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چکیده

این مقاله رویکردی سازنده گرا به ماهیت دانش طراحی دارد و با تأکید بر یادگیری سازنده گرا به بررسی آموزش 

در کارگاه های معماری و آسیب شناسی شیوة مرسوم در کارگاه  معماری می پردازد. سوال این تحقیق عبارت است 

از، چگونه می توان با تحلیل ماهیت دانش طراحی، چهارچوبی جهت آسیب شناسی آموزش کارگاهی تبیین نمود؟ 

روش تحقیق این مقاله نظریه زمینه ای است که برای افزایش اعتبار پژوهش، گردآوری داده ها با استفاده از اجماع 

سه شیوه )منابع و مستندات معتبر، مصاحبه با استادان و مطالعة میدانی از کارگاه های معماری( انجام می شود. 

تحلیل داده ها  نشان داد که یادگیری سازنده گرا رویکردی مناسب برای آموزش در کارگاه های طراحی است زیرا 

که دانش طراحی باید ساخته شود و قابل انتقال نیست. برای طراحی، دانشی از پیش تعیین شده وجود ندارد، 

بلکه دانش طراحی در حین فرآیند  طراحی براساس عوامل مختلفی که وجود دارد، هم زمان با طراحی ساخته 

می شود. از این رو در کارگاه های طراحی باید به دنبال ساخت دانش باشند، که از آسیب های مهم در کارگاه ها، در 

حین انجام دادن تولید می شود. از عوامل مهم در ساخت دانش طراحی کارگروهی و تعامل بین اعضای گروه است، 

نبود کارگروهی مؤثر در کارگاه های طراحی از کاستی های آن محسوب می شود. در ارزیابی نهایی، عدم توجه به 

توانایی های فردی، مقایسه نهایی هر شخص با بقیه دانشجویان کارگاه از آسیب های این محیط ها می باشد.
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پایۀ اصلی آموزش معماری در کارگاه ها است، که در ایران بر گرفته 
از دانشگاه هنرهای زیبای پاریس و دانشگاه تهران است. اهميت دانش 
و آگاهی مربوط به موقعيت طراحی و لزوم بهره گيری از آن در مرحلۀ 
شکل گيری ایده و آغاز طرح، از اساس طراحی است. براساس همين 
مفروض است که در محيط های آموزشی و حرفه ای طراحی، طراحان در 
اغلب موارد قبل از شروع طراحی، انبوهی از اطالعات مربوط به عواملی 
چون بستر طرح، عوامل اجتماعی، نوع ساختمان، تکنولوژی، هزینه، 
وغيره را جمع آوری می کنند. اما آنچه درعمل مشاهده می شود این است 
اوليه در شروع طراحی وکسب  انجام مطالعات  که علی رغم تأکيد بر 
دانش و آگاهی فراوان ازموقعيت طراحی، درک کارساز و مناسبی از آن 
شکل نمی گيرد و با یک چنين دسته بندی از مطالعات، راه یابی مؤثری در 
چگونگی طراحی، حاصل نمی شود. با اندکی تأمل در معماری و آموزش 

معماری در چند دهه گذشته، مشاهده می شود شيوة مرسوم آموزش 
در مدارس معماری با ناکامی در بسياری از آرمان ها و ایده آل های خود 
بوده و هست. آموزش معماري مقوله پيچيده اي است که ممکـن اسـت 
بمانـد )الوسون،   1384،  بـاقي  مانند خود معماري همواره بحث انگيز 
185(. آموزش کارگاهی نياز به تغييرات در سطوح کسب دانش دارد. 
دانش هایی که از پيش تعيين شده و معلم به عنوان انتقال دهنده این 
دانش هاست، قابل قبول نيست )سيف، 1386، 537(. شاید بتوان گفت 
علت بی انگيزگی و رکود دانشجویان بر گرفته از این موضوع باشد. به 
با درک ماهيت دانش طراحی بتوان چهارچوبی جهت  نظر می رسد، 
آسيب شناسی آموزش کارگاهی تدوین کرد. ازاین رو، این مقاله با نگاهی 
رویکردی سارنده گرا مورد  با  را  آسيب شناسانه ساخت دانش طراحی 

بررسی قرار می دهد.

مقد مه

روش پژوهش
این مقاله به روش نظریۀ زمينه ای )گرانددتئوری(، انجام  شده است. 
علت انتخاب این روش، دستيابی به درک عميقی از »آسيب شناسی 
آموزش در کارگاه ی معماری با رویکردی سازنده گرا به ماهيت دانش 
طراحی« است. برای دستيابی به این هدف نياز به انجام تحقيق کيفی 
است تا عوامل مؤثر در ساخت دانش طراحی در رویکرد سازنده گرا در 
یک کارگاه طراحی بررسی شود. در این مقاله، برای اعتباربخشی به 
پژوهش انجام شده، از اجماع سه شيوة، منابع مکتوب، مصاحبه با استادان 
معماری و مشاهدة ميدانی از کارگاه طراحی معماری، استفاده شده است.

گردآوری داده ها به این صورت بود که، مطالعات کتابخانه ای و براساس 
مرور مستندات برجسته در زمينۀ آموزش معماری و طراحی پژوهی )از 
سال1960 تا 2016( که شامل مقاالت و کتاب های نویسندگان بزرگ 
این حوزه و همچنين مقاالت محققين ایرانی است. اسناد و منابع پس 
از بررسی وارد نرم افزار مکس کيودا شد و کدگذاری اوليه با تحليل انجام 
شد و در ادامه زیرمجموعه های هر کد مشخص شد. در شيوة مصاحبه، 
مصاحبه شوندگان 12 نفر از استادانی انتخاب شدند که غنی از اطالعات 
مورد نظر بودند و تجربه موضوع مورد مطالعه را داشته اند. بااستفاده از 
مصاحبه ی عميق به مصاحبه شوندگان فرصت داده شد تا نظرات خود 
را به شيوه ای غير رسمی و آزاد بيان کنند . مصاحبه تا اشباع داده ها 
ادامه یافت. مصاحبه ها پس از مکتوب شدن، جدا وارد مکس کيودا شدند 
و کدگذاری آغازین برای هر کدام انجام شد. مطالعه ی ميدانی از کارگاه 
طراحی معماری، که در دونيمسال در کارگاه معماری حضور یافته و 
به صورت مشاهده ی هدفمند روند آموزش معماری را ثبت و اطالعات 
از فن مشاهده  استفاده  با  روند گردآوری  را گردآوری شد.  نياز  مورد 
فعاليت ها،  رفتارها،  ادراک  برای  حاشيه ای،  عضو  به صورت  مشارکتی 
تعامالت استاد و دانشجو انجام شد. جامعه ی آماری مورد مطالعه در 
شيوه مشاهده، 22 نفر از دانشجویان نيمسال اول و دوم 97-98 در 
طراحی معماری 3 دانشگاه علم و فرهنگ همدان بود. باتوجه به اینکه 
طرح 3 درسی است که بيشترین تأکيد برروی ایده ها و کانسپت های 
دانشجویان است، برای یافتن ایده های مناسب در معماری نياز به دانش 

طراحی است.

