
... 
قاء

رت
ر ا

ه د
سط

تو
ش م

وز
 آم

ش
نق

5

1
مجید قدمی 

نقش آموزش متوسطه در ارتقاء مهارت های زیبایی شناختی دانشجویان معماری
نمونه های مورد بررسی: آموزش های گسسته در شاخه نظری و آموزش های 

پیوسته در هنرستان ها 

چکیده
ارتقاء مهارت های زیبایی شناسانه و افزایش درک هنری از موضوعات مهم و راهبردی در معماری محسوب 
می شود. استادان و مراکز آموزش معماری روش های متنوعی را با هدف آموزش مهارت های نامبرده به کار 
می گیرند که هریک تا اندازه ای در این مسیر موفق عمل بوده اند. اما آنچه که در این میان کمتر مورد توجه 
قرار گرفته است، نقش راهبردی و زیربنایی آموزش و پرورش کشور به ویژه در دوره متوسطه، در زمینه 
افزایش  برای  هدفمند  چهارچوبی  و  برنامه  تدوین  است.  هنر  از  شاخه  این  برای  الزم  مهارت های  افزایش 
شناخت و توانمندی های الزم در زمینه معماری، قدمی است راهبردی که می تواند در شکل گیری تجربه های 
یادگیری مؤثر  اولیه  به ویژه در سال های مهم  ارتقاء مهارت ها  و  زیبایی شناسی، شکل گیری ذهنی معمارانه 
واقع شود. از این رو، نوشتار حاضر، به مطالعه شیوه های آموزش هنر پرداخته و بیان می کند که آیا آموزش 
متوسطه و دروسی که در آن ارائه می شود، می تواند در ارتقاء مهارت های زیبایی شناسانه مؤثر باشد یا خیر؟ 

در حالی که رویکردی کاماًل کیفی به موضوع دارد.

کلیدواژه ها: آموزش متوسطه، دانشجویان معماری، مهارت های زیبایی شناختی

تاریخ دریافت مقاله: 90/9/12       
تاریخ پذیرش نهایی: 90/11/26

1. استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پروش، استان تهران، شهر تهران
Email: Dr.ghadami@yahoo.com
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1. مقدمه 
هدف تربیت، پرورش انسان و تحقق معنای وجودی او است و به دنبال آن آموزش به عنوان اقدامی 
این هدف صورت می پذیرد.  تربیتی، به منظور پرورش انسانی کامل و جامع در راستای نیل به 
انسان در طی حیات خویش، همواره در حال یادگیری و آموختن است؛ به این ترتیب، نیاز همیشگی 
او - به ویژه انسان معاصر - به آموختن، التزام حضور آموزش و یاددهی مناسب را ایجاب کرده 
و درصورتی که این مهم به درستی و در قالب واقعیت های زندگی تحقق یابد، ساختار وجودی فرد 
و به دنبال آن اجتماع را عمیقًا دگرگون می سازد. به بیانی دیگر، آموزش و شیوه یاددهی نه تنها در 
پرورش شاکله جوینده آن نقش مؤثری ایفا می کند بلکه با تربیت عناصر واحد، در شکل گیری کالبد 
جامعه و نسل های آتی نیز تأثیرگذار خواهد بود. بر مبنای این دامنه گسترده اثربخشی، آموزش 
امری ضروری قلمداد می شود که با اندیشه ها و تأمالت تاریخی- اجتماعی به منظور تربیت نسل 
آینده گره خورده است و نمی توان آن را از واقعیت های اجتماعی جدا کرد )میرلوحی، 1389،173(. 
با توجه به آنچه ذکر شد، آموزش )تدریس( به عنوان یک نیاز، فرآیند ارتباطی پیچیده ای تعریف 
اجتماعی  و  فردی  معرفت  بردن سطح  باال  هدف  با  و  آن  جوینده  و  آموزنده  میان  که  می شود 

صورت می پذیرد )گال، 1938، 224( و از اهمیت باالیی برخوردار است.
وضعیت  ظاهری  نماد  و  گوناگون  ادوار  مختصات  از  تابعی  به عنوان  هنر  دیگر،  سویی  از 
مختلف  اقشار  میان  در  جایگاه خاصی  از  همواره  )قهاری، 1387(  مردمی  باورهای  و  اجتماعی 
برخوردار بوده است و زیبایی به مثابه مهمترین رکن هنر )شرفی، 1386، 82(، نشانگر توانگری 
و استغنای طبع آدمی است )پیر گاستاال1(. نیاز بشر به زیبایی به عنوان جزیی از فرهنگ، قطعی 
اولین روزهای خلقت، همواره سعی در  از  تأیید می کند که بشر  این واقعیت  این مطلب را  است. 
زیباسازی محیطش داشته است )گروتر،1987، 98( و در واقع زیبایی نوعی تسکین دهنده است 
)فروید( به دنبال آن، عمق و ژرف نگری به هنر، تفکیک خوب و بد و جست و جوی عوامل و دالیلی 
که موجب تجلی زیبایی می گردد، نیازمند داشتن آگاهی و دانش»زیبایی شناسی« است. در رسیدگی 
به کمال مطلوب، داشتن حس وحدت و ریشه فطری معنوی و انتقال آن به چارچوبی مادی و سپس 
ادراک آن از طریق داده های حسی، به وسیله حس زیبایی شناسی فراهم می آید. آدمی از زمانی که 

