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اوايــل قــرن نوزدهــم (حدود 
زيباى  هنرهاى  1806) مدرسه 
(Ecole des Beaux Arts) پاريس، 
آكادمى هاى  كليــه  جايگزيــن 
هنــر و معمــارى فرانســة آن 
زمان شــد. يك قرن بعد (حدود 
1919)، «والتــر گروپيوس» مدرســه باهاوس 
(Bauhaus) را تأسيس نمود. اين روزها، دو قرن 
پس از راه اندازى مدرسه هنرهاى زيباى پاريس، 
آمــوزش معمارى همچنان ســرگرم تجربه در 
حوزه هاى مختلف اســت. در ايران، پرداختن به 
آموزش معمارى با اعمال ســليقه ها، تجربه هاى 
شخصى و سطحى نگرى ناشى از عدم ارتباط با 
جهان خارج از دانشكده هاى معمارى، از معقوالت 
فراتر رفته و به قلمرويى اسطوره اى، سرريز از 
عدم قطعيت رسيده است. نوشتن مقاالت بررسى 
تجارب طرح هاى معمارى و برگزارى همايش هاى 
اول، دوم و ســوم آموزش نيز نتوانست محرك 
مناســبى براى اين كهنه ميراث فرانسوى باشد؛ 
ميراثى كــه صاحبان اصلى اش هــم آن را كنار 
نهاده انــد. اين نوشــته در صدد اســت از طريق 
بازبينــى در تعاريف تعليم و تربيت و يادگيرى، 
الگوى ابتكارى آموزشى با نام «آموزش مبتنى 
بر كشف» را معرفى و ساز و كار مناسب براى 

تبديل اين ايده را به يك الگو بارنمايى كند.

واژگان كليدى :سفر، پرسش، انجمن سفرهاى پژوهشى 
منظر، تعليم و تربيت.

babak.atashinbar@gmail.comمحمد آتشين بار / پژوهشگر دكتراى معمارى

برگزارى جلسـات علمى گروهى در زمان هاى پيش بينى شـده براى فعاليت هاى پژوهشى، مرز اتريش، سفر 
اروپاى شرقى و مركزى، تابستان 87، مأخذ : مريم قندهاريون. 

تعليم و تربيت
ــن مى سازد كه هر قدر  ــى نظريات مختلف اين نكته را روش بررس
ــند، فرايند  ــته باش ــن ترى از تعليم و تربيت داش معلم ها درك روش
ــريعتمدارى» معتقد است  يادگيرى را صحيح تر دنبال مى كنند. «ش
در گذشته تصور مى شد كه تعليم وتربيت يعنى انتقال معلومات، روى 
ــه عبارت بود از انتقال ميراث فرهنگى  همين اصل، كار عمده مدرس
گذشتگان به شاگردان؛ اما وى اضافه مى كند كه محدود نمودن تعليم 
ــريعتمدارى،  ــت (ش و تربيت به انتقال ميراث فرهنگى صحيح نيس
ــمندان اين حوزه، تعليم  1384 : 28).  «جان ديويى» از ديگر انديش
ــد و آن را تجديد نظر  ــد فرض مى كن ــت را جريانى مانند رش و تربي

ــات، اطالعات و تشكيل  در تجربيات، عادات، افكار، تمايالت، احساس
ــم و تربيت به عنوان يك  ــا مى داند (ديويى، 1369). تعلي مجدد آنه
ــيع تر به عنوان فرايند  ــه اجتماعى- فرهنگى يا در معناى وس مؤسس
رشد وجودى انسانى، يعنى چگونگى تغيير فهم آدمى از جهان (فهم 
واقعيت هاى عينى، عادات اجتماعى، تاريخ، فرهنگ و حتى عواطف ما) 

به كار مى رود (ابراهيم زاده، 1383). 
لذا مى توان تعليم و تربيت را معرفتى نظرى- عملى دانست كه براى 
راهگشايى خردمندانه، انديشيدن درباره هستى و بررسى نتايج آن جهت 
ــت و  ــان الزم اس جلوگيرى از بروز تضاد و تناقض در نظر و عمل انس
به واسطه ارتباط تنگاتنگ آن با فرايند يادگيرى، بيش از هر چيز به تفكر 
نياز دارد. زيرا تفكر يك معلم در اين باره، براى فهم انديشه هاى تربيتى و 

