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صـاحب امـتیاز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدیر مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبیر: دكـتر غالمحــسین معــماریان
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانـشكده معمــاري و هنـــر، دانـــشگاه كاشــان

عكــس روی جلـــد: عباس ظــهیری فــرد                                   ویـراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
)گنبدخانة نظام الملك، مسجد جامع اصـفهان(                                 ویــراستار انــگلیسی: غــزل نـفیسه تابـنده                                        
همكار اجرایی: نغمه اسدی چیمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رایـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

این نشریه در »ایران ژورنال« نظام نمایه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمایه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتــر ایرج اعتصام. اســتاد دانشــگاه آزاد اســالمي. واحد علــوم و تحقیقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
ــیار دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس ــاري. دانشـ دكتـــر مجتبـــي انصـ
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  جیحانـــی،  حمیدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـین  دكتـــر 
دكتـــر اصغـــر محمـــد مـــرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران
دكتـــر غالمحســـین معماریـــان. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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موردی: یک تجربه آموزشی كوتاه مدت در دبیرستان های دامغان(
مسعود ناری قمی / سپیده مالیری / سجاد دامیار
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راهنمای تدوین و ارسال مقاله  
بخش انگلیسی
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علمی پژوهشی

صفحات 161-180

تاریخ دریافت: 1399/06/08          تاریخ پذیرش: 1399/12/28

ارتقای سطح ادراک عمومی معماری با استفاده از آموزش معماری 
به نوجوانان 

)مطالعۀ موردی: یک تجربۀ آموزشی كوتاه مدت در دبیرستان های دامغان(

مسعود ناری قمی*
سپیده مالیری**
سجاد دامیار*** 

چكیده
این نوشتار به آموزش معماری به عموم به عنوان یكی از مصادیق مهم در ارتقای دانش مردم پرداخته است. نگاه 
به ادراك عادی مردم برای معماران، در نوع خودش امری نوظهور است. به این منظور، ابتدا با مرور ادبیات آموزش 
معماری به مردم عادی و به ویژه نوجوانان، و با كمك گرفتن از تجربیات آموزشی مدرسان معماری در سطح دبیرستانی 
و دانشگاهی، كتابچة كمك آموزشی در زمینة معرفی شاخصه های معماری خوب تهیه شد و پس از آموزش و تدریس 
محتوا، میزان ادراك و دانش نوجوانان در زمینة معماری نسبت به اطالعات آن ها قبل از تدریس محتوا در شش دبیرستان 
پسرانه و دخترانة شهر دامغان به عنوان گروه آزمون، مورد سنجش قرار گرفت و به عنوان گروِه گواه برای این پیمایش از 
داده های یك تحقیق قبلی در همین زمینه استفاده شد. نتایج این پیمایش حاكی از اثربخشی چنین آموزشی در ارتقای 
پیوند معماری و مردم در حیطة عملكردی است و نقش محتوای آموزشی را در تغییر دیدگاه ها، تعمیق نگرش دربارۀ 
معماری خوب و انتقال ارزش های فرهنگی و هویت معماری نشان می دهد. تأیید سودمندی آموزش عمومی در این 
نوشتار، مقدمه ای است برای تدوین یا ویرایش كتب درسی دورۀ متوسطه كه راه را برای پژوهش های بیشتر در حیطة 

ادراك نوجوانان از معماری هموار می  كند.

كلیدواژه ها:
كتب درسی دبیرستان، محتوای آموزشی، نوجوانان، آموزش معماری به عموم.

* استادیار، دانشگاه فنی و حرفه ای قم

 S.1mallayeri@gmail com ،دكترای معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان، نویسنده مسئول **

*** استادیار، دانشگاه پیام نور ایالم
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پرسش های پژوهش
1. آموزش معماری به مردم چه جایگاهی دارد و ملزومات آن چیست؟

2. آیا با آموزش مفاهیم معماری در كوتاه مدت می توان دیدگاه عامه را به معماری، به طرز مؤثری ارتقا داد؟

مقدمه
رویكرد مردم گرایی در تحوالت رخ داده در معماری غرب در دهة 1960 به بعد )البته اغلب نظری و آموزشی و كمتر 
حرفه ای( مورد توجه قرار گرفت. در این موقعیت كه برخی آن را »پست مدرنیته« نامیدند، نوعی جامعه گرایی در طراحی 
محیط شكل گرفت كه تعابیر مختلفی از آن شده است و جریان های اجتماع گرای مطرح شده در این دوران، هریك 
بر وجه خاصی از مسائل متمركز بوده اند؛ درحالی كه طراحی های مشاركتی، در واگذاری طرح و حل مسئلة طراحی به 
كاربر تالش كرده اند؛ با این باور كه توانایی او را در محیط تقویت و نسبت او با محیِط ساخته شده را تحكیم كنند. 
گرایش هایی چون معناشناسی محیط و منطقه گرایی انتقادی، بر دخالت دادن موضوعات فرهنگی و محلی در طراحی از 
سوی معماران تأكید داشته اند. گاه بر موضوع هویت فردی و نمایش فردیت ها به عنوان مهم ترین مسئلة مردمی طراحی 
 )Tzonis and Lefaivre 1992, 44-45 تأكید شده است )نظیر طراحی خوابگاه مشهور لوسین كرول1 در بلژیك؛
و گاه موضوع بر دخیل كردن نمادهای قومی، قبیله ای یا ملی متمركز بوده است )نمونه های متعدد پست مدرنیسم در 
معماری از جمله میدان ایتالیا چارلز مور2 یا موزۀ اشتوتگارت3 استرلینگ4؛ برای مثال نك: بنه ولو 1384، 262 به بعد(، 
گاه خواست های گروه های اجتماعی محلی، موِضِع تمركز طراحان در طرح مسائل جایگزین بوده )نمونة طراحی های 
 Hatch 1984: مشاركتی در هارلم5 برای مسلمانان سیاه پوست یا فعالیت های مركز پرات6 نیویورك در دهة 1980؛
ch 9 & 25( و گاه دسته های اجتماعی غیر وابسته به مكان مانند زنان یا جوانان و كودكان، در مركز بحث بر روی 
 Hester, مسائل كاربرمحور طراحی قرار داده شده است )از جمله نمونه های مشهور آن پروژه های راندولف هستر است؛
1984(. در قبال این رویكردها كه اسكات براون آن ها را معماری پاپ می داند و وینسنت اسكالی تالش مردم برای 
غلبه بر فرهنگ »تعالی نما«ی نخبگان، معمارانی كه به رفتارگرایی توجه داشته اند، شناخت مسائل ناشی از تأثیر و تأثر 
قشرهای خاص از كاربران با موقعیت های خاص محیط مصنوع را به عنوان مولد مسائل نوین معماری، مورد نظر قرار 
داده  و حامیان گرایش های محیط زیستی و معماری پایدار نیز از جانب محیط طبیعی و تعامل انسان با آن، بر نقش كاربر 
در طراحی محیط تأكید كرده و غیاب آنان از فرایندهای تصمیم گیری را به نقد كشیده اند )منابع متعدد از جمله موتین و 
شرلی 1386؛ Williamson, Radford, and Bennetts 2003, 72(. طرح این موضوع، منجر به چالش دیسیپلینری 
معماری از سوی هنرگرایان شد كه جمع بندی نهایی آن را پاتریك شوماخر )2011( انجام داده است؛ در این نگرش، 
جامعه »موظف« است كه بیان معماری را بیاموزد تا بتواند با آن ارتباط برقرار كند. همچنان كه یوهانی پالسما )1376( 
نیز در بحث تعالی معماری، به همین وجه معماری و ضرورت تالش جامعه برای آموختن معمارِی خوب معتقد است. با 
مقایسة این دو نحله می توان دریافت كه به رغم تقابل نظری، هر دو بر یك موضوع وفاق دارند و آن، ضرورت ارتقای 

فهم متقابِل اجتماع و معماری است.
رویكرد آموزش معماری بر این تفكر سازمان دهی شده است كه معماری تنها حرفة شغلی یا دانشگاهی نیست. 
معماری به عنوان یكی از اصلی ترین اركان فضای زیست شدۀ هر انسانی نیاز به شناخت دارد و این شناخت در سنین 
كودكی و نوجوانی، به نحو بهتری قابل انجام است. تمركز این نوشتار بر بخشی از این مخاطبان آموزش، یعنی نوجوانان 
است؛ زیرا نوجوانی سن جایگیری ارزش ها در انسان است )رضاپور 1381( و ایدئال ها و ارزش ها در رفتار نوجوانان 
باالی پانزده سال، نقش اساسی دارد و شكل گیری آن ها از هفت سال دوم زندگی به طور جدی آغاز می شود )احمدی، 
زائر دارابی، و كریمی 1365(. هدف از این نوشتار این است كه رویه های مناسب كمك به نوجوانان برای یافتن دركی 
عمیق تر از معماری شهر مشخص شود. در این نوشتار، نخست رویه های آموزش عمومی معماری در دهه های اخیر مرور 
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می گردد و سپس با تمركز بر نوجوانان، تالش های انجام شده برای این نوع آموزش، در سطح جهان ارزیابی و دسته بندی 
می شود. سپس روند طراحی كتابچة كمك آموزشی ساختة نگارندگان و آزمون آن با گروه آزمون و مقایسه با گروِه گواه 

بر اساس روش شبه تجربی ارائه و در نهایت، نتایج این تجربة آموزش عمومی ارائه می شود.

