
 

رویکرد  ،میان رویکردهای آموزشیامروزه دهد، مطالعه و بررسی رویکردهای آموزشی نشان می

ترین رویکردهای حاکم بر برنامه درسی است. این رویکرد انواعی دارد که محور از مهم-یادگیرنده

-باشند. رویکرد فعالیتمحور می-ترین آن در نظام آموزشی فعلی رویکرد فعال یا فعالیتمتداول

لیف کتب أریزی و تکار کارشناسان دفتر برنامه یسرلوحه متداولاکنون به عنوان الگویی هم ،محور

ها از محور قرار دارد که در آن فعالیت-شهوق، رویکرد پژوفدرسی است. در مقابل رویکرد یاد شده 

ها را مانند رویکرد توان آنخیزد و طبیعتا نمیهای دانشجو بر میمندیها و عالقهبطن پرسش

ها برای دانشجویان متفاوت نیز به ناچار یکسان این فعالیتبندی و فرموله کرد. محور بسته-فعالیت

ایش از جهان هنیست. در این رویکرد دانشجو خود به دنبال الگوها و روابطی مرتبط با مشاهده

 کند.ها را خود تعیین میپیرامون است و به عبارت دیگر نقطه شروع، مراحل کار و نقطه پایان فعالیت

های برخی علوم ماننند معماری با انتخاب رویکرد است ارتباط بین ویژگیای که اینجا مطرح مسئله

-های کتابخانهآموزشی خاص است. این پژوهش  با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و تکیه بر داده

دهد کاربست رویکرد پژوهش های تحقیق نشان میای به بررسی این مسئله پرداخته است. یافته

و شکل اخیزد و براساس تجارب های دانشجو بر میها از بطن پرسشلیتهنگامی که فعا محور

نظر به  .های خود را هم زمان به کار گیردههدشود تا تجارب و مشابه وی فرصت داده می ،گیردمی

مرتبه دارد، دستیابی به اهداف ، پرورش بر آموزش تقدم معماری اینکه در سیاستگذاری آموزشی  

-های اثربخش و متناسب با این سیاستمعماری مستلزم اتخاذ رویکرد و روش درک و بیان ،تسدر

تری پرورشی قوی که گرایش  پژوهش محورگذاری است. میان رویکردهای مختلف یادگیری، رویکرد 

 است. ترتر و مناسبمعماری اثربخش درک و بیان دارد، برای به کارگیری در آموزش 
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 مقدمه.1

 مسئله این و دارد بستگی مؤثر و ابداعی شیوه یک به توانایی و دانش آخرین از برخورداری به کنونی موفقیت دنیای در

 پروری،ایده و ابداع و نوآوری و خالقیت آن تحقق الزمه. است شده مبدل جوامع بین رقابتی هایمزیت از یکی به خود

. زنندمی رقابت و تالش به دست محیطی چنین در که است افرادی شکفتگی و پروردگی فهمی،ژرف ساالری،شایسته

 در که نظامی. گرددمی میسر آموزش حوزه در رشدیافته نظامی و فرهنگ شدن نهادینه با صرفاً نتیجه این به دستیابی

 جامعه کالن در پژوهاندانش برای نوآفرینی با توأم و محورپژوهش سویی و سمت با کاربردی و بنیادین هایآموزش آن

های آموزش و یادگیری که موجب افزایش انگیزه در فراگیران و سبب بروز و ظهور آن دسته از شیوه .گردد عرضه

شناسان گرایی در چند دهه گذشته مورد اقبال روانبیشتری دارند، نظریة یادگیری سازنده آنان شود، کاراییخالقیت در 

ساز مشارکت فعال است که زمینه محوری-یا جستجو "محوری-پژوهش"، یکی از این رویکردها علوم تربیتی بوده است.

مبتنی بر مشارکت در فرایند ، هگیرند محصول رویکرد یاد ،محور -پژوهشرویکرد  .گرددفراگیران در فرایند آموزش می

  آموزش است.

در سطح ملی  _محوریت پژوهش در متن آموزش_هر زمان این مهم ضرورت پرداختن به این پژوهش آنجاست که 

های آن، جامعه علمی و سپس کالن عرضه گردد و خیل عظیمی از مخاطبان نظام آموزش را پوشش دهد از مزیت

مند شده و این خود دست مایه مزیت آموزش پژوهش محور در بعد علمی و عاملی از عوامل موفقیت در بهره جامعه

چندی است که این روش یادگیری در آموزش معماری . گرددزیربنایی کشور از جمله اقتصاد، سیاست می بعادسایر ا

ی از دو منظر اهمیت دارد، نخست حجم در آموزش طراح محور-پژوهشنیز مورد توجه است. پرداختن به یادگیری 

بدون قالب و است و دوم ماهیت  جستجوگریقابل توجه دروس عملی و کارگاهی در رشته معماری که نیازمند کار 

یابد، زیرا بنابراین توجه کافی به این امر در آموزش معماری اهمیت می .ای در این رشتههای حرفهفعالیتپذیر انعطاف

های کارگاه ، عالوه بر سنخیت با فعالیتمبتنی بر کاوش و جستجوگری یادگیرندهه رویکرد یادگیری رسد کبه نظر می

 ای خواهد کرد.طراحی، کمک شایانی به معماران آینده در محیط حرفه

دهد تاکنون اثر مستقلی به این موضوع نپرداخته است. درباره کاربست رویکرد آموزش بررسی پیشینه پژوهش نشان می

توسط « گیری از رویکرد یادگیری مشارکتی همیارانهپرورش نوآموزان معماری، با بهره»ای باعنوان معماری مقاله

تواند اند که آموزش مشارکتی میدیناروند و همکاران انجام شده است. نویسندگان در این پژوهش به این نتیجه رسیده

دروس پایه طراحی معماری را محقق کند. یادگیری مشارکتی یکی ریزان آموزشی در بسیاری از اهداف مورد نظر برنامه

(. این نوشتار 5: 1396دیناروند و دیگران، گرایی است)های نوین سازندهمحور و مبتنی بر نظریه های یادگیرندهاز روش

ر با روش کمی تنها به بررسی نوآموزان به عنوان جامعه مورد مطالعه و روش مشارکتی پرداخته است. اما پژوهش حاض

محور بر خالقیت دانشجویان ای درصدد بررسی تأثیر رویکرد پژوهشهای اسنادی و کتابخانهو کیفی  و با تکیه بر داده

برای دو گروه مستقل  Tبرای تحلیل اطالعات در این پژوهش با توجه به ابزارهای تحقیق از آزمون معماری است. 