نيز چگونگى تعامل آنها با امور عملى علم آموزان، ضرورى است.
يادگيرى چيست؟

ــاده، اگر اطالعات مشخصى به شخص يادگيرنده  در يك تعريف س
برسد و او به درستى آنها را تفكيك كند و تشخيص دهد، مى توان گفت 
ــت اما بديهى است كه يادگيرى  كه عمل «يادگيرى» اتفاق افتاده اس
ــه آن را تنها به فراگيرى اطالعات محدود كند، پيچيده تر  از تعريفى ك
است. در علم روانشناسى براى پيدا كردن شواهد يادگيرى، به تغييراتى 
ــه روى مى دهد، توجه مى كنند، اما  ــه در رفتار افراد در نتيجة تجرب ك
ــود را يادگيرى نمى دانند. يكى  همه تغييراتى كه در رفتار ايجاد مى ش
ــان» ارائه  ــن تعريف ها در كتاب «نظريه هاى يادگيرى انس از جامع تري
شده است كه تمام تغييرات نسبتاً دائمى در پتانسيل رفتار كه از تجربه 
ناشى مى شود را در صورتى كه به علت خستگى، دارو، آسيب يا بيمارى 
نباشد «يادگيرى» معرفى مى كند (لفرانسوا، 1386). يادگيرى، فرايند 
تجربه اندوزى است كه منجر به كسب دانش و ايجاد تغيير در توانايى ها، 
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جلسه مباحثه عمومى در خصوص يافته هاى علمى سفر و برنامه ريزى آن، كمپ برگر  (Berger Camping) در برگر، سفر اروپاى شرقى و مركزى، تابستان 

87، مأخذ : مريم قندهاريون.

الگوى يادگيرى، مأخذ : نگارنده

ــود. بنابراين كسب تجربه براى يادگيرى ضرورت  گفتار و نگرش مى ش
دارد. كسب تجربه شرط الزم است ولى شرط كافى اين است كه شخص 
بخواهد ياد بگيرد و در بحث يادگيرى، بايد مطمئن باشيم كه مخاطب 
ما مى خواهد كه ياد بگيرد. يادگيرى براى حل مشكل است، در زندگى تا 

مشكلى نباشد چيزى نخواهيم آموخت (سيف، 1386).
ــت ناشى از پرسش و تجربه  به عبارت ديگر، يادگيرى فرايندى اس
اطالعات كه به تغيير در پتانسيل رفتار منتهى مى شود كه بستر اين 
فرايند حافظه است. چنانچه اين چرخه ادامه يابد مى تواند در ادراك 

محيط كارامد باشد.

طرح نظريه
توسعه از شعارهاى جهانى دنياى امروز است كه مبناى آن  را پژوهش 
و تفكر مى سازد. جوامع توسعه يافته اساساً جوامعى هستند كه پيش 
از هر فعاليتى، مى انديشند و برنامه ريزى مى كنند، بنابراين هزينه هاى 
پيش بينى نشده آنها تقليل مى يابد و نيروها صرف فعاليت هاى مفيد در 
راستاى توسعه مى شود. از آنجا كه پژوهش از دل پرسش بر مى خيزد 
ــى برد. اما  ــش در فرايند يادگيرى پ ــه اهميت طرح پرس مى توان ب
پرسشگر بودن جز با پرورش ذهن امكان پذير نيست و در جامعه پويا، 

مردم بيش از هر چيز به نيروى مغزى و فكرى وابسته اند.
با توجه به اهميت پرسش در جوامع توسعه يافته، الگويى در آموزش 
ــش است. در اين روش،  ــكل گرفته است كه مبناى آن طرح پرس ش
علم آموزان قبل از اينكه با پاسخ مواجه شوند و معلم مباحثى را براى 
يادگيرى آنها مطرح كند با يك پرسش روبرو مى شوند. به عبارت ديگر 
در اين روش، فرايند يادگيرى با پرسش آغاز مى شود و علم آموزان به 
ــه مى كنند. معلم در اين روش  ــخ، اطالعات را تجرب دنبال يافتن پاس

