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interaction and collective learning can be developed is the core of the studio-based education for teaching
architectural design. The social dimensions of the studio and the opportunities it provides for collaboration
and participation serve as a stimulus for learning, and it is the culture of the studio that means sustainability
to students. One of the interactive teaching methods that seems to be in line with the multiplicity of today's
world and the different nature of architecture and the workshop education system is the critical pedagogy
method invented by the Brazilian thinker Paolo Freire. Freire considers the main purpose of education
to be the development of creative and critical human beings who look critically at all the thoughts, ideas
and values in society, as well as the actions of individuals and the way they deal with various events and
happenings to find their roots. Freire's model in critical education mostly includes critical dialogue in which
students (whole class) present their views and review evaluations and critiques. Participate in evaluating
the thoughts of others and together with them, by combining views and examining arguments, take a more
accurate and comprehensive approach to the issue and discover effective solutions. Therefore, it can be
inferred that the critical education method with its special characteristics has the potential to improve the
quality of architectural design classes.
The aim of this study is to illustrate the procedure of applying critical pedagogy in Iran higher education
context –architecture discipline- to identify challenges and improve the method in the selected environment.

Methods: The qualitative method (interpretation) was selected as research method and content analysis
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was performed on the collected data. 24 postgraduate architecture students were selected as the sample,
and by using a bipartite subject, comparison between two methods (traditional and critical) become
possible. To verify and extend the model, the experiment was repeated next year with 22 different students.

Findings: The results indicated that the effects of critical pedagogy have been perceived by students in
eight categories: (1) improving intrinsic motivation (2) improving social skills, oral skills and self-confidence,
(3) improving the speed and quality of development process of architectural ideas, (4) creating diversity
and cheerfulness, (5) reducing stress and anxiety, (6) waste of time and vain discussions, (7) educational
marginalization, and (8) self-censorship. The first 5 categories are positive feedbacks and the other three are
negative feedbacks considered as challenges of applying critical pedagogy. At the end, some strategies are
purposed to overcome these challenges and improve the quality of the classes
Conclusion: Some solutions to overcome the challenges are suggested including: students choosing an
external reality topic, phasing group corrections, continuing the method to institutionalize it, changing
students' view of the teacher as the source of information or the professor as a superior and miraculous
person and change the view and reduce students' distrust of themselves. Characteristics for the critical
teacher are also mentioned, such as humility, humor, high capacity of the teacher against laughter and jokes,
great patience of the teacher in the face of useless discussions, and familiarity of the critical teacher with
theories of psychology and psychoanalysis..
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پیشینه و اهداف :ساخت محیط یادگیری غنی از روابط اجتماعی که در آن تعامالت هم ساالن و یادگیری جمعی
بتواند گسترش پیدا کند ،هسته مرکزی تعلیم و تربیت آتلیه محور برای آموزش طراحی معماری را تشکیل می دهد.
ابعاد اجتماعی آتلیه و فرصت هایی که برای همکاری و اشتراک به دست می دهد ،به عنوان محرکی برای یادگیری
عمل می کند و این فرهنگ آتلیه است که معنی ماندگاری برای دانشجویان می یابد .یکی از شیوه های آموزشی تعامل
محور که با تکثر دنیای امروز و ماهیت متفاوت رشته معماری و سیستم آموزش کارگاهی هماهنگ به نظر می رسد،
شیوه آموزش انتقادی ابداع اندیشمند برزیلی پائولو فریره است .فریره هدف اساسی تعلیم و تربیت را پرورش انسان
های خالق و منتقد می داند که تمامی افکار ،عقاید و ارزش های موجود در جامعه و هم چنین عملکرد افراد و نحوه
برخورد با حوادث و وقایع مختلف را با دیدی انتقادی می نگرند و در یافتن ریشه های آن می کوشند .الگوی فریره در
آموزش انتقادی بیشتر گفت و گوی انتقادی را در بر می گیرد که در آن شاگردان (کل کالس) به ارائه دیدگاه های خود
پرداخته و ارزیابی ها و نقدها را بررسی می کنند .در ارزیابی اندیشه دیگران با آن ها مشارکت دارند و همراه آن ها با
در هم آمیزی دیدگاه ها و بررسی استدالل ها به نگرش دقیق تر و جامع تر نسبت به موضوع پرداخته و راه حل های
موثر را کشف می کنند .لذا می توان استنباط کرد که شیوه آموزش انتقادی با ویژگی های خاص خود ،پتانسیل باال
بردن کیفیت کالس های طرح معماری را دارا باشد .پژوهش حاضر با هدف تبیین چگونگی بکارگیری آموزش انتقادی
در زمینه آموزش عالی ایران -رشته معماری -و بررسی چالش ها و ارائه راهکار برای بهینه سازی شیوه در محیط مورد
آزمون شکل گرفته است.

روشها :روش تحقیق روش کیفی (تفسیرگرا) و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوا بوده است .پس از تبیین
چگونگی اجرای روش انتقادی در کالس طرح معماری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان  24دانشجو به عنوان نمونه
در دسترس انتخاب شدند و با بکارگیری موضوعی دو بخشی ،امکان مقایسه دو روش (معمول و انتقادی) فراهم شد.
در انتهای ترم با کدگذاری و تحلیل پاسخنامه های بازپاسخ دانشجویان مدل تحقیق تبیین گردید .برای تایید و توسعه
نتایج ،آزمون در سال تحصیلی بعد با گروه دیگری متشکل از  22دانشجو تکرار شد.
یافتهها :نتایج نشان داد سازوکار اثرگذاری آموزش انتقادی در قالب هشت مقوله افزایش انگیزه ،باال رفتن مهارت های
اجتماعی ،گفتاری و اعتماد به نفس ،ارتقاء سرعت و کیفیت روند پرورش ایده های معماری ،ایجاد تنوع و سرزندگی،
کاهش استرس و اضطراب ،اتالف وقت و بحث های بیهوده ،حاشیه نشینی آموزشی و خودسانسوری توسط دانشجویان
درک شده است ،که پنج مقوله اول در دسته بازخوردهای مثبت و سه مقوله دوم در دسته بازخوردهای منفی قرار
می گیرند که در واقع چالش های بکارگیری این روش در نظام آموزش معماری محسوب می گردند.

نتیجهگیری :در انتها راهکارهایی برای غلبه بر چالش ها پیشنهاد شده است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره
کرد :انتخاب موضوع دارای واقعیت خارجی توسط دانشجویان ،فازبندی کرکسیون های دسته جمعی ،استمرار روش
برای نهادینه شدن آن ،تغییر نگاه دانشجویان به استاد به مثابه منبع اطالعات یا استاد به عنوان شخص برتر و معجزه گر
و تغییر نگاه و کاهش بی اعتمادی دانشجویان نسبت به خودشان .همچنین ویژگی هایی برای معلم انتقادی نیز برشمرده
شده که می توان به فروتنی ،شوخ طبعی ،ظرفیت باالی معلم در برابر خنده و شوخی ،حوصله بسیار زیاد معلم در برابر
بحث های بیهوده و آشنایی معلم انتقادی با نظریه های روان شناسی و روان کاوی اشاره کرد.

مقدمه

امروزه نگرانی درباره آینده آموزش معماری در حال افزایش است .به
نظر می رسد مدل  های امروزی آموزش و تمرین معماری ممكن است
مناسب چالش هاي آينده نباشند [« .]1معماری یک هنر جدا از واقعیت

نیست .معماری لبه بین هنر و انسان شناسی ،بین جامعه و دانش ،و
بین تکنولوژی و تاریخ است [« ».]2آنچه آموزش معماری را دشوار می
کند ،همین تنوع و چند محوری بودن دانش ها و معارف مورد نیاز آن
حجت آموزش معماری را به دو دسته یا دو دوره کلی تقسیم
است» [ّ .]3

