
 

هدف اصلی آن، یافتن راهکارهای جدید  های یادگیری، یکی از مباحث مطرح امروزی است که  روش

های گذشته، تغییرات چندانی  برای ارتقای کیفیت آموزشی است. ساختارهای آموزشی ایران در دهه

های نوین آموزشی است. آموزش ترین دالیل آن، ناآشنایی اساتید با روشنکرده است که یکی از اصلی

برای انجام این    .های خاص خود همراه استچیدگینیز مانند دیگر علوم با مسائل و پی  معماری ایران

بندی  های آموزشی، بررسی و دسته، با تحلیل استقرایی محتواهای نظری، ابتدا انواع روشپژوهش

اند، سپس هر کدام در دو دسته، شامل روش و راهکار کاربردی، الگوسازی شده  نظری و عملی شده

چهارچوب تشکیل  و  آنمحتوای  هدف ها مشخص  دهندۀ  روش،  قسمت  در  است.  تعیین    شده  ما 

گیری محتوای موضوعی آن از نظر متد آموزشیِ مدنظر است. در گزینۀ فرایند،  چهارچوب کلی شکل

اند. سپس  کاربرد و روند استفاده از آن روش و ابزارهای ممکن در آن روند آموزشی، مشخص شده

های ممکن  ایران، با هدف یافتن پتانسیل  اساس معیارهای مؤثر در آموزش معماری   موارد انتخابی بر

های  اند. درنهایت، پس از تحلیل نظریِ روشهای آینده، ارزیابی کیفی تطبیقی شدهبرای پژوهش 

های بسیاری مشخص آموزشی با معیارهای ساختاری تأثیرگذار در آموزش معماری ایران، پتانسیل

کی از راهکارهای معتبر معرفی شده است؛  اند که در میان آنها روش مبتنی بر حل مسئله، ی شده

 های فراتری نیاز دارد.ولی ارزیابی دقیق هر کدام به پژوهش 

 اهداف پژوهش: 

 ها.  های  آموزشی و شرایط کاربرد آنها و روش.بررسی گونه1

 گرا در معماری.های روشهای آموزش نظری و عملی و درک چهارچوب.تحلیل روش2

 سؤاالت پژوهش: 

 های آموزشی وجود دارد؟ ها و روشساختار نظام آموزشی ایران چه گونه.در 1

 ها و ساختارهایی وجود دارد؟ .در آموزش معماری در ایران چه روش2

 
 

 

 

 

 homankhajehpour@yahoo.comایران آباد، نجف اسالمی،  آزاد دانشگاه  آباد،  نجف واحد معماری، گروه دکتری، دانشجوی1
 saghafi@aui.ac.ir ، اصفهان، ایرانهنر  دانشگاه ، معماری  دانشکده ،معماریدانشیار گروه   2
  shahab.kariminia.uni@gmail.com.ایران آباد، نجف اسالمی،  آزاد دانشگاه  آباد، نجف واحد  معماری، گروه  استادیار، (مسئول نویسنده)*3
  m.piravi@aui.ac.ir.ایران اصفهان، اصفهان، هنر دانشگاه هنر عالی   هایپژوهش   دانشکده هنر،  پژوهش  گروه  دانشیار،4

 مقاله پژوهشی 

 42  شماره

  18دوره

 152الی   135صفحه  

 1398/ 07/12تاریخ ارسال مقاله:         

 24/02/1399                تاریخ داوری:

 22/04/1399      تاریخ صدور پذیرش:

 01/06/1400                تاریخ انتشار:

 ، آموزش معماری

 ، ها و معیارهای ساختاریروش

 آموزش عملی و نظری. 
 

ثقف  خواجه  هومن,  محمودرضا,  یپور,   ,

پ این  یمیکر شهاب,  ونک,    یراوی, 

  یارهای(. روش ها و مع1400. )هیمرض

 ی در آموزش معمار  رگذاریتاث  یساختار

اسالمرانیا هنر  -135(,  42)18,  ی. 

152. 

dx.doi.org/10.22034/IAS

.2020.234149.1258 

)/4.0http://creativecommons.org/licenses/BY/(  

 ایران  معماری آموزش  در تأثیرگذار ساختاری معیارهای و هاروش

 

 

dorl.net/dor/20.1001.1.1

735708.1400.18.42.9.0 

 

 

 

 4ی ونکراومرضیه پی 3 نیا ، شهاب کریمی  2، محمودرضا ثقفی  1، هومن خواجه پور

 

file:///C:/Users/Erfan/AppData/Roaming/Microsoft/Word/dx.doi.org/10.22034/IAS.2019.95821/
file:///C:/Users/Erfan/AppData/Roaming/Microsoft/Word/dx.doi.org/10.22034/IAS.2019.95821/
file:///C:/Users/Erfan/AppData/Roaming/Microsoft/Word/dx.doi.org/10.22034/IAS.2019.95821/
http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/
file:///C:/Users/Erfan/Downloads/AMD.Catalyst.Software.Suite.15.7.1.Win.10.64bit_www.Downloadha.com_
file:///C:/Users/Erfan/Downloads/AMD.Catalyst.Software.Suite.15.7.1.Win.10.64bit_www.Downloadha.com_
file:///C:/Users/Erfan/Downloads/AMD.Catalyst.Software.Suite.15.7.1.Win.10.64bit_www.Downloadha.com_
file:///C:/Users/Erfan/Downloads/AMD.Catalyst.Software.Suite.15.7.1.Win.10.64bit_www.Downloadha.com_
file:///C:/Users/Erfan/Downloads/AMD.Catalyst.Software.Suite.15.7.1.Win.10.64bit_www.Downloadha.com_
file:///C:/Users/Erfan/Downloads/AMD.Catalyst.Software.Suite.15.7.1.Win.10.64bit_www.Downloadha.com_
https://orcid.org/0000-0001-7779-7132


ها و معیارهای ساختاری تأثیرگذار در آموزش معماری روش 136   

 ی ونک و انیا، مرضیه پیر، شهاب کریمیپور، محمودرضا ثقفیهومن خواجه

 مقدمه 

های مطالعه و آموزش همواره در حال تحول و  معماری یکی از علوم کاربردی است که در ایران و جهان از نظر روش

به دو دستۀ ساختار کالسیک )سنتی( و مدرن  دهد که  ها نشان میتکوین است. بررسی آموزش معماری در جهان 

شاگردی در ایران است. آستانۀ گونۀ    زیبای فرانسه و سیستم استادشود؛ نمونۀ گونۀ نخست، مدرسۀ هنرهای  تقسیم می

های زیادی برای ارتقای فرایند آموزشی هنر و معماری  دوم، از زمان تأسیس مدرسۀ باهوس آلمان است که در آن تالش

فرایند و  های علمی و ارزیابی آموزش معماری در طی چند دهۀ گذشته آغاز شده و به همراه آن،  انجام شد. پژوهش

های آموزشی در ایران و  ترین این روشهای جدیدی برای ارتقای معماری معرفی شده است. یکی از متداولدیدگاه