نقش مهم ترى بر عهده دارد؛ چرا كه علم آموزان منفعل نيستند تا معلم 
آنها را در فرايند يادگيرى وارد كند، بلكه در پى يافتن پاسخ، مطالعه و 
پژوهش مى كنند. در اين روش يادگيرنده به اندازه كافى استقالل دارد، 
اما معلم بر كار او نظارت مى كند. همچنين به يادگيرندگان مسئوليت 
ــود، اما  ــازمان دادن دانش داده مى ش الزم براى پيداكردن روابط و س
ــرورى را در اختيار يادگيرندگان قرار  ــم همواره راهنمايى هاى ض معل
مى دهد تا آنچه مورد نظر است را كشف كنند (سيف، 1386: 543). 
منتقدين اين روش متعرضند كه همه موضوع هاى درسى را نمى توان 
با اين روش آموزش داد و همه دانش آموزان و معلمان قادر به استفاده 
از آن نيستند. البته نبايد تصور شود كه چون يادگيرى اكتشافى از راه 
تعامل يادگيرنده با محيط انجام مى  گيرد پس اين روش آموزش نياز 

به طراحى ندارد.
بررسى يك تجربه

«پژوهشكده نظر» نهادى علمى و مركز تحقيقات هنر، معمارى و 
شهرسازى است كه اكثريت اعضاى آن، به واسطه ارتباط با رشته هاى 
هنر، معمارى و شهرسازى از بهترين دانشجويان دانشگاه هاى كشور 
ــرى و انجام  ــگران جوان براى يادگي ــتياق اين پژوهش ــتند. اش هس
ــكده را بر آن داشت تا فضاى درخور  ــى، پژوهش فعاليت هاى پژوهش
ــى پيش بينى نمايد.  ــكل گيرى مباحثات علم ــته اى براى ش و شايس
ــفرهاى پژوهشى منظر»، در سال 1384 و  لذا با تشكيل انجمن «س
برگزارى سفرهاى علمى ـ پژوهشى، بسترى براى رشد و ارتقاء كيفى 
ــور فراهم آورد. تجربه چهار ساله اين انجمن  فعاليت هاى علمى كش
ــكارى در امر آموزش با نام «آموزش مبتنى  ــر به ارائه الگويى ابت منج
بر كشف» شد. در اين الگو هدف هاى اصلى تعليم وتربيت مورد توجه 

است : انديشيدن و كشف. 
ــكده نظر، پنج مرحله  ــف در پژوهش الگوى آموزش مبتنى بر كش

اصلى دارد كه به تكميل فرايند يادگيرى منجر مى شود : 
 برنامه ريزى

 طرح پرسش 
 تجربه فضا

 آماده سازى محصول 
 نتيجه 
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منابع
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جمع بندى
تجربه چهار سالة «آموزش مبتنى بر كشف» در پژوهشكده نظر نشان مى دهد كه بسيارى از خألهاى علمى و عملى موجود در زمينه 
آموزش معمارى را مى توان با توجه به عاليق و خواسته هاى شخصى دانشجويان پوشش داد؛ اين روش، شرايطى را از طريق هدايت 
و هدفمند كردن انديشه فراهم مى آورد كه دانشجويان مى توانند آنچه را نمى دانند از طريق طرح پرسش هاى صحيح و تجربة آن در 
فضاى واقعى بر پايه دانسته هاى قبلى خود، كشف نمايند. اگرچه ممكن است انتقاداتى به اين الگو وارد باشد اما نتايج علمى آن قابل 
ــتراك گذاشتن اخالق (زندگى گروهى) و علم (توليد محصول) است كه دغدغه دنياى  ــى نيست. اين نتايج محصول به اش چشم پوش

امروز در امر آموزش به حساب مى آيد.

بازديدهاى گروهى و روابط اجتماعى اعضا در سفر، چهارمنار، بخارا، ازبكستان، تابستان 88، مأخذ :  نگارنده.