به هنر مبادرت ورزیده به نیازهای روحی، باطنی و حس زیبایی شناختی توجه داشته است.
کالبد  و  عینیت  به  ذهنیت  آموزه های مهارتی،  انتقال  نحوه  اهمیت می یابد،  میان  این  در  آنچه 
معماری است. لذا، چگونگی آموزش معماری به ویژه در سال های اولیه، مورد مطالعه قرار گرفته 
است. در این خصوص، شایان )1387( بیان می کند که برنامه های آموزشی طراحی در سر فصل 
دروس معماری، به تنهایی و مستقل از سایر دروسی که دانش معماری دانشجویان را می افزاید، 
نمی تواند بر افزایش مهارت های طراحی، تأثیر مستقیمی داشته باشد. دانشگر مقدم )1388( تأکید 
می کند که بازاندیشی و تأمل بر مؤلفه های مؤثر در آموزش معماری، نظیر برانگیختن دانشجویان 
به طرح پرسش و پاسخ، برگزاری جلسات اسکیس همزمان با طرح مسئله، نقد نمونه ها و غیره 
و  بود  خواهد  تأثیرگذار  معماری  مدارس  در  معماری  آموزش  کیفیت  بهبود  بر  مستقیم  به طور 
مهدوی نژاد )1384( نقد معماری را به عنوان موضوعی راهبردی در آموزش معماری مورد مطالعه 
قرار می دهد و چنین نتیجه می گیرد که جلب توجه دانشجویان به جنبه های ارتباطی معماری، امکان 
جدیدی در جهت ساماندهی فرآیند نقد، روش های شش گانه نقد اثر معماری، در اختیار استادان و 

معلمان معماری قرار می دهد که می تواند در فرآیند یادگیری مؤثر واقع شود.
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در پی این گفتار، نوشته حاضر قصد دارد به مقایسه شیوه های آموزشی در زمینه تعلیم هنر 
معماری بپردازد. به این منظور، دو شیوه آموزش پیوسته و گسسته در دوره متوسطه با یکدیگر 
مقایسه می شوند. در اینجا منظور از آموزش دوره پیوسته، تعالیمی است که در هنرستان های فنی 
و حرفه ای و کار و دانش صورت می گیرد و آموزش گسسته، مقطع تحصیلی است که از طریق 
این سؤال  انتها  در  می شود.  فیزیک حاصل  ریاضی  رشته  در  نظری  دبیرستان های  در  حضور 
مطرح می شود که آیا آموزش متوسطه و مباحثی که در آن تدریس می شود، در ارتقاء مهارت های 
زیبایی شناختی دانشجویان معماری مؤثر است؟ روش تحقیق پژوهش حاضر، استدالل منطقی با 
تکنیک مقایسه تطبیقی است که در طی فرآیند پژوهش پیش رو، رویکردی کیفی به موضوع دارد.

2. آموزش متوسطه در رشته معماری 
2 . 1 .  آموزش گسسته )دبیرستان ها: رشته نظری، ریاضی- فیزیک(

پرورش  و  آموزش  مقررات  و  قوانین  در چهارچوب  که  است  آموزشی  واحد  نظری،  دبیرستان 
و  تعلیم  اهداف  متوسطه،  دوره  آموزشی  و  پرورشی  برنامه های  اجرای  با  و  می گردد  تأسیس 
تربیت این دوره را تعقیب می کند )دستورالعمل برنامه ریزی آموزشی، 1374، 109(. ساختار دوره 
آموزش متوسطه در مقطع گسسته نیز شامل سه سال تحصیلی است، یک سال عمومی و دو سال 
اختصاصی است. در بیان اهداف این دوره، با توجه به تفاوت های فردی، عالیق و نگرش ها می توان 
کسب عادت ها و مهارت های الزم برای مطالعه و کار، آشنایی با روش های مؤثر فکر کردن و بیان 

کردن، رعایت اصول بهداشت شخصی و اجتماعی و غیره را ذکر کرد. 
دانش آموزان پس از طی سال اول تحصیل خود در دوره عمومی، باید برای ادامه تحصیل در 
سال های باالتر رشته مورد نظر خود را براساس عالقه خود و ضوابط موجود در یکی از سه 
گرایش ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی ادامه دهند. در نظام آموزشی گسسته، کلیه 
مباحث به صورت نظری در قالب سرفصل های مشخص در هر سال به دانش آموزان تعلیم داده 
می شود. در پایان سال سوم، دانش آموزانی که موفق به کسب نمره قبولی در تمامی دروس سه 

ساله خود شده باشند، موفق به کسب گواهی نامه پایان دوره متوسطه می شوند.
دانش آموزانی که تمایل به ادامه تحصیل در مقاطع باالتر را دارا باشند، پس از گذراندن دوره 
یک ساله پیش دانشگاهی می توانند در کنکور سراسری که جهت ورود به مراکز عالی و دانشگاه های 

کشور هر ساله برگزار می شود، شرکت نمایند.
در این شاخه آموزشی، متقاضیان رشته معماری پس از اخذ مدرک دیپلم در گرایش ریاضی 
و فیزیک و گذراندن مقطع پیش دانشگاهی، به شرط کسب حداقل تراز قبولی در کنکور سراسری 
می توانند در مقاطع مختلف کاردانی معماری یا کارشناسی مهندسی معماری جذب دانشگاه های 

سراسر کشور شوند. 
سر فصل های دروس در هر سه گرایش برای سال اول به صورت مشترک و در سال های دوم 
و سوم بر اساس گرایش تنظیم شده اند. در گرایش ریاضی و فیزیک، تعداد واحدهای نظری در 
زمینه دروس ریاضی از دو گرایش دیگر بیشتر است که دانش آموزان را برای ادامه تحصیل در 

مقطع کاردانی و کارشناسی مهندسی معماری در دانشگاه آماده می سازد. 
سرفصل های دروس سال اول مقطع دبیرستان که برای هر سه گرایش مشترک است، شامل 
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زیستی،  علوم  عربی،  انگلیسی،  زبان  اسالمی،  بینش  فارسی،  زبان  فارسی،  ادبیات  دروس 
ریاضی  گرایش  سوم  و  دوم  سالهای  در  است.  ریاضیات  و  شیمی  فیزیک،  اجتماعی،  مطالعات 
و فیزیک، دروس عمومی عبارتند از: ادبیات فارسی، زبان فارسی، بینش اسالمی، زبان انگلیسی 
و عربی که هر دو سال به صورت مشترک هستند. دروس تخصصی سال دوم شامل ریاضی2، 
عمومی،  جغرافیای  تهران،  استان  جغرافیای   ،2 شیمی   ،2 فیزیک  مدل سازی،  و  آمار   ،1 هندسه 
آمادگی دفاعی و سال سوم شامل حسابان، جبر و احتمال، هندسه 2، مبانی رایانه، کتاب کار مبانی 

رایانه، تاریخ معاصر ایران، فیزیک 3، شیمی 3 است )مطابق جدول شماره 1(.