شوند  ها میعلمی است. دانشجویان اصوالً تشویق به بازدید میدانی از سایت  از بازدید و گردش  دیگر نقاط جهان، استفاده

  نشان  ها پژوهش  متأسفانه  .کنندبه طراحی می   اقدام   شدهساخته  محیط   طریق  ز مختلف ا  های پدیده  مشاهدۀ   منظوربه  و

ترین  عمده  از  ساده  اینمونه  این.  نیستند  ساختاری  پژوهش  قالب  در  و  اندغیرجدی  هاتمرین  و  بازدیدها  این  دهدمی

  های آموزشی، وجودسیستمتوجه در  ترین مسائل شایانشده در آموزشی معماری است. یکی از اصلی  راهکار استفاده

  به   هاآن  تدریس   کنند   ادعا  توانندمی  مدرسان  عدم کاربرد دانش است. تعداد محدودی از   و  عمل   و   تئوری  بین   شکاف

ها، نوع و روش آموزش است.  ترین ضعفیکی از بزرگیید شده است.  تأ  آموزشی   هایپژوهش  طریق  از   چشمگیری  میزان

 یران، آموزش، مبتنی بر ارائۀ شفاهی است.  در بسیاری از نقاط جهان ازجمله ا

درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است اما آثاری  

معماری،    آموزش  هایگوید: برنامهباره می( دراین2010نبیح ) اند.  به بررسی مسئله آموزش در معماری در ایران پرداخته

دانش به دست آورده شده توسط    از  استفاده   از  آموزاندانش  انکار  و  کارگاه  از   جداشدن  به  تمایل   سخنرانی،   بر  مبتنی

  های آموزشی متفاوتی برای ارتقای کیفیت آموزش و از، روشاساس  نیا  بر.  (Nabih, 2010: 90)ها است  نآ  خود

  فرآیند  شده، یادگیری فعال است که در آن، ن ساختارهای کلیِ معرفیاند. یکی از ایهای آن معرفی شدهبردن ضعفبین

  انعکاس  به  را   آنها   و   فعال نموده  ها، پروژه  با   در این راهکار، دانشجویان را   است.  ها مدنظر فعالیت  در   دانشجویان   مشارکت

  بهینه  آموزش  راه  بهترین  سخنرانی،  به  دادنگوش  با  غیرفعال  یادگیری   .کنندمی  ترغیب  آنها  کاربرد   و  فردی  مفاهیم

های آموزش معماری آشنا شوند تا از راهکارهای  . الزم است اساتید با انواع روش(Khalifa, 2017: 26, 27)نیست  

های  خصوص در دوران مدرن امروزی که پیشرفتجدیدی برای ارتقای کیفیت آموزش دانشجویان استفاده کنند؛ به

کند و نظام و معیار آموزش در ایران نیازمند تغییرات و  ه اصول جدیدی را معرفی میپژوهشی و تکنولوژی، هر روز

ها و  های کیفی و کمی به بررسی روشپژوهش حاضر بر آن است تا با تکیه بر داده  افزایش رویکردهای جدید است.

 ها بپردازد. های ساختاری آموزش معماری در ایران و ماهیت آنگونه

 معماری.آموزش 1

های دیگر متفاوت است؛ ولی تاحدی با  خود فرایند خاصی است که نسبت به بسیاری از رشتهنوبۀ آموزش معماری، به

های جدید و فعالی الزم  ها، رویکردهایی چون پزشکی و پرستاری همتاست. در تمامی این رشتههای آموزش رشتهروش
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ما چیزها را نه در ماندن  کند  گونه که شیرازی بیان میداشته باشد؛ بدینهای دوران را در محتوای خود  است تا جنبش

  باید  باشد،  پویا  اگر  پرورش،  و  (. آموزش 127:  1389ی،  رازیش فهمیم )میو پوییدن   کردن و ایستادن، که در حرکت

  ها فلسفه  همۀ  از  باید   خاص،  هایایدئولوژی  و  اعتقادات   جای باشد. به  زندگی   ظاهریِ  هایمحدودیت  و   هنجارها  با   مطابق

  جدید   فلسفۀ  به  را   هاآن  و   گرفت  آموزش  شود، گرفته می  نظر   در عملکرد  منزلۀ به  فعلی  شرایط   در  آنچه  الهام گرفت و از

معماری  . در ایران باوجود نیاز وافر  (Akinsanya, 2014: 15)کنند    تأمین   را   زندگی   باالتر  های ارزش  تا   کرد   تبدیل

آموزش از  بسیاری  مباحث،  از  عملی  ادراک  بهبه  میها  انجام  شفاهی  روش  به  نظری،  مباحث  آموزش  شود.  ویژه 

ضعفمحدودیت معماری  رشتۀ  در  شفاهی  آموزش  )های  سالما  دارد.  همراه  به  را  بسیاری  خصوصیات 2013های   )  

  یادگیری(  کند: الف بندی میاین عناوین تقسیمبه    را  معماری  در  سخنرانی   بر  مبتنی  های ماژول  از  تدریس   هایروش

. هر  (Salama, 2013: 10)فرضیات    مقابل   در  واقعیت(  ب  و  ها پدیده  رفتار   احساس  مقابل  در   ها دربارۀ پدیده  نظریه

این موضوع در    (Dall’alba, 2005: 3)اند  ، در مسئولیت یادگیری سهیممعلم)ها(هم  )ها( و  رندهیادگ ی  دو، هم  و 

 های دیگر صادق است. تر از بسیاری از رشتهمعماری بیش

نکتۀ شایان توجه دیگر در آموزش معماری، امکان رشد و ایفای خالقیت، هم در اساتید و هم در دانشجویان است؛ به  

فرایند یادگیری، افراد در سطوح و توانایی   (، و جایگاه 1های متفاوتی قرار دارند. با توجه به تصویر )همین دلیل در 

مورد نیاز است تا به حداکثر پتانسیل خود دست یابند. این نکته    خاصی   آموزش   روش  هر سطح،  برای   متفاوت  یادگیری

 را در هنگام انتخاب راهکارهای آموزشی و پژوهشی معماری باید در نظر گرفت.