پیشینه پژوهش
هربرت سایمون )1969( زمينه ساز علمی به نام »علم طراحی« شد 
 Simon,( و به سرمشقی در توصيف ماهيت دانش طراحی قرارگرفت
1969(. آرچر )1979( اعالم کرد، راهی طراحانه برای اندیشيدن است 
که از راه های علمی متمایز است )Archer, 1979(. دانلدشون )1983(، 
دیدگاه استواری از طراحی به مثابه یک عمل تأملی مطرح کرده است، 
که تأمل ممکن است نوعی گفتگو با موقعيت انگاشته شود که غالباً 
از راه دست نگاری هدایت می شود )Schon, 1983(. کراس )2006(، 
را  بين علم و طراحی  براساس نسبت  را  این سرمشق ها  سير تکوین 
بررسی کرد )Cross N., 2006(.  دورست )1997(، این سرمشق ها را 
برپایه ی بنيادهای شناخت شناسانه ی آن ها مورد مقایسه قرارداده است 
بزرگی  پژوهشگران  معماری  آموزش  حوزه  در   .)Dorst K., 1997(
همچون نایجل کراس، الوسون، دورست  و دونالد شون نظریاتی ارائه 
نموده اند. پيرامون کارگاه های طراحی تحقيقاتی انجام شده از جمله شافر 
)2003(، در تحقيقی مردم نگارانه یک کارگاه معماری را توصيف می کند 
انجام شده توسط »کوان و یون یان« که  )Shaffer, 2003(. تحقيق 
در سال 2005 عملکرد دانشجویان معماري در کارگاه هاي طراحي را 
مورد بررسي قرار داده و به این نتيجه رسيدند که نوع تمریناتي که به 
دانشجویان داده مي شود اگر با سبک یادگيري آ نها در حوزه کارگاه 
 Kvan,( عملي هماهنگ باشد، ارزیابي و کارایي مؤثرتري وجود دارد

.)2005, 30

مبانی نظری پژوهش
1- آموزش کارگاهی

آغاز آموزش معماري را شاید به توان به زمانی نسبت داد کـه امکان 
انتقال مفاهيم و تجـارب انـسان بـراي تغييـر محـيط طبيعی پيرامون 
بـه وجـود آمـد، ایـن موضـوع را مـی تـوان هم زمان بـا پيـدایش خـط 
مراحل  شامل  طراحی،  دروس  در  یادگيری  فرآیند  دانـست.  زبـان  و 
 Salama  A.,( فهم تحليلی، تفکر انتقادی و تصميم گيری خالق  است
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2005(. چنـين توانـا یی همواره تحت تأثير یافتـه هـاي علمـی و فنـی 
بـشر، مـسير تکوینی خـود را طـی نمـوده و در طـول تـاریخ از تحـوالت 
فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادي تأثير پذیرفته اسـت، و این امر 
موجب تعدد و تنوع روش هاي آموزشی شده است . چهارچوب آموزش 
معماری براساس طراحی شکل گرفته است. مهم ترین هدف آموزش 
معماری ایجاد اندیشه ای است  که توانایی واردشدن در فرایند طراحی 
معماری را برای یادگيرندگان معماری فراهم سازد. نظام آموزش معماری 
در کشور ما نيز قبل از انقالب اسالمی تحت تأثير تعدادی از نظام های 
شکل گيری  با   .)1378 )محمودی،  است  داشته  قرار  غرب  آموزشی 
دهه ی  1320،  اواخر  در  ایران  در  معماری  مدرسه ی  اولين  تدریجی 
به فراموشی سپرده شد و »معمار  شيوه های سنتی آموزش معماری 
دانشگاهی« جایگزین »معمار   سنتی« گردید )حجت، 1391، 158(. 
با هم  کارگاه طراحی به عنوان مکانی است که در آن تمام دانش ها 
 Polatoglu &Vural,( انجام می شوند و روابط مختلفی توسعه می یابند
2012(. فعاليت گروهی در محيط کارگاه ها ُ، ساخت دانش را تضمين 
می کند )Kurt, 2009(. نحوه نگاه کردن به موضوعات نظری و کسب 
آمادگی دانشجوی معماری برای طراحی حرفه ای توسط روابط انسانی 
تنظيم می شود )Demirbas & Demirkan, 2003(. در کارگاه های 
 Wiggins( انجام دادن«،  و  از طریق حضور داشتن  طراحی »یادگيری 
McTighe, 2005 &( صورت می گيرد. تعامل چهره به چهره می تواند 
بازخوردی از درک یادگيرنده را نشان دهد. همچنين، تعامل هم زمان 
اشاره های چندگانه، شامل زبان بدن، حرکات چهره، و لحن صدا را شامل 
می شود که دانشی باالتر از پيام گفتاری را انتقال می دهد. بنابراین آنچه 
در اینجا اهميت زیادی دارد، توجه به محتوا و نوع تدریس در کارگاه های 
طراحی است )صدرام، 1392(. از نظـر بسـياری از معمـاران، آتليه ها تنها 
جای مناسـب بـرای آموختن طراحـی بـه عنـوان مهارتی هنرمندانه و 

.)Salama & Wilkinson, 2007( خالقانه است
تفکر معمارانه برپایۀ اندیشۀ غيرکالمی است؛ در صورتی که تفکر 
روزمرة ما غالباً کالمی است. به همين دليل انتقال ایده ها تنها به وسيلۀ 
 Brawne,( دست مایه های غيرکالمی معموالً غيرممکن و دشوار است
بتوانيد  تا  بدانيد،  است،  طراح  ذهن  در  را  آنچه  باید  »شما   .)2003
دست نگاری او را بفهميد« )الوسون، 1384، 152(.  یادگيری در طراحی 
حاصل تعامل ميان بازنمایی های انتزاعی و بازنمایی های محسوس و مادی 
است. تنّوع بازنمایی ها و تالش برای پل زدن ميان آنها، فهم طراحی را 
پيش می برد )Goldschmidt & William, 2004(. ميل طراحان به 
استفاده از انواع دست مایه های بازنمایی اندیشه در فرایند طراحی، چون 
گواهی  توصيفی،  بيان  و  روایت گرایی،  ماکت سازی،  ترسيمات دستی، 
بر ادعای باال است. مهم ترین قسمت آموزش در کارگاه ها، توليد ایده 
 .)McMahon & Kiernan, 2011( در جمع شکل و انتقال می یابد
با شاگرد،  تعامل  باور است که استاد طراحی در جلسۀ  این  بر  شون 
از طریق زبانی ميانجی، مرکب از »ترسيمات  دستی« و »بيان کردن« 
پيش می رود. در این زبان، »کلمات« نقش متفاوتی دارند. وقتی استاد از 
فضا یا اتاقی صحبت می کند که می تواند »اینجا« یا »آنجا« قرار گيرد، 
و با حرکت دست یا قلم چگونگی آن را بر روی طرح نمایش می دهد، 
 .)Schon, 1983( در حقيقت از »گفتارعملی طراحی« استفاده می کند
طراحان حتی زمانی که مشغول طراحی نيستند هم بسيار فعاالنه به 
 Idi &( طراحی می اندیشند، شون آن ها را حرفه مندان تأملی می نامد