  تحلیل نهایی انجام خواهد شد. SPSSافزار رماستفاده از ن شود و سپس بااستفاده می
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 .خالقیت و آموزش2

ای خالقیت نظران خالقیت فرآیندی معنوی، مرموز و غیر قابل توصیف است و به نظر عدهای از صاحببه اعتقاد عده

معتقدند ای نیست و از صفات ذاتی انسان است. بیشتر متخصصین دست نیافتنی است. مشخص کردن خالقیت کار ساده

ه به ند با بازگذاشتن دست شاگرد در آنچتواهای از خالقیت است. آموزش و پرورش میکه هر شخص دارای ویژگی

رود و این های نو و طرح دوران تحصیل محرکهای خالق خود به خود از بین میکند، به خالقیتفکرش خطور می

شود. خالقیت یعنی فرایند آموزش و پرورش باید به فکر مشکل، مستقیماً به دید و نگاه مسئولین آموزشی مربوط می

اش پرورش یابد تا کارهایش را با اعتماد به نفس بیشتری انجام های یاد بگیرد که خالقیت ذاتیآن باشد که راه

 (.13: 1385دهد)خادمیان، 

اند. خالقیت ن تأکید کردهجوهر اصلی خالقیت همان تازگی، ابداع و نو بودن است. این دیدگاهی است که بسیاری بر آ

ای که خالقیت را چون اصل غایی در هاست، پیدایش همیشگی تازگی در ذات طبیعت است، آن گونهپیدایش تازگی

شناختی، شیمیایی و (. درخصوص عوامل مؤثر بر خالقیت باید گفت عوامل عصب252: 1372آورند)تنهایی، نظر می

کند ها شکل پیدا میاجتماعی و حتی فنی و فناورانه که خالقیت در آن-شناختی خالقیت، ساختارهای فرهنگیزیست

ی بسترهای تاریخی و نهادهای اجتماعی که برای گسترش یا محدودسازی و بر خالقیت تأثیرگذار هستند. مجموعه

 (.8: 1387خالقیت مؤثر هستند)فاضلی، 

رشته  23دانشمند در  120هایی که با ( در مصاحبه1977)لی و همکارانش آماب)یلبآما ،دیدگاه روانشناسی اجتماعیدر 

ها گوید: این یافتهمابیل میآاند که عوامل محیطی در رشد خالقیت برتری دارند. اند به این نتیجه رسیدهمختلف داشته

ت نیس مسائل فردی است. این بدین معنانسبت به ری تهدهد و اینکه محیط عامل برجستاهمیت اکولوژی را نشان می

 نسرینهای بحث الزم به توضیح است که تر از خود شماست. البته با عنایت به پیچیدگیا، مهممی از شنروبیکه نیروی 

گری و نوآوری را به عنوان دو رکن اساسی ( در کتاب خالقیت، موضوع آفرینش1387چی )هم نقرسای و حنائینامامی 

و معتقدند همه افراد  هنددنمینسبت العاده خالقیت را تنها به امور خارقگرایان، انسان نمایند.درک خالقیت مطرح می

ها، فرآیندها ها عقیده دارند که خالقیت نه تنها دستاوردها بلکه فعالیتتوانند از قوای خالق خویش بهره بگیرند. آنمی

نوظهور در یک فرآورده ارتباطی گوید: ظهور گیرد. چنان که راجرز در تعریف خالقیت میها را هم در بر میو نگرش

 .زندگی حوالا اوضاع و ایمردم ، گیرد و از دیگر سو از مواد، رویدادهاهمتایی فرد سرچشمه میعلم که از یک سو از بی

ته شده شر کاذگونه که نمی توان بتوان تحمیل کرد، همانرا نمیت گرایان، شرایط درونی خالقینسانرمبنای نظریات اب

ال ههای گوناگونی وجود دارد. در این پژوهش از نظریه کالرک لئوناردیز نظریهندر زمینه یادگیری  شد داد.را به زور ر

-1شود: ها اشاره میگیرد که به برخی از آندر نظریه خود برای یادگیری اصولی را به کار می یو .شوداستفاده می

کند که پس از حسی( را راه اندازی می)ور آانه عصبی کتحریک بیرونی یک ت حس کردن محیط بیرونی و رد محرک:

اصل حاین همان احساس خوشایند و آرامشی است که از درک هنر  یابد.قطح تحریک محیطی تا لحظاتی ادامه می

این اصل موضوع پیچیدگی تحریک و دشواری پیشبینی رفتار را نشان  های حسی:کنش متقابل تکانه-2 .شودمی

های فراوان این محرک گذارند.تأثیر می یسمر ارگانبهای زیادی است که در هر لحظه معین محرک بعدهد. رفتار تامی

نیسم ارگا :اآموختهنرفتار -3 کند.ها رفتار را تعیین میکنند و ترکیب آنر کنش متقابل میگیها با یکدو ردهای آن

سیرت و )گردندشود فعال مینی که نیاز ایجاد میها را به صورت بالقوه در خود دارد و زمامراتبی از پاسخسلسله 

 .(138۴ن، مالمی
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 .رشته معماری و رویکرد دانشجویان به این رشته3

محتوا و پیشینه فعالیت آموزشی و پژوهشی معماری به عنوان یک رشته دانشگاهی در ایران کمتر از دو دهه است. 

سسات آموزش عالی ها و مؤهمزمان با ورود آن به دانشگاه آموزش رشته معماری از حدود یک قرن و نیم پیش، تقریباً 

مطالعه و بررسی تطبیقی رشته معماری و  (.28: 1385عالئی،ل تغییر و در حوزه بحث بوده است)جهان همیشه در حا

های های آموزشی در دانشگاهامکانات آموزشی و نوع آموزش آن حاکی از این است که مقایسه تطبیقی جزء به جزء برنامه

های زمانبندی ترک تحصیلی، تعداد واحدهای درسی و امکانات ایران، کمابیش امری غیر منطقی است؛ چرا که برنامه

ها عالوه بر برنامه رسمی آموزشی، تعدادی کارگاه و ها متفاوت است. در بعضی از دانشگاهآموزشی در میان دانشگاه

ها اختیاری و داوطلبانه شود و شرکت دانشجویان در آنس برگزار میسمینار آموزشی، به طور موازی با برنامه کالس در

ای وجود دارد)تقوایی و سمیاری، های حرفهاست. در حالی که در بعضی دیگر امکان تجربه مشارکت مستقیم در پروژه

روش پژوهش های کشور باید گفت امکانات (. بنابراین در خصوص ماهیت آموزش رشته معماری در دانشگاه127: 1393

ها و مراکز علمی وجود ندارد. این امر در رویکرد دانشجو به ماهیت رشته معماری و چگونگی محور در همه دانشگاه

 مواجهه با این مسئله مژثر است.

