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 چکیده 

نگرانی درباره آینده آموزش معماری امروزی، در حال گسترش است؛ به نظر می رسد مدل های امروزی 

جود مابین آموزش آموزش و تمرین معماری ممکن است مناسب چالش های آینده نباشد. چالش های مو

و حرفه معماری، خبر از نقصان و ناکار آمدی نظام و روش های آموزشی مدارس معماری می دهد. فرآیند 

طراحی معماری  مجموعه مراحلی است که یک طراح جهت دست یابی به راه حل مسئله طی می کند؛ 

وع در بحث آموزش معماری در حقیقت فرآیند انجام طراحی، مهم تر از خود طراحی می باشد و این موض

نقش بسیار مهمی ایفا می کند. پژوهش های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است و روش ها و 

تئوری های مختلف آموزشی در این راستا بیان و اجرا شده اند. هدف از ارائه این مقاله، تاکید بر آموزش 

انسانی در راستای پاسخ گویی به نیاز های معماری کار آمدتر است تا معماران قادر به خلق محیط های 

اجتماعی، فرهنگی و محیطی طراحی شوند. روش تحقیق در این پژوهش بر پایه مطالعات اسنادی و به 

صورت تحلیلی می باشد و در پایان اهمیت آموزش صحیح درس طراحی و ارائه پیشنهاداتی در جهت 

 ارتقای آموزشی این درس بیان شده است.

 

 آموزش. معماری، طراحی، اهمیت ،آموزشیدی: واژگان کل
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 مقدمه 

مباحثات پیرامون آموزش عالی بیان می دارد که وظیفه دانشگاه ایجاد محیط و بستر مناسبی برای شکوفایی کشفیات، 

اصلی برنامه  روشنگری و تفکر نقادانه در میان دانشجویان می باشد. امروزه پرس و جو، تحقیق و کشف به عنوان فعالیت های

های آموزشی در نظر گرفته می شود. این مباحثات، فرصت های نوینی برای افراد دانشگاهی و فرهیخته فراهم می آورد تا 

برنامه خود را تقویت نموده و نقش خود را در شکل گیری آموزش کارشناسی افزایش دهند و در همین راستا کیفیت آموزش 

 نیز بهبود یابد.

ی اولیه معماران به به عنوان یکی از شاخه های ویژه ی آموزش، به گسترش توانایی ابتکاری نیاز دارد. دغدغهآموزش معماری، 

وجود آوردن فضا و فرم سه بعدی برای بر آورد ساختن فعالیت های انسان در آن فضاست. همچون انواع دیگر آموزش، آموزش 

رفه و جامعه می پردازد. در واقع آموزش معماری نیازمند به کارگیری معماری نیز به طور کلی به حفظ و انتقال ارزش های ح

اقتصادی نوین کار آیی خود  –روش های کارآمدی است تا در پاسخگویی به نیازهای کمی و کیفی برگرفته از توسعه اجتماعی 

ردوران تحصیلی برای را به نمایش بگذارد. آموزش درس طراحی در رشته معماری، یکی از مهم ترین قسمت های آموزش د

دانشجویان معماری به شمار می آید. از آنجا که آفرینش محیط های انسانی در یک فعل و انفعال ما بین عقل، احساس و شهود 

صورت می گیرد، آموزش معماری باید به عنوان تربیت و راهنمایی به سمت ظهور توانایی هایی برای تجسم، خلق و اجرای ایده 

شه در سنت ها دارد، در نظر گرفته شود. باید اذعان نمود آموزش معماری همانند سایر روش های نظری و ای کالبدی که ری

عملی آموزش علوم و حرف مختلف، خود را تغییرات وتحوالت هماهنگ نموده و نظر هنر شناسان و صنعت کاران را متوجه 

ش معماری یکی از مهم ترین مباحث در زمینه معماری آموز(. United Nation,1993خالقیت ها و ابداعات جدید کرده است)

امروز ایران به شمار می آید؛ زیرا در دوره ای هستیم که مسائل و امکانات بسیار متنوعی در زمینه ی معماری مطرح شده است 