.)Khaidzir, 2015

2- آموزش سازنده گرا
آموزشی  نظام  توفيق  و  است  یادگيري  نظام  تابع  تدریس  روش 
از صالحيت هاي  الزم و  بود که  به وجود مدرسانی خواهد  نيز وابسته 
همچنين، مهارت هاي تدریس مورد نياز  برخوردار        باشند )گيج، 1374، 
89(. روش آموزشی مرسوم در کارگاه های معماری روش آموزش محور 
از    رویکردها در آموزش نوین  است )فرضيان، کرباسی، 1393(. یکی 
استفاده از نظریه های جدید یادگيری در تدریس می باشد. نظریه هاي 
یادگيري، چارچوبی از ساختار و اصولی است که به توصيف و تبيين 
 Walsh & Foley & Glare & et al.,( نحوه یادگيري افراد می پردازد
2009(. نظریه پردازان یادگيری نظریه های گوناگونی ارائه نموده اند. یکی 
از جدیدترین آن ها نظریه سازنده گرایی است که یک تغيير پارادایم در 
معرفت شناسی و نظریه های یادگيری قلمداد می شود. طبق این دیدگاه 
فلسفی- روان شناختی، واقعيت و معنی به طور فعال توسط خود افراد 
و در ذهن آنها ساخته می شود، و افراد بيشتر آنچه را که یاد می گيرند، 
یادگيری  نظریه های  به  سازنده گرایی  اساسی  اصول  می سازند.  خود 
جان دیویی، ژان پياژه و جروم برونر، و ویگوتسکی بر می گردد )فتحی، 
1398(. در این نظریه بر روي ساختن دانش تأکيد می شود نه بر تکثير 
یا رونوشت برداري از آن. در واقع فراگير انبارکننده دانش نيست، بلکه او 
 Jonassen,( توليدکننده فکر است و دانش را خود براي خود می سازد
1999(. یادگيري باید با تکاليف واقعی درهم تنيده شود نه اینکه یک 
فعاليت مجزا باشد. بر همين اساس باید مسائل پيچيده را در تکاليف 
معتبر فراگير جاداده تا در آینده در موقعيت هاي واقعی مورد استفاده 
قرار گيرد )Woolfolk, 2001(.  یادگيری، فرآیندي فعال و اجتماعی 
است و فراگيران از طریق مباحثات اجتماعی دانش را به طور مشترک 
کسب می کنند نه این که براي کسب آن با یکدیگر به رقابت برخيزند 

. )Jonassen, 1999(
در این نظریه بر توانایی یادگيرنده به درک و فهم امور تأکيد دارد. 
چون ماهيت دانش هر شخص برگرفته از تجارب قبلی خود است، پس 
به طور کامل قابل انتقال به دیگری نيست. دانش در این نظریه مطلق 
نيست، بلکه قابل توليد است و نسبی می باشد. توانایی طراحی، وجهی از 
توانایی های عام انسانی شمرده شده است که هر فردی به ميزانی از آن 
بهره دارد )Cross, 1984(. مؤلفه های مؤثر در سازنده گرایی و ساخت 
دانش در این سبک از یادگيری تا حدودی نزدیک به ماهيت دانشی است 
که طراحان در طراحی های خود مورد استفاده قرار می دهند. اطالعات 
جدید به طور موفقيت آميزی با دانش و تجربه قبلی یادگيرنده مرتبط 
شود )Westwood, 2008(. به باور پيروان سازنده گرایی، فرایند کسب 
دانش شامل استفاده از اطالعات پراکنده به عنوان سنگ بناهای دانش و 

استخراج دانش تازه از ميان آنهاست )سيف، 221،1386(.

3- دانش طراحی
توانایی طراحی، وجهی از توانایی های عام انسانی شمرده شده است 
طراحی   .)Cross, 1984( دارد  بهره  آن  از  ميزانی  به  فردی  هر  که 
Chris-( در برگيرنده ترسيم های مرتبط با دانش شخصی طراح است

.)tensen & Ball, 2016
دونالدشون )1983( دیدگاه استواری از طراحی به مثابه یک عمل 

به  با رویکردی سازنده گرا  آسيب شناسی آموزش در کارگاه های معماری 
ماهيت دانش طراحی
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تأملی مطرح کرده است. در چنين، دیدگاهی، تأمل ممکن است نوعی 
هدایت  دست نگاری  راه  از  غالباً  که  شود  انگاشته  موقعيت  با  گفتگو 
می شود. کراس )1984( اهميت ارتباط ميان دست نگاری و حرف زدن را 
در گروه های طراحی نشان داده است. درحقيقت، مقاله ی کراس سرشار 
است از نمونه هایی در مورد اینکه چگونه دست نگاری و صحبت کردن، 
به  همراه هم، فرآیند طراحی را پيش می برند. شون )1987( نشان داد 
که طراحان باتجربه، درطول فرآیند طراحی خود، غالباً از کهن الگوهای 
می کنند.  استفاده  برانگيزاننده  بسيار  واژه هایی  شکل  در  طراحی 
که  ماست  بلندمدت  حافظه ی  کارکردهای  از  واژه ها  برانگيزانندگی 
مفهومی و طرحواره محور است )Bartlett, 1932(. ما اطالعات مربوط 
به نظریه ها و قواعد را متفاوت از اطالعات مربوط به رویدادها و موقعيت ها 
ذخيره می کنيم و به یاد می آوریم. که این نکته اهميت بسياری در درک 

ماهيت دانش طراحی دارد )الوسون، 1384، 185(.

4- تجزیه و تحلیل داده ها
در ابتدا برای هرکدام از شيوه های جمع آوری اطالعات تحليل ها به 
صورت جداگانه انجام شد. با بررسی دقيق منابع مکتوب مورد استفاده، 
مفاهيم و مؤلفه هایی رمزگذاری شد و منظور و مقصود داده ها به دقت 
مرور شد و با پيداکردن ارتباطات بين مفاهيم مقوالت مهم استخراج شد 

و در نرم افزار مکس کيودا، مرتب سازی و دسته بندی شد. 

4-1. نتایج حاصل از مصاحبه ها و تحقیقات انجام شده

مفاهيم و مقوالت به دست آمده از منابع مکتوب در طراحی سواالت 
اصلی  مقوالت  برمبنای  مصاحبه ها  سواالت  شد،  استفاده  مصاحبه ها 
کارگاه های  و  سازنده گرا  آموزش  طراحی،  دانش  کارگاهی،  )آموزش 
معماری( شکل گرفت. سه مرحله کدگذاری، باز، محوری و انتخابی، 
برای مصاحبه ها انجام شد. در جدول )1( تعدادی از سواالت مصاحبه ها 
نمایش داده شده است. قسمتی از یک مصاحبه، دانش طراحی قابل 

دیدن نيست، از طریق انجام دادن قابل دیدن است که در کارگاه های 
طراحی با ترسيم، دست نگاری، ماکت سازی و غيره خود را نشان می دهد. 
در کار حرفه ای هم دانش خود را با کارهای خود نمایش می دهند. تجربه، 
تکرار، کسب مهارت، باعث افزایش این دانش می شود. پس دانش طراحی 
متمایز از سایر دانش هاست و برای کسب این دانش هم راه ویژة خود 
را دارد. این دانش به طور کامل قابل توصيف نيست و درک آن پيچيده 
است. باتوجه به اینکه نگرش، تجربه، فرهنگ و محيط هر طراح نسبت به 
طراحی دیگر متفاوت است، دانش هرکدام با دیگری متمایز است. چون 
دانش طراحی، یک دانش ضمنی و وابسته به عوامل متفاوت فردی، 
محيطی و اجتماعی و غيره دارد، پس برای این اساس ما طراحی های 

متفاوت داریم.
اوليه به داده های خام  ادامه، داده ها جداسازی شده و مفاهيم  در 
الصاق شد که ماهيت تجزیه ای دارد. در این مرحله نمونه گيری وسيع 
انجام شده که به توان به کشف مفاهيم در موقعيت باز دست یافت. از 
درون متن مصاحبه ها، کدهایی استخراج شد. داده ها به طور مرتب مورد 
بازنگری قرار گرفت و کدهای نهایی مشخص شدند. با توجه به اینکه این 

 رویکرد کیفی، راهبرد گرانددتئوری 

 گردآوری اطالعات

 مشاهده ومطالعه میدانی عمیق با مصاحبهمنابع مکتوب، اسناد 

که در  استادانیفر از ن 12 
ی آموزش و پژوهش حوزه

و غنی از اطالعات معماری 
 مورد نظر

 کارگاه طراحی معماری
 98-97دوم نیمسال اول و

3طراحی معماری   
فرهنگ و هنردانشگاه   

شناخت شرایط محیطی به )
 جهت سابقه تدریس

 کدگذاری اولیه
 کدگذاری محوری
 کدگذاری انتخابی

 فراتحلیل کیفی
 توصیف غنی از کارگاه
برمبنای الگوی دیوید 

 ویلیام شافر

هاشیوة گردآوری داده بندی و تحلیل سهجمع  

شناسیبحث و آسیب  

مرور مستندات برجسته در زمینة 
آموزش معماری و طراحی پژوهی 

که شامل  (2016 تا 1960)از سال 
های نویسندگان مقاالت و کتاب

بزرگ این حوزه و همچنین 
 مقاالت محققین ایرانی

نمودار 1- ساختار روش تحقیق.

