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 لیعملکرد معماران شددده ا،دده  به دل شیبه منظور افزا یدر معمار یریادگیبه بحث  یادیامروزه توجه ز :چکیده

ف ا،ه. هد شتریها برشته گونهنیدر ا یریادگی هیو اهم باشندیم یو نوآور هیخالق ازمندین یهنر یهارشته نکهیا
 یمعمار یمهند، یرشته یهر کدام از دروس ارائه شده یمنا،ب برا یریادگی یهاروش یپژوهش  برر، نیاز انجام ا

، شنا ،ه. ماه یدر مقطع کار ص ق یو روش تحق یفیپژوهش ک هیا ،تدالل منطق یلیتحل-یفیتو ،ه یاز نوع ا . به ا

،ناد یاتو،ط مطالعات کتابخانه یریادگی یهاصورت که در ابتدا روش نیا  شده  ،پس نقاط یبندارائه و د،ته یو ا
ضعف هر کدا ،از روش مقوت و  ض یقرار گرفته و برا یها مورد برر شده هر کدام از نقاط  عف در ادامه راهکار ارائه 

،ه. در بخش  شناخه ماه یهاافتهیا شده در ا هیپژوهش  پس از  در بخش  هیمقطع  در نها نیو هدف دروس ارائه 

از دروس  کیبا هر  یریادگی،ازگار  یهاهمراه با روش یو عمل یشامل دروس نظر یپژوهش  جداول یهاافتهی لیتحل
،ه. نتا شده ا شان م جیقرار داده  صل از پژوهش ن به  ازیکه ن یریادگی یهابا روش شتریب یکه دروس عمل دهدیحا

شجو شارکه دان ،ات ایباهم و  انیم ،ازگار بوده و دروس نظر دیبا ا  شیدارند که باعث افزا ییهابه روش ازین یدارند  
 .شودیشامل م دی،اتها را به هنگام ارائه درس در کنار ادانشجو شده و مشارکه آن یریادگیو  زهیانگ

 .یمعمار یرشته ،یآموزش، مقطع کارشناس ستمیس ،یریادگی یهاروش واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

 بودن معماری یهمه جانبه و چندبعد

(Yarmahmoodi, et al., 2020)  و(Moghli & Ali 

Nejad, 2020)آن  میرمستقیو غ میمستق ی، تاثیرگذار

فرهنگ حاکم بر آن،  نیبر اکثر مسائل جامعه و همچن

را مطرح  یدر معمار یریادگی یهاوهیاهمیت موضوع ش

 یزولن ریس رانیمعاصر ا یمعمار نکهیکند. باتوجه به امی

 در یمعمار یریادگیاست که  آندارد، نشان دهنده 

 & Namazian) شودیحاصل نم یها به خوبدانشگاه

Gharuni, 2013). را  یآموزش ستمیدر واقع ارزش س

. دیسنج انشیدانشجو یریادگی زانیبا م توانیم

عوامل  ریاست که تحت تاث دهیچیپ ریمتغ کی یریادگی

 (.Mirmoradi, 2018) است یمختلف

که در  یگوناگون یهاوهیباوجود ش نیهمچن

دروس ارائه شده است، بهتر است در  یریادگی یراستا

دروس متناسب با  تیاز ماه یابتدا شناخت کاف

سازگار با آن  یریادگی یوهیاهدافشان حاصل شود و ش

کار  به انیدانشجو یریادگی ندیفرآ لیتسه یدرس برا

 تیاز نظر ماه یمعمار یرشته یهاگرفته شود. درس

از جمله:  شودیم میتقس یگوناگون یهاخود به دسته

هر کدام از دروس  ،یو کارگاه یبیترک ،یعمل ،ینظر

خاص خود را داشته باشند تا  یریادگی یوهیش دیبا

حاصل شود.  انیدانشجو یبرا یریادگیحداکثر بازده 

 افتنیموضوع، هدف پژوهش  نیا تیباتوجه به اهم
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 یبا هرکدام از دروس معمار سازگار یریادگی یهاوهیش

. عالوه بر آن در است یارائه شده در مقطع کارشناس

از  کیسوال مطرح است که کدام  نیا حاضر پژوهش

دروس ارائه شده در مقطع  یبرا یریادگی یهاوهیش

 پرسش نیپاسخ به ا ؟استسازگار  یمعمار یکارشناس

 در ،شده انیجودانش یریادگی شیباعث افزا تواندیم

مربوطه  یکه از واحد دانشگاه یهنگام جهینت

هستند که  یامعماران حرفه شوند،یم لیالتحصفارغ

 .شوندیکشور م یشهرها یکیزیو ف یباعث بهبود کالبد

 و یمعرف یریادگی یهاپژوهش، ابتدا روش نیا در

 یشده است. پس از آن نکات مثبت و منف یبررس

ارائه شده  یمتناسب با دروس معمار یریادگی یهاروش

دروس مقطع  تیبا مشخص کردن نوع ماه تیو در نها

متناسب با هر درس  یهاروش ،یمعمار یکارشناس

پژوهش  حلداده شده است. مرا شنهادیپ یریادگیجهت 

 شده است. یبند، دسته1تصویر در 

 

 
مراحل انجام پژوهش  .1تصویر

 