ها در ارتباط با آموزش درس  سازه به برخی از مفاهیم رشته معماری نیاز به آموزشی پژوهش محور دارند. بررسی

های معماری بکار گرفته ماری مؤید این موضوع است که امروزه  در عرصه آموزش سازه در دانشکدهدانشجویان مع

که آموزش سازه و انتقال مفاهیم آن به صورت طوریرسند، بهشوند، برای بیشتر دانشجویان ناکافی به نظر میمی

شی را به خود مشغول ساخته های آموزترین مباحثی است که تقریبًا تمام برنامهکاربردی از جمله مهم

ای است که کاربست رشته (. با این تفاسیر باید گفت رشته معماری از نظر ماهوی رشته75: 1392است)سلیمانی،

 کردگان موفق کافی نیست.آموزش محور در آن برای تربیت دانشجویان و تحصیل

مخاطبان باشد. جلب توجه دانشجویان به تواند ارتباطی سازنده میان معمار و معماری ابزاری هنری است که می 

های ارتباطی معماری امکان جدیدی در جهت ساماندهی فرایند معماری در اختیار اساتید و معلمان معماری قرار جنبه

های رایج نقد آثار معماری است. دانشجویان با نقد های رومانتیک، از شیوهدهد. تأکید بر فرستنده پیام و دیدگاهمی

ای که از این جریان گاه شخصیت معمار است. نکتهیابد که معماری در این گرایش جلوهای معمار در میهاندیشه

توان آموخت و در فرایند آموزش معماری مورد استفاده قرار داد. پیشنهاد مدل ارتباطی در فرایند پدیدارشناسانه می

ترین زمان ممکن آشنا بسیاری از مفاهیم مربوط در سریعایست تا دانشجویان به روشی ساده، با نقد آثار معماری بهانه

تالش برای ایجاد تحول در آموزش در رشته معماری گام  :(. با این تفاسیر باید گفت75: 1383نژاد، شوند)مهدوی

 شود.مهمی در پیشرفت این رشته محسوب می

 ژوهش در حوزه معماری.جایگاه آموزش و پ4

معماری د روندابدر فرایند آموزش معمار و فرآوری واقع پرداختن به موضوع آموزش معماری به عنوان یکی از عوامل 

جهانی و داخلی، در جایگاهی پژوهشی قرار  به گونه عام، به شکل یک گرایش مستقل، در پیمان   (محیط انسان ساخت)

وجودی آن و با عنایت به بروز  بقهید از سادگذشت سالیان م دارد. از دیگر سو، آموزش معماری در ایران، با توجه به

ی و فرهنگی ندمای گوناگون تهای و جهانی در زمینههای چشمگیر که در مقیاس منطقهبسیاری از تغییرات و پیشرفت

مندی توان ،به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که تحوالتی از این دست انددهدایرو
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های آموزش در ی و پیشرفت، بر روش ارائه سامانه آموزشی و روشترقای را به مانند مجالی برای ثیرگذاری ویژهأت

ی به فرایند یاد هدهای آموزش برای شکلسازی و دگرگونی در روشتوانند ایفا نمایند. بهینهمعماری می هایهدانشکد

ریزی محیطی همراه بوده و شناسی، اقتصاد و برنامهنلوم اجتماعی، رواهای گوناگون در رویکردهای عیشده با دگرگون

مندسازی آموزش معماری و  ای به آموزش معماری به دنبال ایجاد راهکار برای نظامبه همین دلیل رویکرد میان رشته

در سطوح  آموزش معماری .هم پیوند با خود است با رشته یمحورای ی به محصول معماری در سایه نظریههدشکل

ص یافته و برخالف بسیاری از ای آن، نظامی خامختلف وجهی از آموزش عالی است که به دلیل نقش و جایگاه حرفه

های تحصیلی، از روش و فرآیند خاصی برخوردار است. بسیاری از موضوعات مرتبط با امر آموزش معماری نیز به رشته

های دانشجویان از ی اند که امر قضاوت و سنجش توانایگیری بودهه به صورت ویژه مورد پیتبع همین ساختار، هموار

گردد که سازوکار آن مبتنی بر رود. بدیهی است روند آموزش معماری تنها زمانی کامل میمی مهم ترین آنها به شمار

آموزگاران های دقیق از سوی چارچوبی هدفمند و فرآیندی روشن استوار گردد تا پیشرفت تحصیلی با اتکای بر شاخص

و کرده ارهای خویش را کنترل کمورد نظارت قرار گرفته و دانشجویان نیز قادر باشند براساس معیارهایی مشخص 

سنجش درستی از وضعیت خود انجام دهند. هرچند هدف اصلی ارزیابی آموزشی، به دست آوردن اطالعات و آگاهی 

اجتماعی -های رفتاریو عملی دانش آموختگان و توانایی میکامل از پیشرفت تحصیلی دانشجویان و مهارت و کارآیی عل

ان در ارتباط با رشته تحصیلی مورد سنجش است، اما به موازات قضاوتی که معموال از سوی آموزگاران در خصوص نآ

دستاوردهای تحصیلی یک دانشجو صورت می پذیرد، رسیدن یک دانشجو به مرحله ای که قادر باشد طرحی را داوری 

ی دیگر از یادگیری است. بر این مبنا در آموزش بهتر است که دانشجویان در قضاوت طرح های جهند، بیانگر ونمای

خویش دخیل باشند و این امر می تواند به عنوان آخرین حلقه از فرآیند آموزش معماری محسوب گردد)کریمی مشاور، 

1387: ۴07). 