جدول 1- مقوله ها و سواالت.

 سواالت هامقوله

باشد؟هایمعماریمناسببرایآموزشمیازنظرشماکارگاه هایمعماریکارگاه
شود؟معماریچهتکالیفیبهدانشجویاندادهمیهایدرکارگاه

هافعالوباانگیزههستند؟اگرنهبهچهآیادانشجویاندرکارگاه
 دلیل؟

هایمعماریچگونهاست؟شیوهآموزشدرکارگاه درکارگاهمعماریشیوهآموزش
هایمعماریچگونهبایدباشد؟ازنظرشماشیوةمناسبدرکارگاه

 هایمعماریچگونهاست؟نحوةبرخورداستاددرکارگاه

تعریفمناسبیازدانشویاانواعدانشبیاننمایید؟ شناختدانش
ازنظرشماآیادانشقابلانتقالاستیاقابلساخت؟

 نقشاستادودانشجودرمورددانشچگونهاست؟

باشد؟ازنظرشمادانشطراحیبهچهصورتمی دانشطراحی
آیادانشطراحیازپیشتعیینشدهاست؟
 آیااساساًدانشطراحیقابلانتقالاست؟
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مقاله براساس چهارمقوله ی اصلی، آموزش، کارگاه های طراحی، رویکرد 
سازنده گرا به یادگيری و دانش، دانش طراحی شکل گرفته است، برای 
هرکدام از مقوله های اصلی بصورت مجزا کد های اوليه استخراج شد. 
نمونه ای از کدهای اوليه در جدول  )2( آمده است. در جدول )2( زیر 
براساس مقوله های پژوهش، مصاحبه ها پس از مکتوب شدن و مرور 
دقيق، در نرم افزار مکس کيودا کدگذاری اوليه انجام شد، مقوله ساخت 
دانش و ماهيت دانش طراحی در قالب کدگذاری آغازین در جدول پایين 
آورده شده است. برای شروع کدگذاری اوليه، مصاحبه های مکتوب شده 
را به صورت تک به تک، وارد نرم افزار مکس کيودا شده و سپس با خواندن 
عميق و دقيق کدهای هریک از مقوله ها مشخص شد ودر نرم افزار وارد 
شد. در این مرحله از کدگذاری باز، نام گذاری مفاهيم بدون هيچگونه 
محدویتی از لحاظ تعداد کدها صورت گرفت. مفاهيم مشابه مشخص 
شد و سپس در کنار هم در یک گروه جای گرفت. درحقيقت، با اتمام 
مفهوم سازی داده ها، مفاهيم مشابه در یک مقوله خاص گروه بندی شدند. 
فرعی  مقوله های  به  مقوله ها  مرتبط کردن  فرایند  محوری،  کدگذاری 
است. بدین ترتيب، در این مرحله از تجزیه وتحليل داده ها، با استفاده 
از یادداشت های تحليلی، مقوله ها به مقوله های اصلی و مقوله های فرعی 
دسته بندی می شود. در نمودار )2(، کدگذاری محوری را نشان می دهد. 
در مرحله کدگذاری گزینشی، بعد از بارها مطالعه و رفت وبرگشت هایی 
که ميان داده ها و مفاهيم و مقوله ها و کدها صورت گرفت، یک مقوله 
بيش از همه در داده ها و مصاحبه ها خود را نمایان ساخت. این مقوله که 
مقوله مرکزی یا هسته ای مطالعه حاضر است با عنوان رویکرد سازنده گرا 
در کارگاه های معماری به عنوان پدیده محوری در قلب مقوله های دیگر 

قرار گرفت )نمودار 3(. 

4-2. یافته های حاصل از مشاهدة میدانی یک کارگاه طراحی 
براساس الگوی شافر )تحلیل پروتوکل(

بخش مهمی از آموزش معماری در کارگاه ها اتفاق می افتد. دیوید 
ویليام شافر)2003(، توصيف غنی از کارگاه های طراحی دارد، شافر از 
یک کارگاه طراحی در دانشگاه MIT مطالعات ميدانی خود را انجام 
را  می گيرد  انجام  کارگاه ها  در  که  اعمالی  اصلی ترین  شافر  می دهد، 
تکاليف دانشجویان بر روی پروژه ها، به صورت کامل و دریک بازه  زمانی 
متوالی که در محيطی باز انجام می گيرد، می داند )Shaffer, 2003(. او 
سعی دارد از طریق توصيف غنی به فهم پدیده ها از طریق مشاهده در 
کارگاه اطالعاتی عميق به دست آورد. این مقاله، با الگوی شافر، توصيفی 
غنی از دو نيمسال متوالی درس طراحی معماری 3 دارد. نيمسال اول 

 

عملکرد در کارگاه های طراحی

آمادگی 
برای 
طراحی

ر تأکید ب
فرآیند
طراحی

تولید 
ایده

و ترسیم
ساخت

ایجاد 
تفکر 
طراحی

پرورش 
توانایی
طراحی

وی گفتگ
چهره به 

چهره

توانایی های
فردی

تمرینات
هدفمند

نقد و 
چالش

افزایش
عالقه و 
انگیزه

ایجاد 
تجربه

 

 آموزش

های طراحیکارگاه  

 گفتگوی رودررو

 حضورداشتن

 انجام دادن

 جلسات کرکسیون

 

گرااثبات گراسازنده   

دانشانتقال  
دانشساخت  

درعملتأمل  

کردنتجربه  

ذهنیهایساخت  

 

 گفتمان و ترسیم

 دانشجو و مل استادأت

 ساخت دانش

شدههدایت کشف  

متعددمنابع  

و گفتماننگاری دست  

کرکسیونجلسات  
متعددازمنابع  

 درمسیرفکر طراح

 معنادارشدن

 تولیددانش

شدهکشف ایدةطراحی سودمند انتقاد   

طراح اندیشة کسب  

 غیرکالمی
نگاریدست  

 آموزش برمبنای فعالیت گروهی -
 های واقعیمحیط ایجاد -
 دانش تولید در محوریت دانشجو -
 ایجاد انگیزش در دانشجویان -
 یادگیری بعنوان راه و هدف فرآیند -
بودن دانشجو در ساخت دانش باعث فعال -

 ارتقا دانش
 عنوان راهنما در ساخت دانشنقش استاد به -
ارزیابی دانشجو با توجه به توانایی فردی  -

 هرکس
 

 شرح کد ردیف

 کشف هدایت شده توسط مدرس 1

 همکاری همساالن در امر آموزش 2

 های فردی توجه به توانایی 3

 فرآیند تاملی بین استاد و دانشجو 4

 کسب دانش طراحی از منابع متعددی  5

 کسب دانش طراحی از طریق انجام دادن  6

 دانش طراحی فردی و مختص هر شخص  7

 صورت بصری و دیداری  دانش طراحی به 8

 

جدول 2- نمونه ی کدهای جداشده برای مقوله ساخت دانش و دانش طراحی.

نمودار2- فعالیت هایی که در کارگاه های طراحی صورت می گیرد.

نمودار 3- ساختارتحلیل مصاحبه ها )کدگذاری انتخابی(.