1. آموزش عمومی معماری
در پژوهش نسبتاً مفصلی كه یسپوف )Yesipov et al. 2020( دربارۀ نقش مدارس معماری در اجراپذیری مقررات 
معماری انجام داده، به برنامة كشورهای مختلف اروپایی برای افزایش آگاهی عمومی از معماری پرداخته است؛ وی با 
بررسی برنامه های ملی بیش از ده كشور اروپایی مانند هلند، فنالند، نروژ، آلمان، جمهوری چك و... وجود برنامة مدون 
برای افزایش آگاهی عموم از معماری، به ویژه در برنامه های درسی مدارس را احصا كرده است. همچنین در مجموعه 
كمیته های ایالتی انجمن معماران آمریكا )AIA(، عمدتاً كمیته ای با عنوان »آگاهی بخشی به عموم«7 وجود دارد كه 
 AIA Wisconsin( وظیفة آن آشناسازی مردم با ارزش ها و مقررات معماری برای ایجاد پذیرش بیشتر در جامعه است
2021(؛ گسست ایجادشده در ارتباط با معمار و جامعه در كنار عدم توفیق رویكردهای نخبه گرایانة پست مدرن در مردمی 
كردن معماری، پرداختن مجدد به آموزش معماری به عموم را به عنوان یك ضرورت جدید مطرح كرده است. این 
آموزش ها اغلب در قالب دروس رسمی عمومی نیست و این پژوهش بخشی از كار خود را كشف و تبیین چنین خالئی 
در مطالعات نسبت معماری و مردم می داند. تالش پست مدرنیستی در »منطقه گرایی« و »منطقه گرایی انتقادی«، تالش 
علم گرایانه در روان شناسی محیطی و نگاه مشاركتی، نمونه تالش ها برای نزدیك شدن به ادراك عامه در معماری است. 

در ادامه، برخی وجوه این مسئله بازتر می شود.
1. 1. آموزش عمومی در حوزۀ معماری مشاركتی

از آنجا كه در معماری مشاركتی، در واقع بخشی از كار طراحی یا حتی ساخت به كاربران عام سپرده می شود، به ناچار 
باید نوعی آموختن معماری به عموم در روند طراحی دیده شود؛ برای مثال، هنری سناف كه چهرۀ شناخته شدۀ معماری 
مشاركتی است، تكنیك های خاصی نظیر بازی برای ایجاد زبان مشترك مردم و معماران ایجاد كرده است كه كار كردن 
با آن مستلزم آموزش حداقلی به عموم در مورد معماری است )Sanoff 2000, ch. 2(. بسیاری از این تكنیك ها برای 
افزایش آگاهی مخاطب از موضوع است. زبان الگوی كریستوفر الكساندر كه در پروژۀ مكزیكالی و نیز تجربة اورگان 
 )Alexander et al. 1984( به عنوان ابزار و روش اعمال نظر كاربران در سامان دهی محیط كالبدی خود به كار برده شد

و رویة ساختارگرایانة بعدی او در ایجاد واحد همسایگی زنده )Alexander 2005( مستلزم چنین آموزش هایی است.
مهم ترین ابزار مشاركتی طراحی، شارت ها یا جلسات عمومی تصمیم سازی مردمی است كه یكی از مراحل مهم 
آن، آموزش برخی مسائل برنامه ای و معماری به مخاطبان عام است تا بتوانند بهتر در تصمیم گیری همكاری كنند 
)Lindsey et al. 2009, 6; CPRC 2018, 14(. گرچه استفاده از شبكه های مجازی می تواند تسهیل كنندۀ این 
مشاركت ها باشد، بازهم آموزش حداقلی هم برای كاربرد شبكة دیجیتالی مخصوص این نوع از مشاركت و هم برای 

تطبیق جریان مجازی با واقعیت )Ruggeri and Young, 2016( ضرورت دارد.
1. 2. آموزش عمومی در حوزۀ معماری پایدار

برای  است.  استفاده شده  كاربران  و  استفاده كنندگان  مشاركت  جلب  به منظور  مشاركتی  طراحی  از  رویكرد،  این  در 
نگهداری و محافظت از محیط و استفادۀ درست از فناوری و تكنولوژی هایی در حوزۀ معماری پایدار مطرح می شود، 
نقش كاربران آموزش دیده نیز مورد تأكید قرار گرفته است. در انگلیس، تالش های مؤسسة »كمیسیون معماری و 
محیط مصنوع«8 در جهت آموزش مخاطبان عادی معماری، نوعی دیگر از حرفه گرایی جدید است كه به منظور پذیرش 
و هماهنگی و یك صدا بودن با نهاد طراحانه است. آموزش به عموم، فاصلة ایجادشده میان مخاطبان و طراحان را 
كاهش می  دهد و به كارایی سیستم های غیرفعال سبز می  انجامد كه استفاده از آن ها نیاز به آموزش كاربران دارد: »در 
اغلب پروژه ها به لحاظ تاریخی، تیم طراحی كمتر با ساختمان در زمان بهره برداری، كار دارد ولیكن این، نظرگاه واقعًا 
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نامطلوبی برای یك ساختمان سبز است. بسیاری سیستم های غیرفعال )و نیز سیستم های فعال غیر متداول( نیاز به 
كاربرانی آموزش دیده دارند« )Kwok and Grondzik 2007, 3(. فرانك )2013, 394( در پژوهش دكتری خود، به 
ضرورت برداشتن فاصلة دانشی عظیم میان كاربران نهایی و طراحان تكنولوژی پایدار ساختمانی اشاره می كند. نمونه ای 
از این روش برخورد را كانوی و شالته )Conway and Shulte 2007( در برنامة پیشنهادی خود برای بهسازی حلقة 
اول حومه های شهرهای آمریكایی با توجه به اصول پایداری ارائه كرده  و توانمندسازی اجتماع را برای بهسازی خانه های 
چهل تا پنجاه سالة موجود برای حصول به اهداف پایداری در مركز توجه خود قرار داده  اند؛ در واقع آن ها برنامة آموزش 
اجتماعی را با ارائة نمونه های واقعی به مردم اجرا كرده اند. بیركالند )Birkland 2002, 12( نیز ضمن برشمردن اصول 
آموزش معماری برای حصول اهداف توسعة پایدار )كه در خالل آن بر آموزش مشاركتی و دخیل كردن كاربر یا دیگر 
متخصصان در آموزش معماری تأكید دارد(، معتقد است همة این استراتژی ها نمی تواند منجر به حصول به اهداف 

پایداری شود، مگر آنكه اولویت به آموزش »دست اندركاران تصمیم سازی« در مورد اصول پایداری داده شود. 
1. 3. آموزش عمومی در حوزۀ معماری مبتنی بر روان شناسی محیطی

در این رویكرد، توجه و آگاهی از ذهنیت قشرهای مختلف در خصوص معماری و نحوۀ شناخت و قضاوت آن ها دربارۀ 
معماری خوب و ارزشمند، مسئلة مهمی است كه در حیطة علوم رفتاری و روان شناسی محیط قرار می  گیرد. در این 
رویكرد، صرفاً هدف مطالعة ذهنیت قشرهای مختلف نیست بلكه چگونگی شكل دهی به ذهنیت ها در بستر روان شناسی 
محیطی مد نظر است كه بخشی به قبل از طراحی و بخشی به بعد از طراحی توجه دارد. نتایج حاكی از تأثیر آموزش بر 
رضایت و پذیرش از محیط است كه در بستر آموزش و تربیت جریان می  یابد. نكتة مهم در تحوالت رویكرد روان شناسی 
محیط، تغییر رویكرد از مطالعة ِصرِف ذهنیت های مردم به سوی مطالعة نحوۀ شكل دهی به این ذهنیات در رویه های 
برخاسته از روان شناسی محیط است. بخشی از این تالش ها معطوف به ماقبل طراحی است و برخی دیگر همچون 
BPE ،POE و SROI به ارزیابی های بعد از طراحی اختصاص دارد )Watson and Whitley 2017(؛ كه در همه، 
نسبت عامه با معماری، اصلی ترین دغدغه است. در مدلی كه فرنسسكاتو و دیگران )2018( پس از حدود سه دهه 
پژوهش، در مورد رضایت مردم از محیط ساخته شده ارائه كرده اند، ذهنیات آماده شده از قبل، یك فاكتور اساسی در 