سهراب سردشتي و همکاران

تعین و ب) آموزش
می کند :الف) آموزش همگرا :آموزش در شرایط ّ
تعین .در این تقسیم بندی ،آموزش سنتی
واگرا :آموزش در شرایط عدم ّ
معماری ،آموزش تحت لوای بوزار و آموزش به شیوه باهاوس ،همگی
در یک سو و آموزش معماری در دو دهه اخیر در سویی دیگر قرار
تعین و قطعیت ویژگی ثابت اردوگاه اول و عدم
می گیرند .در این نگاه ّ
تعین و عدم قطعیت ویژگی بارز اردوگاه دوم است [.]4
ّ
در سال های اخیر تحقیقات پدیدار شناسانه و انسان شناسانه شواهدی
به دست داده اند که انتقال مستقیم دانش روش مؤثری برای یادگیری
نیست [ .]5به تبع آن نظریه های جدیدی که بیشتر بر عملکرد دانشجو
–به جای عملکرد استاد -تمرکز دارند ،در آموزش عالی محبوبیت کسب
کرده اند [ .]7-6این نظریه ها نقش جدیدی برای معلم به عنوان
تسهیل کننده ( ،)facilitatorدوست انتقادی ( )critical friendیا
محرک یادگیری ( )liminal servantپیشنهاد می کنند [ .]8اگرچه
آتلیه طراحی به عنوان محیط نمونه یادگیری به طور کلی [ ]9و علی
الخصوص برای آموزش حرفه [ ]10معرفی شده است ،با در بر داشتن
تعامالت پیچیده بین دانشجویان و معلمان ،می تواند محیط آموزشی
غیر قابل پیشبینی باشد .اما مباحثات آکادمیک ناچیزی درباره ماهیت
دقیق تعامالت بین دانشجویان و اساتید و چگونگی تأثیر حضور معلم بر
یادگیری دانشجویان وجود دارد [.]11
ساخت محیط یادگیری غنی از روابط اجتماعی که در آن تعامالت
همساالن و یادگیری جمعی بتواند گسترش پیدا کند ،هسته مرکزی
تعلیم و تربیت آتلیه محور برای آموزش طراحی معماری را تشکیل
می دهد [ .]12ابعاد اجتماعی آتلیه و فرصت هایی که برای همکاری
و اشتراک به دست می دهد ،به عنوان محرکی برای یادگیری عمل می
کند [ ]13و این فرهنگ آتلیه است که معنی ماندگاری برای دانشجویان
می یابد [.]14
یکی از شیوه های آموزشی تعامل محور که با تکثر دنیای امروز و ماهیت
متفاوت رشته معماری و سیستم آموزش کارگاهی هماهنگ به نظر
می رسد ،شیوه آموزش انتقادی ( )critical pedagogyابداع اندیشمند
برزیلی پائولو فریره است .فریره هدف اساسی تعلیم و تربیت را پرورش
انسان های خالق و منتقد می داند که تمامی افکار ،عقاید و ارزش های
موجود در جامعه و هم چنین عملکرد افراد و نحوه برخورد با حوادث و
وقایع مختلف را با دیدی انتقادی می نگرند و در یافتن ریشه های آن
می کوشند [.]15
الگوی فریره در آموزش انتقادی بیشتر گفت و گوی انتقادی را در بر
می گیرد که در آن شاگردان (کل کالس) به ارائه دیدگاه های خود
پرداخته و ارزیابی ها و نقدها را بررسی می کنند .در ارزیابی اندیشه
دیگران با آن ها مشارکت دارند و همراه آن ها با در هم آمیزی دیدگاه ها
و بررسی استدالل ها به نگرش دقیق تر و جامع تر نسبت به موضوع
پرداخته و راه حل های موثر را کشف می کنند [.]16
لذا می توان استنباط کرد که شیوه آموزش انتقادی با ویژگی های خاص
خود ،پتانسیل باال بردن کیفیت کالس های طرح معماری را دارا باشد.
اما هنوز سؤاالت زیادی در این زمینه بی پاسخ مانده است .اینکه با توجه
به متغیرهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ما ،چگونه می توان دانشجو را
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در فرآیند یادگیری دخیل کرد و انتظار نتایج مثبت داشت؟ چالش های
به کارگیری این شیوه آموزشی در کارگاه های طرح معماری چه خواهد
بود؟ آیا بکارگیری این روش ها که با نظام کلی آموزش و پرورش کشور
ما و طریقه تربیت دانش آموزان تا مقطع آموزش عالی کامال متفاوت
است ،منجر به دریافت نتایج مثبت پیش بینی شده خواهد شد؟ درهمین
راستا ،تحقیق حاضر در تالش است با پیاده سازی آموزش انتقادی در
کالس طرح معماری دریابد این شیوه آموزشی از منظر دانشجویان
چگونه درک و تفسیر می شود و چالش های به کارگیری آن در نظام
آموزشی ما (آتلیه های طرح معماری در ایران) چیست؟
بدین منظور پس از بررسی ریشه های آموزش انتقادی و آموزش
معماری ،روش به کارگیری این شیوه آموزشی در کارگاه طرح معماری
توسط نگارنده به تفصیل تبیین گردیده است .پس از اجرای این شیوه
در دو دوره متوالی در کالسهای طرح معماری کارشناسی ارشد دانشگاه
آزاد گرگان (به عنوان نمونه مورد مطالعه) ،نتایج حاصله تحلیل و نقاط
قوت و ضعف و چالش های این شیوه آموزشی استخراج گردیده و در انتها
راهکارهایی نیز برای مقابله با چالش ها بیان شده است .با توجه به این
که مطالعه میدانی این پژوهش در ایران و با توجه به فرهنگ این کشور
طراحی شده است ،به نظر می رسد شاخص های فرهنگی و محیطی نیز
در خوانش این شیوه آموزشی توسط دانشجویان در نظر گرفته شود.

آموزش انتقادی
با فراگیر شدن جنبش پست مدرن ،دیدگاه های آموزش مرتبط با آن
نیز به تدریج بر محیط های آموزش سایه افکند .دیدگاه پسامدرنیست ها
درباره آموزش و پرورش بر پایه نقد آموزش و پرورش مدرن استوار است.
آن ها کارکرد نهادهای آموزشی ،هدف ها و روش ها و طراحی آموزشی
مدرن را مورد انتقاد قرار داده اند [.]17
در سیستم تربیتی مدرنیسم ،معلم شخص معقول و خود مختار است که
معین می کند دانش آموزان باید به کجا برسند و شخصی است که انتظار
می رود همه چیز را بداند ،اما دانش آموز ،شخصی است که نمی داند
و موظف است که فکر کند و یاد بگیرد [ .]18اما پست مدرنیسم که به
نوعی سعی در حل بحران های موجود در مدرنیسم دارد ،نگاهی متفاوت
به مسائل می اندازد .فالسفه پست مدرن ،به رد دانش عینی و عینیت
گرایی ،حقیقت مطلق ،معرفت شناسی سنتی ،مرزبندی میان رشته های
مختلف ،متافیزیک و ارزشهای اخالقی جهان شمول توجه می کنند .در
مقابل آنها بر ذهنیت گرایی ،حقایق محلی ،رویکردهای میان رشته ای،
تفاوت های فردی ،تفاوت های فرهنگی و خالقیت تأکید دارند [.]19
این را بربلز در «شکیات پست مدرن و فلسفه آموزش» به زیبایی بیان
می کند« :در حوزه نظریه هاي تربيتي در پرتو نقد پست مدرن ،بهتر
است از فراروايتها اجتناب جست .اين يعني نقد فلسفي .منظورم فقط
اين نيست كه اين فراروايت ها قادر به برانگيختن و هدايت تالش هاي
تربيتي در بلندمدت نيستند ،بلكه مي خواهم بگويم اين نظریه ها براي
بسياري از مخاطبان ديگر توان الزم براي متقاعدسازي يا برانگيختگي را
از دست داده اند» [.]20
رورتی با طرح انسان آرمانی خود آفریننده ،معتقد است که تعلیم و
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تربیت باید امکان خود آفرینندگی را فراهم کند و به همه دانش آموزان
فرصت داده شود تا شانس خود آفرینشی داشته باشند و توانایی ها
و استعداد خود را به ظهور برسانند .بنابراین ،از اهداف تربیتی پست
مدرنیسم شکوفایی فردیت و تغییر در جهت خود آفرینی است و مدرسه
باید به عامل انگیزش الزم برای آفرینش دوباره خود توجه کند [.]21
البته از نظر رورتی خود آفرینی در سطح آموزش عالی بیشتر اجرایی
است به این دلیل که فرد از فرایند جامعه پذیری به سمت فردی سازی
حرکت می کند .در این مرحله باورهای فردی برای آفرینش دوباره خود
بیدار می شوند و با ایمان به اینکه آنچه که تاکنون حقیقت پنداشته شده
را می توان تغییر داد و خود را دوباره توصیف می کند و به خود آفرینشی
می رسد [.]22
به نظر تينينگ مبناي آموزش پست مدرن ،بر ترديد درباره مفروضه هاي
علم اثباتي قرار گرفته است .چنين آموزشي انگاشت هاي يك فراروايت
را رد مي كند و نمي پذيرد كه حقيقت را مي توان از راه كاربرد عقل يا
روشنگري پيدا كرد .آموزش و پرورش پست مدرن باور دارد كه يك متن
ممكن است به صورت هاي مختلف خوانده يا تفسير شود [ .]23در اين
صورت به نظر مي رسد خوانندگان با نگرش انتقادي به متن ،نكات تازه
اي را دريابند كه فقط به خود آن ها تعلق دارد .چنين پيامدي موجب
پيدا شدن جنبه هاي متفاوت معنا ،و تازه شدن نتيجه گيري ها مي شود.
از نگاه پست مدرنیسم ،دانش را نمی توان در مرزهای از قبل تعیین
شده محصور کرد؛ لذا با ابزار تفکر انتقادی ،دانش باید پیوسته با توجه
به محدودیت های آن ارزیابی و بازسنجی شده و برای شکستن مرز
رشته ها و خلق دانش ،به خصوص دانش بین رشته ای اقدام شود که
بتواند پاسخگوی نیازهای متعدد و متفاوت باشد .لذا از اینکه دانش را
تنها به عنوان یک مجموعه واحدی از اطالعات به دانش آموزان انتقال
داد ،باید به شدت اجتناب کرد .دانش آموز برای خلق دانش از عالیق و
تجربیات خود شروع می کند و معلم در یک جریان تعاملی او را یاری می
دهد تا دانش خود را سازماندهی کند [.]24
کلوچری هولمز تعامل کالسی میان دانش آموزان و معلمان را در تدریس
بسیار مهم می داند .او معتقد است شرط اساسی برای بهبود روابط معلم-
دانش آموز آن است که معلمان برای گفتگوهای انتقادی با دانش آموزان
متعهد شوند .معلمان به جای رها کردن وظیفه مدیریتی ،از اعتماد
بر دانش مقتدرانه منع می شوند و دانش آموزان را تشویق می کنند
که استدالل های دریافتی را تحلیل و داوری های خاص خود را پدید
آورند .گفتگوهای جمعی و انتقادی این فرصت بی نظیر را برای دانش
آموزان فراهم می آورد که با زیر سؤال بردن فرض های حاکم بینش های
جدیدی را خلق کنند [.]19
چنانچه به پيروي از هنري ژيرو آموزش و پرورش انتقادي را وجه ديگر
آموزش و پرورش پست مدرن بدانيم ،آنگاه مي توان ديد كه در مدرسه
پست مدرن جنبه انتقادي عميقاً متوجه ساخت موقعيتي است كه در
آن كالس بتواند مركزي براي دست كاري و ارزيابي از ايده هاي مختلف
و بحث بر سر آنچه جامعه را مي سازد باشد و ضمناً نقش هر فرد را در
چنان جامعه اي به بحث بگذارد [.]25
پائولو فریره در کتاب «آموزش ستمدیدگان» با نقد رابطه سلطه گرانه
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میان معلم و شاگرد در آموزش نقلی (توضیحی یا بانکی) معتقد است که
این رابطه ناشی از تلقی واقعیت به عنوان امری ایستا ،مجزا و قابل پیش
بینی است که معلم آن را دارد و شاگرد از آن بیگانه است و این موجب
می شود تعلیم و تربیت به صورت عمل ذخیره کردن در آید« :معلم
آنچه دارد در ذهن شاگرد انبار یا ذخیره می سازد و شاگرد بدون تفکر
صدای کلمات را تکرار و حفظ می کند .]15[ ».فریره این تعلیم و تربیت
را بانکی می نامد و معتقد است اصل ضمنی در این تعلیم و تربیت آن
است که میان انسان و دنیا تناقض وجود دارد ،فرد در دنیا هست اما فقط
تماشاچی است ،نه آفریننده ،صاحب ذهن و شعور خالق ،پس به صورت
انفعالی آماده پذیرش چیزی درباره واقعیت است که او ندارد و از خارج به
او داده می شود .فریره این وضعیت را موجب «فرهنگ سکوت» می داند
و در این راستا تعلیم و تربیت بانکی را عاملی می داند که هر چه بیشتر
فرد را پذیرا و سازگار نموده و سکوت ،پذیرش و انفعال را تقویت می
کند [ .]26در آموزش بانکی همواره بر تضاد میان معلم و شاگرد تأکید
می شود ،زیرا معلم در تضاد با شاگردان شناخته می شود و جهل مطلق
شاگردان دلیل وجود معلم است [.]15
بنابراین ،فریره با آموزشی رهایی بخش می کوشد تا افراد ستم پذیر و
منفعل را با تکیه بر اندیشه انتقادی به آگاهی از نقش خود در واقعیت
کنونی واداشته ،آنها را به شناسایی چالش ها ،نارسایی ها و معایب
هدایت کند و برای اقدام آگاهانه به سوی بهبود و دگرگونی بنیادین
فعال نماید [.]27
او در مقابل آموزش بانکی نوعی آموزش فعال به نام آموزش انتقادی یا
آموزش طرح مسئله را پیشنهاد می کند که در آن به جای انتقال صرف
اطالعات ،معرفت و شناخت می نشیند .جنبه مهم آموزش طرح مسئله،
گفت و شنود است که به معنای رابطه افقی میان معلم و دانش آموزان
است .در این راه معلم از دانش آموزان به همان اندازه می آموزد که
آن ها از او درس می گیرند [ .]28بنا به نظر فریره ،آموزش و پرورش باید
رابطه کهنه و پدر ساالرانه معلم و شاگردی را در هم شکند و به تربیت
انسان هایی بپردازد که در برخورد گفت و شنودی با دیگران ،نقادانه به
جهان خود می نگرند .گفت و شنود روشی برای کاهش سخنرانی معلم
درکالس و جلوگیری از عقب نشینی دانش آموزان در بحث های کالسی
است [.]29
در خالل طرح مسئله ،دانش آموزان یاد می گیرند که به سؤاالت خود
پاسخ دهند ،به جای این که پاسخ سؤاالتشان را بپرسند .در این نوع
آموزش و پرورش ،دانش آموزان آموزش را به عنوان کاری که خود انجام
می دهند تجربه می کنند ،نه آن چیزی که روی آنها انجام می شود.
بنابراین ،آن ها دیگر ظرف های خالی نیستند که قرار است پر شوند
[.]30
الگوی فریره در آموزش انتقادی بیشتر گفت و گوی انتقادی را در بر
می گیرد که در آن شاگردان (کل کالس) به ارائه دیدگاه های خود
پرداخته و ارزیابی ها و نقدها را بررسی می کنند .در ارزیابی اندیشه
دیگران با آن ها مشارکت دارند و همراه آن ها با در هم آمیزی دیدگاه
ها و بررسی استدالل ها به نگرش دقیق تر و جامع تر نسبت به موضوع
پرداخته و راه حل های موثر را کشف می کنند [ .]16از نظر او ،الزمه