آسيب شناسی آموزش در کارگاه های معماری با رویکردی سازنده گرا به ماهيت 
دانش طراحی
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شيوه آموزش به صورت، مرسوم بود و در نيمسال دوم مورد مشاهده، 
آموزش با رویکرد سازنده گرایی در کارگاه معماری صورت گرفت. عملکرد 

دانشجویان هر دو نيمسال مورد مشاهده قرار گرفت. 
عملکرد  شد،  انجام  نيمسال  دو  این  ترم  طول  در  که  بررسی  با 
دانشجویان در نيمسال اول که به شيوة معمول دانشگاه بود، مشخص 
شد که، دانشجویان بسيار متکی به استاد بودند و دانشجو به صورت 
منفعالنه و انفرادی در راستای تفکر و خواسته های استاد عمل می کرد، 
ایده های به دست آمدة هر کدام از دانشجویان با توجه به اینکه در جهت 
تایيد و خواسته استاد بود، اکثراً شبيه به هم و به صورت منطقی بر اساس 
اطالعاتی که از طریق استاد به آنها انتقال داده شد، طراحی شده بود. 
به نظر می رسيد، دانشجویان ایده هایی را ارائه می دادند که برگرفته از 
تفکرات منتقل شده بود و کامالً آگاهانه انجام می گرفت. در این شيوة 
یادگيرنده، فقط اطالعات را از استاد دریافت می کند و خود هيچ تالشی 

در ساخت دانش ندارد )نمودار 4(. 
دانشجویانی که در نيمسال دوم براساس یادگيری سازنده گرا، خود 
گروهی  به صورت  فعاليت ها  می رفتند،  پيش  دانش  ساخت  در جهت 
بود و هریک از اعضای گروه فعاالنه، باانگيزه و عالقه به دنبال به دست 
آوردن اطالعات بودند، چون تکاليف این دوره، تکاليف واقعی طراحی 
با توجه به خواسته های واقعی کارفرما، ضوابط و استانداردهای واقعی 
بود، دانشجویان فعاالنه تر در جهت پيداکردن راه حل های خود بودند. 
این گروه ها، خود در جهت کشف و ساخت دانش و فعاالنه در جستجوی 
نبوده، فقط در  به استاد  بودند، متکی  پيدا کردن راه حل های متفاوت 
موقعيت هایی که پيش می آمد، راهنمایی هایی از استاد خود می گرفتند. 
کارها، کاماًل متفاوت با یکدیگر بود، دانشجویان کاماًل موضوع را فهميده 
بودند و سوال های استاد را به صورت درست پاسخ می دادند. اعتماد به نفس 
و انگيزة آنها باال بود، ایده های به دست آمده خود را با تسلط و شوق فراوان 
بيان می کردند. تعامل بين گروه ها زیاد بود، ارتباط کالمی که در گروه ها 
بود، اطالعات بيشتری را هر یک از اعضا به دست می آوردند. یادگيری 

چون به همراه عمل و تمرین بود، کاماًل درونی و پایدار بود. 
یافته های حاصل از تحقيق، نشان می دهد که عملکرد دانشجویان 

در نيمسال دوم با توجه به تکاليف مشخص شده برای آنها و همچنين 
به دليل اینکه تکاليف به صورت هدفمند واقعی و اصيل انتخاب شده 
بود، با انگيزه و عالقه بيشتر در کالس حضور داشتند و به دليل اینکه 
با استاد تعامل و گفتگوی صميمانه تری داشتند. در فعاليت های گروهی 
خود نيز با نشاط بيشتر در پی بيان نظرات و تجربيات خود بودند. در 
این بين که دانشجویان با گروه خود گفتگو داشتند از بين صحبت های 
یکدیگر نکات جدیدی کشف می کردند که در پيشبرد کار طراحی مؤثر 
بود. استاد در حين تعاملی که با دانشجویان داشت با به چالش کشيدن 
ایده های آنها، دانشجویان را به تفکر و جستجو برای پيداکردن پاسخ 
وادار می کرد. استاد در هنگام توضيح دادن دانشجو کاماًل به صحبت ها 
توجه می کرد و درکنار به چالش کشيدن، حمایت و پشتيبانی نيز از 
دانشجویان می کرد، که باعث می شد دانشجو فعال تر و با اشتياق بيشتر 
دنبال مطالب جدیدتر برود. در این نيمسال بر روی کار نهایی تأکيد 
زیادی نشد و بيشترین تأکيد بر روی فرآیند طراحی و روند رسيدن 
به ایده بود. در نتيجه دانشجو با تمرکز بيشتر بر روی فعاليت در کار 
کالسی و پيدا کردن دانش جدید بود و با اعتماد به نفس کامل و برقراری 
ارتباط با موضوع تکاليف خود به دنبال راه حل و ارائه ایده ای که برگرفته 
از تفکرات، تجربيات، دانش های جدیدی که در طول کالس از طریق 
گفتگو و تعامل با استاد و هم گروهی های خود داشت، بود. یادگيرنده با 
حضور مشتاقانه و فعاالنه در کالس، انجام دادن تکاليف خواسته شده و 
اندیشيدن، در ساخت دانش طراحی که مختص خود شخص و مربوط به 

همان تکليف است، به یادگيری مناسب نائل می شود )نمودار 5(.
نيمسال دوم، دانش خود  انجام شده، دانشجویان  طبق مشاهد ه ی 
را از طریق گفتگو، رابطه و تجارب قبلی خود ساختند، بنابراین این 
است  و قطعيت ناپذیر  پایان نایافتنی  دانش  به دست می آید که  نتيجه 
چرا که گفتگو هميشه هست. پس آنچه که به عنوان سرفصل و شيوه ی 
مرسوم در نيمسال اول مورد مطالعه ارائه می شد، برداشتی شخصی از 
کارگاه  طراحی بود که بالقوه می تواند با سایر برداشت ها متفاوت باشد 
چرا که ساخت دانش طراحی وابسته به شرایط، زمان، مکان، موقعيت، 

توانایی های شخصی دانشجو است.
 

 
 

 
 

 
 

 

(شیوة مرسوم)روند دانشجویان در طول نیمسال اول

فعالیت انفرادی جورفتار منفعالنة دانش پیشرفت در راستای
تفکر استاد تادنیازمند به تأیید اس متکی به استاد