 روش تحقیق -1-1

و هدف  یمعمار یریادگیپژوهش،  نیا کردیرو

با  یریادگیمختلف  یهاارتباط سبک یآن بررس یاساس

رشته  یدروس مختلف ارائه شده در مقطع کارشناس

 یپژوهش در راستا نیاست. هدف ا یمعمار یمهندس

ر در ه یمعمار یریادگیسبک  نیتربه مطلوب دنیرس

 یچگونگ بالپژوهشگر به دن لیدل نی. به هماستدرس 

مند کردن و نظام فیبا توص خواهدیو م استوع موض

 گرید انی. به بابدیموضوع دست  یاطالعات به چگونگ

 نیو ارتباط ب فیموجود را توص تیپژوهش وضع نیا

 یرهای. دروس ارائه شده متغکندیم یرا بررس رهایمتغ

وابسته پژوهش  یرهایمتغ یریادگی یهامستقل و روش

 یهاروش ،ینظریشوند. در بخش مبانیمحسوب م

 یآورتوسط ابزار جمع یمعمار یرشته یریادگی

ه و شد یبررس یو اسناد یااطالعات به صورت کتابخانه

 نیشده است. پس از آن ب انیها بنقاط قوت و ضعف آن

اط ارتب ها،یژگیو و فیباتوجه به تعار یریادگی یهاروش

، بخش نیشده است. عالوه برآن در ا جادیا یبندو دسته

 یدروس ارائه شده در مقطع کارشناس تیاهداف و ماه

و دروس  سبک نیارتباط ب جادیجهت ا یرشته معمار

 یهاافتهیدر بخش  قیمطرح شده است. روش تحق

 از استدالل یریگبا بهره یلیتحل-یفیپژوهش توص

صورت که باتوجه به اطالعات  نیاست. به ا یمنطق

سبک  یبررس به ینظریبانبدست آمده از بخش م

سازگار با هر کدام از دروس ارائه شده جهت  یریادگی

پرداخته شده است.  انیدانشجو یریادگیبازده  شیافزا

 است.، نشان دهنده مراحل روش پژوهش 2تصویر 
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 مراحل روش پژوهش  .2تصویر

 

 پیشینه تحقیق -2-1

در این پژوهش باتوجه به موضوع انتخابی، پیشینه 

پژوهش به دو دسته سابقه یا تاریخچه آموزش معماری 

بندی شده است. و آموزش و یادگیری در معماری دسته

هایی که در زمینه تاریخچه معماری است، پژوهش

براساس اهمیت و تحقیقات در زمینه آموزش و یادگیری 

 به ترتیب سال چاپ مقاله ذکر شده است.

 . تاریخچه معماری1-2-1

، 1191آموزش در رشته مهندسی معماری از سال 

ارشد پیوسته در جهت در دو سطح کاردانی و کارشناسی

شیوه سنتی )آموزش صرفا به صورت تربیت معمار جای 

د( باششاگردی و یادگیری به صورت تجربی می-استاد

، مقطع کارشناسی 1111در معماری را گرفت. در سال 

 ,Sedaqati & Hojat)به سطوح موجود، اضافه گردید

به همین دلیل آموزش و فرآیند یادگیری نقش  2019)

 ,.Foruzanfar et al)بدیلی در این رشته یافت بی

در ابتدا روش یادگیری به شیوه تجربی و عملی (2017

بوده، اما با پیشرفت در زمینه آموزش معماری و افزایش 

های آموزش جدیدی دروس مرتبط با این رشته، روش

های یادگیری گوناگونی نیز از مطرح گردید که روش

های آموزش حاصل شد که پایه و اساس اکثر شیوه

باشد. در ادامه دانشجو می ها، افزایش یادگیریروش

، تفاوت خصوصیات آموزش و یادگیری سنتی و 1جدول

 دهد.امروزی را نشان می
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 : مقایسه آموزش ،نتی و مدرن 1جدول

 آموزش مدرن آموزش ،نتی

روش  روش آموزش خصوصیات

 یادگیری

روش  روش آموزش خصوصیات

 یادگیری

فرد به فرد با استاد و 

 شاگرد

استادمحور و دانشجو  فعال شاگردی-استاد

 محور

 فعال استادی-شاگرد

 تجربی سخنرانی سرعت باالی آموزش تجربی  کند و طوالنی

از هر سنی قابل فراگیری    شداز کودکی آغاز می

 است

ترکیب با علوم  کنفرانسی

 دیگر

  حل مسئله عملی-تئوری   عملی

  ایپروژه در مقیاس ذهنی   در مقیاس واقعی

تاثیر رفتار و منش 

 استاد بر شاگرد

تاثیر نگرش استاد به   

 معماری بر روی دانشجو

  پرسش و پاسخ

گیری از مصالح بهره

 بومی

گیری از مصالح بهره  

 صنعتی

گردش علمی و 

 بازدید

 

معماری متناسب با 

 اقلیم منطقه

   معماری یک شکل  

کاهش رغبت استاد و    افزایش انگیزه یادگیری

دانشجو به آموزش و 

 یادگیری

  

   نوآوری و سنت شکنی   هاپیروی از سنت

 