رانه ای درباره آنها که در بسیاری از عرصه ها در عمل با آن ها مواجه هستیم، بدون آنکه اهداف و برنامه های آگاهانه و متفک

داشتیم باشیم. اهمیت و حساسیت آموزش معماری نسبت به برخی از دیگر تخصص ها در این است که در این رشته نمی توان 

به سادگی رشته هایی مثل علوم طبیعی یا رشته های فنی مهندسی نسبت به انتقال دانش و تجربیات حرفه ای اقدام کرد 

حاضر اکثر معماران فاغ التحصیل از سطوح آموزش معماری، قادر به استفاده صحیح از بسیاری از (.  در حال  9731،)برادبنت

مدل های طراحی نیستند، چنانچه افراد حرفه ای بیشتر با نظریه های اثباتی که برخی آن را نظریه تبیینی می نامند، ضعیف 

راحی در رشته معماری به دانشجویان در جهت ارتقای به شمار می روند. هدف از این پژوهش، بررسی اصول آموزش مطلوب ط

 کیفیت هرچه بیشتر آموزش می باشد.

 
 روش تحقیق 

این مقاله سعی در آن دارد تا ضمن مرور اهمیت آموزش آکادمیک معماری، تجربه آموزش طراحی معماری را، چه از بعد نظری 

ای اجرایی در معرض نقد و بررسی قرار داده و دستاورد های و تولید دانش حرفه ای و چه در ابعاد عملی و ورود به عرصه ه

در نهایت این مقاله در پی آن است که با پاسخ به  حاصل از این تجربه برای دانشگاه، دانشگاهی و دانشجو را تشریح نماید.

انش مورد نیاز برای دغدغه های مطرح شده، درک نوینی از چگونگی آموزش معماری را که می تواند بستر توسعه مهارت ها ود

خلق وآفرینش محیط های انسانی را فراهم سازد، طرح نموده و راهکارهایی جهت ایجاد تعادل میان آموزش های نظری و 

 عملی در فرایند آموزش معماری مطرح نماید.
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 مفهوم و تاریخچه آموزش

فی و کمی دانش جامعه ی علمی می باشد که در آموزش یکی از بنیادی ترین ابزارها برای حفظ آگاهی ها و تداوم ارتقاء کی

تربیت نیروی کار آمد، و دستیابی به اهداف جامعه در قلمرو هر گونه فن، علم، صنعت، دانش و هنری نقش اصلی را ایفا می 

 نماید. در مورد آموزش معماری و شیوه آموزش معماری در ایران در دوران معاصر همچون دیگر کشورهای در حال توسعه و

می گوید آموزش  "برادبنت"توسعه یافته در مواجهه با واقعیت های حرفه ی معماری با چالش هایی روبه رو است همانگونه که 

(. از طرف دیگر آموزش طراحی معماری در 51-25: ص9731معماری همواره در تنش با تجربه ی معماری بوده است)برادبنت،

یدی است. پذیرفته شده که در این آموزش بطور رسمی و در طی دوره ی شکلی که امروزه می شناسیم پدیده نسبتا جد

تحصیلی دانشگاهی صورت گیرد. تاریخ آموزش طراحی حرکتی گام به گام، از محیط کار به کارگاه )آتلیه( دانشکده و دانشگاه 

 (. 9737: 9731را نشان می دهد ) الوسن، 

فرآیندی کُند، دراز مدّت و فردی داشته باشد. از طرفی آموزش امروز با طیف این نوع از آموزش در تقابل با گذشته نمی تواند 

گسترده ای از عوامل تاثیر گذار مواجه است که کم بها دادن به آنها و یا عدم اتخاذ روش و فن آوری مناسب آموزشی سبب 

شکل، بستر کاری بسیاری از نقصان نظام و در نتیجه افت کیفیت آموزشی می گردد. تالش و مطالعه در جهت حل این م

با شکل گیری  9731محققین علوم آموزشی در سالیان اخیر بوده است. فرایند آموزش معماری در ایران نیز از اوایل دهه 