سهراب سردشتي و همکاران

این آموزش کالس های آزاد و عاری از سلطه ای است که شاگردان در
گفت و گو با معلم و با یکدیگر در اقدام برای ساخت دانش با یکدیگر
همکاری می کنند [.]31

آموزش معماری
آتلیه طرح معماری
آتلیه معماری به شکلی که امروز می شناسیم ،ریشه گرفته از دو مدل
بوزار ( )Beaux Artsو باهاوس ( )Bauhausاست [ .]32استودیوهای
بوزار ( )1914-1819معروف به آتلیه ،روش آموزشی را بنا نهادند که
هنوز هم محل تمرکز آموزش معماری است .برادفوت و بنت توضیح
می دهند که چگونه دانشجویان توسط اساتید و یا دانشجویان سال
باالیی در یک فرآیند یادگیری در حین تمرین راهنمایی می شدند [.]32
علیرغم تنوع روزافزون گروه های دانشجویی ،ناآماده بودن دانشجویان
برای تحصیل معماری به هنگام ورود به دانشگاه ،ورود رایانه و فناوری
و تغییرات در حرفه معماری ،در دهه های گذشته ساختار فیزیکی آتلیه
تقریباً دست نخورده باقی مانده است [ .]33آتلیه معماری امروز ،با
مشخصه های مسئله محور بودن ،کار روی مشکالت پیچیده و بدون
انتها ،تکرار سریع راه حل های طراحی ،نقدهای (( )critiqueکرکسیون)
رسمی و غیر رسمی ،در نظر گرفتن طیف ناهمگن از مسائل ،استفاده از
نمونه ها و کل نگری ،رویکرد خالقانه به محدودیت ها ،و اهمیت رسانه
های طراحی [ ]33تفاوت اساسی با مدل های تاریخی خود نیافته است
[.]34
ساختار ویژه آتلیه طراحی معماری فرصت های بیشماری برای آموزش در
اختیار قرار می دهد ،فرصت هایی که بسیاری که از آنها نیازمند توجه و
پرداخت بیشتری هستند .ساخت محیط یادگیری غنی از روابط اجتماعی
که در آن تعامالت همساالن و یادگیری جمعی بتواند گسترش پیدا کند،
هسته مرکزی تعلیم و تربیت آتلیه محور برای آموزش طراحی معماری
را تشکیل می دهد[ .]35[ ]12ابعاد اجتماعی آتلیه و فرصتهایی که برای
همکاری و اشتراک به دست می دهد ،به عنوان محرکی برای یادگیری
عمل می کند[ ]13و این فرهنگ آتلیه است که معنی ماندگاری برای
دانشجویان می یابد [.]14
اما عجیب است که آموزش کارگاهی معماری تا دهه هفتاد میالدی که
دونالد شون از مطالعاتش بر آتلیه های طراحی ،مفهوم «یادگیری در
آتلیه طراحی از طریق شبیه سازی عمل حرفه ای واقعی» را استخراج
نمود ،تئوریزه نشده باقی مانده بود .وی بالفاصله الگوی آموزش معماری
را به عنوان یک الگو برای آموزش تمام حرفه ها ارائه کرد [.]36
تعریف شون از تدریس -آموزش و یادگیری توسط انتقال مستقیم
دانش -به طور بحث برانگیزی به شیوه های معلم محور نزدیک است
[ .]6کسانی که به تدریس معماری مشغولند ،آگاهند که آموزش دانشجو
برای تبدیل شدن به معمار ،شامل چیزی بیش از تلقین دانش ،مهارت
ها و توانایی هایی است که در شرح درس بیان شده است .اگرچه کمتر
در این مورد صحبت می شود ،ولی بدون شک آموزش معماری دارای
یک «برنامه درسی پنهان» ( )hidden curriculumقدرتمند است که
دانشجویان را در ارزشهای اجتماعی (زیباشناسی ،انگیزش و ارزشهای
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اخالقی) و فرهنگی (شامل زبان ،پوشش و  )...رشته حل می کند [.]37
در حالیکه نظریه شون وجود این بدنه مؤثر را (چه رسد به اهمیت آن)
در آموزش معماری ندیده می گیرد.
بوردیو بیان می کند که افراد دارای یک زیرساخت ( )habitusهستند
که به این شکل تعریف می شود:
«یک رشته تمایالت ،راه و روش دائمی مشاهده ،عمل و تفکر ،یا یک
رشته طرحواره ( )schemataیا ساختار دیرپای (به جای دائمی) ادراک،
فهم و عمل» [.]38
مفهوم بوردیو از زیر ساخت بسیار جذاب است ،زیرا که نشان می دهد
چگونه ترکیبی از معرفت شناسی ،هستی شناسی و جنبه های جسمانی
یک فرد تعیین کننده عمل او در موقعیت های زندگی واقعی است .این
نظریه از جنبه دیگری حائز توجه است و آن اینکه مفاهیمی چون فطرت
و یا ژنتیک موروثی را با این مفهوم که «افراد پیوسته زیرساخت خود
را در تجربیاتشان در زندگی (که شامل آموزش و پرورش هم می شود)
توسعه می دهند» ،جایگزین می کند .این مفهوم در توضیح چگونگی
فرآیندی که در آن دانشجویان زیر ساخت خود را به یک دانشکده
معماری می آورند و از طریق درگیر شدن در برنامه های رسمی و غیر
رسمی یادگیری زیر ساخت آنان به آهستگی با زیرساخت رشته شان
هم تراز می شود ،قابل تأمل است .مفهوم بوردیو از زیر ساخت تعریف
جامعی از فرد به دست می دهد که در نظریه شون غایب است .به تبع
آن چالش جدید اساتید باز تعریف دانشجو (به عنوان فردی دارای زیر
ساخت منحصر به فرد) و در نظر گرفتن این که چگونه آموزش رسمی
تمام جنبه های زیر ساخت دانشجو را تحت تأثیر قرار می دهد ،خواهد
بود [.]39
پیرو تغییرات اواخر قرن بیستم از روشنگری به بعد از روشنگری ،مفاهیم
«حقیقت» و «دانش» دستخوش بازنگری و تحلیل شد .ما امروزه نوعی
نسبی گرایی را پذیرفته ایم که در آن حقیقت توسط گروه های فرهنگی
ساخته شده و عالوه بر این ،این گروه ها در کشمکش دائم با گروه
های دیگر بر سر قدرت برای اثبات برتری حقیقت خاصی هستند .این
کشمکش بر سر قدرت همچنین در رشته معماری و باالخص در حوزه
زیباشناسی ( تعریف کیفیت در اثر معماری) رخ می دهد.
مطالعات معاصر درباره نقش قدرت در تدریس و یادگیری بیان می کند
که آموزش می تواند با آزادی حداکثر یا حداقل برای دانشجویان طراحی
شود .برای دستیابی به آزادی حداکثر ،طراحان آموزشی باید ابتدا با
تحقیقات مقدماتی آنچه می گذرد را شناسایی کرده و سپس مدل های
آموزشی را به کار گیرند که آزادی دانشجویان را ارتقاء می دهد ،تا بتوانند
نقادانه زیرساخت خودشان (دانشجویان) را توسعه دهند ،در حالیکه به
طور همزمان زیرساخت پویای رشته خود را هم گسترش می دهند.
بنابراین مدیریت قدرت از طریق فرآیند آموزش برای بهینه ساختن تأثیر
گفتگوی انتقادی حیاتی است [.]40