 . آموزش و یادگیری 2-2-1

آموزش و یادگیری درواقع همانند دو روی یک 

سکه هستند و بازده یادگیری فراگیران، نشان دهنده 

 ,.Saghafi et al)میزان کیفیت آموزش است 

 ی بهبودهای گوناگونی در زمینهتاکنون پژوهش(2015

دانشجویان معماری انجام گرفته آموزش و یادگیری 

 نژاد و همکاران در پژوهشی با عنوان تحولاست. مهدوی

فناوری  و تاریخ با دوسویه تعامل در معماری آموزش در

به بررسی اهمیت یادگیری تعاملی پرداخته است 

(Mahdavinejad et al., 2013). زاده و مخبری غالمعلی

های روانشناسی محیط فیزیکی ، ویژگی1919در سال 

آموزشی در جهت رشد استعداد دانشجویان رشته 

 Gholamalizadeh)اند معماری مورد بررسی قرار داده

& Mokhberi, 2015.) ای، معماری به عنوان در مقاله

 & Liuisa)ابزار یادگیری جدید معرفی شده است 

Liacuna, 2017.)  به  1911موسوی و دیگران در سال

الگوی آموزشی موثر در فرآیند یادگیری معماری دست 

کار و دژپسند در نقره (.Mousavi et al., 2019)یافتند 

، به بررسی نظریه یادگیری کلب در آموزش 1911سال 

 & Noghrekar)اند معماری از منظر اسالمی پرداخته

Dezhpasand, 2018.)  به ارائه مدل  1911سال ثقفی در

آموزش معماری براساس تلفیق یادگیری حضوری و 

سرابی و  .(Saghafi, 2015)مجازی پرداخته است 



 

 
 

 

  یمعمار یبا دروس مقطع کارشناس یریادگی یهاروش یرابطه یبررس .پروا، یارمحمودی

، بحث یادگیری معماری و تاثیر 1911موالنایی در سال 

 & Sarabi)اند آن بر دانشجویان را مطرح کرده

Molanaie, 2017 .) 1911میرمرادی در سال ،

ی معماری را مورد بررسی قرار های یادگیری رشتهسبک

های مختلف را براساس چرخه داده است که سبک

یادگیری کلب به یادگیری واگرا، همگرا، انطباق یابنده 

بندی کرده است. نتایج حاصل از و جذب کننده دسته

پژوهش نشان داده است که دانشجویان مقطع 

درصد سبک  22درصد سبک واگرا و  16کارشناسی 

باشند دهنده را برای یادگیری دارا میانطباق

(Mirmoradi, 2018 .)به  1911مشاور در سال کریمی

های یادگیری با عملکرد ی سبکبررسی رابطه

دانشجویان به خصوص در دروس عملی و کارگاهی 

ه دهد کپرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می

یانی که سبک یادگیری واگرا دارند، عملکرد دانشجو

بهتری نسبت به دانشجویان با سبک همگرا دارند 

((Karimi Moshaver, 2012 حسینی و همکاران در

های به بررسی نقش تفکر خالق و سبک 1911سال 

اند. نتایج یادگیری در آموزش دروس طراحی پرداخته

به  نشان داده است که میزان خالقیت در دانشجویان

های یادگیری مختلف، متفاوت دلیل داشتن سبک

باستانی و محمودی  (.Hosseini et al., 2019)باشد می

 های، در پژوهشی با عنوان سبک1911در سال 

طراحی معماری،  فرآیند در قیاسی تفکر و یادگیری

 2سالمون و و فلدر 1های یادگیری مدل دیوید کلبسبک

 .(Bastani & Mahmoudi, 2019)اند را بررسی کرده

ی نحوه تحلیل مصادیق های زیادی نیز در زمینهپژوهش

های یادگیری انجام و نقد معماری به عنوان یکی از روش

 گرفته است.

های دیگری نیز در زمینه عالوه بر آن، پژوهش

(، Surat & Abdullah, 2010)یادگیری موثر در معماری 

تاثیر تجربه بر افزایش کیفیت نظام آموزش معماری 

(Abbasian & Balanian, 2008) استانداردهای کیفی  و

و کمی معماری داخلی فضاهای آموزشی در جهت بهبود 

است، اما  انجام گرفته (Jalalian, 2007)سیستم آموزش 

های مناسب یادگیری متناسب با هر یک تاکنون روش

مقطع کارشناسی رشته معماری  از دروس ارائه شده در

رو پژوهش حاضر مورد بررسی قرار نگرفته است. از این

توان همین فرآیند را با تغییر باشد و مینوآورانه می

 دروس در آینده در جهت بهبود یادگیری به عمل رساند.

 مبانی نظری -2

 ط،یاز نظر مفهوم، مح یریادگیبخش  نیدر ا

ورد م یریادگیذکر انواع  تیو در نها یارتباطش با معمار

نشان داده شده  9تصویرقرار گرفته است که در  یبررس

 یریادگی یهااز روش ازیاطالعات مورد ن تیاست. در نها

مطرح شده  یبه همراه نکات مثبت و منف یدر معمار

با دروس ارائه شده در  پژوهش یهاافتهیکه در بخش 

 داده شده است. قیتطب یمقطع کارشناس

 



 

 
 

 

  یمعمار یبا دروس مقطع کارشناس یریادگی یهاروش یرابطه یبررس .پروا، یارمحمودی

چارچوب نظری پژوهش .3تصویر

 یدر معمار یریادگی یهاروش -1-2

به سه  ،1تصویرباتوجه به  یریادگی یهاروش

ت. شده اس یبنددسته گریو علوم د یدسته فعال، تجرب

مشارکت  یکه دارا ییهاصورت که روش نیبه ا

 یریادگیدر  دیو اسات انیدانشجو ایو  انیدانشجو

 یهاشده است. روش دهیروش فعال نام باشد،یم

ساخت و  د،یبازد ،یکه توسط گردش علم یریادگی

اصل دانشجو ح یتجربه شخص لهیبا مصالح بوس ییآشنا

قرار داده شده است. در  یجزء روش تجرب شود،یم

در  گریکه با مشارکت علوم د یریادگیروش  تینها

 عت،یمانند: الهام از طب شودیحاصل م یمعمار

 یریادگیاز روش  یجزئ رهیفرهنگ و غ ات،یاضیر

 نیا ادامه. در شودیمحسوب م گریبا علوم د یبیترک

 قرار گرفته است. یها مورد بررسروش

 
 چارچوب نظری پژوهش  .4تصویر

 

