوتی و تصویری برای سمینارهای مختلف دانشکده ی امری اساسی
است(.ستاری ،رئوف )3157،352
به طور کلی با هماهنگی میان مباحث مختلف درگیر با آموزش ،از جمله :یادگیری به کارگیری
آموخته های علمی در عرصه های زندگی ،استفاده از تجربیات عملی خارج از محدوده ی مکان های
تعلیم و تربیت /چگونگی ارتباط شاگرد-معلم /ویژگی های محل آموزش در نظر گرفتن روانشناسی
محیط های آموزشی و سایر موارد مرتبط با آن میتوان در جهت بهبود آموزش و پرورش گام های
موثری برداشت.
1-8عدم وجود قطب های علمی
مراکز آموزش معماری در کشورهای پیشرفته غالبا متناسب با اهداف آموزشی و نوعی نگرشی که
به معماری دارند ،نوع و محتوای دروس را برنامه ریزی ،طراحی و اجرا میکنند و دانشجویان غالبا
به صورت آگاهانه دانشکده و نوع گرایش معماری خودرا انتخاب میکنند ودر طول تحصیل با آن
نگرش آموزش میبیند،در حالی که در ایران با وجود آن که مراکز با سابقه و بزرگ آموزش معماری
ظاهرا براساس یک برنامه مشخص که از ابتدا داشته اند در محیط دانشگاه در کنار برخی از رشته

های هنری یا فنی جای گرفته اند اما از یک سو یه سبب نبود اهداف و برنامه های مشخص آموزشی
و از سوی دیگر به سبب وجود سرفصل های مشترک درسی و نیزز نیود نیروی انسانی کارآمدکافی
و منسجم ،همه در عمل کما بیش از به یک گونه عمل میمنند و تفاوت ها و تمایزها غالبا جنبه سلیقه
ای دارد.
در حال حاضر برخی از فارغ التحصیالن دانشکده معماری به طور پیگیر در تمام طیف معماری از
تدریس تا تحقیق ،از طراحی تا اجرا ،به کار مشغولند ولی در جریان پویا و تاثیرگذاری رادر
معماری شاهد نیستیم ،چرا که همان پراکندگی موجود در مطالب آموزشی به پراکندگی جمع با
معماران منتقل شده و ما همچنان نیازمند نظر و نظریه های هستیم که بتوان از این پراکندگی بیرون
آمد و به شیوه ای همگرا ،جامعه را به معماری نزدیک کند.
1-9عدم نبود پژوهش معمار در کنار آموزش معماری
در رشته معماری و هنر محوریت آموزش با فرایند دانش از استاد یا منابع مورد نظر استاد به
شاگرد نیست بلکه فرایندی است که محصول آن معمار و هنرمند است نه کارشناس و داننده ی
معماری و هنر (.حجت.)3151:63،لذا آموزش باید این هدف را دنیال کند که جوانان را نه به
صورت متخصص ،بلکه به عنوان شخصیت هایی متعادل و موزون به جامعه تحویل دهد.در این
میان مدرسه ای موفق خواهد شد که با تغییرات فرهنگی ،فنی و اجتماعی سریع زمانه ما انعطاف
بیشتری به خرج دهد.بی شک چنین محیط آموزشی جایی نیست مه هر روز در برنامه های تجدید
نظر کند .چنین مدرسه ای خمیری بی شکل نیست،بلکه موجودی بی زنده و ریشه دار خواهد
بود.سیستم آموزش در دانشگاها میبایست شامل نوعی ارگانیسم پیوسته و انعطاف پذیر باشند که با
تامین دروس متنوع و اختیاری بتواند طیف وسیع عالیق و گرایش های دانشجویی را زیر نظر استاد
راهنما (که حوزه ی وسیع تری نسبت به یک مدرس صرف یافته است )به وسیله آتلیه ای جامع
پشتیبانی کند.در این سیستم آموزشی ،با توجه به آگاهی استاد از نیازهای آینده جامعه در زمینه هایی
که درحال حاضر نیاز به متخصص در آن گرایش دیده میشود و شناخت پتانسل ها و عالیق دانشجو
،نقش وی به یک هدایتگر تبدیل میشود تا وی را به آن شاخه از دنیای معماری مرتبط سازد.
1-11عدم وجود آموزش خالق
از آنجا که در آموزش معماری هدف تربیت معمار است .در این آمورش شاگرد باید عالوه برکسب
دانش ها و مهارت ها و با اتکای به انها توان خلق محصول هنری و معماری را داشته باشد.بدیهی
است که فراوانی داشته ها و مهارت ها الجرم به خلق اثر منتهی نمیگردد و آموزش موظف است تااز
طریق راه کارهایی خاص قوه خالقه رادر شاگرد بیدار و تقویت نماید.
1-11عدم وجود روند صحیح
ترید کیفیت آموزش عالی است میباست تردیدها را به دانشجویان انتقال داد و این نکته را سرلوحه
کار قرارداد که تردیدتنها چیزی است که ما به کیفیت آن وقوف قطعی داریم و میتوانیم از آن به
عنوان نقطه آغاز کار استفاده نماییم .دانشجو برای آنکه روبه آینده داشته باشد باید بیاموزد که از
تسلیم شدن به عادت و اندیشیدن با عادات بپرهیزد و در آنچه تا امروز بدیهی و محتوم قلمداد شده
است ،تردید کند.در محیط دانشگاه دانشجو باید به گونه ای تربیت شود که برای بدست آوردن پاسخ
برای سواالت خودش ؛هرروز به پژوهش بپردازد.و این روحیه را حتی بعد از پایان تحصیالتش هم
حفظ کند.این توجه به تئوری معماری و چراهایی که برای دانشجویان مطرح مشدو آنها را ترغیب
میکرد تادر انتخاب پروژه ها و ارایه آنها به این جنبه ها دقت کنند،از طرفی توقعات دانشگاه و کادر