پذیرش و رضایت از محیط است كه كاماًل تحت تأثیر تربیت و آموزش قرار دارد.
در سطح جهانی در مورد آموزش موضوعات فرهنگی از جمله معماری به مردم و به  ویژه نوجوانان تالش می شود؛ قباًل 
به پیش بینی این موضوع در برنامه های ملی كشورهای پیشرفته اشاره شد. در این زمینه، تألیفات آموزشی قابل توجهی 
نیز وجود دارد. بنابراین پژوهش های مرتبط با تحقیق حاضر یعنی آموزش های پیش از دانشگاه را می توان در دو حوزۀ 

»تحقیقی« و »تألیفی« مطرح كرد؛ نمونه ای از هر دو مورد در جدول 1 به صورت كلی آورده شده است:

  تصویر 1: نمونه كتاب های تألیفی آموزش معماری به نوجوانان
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نتایج كلیسالعنواننویسنده و نام اثرردیف

نمونه های 
تألیفی

Robbinچی چی هست؟
)Was ist was, Band 023: Architektur(

تاریخ معماری از آغاز تا دورۀ معاصر1964

Morris and Heyman ساختمان ها و خانه ها از سری كتاب های از اطراف جهان
)Houses and homes(

شرح انواع خانه برای افراد مبتدی در معماری 1992
همانند نوجوانان با تصویر

 Baumann and
Balicevic

همه چیز در مورد كارگاه ساخت
)The Ultimate Construction Site Book(

آموزش معماری به سنین پایین و عالقة ذاتی 2014
آن ها به ساختن

Pallottaساخت وساز به زبان كودكانه و عامیانه
)The Construction Alphabet Book(

آموزش ساخت وساز2006

Van Dusenاگر من یك خانه می ساختم؟
)If I Built a House(

آموزش ساده طرح دادن معماری2012

Vestergaardساخت وساز به زبان كودكانه و عامیانه
)Digger, Dozer, Dumper(

آموزش ساخت وساز2016

Andra Beaty داستانی از شخصیت معمار و مهندس ساختمان
)Iggy Peck, architect(

و 2007 نوجوانان  و  كودكان  به  معمار  كار  معرفی 
والدین آن ها

Andra Beatyداستانی از شخصیت معمار و مهندس ساختمان
)Rosie revere, engineer(

و 2013 نوجوانان  و  كودكان  به  معمار  كار  معرفی 
والدین آن ها

Andra Beatyداستانی از شخصیت معمار و مهندس ساختمان
)Iggy Peck, Architect(

و 2016 نوجوانان  و  كودكان  به  معمار  كار  معرفی 
والدین آن ها

Guarnaccia
ظهور معماری مدرن و معاصر )الهام از داستان قدیمی 

خانه سازی سه بچه خوك(
)The three little pigs: an architectural tale(

انتقال 2010 برای  قدیمی  حكایات  پتانسیل  معرفی 
مفاهیم مورد نظر معماران

Richardson and Friendمكان ها چگونه كار می كنند؟ 
)How Places Work(

2006
با  ساختمان  كیفیت  ارزشیابی  اشتراك سیستم 
طراحی  كیفیت  شناسة  عنوان  با  دانش آموزان 

)DQI(

نمونه های 
تحقیقی

بررسی انتقال ارزش های معماری )زیبایی شناختی( در دورۀ قدمی
دورۀ 1390متوسطه در  زیبایی شناسی  مسائل  مثبت  ارزیابی 

هنرستان نسبت به دبیرستان ها

دیدگاه های هنجاری هنرجویان نقشه كشی معماری در مورد ناری قمی
1390معماری و جایگاه آن

عدم موفقیت كافی در انتقال بینش فرهنگی و 
زیبایی شناختی از طریق كتب هنرستان به رغم 

وجود نگاه تخصصی

Colvin رسالة دكتری برنامه ریزی و طراحی در دانشگاه كلرادو
)…Significant Life Experience( آموزش در كنار دروس رسمی و مسئولیت در 2013آمریكا

برابر انتقال ارزش های محیط زیستی 

مفاهیم 1389تأملی در نقش مخاطب در كیفیت معماری امروز ایرانحجت و آقالطیفی انتقال  برای  درست  برنامه ریزی  عدم 
معماری از طریق كتب درسی

سطح 1382آموزش در ارتباط با فناوری فاضلی در  معماری  عمومی  آموزش  عدم 
پیش دانشگاهی 

ضمنی 1381شرحی بر كتاب لوبان نجاری می آموزدنوایی آموختن  اهمیت  از  محدود  یادداشتی 
معماری به یك نوجوان 

1391بررسی تاریخ ذهنیت عامه در معماریقیومی و شمس 

و  معماری  گفتمان  و  دانش  دوسویة  انتقال 
فرهنگ متعالی میان نهاد تخصص و مردم در 
دوران پیش از مدرن برقرار بوده و این امر مانع 
مطرح شدن نیاز به آموزش صریح و رسمی در 

این باره بوده است.

Oliver
دایرةالمعارف معماری بومی جهان

 Encyclopedia of Vernacular Architecture of the(
)World

تأثیر سه عامل مهم در انتقال سنت با عناوین 1997
شفاهی، غیرشفاهی، جغرافیایی

Davisمكانیزم اجتماعی بودن استاد و شاگرد
)The culture of building(

2006
مراتب  به  شاگرد،  برای  استاد  دادن  قرار  الگو 
ریز حرفه ای از تخصص ساده تا پیچیده، باعث 
وابسته  اجتماع  با  حرفه  همگنی  و  چسبندگی 

است.

جدول 1: نمونه های تألیفی و تحقیقی آموزش معماری به نوجوانان در جهان )نگارندگان(
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2. كتاب های تألیفی آموزش معماری
تالش های »تألیفی« كه بر اساس احساس نیاز اشخاص یا سازمان ها به ارائة آموزش معماری به مردم انجام شده است، 
می تواند بستری برای بررسی زمینه گرا در حوزۀ تشخیص نوع اثرگذاری تعالیم مزبور به مردم تلقی شود. در این حوزه و 
در عرصة تالش های غربی، كتب متعددی برای انتقال بخشی از دانش عمومی معماری به مردم تألیف شده است كه 

به برخی از آن ها اشاره می شود:
یكی از نمونه های نخستین این نوع از تألیفات از سری آلمانی »چی، چی هست؟«، كتاب شمارۀ 23 است كه با 
 Robbin( تصاویری به بیان تاریخ سادۀ معماری از بدویت تا دورۀ معاصر در حجم حدود پنجاه صفحه پرداخته است
 Morris and( كتاب »ساختمان ها و خانه ها« از سری كتاب های از اطراف جهان توسط موریس و هیمان .)1964

Heyman 1992( انواع خانه را برای افراد مبتدی در معماری همانند نوجوانان با تصویر شرح می دهد. كتاب »همه چیز 
در مورد كارگاه ساخت« )Baumann and Balicevic 2014( كتابی برای سنین پایین است كه ذاتاً به ساختن عالقه 
دارند و توسط دو نویسندۀ فرانسوی در 2014 منتشر شده است؛ در این زمینه و دربارۀ آموزش مسائل سایت ساخت وساز 
به زبان كودكانه و عامیانه، كتاب های دیگری نیز در سال های اخیر منتشر شده است )از جمله: Vestergaard 2016؛ 
Van Dusen 2012؛ Pallotta 2006(؛ نمونة دیگر سه كتاب آندرآ بیتی3 است كه به صورت داستانی، شخصیت یك 
 Beaty 2007;( معمار و مهندس ساختمان و كار او را به كودكان و نوجوانان و همین طور والدین آن ها منتقل می كند
2016 ;2013(؛ گوارناچیا4 با الهام گرفتن از داستان قدیمی خانه سازِی سه بچه خوك، كتابی برای سنین نوجوانی در 
خصوص ظهور معماری مدرن و معاصر به صورت داستانی نگاشته و پتانسیل حكایات قدیمی را برای انتقال مفاهیم مورد 

.)Guarnaccia 2010( نظر معماران خاطرنشان كرده است
 Richardson and Friend( »با عنوان »مكان ها چگونه كار می كنند؟ CABE یك اثر ویژه در این مورد، كتابچة
2006( است؛ این كتابچه به عنوان راهنمای معلم های دبیرستانی، از سوی مؤسسة مزبور تهیه شده و كار آن، به اشتراك 
گذاشتن سیستم ارزشیابِی كیفیت ساختمان با دانش آموزان است؛ این سیستم ارزشیابی را CABE با عنوان »شناسة 
كیفیت طراحی« )DQI(9 تهیه كرده است و آن را به مثابة ابزاری برای هدایت گفتمان مشترك معماران و مردم به كار 
می برد. این معیارها با توسعة سه گانة ویتروویوس به ده معیار، نگرشی تقریباً همه جانبه به مسائل مربوط به بنا دارد و 
برای ارزیابی در مراحل مختلفِ طراحی و بهره برداری دارای قابلیت است )Volker et al. 2008(؛ هدف این كتاب 