 یادگیری فعال. 1-1-2

این نوع یادگیری، دانشجویان را به طور مستقیم 

کند. به این صورت که گیرند، درگیر میچه فرامیبا آن

دانشجویان در حین درس باید به سواالت استاد مربوطه 

پاسخ داده و خودشان سواالتی طرح کنند و در کالس 

به بحث و گفت و گو بپردازند. پژوهشگران حوزه آموزش 

همیت این نوع روش یادگیری تاکید دارند. بر ا

های های انجام گرفته نشان داده است که مهارتپژوهش

ی ی یادگیرکسب شده و یادگیری دانشجویان در شیوه

 Mousavi)ی غیرفعال است فعال بسیار بیشتر از شیوه

et al., 2019.)  یادگیری فعال در دروسی با ماهیت نظری

استاد و دانشجو را افزایش داده ی تعاملی تواند رابطهمی

 و باعث کاهش خشکی و سردی فضای کالس شود.

 . یادگیری مشارکتی1-1-1-2

در این نوع یادگیری دانشجویان به صورت گروهی 

پردازند با هدف افزایش به انجام پروژه و تکالیفشان می

پذیری و همکاری در دانشجویان. با توجه به مسئولیت

ه در این زمینه، نتایج حاصله های صورت گرفتبررسی

حاکی از آن است که دانشجویانی که به صورت گروهی 

ه تری نسبت بکنند، یادگیری بیشتر و عمیقکار می

دانشجویانی که به صورت فردی تکالیفشان را انجام 

دهند، دارند. عالوه بر آن، این امر باعث افزایش می

یان شجواعتماد به نفس و نگرش مثبت به موضوع در دان

این نوع یادگیری (. Mousavi et al., 2019)شود می

های عملی و کارگاهی دارد بیشتر تاکید بر فعالیت

(Pahang et al., 2017 .)ی یادگیری بنابراین این شیوه

 -عملی و یا عملی-تواند در دروسی با ماهیت نظریمی

کارگاهی مطرح شود تا بازده یادگیری دانشجویان 

 افزایش یابد.

 محور. یادگیری بازی2-1-1-2

یکی از اهداف فرآیند یادگیری در معماری قابلیت 

افزایش قدرت تثبیت مطالب در ذهن و رشد خالقیت 



 

 
 

 

  یمعمار یبا دروس مقطع کارشناس یریادگی یهاروش یرابطه یبررس .پروا ،یارمحمودی

 انگیزدر دانشجو است. همواره دانشجویان مطالب هیجان

ور در ذهن خود ثبت آرا بیشتر از تجارب کسالت

 زکنند. بنابراین یادگیری به همراه بازی بیشتر امی

های رسمی بر ذهن دانشجویان تاثیرگذار است. یادگیری

بازی درواقع یک فعالیت خالقانه است که دارای 

های ذاتی برای خود است. باتوجه به اینکه ارزش

معماری امروز رویکردی یادگیرنده محور، فرآیندمحور و 

محور تمام یادگیری پروژه محور دارد، یادگیری بازی

 (.Shafaee, 2019)در بر دارد  رویکردهای ذکر شده را

برخی پژوهشگران بازی را زیرمجموعه یادگیری فعال 

های یادگیری به بیان تعریف دانند که در بخش شیوهمی

آن پرداخته شده است. بنابراین این نوع یادگیری 

تواند هم برای دروس نظری مانند سازه و ایستایی و می

ی و غیره هم برای دروس کارگاهی مانن بیان معمار

 بسیار کاربردی باشد.

 . یادگیری نقد محور3-1-1-2

مدرن، یادگیری با پدید آمدن جنبش پست

های یادگیری افزوده شد. ی نقد معماری به شیوهبرپایه

مدرن بر این باور است که یک نوشته نظام آموزشی پست

های گوناگون خوانده و تفسیر شود. تواند به صورتمی

انند توبنابراین خوانندگان با دید انتقادی به متن می

فت کنند. عالوه بر آن گفت و گوهای ای را دریانکات تازه

های حاکم باعث خلق جمعی و زیرسوال بردن فرض

به  (Sardashti et al., 2018)شود های جدید میدیدگاه

تواند در دروسی مانند همین دلیل یادگیری انتقادی می

ی آموزش از دروس طرح، مصالح، سازه که مبنای شیوه

معماری را دارند، های موردی و آثار نوع تحلیل نمونه

 بسیار اثربخش و تاثیرگذار است. 

 یادگیری موردی 

های طراحی یکی از رجوع به مصادیق یا پیشینه

ی معماری است. فرآیندهای متداول یادگیری در حیطه

این نوع فرآیند در جهت خلق آثار خالقانه بسیار 

تاثیرگذار است؛ از اینرو در دروس معماری مورد اهمیت 

ری موردی خود زیرمجموعه یادگیری است. یادگی

انتقادی است که در قسمت باال مورد تحلیل قرار گرفته 

 است.