 ییدأت
 استاد خواستة برمبنای اصالح استاد تفکر راستای در نقد

 نهایی طرح

 استاد

 دانشانتقال

 وردنیازماطالعات
 دانشجو

 طراحی تکالیف

 اداستازشدهدریافتاطالعاتراستایدرطراحی
 طراحی بررسی موقعیت

 هاکردن خواستهبرآورده

 دانشجوطرح

 استاد با کرکسیون

نمودار 4- آموزش در کارگاه های معماری به شیوة مرسوم.
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5- یافته های حاصل از پژوهش
با توجه به تحليل های انجام شده در سه شيوه ای که برای جمع آوری 
دانش  ساختن  روند  طراحی،  دانش  مورد  در  شد،  استفاده  اطالعات 
بنا شده است که در هنگام حل  از دانسته ها  بر مجموعه ای  طراحی 
و  دست نگاری  براساس  باشد،  بيان  قابل  اینکه  بدون  طراحی،  مسأله 
ترسيمات شکل می گيرد. مؤلفه های ساخت دانش طراحی، بر مبنای 
عوامل مختلفی استوار است، که بر گرفته از ماهيت خاص دانش طراحی 
است. عوامل فردی هر شخص برگرفته از ادراکات و تصورات شخصی، 
تجربيات، نوع تفکر، باورها و زمينه ها تأثير مستقيم در ساخت دانش 
طراحی دارند. با توجه به مطالعات انجام شده، دانش طراحی مختص 
هر فردی است. ارتباط فعال یادگيرنده در کارگاه با حضورداشتن در 
کارگاه و انجام دادن تمرین ها، تجربه کردن موقعيت طراحی، تشویق و 
ایجاد انگيزه و تحرک استاد و واداشتن دانشجو به تفکر باعث فهم دقيق 
موضوع می شود، که این فهم موجب کشف و ساخت دانش طراحی 
می شود. طبق نتایج به دست آمده در قسمت های قبل، با توجه به اینکه 
دانش طراحی نوع خاصی از دانش است، یادگيرنده برای هر موقعيت 
طراحی دانش جدید و مخصوص همان موقعيت را به دست می آورد. 
طراحی برخالف مسأله گشایی صرف، نيازمند استفاده از دانشی است 
که نامشخص است یا حتی در برنامه  ی اجمالی الزاماً به آن ارجاع نشده 
است. با توجه به اینکه در یادگيری سازنده  گرا، دانش در طی تعامل استاد 
و شاگرد شکل می گيرد. در آموزش طراحی نيز، هر دانشجو با توجه به 
باورها، نگرش ها و غيره با استفاده از دانش شخصی خود می تواند در 
تعامل با استاد به نوعی دست به ساختن دانش طراحی بزند. در یادگيری 
سازنده گرا بيشتر از آنچه به محصول یا نتيجه یادگيری اهميت داده شود 
بر فرآیند یادگيری و تفکرات پشت فرآورده تأکيد می شود و در طراحی 
نيز مسأله ها به صورت فرآیند محور انجام می شود. هدف اصلی آموزش 
در کارگاه های معماری، به دست آوردن توانایی طراحی در دانشجویان 
است که به توانند در آینده وارد کار حرفه ای شوند. فعاليت های گروهی 
و تعامالت جمعی یکی از راه های افزایش دانش و توليددانش جدید 

می شود. بنابراین یکی از شيوه های آموزشی در کارگاه ها، انجام تکاليف 
بقيه  به  برتری نسبت  برای  رقابت  فعاليت گروهی،  گروهی است. در 
حذف می شود. کارگروهی با مشخص کردن وظایف هریک از اعضا، باعث 
افزایش قابليت های مدیریتی، توانایی گوش دادن و ارتقا همکاری های 
بين فردی و پذیرش نقد وهمچنين رشد و ارتقا تفکر انتقادی دانشجویان 

را به همراه می آورد.
در یک محيط کارگاهی، یادگيرندگان باید در کل فرآیند یادگيری 
نقش مؤثر داشته باشند و با افزایش مهارت و تجربه از تکاليف خواسته 
شده، باعث افزایش یادگيری خود شوند.دانش طراحی چون خود یک 
تغيير  از  نيز  دانش  دانش هاست، شيوة کسب  از سایر  متفاوت  دانش 
عمل در طی کار و فعاليت به دست می آید. پس ماهيت دانش  طراحی 
وابسته به کار و تکاليف است و متمرکز بر قابليت های فردی می باشد 
که می تواند دانش را مختص خود کرده و براساس تجربه، موقعيت و 
شرایط و متناسب با مراحل کسب آن، تبدیل به یک دانش نامحدود 
شود. شيوه های آموزش با تکيه بر رویکرد رایج عينيت گرا و سازنده گرا 
و  شيوةآموزش  آموزش،  هدف های  عينيت گرا،  رویکرد  در  می باشد. 
محتوای تدریس از پيش تعيين شده است و برگرفته از دیدگاه مدرنيته 
برمبنای دیدگاه خردگرا استوار است. معلم نقش اجراکنندة شيوه  و 
و انتقال دهندة دانش به یادگيرندگان را دارد. رویکرد دوم سازنده گرا 
است که تأکيد بر ساخت دانش، مشارکت فعال یادگيرنده، توجه به 
و  واقعی  تکاليف  یادگيری،  فرآیند  که طی  دارد،   فردی  توانایی های 
همچنين فعاليت های گروهی و مشارکتی دانش توليد می شود. تکليف 
باشد  اصيل  و  واقعی  باید  سازنده گرایی،  ویژگی های  براساس  طراحی 
به طوری که خواسته ها مانند، خواسته های کارفرما از طراحان حرفه ای 
باشد، ولی در عين حال توانایی های فردی دانشجو نيز باید مدنظر باشد. 
در این ميان، نقش معلم، انتقال دانش نيست، بلکه به عنوان راهنما و 
تسهيل کننده در کارگاه حضور دارد، که قسمت زیادی از حل مسأله های 
طراحی به عهدة دانشجو است. در آموزش فرایند طراحی نيز در مرحله 
تبيين و معنی کردن طرح، استاد می تواند با گفتگو با دانشجو و طرح 
سؤال از او و تشویق وي به تأمل در طرح خود، دانشجو را در وضعی قرار   

 
  

 

 

 

 

 

 
 

)تکالیف(  هدفمند فعالیت
 طراحی(

 های دانشجوییتشکیل گروه

 ادراک انسان
 فردی

 هرکس بادیگری متفاوت استدانش
 )ارتباط کالمی( تعامل بین اعضا

 کلید ساختن دانش

 اعضای گروه
 طراحی، تکردن )موقعیتجربه

 الگوها( محیط،شناخت

 کسب دانش بازسازی خارج از ذهن

 عملی( ساختن دانش )یادگیری های ذهنی هر کدام از اعضاساخت

 داشتنحضور
 اندیشیدن

 دادنانجام

آسيب شناسی آموزش در کارگاه های معماری با رویکردی سازنده گرا به ماهيت 
دانش طراحی

نمودار 5- روند ساخت دانش در نیمسال دوم با شیوه سازنده گرا.
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دهد که به مفاهيم طرح خود آگاهی یابد. به این ترتيب آنچه در نزد وي 
صورت ناخودآگاه داشته، به شکلی خودآگاه بيان می شود، در واقع این 
دانشجوست که به جاي مدرس طرحش را تبيين می کند )نمودارهای 

6 و 7(.

6- آسیب شناسی فرآیند یادگیری  در کارگاه های  معماری  
ایران

با تکيه بر پژوهش انجام شده، می توان کاستی هایی را درکارگاه های 
به  مربوط  کاستی ها  این  از  بخشی  کرد.  شناسایی  ایران  در  معماری 
محتوای آموزشی کارگاه های طراحی، شناخت نسبت به چيستی دانش 
آنها و غيره  انجام طراحی، چگونگی آموزش  و مهارت های الزم برای 
است. با مطالعات انجام شده، در کارگاه های طراحی مرسوم در ایران، 
استاد به عنوان قدرت حاکم است و دانشجو با تکيه بر استاد و تأمل بر 
عمل استاد، تنها به عنوان دریافت کننده است. این شيوه باعث از بين رفتن 
تعامالت بين استاد و دانشجو می شود، دانشجو نمی تواند نظر خود رابيان 
کند، قدرت دفاع از ایده ی خود را از دست می دهد، در نتيجه فقط دانش 
استاد و تجربه او انتقال می یابد و دانش جدیدی ساخته نمی شود. یکی 
از عمده ترین چالش ها و معایب سيستم آموزش، انتظار دانشجویان از 

استاد در انتقال دانش است. دانشجویان معموالً استاد را منبع اصلی 
اطالعات می دانند و انتظار این را دارند که معلم همۀ اطالعات و مفاهيم 
برای طراحی را در اختيار دانشجو قرار دهد. این موضوع از مهم ترین 
معایب شيوة آموزش فعلی است، که دانشجو متکی به استاد است و 
خود در جهت کسب آگاهی و دانش جدید فعاليتی ندارد. عدم شناخت 
توانایی های فردی دانشجویان توسط اساتيد نيز از آسيب های آموزش 
می باشد. اساتيد در کارگاه ها، برای همۀ دانشجویان یک نوع تکليف معين 
می کنند و از همۀ دانشجویان انتظار دارند، یک سطح داشته باشند و در 
ارزیابی ها معموالً مقایسه بين دانشجویان صورت می گيرد، که در این 

صورت توانایی های فردی نادیده گرفته می شود.