قابل تقسیم است که آموزش وارسته نیز به جهت شرایط جدید  "آموزش واراسته"و  "آموزش واگرا"نوع  5مدارس معماری بر 

 (. 53: 9737تقل خودی و گاه بیگانه ستیز را طلب می کرد، استوار می شود) حجت، ایران که آموزش مس

طراحی امری است که در تعریف آن ابهامات زیادی وجود دارد و نظریه پردازان مختلف از زوایای گوناگونی این امر را مورد 

ت و جوی وجوی اشتراک موقعیت ها نیز ضرورت دارد. اشاره قرار داده اند. در واقع ارائه تعریفی کامل از این فرایند نیاز به جس

در زمینه معماری، طراحی فرایندی تحلیلی به حساب می آید که به تجربه تحلیل، ارزیابی و گزینش احتیاج دارد. در واقع 

 (.9737طراحی را می توان کوششی برای ابداع راه حل ها، پیش از اجرای آنها دانست) لنگ،

سیستم آموزشی موجود در مدارس معماری اجازه انطباق با آنچه در عرصه علم و فن آوری در حال پایبندی شدید به حفظ 

وقوع است را نمی دهد. عالوه بر این نسبت به تغییر و تحوالتی که در جهان پیرامون اتفاق می افتد بیش از پیش محتاطانه 

آینه ی تمام نمای تغییرات جهانی در زمینه ی تکنولوژی، مدرسه باید  "دانیل لیبسکیند"عمل می شود. در حالیکه به گفته ی 

آموزش و تفکر باشد و نباید فقط برروی موضوعهای محلی تمرکز کند، از رکود و رخوت خارج شود. بیشتر مدارس مانند افرادی 

 که در آن هستند، زنده و فعال به نظر نمی رسند.

 

 اهداف آموزش

تعریفی کامل و شامل و معلوم و مقبول از معماری وجود داشته باشد که بتوان آن را  آموزش معماری آنگاه امکان می یابد که

آموزش داد. آموزش سنتی معماری ونیز آموزش در مکتب هایی چون بوزار و  باهاوس نمونه هایی از آموزش معماری هستند 

زش آن می پرداخته اند. امروزه مدرسه معماری که هر یک تعریفی جامع مانع از معماری را مد نظر داشته و با تمام توان به آمو

باید معمار بسازد. به بیان دیگر مدرسه باید به جای آموزش معماری، در اندیشه تربیت معمار باشد و شاگرد را به توانش و دانش 

 و بینش مجهز نماید.
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باوری و اعتماد به نفس باالست. یکی از اهداف آموزشی ما، خصوصاً در رشته معماری هنر پژوهش قدرت خالقیت و حس خود

سهولت در طراحی و برخورد با مسائل نو نیاز به سرعت، دقت و مجذوب ناشناخته ها و مجهول ها شدن می باشد و روح خطر 

پذیری و جستجوگری و رها شدن از فرمان و قراردادهای خشک و سوری را می طلبد تا با برخورد با هر مسئله جدید و تازه ای 

ون با آن هیچ برخوردی نداشته بتوان به سرعت ابتکار عمل را در دست گرفته و با فکر کردن راه حل را تابع فکر خود که تا کن

 می گیرد، فکر خود را رشد می دهد.

 آفرینش محیط های انسانی و تعادل آموزش های نظری و عملی

تربیت معماران آینده گسست هایی وجود دارد  تحلیل های انجان شده نشان می دهند که در روند آموزش معماری و چگونگی

که این شکاف ها، نتیجه مستقیم اتکای مداوم بر آموزش های نظری است. در حالی که آموزش های عملی و تجربی دور از 

دسترس و یا بیش از حد ساده تصور شده و به آنها اهمیت الزم داده نمی شود. دانش شناخت و احاطه به محیط های انسانی 

زندگی احاد جامعه در آن جریان دارد، نیازمند وجود دیدگاه و روش های عملی در اجرای محتوای آموزشی است. سیاست  که