های این نوع تجارب کسب شده از بررسی پیشینه

های جدید و انتقال موجود باعث ایجاد موقعیت

باشد های قبلی به مسائل جدید میحلراه

(Mehrsdoost et al., 2019.) ی بنابراین یادگیری مورد

برای دروس کارگاهی مانند طرح و طراحی فنی، کارگاه 

 مصالح و ساخت و غیره سازگار است.

 یادگیری بصری 

اشتراکات معنایی و صوری بین هنر و معماری 

باعث شده تا معماران برای درک مفهوم زمان، حرکت و 

فضا به سایر هنرها از جمله: نقاشی، سینما، 

ماری از اواخر سازی و تئاتر روی آورند. معمجسمه

های ی نزدیکی با شاخهمیالدی رابطه 1116ی دهه

دیگر هنر داشته است. سینما عالوه بر نقش سرگرمی 

تواند به یادگیری دانشجویان نیز کمک کند. در تمام می

تعاریف سینما، خالقیت توسط تصویر به عنوان قابلیت 

این هنر ذکر شده است. معماری نیز هنر خلق خالقانه 

 های زیادیاست. به همین دلیل این دو هنر شباهتفضا 

با هم دارند. در بعضی ژانرهای فیلم مانند تعدادی از 

های آمریکای التین، خلق فضا به عنوان هدف اصلی فیلم

دیگر از وجه ی فضا یکیمطرح شده است. کلیدواژه

اشتراکات این دو هنر است. به همین دلیل بررسی آن 

توسط سینما و معماری راهگشا در شکل، فرم و معنا 

در دروس معماری  (.Sarabi & molanaee, 2017)است 

، فرآیند طراحی 9و  2، 1مانند مقدمات طراحی معماری 

در معماری که فرم و فضا جزء اهداف درس است، 

 ت.گرفتوان از این سبک خالقانه یادگیری نیز بهرهمی

 . یادگیری تجربی2-1-2

ر به تجارب انسان و درک های یادگیری اخینظریه

او از جهان اشاره دارند. یادگیری تجربی برمبنای نقش 

اساسی تجربه در فرآیند یادگیری بنا شده است. به 
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همین دلیل فرد یادگیرنده نقش محوری یادگیری را بر 

هایی است که فرضعهده دارد. این نظریه دارای پیش

 در ادامه ذکر شده است:

 یادگیری، فرآیند است. 

یادگیری بازآموزی است، زیرا هر تجربه از  

 های قبلی درس گرفته و ترکیب آنتجربه

 ی یکپارچه است.خود یک ایده

 یادگیری یک فرآیند سازگاری با جهان است. 

یادگیری توسط تعامل فرد و محیط حاصل  

 است.

شود دانش توسط فرد یادگیرنده، خلق می 
(Noghrekar & Dezhpasand, 2018.) 

های یادگیری فرضهمانطور که در تعریف پیش

تجربی ذکر شده است، این نوع یادگیری در راستای 

افزایش خالقیت دانشجویان بسیار تاثیرگذار است 

(Beladi Dehbozorg, 2019)  و برای دروسی با ماهیت

کارگاهی که نیاز به تجربه -عملی و یا عملی-نظری

عینی و ذهنی دارند، مطلوب است. مانند درس معماری 

اسالمی که باید مفاهیمش توسط سفرها و بازدیدهای 

علمی به صورت تجربی درک شود تا ذهن بماند و 

 یادگیری را تسهیل بخشد.

 . یادگیری واگرا1-2-1-2

روش یادگیری از همراهی مشاهده و  این نوع

، یادگیری 1شود. از نظر کلبتجربه عینی حاصل می

های مختلف شده و آوری دیدگاهواگرا باعث جمع

ی حاصل شده آورد و نتیجههای متنوعی را پدید میایده

حل خالق است. این سبک معموال برای از آن یک راه

سب است. افرادی که رشته یا فعالیت هنری دارند منا

افراد واگرا از کار کردن با استاد و یا به صورت گروهی 

ها افرادی بسیار آن .(Mirmoradi, 2018)برند لذت می

توانا و خالق هستند و اکثرا این نوع روش را برای 

کنند. باتوجه به توضیحات داده یادگیری انتخاب می

های طرح و شده این شیوه یادگیری مناسب درس

مصالح و ساخت است که گاهی به صورت  کارگاهی مثل

گروهی و گاهی انفرادی به صورت کرکسیون تکی با 

های خالقانه و استاد است و احتیاج به همفکری و ایده

 هنری در جهت آفرینش اثری خاص دارد.

 . یادگیری همگرا2-2-1-2

سازی انتزاعی و آموزشگری فعال باعث مفهوم

گونه . اینایجاد روش یادگیری همگرا شده است

یادگیری برای دروس نظری و عملی که نیازمند 

یادگیری فرآیند حل مسئله و یا رسیدن از سوال به 

جواب هستند، مطلوب بوده مانند دروس طرح و فرآیند 

 طراحی در معماری.

 کننده. یادگیری جذب3-2-1-2

سازی انتزاعی که ترکیب مشاهده تاملی و مفهوم

شود. این نوع حاصل میکننده شوند، یادگیری جذب

ریزی یادگیری نیازمند تفکر منطقی، تحلیل و برنامه

است، به همین دلیل دروس نظری که نیازمند نوشتن 

ریزی هستند، مانند: های پژوهشی، تحقیق و برنامهطرح

ی توان از این شیوهدرس روش تحقیق در معماری، می

ه ریادگیری جهت افزایش بازده یادگیری دانشجویان به

 گرفت.