چنین بیان می شود: 
بازدیدها  این  از ساختمان ها هستیم.  بازدید  برای  ایجاد فرصت هایی  دنبال  به  معماری  مراكز  با  در مشاركت  ما 
به صورت مستقیم می  تواند با ارتباط ها و دیدن های روزمره باشد. مدرن بودن فناوری از این نمونه هاست كه با كمك 
راهنمایان انجام می  شود. این بازدیدها فرصتی برای تجربه و بحث معماری به وجود آورده و راهی عالی و سودمند برای 
توسعة توانایی جوانان می  تواند باشد تا بتوانند به قضاوت های آگاهانه تری برسند. آن ها برای رسیدن به این هدف، باید 
از معماران و افراد حرفه ای كه شخصی یا گروهی درگیر فرایند طراحی هستند، با تحقیق در باب ساختمان های مهم و 
فضاهای عمومی الهام بگیرند. بازدیدها می  تواند به عنوان كاتالیزوری برای ارتقای فعالیت های مبتنی بر كالس درس 
 Richardson and( و یك فرصت مربوط به برنامة درسی و جهان خارج از محدوده و اصطالحاً دیوار مدرسه باشد

.)Friend 2006, 1

تعلیم  و  نوجوانان  برای  معماری  پایۀ  مفاهیم  آموزش  كتابچۀ  تهیۀ  پژوهش موردی:   .3
عملی آن در شهر دامغان

یا  از میان رویكردهای آموزش معماری به عموم به صورت مستقیم، نظیر شارت ها  ادبیات فوق  به بررسی  با توجه 
كارگاه های آموزش مردمی و تولیدات رسانه ای و نیز رویكردهای غیرمستقیم مانند تغییر محتوای بخشی از كتب درسی، 
بر اساس تجارب آموزشی نگارنده از كار با نوجوانان در زمینة معماری، به نظر رسید كه تمركز بر آموزش كوتاه مدت 
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مبتنی بر منبع مشخص، می تواند ارزیابِی اولیة بهتری برای درك بایسته های آموزش معماری به نوجوانان ایرانی به 
دست بدهد. تالش های قبلی نگارنده در تحلیل محتوای كتاب های درسی عمومی )در ادامة پژوهش حجت و آقالطیفی 
1389( و برگزاری كارگاه عمومی تحلیل نماهای معماری، دست مایة اولیة تولید این منبع آموزشی بود؛ اما برای اینكه 
ورود به این تدوین، مطمئن تر و با تكیه بر تجربیات موفق باشد، سعی شد الگوی اولیة این كتابچة راهنمای معماری برای 
نوجوانان، از یك نمونة كارشده برگرفته شود و تجربیات نگارنده، دست مایة جرح و تعدیالت اولیه در این نمونة الگویی 
قرار داده شود تا یك نمونه كتابچة راهنمای ابتدایی معماری منطبق با محیط بومی و فرهنگی ایران ایجاد شود. سپس 
این كتابچة تدوین شده، برای استادان معماری كه در حیطة آموزش معماری فعال تر بودند و حاضر به بررسی این نمونه 
شدند، به همراه یك پرسشنامه، ارسال و نظرات ایشان اخذ گردید و در این كتابچه اعمال شد. سپس كتابچة نهایی شده 
در این فرایند، در كارگاه هایی با جمع های انتخابی، آموزش داده شد. برای اینكه بتوان از میزان اثربخشِی این آموزش 
در تغییر دیدگاه مخاطبان، ارزیابِی درستی داشت، از پرسشنامة تصویرِی سنجش كیفیت معماری كه قباًل توسط یكی از 
نگارندگان آزمایش شده بود، استفاده گردید و نتایج پاسخ های مربوط به این پرسشنامة كمی ـ كیفی تحلیل شد؛ در ادامه، 

مراحل این فراینِد طی شده، به تفصیل آورده و نتیجه گیری می شود.
3. 1. نحوۀ تهیه و تدوین كتابچۀ آموزشی و نظرسنجی از استادان

انتخاب و  ابتدای مقاله در مورد آموزش معماری به نوجوانان،  از میان كارهای ذكرشده در  ابتدا نزدیك ترین نمونه 
به عنوان ایدۀ اولیة كتابچه مورد نظر قرار گرفت. این كتابچه با عنوان »مكان ها چگونه كار می كنند؟«10 از سوی مؤسسة 
 Richardson( معماری و محیط مصنوع« انگلستان منتشر شده است. شرح مختصری از این كتاب در ادامه آمده است«

.)& Friend 2006, 2
بهترین راه برای درك معماری و فضای عمومی، تجربه كردن است؛ تجربه ای بی واسطه كه عكاسی و فیلم برداری 
هم نمی تواند جایگزین آن شود. مزایای شركت در برنامة بازدید چیست؟ این برنامه، راهی عالی برای افزایش توانایی 
جوانان است برای ارزیابی آنچه مشاهده می  كنند، و اینكه چگونه و به چه طریقی تصمیمی درست و آگاهانه برای 

ساختمان و مسائل مربوط به آن اتخاذ كنند.
در این كتابچه، معماران و متخصصانی به دانش آموزان معرفی می  شوند كه یا در فرایند طراحی مشاركت داشته  یا 
بشخصه ساختمان های شاخص و فضاهای عمومی را طراحی كرده اند. در این خصوص، وظیفة اصلی با كارشناس مربوط 
در نهادها و سازمان های ذی ربط، افراد متخصص و آشنا به این امور است. چگونگی فهم معماری، جوانان را قادر می  سازد 
تا به درك بهتری از ساختمان ها و مكان ها، هویت، میراث و بستر آن ها برسند. همچنین با تأثیراتی كه بر شكل گیری 
شهرها مؤثر بوده است، آشنا شوند. این نشریه مشتمل است بر: 1. برنامه ریزی برای یك بازدید؛ 2. تعریف معماری؛ 3. 
عوامل مؤثر در طراحی خوب؛ 4. ارتباط معماری و برنامة درسی؛ 5. آماده شدن برای بازدید؛ 6. فرایند بازدید؛ 7. بازگشت 
به كالس؛ 8. فهم از معماری. در بخش بعدی، شش عامل ارزشیابی در معماری مورد توجه قرار گرفته شده است: »این 
عوامل بر معماری تأثیر می گذارند یا از آن تأثیر می پذیرند و یا اصواًل اساس معماری را پدید می آورند« )Ibid(. این 
شش عامل را به ترتیب، محیط، مردم، امكانات، استانداردها، اندازه و نظم فضایی معرفی می  كند. همچنین این كتابچه، 
شاخص هایی برای معماری خوب عنوان كرده كه تعابیری از سه گانة ویتروویوسی است كه آن ها را در متن چنین تعریف 
می كند: 1. عملكرد: چگونه ساختمان كار خود را انجام می  دهد؟ 2. كیفیت ساخت: آیا ساختمان خوب ساخته شده است؟ 

3. تأثیرگذاری: آیا احساس خوبی به ما می  دهد؟
شرح باال مختصری از چكیدۀ مطالب و ترتیب آموزش معماری بود. كتابچة جدیدی كه نگارنده برای این پژوهش 
طراحی كرد، با تغییر و ترجمه در بعضی از بخش ها و تصاویر مرتبط و بومی طراحی شده است. برای مثال، در كتابچة 
اصلی آمده است: »یكی از مزایای استفاده از معماری به عنوان یك منبع درسی آن است كه ساختمان ها و مكان ها 
در اطراف مردم وجود دارند. آجر و مالت، شیشه و فوالد، فضاهای قابل لمس در اطراف نوجوانان می  تواند در قالب 
داستان های عامیانه، به یادگیری مهارت ها و موضوعات درسی كمك كند«؛ بر این اساس، نگارنده برای توضیحات، از 
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داستان ها و روایت های بناهای ایرانی استفاده كرده است؛ مثاًل به داستان هایی در ارتباط با ساختن حمام ها و فعالیت ها 
و حوادثی كه در آن ها رخ داده است یا مسجد شیخ لطف اهلل، چینی خانة بقعة شیخ صفی الدین اردبیلی و گنبد تاج محل، 