برنامه ريزى : اين مرحله، عالوه بر كمك به طرح پرسش، اصلى ترين 
ــركت كننده در برنامه  ــت كه در آن همة اعضاى ش ــمت سفر اس قس
ــده اقدام به مطالعه مسير سفر و برنامه  مطابق با برنامه پيش بينى ش
ــهر (در سفرهاى بلند) يا يك  ــئول يك ش آن مى كنند. هر عضو مس
بنا (در سفرهاى كوتاه) مى شود و طى چند جلسه در سفرهاى كوتاه 
مدت آموزشى، تمام مسير بازيد شامل بناها و شهرها به لحاظ تاريخ، 
فرهنگ، اجتماع و معمارى مورد بررسى و نقد قرار مى گيرند. در واقع 
اين قسمت عالوه بر تدقيق برنامه بازديد، زمينه اى را فراهم مى آورد تا 
دانشجويان تصور اوليه از ماهيت محل هاى بازيد را در حافظه داشته 

باشند تا بتوانند در مرحله بعد وارد تحليل شوند.
طرح پرسش : اين مرحله با توجه به زمينه هاى قبلى پژوهش اعضا 
ــود. در همين راستا موضوع هاى اصلى  و عالقه  آنها برنامه ريزى مى ش
پژوهش مرتبط با سفر كه توسط مديريت برنامه پيش بينى شده، به 
اعضا پيشنهاد مى شود. اعضا به صورت منفرد يا گروهى بايد موضوعات 
ــنهادى و توضيحات  اوليه خود را، كه محصول ادغام موضوعات پيش
جلسات آمادگى است، به مسئول سفر ارائه دهند و البته ممكن است 

بسيارى از موضوعات براى اعضا ناشناخته و جديد باشد. 
ــت كه مى تواند تعداد زيادى  ــفر اس ــاً جذابيت س تجربه فضا : اساس
ــگر را كنار هم جمع كند و به آنها هدف مشترك دهد. تجربه  پژوهش

فضا عالوه بر جذاب بودن، دو تأثير مهم ديگر نيز به صورت توأمان دارد : 
تدقيق پرسش و يافتن پاسخ. هر پژوهشگر با توجه به برنامه ريزى سفر و 
موضوع اوليه اى كه ارائه نموده، در فضاهاى مورد بازديد عميق مى شود 
و به دنبال توضيحات مسئول آن فضا (شهر يا بنا) و مدير سفر، پرسش 
خود را مورد بازبينى قرار مى دهد كه حتى ممكن است پرسش تغيير 
كند. پس از تجربه فضا است كه پژوهشگر پاسخ خود را مى يابد، چنانچه 
فضاهاى مورد بازديد بتوانند تنوعى از پاسخ ها ايجاد نمايند، پژوهشگر 

اقدام به مقايسه آنها نموده و مفاهيم جديد را كشف مى كند. 
آماده سـازى محصول : محصول هر پرسش، طرح يا مقاله اى است 
كه در سطوح مختلف قابل انتشار است : مقاله علمى ـ پژوهشى، مقاله 
ــگر طى  ــى، كتاب، گزارش و ... . در اين مرحله پژوهش علمى-ترويج
ــتى به ارزيابى يافته ها و ارائه نظريه خود در  يك فرايند رفت و برگش
ــير ديگران با  ــاط با موضوع مى پردازد. اينكه قبل از دريافت تفس ارتب
ــده، زمينه مساعدى را براى نظريه پردازى و كشف،  موضوع مواجه ش
براى وى فراهم مى كند. در عين حال در مرحله آماده سازى محصول 
با رجوع به نظرات ديگران در موضوع خود، رويكرد آنها را با يافته هاى 
ــان مى دهد اگرچه سطح علمى  ــه مى كند. تجربه نش پژوهش مقايس
باالتر محصول براى پژوهشگران جذاب است، اما به علت طوالنى مدت 
بودن آن، ممكن است به نتيجه مطلوب نرسد. لذا  برنامه ريزى صحيح 
ــفر و پيشنهاد  ــات بعد از س و هدفمند، كنترل محصوالت طى جلس
ــكل  ــت كه براى اين مش ارائه طرح هاى كوتاه مدت از راه كارهايى اس

پيش بينى شده است. 
نتيجه : محصوالت هر سفر  داراى سه نتيجه اصلى است : 

1 پژوهشگرانى كه حتى با يكديگر آشنا نيز نيستند، طى سفر 
ياد مى گيرند كه چگونه مى توان نسبت به حقوق يكديگر احترام 

قائل شد و با هم زندگى كرد.
2 پرسش هاى جديد و مبتكرانه اى خلق مى شود كه در شرايط 
ركود علمى گروه هنر، جاى خالى آنها براى اهل فن محسوس 

است كه اين روند، آغاز نظريه پردازى است.
3 مطلبى علمى در حوزه هنر، معمارى و شهر توليد مى شود كه 

نتيجه انديشه پژوهشگر است.