 یابنده. یادگیری انطباق4-2-1-2

ی عینی راه رسیدن به آزمایشگری فعال و تجربه

یابنده است. این نوع یادگیری با انجام یادگیری انطباق

های عملی، آزمایش و رسیدن به جواب همراه روش

یابنده با دروس عملی یا ی یادگیری انطباقاست. شیوه

روستا، کارگاه مصالح عملی، مانند: دروس طرح، -نظری

 و ساخت و غیره سازگار است.

 . یادگیری ترکیبی با علوم دیگر3-1-2

این نوع یادگیری از ترکیب آموزش معماری با 

ود شها، مانند: ریاضی و غیره حاصل میعلوم سایر رشته

که در افزایش انگیزه و خالقیت دانشجویان بسیار 

 تاثیرگذار است.

 . یادگیری ریاضی1-3-1-2

باتوجه به تحقیقاتی که اخیرا در این زمینه صورت 



 

 
 

 

  یمعمار یبا دروس مقطع کارشناس یریادگی یهاروش یرابطه یبررس .پروا ،یارمحمودی

گرفته است، ارتباط بین معماری با دانش و علوم مختلف 

های مهم دیگر بسیار کم و محدود است. یکی از دانش

تواند با در این حیطه ریاضی است. علم ریاضی می

های تکنیکی در بخش فرآیند طراحی و کاربرد مهارت

تاثیرگذار باشد. بنابراین هندسه در معماری بسیار 

معماری باید یادگیری از طریق علم ریاضی را به عنوان 

ابزاری برای تفکر منطقی و هم تفکر اجرایی مورد 

 & Mohamdzadeh Chianeh)استفاده قرار دهد 

Soltan Zadeh, 2018 .) عالوه بر آن ترکیب ریاضی و

معماری باعث افزایش خالقیت در طرح دانشجویان 

ریزی طراحی و قدرت سازماندهی ذهنی و برنامه شودمی

 برد.دانشجویان را باال می

 گرا. یادگیری طبیعه2-3-1-2

طبیعت یکی از منابع اصلی الهام در درس و 

های آفرینش طراحی معماری است. انواع روش و سبک

اند. به همین های طبیعت الگو گرفتهمعماری از ویژگی

دگیری و الهام از ی یادلیل ضرورت شناخت شیوه

طبیعت در دروس نظری و کارگاهی دانشجویان مطرح 

برآن، طبیعت خود عالوه (.Feizi et al., 2017)شده است 

همواره دارای حس سرزندگی، کنجکاوی، پویایی و 

تحرک است و با فرآیند یادگیری هر درسی ترکیب شود، 

 تواند از ایجاد فضاهای خشک کالس جلوگیری کند. می

 

 

 های پژوهشیافته -3

های یادگیری ذکر شده در رشته هر کدام از روش

مهندسی معماری، دارای نکات مثبت و منفی نیز 

هستند که باید مورد بررسی قرار گیرد. عالوه بر آن باید 

های نحوه مشخص شدن محتوای دروس به دسته

عملی و کارگاهی مشخص شود تا -نظری، عملی، نظری

اضر مورد بررسی قرار نگرفته بود، اگر درسی در مقاله ح

های ذکر شده برای دروس، خواننده باتوجه به ویژگی

بتواند نوع محتوای درس خود و در نتیجه، روش 

یادگیری متناسب درس مورد نظرش را پیدا کند. به 

های همین دلیل در ادامه نکات مثبت و منفی روش

یادگیری و نحوه تعیین محتوای دروس، بررسی شده 

 ت.اس

یادگیری  های. نکات مثبه و منفی روش1-3

 در معماری

های یادگیری در باتوجه به تعاریفی که از روش

معماری ارائه شده است. در این بخش به بررسی نکات 

ها در یادگیری پرداخته مثبت و منفی هر کدام از روش

تواند در ، می2شده است. مطالب بدست آمده از جدول

های یادگیری ماهیت دروس و روشایجاد ارتباط بین 

بسیار کمک کننده باشد. در نهایت راهکارهایی در جهت 

های یادگیری ارائه شده است تا بهبود نکات منفی شیوه

 بتوان حداکثر بازده را در یادگیری کسب کرد.

 های یادگیری در آموزش معماری نکات مثبه و منفی روش .2جدول

روش 

 یادگیری

 راهکار نکات منفی نکات مثبه

روش 

 فعال

های فردی در تفاوتتوجه به 

 یادگیری

 آموزش صحیح نقد مصادیق معماری تقلید از آثار معماری

ایجاد رقابت به عنوان ابزار 

 یادگیری

تاثیر سبک اساتید بر طرز فکر 

 دانشجو

کرکسیون اساتید و ارائه راهکار متناسب با 

طرز فکر خود دانشجو )درواقع اساتید باید 

فاوت ارائه حل متمتناسب با هر دانشجو راه

 پذیر باشند(دهند و انعطاف

افزایش خالقیت و یادگیری 

 راهکار معماری

عدم فرصت جهت فعالیت تمام 

 دانشجویان در کالس

بندی دانشجویان و یا توانایی مشارکت گروه

دانشجویان خارج از زمان کالسی در 
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 های اجتماعیشبکه یادگیری فرآیند حل مسئله

 یادگیریتسریع در فرآیند 

روش 

 تجربی

های موجود برخی محدودیت ارتقای دانش عملی معماری

در واقعیت باعث کاهش 

 شودخالقیت می

انتخاب پروژه با حداقل محدودیت و یا ارائه 

 هارو شدن با محدودیتراهکار هنگام روبه

ایجاد ارتباط بین آموزش و 

 واقعیت معماری

وابستگی یادگیری به شرایط 

عدم توانایی کار در موجود و 

 های گوناگونمحیط

ها و بندی دانشجویان در گروهتقسیم

ها های مختلف و در نهایت گروهمحیط

 تجربیات خود را در اختیار هم قرار دهند.