های فعلی پذیرش دانشجو، محتوای دروس نظری و شیوه های انتقال آن و روش آموزش آتلیه ای، حضور ابعاد هنری معماری 

 این نکته را چنین مطرح می کند: "جان هابراکن"می رساند.  را در کنار ابعاد اجتماعی یا محیطی آن به اثبات

ما نیاز داریم دانش محیط های انسانی را بیاموزیم که چگونه ساختار می یابد، از مدارک تاریخی و معاصر چه چیزی می توانیم 

ت و به تغییرات شیوه ی یاد بگیریم، چگونه نمونه های مختلف را با هم مقایسه کنیم، نحوه ی عمل آنها در طول زمان چیس

سکونت چه طور پاسخ می دهند. آموزش طراحی معماری بدون فرا گرفتن چگونگی عملکرد محیط انسانی شبیه آموزش هنر 

درمان وشفا به دانشجویان پزشکی بدون بیان چگونگی عملکرد بدن انسان است. شما نمی توانید به پزشکی که نسبت به بدن 

( مدرسان معماری باید با روش هایی مناسب این مکان را برای Haber aken, 2003ان کنید. )انسان آگاهی ندارد، اطمین

دانشجویان فراهم آورند تا آنرا از این طریق بتوانند فراتر از فضا، زمان و فرهنگ خود را مشاهده کنند و سوابق و مصادیق 

، زمانی که آنها با مسائل طراحی مواجه می شوند، باید گسترده تری از شیوه های سکونت انسان را درک نمایند. از طرف دیگر

 .این توانایی را داشته باشند که راه حل های واقعی برای موضوعات ویژه و دارای ساختار اجتماعی خاص ارائه نمایند
 

 ضرورت توجه به ابعاد عملی و کاربردی آموزش طراحی

تعلیم الزم را دریافت می کنند. به نظر می آید که تمرینات معماران در صدها مدرسه معماری در سراسر جهان آموزش و 

مربوط به آموزش طراحی معماری، به طور قابل مالحضه ای در اکثر نقاط دنیا مشابه باشند. این تمرین ها در فضای آتلیه انجام 

عماری از برتری خاصی می شوند و به همین سبب آتلیه به عنوان مکان اصلی برای کشف، فعل و انفعال و ترکیب مفاهیم م

برخوردار می باشد. مشابهت در شیوه های آموزش موجبات ایجاد زبان و سالیق مشترک طراحی و تحرک معماران در زمینه 

های تخصصی و حرفه ای حتی در مواردی که اختالفات فرهنگی غالب هستند را فراهم می آورد. هر چند در خصوص این 

دارس معماری، تجربه وکارایی فارغ التحصیالن را به صورت مثبت تحت تاثیر قرار می دهد موضوع که آیا مشابهت های میان م

 (gold Schmidt،5111ویا اینکه تاثیر منفی در کارایی و کیفیت طراحی آنان دارد، هنوز تردید جدی وجود دارد.)

بسته به نظام و اجتماع تلقی می گردد. در نظام آموزش کنونی معماری، نقش این دیدگاه متداول معماری به عنوان یک هنر وا

در گذشته، معماری عمدتاً به آفرینش آثار هنری فردی در مکان های شخصی اختصاص داشت و روش های طراحی آن نیز 

 شهودی وبا تکیه ی بیشتر بر تجربه، نظر و استعداد شخص طراح مبتنی بود.

ایدار نسل های گذشته به نتیجه رسیده است، اما امروزه حرفه و اگر چه این شیوه، در تعدادی از دستاوردهای با ارزش و پ

چگونگی آموزش معماری با این شیوه با چالش های اساسی مواجه شده، به طوری که نقش سنتی معمار دیر زمانی است که در 
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ل و کالبد شهرها و معرض تهدید قرار گرفته است. توسعه های فیزیکی بی رویه شهرها و جوامع معاصر و بحران موجود در شک

 salma,o’reilly ,noschinsk,2002)بناهای موجود در آنها، این امر را به اثبات می رساند)

در رویه آموزش دانشگاهی، ذات و ماهیت رشته های مختلف عملی، در درجه و چگونگی ارتباط روش های آموزش با حیطه 