مسجد گوهرشاد و داستان خانة پیرزن در كشكول شیخ بهایی و... اشاره شده است. 
برای بررسی تأثیر و كیفیت مطالب كتابچة تدوین شده، در مراحل اولیه به سرگروه های آموزشی استان ها، هنرآموزان 
معماری در دامغان و دبیران هنر این شهر داده شد و از ایشان نظرخواهی گردید.11 همچنین برای تعدادی از استادان 
حوزۀ آموزش معماری در دانشگاه های مطرح ارسال شد تا از نظرات آن ها برای اصالح محتوا استفاده شود. پیشنهادهای 
آن ها در نمونة آماده برای سنجش مورد نظر قرار گرفته شد. در بخش مربوط به استادان، از پرسشنامة تفصیلی مندرج در 
تصویر 2 استفاده شد كه در نهایت، شش نفر از اساتید12 به پرسش ها پاسخ دادند. در بازخوردهای دریافتی از اساتید، كمتر 
به شیوۀ آموزش اشاره شده است؛ برای نمونه پاسخ دهندۀ »الف« در این مورد، فقط به كلیت ضعف منبع مكتوب اشاره 
كرده است؛ یا پاسخ دهندۀ »ب« توصیه های عمومی در سبك كردن كار را ارائه كرده است؛ فقط پاسخ دهندۀ »ج« عالوه 
بر اظهار نظر عمومی در این موضوع، راهكار تفصیلی ارائه داده است؛ وی نوشته: »دورۀ نوجوانی دورۀ تصمیم گیری 
است. وجود چنین تحقیقی می  تواند در تصمیم گیری آینده تأثیر مثبت داشته باشد.« همچنین ایشان آموزش كتابچة 
ارائه شده در دورۀ متوسطه را در ایجاد و ارتقای فهم مدنی و شهروندی و بهبود ذهنیت از محیط، مؤثر دانسته و آن را 
یك آموزش شهروندی مفید بیان كرده است. وی با اشاره به ویژگی تجربه محور بودن آن ها، این آموزش و نوع روش 
آن را مفید ارزیابی كرده است. تأكید بر نقش مشاركت و مسئله محور بودن، اشتیاق، بازی، همكاری و باالخره مجزا بودن 
این محتوای آموزشی از كتاب های درسی و پرهیز از زیاده گویی نظری، از توصیه های پاسخ دهندۀ »ج« است. پاسخ دهندۀ 
»د« كه از فعاالن محیط زیست در حوزۀ معماری است، اهمیت و توجه به فهم معماری را از نگاه اقتصادی مؤثرتر دانسته 
و به معماری به عنوان كاالیی كه در جامعة امروز ارزش گذاری اقتصادی می  شود، تأكید كرده است. نمونه كار مناسب برای 

انتقال مفاهیم معماری از دید وی، موردی در كتب درسی است كه به اقتصاد گردشگری اشاره داشته است. 

تصویر 2: نمونه صفحة دوم پرسشنامة نظرسنجی پرشده توسط استادان آموزش معماری 
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بر اساس نظرات اخذشده، كتابچه بازنویسی و بخش هایی از آن تغییر داده شد؛ به نحوی كه به لحاظ سادگی، كاربرد 
در زندگی روزمره، عامه پسند بودن و در نهایت كم بودن و سادگی، جامع بودن در اطالع رسانی و نكات كلیدی برای 
فهم عامه كارا باشد. همچنین، استفاده از آموزش تجربی و روایی قبلی نگارنده در هنرستان ها، بیشتر بسط داده شد. 
تكیه بر شاهدمثال های معماری بیشتر شد و در این مثال ها در قسمت هایی از كتابچه كه هدف دریافت پرسش افزایی، 
بینش افزایی یا بررسی هویت معماری بود، از نمونه های مطرح در معماری ایران استفاده شد. مقایسة میان آنچه معماران 
می گویند و آنچه مردم از بنا می فهمند، با تصویر در متن آورده شده است و تأكید بر تصاویر بیشتر و نوشتار كمتر به علت 
ایجاد فضای مكث و بحث، به تبعیت از كتاب های تازه تألیف )كتاب تفكر و سواد رسانه( و نظرات معلمان و دانش آموزان 
است كه به دلیل ایجاد جلب توجه و تحلیل برای نوجوانان، از این روش استفاده شده است. بخش هایی از كتابچة 

اصالحی در تصویر 3 دیده می شود.

تصویر 3: بخشی از صفحات كتابچه به ترتیب از راست به چپ )هویت، عملكرد، تعریف معماری، معماری مشاركتی(

3. 2. تدریس كوتاه مدت معماری بر اساس كتابچۀ تدوینی و ارزشیابِی آموزش انجام شده
جامعة مخاطب برای تدریس این كتابچه، با توجه به سیستم جدید آموزش متوسطه، دورۀ دوم متوسطه در نظر گرفته 
شده است؛ زیرا از نظر سنی به پژوهش نوجوانان مرتبط تر است. برای انتخاب دورۀ دوم متوسطه نسبت به دوره های 
دیگر )پایة دهم و پایة دوازدهم( شرایط خاصی وجود دارد )یكی تازه وارد بودن و دیگری بحث كنكور(؛ لذا سال دوم 

تحصیلی مناسب تر در نظر گرفته شد.
با بررسی نگارنده از طریق كارشناسان و معاونان آموزشی متوسطه دورۀ دوم و بستر یكدست شهر دامغان، تفكیك 
نوجوانان بر اساس معدل و پیشرفت تحصیلی است؛ كه در شهر دامغان به چهار دستة مدارس عادی، نمونة دولتی، 

تیزهوشان، هنرستان ها تقسیم شده و كار پیمایش در شش دبیرستان دخترانه و پسرانه صورت پذیرفته است.
در تدریس محتوای آموزشی، ابتدا در مورد كار پژوهشی برای نوجوانان توضیح داده شد تا با اهداف محقق برای انجام 
كار آشنا شوند و با آگاهی از مزایای طرح مورد نظر مشاركت فعال تری داشته باشند. در پاسخ به پرسش های دانش آموزان، 
مانند اینكه چرا گروه سنی آن ها انتخاب  شده است، از قابلیت های دورۀ نوجوانی و اهمیت این دوره در فهم و درونی 
كردن ارزش ها گفته شد و به موضوعات ایدئولوژیك مانند معماری ملی یا اسالمی ایرانی یا معماری شهر محله اشاره شد. 
ضمن اینكه مثال هایی مطرح شد كه با مساعدت از آن ها می توان برای جامعه برنامه ریزی كرد. همچنین دربارۀ جدیت 
آرمان گرایانة نوجوانان و حس مبارزه برای ابراز وجود با كمك معماری در قالب خانوادۀ خود، محلة خود، شهر خود و... 
مواردی عنوان شد. بعد از شرح اهمیت ذهنیت و ادراك آن ها، زمینه برای تدریس محتوای آموزشی آسان تر است. رویة 
اجرای آموزش به آن صورت بود كه تدریس محتوای كتابچه با كمك اسالیدهای صفحات آن، در یك ساعت درسی 
)از حدود ساعت 11 تا 13 با همكاری مدرس كالس كه قباًل از طریق مدیر دبیرستان، هماهنگ شده بود( انجام می شد 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 18 ـ پاییز و زمستان 99

170

و در پایان، آزمون طراحی شده )بخش 3. 2. 2.( از این افراد اخذ می گردید.
3. 2. 1. ارزشیابی بر اساس مشاهدات مدرس

مشاهدات نگارندۀ اول در حین تدریس كوتاه مدت كتابچه به نوجوانان، برخی موارد آموزشی را در مورد كتابچة تدوینی 
روشن تر كرد؛ از جمله اینكه ارتباط با محیط پیرامون و عینی بودن آموخته ها را از موارد مهم در عالقه مندی به فهم 
معماری می توان ذكر كرد. نقش های پیشنهادی متفاوت در كتابچه برای نوجوانان به ترتیب تجربی بودن و ملموس 
بودن )خاطرات ویدئویی و...(، سریع تر به فرایند فهم كمك كرده است و برای آن ها جذاب تر از سایر نقش های پیشنهادی 
كتابچه مانند كاشف و تحلیل گر است؛ نقش هایی در كتابچه كه عالوه بر تأكید بر فردیت نوجوانان به اهمیت آنان برای 
پذیرفتن نقش های اجتماعی و اظهار وجود به عنوان فردی آرمان گرا و تنوع طلب تشویق می كند. ماجراجویی در نقش های 
»ثبت خاطرات ویدئویی« و تنها بودن و داشتن احساسات خاص و گاهی خیال پردازی در بعضی از حاالت روحی آن ها در 
»ثبت دفترچة خاطرات« نیز دیده می شود. اشارۀ دانش آموزان به اهمیت دادن اطرافیان به مشاركت آن ها در اموری كه 
مورد عالقة آن هاست، می تواند بر روحیة كار گروهی و مشاركت عمومی در اجرای معماری مشاركتی حتی در مقیاس 
كوچك نیز اثرگذار باشد. تأثیر آموزش و عالقة آن ها به دانستن مطالب جدید كه در محیط پیرامون آن ها وجود دارد، 
بیشتر از مسائل انتزاعی است كه بر اساس فرایند رشد شناختی نوجوانان متفاوت است؛ در بیشتر آن ها این رشد شناختی 
نسبت به محیط زندگی آن ها با تحلیل پاسخ های شفاهی ارائه شده از طرف آن ها تا حدودی دیده می شود. تجربه كردن 
محیط برای آن ها از طریق دیدن و تكرار آموزش می تواند بر نقش پذیری آن ها مؤثر باشد. ساخت سرپناه یا یك سقف 
موقت، در نقش های پیشنهادی به نظر نگارنده به دلیل بلندپروازی نوجوانان و خودمركزبینی آن ها به دلیل تفكری كه در 
این دوران دربارۀ خود دارند، مورد استقبال قرار نگرفت. آن ها این كار را كسل كننده یا ساده عنوان كرده و خود را برای 
نقش هایی با ماجراجویی و سفر در معماری های مختلف بیشتر عالقه مند دانسته اند؛ كه توجه به آموزش در این نگرش و 