آتلیه طرح معماری در ایران
در ایران شیوه ارائه دروس طراحی معماری از زمان تأسیس دانشکده
هنرهای زیبا و به کارگیری سیستم آموزشی بوزار در آتلیه های این
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شکل  :1چیدمان آتلیه معلم محور (راست) و چیدمان آتلیه انتقادی (چپ)
)Fig. 1: Teacher-centered atelier (right) vs. student-centered atelier (left

دانشکده تا امروز تغییر چندانی نکرده است .در آتلیه های معماری ایران
در چنین مـواقعی از همه بیشتر دانشجویان دارای اعتماد به نفس کم
روال معمول این است که در ابتدای ترم موضوع طراحی اعالم شده
یا اصطالحاً خجالتی هستند که از بحث های کالسی خارج می شوند.
پس از
و پیرامون آن اطالعاتی در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.
(چپ) در عین حال با کاهش تعداد نفرات کالس ،اگرچه زمان بیشتری به هر
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دانشجویان شروع به طراحی کرده و برحسب سلیقه استاد از یک روند
موضوع (در اینجا پروژه هر دانشجو) از زوایا و نقاط دید معدودتری مورد
کل به جزء یا جزء به کل به طرح رسیده و پس از کرکسیون های
نقد و بررسی قرار خواهد گرفت .بنابراین برای مشارکت بهینه دانشجویان
متوالی و تبدیل شدن کانسپت اولیه به طرح مورد پسند استاد (که در
در بحثهای کالسی باید تعداد نفرات کالس را به دقت انتخاب کرد .به
آن سلیقه معماری استاد مورد نظر معیار تعریف طرح خوب است) ،اقدام
نظر می رسد تعداد بین  8تا  12نفر برای چنین کالسهایی تعداد مناسبی
به تهیه مدارک معماری مورد نیاز برای تحویل پایان ترم می کنند .در
باشد [.]37
تحویل نهایی استاد یا گروهی از اساتید کارها را مورد قضاوت قرار داده
در جلسه اول ابتدا دانشجویان نسبت به نقش جدید استاد به عنوان
و نمره دانشجو را (که معموال بیانگر کیفیت طرح وی در مقایسه با سایر
یک تسهیل کننده آشنا می شوند [( ]22نه کسی که همه تصمیمات
دانشجویان باشد) منظور می کنند.
به عهده اوست) و همینطور با نقش جدید خود به عنوان یک عضو مؤثر
آموزش طراحی در اکثر دانشگاه های ایران با سیستم کارگاهی انجام
در تصمیم گیری و سپس آرایش فیزیکی آتلیه را تغییر می دهند تا
می شود ،بر اساس انجام کار توسط دانشجو و سپس تصحیح آن توسط
مناسب سیستم جدید باشد .چیدمان کالس به گونه ای تغییر می کند
اساتید است .در واقع ،طراحی معماری امری است که در همکاری
که استاد و دانشجویان در موقعیت های مشابهی قرار بگیرند (مثال با
دانشجو و اساتید شکل می گیرد .در این بین امکان دارد دانشجویان از
چسباندن چهار میز آتلیه معماری به همدیگر و نشستن دانشجویان
نظرات سایر هم کالسی های خود نیز استفاده نمایند؛ ولی این نظرات به
و استاد مربوطه گرداگرد میز بزرگ مذکور یا هر چیدمانی که مناسب
صورت سلیقه ای و پراکنده اعمال می گردد ،که در نهایت نمی تواند در
تعداد و فضای کالس مورد نظر باشد) [ .]42معلم جایگاه خاص یا ثابتی
راستا و جهت درست به بهبود یک پروژه کمک نماید و این دانشجو است
نداشته و برای تاکید بر این موضوع که جزئی از جمع یادگیرندگان است،
که خود تصمیم گیرنده است .به این ترتیب ،مشخص می گردد که در
متناوبا در جلسات مختلف کالس جای خود را عوض می کند .شکل
تولید دانش طراحی ،کارگاه طراحی و افراد دخیل در آن -شامل اساتید و
( )1چیدمان متداول آتلیه های معماری و چیدمان مناسب برای آتلیه
دانشجویان -از اهمیت زیادی برخوردارند و اگر به این مسئله توجه کافی
انتقادی را نشان می دهد.
نشود ،زیر بنای اصلی طراحی معماری -که همان دانش طراحی است-
مسئله در شیوه آموزش انتقادی باید برآمده از متن جامعه باشد []15
دچار مشکل می شود و طراحی معماری راه به جایی نخواهد برد [.]41
لذا موضوع طراحی باید در یک فرآیند دموکراتیک توسط دانشجویان
انتخاب شود تا این امر محقق شود .دانشجویان و استاد در اولین جلسه
روش به کارگیری آموزش انتقادی در کالس درس طرح معماری یک
هم اندیشی موضوع یا موضوعات مناسبی برای طراحی معرفی و در مورد
کارشناسی ارشد
آنها بحث می کنند .در نهایت یکی از این موضوعات در یک فرآیند
برای به کارگیری این شیوه آموزشی در کالس ،اولین گام تعیین تعداد
دموکراتیک انتخاب و تصویب می شود.
دانشجویان است .با توجه به این نکته که رابطه مستقیمی بین تعداد
ممکن است انتخاب موضوع طراحی بیش از یک جلسه به طول انجامد و
نفرات کالس و تعدد نظرات وجود دارد ،در حالیکه بین تعداد نفرات
نیاز به بحث بیشتر و تحقیق گسترده تر در مورد موضوعات پیشنهادی
کالس و میزان مشارکت در بحث رابطه معکوس است .با افزایش تعداد
باشد ،که در این صورت پس از بحث و برنامه ریزی برای تعیین فعالیت
نفرات منطقاً تعداد نظرات و ایدهها افزایش خواهد یافت ،در حالیکه
های مورد نیاز و چگونگی تقسیم این فعالیت ها بین دانشجویان کالس
میزان مشارکت هر دانشجو در بحـثهای کالسـی کاستـه خواهد شد و
خاتمه یافته و انتخاب موضوع به جلسه دوم پس از ارائه نتایج تحقیقات
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انجام شده توسط دانشجویان موکول می شود.
پس از انتخاب موضوع جزییات چگونگی رسیدن به هدف (طراحی و
ارائه موضوع) به بحث گذاشته می شود .دانشجویان به گروه هایی تقسیم
شده و هر گروه مسئولیت بخشی از کار را به عهده می گیرند .تحلیل
سایت ،تحلیل نمونه های مشابه داخلی و خارجی ،برنامه ریزی فیزیکی
و تمام فعالیت هایی که گروه الزام آنها را تشخیص دهد بین گروه های
دانشجویی تقسیم می شود [ .]43به این نکته باید دقت شود که این
گروه بندی به صورت اجباری و توسط استاد صورت نمی گیرد بلکه خود
دانشجویان باید به صورت داوطلبانه و با شناختی که از هم دارند گروه
بندی و تقسیم وظایف را انجام دهند و استاد به عنوان یکی از اعضای
گروه نظرات خود را به صورت پیشنهاد بیان می کند.
در شیوه آموزش انتقادی هر دانشجو به تنهایی روی یک پروژه در طول
ترم کار می کند .پس از جلسات ابتدایی و پشت سر گذاشتن مقدمات
طراحی ،دانشجویان به ارائه کانسپت های خود در مقابل کل کالس می
پردازند .همه اجازه دارند در این جلسات کار یکدیگر را نقد کنند.
استاد نقش ناظر و مدیر جلسه را برعهده دارد .در ابتدای امر به این نکته
تاکید می شود که نقدها و نظرات تنها برای بهتر شدن طرح از دید
دیگران ارائه می شوند و اجباری بر اعمال نظرات گروه یا حتی استاد
در طرح دانشجویان وجود ندارد .هر دانشجو به صورت انفرادی پروژه
شخصی خود را در طول هفته پیش برده و در جلسات کرکسیون که به
صورت میزگرد کالسی برگزار میشود کار انجام شده توسط وی در طول
هفته توسط گروه دانشجویان مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
معلم همانطور که در بخش آموزش انتقادی ذکر شد نقش هدایتگر بحث
را بر عهده دارد:
 .1معلم از یکی از دانشجویان می خواهد کار خود را برای گروه ارائه کند.
 .2از گروه می خواهد پروژه وی را نقد کنند.
 .3چنانچه نقد از مسیر خود خارج و به تخریب و جبهه گیری منجر شد
دخالت کرده و مانع تخریب و جبهه گیری می شود و بحث را به
جریان اصلی باز می گرداند.
 .4معلم از دانشجویانی که دارای اعتماد به نفس پایینتری هستند و
تمایلی به شرکت در بحث نشان نمی دهند شخصا نظرخواهی
می کند.
 .5معلم در مواقع مناسب با تشویق این دانشجویان را تهییج می کند.
(حفظ تعادل کالس)
 .6در انتها معلم با جمع بندی انتقادات دانشجویان در مورد یک پروژه
بحث را می بندد و نوبت را به نفر بعد می دهد.
معلم چنانچه بحثها از مسیر اصلی خارج و درگیر حاشیه شود می تواند
دخالت کرده و بحث را به جریان اصلی بازگرداند [ .]15مهم این است که
این دخالت ها باید در حداقل میزان ممکن و تنها در مواقع لزوم صورت
گیرد .معموال خود دانشجویان بعد از یک یا دو بار درگیری در بحثهای
بیهوده به مرور با آداب برگزاری این گونه کالس ها آشنا می شوند و
خودشان به صورت خودجوش مانع اتالف وقت کالس و بحث های خارج
از موضوع می شوند .لذا باید با حوصله و صبر کافی فرصت تجربه این
گونه بحث ها نیز به دانشجویان داده شود تا طی تجربه ،درک بهتری از
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لوازم نقد گروهی به دست آورند.
در انتهای ترم در ابتدای جلسه تحویل کار از دانشجویان خواسته می شود
تا همانطور که در نقد کارها در طول ترم شرکت کرده اند ،در فرآیند
ارزشیابی نیز شرکت کنند .به آنان گفته می شود که نه تنها نمره ،بلکه
این اختیار را دارند که حتی شیوه و معیارهای ارزشیابی را نیز خودشان
تعیین کنند [ .]44در این شیوه الزم است که معلم ریسک پذیر باشد
زیرا این احتمال وجود دارد که موضوع از طرف دانشجویان به شوخی
گرفته شده و معیارهایی بیان شود که توجیه نداشته باشد ،ولی اگر با
همراهی و جدیت استاد مربوطه روبرو شوند ،خود دانشجویان درخواست
حذف اینگونه معیارها را خواهند کرد .پس از بحث و تبادل و تعیین
معیارها ،برای هر کدام امتیازی در نظر گرفته می شود.
سپس مثل جلسات دفاع نهایی ،هر یک از دانشجویان کار خود را در
مقابل کالس ارائه کرده و کالس کار او را نقد می کند و وی در فرصتی
به انتقادات مطرح شده پاسخ می دهد .سپس هر یک از دانشجویان
در برگه ای که در اختیار دارد ،نام دانشجوی مورد نظر و نمره وی به
تفکیک معیارها را وارد می کند .خود استاد هم در لیستی جداگانه به
هر دانشجو نمره ای بر اساس شناخت کلی از دانشجوی مورد نظر ،روند
کار کالسی و کیفیت پروژه نهایی اش میدهد .پس از بارگذاری لیست
نمرات استاد و دانشجویان در نرم افزار و میانگین گرفتن نمره هر دانشجو
لحاظ می گردد.