تسریع در سرعت یادگیری و 

 ماندگاری در ذهن

توانایی پرورش تعداد محدودی 

 از دانشجویان

عداد ب با تگیری از اساتید بیشتر متناسبهره

 دانشجویان

ایجاد مشارکت و همکاری بین 

 دانشجویان

بر بودن جهت رسیدن به زمان

 یادگیری مطلوب

های آسان و قابل انجام گیری از پروژهبهره

 در زمان کمتر

ایجاد ارتباط بین دروس نظری 

 و عملی

روش 

 ترکیبی

ها نوآورانه و حلپیدایش راه

 ابداعی

فهم علوم نیاز به یادگیری و 

 دیگر و ایجاد ارتباط با معماری

استفاده از اساتید به عنوان مشاور که در 

 اندعلوم دیگر تحصیل کرده

افزایش انگیزه به دلیل جذاب 

بودن موضوع و ایجاد سوال در 

 ذهن

گیری از علوم دیگر در ی بهرهیادگیری نحوه بر بودن یادگیریزمان

استفاده از معماری خود باعث کاهش فرآیند 

 شود.سایر علوم می

 ماندگاری یادگیری در ذهن

. برر،ی ماهیه دروس کارشنا،ی 2-3

 معماری

برنامه درسی رشته مهندسی معماری در سال 

در مقطع کارشناسی  1911تصویب و از سال  1911

پیوسته اجرا شده است. هدف دوره کارشناسی مهندسی 

پرورش استعدادهای خالقانه، »معماری در این برنامه، 

های عمومی حرفه معماری و ها و مهارتانتقال دانش

ح شده است مطر« حصول کارآیی عمومی در این رشته

(Supreme Council of Planning, 1997 .)  این دوره

واحد درسی است  116حداقل شامل چهار و نیم سال با 
(Najaf Abadi & Agha Hosseini Dehghani ,2016 .)

 در که است تدریس برنامه از جدایی بخش درس، هر

 ئهارا تحصیلی نیمسال یک برای و مشخص عنوان یک

 از کارشناسی مهندسی معماریمقطع  دروس .شودمی

-عملی عملی، نظری، دروس تدریس به نحوه لحاظ

در ادامه  .شودمی  بندیدسته کارگاهی و نظری

، قرار داده شده که شامل معرفی، بیان 9جدول

 خصوصیات و روش آموزش دروس از نظر محتوا است.
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 بندی دروس ارائه شده در مقطع کارشنا،ی مهند،ی معماری از نظر ماهیه د،ته .3جدول

ماهیه 

 دروس

 روش آموزش خصوصیات تعریف

 و اطالعات توسعه منظور به نظری

 دانشجویان عمومی معلومات

 .شودمی نسبت به معماری عرضه

 )فنی، تخصصی علوم اعطای

 با آشنایی و (... و اجتماعی تاریخی،

 .است در نظر هااندیشه و هانظریه

سخنرانی، کنفرانسی، پرسش و 

 پاسخ

-نظری

 عملی

 دایجا و تقویت خالقیت منظور به

 انجام کارهای برای مناسب زمینه

 .شودمی ارائه تخصصی و اصلی

 تدریس تواما فوق صورت دو هر به

 .شودمی

، ایکنفرانسی، حل مسئله، پروژه

 گردش علمی و بازدید

 تخصصی دروس مبنای و اساس عملی

 .دهدمی تشکیل را رشته

ای، گردش حل مسئله، پروژه است. خالقه فرآیندی مستلزم

 علمی و بازدید

 و علمی توان افزایش منظور به کارگاهی

معماری  رشته در دانشجو عملی

 .گرددمی تدریس

آزمایشگاهی،  کارگاهی عملیات تمرین،

 یاءاش ساختن در دانشجو توانایی افزایش

 ایحل مسئله، پروژه

باتوجه به بررسی انواع محتوای دروس در مقطع 

کارشناسی مهندسی معماری، در این بخش دروسی که 

شود، از نظر ماهیت به طور در این مقطع، تدریس می

بندی ، با ذکر اهداف درس، دسته1مختصر در جدول

 است.شده

 

 بندی دروس ارائه شده در مقطع کارشنا،ی مهند،ی معماری از نظر ماهیه د،ته .4جدول

 ماهیه     

 نام درس

-نظری عملی نظری اهداف

 عملی

 کارگاهی

     آشنایی با انواع نیروها و رفتار ساختمان ایستایی

     های مختلفآشنایی با سازه سازه

     خواص مصالح و تکنولوژی اجرا و ... مصالح

     های تجدیدشوندهبررسی عوامل اقلیمی و انرژی تنظیم شرایط محیطی

     بررسی مبانی موجود در معماری نظری معماریمبانی

     محاسبات نور و نورپردازی بنا و ... تاسیسات الکتریکی

     سیستم سرمایش و گرمایش و ... تاسیسات مکانیکی

     فرهنگ و معماری بومی روستایی روستا

     حفظ و الهام از طبیعت، معماری بومی و اقلیمی انسان طبیعت

های اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی تاثیرگذار ها و مولفهسبک معماری جهان