 
 (Hunt, 2008: 41)(: جایگاه ارتباطی توانایی و کسب مهارت افراد  1تصویر )

 اند: آموزش معماری به شرح ذیل درسی  هایبرنامه ارتقای در جه نکات درخور تو

 . بهبود انتقال دانش برای تشویق یادگیری بیشتر دانشجویان با:1

  عمق  افزایش  منظور  به  کمتر،   های ترم  یا  ها دوره  به  نیاز (  الف( ادغام تئوری با عمل؛ ب( ادغام مفاهیم در کل دوره؛ ج 

 تا پایان عمر. ی ریادگی هایمهارت شیافزاها؛ د( فعالیت
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 : آموزشی با محتوای ارتقای . 2

  هایمهارتاخالق،    ،یاجتماع  ریثأ)ت  ایحرفه  های؛ ب( کسب مهارتو در حال ظهور  دیجد  یهایآورفنالف( استفاده از  

  ها کارگیری روشی؛ د( بهو عدد   یوتریکامپ   هایی؛ ج( کسب مهارتاقتصاد  هیتوج  ،یپروژه، مسائل جهان  ت یریمد  ، یمیت

 .  (Lamancusa, 2006: 653)ی طراح یو ابزارها

ترین روش ارتقای این  های تحصیلی است؛ ولی سریعیکی از راهکارها برای اعمال چنین ساختارهایی، تغییر سرفصل

  های آموزش دانشگاهی است. نخستین مرحله برای اعمال چنین موضوعی، آشناییروزرسانی و تغییر روشمباحث، به

  یذهن   تیبر خالق ی،  طراحهای آموزشی  های آموزش معماری است. امروزه، پارادایمدهندۀ روشبا انواع و عوامل تشکیل

  یازنظر علم   ی،آموزش طراح  نکهیا  یبرا  .استتمرکز  م  ی نیع   تیبر عقالن  ی ستی ویتیپوز  رویکرد   م یاما پارادا  ؛ دنتمرکز دار

  ۀکه ارزش تجربمعرفی نمود    ی دیجد  م یپارادا  دیبا  ا ی  ردک  ترمنطقیآن را    د ی، باشودتر  پذیرو اعتماد  ترسختشدت  به

 .(Wang, 2010: 173)گیرد خالق را دربر

 .عوامل مؤثر در آموزش معماری2

با هدف    ی وریادگی  در جهتآموزمحور،  دانش  با رویکرد  د یبا  و   ست یاطالعات ن  انباشتکسب و    ۀ مسئل  صرفاً  آموزش،

)د(    ی؛)ج( آگاه   ی؛ )ب( کنجکاو  ؛ل یتحص  رشی)الف( پذ  : فراگیران با کمک این موارد صورت گیرد  و توسعۀ  تیهدا

ی  ( تفکر اخالقح و استقالل و )  خودمختاری(  ز )  روش مناسب؛(  و)  ؛بودن و دقتایحرفه(  ه)  ؛ قیعم  ییدانش محتوا

(Pugnale, PARIGI, 2012: 2) قط باعث سردرگمی دانشجویان  . اعمال این موارد بدون فرایند یا رویکرد خاص، ف

 شود.  می

انتقاد.   ه ینظر  خ، یوجود دارد: تار  یمعمار  ۀ سه نوع گفتمان در رشت حال،  نیباا؛  ستین  آنها کامالً مشخص  ن یمرز ب  و 

و    خ یبا تار  یتا حد   هیاست و نظر  ریزبین   نسبتاً   ی از آثار گذشته است، نقد معمار  ی فیتوص  ی، معمار  خ یتار توان گفت  می

آنها  حال ولی درعین  ؛دارد   ی انتقاد همپوشان است  از  و    اساس  بر  نیگزیجا  هاییحلراه  رایز  ؛ متفاوت  نظم  مشاهدات 

 (Sirowy, 2010:28)دهد می ائهشدن به مسائل ارک ی نزد یبرا یفکر  دیجد هایپارادایم ا ی یکنون ت یانضباط وضع

 نقش کلیۀ این عوامل در فرایند یادگیری توجه شود.های آموزش، باید به ، در ساختارهای روشن اساسیا بر

طور  ( است. بهOA)  1جینتا  یاب یارزای از فرایند  های آموزشی ازجمله ایران، روش آموزش، گونهدر بسیاری از سیستم

روش   آن،  ، جینتا  یابی ارزخالصه،  در  که  است  تربیتی  عامیانه  ارزدانشجویان  یریادگیاهداف    قضاوت  نتایج    ی ابی، 

مدنظر هستند.    (Gallagher, 2012: 42)  ی لیتحص  ۀبهبود تجرب  یبرا  ج ی نتا  کارگیری به  و   دانشجویان   آمده از ستدبه

از هر نهایی، بیش  ارزیابی  این روش، سنجش و    سیتدر   یهاسبک در    یطورکل بهگیرد.  چیز مورد توجه قرار می  در 

  ن یا  .آیدبه دست می  جوبا دانش  استاد   تعامل   طریق از    این دانش   شود می  ی منبع دانش معرف  کارگاه   استاد   معماری، 

چهار سبک    .دهدمینشان    یعنوان مربخود را به  ت یموقع  ، استاد است که در عمل  یمستلزم حس رفتار شخص  م ی پارادا

عنوان  به  ی( مرب3  ؛یعنوان مقام رسمبه  ی( مرب2استاد؛    عنوان متخصص/به  ی( مرب1ند از:  اشده عبارتفیتعر  یآموزش

خصوصی در  . در هنگام انتخاب روش آموزشی به(Ashkan, 2016: 53)  ندهیعنوان نمابه  ی( مرب4کننده؛ و  لیتسه
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( پنج عامل  2016دروس کارگاهی، عوامل بسیاری باید برای یادگیری دانشجویان در نظر گرفته شوند. چو و کیم )

و    افتهیسازمان  ار یآموزش بسب(  فمند در حل مشکالت؛  هد   نیتمراصلی را برای موفقیت تحصیلی بیان کردند: الف(  

آموزش در  د(    افته؛ یساختار  ن یتمر  ی طوالن  های دوره  یبرا  ت یآموزش خالق ج(    نانه؛ یب واقع  هاینمونه  اساس   برمنظم  

 :Choi, Kim, 2016)  هدفمند با هدف کسب دانش و مهارت خاص نیتمره( گسترده؛ و  های مهارتدانش و   ۀنیزم

  ان یدانشجو  یبرا  ی ریادگی  های شیوه  ن یبهتر  کنندمیادعا    ها پژوهشخود را دارد،    یریادگیسبک    هرکس که  یدرحال .  )7

از دناعبارت  ی معمار باشد  اطالعات کالم  ،به دنبال آن  که   یواقع   ی ایو دن  یبصر  یای ند   ,Khalifa)ی وجود داشته 

2017: 27( . 

 .انفصال نظری و عملی در آموزش معماری3

(  2013شود. الفتهوس )رشتۀ معماری با وجود اثرگذاری عملی، در بسیاری از نقاط جهان به گونۀ نظری آموخته می

  کند.میی فعالیت  نه عملی و  طور کامل در قالب نظربه  یمعمار  وپرورشکند که آموزشنیز این موضوع را تأیید می

بزرگ کارفرما  ن یب  ی شکاف  مدرسان و    نده یآ  ان ی انتظارات  دارد   آموزش  در  (Lofthouse, 2013: 15)  وجود   .