روش تحقیق

نورمن دنزین و ایوون لینکولن تحقیق کیفی را چنین تعریف می
کنند« :تحقیق کیفی ماهیتی چند روشی دارد که رویکردی تفسیری-
طبیعت گرا به موضوع بحث مورد نظر را شامل می شود .به این معنا که
پژوهشگران کیفی پدیده ها را در شرایط طبیعی خود مطالعه می کنند،
تالش آنها فهم یا تفسیر پدیده ها از نظر معانی مورد نظر مردم است.
تحقیق کیفی ،شامل استفاده آگاهانه و گردآوری مجموعه ای از دادههای
تجربی است» [.]45
روش تحقیق حاضر با توجه به شرایط و ملزومات پژوهش در رده
پژوهش های کیفی قرار می گیرد و در این رده از لحاظ راهبردی رویکرد
تفسیرگرایی را شامل می شود.
تفسیرگرایی از سنت پدیدارشناختی فیلسوفانی چون ادموند هوسرل و
مارتین هایدگر و کارهای دانش پژوهانی که تالش کرده اند این سنت را
به علوم اجتماعی پیوند زنند ،نشأت گرفته است .بر اساس دیدگاه های
توماس شوانت ،کیفیت شاخص این روش «فهم دنیای پیچیده تجربه
های زندگی روزمره از دیدگاه مردم» (و در اینجا دانشجویان معماری)
است .در عرصه معرفت شناختی ،تفسیرگرایان مقید به این فرض هستند
که واقعیت های اجتماعی به عنوان واقعیتی عینی نمود بیرونی ندارند،
بلکه به نظر شوانت «جستجوگر به استنتاج قرائتی از معنای بدست آمده
از فرآیند طی شده توسط افراد مورد مطالعه می پردازد» [.]46
با توجه به این نکته که جامعه تحقیق حاضر دانشجویان معماری می باشند
که در حال گذراندن دروس عملی و یا طراحی معماری هستند ،نمونه
مورد مطالعه تحقیق  24نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد معماری

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،13شماره  ،3تابستان 1398
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تحصیلی  1394-95گذرانده اند انتخاب شدند .رشته تحصیلی تمامی
این  24نفر در مقطع کارشناسی ،معماری بوده و از نظر جنسیت نیز،
تعداد دانشجویان پسر  16و دانشجویان دختر  8نفر بوده است .شکل ()2
تصویری از کالس درس مورد مطالعه را نشان می دهد.
به منظور حذف متغیر های مزاحم تا حد امکان ،موضوع طرح دو بخشی
انتخاب شد (طراحی فرهنگسرا در یک پارک موضوعی) که دانشجویان
بخش اول یعنی طراحی فرهنگسرا را در نیمه اول ترم به روش معمول
و بخش دوم یعنی طراحی پارک موضوعی را در نیمه دوم ترم به روش
آموزش انتقادی انجام دهند.
در آخر ترم از هر دانشجو خواسته شد تا در یک برگه روشهای تدریس به
کار گرفته شده در طول ترم را مقایسه و نظر خود را درباره مزایا و معایب
هر یک بیان کنند .سپس در فرآیند بررسی پرسشنامه های جمع آوری
شده به روش تحلیل محتوا ،کلمات کلیدی هر پرسشنامه کدگذاری و
استخراج گردید و پس از آن فرآیند شناسایی و تحلیل ارتباط مقوالت
با یکدیگر انجام گرفت .در این مرحله شش مقوله اصلی افزایش انگیزه،
باال رفتن مهارتهای اجتماعی ،گفتاری و اعتماد به نفس ،ارتقاء سرعت
و کیفیت روند پرورش ایده های معماری ،ایجاد تنوع و سرزندگی ،اتالف
وقت و بحثهای بیهوده و حاشیه نشینی آموزشی استخراج و ارتباط آنها
با مقوالت فرعی نیز تبیین گردید.
ً
برای تأیید و تکمیل نتایج ،فرآیند تحقیق کالس مجددا در سال تحصیلی
 1395-96با گروه دیگری از دانشجویان کارشناسی ارشد معماری که
کالس طرح یک را می گذرانیدند تکرار گردید .تعداد دانشجویان این
کالس  22نفر بود که تعداد آقایان  8نفر و خانمها  14نفر بودند .شکل
( )3تصویری از کالس مذکور را نشان می دهد.
در این دوره از ابتدای امر ،شیوه آموزش انتقادی در کالس به مرحله
اجرا گذاشته شد .موضوع در یک فرآیند دموکراتیک و پس از مطالعه
و مقایسه موضوعات پیشنهادی دانشجویان با توافق همه ،طراحی خانه
سالمندان انتخاب گردید .اکثریت دانشجویان بر این باور بودند که در
شهر محل زندگیشان (گرگان) مرکز مناسبی برای نگهداری و مراقبت از
سالمندان وجود ندارد و مراکز موجود ناکافی و از نظر کیفی نیز در سطح
پایینی قرار دارند ،لذا به این نتیجه رسیدند که از بین موضوعات متعددی
که مطرح کرده بودند ،طراحی یک مرکز مراقبت از سالمندان در اولویت
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شکل  :3کالس مورد مطالعه در مرحله دوم تحقیق
Fig 3: Second class under study

قرار دارد .پس از آن کالس به شیوه ای که مفص ً
ال در باال توصیف گردید
Fig 3. Second
study
 classیافت.
 underادامه
تحصیلی
با مشارکت همه دانشجویان تا انتهای ترم
پس از جلسه نهایی که در آن همه دانشجویان پروژه های یکدیگر را
نقد کرده و به هم نمره دادند ،از آنان خواسته شد تا در یک پرسشنامه
طراحی شده نظر خود را در مورد شیوه به کار رفته در کالس به تفصیل
توضیح دهند .مجددا ً پاسخنامه ها مورد تحلیل و کدگذاری قرار گرفت.
در این مرحله عالوه بر تأیید نتایج دوره قبل دو مقوله «کاهش استرس
و اضطراب» و «خودسانسوری» و زیر مجموعه های آن ها نیز از تحلیل
پرسشنامه ها استخراج گردید .شکل ( )4مقوله های استخراج شده از
تحلیل پاسخنامه ها و ارتباط آنها با یکدیگر در زمینه به کارگیری شیوه
آموزش انتقادی در کالس درس طرح معماری را نشان می دهد .سپس
مقوالت استخراج شده یک به یک توضیح و تفسیر خواهند گردید.