2 . 2 .  آموزش پیوسته )هنرستان ها(
که  هستند  دوره هایی  پیوسته،  آموزش های  یا  و  دانش  و  کار  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش های 
به صورت بازه زمانی پنج ساله )3+2( طراحی شده اند. دوره سه ساله آن در هنرستان های مربوطه 
و دوره های دو ساله کاردانی پیوسته آن در آموزشکده اجرا می شود )راهنمای برنامه ریزی و 

ارزشیابی رشته، 5(. 
در این بخش، برای آشنایی بیشتر با این دوره تحصیلی، ابتدا سر فصل های دروس دو زیرشاخه 

جدول 1. جداول سر فصل دروس رشته ریاضی- فیزیک، شاخه نظری 

منبع: دستورالعمل برنامه ریزی آموزشی دوره متوسطه، 1374
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مذکور، نحوه ورود به این شاخه ها، تدریس معماری و تکنیک ها و تجاربی که در زمینه آموزش 
معماری در این دو شاخه حاصل می شود شرح داده شده، و سپس با معرفی اجمالی شاخه نظری 
و نحوه گزینش معماری از این مسیر، با اطالعات موجود در آموزش های گسسته مقایسه می شود.

2 . 2 . 1 .  کار و دانش
هدف کلی این شاخه تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه ماهر، ماهر، استادکاری و سرپرستی 
آموزش  نظام  از  شاخه  این  ساختار  است.  هنر  و  خدمات  کشاورزی،  صنعت،  بخش های  برای 
متوسطه، به شرح زیر است: فارغ التحصیالن دوره راهنمایی، پس از گذراندن پودمان های مهارت، 
مطابق برنامه آموزشی مربوط و موفقیت در آزمون استاندارد مهارت در حرفه مربوطه، موفق 
با شرایط ذکر شده،  از آن می توانند مطابق  به دریافت گواهی نامه درجه 2 مهارت شده و پس 
گواهی نامه درجه 1 مهارت را نیز کسب کنند. الزمه کسب دیپلم، اخذ حداقل یک گواهی نامه درجه 1 
مهارت یا معادل آن در حرفه مورد نظر و گذراندن حداقل 43 واحد دروس عمومی و تکمیل دروس 

تا حداقل 96 واحد خواهد بود. 
الزم به ذکر است که در شاخه کار و دانش، رشته ها در سه گرایش صنعت، خدمات و کشاورزی 
ارائه می شود و متناسب با هر گرایش آموزش های عملی و نظری به طور همزمان به متقاضیان 
داده می شود. زمینه صنعت، هفت گروه و 19 زیر گروه دارد. رشته های این زمینه در گروه های برق 
)الکترونیک، کامپیوتر(؛ عمران )ساختمان و معماری(، مکانیک )سازه های فلزی، ساخت و تولید، 
صنایع چوبی، تأسیسات، عیب یابی و تعمیر، معدن، نساجی، چاپ، متالوژی و مدل سازی(، صنایع 
)صنایع شیشه ای، سفالگری(، شیمی)شیمی  نشر، صنایع دستی ظریف(، سرامیک  و  )هنر  دستی 
در شاخه صنعت،  معماری  نقشه کشی  گرایش  میان،  این  در  است.  )خیاطی(  پوشاک  و  صنعتی( 

گروه عمران قرار گرفته است.
جدول 2. سر فصل دروس ارائه شده در رشته نقشه کشی معماری- کار و دانش، سال تحصیلی 91-90 

منبع: برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار و دانش، گروه عمران

فهرست رشته های مهارتی کار و دانش گروه عمران

عنوان رشته مهارتی

ساختمان سازی

بتن کاری ساختمان

سنگکاری و کاشیکاری

کارهای عمومی ساختمان

کارهای فلزی ساختمان

زیر گروه

ساختمان

ساختمان

ساختمان

ساختمان

ساختمان

معماری
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2 . 2 . 1 . 1 .  نقشه کشی ساختمان یا معماری
همان طور که اشاره کردیم، گروه عمران خود به دو زیر گروه ساختمان و معماری تقسیم می گردد. 
دارای رشته های مهارتی طراحی  دارد و  قرار  نقشه کشی معماری در زیر گروه معماری  رشته 
معماری داخلی، هنر آینه کاری، نقشه کشی ساختمان، معماری داخلی، تزئینات داخلی ساختمان و 
معماری آینه کاری است. از مجموع 96 واحد گذرانده در طی 3 سال تحصیلی، 67 واحد مربوط 
به پایه دوم و سوم این شاخه است که از این میان، 39 واحد عملی و 40 واحد به صورت نظری 
برگزار می شود. به این معنا که در طی دو سال کار و دانش این گرایش، نزدیک به %50 واحدها 
دروس  دارای  رشته  این  می شود.  برگزار  آتلیه ای  و  کارگاهی  دروس  قالب  در  عملی  به صورت 
تخصصی و تکمیلی به شرح زیر می باشد: دروس تخصصی )به ترتیبی که آموزش داده می شود( 
شامل نقشه کشی ساختمان درجه 2، نقشه کشی سازه درجه 1، نقشه کشی معماری درجه 1. دروس 

تکمیلی: کار آفرینی، بهداشت و ایمنی کار، قانون کار، کار ورزی.
عالوه بر این، دانش آموزان فارغ التحصیل از این شاخه می توانند با شرکت در آزمون کنکور 
کاردانی فنی و حرفه ای و کار و دانش، در صورت قبولی در رشته کاردانی معماری ادامه تحصیل 

دهند. 