اینسیستم به  نبوده است؛ چنانچه  های آموزشی گذشته این شکاف ساختاری  از    یمعمار بخش   ، و رم  ونان یدر  گونه 

به حساب    یساختمان  تی وساز در سااز ساخت  یشو بخ  ی مطالعات نسب  یکه در آن زمان به معن   آموختمیرا    یتئور

  ی آموزش نظر  نیبنابرا  ؛ وجود نداشت  ی شهر  یزیرو برنامه  یمهندس   ،یمعمار   نیب  ی روشن  ز یتما  چی ه  آنجا در    .آمدمی

در   ها مدت  «، نیتمر»کلمه  . گفتنی است  (Krupinska, 2014: 19)گرفت  میزمان صورت  طور هممعمار به  ی و عمل 

در خدمت    تواندمی  زین  نی اما ا  ؛ از عمل باشد  دی تقل  ی به معنا  تواندمی  ه ی. نظرشدمیاستفاده    « هینظر»با اصطالح    سهی مقا

ۀ  به مطالع  طورمعمول به  . فراگیران (Manen, 2007: 14)نشان دهد    خود را   ، عمل  از  ت یماه  ا ی  از عمل   ی رویعمل، پ

  کردندتالش می  شهیها، همیشناس گونه  ای  هانظریه   طریق  ازآن    حیتوض  یو براشدند  می  ق یشده تشوساخته  زیستمحیط

 . (Salama, 2010: 292)کنند برجسته نگاه  هاینمونه به 

  یا   تمرین   برای  پژوهش   یا  پژوهشی   تمرین   بر  و   صورت گرفته  ی ادی ز  های تالش  ،«تمرین  - تئوری   شکاف» با  مقابله   برای

  ی عمل  فعالیت و    ینظر  وجویپرس  کند میتالش    2ی مثال، پژوهش عمل. برای  استشده    د یک أت  پژوهش  با   عملی   برخورد

ها  . چالش(Küpers, 2011: 101)پذیر شود  درک  ،دیجد  هایشکلو    یعمل   جینتا  ۀبا تمرکز بر توسع  د ورا با هم بسنج 

  نمیا  به  مهندسی   زشموآ  های برنامهدر    عمل و    علم   تلفیقاز    صحبت   که   مانی زدهند  می  ن نشا  جدید   ن های قرواقعیت  و

گیرد  برمیدر  نیزرا    نسانیا  و  جتماعیا  مباحث  بلکه  ،شودنمی  ودمحد  دیما   و  های فنیبه جنبه  مهندسی  عمل  آید،می

اند در این امر  های آموزشی مختلف تالش کردهپژوهشگرانِ بسیاری با ایجاد و تحلیل روش  (.10:  1392،  نژادمطهری)

بندی کرده است. البته در  های یادگیری دانشجویان را دسته(، سبک 1تأثیرگذار باشند؛ مانند معماریان که در جدول )

ها و نیز راهکارهای کاربرد نظری و عملی آنها ازنظر کاربردی، ساختاربندی  این جدول، عامل ضعف بسیاری از این تحلیل

 نشده است.

 



ها و معیارهای ساختاری تأثیرگذار در آموزش معماری روش 140   

 ی ونک و انیا، مرضیه پیر، شهاب کریمیپور، محمودرضا ثقفیهومن خواجه

 

 (8: 1390یری دانشجویان )معماریان، های یادگبندی سبک(: جمع1جدول )

 شرح سبک یادگیری 

 یادگیران حسی 

(Sensing 

Learner ) 

-ها و تجربهمند به یادگیری حقایق، دادهیادگیری از طریق مشاهده و گردآوری اطالعات توسط حواس. عالقه

 ها. پیچیدگیهای استاندارد و عدم تمایل به کردن. تمایل به حل مسائل به روش

 یادگیران درکی 

(Intuitive 

Learner ) 

ها و کشف روابط. تمایل به  مند به اصول و نظریهدریافت غیرمستقیم توسط ناخودآگاه با تفکر و تصور. عالقه

 عالقه به تکرار.نوآوری و بی

 یادگیران دیداری 

(Visual Learner) 

ب به صورت شکل، نمودار، فلوچارت، فیلم، نمایش و  یادآوری بهتر مشاهدات. ترجیح دادن ارائه بصری مطال

 مانند آن.

 یادگیران شفاهی 

(Verbal Lerner) 

 شفاهی.   توضیحات یا شدهنوشته  ترجیح دادن مطالب طریق کلمات، بیش از دیگر موارد. از  کسب اطالعات 

 یادگیران کنشی 

(Active Learner) 

مند به انجام دادن کار  انجام دادن کاری درباره آن. عالقهدرک اطالعاتِ بیشتر در مورد یک موضوع با 

 گروهی.

 یادگیران فکری 

(Reflective 

Learner ) 

 مند به کار فردی.درک اطالعات بیشتر در مورد یک موضوع با تفکر درباره آن. عالقه

 یادگیران تربیتی 

(Sequential 

Learner ) 

های کوتاه و طی  منطقی. تمایل به یادگیری در مراحل و قدمهای منظم و طی مسیر فهمیدن به صورت گام

 مراحل برای رسیدن به جواب.

 یادگیران یکپارچه 

(Global Learner) 

های بزرگ. حل سریع مسائل مهم با به دست آوردن تصویر کلی.  های بلند و جهشتمایل به یادگیری با گام

 نگر و دارای تفکر سیستمی.کل

 

 خودمحور .آموزش4

شدۀ امروزی، یکی  های آموزشی مطرحعماری خودمحور و خودآموزی دانشجویان برای یادگیری، در بسیاری از روشم

آید. در کل، سه راهکار بنیادی برای کمک به دانشجویان در یادگیری  از عوامل اصلی یا جزئی در فرایندها به حساب می

  انیبخش دانشجوکه الهام»وجود اساتیدی  ،  «دوش  انیکه باعث عالقه دانشجو  یط یمحاند از: »ایجاد  وجود دارد که عبارت

  ،خودآموز  یریادگ. ی(Cheng, Cheng, Tang, 2010: 100)ی«  ریادگیخودبارۀ  در  دانشجویانآموزش  »و    باشند«

  .گیردمیر قرا دانشجویاندر کنترل   عمدتاً یریادگی فیوظا  ، که در آن  است یریادگیآموزش و  دهیسازمان ی درروش

 . رندیبه عهده بگ  ی خودمختار و انتخاب فرد  ی ریادگی  یخود را برا  ی شخص  ت یتا مسئول  است  دانشجویان   تالش  آن، هدف  

خود    یریادگ یآموزش    مستقیماً  تا داشته باشند    شدههای کسبمهارت  نیتوسعه و تمر  ی برا  ی فرصت  د ی با  رندگان یادگ ی
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بخش بهبود  ساعبارت  خودآموزیهای  مهارتد.  نرا  از:  ارزؤند  از  انتقاد  جد  یاب یال،  و    ییشناسا  د،یاطالعات  دانش 

 . (Kaufman, 2003: 213- 214) آن ج یو نتا  یریادگیدادن انتقاد از روند  مهارت خود و بازتاب های شکاف

 ایران معماری آموزش  در تأثیرگذار ساختاری معیارهای و  هاروش .5

 های نظری .روش1.5

  معموالً  ی« کهفیتوص  یتئور نمود؛ »  می را به سه گروه تقس  یمعمار  ی مطالعه، تئور  یهدف اصل  اساس  ( بر1996نزبیت )