آموزشی این فضا رابرای دانشجویان ایجاد کند.تا این عوامل دانشجوی معماری را یک پرسشگر بار
میآورد.
پیشنهادات :












ایجاد بستری برای دانشجویان جهت شرکت در مسابقات معماری حرفه ای
دوره کارآموزی باید توسعه پبدا کند و به آن توجه بیشتری مبذول شود.چراکه با دوره های
کارآموزی غارغ التحصیالن دانشکده ی معماری ،عالوه بر مدرک تحصیلی دارای سابقه کار
نیز میشوند.
ایجاد کارگاه ها و سمینارهای
ایجاد فعالیت های پشتیبانی آموزشی مانند (سمینارها ،سخنرانی ها  ،مسابقات ،همایش ها و
نمایشگاه ها )
برگذار کردن سفرهای آموزشی /علمی (این سفرها باعث ایجاد تحقیقات میدانی نیز میشود)
کارگاه های آموزشی معماری در تابستان( باعث بازگشت دانشجویان به دانشگاه ها حتی در
ایام تعطیل )
آموزش استفاه از نرم افزارهای معماری معماری (به دلیل آپدیت کردن دانشجویان با علم
روز)
ساماندهی کار گروهی در کارگاه های معماری
ترویج استفاده از مطبوعات و مجالت و مرتبط با معماری
تغییر متد آموزشی و نحوه ارایه

تحلیل و جمع بندی :
با مروری بر سامانه آموزش دردیگرکشورها آنچه واضح و مبرهن می نماید شیوه هایی از آموزش
معماری برگرفته از نیازهای جامعه در تعامل با دانش و تکنولوژی روز است.در واقع دانشجویان
این دانشگاه ها پرسشگرانی هستند از متن محیط که در رسیدن به جواب از کلیه امکانات محیطی و
دانشگاهی بهره میبرندو دانشگاه بستر پویا و منطقی را برای رسیدن به جواب سواالت دانشجویان
محیا میکند.آنچه مشخص است شیوه ی آموزش در دانشگاه ها متفاوت است اما بستر آموزش و
راهکارهای رسیدن به غایت و هدف آموزش در واقع مبتنی بر ایجاد محیطی پویا و منعطف میباشد تا
هر لحظه دانشجو را با پرسشی جدید مواجهه کند.
لذا واضح کینماید که این پرسش نه تنها در هر دانشگاهی متفاوت است بلکه برای هر دانشجو نیز این
سوال مطرح است.اما آنچه در تمام دانشگاه ها مشترک به نظر میرسد تمهیداتی است که برای
دانشجویان جهت رسیدن به جواب در نظر گرفته شده است.
ایجاد محیطی پویا و منعطف تعامل با محیط و جامعه ،رابطه مستقیم با دانش روز معماری در
دیگرجاهای دنیا نه به عنوان راه کار یا الگو بلکه به عنوان یک تجربه قابل برسی از مهمترین
شاخصه های این دانشگاه ها میباشد.
لیکن در محیط های آموزشی ایران ،سرگردانس های متعددی میان مکتب داری و بی مکتبی
،الگوبرداری و بی الگویی،قطعیت و عدم قطعیت و ...پدیدار گشته است.در واقع شیوه های رایج
آموزش های معماری به دلیل عدم برخورداری از حرفی از جنس زمان حال سرگردان است.
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