بیشتر جنبه آموزشی دارد تا پژوهشی و از این رو درک و  ،عماریمو از جمله رشته ها، در ایران آموزش کلیه رشته 

های فرهنگی جایگاه مناسبی با محیط و اقلیم و ارزشدر انطباق کارکردی هایی استنباط مفاهیم عملکردی و ابداع روش

ایدار در ایران سنتی و ایجاد معماری پ هایی برای بررسی و به کار بردن دانش های اخیر تالشندارد. اگرچه در سال

های اجتماعی متکی به الگوهای غربی و فاقد حمایت ،ایشخصی، سلیقه ها غالباًانجام پذیرفته است ولی این گرایش

های های اخیر به برنامه آموزشی دانشجویان اضافه شده فاقد زمینهبوده است. در کنار این، دروس محیطی که در سال

گذار نیست. از دروس نظری تأثیردیگر ی سطح جامعه بوده و همپای بسیاری عاجتمانیازهای ، و بدون تناسب با ییاجرا

شوند که اهداف آن را در دانشجویان خواسته یا ناخواسته در فرآیند طراحی و ساخت و سازی وارد می اً ببنابراین غال

گیبسون  (.1380حجت، )کنندها و در بخش دولتی ضوابط متغیر و یا ناکارآمد تعیین میبخش خصوصی بساز بفروش

کند که روان شناسی بوم و پیشنهاد می« نداردبخش ای رضایتنای نظریهبمعماری و طراحی یک م»معتقد بود که 

توانند چنین مبنایی را تهیه کنند؛ پس از ارائه نظریه ها به طور خاص میلیتبشناختی به صورت کلی و مفهوم قا

ابلیت در حوزه های مختلف رشته های طراحی پرداختند. در همین راستا، ی به توسعه مفهوم قیهاگیبسون، پژوهش

 یالؤوارد حوزه طراحی نمود. بر اساس سقابلیت محیطی را در تدوین تجویزی گسترش داد و  نظریهورمن ن .دونالد ای

و اشیاء آیند رب صده کاری مشخعهچرا اشیاء مشخصی باید از »: نماید( مطرح می1988)که وی در پژوهش خود 

کوشش برای فهم آنچه ما از »به  این پژوهشاو موضوع اصلی به گفته « ؟رآیندبدیگری نتوانند از عهده کاری خاص 
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: 1999 ،ورمن)نشود مربوط می «ها شی از هزاران شی در جهانی که بسیاری از ما باید تنها یکبار با آن روبرو شویمده

39 .) 

ی ذاتی طراح و ای تعاملی برای برقراری رابطه بین فرایندهابه عنوان واسطه ،در فرایند طراحی، محیط انسان ساخت

تند که در فرایندهایی ا خود نوعی رابطه بین طراح و کاربر هسهباشد و از دیگر سو، قابلیتر میبهای رفتاری کارفعالیت

مان برای ز یک فرایند هم زدر شناخت الگوی مطرح شده پیامدهای ناشی ا .ثرندؤشود مکه توسط طراح پیگیری می

ود که ایجاد شای نظریهآفرینش بر اساس یک ساختار  ،نقطه مشترک محصول معماریدر شود ها باعث میقابلیت

ش نقآموزش چنین فرایندی در کارگاه معماری به  .نمایداربر ایجاد میک -بیشترین سطح روابط تعاملی را برای طراح 

یان را در قالب امر تحلیلگری و استاد به عنوان سرپرست آموزش که نقش هدایت دانشجوی دانشجو به عنوان یادگیرنده

های پنهان و آشکار  تچارچوب نظریة قابلیت بر عهده دارد، تأکید نموده و به شناسایی، تحلیل و در نهایت ارزیابی قابلی

سازی ره علمیختار مذکور است به گستگردد. این فرایند و روش، به دلیل اینکه مبتنی بر ساموضوع طراحی منجر می

علوم  های مختلف از حوزهشود که به عنوان بخش کوچکی از شاخصفرایند طراحی معماری و آموزش آن وارد می

سازی زی و بهینهتواند روشمندساهایی از این دست میپژوهش .ای را داردرفتاری توانمندی ایجاد رویکردی بین رشته

اری و طراحی های علمی توسط فعالیت سایر پژوهشگران در زمینه پیوند بین علوم رفتنظریه آموزش معماری بر پایه

 (.1380حجت، )مایدنم هرافمحیط را در آینده 

 محورگیری از رویکرد پژوهش.پرورش خالقیت دانشجویان معماری با بهره5

ک و درس دروزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای  1396در سرفصل دروس دوره کارشناسی معماری، مصوب سال 

ه کافی در های دانشگاهی پیشیناز آنجا که رشته معماری برخالف اکثر رشته»بیان شده است: چنین معماری  بیان

ت و بی درک دوران تحصیالت پیش از دانشگاه ندارد و مواجهة ناگهانی دانشجویان با حیطه طراحی معماری بی شناخ

 بیان ودرک نیمسال برنامه ای تحت عنوان  سه های مؤثر در آن حاصل مطلوبی نخواهد داشت، در طول از مؤلفه

های ؤلفهمهای مختلف و ن آشنایی با عرصهضمارائه و طی آن سعی خواهد شد که دانشجویان  ( 3 و2و  1معماری )

ل با اشاره به مل پردازند. در این سرفصبه تجربه یکایک این عوا ایمرحلهمؤثر در طراحی معماری به صورت مجزا و 

عقل، و تتخیل و  م،، تقویت قدرت تجس«ای مؤثر در طراحی معماریهههای مختلف مادی و معنوی و نیز مؤلفعرصه

های آموزش امهاهداف و برن ادامهبرشمرده شده است. در محیط دهنده تشکیل و غیر کالبدی آشنایی با عناصر کالبدی

های ن دانشگاهر تراز برترید« اهبندی دانشگاهرتبه همؤسس» های خارجی کهدر برخی از دانشگاه معماری دروس پایه

اساچوست مشده دانشگاههای  یاد هشود. در فهرست مؤسسرفی کرده است، به اختصار بیان میمع 2017دنیا در سال 

 .رندآسیا و ششم جهان را دا و لندن، به ترتیب رتبه اول و دوم جهان و دانشگاه ملی سنگاپور رتبه نخست

 کالس طراحی و درسی تدوین برنامه رسم و راه یا رویکرد آموزشی  یک بنیاد،-جو و محور یا پرس-آموزش پژوهش

 توصیه آزمایشگاهی، هایتجربه از گیریبهره به معلمان تشویق ضمن بیستم قرن میانه در 1،شواب ژوزف  است درس

 مستندات مطالعه به آزمایشگاهی هایپژوهش بر افزون آموزاندانش و شود داده آموزش جو، و پرس قالب در علوم کرد

 و هاداده تفسیر فناوری، نقش ها،داده درباره مسئله، و آن پرداخته جز و هاکتاب آزمایشگاهی، هایموجود، گزارش

 ملی سند انتشار با این رویکرد . تحول (Barrow, 2006)کنند بحث اندرسانده انجام به که دانشمندان گیرینتیجه

                                                           
1 Joseph Schwab 
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 بازنگری 1995 سال در نظام آموزشی نیز بریتانیا در  رسید عطف نقطه به 1989 در امریکا علوم در آموزش در تحول

 نظام دوباره تحول  2006در رسید. تصویب به 2000 سال در امریکا علوم آموزش تحول در ملی سند شد. دومین

 آموزش به در بریتانیا علوم درسی برنامه تغییر فراگیر خورد. اجرای کلید هاو رشته هادرس تمامی در بریتانیا آموزشی

های اکنون در سراسر اروپا با انجام پروژهگرفته و هم قرار کار دستور در 201۴ در سال بنیاد( جو و پژوهش محور )پرس

کلی  طورهاروپا، تدوین محتوای درسی و بسازی برنامه درسی کشورهای عضو اتحادیه بین المللی جهت همخوان

 ها تداوم دارد)محور در تمامی رشته سازی برای تحول نظام آموزشی این کشورها به آموزش پژوهشزمینه

(Commission  of  the European Communities, 2008; Department for Education, 2011; 

Great Britain,  Department for Education and Employment, 2011; National Research 

Council, 1996;  National Research Council, 2000). 
 