به سطح  که    ی« ح یتوض  ی تئور»؛  کند میگزارش    را   ا یاش  گذشته   ا ی  ی فعل  ت یوضع  دهد و میطرف را نشان  یب  تیموقع

  یابی به ارز  حیاز توض  ی«نظارت   یۀنظر»است و  اینچنین    یءچرا شکه    کندمی  قیتحق   رسد و می  فیاز توص  تریعمیق

شناختی:    ی گیردیا   لف( : اشوندمی  بندی تقسیم  کلی   دستۀ  سه   به  ی گیرد یا  هایسبک   کلی،  بندیدسته  در یک   . رسدمی

  مسائل و    سپارد می  به خاطررا    ت طالعا ا  ، کندمیرا ادراک    موضوع  شخص   که   شوند می  طریقی تعریف  به  ها سبک   عنو  ینا

  دنکررکا  ر، پشتکا  مانند   ه گیرندد یا  هیجانیو    شخصیتی   های ویژگی  برگیرندۀ درعاطفی:    ی گیرد یاب(    کند؛ می  حل را  

و   د دار شناختی فیزیولوژیکی: جنبۀ زیست ی گیرد یاج(    ست؛ ا نیوبیر های کنندهتقویترد    یا  ش پذیرو  فردی یا جمعی 

  لیتما  (. مدرسان 158:  1391دامن،  است )آیتی و خوشاو    یادگیری  بر  مؤثر  فیزیکی  محیط  به  د فر کنش وا   برگیرندۀدر

  است را  یمعن یب شود و به تصور آنهاسادگی استفاده میی که در کالس درس بهتئور اوینعن بارۀ در  یدارند دانش علم 

بگذارند مدرسان کنار  نظربر    بیشتر  .  کهدانش  با  ی  و  روز  هایفعالیت  دارند  می  شان هر  تمرکز  است،  کنند  سازگار 

(Henriksson, 2012: 1). 

  هینظر  کی سپس  شوند؛  می  ل یوتحلهیو تجز  ی آورجمع  ها داده  ،که در آناند  زمینه  بر مطالعات  ی مبتن  ی، مطالعات نظر

ی استفاده  تئور  ۀتوسع  یبرا  ی اس یو ق   ییالگو  کردی از رو  ی نظر  های. روشاست  ها آن داده  مبتنی برکه    یابد میتوسعه  

اند که  های آموزش نظریِ بسیاری تا به امروز تعریف شده. با این شرایط، سبک (Creswell, 2014: 174)کنند  می

  ی اصل  نمونه  چند دارند. در اینجا   برخی از آنها قابلیت کاربرد عمومی و برخی کاربرد مخصوص یک یا دو رشته مشخص

 شوند.ها تحلیل میی به همراه روش و مراحل اجرای آنردر آموزش معما  استفادهبا قابلیت و پتانسیل 

 3پدیدارشناسی تفسیری .2.5

های آموزشی است که در چند دهۀ گذشته در آموزش  یکی از روش  (،IPAی ) ریتفس  سی شناپدیدار  ل یتحل  و  هیتجز

بر و  است  شده  ساختاری،    معرفی  شرایط  فرآاساس  و  معنا  دارد،    ندهایبه  علل    به  نه توجه  و  بارۀ  در  .آنهاحوادث 

  ی معنا  باید براست که ابتدا    ی معن  ندیب  نیا  . یابدمیمفهوم    ۀ نیدر زم  ،فرد  ی برایسازی، معن پدیدارشناسی تفسیری

پدیدارشناسی    . شودتمرکز    آمده دستازآن، بر روی نتایج بهو پس  رابطه(   ا ی   ند یفرآ  داد، ی رو  کیمثال  رای  تجربه )ب  کی

  ی ل یتحل  ج ی نتااز  اما    گیرد؛قرار نمیاستفاده  مورد    هیساختن نظر  یبرا  معموالً و    کند نمی  ش یرا آزماها  فرضیه  تفسیری 

. ساختار  (Larkin, Thompson, 2012: 102- 104) شود میموجود استفاده  هیوگو با نظربازکردن گفت یآن برا

 ,.Larkin, Thompson, 2012; Palmer et alاساس تحلیل منابع مطرح در آن )   و فرایند آموزشی این روش، بر

طور کل در این روش در  بندی شده است. به( جمع2در تصویر ) (2009 ,;;;;;; ; ;;;;;;; ,;;;;; ;2010
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ها با مصاحبه  شوند. این دادهآوری میها جمعهای اولیه، طرح شده و دادهوتحلیل تجربیات افراد، فرضیهابتدا با تجزیه

 شوند. های خاص موضوعی برای آموزش، تعیین و تولید مییابند و درنهایت، زمینهش میو سؤاالت گستر

 
 ی )منبع: نگارنده( ریتفس  سیشنا(: روند نظری و کاربردی روش پدیدار2تصویر )

 4جویانه.آموزش پرسش3.5

های جدید است که در چند دهۀ گذشته طرفداران بسیاری  آموزششدۀ  های تعریفجویانه، یکی از روشآموزش پرسش

کند  می  تیتقو  را  موضوعات  از  دانشجویان فهم    ،وجوبر پرس  یمبتن  یریادگ (، ی2010پیدا کرده است. طبق گفتۀ سالما )

 .(Salama, 2010: 279)کند و ایجاد عالقه در کالس یاری می  یرا در درک اهداف درس  و آنها

و    بحث  ، پژوهش  ، یسازمفهوم  ،یریگ : جهتکندبرای این روش تعریف می  ی کل   پژوهشپنج مرحله  (  2015پداست )

. با تحلیل و ارزیابی این منابع و نتایج حاصل از تحقیقات پژوهشگران  (Pedaste, et.al., 2015: 47)ی  ریگجهینت

)Bose, 2007; Friedman et al., 2010)دیگر   این روش در تصویر  آموزشی  راهکار  ترسیم شده است.  3(،   )

های  و بررسی  شود با ایجاد فرضیه و سؤال در زمینۀ مباحث نظری و نیز با پژوهشطور خالصه، دانشجو تشویق میبه

های فکری  های گروهی و ارتباطی با دیگران، نتایج خاصی را به دست آورد و بازتاب آن را در زمینهشده و بحثهدایت

 و درسی خود نشان دهد. 