ادامه جدول 2. سر فصل دروس ارائه شده در رشته نقشه کشی معماری- کار و دانش، سال تحصیلی 91-90 

منبع: برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار و دانش، گروه عمران

فهرست رشته های مهارتی کار و دانش گروه عمران

عنوان رشته مهارتی زیر گروه

معماری

معماری

معماری

معماری

معماری

نقشه برداری
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2 . 2 . 2 .  فنی و حرفه ای
آموزش فنی و حرفه ای، مجموع آموزش های نظری و عملی است که با هدف ارتقاء دانش افراد و 
ایجاد مهارت های الزم و به فعلیت رساندن استعدادهای نهفته در ایشان اجرا می گردد. به بیانی 
دیگر، آموزش فنی و حرفه ای شکلی از تربیتی هدفمند )عمدی( است که با هدف کسب تخصص 

صورت می گیرد )میرلوحی، 1389، 42(.
در شاخه فنی و حرفه ای، رشته های مختلفی برای مهارت آموزان دختر و پسر در نظر گرفته 
نمایش،  نقاشی،  تربیت بدنی،  گرافیک،  زمینه های  در  آنها  میان  که رشته های مشترک  است  شده 
کامپیوتر،  سرامیک،  نساجی،  صنایع  چوب،  صنایع  چاپ،  دستی،  صنایع  الکترونیک،  موسیقی، 
نقشه کشی، نقشه برداری، سینما، صنایع شیمیایی و نقشه کشی معماری است. در این میان، رشته 

نقشه کشی معماری در زیر شاخه خدمات- هنر به شرح زیر قرار گرفته است:

جدول 3. سر فصل دروس ارائه شده در رشته نقشه کشی معماری-کار و دانش، سال تحصیلی 91-90 

منبع: آرشیو هنرستان پسرانه کار و دانش خرداد - ناحیه 3 اصفهان



13
90

ن 
ستا

زم
و 

یز 
پای

ک . 
ه ی

ار
شم

12

2 . 2 . 2 . 1 . نقشه کشی معماری
)راهنمای  است  تنظیم شده  دوره  این  در  میانی  در حد  نیاز جامعه  مورد  انسانی  نیروی  تربیت 
تربیت  هدف،  دوره،  طی  در  معماری  نقشه کشی  رشته  در   .)5 رشته،  ارزشیابی  و  برنامه ریزی 
افرادی است که بتوانند فاصله تخصصی بین طراحان، مهندسین و سطوح پایین تر تحصیلی را در 
کارهای طراحی و اجرایی پر کرده و در زمینه تهیه نقشه های طرح و اجرای ابنیه در دفاتر فنی- 
مهندسی و کارگاه های ساختمانی به عنوان تکنسین نقشه کشی معماری انجام وظیفه کنند. طول کل 
دوره 5 سال است که زمان دوره تحصیل برای اخذ مدرک دیپلم در نظام سالی- واحدی سه ساله 
بوده و هنرجوی این دوره بعد از گذراندن 96 واحد درسی)57 واحد مشترک و 39 تخصصی( 
می تواند به صورت نیمه ماهر در بازار کار مشغول شود و یا بعد از اخذ دیپلم به شرط موفقیت در 
کنکور سراسری پیوسته، بعد از چهار و نیم سال تحصیلی موفق به دریافت مدرک کاردانی رشته 

معماری گردد )راهنمای برنامه ریزی و ارزشیابی رشته، 6(.
دوره 3 ساله: هر واحد درسی نظری یک ساعت در هفته و هر واحد درسی عملی )آزمایشگاهی-

کارگاهی( 5/1 تا 3 برابر واحد نظری در طول یک نیم سال تحصیلی )15 هفته کامل( است.
دوره 2ساله: هر واحد درسی نظری یک ساعت در هفته و هر واحد درسی آزمایشگاهی 2 تا 
3 برابر ساعت واحد نظری و هر واحد کارگاهی 3 تا 4 برابر ساعت واحد نظری در یک نیم سال 
تحصیلی )17 هفته کامل( است )همان، 10(. الزم به ذکر است که دارا بودن مدرک پایه اول دوره 

تصویر 1. نمایش جایگاه رشته و گرایش در مجموعه نظام جدید آموزش متوسطه 90 
www.tvoccd.edu.ir منبع: آرشیو دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار و دانش
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شیوه نامه  طبق  ورودی  آزمون  در  شدن  پذیرفته  و  الزم  جسمانی  شرایط  بودن  دارا  متوسطه، 
آموزش و پرورش هر استان در همان سال، از شرایط و ضوابط ورود به این رشته است. جدول 
زیر شرح دروس گذرانده شده در طی دوره سه ساله فنی حرفه ای را نشان می دهد. همان طور 
که پیش تر بیان شد، دروس عمومی سال اول بین تمامی شاخه های دوره متوسطه مشترک است.