برخی از رشته های تحصیلی تاکید روش های آموزشی بر زمینه  های نظری و عملی آن دانش، نقش اساسی ایفا می نماید. در

ها و دیدگاه های نظری و انجام پژوهش و تحقیق در این راستا است، حال آنکه در رشته های دیگر به ویژه در رشته های چند 

ستاد و دانشجو و بهره مؤلفه ای نظیر معماری، چنین ایجاب می نماید که محورهای نظری موضوع با رابطه ای دو سویه میان ا

گیری از آموزش تعاملی، زمینه برقراری پیوند میان دیدگاه های صرفاً علمی با موضوعات میدانی و آشنایی با شیوه ها و تجربیا 

 ت عملی و طراحی را فراهم سازد.

دانشکده های معماری به  بر همین اساس با نگاه به دیدگاه های متنوع نظری ، روش های آموزشی گوناگون و بعضًا متفاوتی در

در شکلی از این آموزش ها، درس های نظری بدون ارتباط منسجم با دروس عملی در کالس های نظری »وجود آمده است. 

 تدریس شده و برقرای پیوند میان آنها به طور کامل بر عهده دانشجویان گذارده می شود.

ه معماری است و طراحی همگام با طرح مباحث نظری آموزش داده می شکل مقابل این شیوه، تدریس دروس نظری در کارگا

شود. شکل میانه، شیوه ای است که بر اساس آن دروس عملی و نظری به موازات یکدیگر ارائه می شوند و پیوند این دو بخش 

ی دنیا به گونه های مختلف را سمیناری کارگاه طراحی برقرار می سازد. هر یک از این سه شیوه مذکور، در دانشکده های معمار

)گروت وینگ « تجربه شده اند. ارزیابی این شیوه ها در سال های اخیر، زمینه های پژوهشی فراوانی را به وجود آورده است

،9731 :91) 

 آموزش طراحی معماری در قالب کارگاه های طراحی )باالخص در ایران( به عنوان محور آموزش معماری تقریبا مورد اتفاق نظر

، طراحی را عامل مرکزی آموزش "گواک"همه کارشناسان مسائل آموزش و حرفه معماری است، چنانکه بطور مثال 

(. آتلیه ی طراحی 913: 9737آن را قلب آموزش معماری می داند)یزدانفر، "نیوتن"آن را پایه معماری و  "پارکت"معماری،

یت تحقیقی در آن انجام می پذیرد و بر پایه این دیدگاه که معماری، ستون فقرات آموزش معماری است که به ندرت فعال

مضمون طراحی باید به سمت اهداف عملی هدایت شود، سازمان یافته است. بدیهی است که دانش و روش آموزشی جانشینی 

انجامد.  برای تمرین تصور معماری وجود ندارد؛ اما چنانچه سطح این آموزش نا کافی باشد، به تنزل سطح کلی طراحی می

موفقیت در انجام تمرین های فرمی نمی تواند جایگزین ادراک تجربیات واقعی شود. اگر حوضه های مختلف دانش که معماری 

به آن نیاز دارد، نادیده گرفته شوند، این حرفه اعتبار خود را در جامعه از دست خواهد داد. بنابراین باید تجربیات عملی با 

 ردد.تمرین های طراحی همگام گ

 معماری با دیگران

طراحی نمی تواند در یک خال اجتماعی تجربه شود. در حقیقت وجود بازیگران دیگر نظیر کارفرمایان، استفاده کنندگان و قانون 

گذاران است که طراحی را تا این حد چالش انگیز می کند. لذا طراحی باید خود حاوی گستره ای از مهارت های اجتماعی 

فرد را قادر می سازد یا برای توافق جمعی مذاکره کند، یا هدایتگر باشد و این امر به معنای وجود تنش و حتی دانسته شود که 

 درگیری است. به هیچ رو نمی شود تاثیر چنین درگیری های میان فردی مبتنی بر نقش افراد را بر طراحی انکار کرد.