تجربه  یادگیرنده، توسط نامحدود پژوهشی آن پایه بر که است فعاالنه یادگیری به رویکردی" IBLامروزی،  مفهوم در

طراحی  جو و پرسش فرایند از شتیبانیپ برای های آموزشیفعالیت و منابع تمامی و کندمی هدایت را یادگیری

معلم،  کننده پشتیبانی نقش و یادگیری فرایند در یادگیرنده نقش تعریف این در (Levy, et al, 2008)."شوندمی

چرخه ای  قالب در آن شکل ترین ساده در مدل پژوهش محور ت.اس نهفته یادگیری محیط و آموزشی منابع کتابدار،

 در چنانکه مدل این  .است شده ایلینویز طراحی دانشگاه در جو و پژوهش و پرس برگه پروژه توسط ایپنج  مرحله

 ,Inquiry page project) دارد را دربر تامل و بحث خلق، پژوهش، پرسیدن، شامل ای چرخه .شودمی دیده 1 شکل

2010).  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 (Inquiry page project, 2010)محور : مدل پژوهش1تصویر شماره 

 

 

 و پژوهش فرایند، به ذهن و دست ورود و شدن کنجکاوی فعال با سپس،. شودمی آغاز پرسش با یادگیری فراگرد

قرار  یکدیگر کنار در دیگران و کودک خود هاینتیجه آزمایش و شده خوانده شده، مشاهده آنچه .شودمی جستجوآغاز

با  دیگران با بحث و آشکار دانش گذاری اشتراک به دیگر، گام شود. می خلق آشکار دانش کاغذ بر آمدن با و گرفته

 نتیجه و  پژوهش مسیر اصلی، پرسش به دور از یادگیرنده باید گام، آخرین در .است هایافته به هدف اعتباربخشی
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 آنها به پاسخ و اساسی هایپرسش طرح این گام در  .کند ایجاد آن در تغییرهایی نیاز صورت در و بنگرد از آن گیری

 تاملی تفکر از بازنمونی فراگرد، این گام عنوان آخرین به تامل .طلبد می را انتقادی تفکر جمله از های کلیدیمهارت

 شبه یا پژوهشی و نامحدود کننده آن بازنمون های گا و مدل ایچرخه شکل همچنین، .است دیدگاه دیویی در

 .باشد م پیشگفته تعریف بودن در پژوهشی

شود دانشجو در کشورهای برتر علمی دنیاست که در آن سعی می جوترین شیوه تربیت دانشپژوهش محور رایجآموزش 

مستقل با توانایی تولید علم تبدیل شود. دو مدل رایج تربیت  دیبه دانشمن ،به جای وابستگی به دانش استاد راهنما

ربیت دانشجو کنون حرف اول و آخر در تلبته تاشود که ادانشجو در دنیا شامل مدل درس محور و پژوهش محور می

محور دانشجو موظف به گذراندن تعداد واحد سدرمحور بوده است. در تربیت دانشجو در مدل در ایران با مدل درس

های درسی بر مبنای برنامه آموزشی در هر نیمسال تحصیلی است. گرچه ممکن است دروس گذرانیده شده در دوره

ه نشوند و در پایان ئهرگز ارا ،ها در آینده نیاز مبرمی داشته باشندا دروسی که به آنیتکرار شوند و قبل در این دوره 

های پژوهش محور دانشجو پس از انتخاب شود. در دورهنامه انتخاب میپس از قبولی در امتحان جامع، موضوع پایان

گذراند. در این مدت به تشخیص استاد راهنما یا نیاز ساله را می ششاستاد راهنما و موضوع رساله دورهای سه تا 

شود و در نهایت از رساله یافته و در راستای عنوان رساله گذرانده میندانشجو، دروسی به صورت پراکنده و سازمان 

 هایی برای دفاع از رساله وجود دارد که معموال مربوطدفاع می شود. اگرچه در برخی کشورها همچون هلند پیش شرط

به چاپ تعداد حداقلی از مقاالت علمی با استفاده از رساله است. در این نظام فراغت از تحصیل به معنای آن است که 

 (.1390شفقت، )شودفرد از دانشجوی وابسته به علم استاد راهنما به دانشمندی مستقل با توانایی تولید علم مبدل می

بر خالقیت دانشجویان معماری، از روش تجربه و آزمایش و  در راستای سنجش دقیق تأثیر رویکرد پژوهش محور

شده گیری آوری اطالعات بهرهبزار برای جمعاین پژوهش شبه آزمایشی است که در آن از دو اها استفاده شد.تحلیل آن

شی و های کوتاه طراحی به دو شیوه پژوهزار آزمون درسی است در این مرحله در مدت دو ماه، تمرینب. اولین ااست

شود. سپس از دانشجویان یرپژوهشی به دانشجویان کارشناسی معماری در درس درک و بیان محیط تدریس میغ

نها آزمون درسی نیز به عمل های خود را در قالب اسکیس دستی به تصویر درآورند به عالوه از آآموختهشد خواسته 

خالقیت تورنس مورد ارزیابی قرار  Aاز طریق آزمون فرم  خواهد آمد. از طرف دیگر این دو گروه قبل از انجام آموزشی

)تست خالقیت تورنس یکی گردید ها اجراخالقیت تورنس در مورد آن Bو پس از انجام آموزش نیز آزمون فرم گرفتت 

 .پیش دبستانی تا بعد از لیسانس است نهای استاندارد جهت سنجش میزان خالقیت افراد به خصوص در سنیستتاز 

های تربیتی مورد استفاده قرار گرفته است تاکنون در بیش گیریآزمون بیش از هر آزمون دیگر در پژوهش و اندازهاین 

گیری خالقیت از دو هزار پژوهش که در مجالت معتبر علمی چاپ شده از تست خالقیت تورنس به عنوان وسیله اندازه

ی و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سمعدل در ش متغیرهای دانش پایه وهدر این پژو(. استفاده شده است