یافتهها
مقوله های استخراج شده بازخورد آموزش انتقادی در محدوده مورد
مطالعه:
بازخورد های مثبت (مزایا)
افزایش انگیزه

موردی که تقریبا بیشترین فراوانی را در بین پاسخهای دانشجویان به
خود اختصاص داده بود ،زیر مجموعه های انگیزش محسوب می شد.
عواملی مثل رقابت ،پشتکار بیشتر ،اشتیاق به کار و توجه بیشتر به
کالس از جمله گزاره هایی بود که در اکثر پاسخنامه های دانشجویی به
چشم می خورد .با توجه به اینکه دانشجویان در انتهای هر دو نیمه ترم
با پرسشنامه محیط های یادگیری حمایتگر دسی و رایان [ ]47مورد
آزمون قرار گرفته بودند و تحلیل پرسشنامه ها نتایج معناداری در افزایش
انگیزش درونی دانشجویان نشان داده بود ،این موضوع دور از انتظار نبود.

باال رفتن مهارت های اجتماعی ،گفتاری و اعتماد به نفس
بسیاری از دانشجویان بیان کرده بودند که در ابتدا از اینکه کار خود
را به معرض نقد و داوری همکالسی های خود قرار دهند اضطراب
داشتند ،ولی بعد از انجام کرکسیون های گروهی و اینکه از کار خود
در مقابل جمع دانشجویان به کرات دفاع کرده بودند ،این توانایی به
طرز چشمگیری در آنان افزایش داشته است .بنابراین یکی از اثرات
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شکل  :4مدل زمینهای تحقیق برمبنای مقولههای استخراج شده (منبع نگارندگان)
Fig 4: Grounded model of study based on extracted categories

قدرتمندترشده
توان استخراج
مقولههای
تحقیق بر
زمینهای
شکل .4
نگارندگان)تنوع و سرزندگی
(منبع .ایجاد
کردن
مبنایرا می
معماری
کالس طرح
مدل در
انتقادی
آموزش
در سیستم قدیمی تدریس ،دانشجویان یک به یک طرح پیشنهادی خود
مهارت های اجتماعی و گفتاری از طریق افزایش اعتماد به نفس
را با استاد معماری کالس کرکسیون می کردند و استاد نظرات خود را
دانشجو و از بین بردن ترس ها و استرس های بی مورد انگاشت.
غالباً به خود شخص و به صورت فردی منتقل می کرد و در تمام ساعات
به طور مثال یکی از دانشجوهای دختر کالس می گوید« :برامون
طرح معماری تعامل بین استاد و دانشجویی که طرح او مورد بررسی
عادی شد که بتونیم توی جمع راجع به ایده و یا کارمون صحبت کنیم
قرار می گرفت انجام می شد [ ]48که این سازوکار قادر به تحریک
بدون خجالت و یا چیز دیگه .»...
ظرفیت های سرزندگی در کالس نمی بود .در حالیکه در سیستم آموزش
ارتقاء سرعت و کیفیت روند پرورش ایده های معماری
انتقادی ،هیجانی که توسط ارائه کار به دوستان و همکالسی ها و شنیدن
ارتقاء سرعت و کیفیت روند پرورش ایده های معماری» ،سومین
نظرات و نقدهای آنها و دفاع از کار خود در مقابل گروه به کالس تزریق
« اثر مستقیمی است که کالس های با سبک آموزش انتقادی در دروس
میشد ،جو شاداب و سرزنده ای را پدید می آورد که به وضوح با جو سابق
طرح معماری ایجاد می کنند .به نظر می رسد ،انتقال نظرات اعضای
در هنگام کرکسیونهای انفرادی و متکلم وحده بودن استاد قابل قیاس
کالس به هر یک از دانشجویان ،روند پرورش ایده اولیه را با سرعت
نبود .به بیان یکی از دانشجویان« :این بخش کالس رو دوست داشتم به
بیشتری نسبت به کرکسیون های سیستم استاد-محور به پیش می برد.
دلیل اینکه کالس کسل کننده نبود و از فضای کالس لذت می بردیم »...
درواقع دلیل اصلی این امر را می توان تعدد و تنوع نظرات و ایده های
کاهش استرس و اضطراب
مطرح شده در هنگام نقد دانست که ناشی از فرآیند کرکسیون گروهی
طبیعت اجتماعی و تعاملی آموزش انتقادی و جایگاه ویژه تعامالت
و مشارکت دانشجویان دیگر در فرآیند نقد است [ .]42چنانچه یکی از
همساالن در این شیوه به خودی خود پتانسیل باالیی برای خلق یک
دانشجویان ذکر می کند« :اینکه با جمع بچه ها کرکسیون می کردیم و
محیط دوستانه در کالس درس دارد [ .]22محیط دوستانه ای که
از ایده هایی که بچه به طرح من یا حتی باقی بچه ها می دادند استفاده
می تواند تا حد زیادی استرس ها و اضطراب های دانشجویان را کاهش
می کردم و از هم ایده می گرفتیم».
Fig 4. Grounded model of study based on extracted categories
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دهد 9 .نفر از دانشجویان اشاره کرده بودند که به دلیل روابط دوستانه
و صمیمی که بر جو کالس حاکم بود میزان اضطراب آنها در این
کالسبخصوص تا حد زیادی نسبت به کالسهای مشابه کاهش داشته
است.

بازخوردهای منفی (معایب و یا چالشها)
اتالف وقت و بحثهای بیهوده
اصلی ترین چالش بیان شده توسط دانشجویان اتالف وقت کالس در
نتیجه بحث های بیهوده پیرامون پروژه بود .گاها نقد کارها به جای
اینکه به بحث های سازنده ختم شود ،به جبهه گیری طرفین و بحثهای
بیهوده منجر می شد .نارضایتی از این بحثهای بیهوده که ناشی از
تخریب و جبهه گیری در بین دانشجویان بود ،در اکثر پاسخنامه ها
قید شده بود .بسیاری از دانشجویان معتقد بودند که بعضاً نظراتی که
در رابطه با طرحها به وسیله دانشجویان مطرح شده است ،عادالنه نبوده
و از «حسادت یا خصومت های شخصی» ناشی شده است .این امر در
بین دانشجویان دختر فراگیرتر بوده است .گفته دانشجویان« :بخش اول
کالس که انفرادی کرکسیون می کردیم بد نبود ،ولی ایده کرکسیون
گروهی به نظر من بهتره به شرطی که بچه ها ظرفیت داشته باشن و
حس حسادتشون گل نکنه ».عوامل تخریب و جبهه گیری هم عموماً
حسادت ،خصومت های شخصی ،واکنش در برابر تخریب ،ظرفیت پایین
و عدم نقدپذیری و یا لجاجت دانشجویان عنوان شده بود.
حاشیه نشینی
با توجه به اینکه دانشجویان عموما با شیوه های یادگیرنده محور بیگانه
هستند ،این شیوه ها احتمال عقب رانده شدن برخی از دانشجویان به
واسطه خجالت یا اضطراب را در خود نهفته دارند [ .]22اگرچه بسیاری
از دانشجویان بیان کرده بودند که شیوه کرکسیون گروهی باعث افزایش
اعتماد به نفس آنها شده و توانایی مقابله با اضطراب درونی خود را یافته
اند ،اما بعضاً دانشجویانی بودند که نتوانسته بودند در طول ترم بر خجالت
و اضطراب خود فایق آیند و در طول کالس به حاشیه نشینان آموزشی
بدل شده بودند .نوشته یکی از دانشجویان« :من روند کرکسیون انفرادی
را مناسب تر می بینم  ...به خاطر اینکه بعضی از دانشجوها از قدرت بیان
مناسبی برخوردار نیستند و در جلسات اولیه قدرت بیان ایده پردازی را
ندارند که یک نمونه خودم می باشم».
خودسانسوری
با توجه به اینکه روش های آموزشی غالب در ایران روش های مدرنیستی
معلم-محور می باشند و سیستم های یادگیرنده محور به صورت
آزمایشی و محدود رواج دارند ،لذا می توان گفت تمامی دانشجویانی که
مورد آزمون قرار گرفتند در یک سیستم معلم محور رشد و نمو یافته
بوده اند [ ]41و خصیصه اصلی چنین سیستم هایی تعریف دقیق جایگاه
معلم و دانش آموز و تعیین نقش هرکدام در روند آموزش است .این
مرزبندی های دقیق به فاصله بین معلم و دانش آموز میانجامد .برخالف
آموزش انتقادی که معلم هم یکی از یادگیرندگان است ،در این سیستم
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معلم واجد جایگاه خاص و ویژه ای است که مدیریت کالس و قدرت
مطلق را در دست دارد و دانش آموز فردی است که باید به او گوش کند
و از وی بیاموزد [.]15
لذا دانش آموزی که در این سیستم رشد یافته به صورت ناخودآگاه برای
معلم جایگاه خاص و ویژه ای قائل است و خود را در مقامی پایین تر
از وی می بیند ،در نتیجه ممکن است با توزیع برابر قدرت در کالس
احساس بیگانگی کند و خود را الیق جایگاه مساوی با معلم نداند .اگرچه
اکثر دانشجویان در پاسخنامه ها رضایت خود را از شکل جدید روابط
کالسی اعالم کرده بودند ،اما در عین حال بیان کرده بودند که باید حد
و حدودی بر روابط استاد و دانشجو حاکم باشد.
جالبترین پاسخ این بود« :گاهی اوقات کمی سختگیری الزمه ،به خاطر
ظرفیت پایین ما دانشجوها» و یک پاسخ دیگر« :صمیمیت خوبه ولی نه
در حدی که دانشجو سوءاستفاده کنه» .این احساس نهادینه شده می
تواند منجر به این عقیده در دانشجو شود که معلم یک شخص برتر است
و عقاید و نظرات او (دانش آموز) در مقایسه با معلم واجد ارزش بیان
نیستند .در نتیجه دانشجو از مشارکت فعاالنه در کالس ممانعت کرده و
به سمت خودسانسوری و حاشیه نشینی میل می کند.