هدایت مفیدتر آن بر اساس تدریس محتوای آموزشی مورد نظر می تواند نقش بسزایی داشته باشد.
3. 2. 2.  ارزشیابی آموزش بر اساس آزمون طراحی شده

برای داشتن ارزیابِی كامل تر از اثرگذاری آموزش با این كتابچة راهنما، از شیوۀ ارزشیابِی آموزشِی »مبتنی بر هدف« 
)سیف 1386، 85؛ به نقل از ورتن و ساندرز 1987( بهره گیری شد. رویة ارزیابی این بود كه به جای سنجش محصوالت 
دانش آموزان یا پرسش مستقیم از آن ها، ابزاری حاوی پارامترهای نهایی اهداف آموزش طراحی شود و بینش و توانش 
دانش آموزان مستقیماً در جایگاه هدف نهایی آموزش، مورد سنجش واقع گردد. از آنجا كه هدف نهایی این آموزش، تغییر 
در نحوۀ قضاوت دانش آموزان در خصوص معماری بود، از ابزار طراحی شده توسط نگارندۀ دوم در كارهای پژوهشی قبلی 
)ناری قمی 1390( استفاده شد كه با همین ویژگی یعنی قضاوت در مورد خوبی یا بدی چند طرح معماری، تهیه شده 

بود. محتوای این آزمون ساختة پژوهشگر دوم به شرح زیر است:
بخش اول: سه نمونة مسكونی متفاوت با این ویژگی كه هریك متعلق به یك رویكرد فرمال )سبك( متمایز 
معماری از دهه های اخیر و اثر یك معمار مشهور آن سبك باشد، انتخاب شد. سه گروه پیشنهادی از سبك های معماری 
عبارت بودند از: 1. مدرن، مدرن متأخر؛ 2. پست مدرن، دیكانستراكشن  های تك؛ 3. سنت گرایی، بومی گرایی. پالن، 
مقطع، نما، یك تصویر سه بعدی، یك عكس از دید انسان معمولی از بیرون و یك عكس از فضای داخلی، مداركی بود 
كه در اختیار دانش آموزان )دختر و پسر( هر كالس قرار داده شد و از آن ها خواسته شد برای هر ساختمان، نكات مثبت 

و نكات منفی را در جدولی ذكر كنند و در مورد انتخاب خود به سه سؤال مطرح شده در جدول پاسخ دهند.
1. این نكته در كدام یك از عكس ها یا نقشه های ارائه شده بهتر دیده می شود؟ شمارۀ آن را ذكر كنید. این سؤال با 

این هدف طراحی شد كه مشخص شود كدام مدارك معماری تأثیر بیشتری در قضاوت دانش آموزان دارند؟
2. به نظر شما كدام یك از عوامل زیر باعث شده تا شما این نكتة مثبت را تشخیص دهید؟ در ضمن جست وجوی 
عوامل مؤثر بر شكل گیری هنجارهای ذهنی دانش آموزان و میزان تأثیر هریك، این سؤال همچون ابزاری بود برای 
درس هایی  تأثیر  میزان  به ویژه  این سؤال  می رفت طی  انتظار  عوامل.  این  از  دانش آموزان  خودآگاهِی  میزان  تعیین 
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مانند جغرافیا، جامعه شناسی، مطالعات اجتماعی، محیط زیست و... در شكل گیری دیدگاه های هنجاری به این مسئله 
مشخص تر شود.

3. در زیر، چند گروه از افراد جامعه ذكر شده اند. به نظر شما آیا این نكتة مثبت را كه شما با توجه به مدارك 
معماری ارائه شده تشخیص داده اید، آن ها هم تشخیص خواهند داد؟ در مقابِل هر گروه كه به نظر شما تشخیص 
مشابه شما خواهد داشت، عالمت بزنید. هدف اصلی از این سؤال تعیین میزان شناخت نوجوانان از »جایگاه معماری 
و دید و شناخت آن ها و جامعه به آن« بود. مسائلی از این  دست كه: تا چه حد معماری را فراتر از یك امر معمول 
اجتماعی یا هنری می داند و یا تا چه حد معماری را علم متخصصی مربوط به معماران می دانند، از موضوعات مورد 

توجه این سؤال بود.

تصویر 4: طرح های ارائه شده به دانش آموزان برای اظهار نظر؛ از باال به پایین: یك نمونة كاماًل عملكردگرا و تا حدی مدرنیستی 
)الف(، یكی، فرم گرا )ب( و یك طرح سنت گرا )ج( )ناری قمی 1390( 

بخش دوم: یك سؤال تشریحی باز برای كشف هنجارهای ذهنی كه تا حد ممكن به بروز ذهنیت نوجوانان 
كمك كند، در نظر گرفته شد: چهار ویژگی یک ساختمان خوب را به ترتیب اهمیت ذكر كنید. و برای 
اینكه انتخاب دانش آموزان نوجوان قاعده مندتر و مقایسه پذیرتر باشد، تعداد زیادی عامل )بیست  تا سی مورد( به صورت 
نوشتارهای پراكنده در یك كادر به آن ها به عنوان عوامل »خوب« بودن یك بنا ارائه شد تا وی بتواند از میان آن ها هم 

انتخاب كند و سپس در پرسش دوم از وی خواسته شد تا دست كم دو مورد به آن ها بیفزاید. 
گروه های مورد ارزیابی، بر اساس اینكه نتایج آموزش كتابچة طراحی شده با نتایج آموزش تخصصی معماری در 
سطح نوجوانان مقایسه شود، برگزیده شدند. برای استفاده از راهبرد شبه تجربی در تحقیق و با توجه به محدودیت ها 
و شرایط زمانی محققان، گروه گواه از پژوهش قبلِی نگارندۀ دوم )ناری قمی 1390(، در نظر گرفته شد كه در شش 
هنرستان )سه هنرستان پسرانه و سه هنرستان دخترانه( در سطح شهر قم برگزار شده بود، و گروه آزمون برای این 
تحقیق نیز با اجرای این آزمون ها در شش دبیرستان سطح شهر دامغان )سه دبیرستان دخترانه و سه دبیرستان پسرانة 
دورۀ دوم متوسطه( در شرایط مشابه، توسط نگارندۀ اول به دست آمد. در نمونة گواه )به عنوان نوجوانانی كه معماری را 
قباًل به صورت تخصصی یاد گرفته بودند(، تعداد مورد آزمون حدود 340 نفر بود و در گروه آزمون )به عنوان نوجوانانی كه 
با تدریس كتابچه طراحی شده، آشنایی عمومی با معماری كسب كرده اند( در هر مورد 20 تا 30 دانش آموز و درمجموع، 
120 دانش آموز در آن مشاركت داشتند؛ نتایج حاصل كه با توجه به نوع طراحی آزمون، عمدتاً مشتمل بر گزاره های 
»كیفی« بود، با كدگذاری )كه در جای خود خواهد آمد( در جدولی ثبت شد كه ماحصل آن، مبنای بحث ذیل است. با 
توجه به كیفی بودن تحلیل ها، از آمار توصیفی )در قالب میانگین ها( برای تحلیل نتایج استفاده شد و آمار تحلیلی برای 

سنجش معناداری تفاوت ها به كار نرفت.
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4. یافته های آزمون و تحلیل آن ها
نمودارهای حاصل از تحلیل كیفی پاسخ های دانش آموزان مبنای بحث تحلیلی است كه در ادامة این نوشتار ارائه خواهد 
شد. ازاین رو پژوهش انجام شده در ادامه با این دید مورد تحلیل قرار می گیرد كه آموزش متوسطه، چه چیزهایی و در چه 
سطحی را به عنوان اصول یا ارزش های پایه معماری، به این دسته آموخته است؛ برای این منظور اطالعات گروه گواه 

به عنوان كسانی كه یك یا دو سال در معرض آموزش معماری بوده اند، به ارزیابیِ بهتر ما كمك می كند.
4. 1. همه جانبه نگری 

بررسی نظرات در مورد ویژگی های معماری خوب )نمودار 1( نشان می دهد كه سه ویژگی اصلی كه بیش از همه بدان 
اشاره شده، )به ویژه آنچه به عنوان مهم ترین ویژگی از سوی هر دانش آموز ابراز شده( مواردی مانند خالقیت در فرم و 
مصالح ـ خالقیت فضایی ـ آسایش و لذت بخشی محیط است كه با تفكر مردم در مورد معماری، تنوع طلبی و متفاوت 
بودن ارتباط دارد. اما نكات قرارگرفته در رده های بعدی ارزش های نمادین، مسائل ساختمانی و نورگیری اندازۀ مناسب 
و ارتباط فضاها، نیز در سطحی جزءنگرتر بیشتر به جنبة نمایشی بودن و تظاهر در قالب نمادهای استفاده  شده در نمای 
ساختمان، راحتی و آسایش در فضا كه با وسعت و بزرگی مرتبط است، اشاره  دارد. در مقایسه با گروه گواه دیده می شود 
كه آموزش های هنرستانی رسمی، بیشتر ذهن افراد را به سمت وسوی مسائل عملكردی ساختمان )كاركرد، محل یا 
اندازۀ فضاها( كشانده است. به نظر می رسد فضای غیررسمی كتابچه و آموزش انجام شده، بیشترین تأثیر را در هدایت 

ذهن مخاطب به سمت جنبه های آزادتر ساختمان دارد و جنبه های الزامی عملكردی را در پس زمینه نگه  می دارد.