6-1. جایگاه دانش طراحی در فرآیند آموزش

یکی از مشکالت بنيادین و اصلی شناسایی شده در کارگاه طراحی ، 
تلقی از دانش کارگاهی به عنوان موضوعی جدا از فرایند آموزش است. 
به عبارت دیگر دانش کارگاهی و آموزش دو موضوع جدا از هم انگاشته 
شوند. استاد به عنوان ارائه کننده و انتقال دهنده ایده های ثابت و از پيش 
تعيين شده ای را مبنای کار قرار می دهد. از آنجایی که هيچ گونه تعاملی 
راجع به ماهيت این مفاهيم و ایده ها و فعاليت ها وجود ندارد، دانشجو   

 کارگاهیآموزش
 وگفتگوتعامل ایحرفهکاربرایطراحیتوانایی هدف

 چهرهبهمواجة چهره

 انگیزهافزایش مانهیرابطة صمبرقراری
 باالنفساعتمادبه

 یادگیرندهشدنفعال
 گروهیمشارکت
 ایده تولید

 وچالش نقد
 دیالوگ برقراری

 

 طراحیساخت دانش

 کارآمدی آموزش و حرفه آینده

 آموزشمحتوای
 آموزش شیوة

نمودار 6- آموزش در کارگاه   های معماری در شیوه  سازنده گرا.

 

 طراحی دانش تولید

 معماری هایکارگاه در آموزش رایج شیوه

 گراعینیت

 گراسازنده

 دهندهانتقالتعیین شده      معلمآموزش ازپیشومحتوایهدف،شیوه

 دانشساخت
 یادگیرندهفعالمشارکت

 واقعیتکالیف
 گروهیهایفعالیت

 معلموگروهیبینتعامالت
 هکنندتسهیلراهنماوعنوانبهمعلم

 حلراهتولیدایدة کردنطراحی توانایی کسب
 بازنمایی

 فرموله
 ارزیابی

 تامل
 نظریدانشضمنی دانشبه  یدهشکل

 انتقالقابل ها،ضوابطاستانداردواطالعات
 معلم
 کتاب

 اینترنت
 نگاریدست

 هاپیشینهاز اسکیس و ترسیم
 ساخت

 بازید
 اجتماعی تعامالت

 دانشجو استاد و تأمل
 شنیدن و دیدن

 واقعی تمرین

 گراسازندهعناصرکالس

 تکالیف
 تأمل

 گروهیفعالیت
 وحمایتپشتیبانی

 انتقادتفکررواج

 گرارویکردسازندهازبرگرفته

نمودار 7- تحلیل آموزش در کارگاه   های معماری در شیوه  سازنده گرا و کاستی های شیوة مرسوم.
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توانایی درک این موضوع را که این مفاهيم چگونه و توسط چه کسی 
و به چه هدفی ساخته شده است را ندارد. آیا استاد خود آنها را ساخته 
و یا این موضوعات به عنوان چيزی داده شده و اجباری از سوی او ارائه 

می شود )نمودار 8(.
به هر ترتيب برای دانشجویان این مفاهيم به عنوان مشخصات از 
پيش تعيين شده و ثابت معرفی شده و نمایش داده می شود. مشخصاتی 
عالیق  و  ارزش ها  نقطه نظرات،  پيشينه،  به  رجوعی  هيچ گونه  که 
دانشجویان ندارد. در اینجا می توان دید که تعریف این پيش فرض ها 
و انتظار از تطبيق دانشجو با این پيش فرض های اصلی باعث تفکيک 
ساختارآموزشی و ساختار دانشجویان شده است. مشکل دیگری که 
قابل پيگيری است این است که دانش درباره معماری نه تنها از پيش 
تعيين شده می رسد بلکه حتی غيرقابل انعطاف است. در واقع می توان 
گفت این مساله که امکان بازنمایی های چند گانه و توليد دانش معمارانه 
باید به  انکار قرار می گيرد،  در موقعيت های طراحی و آموزشی مورد 
عنوان یکی از آسيب های فرایند یادگيری مورد نظر قرار داد.  به عنوان 
نتيجه گيری از این بخش می توان گفت در کارگاه طراحی رابطه استاد با 
ساختار و ساختن دانش رابطه ای غيرتأملی است. متعاقباً این مسأله امکان 
تأمل دانشجو بر فرضيات معرفت شناسانه را کاهش می دهد. دانشجو تنها 
می تواند ایده ها و مفاهيم داده شده را قبول کرده و از آن پيروی نماید. از 
او هيچ گاه دعوتی مبنی بر شرکت کردن در فرایند طراحی از طریق توليد 

تعاملی و تأملی دانش نمی شود )نمودار 9(.
در بخش ماهيت دانش طراحی عنوان شد که این دانش از طریق 
تعامالت و گفتگو بين استاد و دانشجو ساخته می شود. ساختار قدرت در 
کارگاه طراحی باید به گونهای باشد که فضا برای این گونه گفتگوهای 
آزادانه وجود داشته باشد. به عنوان چهارچوبی جدید می توان چنين 
باید خواست واردشدن در ساختن دانش را  عنوان کرد استاد کارگاه 

داشته باشد. او نقطه ارجاع ارزیابی خود از کار دانشجو را این ساخت 
دو طرفه قرار می دهد. تأمل دانشجو -     و در هنگام طراحی- به همين 
نقطه ارجاع هدایت می شود. از آنجایی که دانشجو در ساخت این رابطه 
قابل  دانشجو  برای  نقطه  این  می رسد  نظر  به  است  داشته  مشارکت 

دسترسی و قابل فهم تر باشد. 

6-2. رویکرد معلم محوری به ساخت دانش

به عنوان نتيجه گيری در باب ساخت دانش در کارگاه های طراحی 
تأمل در موقعيت های متفاوت  بيان کرد که مقوله  توان چنين  می 
آموزشی از دو منظر قابل بررسی است: الف: نقش دانشجو. ب: فرایند 
یادگيری. از آنجایی که یادگيری آتليه ای بر اساس مدل »یادگيری از 
طریق انجام دادن« بنا شده است ؛ به نظر می رسد دانشجویان در فرایند 
یادگيری– یاددهی فعال ظاهر شوند. با این حال یافته ها نشان می دهد 
که حضور عاملی- که نگارنده آن را حضور قدرت نام می نهد- باعث 
می گردد که در این محيط کارگاهی تأمل در عمل نقادانه و فعال کمرنگ 
و یا غایب شود. این نکته گفته شد که یکی از مباحث کليدی در مورد 
ماهيت دانش این است که دانش دارای بدنه ای خارجی که به توان آن  
را برای اعمال حرفه ای به کار بست نيست ؛ بلکه دانش فرایند دانستن 
است. برونی سازی دانش و ساخت و توليد آن و از دسترس دانشجو دور 
نگه داشتن آن یکی از آسيب های شناسایی شده در فرایند یادگيری 
کارگاهی است، به گونه ای که دانشی که دانشجو در طراحی اش به کار 
کارگاه های  در  آموزش  رویکرد  نيست.  عمل«  در  »دانستن  می گيرد 
طراحی معلم محورانه است. دو ویژگی سبب ایجاد یک سلسله مراتب 
نامتقارن در کارگاه می شود، الف( الگو هایی که در پيشينۀ ذهنی استاد 
است به نوعی تک محوری است و دانشجو را از هر اظهار نظری محروم 
می کند. ب( انجام  تکاليف دانشجو مفهوم خود را از نمایش استاد می گيرد 

نه از فعاليت خود دانشجو.
 