 
 جویانه )منبع: نگارنده( (: روند نظری و کاربردی روش آموزش پرسش 3تصویر )

 5گرا.آموزش مدرک4.5
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هایی است که اساتید تا به امروز  توان آموزش بر پایۀ نمونه نیز نامید. این روش یکی از روشگرا را میآموزش مدرک

  اساس   بر  ی ریادگی  هایبرنامه، توسعه  مدارکبر    ی مبتن  ن یتمراند.  های مختلف انجام دادهها به شکلدر بسیاری رشته

  وسیلۀهب  یریادگ ی از انتقال    ی بانی پشتاین روش با    .انهیعام  هایحکمت  یا  هاافسانه  ،مد زودگذر   بر پایه  نهند،  شواهد معتبر

کارشدۀنمونه  میگوناگون    های  اگیردانجام  کمک    هاینمونه  ین.  ی میکارشده  خودکار  به  رندگانی ادگکنند  طور 

. این  (Clark, Nguyen & Sweller, 2006: 16 & 214)کسب کنند    یذهن  نیتکرار تمررا با    د یجد  های مهارت

استفاده   و  تعریف  ابزارهای جدید،  از  استفاده  پایۀ  بر  قدیمی در ساختارهای جدید،  با وجود مفهوم ساختاری  روش 

هایی  ها و نمونهآوری دادهدهد. در کل، هدف این روش، جمع( فرایند کلی استفاده از آن را نشان می 4شود. تصویر )می

و ادراک ذاتی مباحث برای دانشجو تفسیر شود تا در طی این آموزش، دانشجو    است که با کمک آنها، ارتباط، اختالفات 

 های جدیدی را فرا گیرد. مهارت

 
 )منبع: نگارنده(   گراآموزش مدرک (: روند نظری و کاربردی روش  4تصویر )

 6شناختی مهارت .یادگیری5.5

با توجه به  شود  ترین عوامل دروس نظری یعنی حافظه تأکید دارد. در این روش تالش میایاین روش بر یکی از پایه

ی داده  ی با کدگذار  ه حافظ  هایمحدودیت  ،ینظرمبحث   و    نیقوان  یبا خودکارساز  منسجم  عنصر  ک های چند الیه، 

  شنهاد یپی،  شناخت  هایمهارتدر  ه یبهبود اول برای .(Kirschner, 2002: 1)شود  ارائهپیوسته روش   کی از  ۀاستفاد

  توصیفی،  ۀ حافظ  ، یابدمیطور که آموزش ادامه  همان  .استفاده شود   ی ف ی توص  ۀ توجه حافظ  درخور مشارکت    از   شودمی

 & Squire)یابد ها افزایش میدر فعالیت ، عملکرد مستقلبا این نگاه به دانش . دهدمیرا انجام  ی مهم  های مشارکت

Frambach, 1990: 117)(، در مرحلۀ نخست این روش آموزشی، حافظه ابزار  5طور خالصه، با توجه به تصویر ). به

شود و برای دانشجو  آید و پس از گذر زمان، اطالعات به حافظۀ کاری انتقال داده میدریافت اطالعات به حساب می

سازی  اش را با پردازششدههای دریافتشود مهارتمیاستفاده خواهد شد. در مراحل بعدی از دانشجو درخواست  قابل

 کار گیرد.   های مختلف بهو مشارکت دیگران و به شکل
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 ی )منبع: نگارنده( شناختمهارت   یریادگ(: روند نظری و کاربردی روش ی5تصویر )

 عملی های.روش6.5

اصالح  به    ن،یبنابرای دارند؛  خاص   هایمحدودیت  ای،حرفه  ۀنیدر زم آمده  وجودبه  راتییتغ  لیبه دل ی  طراح   هایکارگاه

 :Masdéu & Fuses, 2017)داده شود  آموزش    ایحرفه  شکل به    ی است تا معمار  ازی ن  کارگاه  های در کالس  ساختار 

ساختارهای آموزشی پیشرفت داشته  . با رشد هرروزه در تکنولوژی و نیاز به آموزش مباحث گذشته، ضروری است  )7

های آموزشی در مباحث  های کارگاهی، اختالفات و شکافهای آموزشی کالسباشند. یکی از مشکالت اصلی در سیستم

 کند: ( برای کاهش این ضعف، دو راهکار کلی پیشنهاد می2010نظری و عملی است. نبیح )

 کارگاه. سبک   بهاجرا  یبرا یآموزش هایدوره ی شامل بازساز کارگاهی؛سبک  بهدوره  هایفعالیت -1

  ند یفرا  شدۀتیرا در اکتشاف هدا  دانشجویان است که    یریادگ یچهارچوب    جاد یا  مقصود،  ؛ ندیبر فرآ  یمبتن   یریادگ ی  -2

 .(Nabih, 2010: 92)دهد توسعه  ی،طراح

انجام چنین کاری به زمان و هزینۀ زیادی  در راهکار اول، باید کلیت آموزش عالی تغییرات اساسی کند که متأسفانه  

های آموزشی تغییر کنند و ارتقا یابند. این عمل در صورتی رخ  نیاز دارد. برای انجام راهکار دوم، ضروری است روش

روشمی از  کافی  شناخت  مدرسان،  که  مطرحدهد  از  تعدادی  ادامه،  در  باشند.  داشته  دنیا  روز  روشهای  های  ترین 

 اند.ۀ عملی تحلیل شدهآموزشی به گون

های عملی، روش آموزش مبتنی  های مطرح در آموزشیکی از روش :(PBL)  های آموزش مبتنی بر حل مسئله روش

که به حل مشکل،  شود  می  آغاز  رنده یادگی  کی از    ی آموزش مبتنی بر حل مسئله، اصل   ۀد ی ااست.    PBLبر حل مسئله یا  

  قراردادن  با  استاد   انفرادی   های دیدگاه  و  تعصبات   کاهش  فرآیند   بر  تنی مب  ،هدف آموزش  .تمایل دارد  پازل   ا یال  ؤس

فرایند  دانشجویان ط  ی ریادگیمسائل    یبررس   در    PBLآموزش   .(Nabih, 2010: 93 & 104)است  دوره    ی در 

ها ساختاری مختلفی به خود گرفت که برخی  های بعدی، نمونهبار در اوایل قرن بیستم معرفی شد و در دههنخستین

های مطرح در  زیادی دارند. از آنجا که امروزه این روش، یکی از روش  های آن با یکدیگر اشتراکاز مراحل و دیدگاه

 اند.آموزش است، در این مقاله تحلیل و بررسی شده

پروژه  ی مبتن   یریادگی پروژهاصل  اری معچهار   :7بر  بر  مبتنی  یادگیری  از:  اعبارت  ی    مسیر،  کنندۀتعیین  مسئلۀند 

های درسی نیستند.  های یادگیریِ مبتنی بر پروژه، متمرکز بر برنامهپروژه  . گراییواقع  و   استقالل   سازنده،   هایپژوهش

که  شوند  میمتمرکز    یمشکالت  ایاالت  ؤبر س  ،رشته   ک یو اصول    میمفاه  یادگیری مبتنی بر پروژه در عوض  هایپروژه

بر  وش و کارکرد آموزش ر .(Thomas, 2000: 3)کنند  می  ر یرا درگ  دانشجویان    یبرا  یکل   کردیرو  ،پروژه  مبتنی 

 :است یکلید   یپنج ویژگ   یاست که دارا رییادگ ی محیط  یطراح
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 کند؛ میشروع به حل مشکل  شود و ، آغاز میمسئله  کیبا . 1

 ؛ کنندمی یرا بررس حل مسئله راهکارهای پژوهشی، با مشارکت در روند  دانشجویان .2

 شوند؛میحل مسئله  راه افتن ی یمشترک برا های فعالیت  ریدرگ ،جامعه  یو اعضا  دانشجویان   اساتید، .3

که به آنها کمک    شونددرگیر می  یریادگ ی  هایفناوریند، با  هست  ریدرگ  پژوهش  ندیدر فرآ  دانشجویان  کهیدرحال .4

 هایشان است؛ تواناییفراتر از   طورمعمولبهکه  شرکت کنند  هاییفعالیتدر    کندمی

باید.  5 ا  ایمجموعه  دانشجویان  را  ملموس  محصوالت  س  کنند   جادی از  به  دهندؤکه  پاسخ   & Krajcik)  االت 

Blumenfeld, 2006: 318). 