. جامعه این پژوهش دانشجویان ترم اول کارشناسی گرفت رهای کنترل مورد آزمون قرارغیدانشجویان به عنوان مت

 :باشند. در انتخاب نمونه به شیوه ذیل عمل شدهای آزاد شهر تهران میمهندسی معماری در دانشگاه

کالس درس  ،باشدنیازمند همکاری اساتید می هشکه روش پژوصورت گرفته و به علت این هایبا توجه به هماهنگی

درک و  درسیکی از اساتید دانشگاه آزاد تهران مرکز به عنوان جامعه تحقیق در نظر گرفته شد و در دو کالسی که 

یان یک کالس به عنوان گروه بنابراین دانشجو .شود به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده استتدریس می بیان
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بیان برای هر دو  و . الزم به تاکید است که استاد درس درکشدند آزمایشی و کالس دیگر به عنوان گروه گواه انتخاب

 :نمایدباشد که به دو شیوه ذیل عمل میکالس یک نفر می

سی یکالسی با استفاده از ابزار تدرجلسه  5ه تمرین مختلف را در مدت د ددر این کالس استای: شکالس گروه آزمای

های ارائه شده کارهای خواهد برای درسنماید و از دانشجویان میچون فیلم، نقاشی، پاور پوینت و پوستر ارائه می

 .ارائه نمایند... کشی، اسکیس و عملی چون نقشه

نماید و وه سخنرانی ارائه میجلسه کالسی به شی 5در این کالس استاد ده تمرین مختلف را در  :کالس گروه گواه

هیچ گونه کار عملی از دانشجویان خواسته نمی شود. قبل از ارائه آموزش به منظور کنترل دانش پایه دانشجویان پیش 

گردد. همچنین معدل پایه تحصیلی دیپلم ها است انجام میتدریس آن ددآزمون مرتبط با ده تمرینی که استاد در ص

. همچنین قبل از شروع آموزش از کلیه دانشجویان آزمون خالقیت گردید و گروه کنترلمتوسطه دانشجویان در د

درس  یزمون کالسآآزمون خالقیت به عمل آمده و  ،موزش در هر دو گروهآپس از انجام . دآم( به عمل Aفرم )تورنس 

گروه با هم مقایسه شده و  وو بیان محیط در ده تمرین مذکور انجام شده و نمره پیشرفت تحصیلی و خالقیت د در ک

 .شد تحلیل انجام

 روند اجرای پژوهش 6 - 3

 ارت است از:بمراحل انجام کار ع

 .انتخاب یک مجموعه آموزشی با توجه به امکانات موجود و درس خالقیت پرور. 1

 .اخذ اسامی اساتیدذکور و . مراجعه به مجموعه آموزشی م2

 .با هماهنگی دانشگاه از میان لیست اساتید د. انتخاب یک استا3

 .یک کالس به عنوان گروه آزمایشی و کالس دیگر به عنوان گروه گواهانتخاب . ۴

 .انجام پیش آزمون در خصوص ده تمرین معماری و همچنین بررسی معدل دیپلم دانشجویان. 5

 ( در هر دو گروه گواه و آزمایش.Aرم فانجام آزمون خالقیت ). 6

های پژوهشی و در گروه گواه به روش سخنرانی توسط روع آموزش در گروه آزمایشی با استفاده از ابزارها و شیوهش .7

 .جلسه کالسی 5ه ده تمرین در طول ئارا و استاد

 .( روی هر دو گروه دانشجویان و آزمون پیشرفت تحصیلیB رمفانجام آزمون خالقیت ). 8

 .آمدهانجام تحلیل داده های به دست . 9

 .. تدوین گزارش نهایی و ارائه پیشنهادات10

های خالقیت تورنس شامل چهار خالقیت تورنس است. آزمون Bو  Aهای فرم آزمون ،یکی از ابزارهای مورد استفاده

مطالعه در مورد  1933که بیش از قابل قبول است داده های معتبر و روایی همراه با (، 1981 ،تورنس)زمون آمجموعه 

است و دامنه اکثریت درصد  99تا  93گذاران در حدود ن مذکور به دست آمده است. دامنه ضرایب اعتبار بین نمرهآزمو

زمون استاد محور است که برای ارزیابی پیشرفت آاست. ابزار دیگر،  درصد 72تا  73ضرایب اعتبار بازآزمایی بین 
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تحلیل اطالعات در این پژوهش با توجه به ابزارهای برای . شوداستفاده می تحصیلی در درس درک و بیان معماری

تحلیل نهایی انجام  SPSSشود و سپس با استفاده از نرم افزار برای دو گروه مستقل استفاده می Tتحقیق از آزمون 

 شد.

های پژوهش را هدف های مربوط به خالقیت همراه با پیشرفت تحصیلی، بخش دیگری از پرسشلفهؤمقایسه پیشرفت م

های کسب شده توسط دهد. پس از پایان آزمون تورنس، از استاد درس خواسته شد تا در امتحانی تواناییقرار می

توان ارزیابی نماید تا مشخص شود که تا چه اندازه پیشرفت تحصیلی را می ،دانشجویان را در درس درک و بیان محیط

الس کد و هرس درک و بیان محیط در کالس شاد رهمنه در این دانشجویان مشاهده نمود. در جدول مربوط به مقایس

توان نوعی نده آن است که میدهدستاوردهای کمی و کیفی پژوهش نشان .ودنمه دتوان این مهم را مشاهمورد، می

 :ها مشاهده نمودمیزان خالقیت آنبا رابطه میان پیشرفت تحصیلی دانشجویان در ترم اول تحصیلی خود در دانشگاه 

خالقیت محاسبه شده با آزمون تورنس به شکل  ،آید. در این نمونهه به نتایج نمونه شاهد به دست میم با مراجعاین مه

باشد. نزدیک بودن نمرات معدل به دست دهنده این رابطه میشود و مطالعات مربوط نشانهای متنوعی تحلیل می

محسوسی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان مشاهده گواه این مطلب است که در نگاه کلی تغییر  ،آمده در دو کالس

 باشد.نیز قابل صرف نظر نمی 19مره معدلی در ن 0,01نشده است. البته نباید از نظر دور داشت که عدد 

 

 مقایسه تطبیقی میزان همبستگی خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان )ماخذ: نگارنده( :1جدول 

 آزمایش شاهد نمرات کالس

 0,76 0,55 خالقیتهمبستگی با 

 0,00 0,001 آزمون معناداری

 

ها توان به کیفیت آنهای تکمیلی میهای پیدا و پنهانی دارد که با آزمونتعامل این دو مفهوم به ظاهر مستقل، بخش