 بر آثار مختلف

    

     مفاهیم معماری اسالمی و برداشت از اماکن تاریخی معماری اسالمی

     )بازدید(بررسی پروژه و معماری معاصر  معماری معاصر

     های عوامل درگیر با پروژهوظایف و مسئولیت مدیریت کارگاه

    آوری اطالعات و فرآیند نگارش و چاپ  آشنایی با نحوه جمع روش تحقیق
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 پژوهش

     آشنایی با هندسه و نحوه ترسیم در معماری هندسه کاربردی

     ی ساخت ماکتنحوهآشنایی با مصالح گوناگون و  کارگاه مصالح و ساخت

     افزارهاآشنایی با نرم کامپیوتر

     آشنایی با هندسه و رنگ، پرورش ترسیم و مهارت عکاسی بیان معماری

     ارتباط با فرم، فضا و مصالح و تفکر نقادانه طرح

     رابطه بین معماری، سازه و تاسیسات طراحی فنی
     شهری و ...بررسی فضاهای  ریزی کالبدیبرنامه

     برداری و برداشت عوارض زمینفن نقشه بردارینقشه
     محاسبه مقادیر کارها و برآورد مبلغ ساختمان

     ی حفظ و مرمت آثارهای مختلف در زمینهنگرش مرمت ابنیه
     طراحی شهری، علوم اجتماعی و رفتاری و .. فضاهای شهری

 

 های پژوهشتحلیل یافته -4

در این بخش متناسب با ماهیت ارائه شده برای 

ی ، شیوه1و 2هر کدام از دروس ذکر شده، در جدول

یادگیری سازگار با آن دروس ارائه شده است تا اساتید 

انتخاب کنند که یادگیری مورد بتوانند شیوه آموزشی 

 نظر هر کدام از دروس برای دانشجویان حاصل شود.

 

 ی مهند،ی معماری های یادگیری ارائه شده برای دروس نظری در مقطع کارشنا،ی رشتهشیوه .5جدول

 های یادگیریشیوه

 

 لیسه دروس

بازی  ریاضی تجربی مشارکتی بصری

 محور

 راگطبیعه واگرا فعال موردی نقدمحور

           ایستایی

           سازه

           مصالح

           تنظیم شرایط محیطی

           نظری معماریمبانی

           تاسیسات الکتریکی

           تاسیسات مکانیکی

           ساختمان

           معماری جهان

           معماری معاصر
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ی رشته عملی  عملی و کارگاهی در مقطع کارشنا،ی-های یادگیری ارائه شده برای دروس نظریشیوه .6جدول

 مهند،ی معماری 

  های یادگیریشیوه

 

 لیسه دروس

بازی  ریاضی تجربی مشارکتی بصری

 محور

 راگطبیعه واگرا فعال موردی انتقادی

           هندسه کاربردی

           روستا

           معماری طبیعت

           معماری اسالمی

           کارگاه مصالح و ساخت

           کامپیوتر

           بیان معماری

           طرح

           طراحی فنی

           ریزی کالبدیبرنامه

           بردارینقشه

           مرمت ابنیه

           فضاهای شهری

 

 یهاوهیش نیباتوجه به ارتباط حاصل شده ب

 یدروس ارائه شده در مقطع کارشناس تیو ماه یریادگی

ارتباط  ی، نشان دهنده نحوه2 تصویر ،یرشته معمار

 .دهدیحاصل از پژوهش را نشان م جیشده و نتا جادیا

 
 های یادگیری ی بین دروس ارائه شده در مقطع کارشنا،ی رشته معماری و شیوهرابطه .5تصویر
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 و پیشنهاد گیرینتیجه -5

های هدف پژوهش حاضر ایجاد ارتباط بین روش

یادگیری در معماری و دروس ارائه شده در مقطع 

کارشناسی معماری است. نتایج حاصل از پژوهش نشان 

ی فعال، های یادگیری به سه دستهدهد که روشمی

ادگیری شود. یتجربی و ترکیبی با علوم دیگر تقسیم می

هد، دهایی که ارائه میبا شیوهفعال و ترکیبی باتوجه 

تواند برای دروس با محتوای نظری و عملی کاربرد می

رای تواند بداشته باشد. روش یادگیری تجربی صرفا، می

عملی انتخاب شود. در نهایت -دروس عملی و نظری

های یادگیری متناسب با هر یک از دروس انتخاب روش

گیری تواند باعث افزایش بازده و سهولت یادمی

توانند در تحقیقات دانشجویان شود. پژوهشگران می

های تدریس متناسب با آتی، همین روند را برای شیوه

های یادگیری دروس مقطع کارشناسی و یا شیوه

متناسب با دیگر مقاطع تحصیالت تکمیلی رشته 

هایی که در این مهندسی معماری ارائه دهند. پژوهش

ت آموزش معماری گیرند، در پیشرفحیطه صورت می

 تاثیرگذار است.
 

 

 هانوشهپی -6
1. Kolb 

2. Felder & Soloman 
3. Acquisition 
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