که  شود  می  دانشجویانیفقط شامل    یادگیری بر پایۀ مشکالت   کنند میافراد فکر    یبعض:8مشکالت  یۀبر پا  یریادگی

یادگیری    ند یفرآ  .تفکر اشتباه است  ن یاکه  درحالی  ؛ندامستقل  ات و انجام مطالع  یآموزش  های زمینهمشغول به کار در  

پایۀ مشکالت  است که    برهزینه  ی، ریادگی  های محیط  در  بر    منابع  مشاوره،   همراه  به  مطالعات   از   مستقل و گسترده 

بر پایۀ    . است  بازخورد   دریافت  و   ارائه  با   همراه   و   ها،گزارش  پیشنهادها،   تهیۀ   مختلف، چهار مرحلۀ کلیدی یادگیری 

 ,Barrett)گیری مشکل، فرایند حل مشکل و یادگیری  اند از: ادراک مشکل، آموزش فرایند شکلت عبارتمشکال

2017: 2, 6(. 

طرح مشکل    اساس  برکه    است  تیحل مشکال  هایی برایاین روش، شامل استراتژی :9استراتژی بر پایۀ حل مسئله 

  ییعناصر مشکوک و شناسا  نیروابط ب  لیوتحلهیتجز  :ند ازاعبارتاین ساختار  در فهم    ری درگ  ی ندهایفرا  .شوندمیمطرح  

  ۀدر حافظ  ،دانش  بررسی آناز  ی  خاص  فرایندهای، ممکن است  مسئله  یۀدر هنگام ساخت نما  درون روابط.  یالگوها

 .(Gick, 1986: 101-102)شود فعال دانشجو 

فر  ی مبتن  یریادگی گونه  ن یا  ی کاربرد  هایبرنامه :10ند ایبر  به  که    ایفرایند  بررس  دانشجویاناست  در    ندی فرا  ی را 

در سبک    ندیبر فرا  یمبتن  یآموزش طراح  یبرا  ریز  هایبرنامه  ن،یبنابرا؛  مشارکت دهد  یطراح  ماتیو تصم  یطراح

 :شوندمی شنهادی پکارگاهی 

 های ناآشنا باشند؛ طراحیفرد و شامل منحصربه دیبا یطراح  یکاربرد های. برنامه 1

 شود؛ می قیتشودیگر   هایجایگزین د یو تول ی محدود شده طراح . قیدهای 2

 مؤثر باشند؛  ی جمع یریگمیشرکت کنند و در تصم یمشارکت  هایگروهدر   دی با . دانشجویان3

در کالس مطرح    هایبحث  جاد یا  یرا برای  ریادگی و مسائل  داشته  کنترل  ،  خود  ی طراح  هایبرنامهبر    د یبا  . دانشجویان 4

 ؛ کنند 

 ,Nabih)استفاده شود    نده یآ  ی آموزش   هایدوره  ۀتوسع  یبرا  ی، قبل   یطراح  های برنامه  ی ریادگی مسائل  نتایج  . از  5

2010: 97-98( . 
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 نگارنده( ( )منبع:  PBL)  بر حل مسئلهمبتنی  آموزش  های  (: روند نظری و کاربردی روش 6تصویر )

طورکل  شود. بهزش مبتنی بر حل مسئله مشاهده میهای آمو( کلیت روش و فرایند مراحل اجرای روش6در تصویر )

ازآن، مراحل درگیری دانشجو با موضوعات،  ها، هدف نخست، آشنایی دانشجو با مسئله یا مشکل است. پسدر همۀ گزینه

شود تا دانشجو افق تجربیات خود را به  اوتی است و حتی به شکل گروهی تنظیم میدارای روندها و راهکارهای متف 

 شکل عملی افزایش دهد. 

های جدید دروس کارگاهی در جهان است. در  های آموزشو خطا یکی از بنیانروش آزمون  :11و خطا  آزمون  روش

های ذهنی، نتایج بهینه را  بسترسیدن به بن  این روش، کلیۀ اساتید توقع دارند دانشجویان با افزایش تجربیات خود و

  بیشتر  ،هی. نظربرسد  انیبه پا  ی نظر  نشیکه ب  شود میآغاز    ی زمان  وخطاروش آزمونگفته شده است  تشخیص دهند.  

های عملی روش  مبحث تولید و عرضه و تقاضا در تجارت، یکی از بهترین نمونه  .دهدمیارائه    ی محدود  هایراهنمایی

 شود:اساس آن توضیح داده می وخطا برآزمونمراحل کلی کارکردی روش وخطاست؛ به همین دلیل، آزمون

 ؛ ش دهندمورد انتظار سفار جی نتا راستای محصوالت را در  توانندمی نان ی کارآفر  ی:واقع  جی انتظارات در مقابل نتا •

 ؛ است  پذیرانجام  جزئی  طوربه   ریزیبرنامه  رایز  ؛رندیبگ  ادی  فرایند تولیددر    توانندمی  نان یکارآفر  ی:جزئ  ریناپذاجتناب •

  جیبه نتا  یاب یدست  یتالش برا   دهد مینشان    افته یمورد انتظار و تحقق  ی امدهای پ  نی ب  ز یتما  :قانون عواقب ناخواسته •

 ؛ شود ت یبهتر ممکن است باعث بدتر شدن وضع

بارۀ  در  ی راتنها اطالعات محدود  ، محصول  یک منطقه از    کیدر    اتیتجرب  از مکان:  ری پذاقتباسمحصول    ریزیبرنامه  •

 .(Callander, 2011: 2277-2284)دهد مینشان  یجهان  ریزیبرنامه 
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 وخطا )منبع: نگارنده( کاربردی روش آزمون (: روند نظری و  7تصویر )

  شده است. یخودسازمانده  های جامعگرایش دارای  ذهن  کندمی ادعا گشتالت   یروانشناس :12محوریادگیری گشتالت

فرد باشند   یممکن است معن   ی عناصر  به مجموع قطعات    یشتری ب  یمعنا  ،کپارچهی  یتکل ولی    ؛داشته    .داردنسبت 

  ۀتجرب  ذهنیت کلی ادراک و با    تواندمی  نیا  .ستی ن  پذیرمشاهده  یطورکل به  که  است  ی شناخت  از عوامل  ایگشتالت گونه