ی عونمرات داده شده در دو کالس، نتوان توضیح دیگری را نیز ارائه کرد که بر اساس آن ممکن است در پی برد. می

دهند. با های درسی انجام میهنگی ایجاد شده باشد. نوعی کالیبراسیون که اساتید در ایجاد هماهنگی در کالسهما

 .ر میزان خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را توضیح دادبثیر آموزش هنر أعنایت به این توضیح میتوان رابطه ت

در درس تاریخ و میزان خالقیت ایشان که با عنوان  در جدول محاسبه میزان همبستگی نمرات کالس دانشجویان

گی خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان آمده، این نکته با شیوه ای جالب به بستتطبیقی میزان هم سهجدول مقای

ثیر آموزش هنر بر میزان خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را به خوبی أنمایش گذاشته شده است. این جدول، ت

 .دهدنشان می

که کالس مورد در  دهدن میالس مورد و شاهد نشاکلفه ابتکار در دو ؤتطبیقی پیشرفت م سهمروری بر جدول مقای

های لفهؤبا کالس شاهد از شرایط قابل توجهی برخوردار است. در جدول مربوط به محاسبه برآیند پیشرفت م سهمقای

های ل توجهی مشاهده می شوند. بیشترین پیشرفت در مولفهمربوط به خالقیت در کالس شاهد و کالس مورد، نکات قاب

د و در کالس حوا 868 هدپذیری در کالس شالفه انعطافؤپذیری است. ملفه انعطافؤمربوط به خالقیت، مربوط به م

در  ،های احتمالی از موقعیتدر اثر انجام آزمون و نتیجه ،دهد. به عبارت دیگرواحد پیشرفت را نشان می 1186مورد 
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دهد. میزان موفقیت مشخصاتی از پیشرفت را نشان می موم حتی کالس شاهد کالسی که هیچ تغییری نیافته هدآزمون 

 .دهدواحد را نشان می 318 هنریروش های 

 شود. در این حوزه نیز کالس  مشاهده می بسطپذیری، در زمینه های مربوط به خالقیت بعد از انعطافلفهؤپیشرفت م

و در کالس  35۴رفت قابل توجهی داشته، که خود نیازمند عنایت ویژه است. این پیشرفت در کالس شاهد پیش ،شاهد

واحد است که در جایگاه خود  ۴۴، بسطلفه ؤدهد. فاصله میان دو نمونه ارزیابی شده در مرا نشان می 398 ،مورد

ای برخوردار ی مربوط به خالقیت از جایگاه ویژههالفهؤلفه ابتکار در تحلیل پیشرفت مؤم باشد.پیشرفت قابل توجهی می

واحد است.  309، و در کالس مورد واحد 95لفه در کالس شاهد ؤاست. نکته قابل توجه آن است که پیشرفت این م

دهنده آن است که پیشرفت مطالعات صورت گرفته نشان .گذارداین تفاوت پیشرفت، نکته قابل توجهی را به نمایش می

یار قابل توجه سواحد است. این عدد با عنایت به کوچک بودن مقیاس، ب 21۴ت به شاهد، سبمورد ن بی کالسسن

 نماید.می

لفه سیالیت ؤگذارد. مهای مربوط به خالقیت، شرایط متفاوتی را به نمایش میلفهؤلفه سیالیت در تحلیل پیشرفت مؤم

لفه سیالیت در کالس ؤای برخوردار است. پیشرفت مویژه مفهوم خالقیت در فرآیند از جایگاه محتوایدر ترسیم کیفیت 

 نسبیگیری کرد که پیشرفت توان این چنین نتیجهواحد بوده است. از این رو می 59واحد، و در کالس مورد  6۴شاهد 

مل برانگیز را نمایان أی بسیار قابل توجه و تعوضی موفباشد. پیشرفت منواحد می -5کالس مورد نسبت به شاهد 

 های متداول توانایی الزم برای پاسخگویی به آن را ندارند.سازد که نظریهیم

 های مربوط به خالقیت در کالس شاهد و کالس مورد) ماخذ: نگارنده(لفهؤمحاسبه برآیند پیشرفت م 2جدول 

 

های پیدا و پنهان های مربوط به خالقیت در کالس شاهد و کالس مورد، بخشلفهؤمطالعه جدول درصد پیشرفت م

دهای ارائه شده، پیشرفت روی صردتوان با عنایت به های مربوط میموضوع را به نمایش میگذارند. بر اساس این داده

 داد.ها مورد تحلیل قرار لفهؤبا دیگر م سهها را در مقایلفهؤهر یک از م

 

 های مربوط به خالقیت در کالس شاهد و کالس مورد) ماخذ :نگارنده(لفهؤدرصد پیشرفت م 3جدول 

 

 برآیند پیشرفت مولفه ها

  Bپیشرفت  Aپیشرفت 

 کالس مورد آزمایش دهکالس شا تفاضل و موفقیت کسب شده در آزمون

 21۴ 309 95 ابتکار

 318 1186 868 انعطاف پذیری

 ۴۴ 398 35۴ بسط

 -5 59 6۴ سیالیت

  Bپیشرفت  Aپیشرفت  
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دهد. می درصد پیشرفت( باالترین درصد پیشرفت را نشان25,13پذیری با مقدار بسیار باال و قابل توجه )انعطاف لفهؤم

پذیری لفه ابتکار بعد از انعطافؤی این است که مدهندهدر کالس شاهد نشان 36.17در کالس مورد و  ۴2,۴9مقایسه 

درصدی رشد ناچیزی را  83,1گیرد که با توجه به رشد لفه بسط پس از این دو قرار میؤدر رتبه بعدی قرار دارد. م

ثیر پژوهش أی آن است که تدهندهدارد. مطالعات صورت گرفته نشان تای متفاولفه سیالیت چهرهؤشود. مشامل می

درک و بیان که از بررسی ماهیت و اهداف دروس چنان لفه سیالیت، معنای خاصی را نشان نداده است.ؤهنری بر م

یجه به تقدم دارد. از این رو، این نت« آموزش »بر « پرورش»، شود، در این دروس، به لحاظ اهمیتبرداشت می محیط

از طرفی،  .تر باشدآید که رویکرد و روش مناسب برای عرضه این دروس آن است که نقش پرورشی آن قویدست می

در یک توصیف کلی، تقویت خالقیت و اعتماد به نفس، ایجاد انگیزه و برانگیختن حس کنجکاوی، و نیز کمک به 

های شود. یکی از شاخصههای آموزشی شمرده میاهداف نظامترین فراگیران برای کشف استعدادهای درونی خود از مهم

با اهمیت برای دستیابی به اهداف فوق امنیت روانی است که باید برای شاگردان تأمین گردد و ترس از پاسخ گفتن و 

های گاهنیز مقایسه و ارزیابی شدن باید از میان برداشته شود. این امر با توجه به اهمیت خاص و شرایط حاکم بر کار

زمینه برقراری درک و بیان های اهمیت بیشتری دارد. بنا براین ضروری است که معلم کارگاه درک و بیان محیط

ساالری آموزشی ایجاد کند. یک فعالیت جمعی، که در آن افراد را به تعاملی مثبت با شاگردان را فراهم و نوعی مردم

تواند تنش روانی مقایسه و ارزیابی را م درست تکلیف گرد هم آورده میبرای انجا دور از رقابت و برتری جویی و صرفاً 

برطرف کند. حال باید دید این فعالیت جمعی بر اساس کدام رویکرد یادگیری بیشتر معطوف به هدف فوق است. 