             "بروتون"ضای گروه ممکن است از ایده های آنها مهم تر باشد. طراحی غالباً فرایند جمعی است که در آن تفاهم میان اع

گروه، مزیت روشنی نسبت به فرد دارد؛ زیرا  ایده ها می توانند ملک شخصی یا قلمرو ذهنی خود فرد شوند. مشکل »گوید: می

می شود زیرا در اینجا قابلیت نقادی  تنها کار کردن غالبا در شکستن قید و بندهایی است که به طور گروهی آسان تر شکسته

 در مجموع پنج ویژگی گروه را از مجموعه افراد متمایز می کند:«. غیر شخصی می شود

 اعضای گروه در تعامل با یکدیگرند. -9

 آنها در یک هدف و مجموعه ای از هنجارها اشتراک دارند که به فعالیت های آنان جهت می دهد. -5
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ش ها و شبکه ای از جاذبه های میان فردی به وجود می آورند، که آنها را از سایر آنها همچنین مجموعه ای از نق -7

 گروه ها متمایز می کند.

 در فهم رفتار گروهی چند مفهوم نقش اساسی دارند: درک اهداف، ایجاد هنجارها و ویژگی های روابط میان فردی. -1

 می گیرد. عملکرد گروه به نحو چشمگیری از عواملی چون روحیه گروهی تاثیر -2

طراحان باید آگاهی داشته باشند از هر طریقی که ممکن است فکر کردنشان از رفتار گروه تاثیر گیرد، و از هر طریقی 

 که می توانند بر اندیشه دیگر اعضای گروه هایی که در آن کار می کنند، تاثیر بگذارند.

ودار استخوان ماهی: شش نوکر درستکار و... تاثیر به در این میان کاربرد روش های خالقت گروهی مانند طوفان مغزی: نم

فاکتورهایی که در کار گروهی مطرح می شود به صورت زیر است که با رعایت این . (9731)جعفرنیا، سزایی در بهبود کار دارد

 فاکتورها هر چه بیشتر افراد گروه ها هم آهنگ می شوند.

 ارتباط مهارت های فکری -9

 وجود انگیزه در گروه -5

 عملی( -عت افراد) ذهنیسر -7

 عادت های فرهنگی -1

 هنجارها برای رفتار فردی -2

 ایجاد واژه های جدید که دارای مفاهیم مشترک و قابل فهم برای کلیه افراد گروه هستند. -3

انعطاف پذیری در معماری گروهی نیز امری مهم در پیشبرد اهداف گروه خواهد بود در روند شکل گیری کار گروهی ایجاد الگو 

موارد مهمی است که به موفقیت گروه کمک شایانی می کند و با تعریف الگو در کار گروهی، حرکت گروه به سمت جلو  از

سریع تر و گام ها مشخص تر خواهد بود و اصطالحات طراحی که به وسیله افراد شناخته می شوند، نیز در این پیشبرد مؤثر 

اری ها را د فرایند طراحی، که در اوایل کار نیز بیشتر است شناسایی کرده و خواهند بود، برای همساز کردن گروه، باید ناساگ

در جهت رفع آن ها براییم در فرایند طراحی اجراء ترکیب، گروه مدام در حال شکار و تحلیل است تا مسأله باز شده و ابهام از 

 ها مختلف طرح به وجود آمده استمیان رود مثال عمومی که برخورد افکار گروه در آن، آشکار است و از موقعیت 

(luck,2006). 

 

 ط مصنوع به عنوان یک منبع آموزشیاستفاده از محی

آگاه ساختن دانشجویان معماری نسبت به این حقیقت که محیط واقعی و مصنوع، در افزایش و تقویت آگاهی آنان از فعالیت 

است نظام آموزشی توجه کافی را بدان مبذول دارد. با پیش های انسانی و تعریف الگوهای رفتاری مطلوب اهمیت دارد و الزم 

بینی فرصت هایی جهت یادگیری تجربی، دانشجویان می توانند محیط واقعی انسانی را تجربه نموده و طیف گسترده ای از 

 فعالیت ها و تحقیقات طراحی معماری را در آن به انجام رسانند.