بر مبنای سر فصل دروس ارائه شده در این شاخه، هر فرد موظف است عالوه بر گذراندن 36 
واحد درسی در سال اول دوره عمومی، 65 واحد درسی در طی دو سال هنرستان بگذراند که از 

این میان 19 واحد ارائه شده به صورت عملی و کارگاهی برگزار می شود. 
مهارت آموزان پس از گذراندن دوره های نظری و عملی ذکر شده، آمادگی الزم را برای فعالیت 
نقشه کش  داخلی،  معماری  نقشه کش  معماری،  اجرایی  نقشه های  نقشه کش  شغلی  زمینه های  در 
نقشه های سازه ای، نقشه کش کامپیوتری، کمک پژوهشگر معماری، کنترل کیفیت ساختمان دفاتر 

مهندسین مشاور و طراح و غیره کسب می کنند.
در نهایت، بر اساس آنچه در زمینه سرفصل های دروس نظری و عملی ارائه شده در دو شاخه 

کار و دانش و فنی حرفه ای ذکر شد، می توان چنین بیان کرد که در شاخه کار و دانش، مباحث 

جدول 4. جداول دروس رشته نقشه کشی معماری، فنی حرفه ای

www.tvoccd.edu.ir منبع: آرشیو دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار و دانش
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به  توجه  میزان  این  که  می شود  تدریس  عملی   30% حرفه ای  و  فنی  در  و  عملی   50% به صورت 
آموزش عملی، مهارت آموزان را برای جذب شدن توسط مشاغل مربوط به تکنیک های آموخته 
به صورت پیوسته و پس از اتمام دوره های آموزشی میسر می کند. این در حالی است که تمام 
معماری  شاخه  به  ورود  منظور  به  پیش دانشگاهی  و  فیزیک  ریاضی  رشته  در  موجود  مباحث 

به صورت نظری ارائه می شود.

3. ویژگی طراحی معماری
با توجه به فراگیر و چند وجهی بودن هنر معماری، دستیابی به طرحی موفق با ویژگی های همه جانبه 
همواره دشوار به نظر می رسد. فرآیند طراحی معماری به عنوان زنجیره ای از فعالیت ها، به منظور 
یافتن راه حلی پاسخگو برای مجموعه ای از نیاز های واقعی و در موقعیت های خاص اطالق می شود 
)الوسون، 1390، 36(. در راه تحقق طراحی، مواردی چند باید اتفاق افتد که برای این کار معمواًل 
الزم است برنامه ای تنظیم شود. طراح نیازها را مطالعه و درک کند، یک یا چند راه حل به دست آید، 
آن راه حل ها را نسبت به دسته ای بیازماید و طرح را به کارفرما و مجریان ارائه دهد. به عبارتی 
دیگر، طراحی فرآیندی است که در آن راه حل و مسئله به همراه یکدیگر شکل می گیرد )همان، 56(.

آموزه های مهارتی در طراحی معماری، راه حل انتقال تصورات ذهنی )شکل گرفته از مجموعه 
دانش ها و بینش ها( به کالبد بنا است. اساس چنین تفکری در واقع همان صناعتی است که هنرمند 
معمار باید به آن مجهز باشد که این صنعت در فرآیند طراحی، بیشتر به فرآیند ترسیمی تفسیر 
می شود )همان(. اساس چنین تفکری بهره گیری از روش های طراحی و ترسیم است. در این راستا 
تفکر اصیل همواره، فرآیندی است جهت دار )Barlett,1958(، خالقه )الوسون، 1994، 207( که از 
نظر ترکیب بصری به خصوص اشیاء طراحی شده در قواعد هندسی و تناسباتی جمع می شود. 
مختلف  ایده های  ارتباط  بیان  برای  ابزاری  مثابه  به  معماران  و  طراحان  برای  طراحی  واقع  در 
درباره موضوعات و فضاهاست که در سه مرحله، ساز و کار تبیین هدف، حل مسئله و در نهایت 
ارزیابی، ارائه می شود. بر این اساس، ویژگی های طراحی را به طور خالصه چنین بیان کرده اند: 
»روند طراحی، 1( جریانی بی پایان است که هیچگاه 2( مطلق و بی نقص نیست.3( توامًا شامل پی 
بردن به ابعادی ناگفته از مسئله و حل آن است. در نهایت، 4( ناگزیر از قضاوت های ارزشی)و 
بعضًا شخصی( است.« )به نقل از الوسون؛ دانشگر مقدم، 1388(. به این ترتیب در مقوله آموزش 
معماری، طراح می آموزد که چگونه طراحی را از جمع داده هایی به نام نیازها و الزامات طرح آغاز 
کند و با روندی خاص، موفق به ارائه طرحی شود که نه تنها الزامات اولیه طرح را داشته باشد 
بلکه حاوی نظرگاه ها و عالیق شخصی تفسیر کننده داده ها نیز باشد )به نقل از طاقی؛ دانشگر 

مقدم، 1388(.

4. آموزش معماری با رویکرد زیبایی شناختی
همان طور که پیشتر نیز ذکر شد، هنر یکی از راه های شناخت و ادراک انسان از جهان و پدیده های 
هستی است. این رازگشایی و پرده برداری از حقایق، نوع بی نظیر و منحصر به فردی از دانستن 
است که »زیبایی شناسی« نام دارد )برودی، 1965(. فکر کردن با استفاده از دیدن آثار هنری و 
خلق آن به عنوان محمل و تکیه گاه، به بروز رفتار هوشمندانه و این نوع دانستن )زیبایی شناسی( 
این  از  با تصور )تصویر ذهنی( آغاز می شود،  به نظر برودی تجربه زیبایی شناسی  می انجامد. 
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رو مواد خام الزم را برای عینیت بخشیدن به مفاهیم و توسعه ایده در شرایط گوناگون فراهم 
می شود.  تشکیل  عاطفه  و  شناخت  احساس،  دانش،  ترکیب  از  زیبایی شناسی  تجربه  می سازد. 
بنابراین، هنرجو در تأمل و تعمق کردن با استفاده از آثار معماری )فرم زیبا شناختی(، به شفافیت 
ارتباط  تقویت زیبایی شناسی و توسعه  فزایندگی خالقیت،  فکر و  دادن  ایده ها، سازمان  به  دادن 