راهکارها

برای مقابله با چالش های پیش روی شیوه انتقادی راهکارهای زیر
پیشنهاد می گردد.

انتخاب یک پروژه واقعی برای طراحی به جای موضوعات فرضی
معموال در کالس های طرح معماری موضوعات پیش فرض به دانشجویان
برای طراحی داده می شود .انتخاب موضوعی که واقعیت خارجی داشته
باشد مث ً
ال طراحی موضوع یک مسابقه معماری یا انتخاب موضوعی که
دانشجویان طراحی آن پروژه را مورد نیاز شهر و منطقه خود بدانند ،مانع
از این احساس در آنها می شود که در حال انجام کار بیهوده ای هستند
لذا درگیر موضوع طراحی شده و با انگیزه بیشتری کار می کنند [.]41
همانطور که پیشتر اشاره شد در کالس نمونه دوم دانشجویان پس از
بحث و تحقیق بسیار موضوع خانه سالمندان را مورد نیاز شهر خود
تشخیص دادند و از صحبتهای دانشجویان در طول ترم و خاطراتی که با
کالس به اشتراک می گذاشتند می شد وابستگی و عالقه آنان به موضوع
طراحی را دریافت.
فازبندی کرکسیون ها
برخی از دانشجویان اشاره کرده بودند که کرکسیونهای دسته جمعی در
مرحله طراحی کانسپت بسیار مفید بوده است اما وقتی به مرحله طراحی
پالن و جزییات کار رسیده بودند ترجیح می دادند که کرکسیونها به
صورت انفرادی برگزار شود .به نظر می رسد بهتر است هرچه به انتهای
ترم نزدیک می شویم کرکسیون ها به صورت محدودتر و با شرکت تعداد
کمتری از دانشجویان برگزار شود و در انتهای ترم یک یا دو جلسه
کرکسیون انفرادی هم در نظر گرفته شود.
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ادامه روش آموزش انتقادی
یکی از مهم ترین دالیل حاشیه نشینی دانشجویان به خصوص در اوایل
ترم عدم آشنایی آنان با شیوه های آموزشی یادگیرنده محور بود .دو نفر
از دانشجویان که قب ً
ال تجربه شرکت در چنین کالس هایی را داشتند
سریعاً با وضعیت جدید کالس هماهنگ شده و نقش خود را پیدا کردند
در حالیکه برای اکثر دانشجویان که با روند نقد گروهی نا آشنا بودند
کمی طول کشید تا در سیستم جدید جا بیافتند و در فرآیند کالس
مشارکت الزم را داشته باشند .در برخی از پاسخنامه ها اشاره شده بود
که «اگر قب ً
ال تجربه چنین کالس هایی را داشتیم عملکرد بهتری در طول
ترم به نمایش می گذاشتیم».
تغییر نوع نگاه دانشجو به استاد
همانطور که اشاره شد از دید دانشجویانی که در سیستمهای معلم محور
رشد کرده اند ،معلم یک شخص برتر و یک منبع اطالعات است و دانشجو
مثل یک ظرف خالی باید هر چه می تواند از وی یاد بگیرد [ .]15جمله
یکی از دانشجویان به خوبی گویای این تصور است« :خط و کالم یک
استاد معماری باید برای دانشجو منبع الهام باشد» یا «من دوست دارم
که استاد با چند خط طرح مرا دگرگون کند» .در حالیکه در آموزش
انتقادی و بسیاری دیگر از روش های یادگیرنده محور ،معلم به عنوان
یکی از اعضای تیم یادگیری شمرده می شود .عضوی که ممکن است
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از بقیه اشراف بیشتری نسبت به موضوع داشته باشد ،اما قرار نیست که
طرز تفکر و برداشت شخصی خود از دانش را به کالس تحمیل کند.
وظیفه وی مثل کاپیتان تیم فوتبال هدایت تیم یادگیری در مسیر حل
مسئله است [.]22
بنابراین معلم باید در اولین جلسه خود را به عنوان یکی از اعضای تیم
یادگیری معرفی کند و در ادامه ترم نیز رفتار وی بایستی مؤید همین
تصور از نقش معلم باشد .عالوه بر اینها خصوصیات دیگری نیز وجود دارد
که برای یک معلم انتقادی می تواند بسیار راهگشا باشد که در ادامه به
برخی اشاره می شود.

خصوصیات معلم انتقادی
معلم عنصر کلیدی موفقیت کالس های انتقادی است .هر کالس یک
تیم یادگیری کوچک است و مثل هر تیم دیگری برای موفقیت به رهبری
درخور نیازمند است [ .]22بر اساس پاسخ های دانشجویان به سؤاالت
در مورد ویژگی های معلم و نوع رابطه استاد و دانشجو مقوله های زیر
استخراج گردید.
طنز پردازی
مطابق شکل ( )5یکی از مهم ترین عوامل حاشیه نشینی استرس
و اضطراب دانشجویان است و بهترین راه برای غلبه بر این استرس
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Fig 5: Strategies to improve the quality of critical classes
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ایجاد یک فضای صمیمانه و دوستانه در کالس است [ .]49یکی از
متداول ترین راه ها برای ایجاد جو صمیمانه ،طنزپردازی و شوخی های
گاه و بیگاه از طرف معلم است.
اختصاص ندادن جایگاه فیزیکی خاص به معلم در فضای کالس،
برخوردهای خودمانی و نزدیک با دانشجویان ،اجتناب از مقید کردن
کالس به فضای کار و درس و مفرح کردن کالس با فعالیت های جنبی
و گاهاً غیر درسی همگی در ایجاد این جو صمیمانه مؤثر هستند .نکته
ای که در این رابطه با شوخی و طنزپردازی مهم است این است که
طنزپردازی می تواند یک شمشیر دو لبه باشد .همانگونه که شوخی های
مناسب و بجا می تواند تأثیر مناسبی در ایجاد صمیمیت بین معلم و
دانشجو داشته باشد ،شوخی های نامناسب و تحقیرآمیز می تواند این
روند را کامال معکوس کند .نکته بسیار مهم دیگر این است که این
صمیمیت نباید به هیچ وجه ساختگی باشد .اگر معلم قلباً به دنبال
دوستی با دانشجویانش باشد این دوستی به مرور ایجاد میشود اما اگر
با تظاهر به صمیمیت بخواهد به این روند سرعت بخشد تنها نتیجه
معکوس خواهد گرفت.