 

 پرورش آفرینشگری در طراحی معماری 

نشگری فرآیندی است که یک ایده ی خالقانه در آن به پدیده ای بدیع و نوظهور تبدیل می گردد. پرورش آفرینشگری آفری

تالشی است برای حفظ قابلیت های موجود در افراد و استفاده ی بهینه از آنها که به سادگی می تواند به افزایش خالقیت و 

جدید پرورش آفرینشگری این مهم از ارتباط بین فردی به ارتباط میان گروهی ابتکار در دانشجویان منجر شود. در رویکردهای 

ارتقاء می یابد اساتید در این روش ها با تشکیل گروه های کاری در کارگاه معماری می کوشند تا با استفاده از تعامل میان 

ش خالق نیز آموزه ایست که می کوشد تا با قابلیت های افراد مختلف، آنها را در جهت آموختن از یکدیگر هدایت نمایند. آموز
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نهادینه ساختن خالقیت در اساتید و آغاز فرآشد پرورش خالقیت در مربیان آموزش معماری، پایه گذار آموزشی فرصت ساز در 

 کارگاه های معماری شوند.

یک بنای کار آمد  خالقیت هرگز نمی تواند بدون آگاهی کافی طراح نسبت به پروژه ی مورد طراحی موجب شکل گیری

معماری گردد. اطالعات درباره موضوع طراحی گام اول در آغاز فرایند طراحی معماری است. اطالعاتی از قبیل تعداد مراجعین، 

فضاهای مورد نیاز، اهداف کارفرما یا کارفرمایان، ویژگی هی شخصی و اجتماعی استفاده کنندگان، مشخصات فرهنگی، سیاسی 

قرار گیری پرژه، عوامل طبیعی و اقلیمی، مصالح و فن آوری های موجود، عوامل اقتصادی، مشخصات و اجتماعی موقعیت 

 مصرف انرژی و هزینه نگهداری بنا، آگاهی از ارزش های معنوی، اجتماعی و هویتی موقعیت برپایی بنا و غیره.

جامعه حرفه ای به کار مشغول اند، تالش  گام نخست در افزایش قابلیت طراحی در دانشجویان معماری و یا طراحانی که در

برای حفظ توانایی آن هاست که الزم است پیش از مرحله ارتقاء توانایی های بالفعل آن هاست که الزم است پیش از مرحله ی 

ارتقاء توانایی آن ها در آفرینشگری صورت پذیرد. بر اساس رویکرد انتخاب شده در این پژوهش گام های موثر در پرورش 

 آفریشنگری عبارتند از:

خود شکوفایی: در این مرحله اساتید مجرب می کوشند تا با تکیه بر شیوه هایی مؤثر موجبات بروز قابلیت های  -9

موجود در دانشجویان را فراهم آورند. در پایان این برنامه دانشجویان احساس می کنند که خود را درباره در جریان 

 طراحی معماری یافته اند.

 

 مراحل و ارکان پرورش آفرینشگری. 1رتصوی

 (peters,1982) منبع:

اعتماد به خود: اعتماد به خود در این رویکرد به معنای پذیرش آگاهی خود به عنوان منبعی برای آغاز طراحی است.  -5

احی در این تمرین اساتید و مربیان مربوط می کوشند در دانشجو احساسی از خود اجازه دهد در هر یک از مراحل طر

 را به پیش برد.

پذیرا بودن تجربه: تجربه پذیری و استفاده از تجربیات به دست آمده همواره می تواند باعث افزایش قابلیت  -7

آفرینشگری افراد گردد. در نگاه اولیه پذیرا بودن تجربه امری مارگارت مید ارزش خالقیت اریه شده، تقریبا برابر با 

ا این تفاوت که هنرجوی جدید مورد بحث از امتیاز رشد در فرهنگی که این ارزش کنش خالق اولیه است. تنها ب

 مفاهیم در آنها دانسته فرض شده نیز برخوردار است.
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آموزش مقتقی: یکی از مهم ترین اقداماتی که به وسیله مربیان و اساتید برای پرورش آفرینشگری به انجام می رسد  -1

هنرجو می باشد. در این مرحله استاد به کمک اطالعاتی که از دانشجوی انتخاب موضوع فعالیت متناسب با نیازهای 

خود دارد می کوشد تا در تمرینی فراگیر، با استفاده ی صحیح از دانسته ها و توانایی های او، به جبران نادانسته ها و 

 ناتوانایی هایش بپردازد.