دست و ذهن می پردازد )شرفی، 1386، 88(.
تلفیق عناصر مختلف در خلق اثر معماری، باید به گونه ای باشد که هر عنصر موجب بهبودی 
عناصر دیگر شده و به ادراک کمک کند )همان(، یعنی در استفاده همزمان از علوم و هنر به روش 
خاصی از درک اشیاء و موقعیت ها برسد که به صورت برانگیخته در قالب اثر معماری، نمود پیدا 

کند.
یکی از اهداف آموزش معماری نگریستن به جهان از دریچه زیبایی شناسی است. با این رویکرد 
می توان توانمندی یافتن چیزهای نو و تازه را در هنرجویان پرورش داد. از اهداف دیگری که این 
روش برای پرورش هنرجو دنبال می کند، می توان توسعه اشتیاق و کنجکاوی، ساختن ذهن شناور 
و سیال، ایجاد زمینه، موقعیت و حل مسئله، مشاهده پدیده های طبیعی و تجسمی کردن تصویرهای 
ذهنی )همان( و غیره را نام برد. یکی از رویکردهای آموزش معماری در این زمینه تولید هنری 

است که بر مؤلفه هایی به شرح زیر استوار است:
و  معنادار  موقعیت  یک  در  باید  پروژه  با  شدن  درگیر  برای  هنرجویان  هنرجو:  فعالیت    )1
متناسب، فرصت تجربه های خالقانه و زیبایی شناسانه شامل سؤال کردن، مشاهده موارد، احساس 
لذت از به کارگیری حواس؛ ارتباط ذهنی با اشیاء، بررسی انتقادی نتایج کار خود و دیگران و غیره 
را داشته باشند )کولیز، 1980 به نقل از فرشته بازرگان، 1372(. به این طریق مجال رویارویی 
نزدیک با مسئله برای آنها فراهم می آید. راهکارها و پاسخی که آنها برای این مسائل ارائه می دهند، 

تمرینی است عملی و نظری برای رویارویی آنها با مسائل واقعی آینده در زمینه معماری. 
2(  آموزش باید مبتنی بر یادگیری سطوح دانش )دانستن- آشنایی با مسائل مرتبط(، نگرش 
)عالقه به جستجو کردن در یک محیط جذاب و وابسته به موقعیت- کاوشگری(؛ مهارت )توسعه و 
تقویت حواس پنج گانه( باشد که پایه ای برای کسب توانایی است. بدین طریق توانایی هایی در ابعاد 
ادراکی، تولیدی و تأملی در هنرجو ایجاد می شود. در بعد ادراکی، مطالعه آثار معماران و تجزیه و 
تحلیل آنها مورد نظر است )فاز صفر معماری(. ترغیب دانشجویان به دقت در فرم و شکل ظاهری 
دارد، موجب  همراه  به  آنکه جنبه های شناختی خوبی  بر  آن، عالوه  ادراک  و  بازخوانی  و  بناها 
افزایش توانمندی های بصری دانشجویان نیز در این زمینه می گردد )مهدوی نژاد، 1384، 75(. در 
بعد تولیدی، فراگیری مهارت های مربوط به تولید معماری مانند به کارگیری روش ها و تکنیک های 
مختلف در فعالیت طراحی معماری است )فاز یک، دو و سه(؛ در بعد تأملی، موضوع ارزیابی اثر 
معماری )شرفی، 1386( مطرح است که مهمترین مسئله در معماری است، یعنی ذهنیتی که برای 
دیگران می سازد که مربوط به فرآیند قرائت اثر معماری پس از انشاء آن است )حجت، 1386(. نقد 

موجود بر اثر هنری و به ویژه معماری در این بخش حضور می یابد. 
3( تلفیق اشکال مختلف دانش )واقعی، مفهومی و غیره(، تلفیق مفاهیم، مواد و مصالح و فرآیند های 
مختلف )شرفی، 1386( که می تواند در فعالیت برنامه دهی و طراحی فرآیند طراحی معماری )برای 
مثال فاز یک( نیز کاربرد داشته باشد. در این راستا تجربه پذیری و استفاده از تجربیات به دست 
آمده نیز همواره می تواند باعث افزایش قابلیت های آفرینشگری افراد گردد )مهدوی نژاد، 1384، 62(. 
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راهبردهای  از  استفاده  توانایی  دادن  نشان  و  شهودی  دانش  چند گانه،  هوش  بر  تأکید    )4
منحصر به فرد به منظور ارائه و دریافت اطالعات به شکل های بصری، فیزیکی، موسیقیایی و غیره 
)شرفی، 1386( که در قالب عناصر بنیادین و تغییردهنده معماری در طرح معمار متناسب با سلیقه 
او ظاهر می شود. برای مثال، در این باره، باورهای اعتقادی، تجارب و اطالعات اکتسابی معمار 
می تواند در طرح نهایی مؤثر واقع شود. در تأکید این مهم باید گفت لحظه پیدایش اثر هنری زمانی 
است عقالنی و انسانی. الهام هنری عالوه بر این که از ضمیر ناخودآگاه انسان سرچشمه می گیرد، 

به خواسته های معنوی، خودآگاه و آرمانی هنرمند باز می گردد )مهدوی نژاد، 1384، 72(.
فعالیت  مثل رنگ، شکل،  ابزارهای شناخت  از  انواع خاص  بر  تکیه  با  فرم  قالب  تفکر در    )5
انفرادی و غیره، شبیه سازی ایده طراحی و استفاده از ابزارهایی که امکان درک فضایی از مجموعه 
معماری،  دانشجوی  که  هنگامی  گردد.  واقع  مؤثر  مرحله  این  در  می توانند  می دهند،  افزایش  را 
ایده های خود را با ابزار در دسترس خود و به کمک شبیه سازی ارائه می نماید، هوش فضایی وی 
تقویت شده و عالوه بر این می تواند به زوایای ناپیدای ایده و اندیشه خود دست یابد )همان، 61(.