 فرآیندیادگیری در کارگاه معماری

ها ومولفههامفاهیم،ایده
 شدهتعیینازپیش

 دهندهاستادانتقال
 هامولفهماهیتبهدانشجوراجعتعامل عدم دانشجوپذیرنده

 درک دانشجو عدم

 شدهتعیینشازپی دانش معماری در کارگاه
 انعطافغیرقابل

 عدم امکان ساخت دانش

 جدایی دانش کارگاهی از فرآیندیادگیری

نمودار 8- جدایی دانش کارگاهی از فرآیند یادگیری در کارگاه ها.

آسيب شناسی آموزش در کارگاه های معماری با رویکردی سازنده گرا به ماهيت 
دانش طراحی

 
 دانش طراحی استاد دانشجو

 گرفتن دانشجو در ساخت دانشنادیده
 فردی توانایی هتوجهی ببی

 چراوچونبی پیروی
 دانشجو نفسبهاعتماد شدنکم

 هاایده و مفاهیم درک در دانشجو ناتوانی
 

 دادنانتقال دادنوفق و پیروی

 دانش ساختن و امل استاد با ساختارععدم ت
 حاکمقدرت
 دانشدهندهانتقال

 قدرت تعلیمانه
 هاایده و مفاهیم درک برای دانشجو با تعامل عدم

 

 یادگیری و دانشدلیل جداییبه آسیب

نمودار 9- نقش متفاوت استاد و دانشجو با دانش معماری در کارگاه ها.
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6-3. شیوة آموزش در کارگاه معماری

شيوة مرسوم آموزش در کارگاه های معماری به صورتی نيست که 
دانشجو به تواند خود فعاالنه به ساخت دانش طراحی بپردازد. براساس 
آنچه در قسمت های قبل بيان شد، در یک کارگاه معماری با رویکرد 
زیرا  باشد،  دانش طراحی  توليد  به دنبال  باید  دانشجو خود  سازنده گرا، 
ماهيت دانش طراحی به گونه ای است که قابل انتقال نبوده و درحين 
انجام دادن ساخته می شود. در کارگاه ها استاد در نقش دانای کل مفاهيم 
و اطالعاتی را که در پيشينۀ ذهنی خود دارد، به عنوان الگویی مشخص 

در اختيار دانشجو قرار می دهد و دانشجو در نقش گيرندة مفاهيم، است. 
دراین شيوه، دانشجو نمی تواند خود به بيان ایده و مفاهيمی که در حين 
طراحی کردن باتوجه به ویژگی های فردی خود )تجربيات قبلی، ارزش ها، 
باورها و تفکرات(، می سازد را استفاده نماید، سعی می کند ایده های خود 
را در راستای الگوهای معرفی شده از جانب استاد، پيش ببرد. دانشجو 
توانایی گفتگوی آزادانه و رودررو که از عوامل اصلی آموزش سازنده گرا 
را ندارد، که می تواند باعث آسيب به دانشجو و عدم خودباوری شود 

)نمودار 10(.

 

 شدهتعیینازپیش دانش
 استاد ثابتالگوهای

 مفاهیمانتقال
 رکارگاهدتعاملعدم

 مجبوربودن
 های فردیتوانایی توجه بهعدم

 

 شیوه آموزش

 وچراچونبی دریافت دانشجو
 خودباوریعدم
 گیریتصمیمدرناتوانی
 نوهایتولیدایدهعدم

 

 استادمحور

 

نتیجه

نمودار 11- آسیب  شناسی ساخت  دانش  در کارگاه های معماری.

نمودار 10- آسیب شناسی شیوة آموزش در کارگاه ها.

به عنوان نتيجه گيری از بحث آسيب شناسی )نمودار 11(  به طور کلی 
می توان گفت: برای طراحی، دانشی از پيش تعيين شده وجود ندارد، بلکه 
دانش طراحی در حين فرآیند طراحی بر اساس عوامل مختلفی که وجود 

دارد، هم زمان با طراحی ساخته می شود. پس در کارگاه های طراحی باید 
به دنبال ساخت دانش باشند، که از آسيب های مهم در کارگاه ها، در 
حين انجام دادن توليد می شود.دانشجو انگيزه ای برای بيان ایده، برقراری 
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گفتگو، فعاليت او در کارگاه ها بسيارکم است وخود را فقط دریافت کننده 
دانش می داند و تالشی در جهت ساخت دانش ندارد. یادگيرنده با توجه 
به نقشی که در کارگاه ها داشته، توانایی الزم برای تصميم گيری درست 
را ندارد و نمی تواند از طرح خود دفاع کند. از ویژگی های مهم در آموزش 
سازنده، رواج تفکرات انتقادی در بين دانشجویان است، شيوه مرسوم در 
کارگاه ها و قدرت حاکم استاد در کالس تفکرات انتقادی را از یادگيرنده 

می گيرد. همان طور که در تحقيقات آمد، از عوامل مهم در ساخت دانش 
طراحی کارگروهی و تعامل بين اعضای گروه است، نبود کارگروهی مؤثر 
در کارگاه های طراحی از کاستی های آن محسوب می شود. در ارزیابی 
نهایی، عدم توجه به توانایی های فردی، مقایسه نهایی هر شخص با بقيه 

دانشجویان کارگاه از آسيب های این محيط ها می باشد.
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In this regard, issues such as the design process and the 
procedure to reach a design have been raised, which of-
ten do not reach the desired results. Design is one of the 
most complicated and at the same time the most impor-
tant human creative activity that requires its own specific 
capacity and knowledge. This dissertation has a construc-
tive view of the nature of design knowledge and exam-
ines education in architecture workshops and pathology 
of conventional method in architecture workshops with 
an emphasis on the constructive approach. The most 
important question in this regard is how we can explain 
a framework for pathology of workshop education by 
analyzing the nature of knowledge. It begins with a dis-
cussion of architectural education, introduces architec-
tural education courses, and the characteristics of each 
course, and finally it refers to studies conducted on pa-
thology.  Then, design-research studies and design pro-
cess models were introduced for better understanding of 
the design practice and knowledge required for design. 
Relying on the postmodern approach, appropriate knowl-
edge and teaching methods for design workshops were 
introduced. Since the research method of this disserta-
tion was grounded theory, to increase the validity of the 
research, data were collected using a consensus of three 
methods )valid sources and documents, interviews with 
professors and field study of architectural workshops). 
In the first method, using meta-analytic research, it was 
found that the appropriate approach for teaching in design 
workshops is constructive learning, since design knowl-
edge must be constructed and not transferable.  Relying 
on the interviews, the findings showed that knowledge is 
constructed in architectural workshops and also the dis-
advantages of education in knowledge construction in 
architectural workshops were expressed. In field obser-
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vation, with a rich description )using Schaefer’s model 
)2003)) as well as findings obtained from the previous 
two methods, categories such as knowledge construction 
in architectural workshops, the role of teacher and student 
in knowledge construction, and a constructive approach 
in architectural workshops were extracted. Concepts and 
components were coded via carefully examining the writ-
ten sources used, with the objective behind the data was 
carefully reviewed. Important categories were extracted 
as connections were found between the concepts, and 
they were sorted and categorized in MAXQDA software. 
There is no pre-determined knowledge for design, but 
design knowledge is constructed simultaneously with de-
signing during the design process based on the various 
factors that exist. Thus, in design workshops, they should 
seek to construct knowledgeDesign knowledge differs 
from other bodies of knowledge and can be acquired in 
specific ways. Most of the time this body of knowledge is 
unconscious and it is very difficult to understand. A large 
part of this body of knowledge is tacit and indescribable. 
In reality, design is learned through conduct. One of the 
important factors in constructing design knowledge is 
teamwork and an interaction between group members. 
Lack of effective teamwork in design workshops is one 
of its shortcomings. In the final evaluation, lack of paying 
attention to individual abilities and the final comparison 
of each person with other students in the workshop are 
among the harms of these environments.
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