پرورش آفرینشگری و ایجاد خالقیت در  آموزش خالق: خالقیت در آموزش و آموزش خالق از مهم ترین ارکان -2

دانشجویان به شمار می آید. خالقیت در آموزش معماری از مربی آغاز می شود. از استاد انتظار می رود تا با طراحی 

تمرین هایی کار آمد و خالق زمینه ی آفرینشگری را در دانشجویان ایجاد نماید. تمرین ها اغلب متناسب با نیازهای 

در مکان تولید می شود زیرا هیچ نسخه ی از پیش آماده ای در زمینه ی آموزش و پرورش و پرورش  ئانشجویان و

 خالق وجود ندارد.

 توجه به اصل جهانی شدن در معماری

گویی های واضح آموزش مدرن این است که مدارس سعی می کنند دانش آموزان را برای زندگی در زمانی که یکی از وارونه

د، از طریق تمرکز مطالعات بر روی یک دوره تمام شده، آماده کنند. به جز یک سری داده های سرسری، آینده هنوز وجود ندار

به ندرت در برنامه ی درسی، لحاظ می شود. حتی دوره های معاصر، اغلب منحصرا با رویدادهای حاضر ارتباط دارند، که 

این طور به نظر می رسد که فرض اخیر و گذشته راهبردی آنها چنین  رویدادها را با رویدادهای اخیر و گذشته بیان می نمایند.

است که فردا شبیه گذشته یا حداقل شبیه امروز است. پرداختن به آینده در برنامه درسی، منجر به رسیدن به سایر هدف های 

 (:Bermudez,1999آموزشی نیز می شود؛ به عنوان مثال، از دو طریق به دانشجویان، کمک می کند )

الف( درک طبیعت متغیر، تشخیص رویدادهای احتمالی آینده، واضح نمودن استباط های شخصی، حرفه ای، فرهنگی، 

 اجتماعی و فلسفه ای آن.

ب( آماده شدن برای آنچه که پیش می آید، در حالی که به توسعه دیدگاه ها و رویدادهای حرفه ای و شخصی آینده کمک می 

 کند.

همچنین امکان بهبود نقطه ضعف آموزش معماری سنتی را ایجاد می کند. از دیدگاه اجرایی، آوردن  در نظر گرفتن آینده،

 آینده به آموزش معماری، داللت بر یک حرکت انقالبی نمی کند، بلکه به یک حرکت تکاملی اشاره دارد.

 

 نتیجه بندی و جمع

معماری نهال نوپایی است که به ثمر رسیدن آن مستلزم کوشش در تدوین مبانی آفرینشگری و روند آموزش خالق در طراحی 

تالش خستگی ناپذیر مربیان و اساتید صاحب ذوق و سلیقه می باشد. مطالعات وسیع و پردامنه در زمینه ی آموزش معماری 

ست که راهی است که به شکوفایی و پیشرفت معماری ایران منتهی خواهد شد. آموزش طراحی معماری امری چالش بر انگیز ا

وابسته به متغیرهای متعددی می باشد. از آنجا که شکل گیری شخصیت یک طراح و فراگیری مهارت های طراحی وابسته به 

این مقوله است، از حساسیت زیادی برخوردار بوده و الزم است روند آموزش معماری در مدارس معماری مورد توجه و مطالعه 

زین آموزش در فراگیری طراحی معمارانه در تربیت طراح اهمیتی بسا دارد. بدون شک قرار گیرند. در این راستا گام های آغا

 توجه به این عوامل در بهبود آموزش صحیح معماری و به تبع پیشرفت هر چه بیشتر معماری کشور، نقش به سزایی دارد.
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