6(  افزایش تجربه زیبایی شناختی در هنرجویان از طریق معنا و احساسی که به وسیله جلوه 
ظاهری اشیاء در قالب های تجسمی بیان می گردد و به طور کلی به قلمروی ادراک )دریافت بصری( 
مربوط می شود، از مراحل اولیه و قدم های اصلی در فرآیند تولید معماری است. به بیانی دیگر، 
معمار با در دست داشتن آنچه که از جهان معنا یافته، با نظم دهی به ابزارهای تخصصی خویش، 

حرکتی را به سوی معماری آغاز می کند.

5. چارچوب نظری
تالش هایی که در دهه اخیر، برای بهبود برنامه های درسی صورت گرفته است، بر آموزش هنر 
از جمله معماری نیز تأثیرگذار بوده است که از برجسته ترین آنها می توان به تجدید نظر برنامه 
درسی موضوع محور، تأکید بر یادگیری ساختارگرایی، رویکرد تلفیقی و غیره اشاره کرد )شرفی، 
1386، 1(. مقاله پیش رو بر آن است که ابتدا به توصیف نظریه ساختارگرایی]2[ پرداخته و سپس 

بر اساس مراحل صورت گرفته در این نظریه، به تحلیل داده ها و بحث بپردازد.
در واقع، شناخت و ادراک در رابطه با موقعیتی نا معین حاصل می شود. ارگانیسم یک موجود 
وقتی در موقعیتی جدید حاضر می شود، به دلیل ناآشنایی و عدم سازگاری با آن، دچار اختالل 
شده که این خود نقطه شروع یک رشته فعالیت برای سازگار شدن با موقعیت جدید است. به این 
ترتیب که رفتار و شناختی بر اساس رابطه محرک و پاسخ پدید می آید )هیل، 1379، 149(. بر این 
اساس ساختار گرایی رویکردی یادگیری-یاددهی خواهد بود که بر ساختن ذهن و ارائه ایده ها و 
مفاهیم جدید بر اساس دانش قبلی می پردازد )کرسلی، 1999؛ به نقل از شرفی، 1386(. بر طبق این 
نظریه، ارتباط میان محیط و ذهن هنرمند طی مراحل زیر توضیح داده می شود )شرفی، 1386، 86(:
واقعیت  با  رابطه  در  انطباق  و  طریق جذب  از  که  واقعیت  بازشناخت  معرفت شناسی]3[:    )1
معین حاصل می شود )شرفی، 1386،86(. برای مثال، دانش آموز یا دانشجو معماری و یا طراح 
در مواجهه با موضوع طراحی و طرح مسئله استاد، با معمایی رو در  رو می شود که با شناخت 
مسائل پیرامونی، توضیح برنامه، کرکسیون های اولیه با استاد، مطالعات کتابخانه ای، تحلیل و نقد 
نمونه های مرتبط با مسئله طراحی در آتلیه، دیدن و برخورد با نمونه عینی و غیره به شناخت 

موضوع پرداخته و شروع به تفکر می کند )دانشگر مقدم، 1388، 63(.
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2(  واسطه مندی]4[ و فرهنگ مسلط بر جامعه: متغیر های واسطه مندی یا متغیرهای میانجی گری 
در واقع حاالت فرضی موجود زنده اند که قابل مشاهده نیستند ولی چنین فرض می شود که اینها 
مستقیمًا تحت تأثیر متغیرهای مستقل هستند )هیل، 1379، 151(. تأثیر ذهن در شکل دادن اندیشه 
متغیر  به عنوان  جامعه  مسلط  فرهنگ  به  اندیشه  ساختار  وابستگی  یا  و  فرهنگی  محیط  توسط 
ارتباط ذهن و محیط  نظریه ساختارگرایی در  از مواردی است که  میانجی )شرفی، 1386، 86( 
ابزار طراحی  با صورت های مختلف  تأکید می کند. برای مثال هنگامی که طراح و معمار،  بر آن 
مانند نرم افزارهای کامپیوتری متداول به عنوان صورت های مختلف عرضه معماری در عصر خود 
آشنا می شوند، ذهن او به منظور رسیدن به هدف در فرآیند طراحی، از قابلیت فوق العاده ای برای 
زبان  به عنوان  رایانه ای  ترسیم  حقیقت  در  می شود.  برخوردار  ایده هایش  و  یافته ها  سازماندهی 

ذهنی معمار، در پیشبرد اهداف او مؤثر واقع می شود.
3(  کاوشگری]5[، در حقیقت یادگیری از طریق تحقیق و تفحص در طبیعت و روش های تعلیم 

و تربیت فعال صورت می گیرد.
4(  یادگیری معنادار]6[ )سیف، 1379؛ به نقل از شرفی، 1386( افزایش توانایی جذب اطالعات 

از طریق ارتباط میان مطالب جدید و مطالب از پیش آموخته شده.
5(  کل نگری]7[، بخشی از کل بدون توجه به ارتباط آن با تمامیت آن ممکن نیست. به این ترتیب 

میان ظرفیت درونی و محیط ارتباط برقرار می شود )پروند، 1374؛ به نقل از شرفی، 1386(.
6(  عملگرایی]8[، دیویی بر مؤلفه هایی مانند ارتباط میان انسان و محیط، طرح عمل )تصور(، 
فرآیند واقعیت بخشیدن به آن )اهمیت دادن به فرآیند تفکر( و روش حل مسئله تأکید دارد )باقری 
و عطاران،1376؛ به نقل از شرفی، 1386(. در این نظریه، به منظور انجام کارها، مهارت هایی نیاز 
است که عملی بودن را ابداع کرده و در مدارس، آموزشگاه ها و دانشگاه ها در کنار قابل شمارش 
بودن]9[ و دانش]10[ قرار گیرد. به این معنا که بخش زیادی از تفکری که در انجام دادن کارها 

مورد نیاز است، مستلزم استفاده از تجربه در شرایط حاضر است )دوبونو11،1384، 110(.
آنچه که در ادامه به بحث کشیده می شود در واقع تحلیل و بحث پیرامون دستاورد های دو 

شاخه گسسته و پیوسته در آموزش معماری بر اساس این نظریه خواهد بود.