میزان كمتر توجه نوجوانان به مسئلة فرهنگ معماری، محرمیت و عدم حفظ حریم )نكتة منفی( كه دست كم در طرح 
)ج( به وضوح دیده می شود، می تواند نشان دهندۀ نگاه غالب و شكل گرفتة مردم از معماری و رواج سلیقه های حاكم بر 
جامعه در كالبد بناها باشد كه هر دو نوع آموزش )آموزش رسمی معماری و آموزش عام و كوتاه مدت پیشنهادی در اینجا( 
تأثیر چندانی روی آن نداشته است و نیاز به تمهیدات تربیتی عمیق تری دارد. در واقع مردم توجه بیشتر به آن چیزی 
از معماری دارند كه بیشتر می بینند یا لمس می كنند تا الیه های مختلف عوامل مؤثر و عمیق تر معماری )تصویر 5(. 
درمجموع، نظرات دانش آموزان هنرستانی )گروه گواه( جهت دارتر و سوگیری شده تر از مخاطبان عام وـ  البتهـ  ُپرتعدادتر 

)برای هریك از سه طرح داده شده( است كه طبعاً ناشی از طول دورۀ ارتباط رسمی با معماری است.
برخالف انتظار اولیه، در نمودار تصویر 6 دیده می شود كه نظرات گروه مورد آزمون، منطبق تر بر طرح و دقیق تر 
بوده است و در سوگیرِی اجتماعی، فرهنگی خیلی موفق تر از نمونة گواه بوده است. می توان گفت كه گروه آزمون در 
اثر آموزش كوتاه مدت، دقت نظر بیشتری به معماری پیدا كرده اند، درحالی كه در هنرستان، ذهنیت های حرفه اِی انتقال 

پیداكرده به دانش آموزان، مانع دقت به ویژگی های خود طرح می شود و بیشتر از كلیشه های ذهنی استفاده می كنند. 

تصویر 5: مقایسة نوع نظرات ابرازشده در مورد معماری طرح های داده شده 
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4. 2. نوع تفكر در مورد معماری
یكی از كدگذاری ها روی هر نظر دانش آموزان )از مجموع 2000 نظر بررسی شده در گروه آزمون و 2125 نظر بررسی شده 

در گروه گواه(، برحسب »مقیاس« آن نظر بوده است؛ این مقیاس ها عبارت اند از:
1. كلی گویی: عباراتی كه فاقد جنبة تحلیلی است؛ مانند نمای خوبی دارد؛ نشیمن خوب است.

2. اصول كلی: اظهار نظری شامل اشاره به یكی از ویژگی های اصلی معماری بدون ذكر مصداق یا دلیل؛ مانند 
نورگیری خوب، ارتباطات مناسب.

3. تحلیل كلی: اظهار نظر شامل اشاره به یكی از ویژگی های اصلی معماری با ذكر مصداق یا دلیل؛ مانند طبقة 
همكف تمام فضاهای الزم را دارد، تعداد اتاق خواب ها مناسب است، تعبیة پنجره در همة فضاها باعث گردش باد می شود 

)این مطلوب ترین نوع تحلیل در این مقیاس است(.
4. تحلیل جزئی: اظهار نظری كه به طور ویژه به یكی از فضاهای بنا می پردازد و شامل اشاره به یكی از ویژگی های 
اصلی معماری است؛ مانند دستشویی تهویه ندارد. اتاق مطالعه نور كافی دارد. سمتی كه بهارخواب ورودی در نظر گرفته  

شده، منظرۀ خوبی دارد.

تصویر 6: مقایسة نظرات ابرازشده در مورد طرح های داده شده از لحاظ صحت علمی و ارزشی     

تصویر 7: نوع نظرات به لحاظ كیفیت تحلیل
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تصویر 7 نشان می دهد كه اكثر نظرات دانش آموزان گروه آزمون، یا خیلی كلی است و جنبة تحلیلی ندارد )كلی گویی( 
یا اینكه كاماًل جزء نگر است؛ یعنی تحلیل معماری انجام شده، اما به اصول معماری نسبت داده نشده است؛ البته با توجه 
به مباحث قبل، این كلی نگری، بیشتر در مورد موضوعاتی مانند خالقیت در فضا یا مصالح و احساس خوب از فضاست. 
به طور مسلّم تحلیل مناسب تر در اینجا، همان »تحلیل كلی« است كه انتظار وقوع آن در طی آموزش كوتاه مدت، بیش 
از حد است. تمایز مهم گروه آزمون و گواه، در موضوع اصول كلی است كه هنرستانی ها خیلی جاها به اصول معماری 
به عنوان ضعف یا قّوت سه طرح داده شده اشاره كرده اند بی آنكه مصداق دقیقی از آن به دست بدهند و این اتفاق نیز باز 
به برخورد كلیشه ای و حافظه ای با مبانی معماری در این دروس بازمی گردد و وقوع كمتر آن در گروه آزمون، می تواند 
مثبت تلقی شود؛ یعنی آموزش انجام شده به رغم اینكه متكی بر سه گانة ویتروویوسی بوده است و این اصول به طرق 
مختلف در كتابچه تكرار شده، چندان منجر به تقلید از عبارات اصلی كتابـ  بدون تحلیلـ  نشده است )برخالف آموزش 
هنرستانی(. در این حوزه، عدم توجه به مسائل فنی در معماری مانند تهویه، مسائل تأسیساتی و آسایش حرارتی می تواند 
نشان دهندۀ این باشد كه معماری از دیدگاه عموم، هنوز به عنوان یك حرفة علمی شناخته شده نیست و بیشتر حرفه ای 

خالقانه، هنری و فرمال است.
4. 3. خوانش مدارک معماری

را نشان  برای هر گروه دانش آموزان، ویژگی های چندی  ارائه شده  به مدارك مختلف  ابرازشده  ارجاع نظرات  میزان 
می دهد: اكثر نظرات با ارجاع به  عكس ابراز شده است )تصویر 8(. در مرحلة بعد با پالن قضاوت شده است كه پالن 
بیش از هر چیز با برنامه ریزی فضا و عملكرد ارتباط دارد. به  این  ترتیب، این موضوع نیز یافت قبلی را مبنی بر نقش این 
آموزش ها در گسترش دید فرمی و شكلی در مردم به معماری تأیید می كند؛ درحالی كه در گروه گواه، رتبة اول ارجاع به 
پالن، نشان از ارزش گذاری ذهنی بر مدارك معماری، به جای واقعیت معماری در این نوجوانان دارد. با توجه به اینكه 
ارجاع به  عكس كه اولین مرتبه را در ارجاعات احراز كرده است، اگر این ارجاعات در رابطه با نوع نظری كه با چنین 
ارجاعی ابراز شده سنجیده شود، می تواند نشان دهد كه بسیاری از كلی گویی ها یا نظرات جزئی از طریق تصویر انجام  
شده است. در واقع برای مردم عادی، شكل و صورت ظاهری بنا مهم تر است. ارجاع اندك به برش یا تلفیق نقشه ها، 
می تواند ضعف و ناتوانی اساسی نوجوانان را در تصور فضایی آن ها و خواندن كیفیات فضایی از روی نقشه های غیر افقی 

نشان دهد كه در گروه گواه نیز به رغم آموزش تخصصی، هنوز این ضعف وجود داشته است )تصویر 8(. 