شجاعت
برخالف آموزش مدرن که سعی در پیشبینی و برنامه ریزی برای همه
جنبه های کالس دارد ،آموزش انتقادی ،آموزش در شرایط عدم تعین
است .تقسیم قدرت و دادن آزادی حداکثر به دانشجو ممکن است عواقب
پیشبینی نشده ای داشته باشد.
گفتگوهای بیشمار بین دانشجویان ممکن است به هر مسیری کشیده
شود [ .]22بنابراین معلم انتقادی باید شجاعت و ریسک پذیری الزم را
برای واگذاری کنترل کالس به دانشجویان داشته باشد .کالس انتقادی
یک کالس ساکت و قابل پیشبینی نیست ،یک کالس سرزنده و پر هیجان
است و برای مقابله با چالش های هر روز در چنین کالسی باید شجاع بود.
حوصله بسیار زیاد معلم در برابر بحث های بیهوده
همانطور که اشاره شد یکی از اصلی ترین چالش ها درگیر شدن
دانشجویان در بحث های بیهوده است .درست است که در این روش
آموزشی معلم به عنوان هدایتگر بحث وظیفه جلوگیری از این بحث ها
و برگرداندن کالس به مسیر درست را دارد ،اما بهتر است که تا حد
امکان در برابر این بحثها صبر و تحمل کند تا دانشجویان درک درستی
از شیوه نقد و اصول دموکراسی بیابند و خودشان کنترل اجتماع خود
را به دست گرفته و سعی در بازگرداندن آن به مسیر درست کنند .در
این هنگام حمایت معلم کارسازتر خواهد بود [ .]22همچنین وقتی که
جو صمیمی در کالس حاکم باشد ممکن است شوخی های مناسب و یا
نامناسبی از سوی دانشجویان صورت گیرد که جنبه و ظرفیت معلم در
پذیرش اینگونه طنزهای دانشجویی نقش مهمی در حفظ جو صمیمانه
کالس خواهد داشت.
فروتن ولی قاطع و محکم
مثل هر کاپیتان دیگری معلم انتقادی برای هدایت درست کالس نیاز به
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اعتماد و حمایت دانشجویان دارد .برای به دست آوردن این اعتماد باید
فروتن و افتاده باشد و با دانشجویان از موضع تکبر یا قدرت برخورد نکند.
مث ً
ال اگر سؤالی از او پرسیده شود که جواب آن را نمیداند ،به راحتی
اعتراف به ندانستن کند یا زمانی که دانشجویی نقد یا راه حلی ارائه
می کند که بهتر از راه حل ارائه شده توسط اوست ،سعی در به کرسی
نشاندن حرف خود نداشته باشد .چنین برخوردی نه تنها از احترام او کم
نمی کند ،بلکه بهترین راه برای آموزش نقد پذیری و منصف بودن به
دانشجویان است [.]22
در عین انعطاف پذیری معلم انتقادی باید در مواقع لزوم شخصیت
محکم و قاطعی داشته باشد .یکی از عوامل حاشیه نشینی در این
رویکرد آموزشی ،دانشجویانی هستند که تمایل به جلب توجه دیگران
با در اختیار گرفتن کنترل کالس و عقب راندن دیگر دانشجویان به هر
طریق ،منجمله تخریب ،دارند .یکی از چالش بر انگیزترین اقدامات معلم
چگونگی برخورد مناسب با این دانشجویان به نحوی است که فضای
دموکرات کالس هم مورد پرسش قرار نگیرد .در اینگونه موارد بهتر است
که برای حفظ جو دموکرات کالس معلم از برخورد رو در رو با این دسته
از دانشجویان اجتناب کرده و به جای آن کالس را به سمت موضع گیری
مناسب سوق دهد و سپس از موضع اکثریت دفاع کند .در صورت عدم
موفقیت این راهکار ،معلم می تواند از جایگاه خاص و ویژه خود استفاده
کرده و از موضع قدرت برخورد نماید.

روانشناس
پروچاسکا در کتاب نظریه های روان درمانی بیان می کند« :درست
به همان صورتی که ما می توانیم به درمانگران و افراد نیمه حرفه ای
آموزش دهیم که توانایی گوش دادن عمیق خود را افزایش دهند ،این را
نیز آموخته ایم که چگونه به والدین و آموزگاران یاد بدهیم به طور عمیق
گوش کنند و ارتباط مؤثری برقرار نمایند» [.]50
داشتن دانش در حوزه روانشناسی و حتی روانکاوی برای یک استاد
انتقادی می تواند بسیار مفید فایده باشد .همانطور که در شکل شماره
( )6قابل مشاهده است دالیل مختلفی برای این امر وجود دارد .توانایی
کنترل رفتار یکی از این مهم ترین این دالیل است .الزم به ذکر است که
توانایی سکوت و کنترل آگاهانه خشم و واکنش های عصبی که در نتیجه
دانش روانکاوی به دست می آید با صبور بودن تنها بسیار متفاوت است.
در حالت اول معلم با هدایت صحیح واکنش های عصبی متحمل فشار
بسیار کمتری می شود در حالیکه در حالت دوم سرکوب واکنش های
عصبی فشار زیادی به وی وارد می کند که می تواند در طوالنی مدت
مشکل ساز باشد.
مسئله بعدی در نظر گرفتن تأثیرات جمع بر رفتار تک تک افراد است.
بسیاری از واکنش ها و رفتارهای دانشجویان در کالس متأثر از فضای
جمعی و گروهی و قرار داشتن در معرض قضاوت و نظرات همساالن
است .آگاهی از اینگونه مسائل به معلم انتقادی کمک می کند درک
بهتری از رفتارهای دانشجویانش داشته باشد و به تبع آن بازخورد بهتری
ارائه دهد.
اما مهم ترین دلیل این است که هر دانشجو شخصیت ویژه ای دارد و
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شکل  :6دالیل نیاز اساتید انتقادی به دانش روانکاوی (منبع نگارندگان)
Fig. 6: Why critical teachers need to know psychoanalysis
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آشنایی با نظریه های شخصیت به معلم انتقادی
انتقال اطالعات بنا نهاده شده است،
برمبنای
teachersطرفه و
صورت یک
این امکان را می دهد که تیپ های شخصیتی متفاوت دانشجویانش
درصورتی که اساس شکل گیری مقوله دوم ،تقسیم قدرت و تبادل دو
را بهتر شناسایی کرده و از انگیزه های پنهان پشت بعضی از رفتارهای
جانبه اطالعات می باشد .این مطلب زمانی بیشتر جلوه می کند که در
دانشجویان مطلع باشد و لذا واکنش مناسب تری نشان دهد .به عنوان
فرایند آموزش ،یادگیری مهارت های عملی نیز جزئی از اهداف سرفصل
مثال دلیل حاشیه نشینی همه دانشجویان اضطراب یا خجالت نیست،
آموزش قرار گرفته باشد .با توجه به مطالب گفته شده ،تحقیق حاضر با
بلکه بعضی از دانشجویان از این موضوع به عنوان روشی برای جلب توجه
هدف اصلی شناسایی سازوکار درک دانشجویان معماری از اجرای روش
بیشتر استفاده می کنند.
آموزش انتقادی به عنوان یک روش یادگیرنده محور در کالس طرح
بنابراین برخالفِ دانشجویان خجالتی که باید از آنها به کرات نظرخواهی
معماری یک کارشناسی ارشد شکل گرفته است.
شود و به مشارکت در کالس دعوت شوند ،در مورد این دسته از
برای رسیدن به هدف تحقیق ،ابتدا روش اجرای آموزش انتقادی در
دانشجویان بهتر است آنها به حال خود واگذاشته شوند .معموالً بعد از
کالس طرح معماری یک کارشناسی ارشد تبیین گردید .بعد از اجرای
مدت کوتاهی مشارکت این گروه پر رنگ تر از بقیه گروه ها خواهد بود.
این روش در نمونه انتخابی که دانشجویان درس طرح یک معماری در
عالوه بر این ها داشتن ویژگی هایی از قبیل منصف بودن ،احترام
مقطع کارشناسی ارشد بوده اند ،پرسشنامه های بازپاسخ بین دانشجویان
به شواهد و استدالل ها ،احترام به دقت و صراحت ،استقبال از نقطه
توزیع و از آنان خواسته شد شیوه های آموزشی به کار رفته در طول ترم
نظرهای متفاوت ،داشتن حس کنجکاوی و عالقه مندی به یافتن راه
را با هم مقایسه کنند .پس از تحلیل پرسشنامههای بازپاسخ  24نفر از
حل های جدید ،تمایل به بررسی باورها ،محفوظات و افکار و قرار دادن
دانشجویان در نمونه مورد مطالعه کدهای باز و محوری استخراج شده و
آنها در برابر واقعیات ،گوش دادن به اظهار نظرات دیگران و نشان دادن
مدل زمینه ای تحقیق تبیین شد.
عکس العمل مناسب نسبت به آنها ،اجتناب از استدالالت عاطفی و پرهیز
به جهت تأیید و توسعه نتایج به دست آمده آزمون در سال تحصیلی
از ساده سازی مسائل ویژگی هایی هستند که در این شیوه آموزشی به
بعد با گروه دیگری از دانشجویان تکرار گردید .نتایج نشان دادند که
کار معلم انتقادی خواهند آمد [.]51
سازوکار اثر گذاری آموزش انتقادی در قالب  8مقوله افزایش انگیزه ،باال
رفتن مهارتهای اجتماعی ،گفتاری و اعتماد به نفس ،ارتقاء سرعت و
نتیجهگیری
کیفیت روند پرورش ایده های معماری ،ایجاد تنوع و سرزندگی ،کاهش
امروزه یکی از بزرگترین مسائل موجود در بحث آموزش انتخاب
استرس و اضطراب ،اتالف وقت و بحثهای بیهوده ،حاشیه نشینی
سیستم مناسب آموزشی هماهنگ با نوع و چگونگی دانشی است که
آموزشی و خودسانسوری توسط دانشجویان درک شده است ،که  5مقوله
به افراد آموزش داده می شود .مروری سریع بر ادبیات موضوع پژوه
اول در دسته بازخوردهای مثبت و  3مقوله دوم در دسته بازخوردهای
نشان می دهد که دو شیوه استاد-محور و یادگیرنده-محور به عنوان
منفی قرار میگیرند که به نوعی چالشهای به کارگیری این روش در
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 راهکارهایی نیز برای غلبه.نظام آموزش معماری محسوب می گردند
بر چالشها مطرح گردید که از آن جمله میتوان به انتخاب موضوع
 فازبندی کرکسیون های دسته،دارای واقعیت خارجی توسط دانشجویان
 تغییر نگاه دانشجویان به، استمرار روش برای نهادینه شدن آن،جمعی
استاد به مثابه منبع اطالعات یا استاد به عنوان شخص برتر و معجزه گر و
تغییر نگاه و کاهش بی اعتمادی دانشجویان نسبت به خودشان از جمله
 همچنین ویژگی هایی برای معلم انتقادی.راهکارهای پیشنهادی هستند
 ظرفیت باالی، شوخ طبعی،نیز برشمرده شده که می توان به فروتنی
 حوصله بسیار زیاد معلم در برابر بحثهای،معلم در برابر خنده و شوخی
بیهوده و آشنایی معلم انتقادی با نظریه های روان شناسی و روان کاوی
.اشاره کرد
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