6. بحث
6 . 1 .  روش گسسته 

با توجه به آنچه بیان شد، از نقایص عمده این شاخه، عدم تدریس و ارائه مستقیم دروس مرتبط 
بدون  کارشناسی،  دوره  در  قبولی  از  پس  معماری،  نوپای  دانشجوی  است.  معماری  شاخه  با 
پیش زمینه ذهنی از دروس کارگاهی وارد دانشکده هنر شده و در مواردی، به دلیل نبود تجربه 
پیش  یا کارگاهی در زمینه معماری و طراحی، دچار سردرگمی می شود. هنرجو  آتلیه ای  عملی 
از این با تمرکز بر سرفصل های محاسباتی- نظری و تأکید بر دروس تئوری، هیچ گونه تجربه 
آکادمیک زیبایی شناختی در دوره متوسطه و تولید هنری در طی فرآیند طراحی را نداشته است. 
بدیهی است که در ترم های مقدماتی، بدون آشنایی با مباحث اولیه معماری و به دلیل نبود ابزارهای 
شناختی- مهارتی کافی، دانشجوی معماری، نمی تواند تفکرات زیبایی شناسی خود را در قالب فرم 
پیاده کند. پیش بینی می شود، چنین فردی در یادگیری دروس فنی- محاسباتی رشته معماری که 
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به صورت تئوریک تدریس می شود، موفق تر بوده و در یادگیری مباحث معماری و فرآیند تفکر 
هنری به درستی عمل نکند. 

6 . 2 .  روش پیوسته
با مطالعه و گردآوری سرفصل دروس رشته های نقشه کشی معماری در شاخه کار و دانش و 
فنی و حرفه ای، چنین به نظر می رسد که با توجه به گذراندن دروس تخصصی و عملی معماری، 
در این شاخه دستیابی به اهداف شش گانه زیبایی شناختی که در بخش چهارم ذکر شد امکان پذیر 
خواهد بود. به این ترتیب مهارت های الزم در طی فرآیندی هدفمند در این مسیر حاصل می شود. 
برای مثال، دروس نقشه کشی عمومی، نقشه کشی سازه و نقشه کشی معماری در شاخه کار و 
دانش و نقشه برداری، نقشه کشی معماری در شاخه فنی و حرفه ای، زمینه های الزم برای کسب 
مبانی  مانند  دیگر دروسی  از سویی  فراهم می آورد.  را  و عملی  علمی  در سطوح مختلف  دانش 
هنرهای تجسمی و مبانی طراحی معماری همزمان با تأکید به جنبه های زیبایی شناختی آموزش 
معماری، هنرجو را در یک فرآیند طراحی، شرکت داده و بستری مناسب برای فراگیری در الیه های 

تخصصی معماری را فراهم می آورد.
به این ترتیب، ارتباط میان محیط و ذهن هنرمند طی مراحل شناخت هنری، تفحص در آثار هنری 
و طراحی عملگرایانه به سوی یادگیری هدفمند برقرار شده و دستیابی به اهداف زیبایی شناسانه 

هم راستا با اثر هنری در طی یک یادگیری خالق میسر می شود. 

7. نتیجه گیری
آنچه از مطالعات و مباحث حاضر حاصل می شود چنین می نماید که در زمینه آموزش معماری، 
بهره گیری از روش پیوسته در مقایسه با روش گسسته، حداقل از منظر زیبایی شناختی مؤثرتر 
آموزش های  راستای  در  و  جهت دار  کاماًل  می گیرد،  صورت  شاخه  این  در  که  آموزشی  است. 
تخصصی آتی در زمینه معماری است. فارغ التحصیل معماری دوره متوسطه در شاخه های کار و 
دانش و فنی و حرفه ای، آشنایی مقدماتی با دروس نظری و تئوری معماری داشته و هنگام ورود 
به دانشگاه به منظور تکمیل تحصیالت آکادمیک خود، مهارت های مناسب این رشته را کسب کرده 
است. این در حالی است که هنرآموز کارشناسی معماری، در بدو ورود به دانشگاه آموزه های 

جدول 5. جدول مقایسه آموزش گسسته و پیوسته در دستیابی به اهداف زیبایی شناختی در فرآیند طراحی معماری

منبع: نگارندگان



... 
قاء

رت
ر ا

ه د
سط

تو
ش م

وز
 آم

ش
نق

19

الزم جهت تحصیل در این رشته را نخواهد داشت. لذا در این مرحله از پژوهش، بهره گیری از 
روش پیوسته به منظور کسب توانایی های مهارتی- زیبایی شناسی این شاخه از هنر تأثیرگذار 

خواهد بود.
نوجویی،  و  خالقیت  افزایش  برای  معماری  نوپای  دانشجوی  آماده سازی  این،  بر  افزون   
پذیرش اندیشه های جدید و در نهایت ارتقا مهارت های زیبایی شناسانه او، نیازمند دستور زبان 
و چارچوب هایی است که امکان برخورد پیش رو با موضوعات ثابت معماری را فراهم آورد. با 
وجود مطالعات متعدد صورت گرفته در این زمینه، هیچ نسخه از پیش تعیین شده ای در زمینه 
آموزش و پرورش مؤثر معماری در کشور به ویژه در سال های اولیه یادگیری دانشجو وجود 
ندارد و غالبًا روش ها متناسب با نیاز های موجود تدوین می شود. بر این مبنا، دستیابی به پاسخی 

مناسب در این زمینه نیازمند بررسی های بیشتری می باشد.
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