فضایی  تری دارد و این ویژگی، با ایجاد، تمایل شاگردمحوری قویپژوهش محورچه گفته شده رویکرد یادگیری چنان

ساالری آموزشی و امنیت روانی دانشجو را تضمین مطلوب و جانشین کردن رفاقت، به جای رقابت در کارگاه مردم

 .ساز شکوفایی و پرورش خالقیت او خواهد بودکند و زمینهمی

 گیرینتیجه

صرف وقت فراوان از توان تأکید کرد که کار پرورشی نیازمند حضور همیشگی و ، میپژوهش محوردر راستای رویکرد 

ساز رشد خالقیت و پرورش واسطه معلم با او زمینهامل سازنده با شاگرد و مشارکت بیطرف مربیان است. برقراری تع

خواهد شد. با این توصیف، تکلیف درک و بیان محیط ها و نیز افزایش خودباوری و انگیزه در دانشجویان کارگاه توانایی

ای عمل کند که به شیوه درک و بیانهای ری آن است که معلم برای حضور در کارگاهریزان و معلمان معمابرنامه

باید بیشتر  درک و بیانهای دانشجو و در یک کالم تربیت معمار باشد. به بیان دیگر معلم متضمن پرورش توانمندی

و مکان آموزش  د که زمانریزان باید توجه داشته باشندغدغه پرورش داشته باشد، تا آموزش صرف. همچنین برنامه

ریزی کنند که اهمیت و حساسیت یک فعالیت با زمینه پرورشی محفوظ ای برنامهرا به گونه درک و بیان محیطدروس 

 موفقیت کسب شده در آزمونتفاضل و  کالس مورد آزمایش دهکالس شا برآیند پیشرفت مولفه ها

 92,8 88,12 96,3 ابتکار

 25,13 ۴2,۴9 36.17 انعطاف پذیری

 83,1 58,16 75,1۴ بسط

-21,0 ۴6,2 67,2 سیالیت  
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همواره باید به خاطر داشت که به خاطر سپردن مطالب، به تنهایی هیچ  بماند و شأن آن به رسمیت شناخته شود.

کند. ایفا می شخصثری در پیشرفت ؤخالقیت در استفاده از این مطالب نقش م کند، بلکهنمی افرادسودی را عاید 

الوه بر عم، هتوان آن را در خود ایجاد و تقویت کرد. برای انجام این مخالقیت منحصر به افراد خاصی نیست و می

 کننده خالقیت باشد.، همچنین باید محیطی را طراحی کرد که خود تشویق ذهنشناخت ذهن و توانایی ها و تقویت 

، بدین معنا که مربیان و گیرندمی قرار ا روشییتغییر محتوایی تحت الب این عناصر غمحور، پژوهش در نظام آموزش 

های پژوهشی و لوازم آن، آشنا هستند. ا خود پژوهشگرند یا با مهارتیگیرند معلمان، تا حد امکان، هویت پژوهشی می

شوند، و باعث ها تبدیل میساز تولید و فهم دانش به وسیله خود آنبه فراگیران، به زمینه کننده معلوماتاز نقش منتقل

ها گیرد و آنشود، معلم به عنوان یک رابط در کنار فراگیران قرار میم در دانشجو میهم در استاد و هایجاد خالقیت 

کند به فراگیران بیاموزد: چگونه خود، حقیقت را کند و سعی میکند. او حفظ کردن را توجیه نمیرا وادار به تفکر می

شود. امری که در سنت آموزشی گذشته ما وجود داشته است. در کنار کشف کنند و خالقیت در حقیقت جاری می

مدت، امکان تحقق پردازند. آنچه مسلم است، در کوتاهاساتید رایج، اساتید مشاور پژوهشی نیز به ارائه خدمات الزم می

ی متعادل و معقول و به صورت بر نیست. از این رو، باید در شییسحوری در امر آموزش، به طور کامل، ممپژوهش

و با فراهم شدن شرایط، عملیاتی رکت نمود. در ابتدا مناسب است، رویکرد اول حای، به سمت تحقق این هدف مرحله

ش باید مبتنی بر پژوهش باشد، پژوهش نیز طور که آموزکردهای ترکیبی تر، پیش رفت. همانبه تدریج به سمت روی

ها، هنجارها، روحیات و مهارت حوی، مرهون فرایندهای آموزشی است. آموزش، فرایندی است که توسط آن بینشنبه 

هایی را که در پژوهش بدان رسیده، تصحیح تواند یافتهگیرند. آموزش میگران شکل میکند و پژوهشها انتقال پیدا می

بنابراین، باید فرایندهای  .شودها معلوم میهای موجود در آنقص و خللنینی، عها در محیطی با طرح آن، یافتهکند؛ زیرا 

گیری روند خالقانه ختم شود. گسترش آموزشی و پژوهشی، به صورت موزون و متعادل پیش بروند تا در نهایت به شکل

ها به های آموزشی و پژوهشی کشور است و هیچ یک از آنپژوهش در نظام آموزشی، در گرو تعامل سازنده تمام بخش

توانند به بهبود وضع پژوهش در کشور، کمک کنند. بنابراین، پیشرفت در این زمینه، نیازمند عزمی ملی تنهایی نمی

ها و ترفندهای یک رویکرد آموزشی است که، در عرصه اجراء با روش محورپژوهشدر این خصوص است. یادگیری 

معماری عرصه خالقانه ای را در اختیار خواهند  یتواند عملیاتی شود. بنا براین مدرسان دروس مقدماتنی میگوناگو

های پیاده کردن این رویکرد های طراحی، روشهای میدانی خود در کارگاهبا اقدام پژوهشی و تأمل بر تجربهداشت تا 

 را بیازمایند و معرفی کنند.
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