 :Jackson, 2008)  دهند مرورزمان رخ میبه  ی،شناخت  یدر ساختارها  راتییتغمخالف باشد؛ زیرا    دانشجو  یآموزش

(، در طی  8گیری ذهن دانشجو است. با توجه به تصویر )دهی و جهتگشتالت، سازماندر آموزش    هدف (. )68 & 66

می استفاده  هدف  به  رسیدن  برای  مختلف  ابزارهای  از  فرایند  یادداشتاین  اسکیس،  مانند  ابزارهایی  برداری،  شود؛ 

 شود. سازی، دیدگاه فکری او ارتقا یابد و ثابت های گروهی و ... تا در طی این جامعفعالیت

 
 )منبع: نگارنده(   محورگشتالت   یریادگ(: روند نظری و کاربردی روش ی8تصویر )



گیری معماری تحلیل تطبیقی عوامل فرهنگی اقوام کرمانج و ترکمن در شکل 148   

 مجتبی امامی، فرامرز حسن پور

 گیری نتیجه 

اند. این تغییرات به دنبال  های یادگیری دچار تحوالت بسیاری شدهشدن سیستم آموزشی در ایران، روشاز زمان مدرن

فرهنگی و علمی، الزم است  بهینه به گذر زمان و تغییرات  با توجه  بوده است.  ارتقای کیفیت آن  سازی یادگیری و 

سازی دروس  های جدید علمی و هم ارتباطیابند تا هم دیدگاه  های تحصیلی در آموزش معماری نیز بازبینی و ارتقا روش

اند؛ ولی  های بسیاری در زمینۀ آموزش معماری انجام شدهنظری و عملی ایجاد شوند. در چند دهۀ گذشته، پژوهش

است    ها ناآشنا هستند. در این پژوهش تالش شدههای این روشبسیاری از اساتید و دانشجویان با چهارچوب و پتانسیل

تر  تر و کاربردیو راهکارهای آموزشیِ مطرح در چند دهه گذشتۀ جهان تحلیل شوند تا دیدگاه منطقی  ها برخی از روش

نسبت به هر کدام پیدا شود. معیارهای بسیاری برای انتخاب یک روش آموزشی وجود دارد. پژوهشگرانی چون کول 

 ,Cole)  اند کرده  تقسیم   روش   بودندسترس  در   و   زمان  نیاز،   دنظر، م  تغییر  موضوع،  مخاطبان،   به   ( این معیارها را1981)

کنندۀ روش تعریف  (، محیط، جامعه، احساسات و روانشناسی یادگیری را عوامل تعیین2011(. بلچاندرا )29 :1981

های  دانشگاهاساس اینها و تجربۀ شخصی پژوهشگرانی در    (، بر2. در جدول )(Balachandran, 2011: 15کند )می

ایران، برخی از عوامل مانند بودجه، فعالیت گروهی و انفرادی، ابزارهای موردنیاز و مدت زمان الزم برای اجرا که در  

بندی و  های آموزشی در معماری تأثیرگذار هستند، دستهگذاری روشجمله ایران(، بر ارزشهای آموزشی )منسیستم

 اند. مقایسه شده

 های آموزشی در معماری دهنده روشعوامل تشکیل بندی(: جمع2جدول ) 

یادگیری در   گروهی/ انفرادی  بودجه موردنیاز  روش آموزشی  

 داخل/خارج کالس 

ابزارهای  

 موردنیاز 

زمان مدت

 برای اجرا 

 کم مصاحبه  داخل و خارج  انفرادی کم پدیدارشناسی تفسیری  نظری

 زیاد  - داخل و خارج  انفرادی کم انه یجو آموزش پرسش

های  تمامی رسانه داخل گروهی کم گرا آموزش مدرک

 الکترونیکی

 کم

 متوسط  حافظه ذهنی داخل انفرادی کم یشناختمهارت یریادگی

بر حل  مبتنی آموزش  عملی

 PBL مسئله

 زیاد  - خارج و خارج  انفرادی و گروهی  متوسط/ زیاد 

 زیاد  آزمایش ابزارهای  داخل انفرادی متوسط  وخطا آزمونروش 

ابزارهای   داخل و خارج  انفرادی کم محور گشتالت یریادگی

 برداری یادداشت

 متوسط 

 

های خاص خود را دارند. در فرایندهای  های آموزشی، ویژگی(، هر کدام از روش2های جدول )بندیبا توجه به جمع

های مربوط به آن است. در صورتی که یک  کننده در آموزش، هزینهنخستین عوامل تعیینآموزش در ایران، یکی از  

هزینه دارای  ابزار  یا  دانشگاهروش  از  بسیاری  در  باشد،  باال  و  های  آزاد  به    ،یرانتفاعی غهای  توجه  با  آن  انجام  امکان 

امکانبودجه  دانشگاهی  برحسب سیاستهای  معیار  این  البته  بود؛  نخواهد  است.  پذیر  متفاوت  بسیار  دانشگاهی  های 

های متوسط و باالتر داشته باشند.  های عملی ممکن است هزینهاند و روشهزینههای نظری کمطور استاندارد، روشبه
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اند و برحسب خالقیت استاد و  شده هستند که برخی از آنها در جدول مشخص شدهعامل بعدی مهم، ابزارهای استفاده

می موجود  روشامکانات  درکل،  باشند.  داشته  زیادی  بسیار  گستردگی  مسئله،  توانند  حل  بر  مبتنی  آموزش  های 

ویژه ترین گزینه در امر آموزش بههای گستردۀ محققان بسیاری چون سالما، پربازدهدشوارترین؛ ولی برحسب پژوهش

هکارهای آموزشی در ایران نیازمند  آموزش معماری هستند؛ ولی ارزیابی دقیق پتانسیل استفاده از هر کدام از این را

ریزی آموزشی در راستای  منظور برنامهانجام چندین پژوهش ساختاری است. دستیابی به سبک غالب دانشجویان به

با سبک ویژگی یادگیرندگان  سایر  از  غفلت  آن، سبب  فردبههای  مطالعه  به  است  الزم  خواهد شد.  متفاوت  فرد  های 

ریزی نمود )السادات حسینی، فالمکی و  فرد برنامهصورت منحصربه کارهای آموزشی را بهاهدانشجویان پرداخته شود و ر

و روش مناسب خود    حل(. درنتیجه، برحسب توانایی مدرس و امکانات موجود، نیاز است اساتید راه137:  1398حجت،  

ازپیش  و بازده ادراکی دانشجویان بیش  های درسی به کار گیرند تا کیفیتها در کالسرا برای گسترش و افزایش پتانسیل

 گسترش یابد.

 ها یادداشت

1- Outcome Assessment (OA) 

2- Action Research 

3- Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) 

4- Inquiry-Based Learning (IBL) 

5- Evidence-Based Learning 

6- Cognitive Skill Learning 

7- Project-Based Learning 

8- Problem-Based Learning 

9- Problem-Solving Strategies 

10- Process-Based Learning 

11- Trial and Error Learning 

12- Gestalt Learning 
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