تصویر 8: میانگین میزان ارجاع به مدارك مختلف  
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نگاهی به جزوۀ منتشرۀ CABE برای مدارس )Richardson & Friend 2006(، رویكردی غیرمستقیم را در 
آموزش مفاهیم مرتبط با معماری به دانش آموزان نشان می دهد )رویكرد و روش انجام شده در محتوای آموزشی نگارنده 
تا حدودی شباهت به كار مورد نظر دارد اما بخش هایی از آن به دلیل نظرات مخالف كارشناسان با محتوا و حجم 
مطالب در نظرسنجی انجام شده، حذف گردیده است(. در این »راهنما برای معلمان«، كه برای عمومی  كردن درك 
معماری در سطح دبیرستان های انگلیس طراحی  شده است، تعاریف ساده ای از معماری و معماری خوب و نمونه های 
معاصر برای نشان دادن ارزش های معماری ـ بدون توضیح تخصصی، اما با نگاه تخصصی ـ آمده است و یك بازدید 
برنامه ریزی شده از آثار معماری و یك كار عملی برای دانش آموزان شامل یك گزارش خبری مصور یا ضبط شده )شبیه 
رادیو(، پیش بینی شده است. در واقع شاید برای این سطح از آموزش، شیوه های ضمنی و غیرمستقیم، برای توجه دادن 

دانش آموزان به مباحث زیباشناسی و معنایی معماری )از سطوح نازل فرمی  تا مفاهیم عمیق معنوی( مناسب تر باشد.
4. 4. مرجع تشخیص ارزش ها

یكی از پرسش های آزمون مربوط به این بود كه این موضوع مثبت یا منفی ارائه شده را دانش آموز از كجا یاد گرفته است. 
در نمودار 9، برخی از كدهای مشابه دو گروه آزمون و گواه مقایسه شده است؛ در گروه آزمون، اتكا به كارگاه آموزشی 
نگارندۀ اول بیشتر برجسته شده است. در پرسشنامة مربوط به گروه آزمون، نقش رسانه ها نیز به عنوان یك گزینه افزوده 
شد كه نتایج نشان داد حدود 30 درصد از نظرات با استناد به رسانه ها )تلویزیون و...( بوده است. در گروه گواه، كتاب 
مبانی طراحی معماری مربوط به دورۀ هنرستان به عنوان یك گزینة مجزا آورده شد كه تقریباً هم تراز محتوای آموزشی 
محقق در گروه آزمون، در باالترین رده )نزدیك 45 درصد( مورد انتخاب قرار گرفت؛ این تشابه می تواند این موضوع را 
نشان می دهد كه نقش یك مرجع معتبر برای شكل گیری معیارهای ارزشی در ذهن نوجوانان تا چه حد می تواند مؤثر 
باشد. پاسخ »توجه به كارگاه آموزشی نگارنده« در میان منابع مورد نظر و پاسخ های دریافت شده از هر دو گروه به اهمیت 
آموزش و تأثیر آن بر ارتقای فهم از معماری صحه می گذارد. با توجه به اینكه دانش آموزان )به بیان خودشان( تقریبًا 
بیشتر وقت خود را با تلویزیون و فضاهای مجازی سپری می كنند، این رسانه ها می تواند در ارائة الگوی مناسب مؤثر واقع 
شود. ضعف بسیار در عدم فهم از طریق كتاب های درسی و معلم ها بر كمرنگ بودن محتوای كتاب های درسی و عدم 
توجه معلمان )در دروس غیر معماری( به مقولة معماری، در هر دو گروه آزمون و گواه با توجه به پاسخ یكسان آن ها 
اشاره دارد كه كم تأثیر و ناكارآمد بودن آن ها را مطرح می كند. به رغم سایر نمودارها و موارد مطرح شده در مورد معماری 

خوب در هر دو گزینه برای كتاب های درسی و معلم ها پاسخ مشابه دریافت شده است )نمودار 9(.

نمودار 9: میزان استناد دانش آموزان به منابع مختلف
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 4. 5. نوع نگاه به جایگاه حرفه
ابراز كرده بودند، این بود كه  پرسش نهایی در مورد هریك از نظراتی كه دانش آموزان در مورد سه طرح داده شده 
چقدر این نظر شما، برای اقشار مختلف معین شده، ارزشمند یا درست است. جمع بندی نتایج دو گروه آزمون و گواه 
نشان می دهد كه آموزش رسمِی هنرستانی، بیشتر منجر به این شده است كه دانش آموزان، نظرات خود را در تراز 
قشر متخصص )معماران( و متمایز از نظرات مردمی اعالم كنند؛ یعنی به نوعی، جدایی معمار از مردم عوام را به طور 
پیش فرض پذیرفته اند. همچنان كه تمایز نظرات خود از مهندسان عمران را هم با قاطعیت اعالم كرده اند كه كاماًل به 
جو حاكم بر فضای تخصص این رشته ها و اختالف نظر آن ها اشاره دارد؛ اما در گروه آزمون، چند ویژگی وجود دارد 
كه روی هم تأثیر آموزش انجام شده را بر آنان از منظر تشخیص جایگاه معماری و معماران، متعادل تر نشان می دهد: 
اول آنكه این ها نظر ارائه شده از سوی خودشان را همان قدر كه معمارانه می دانند، مردمی هم می دانند و این، اتفاق 
خوبی در ضعف دوران مدرن در پیوند معماری و مردم است كه در ابتدای این مقاله به آن پرداخته شد؛ دوم آنكه تشابه 
اعالم شده در مورد نظرات ابرازشده، به ترتیب با دانشگاهیان، هنرمندان، معماران تجربی، مهندسان عمران و در نهایت و 
بیش از همه، با معماری مشابه دانسته شده است كه این نشان می دهد آموزش كوتاه مدت انجام شده، ردۀ شغلی معماری 
را به درستی در ذهن این افراد جایگزین كرده است و آنان، موقعیت سه گانة معماری مابین فن و هنر و تجربة عملی را 

بدون جابه جا كردن اولویت ها و یا كم اهمیت دانستن كار تجربی، درك كرده اند.

نتیجه
با توجه به بررسی رویه های آموزش معماری به عموم در سطح جهان، ضرورت این امر برای ایران در تحقیق حاضر نشان 
داده شد؛ تدوین یك كتابچة راهنما برای آموزش عمومی معماری با تصحیحی كه بر اساس نظرخواهی از نخبگان روی 
آن انجام شد، تجربة جدیدی در فضای معماری ایران محسوب می شود كه به واسطة این جدید بودن، هم ضعف های 
خاص خودش را دارد و هم باید به مثابة فرصت بدان نگریسته شود. تجربة آموزشی با این كتابچة تدوینی نشانگر آن بود 
كه فضای غیررسمی كتابچه و آموزش انجام شده، بیشترین تأثیر را در هدایت ذهن مخاطب به سمت جنبه های آزادتر 
ساختمان دارد و جنبه های الزامی عملكردی را در پس زمینه نگه  می دارد. اما دقت نظِر مخاطبان عام نوجوان را بیش از 
نوجوانانی كه درس تخصصی معماری خوانده اند، باال می برد. این كتابچه همچنان در ایجاد تحلیل عمیق معماری ضعف 
دارد و نمی توان از یك آموزش كوتاه مدت، انتظار چنین تحولی را در دیدگاه ها داشت. ضعف در توجهات فرهنگی كه در 

نمودار 10: اشتراك نظرات دانش آموزان با گروه های مختلف مردم
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نتایج هر دو گروه آزمون و گواه در این تجربة آموزشی دیده می شود، نشان می دهد كه انتقال مفاهیم عمیق فرهنگی 
معماری، نیازمند كار اجتماعی در سطح خیلی وسیع تر و با تداوم زیاد است. این آموزش كوتاه مدت، موضوع جایگاه 
تخصصی رشتة معماری را در میانة فناوری، هنر و تجربة عملی، خیلی بهتر از آموزش تخصصی هنرستانی منتقل كرده 

بود كه می تواند نتیجة مثبت مهمی برای كتابچة تدوینی باشد.
به طور كلی، بیش از آنكه آموزش كتاب های درسی بتواند بر دیدگاه های اجتماعی و فرهنگی تأثیر بگذارد و آن را به 
ارزش های اصیل تر معماری نزدیك كند، خود، تحت تأثیر مدهای اجتماعی یا معماری قرار گرفته است. به نقش رسانه در 
این مورد بیشتر از سایر موارد از سوی نوجوانان اشاره شده است. اشارۀ نوجوانان به مواردی مانند فهم از معماری برای 
اولین بار با ارائة محتوای آموزشی نگارنده، حاكی از آن است كه محتوای آموزش های دورۀ متوسطه با همة قابلیت ها و 
پتانسیل های این دوره و مخاطبانش كه نوجوانان هستند، همچنان ضعیف است. به عالوه، ارجاع حجم زیادی از نظرات 
ابرازشده در مورد وجوه مثبت و منفی معماری به آموزش كوتاه مدت انجام شده، خود نشان دهندۀ آن است كه كتاب های 
درسی در آموزش برخی جنبه های معماری می تواند مؤثر باشد و بخشی از این آموزش از طریق رسانه و ساختارهایی 
كه در نظام جامعه وجود دارد، وظیفة خود را می تواند انجام دهد. اشارۀ نوجوانان به محتوای آموزشی محقق در القای 
معماری خوب و كمترین توجه در این زمینه از طریق كتاب های درسی، نشان دهندۀ ضعف هم در معرفی معماری و 
ادراك هنری و فضایی و هم در انتقال ارزش های فرهنگی و هویت است. سنین نوجوانی موضع مناسبی برای انتقال 
ارزش های معماری خودی است، اما اگر در آموزش دقت كافی و روش مناسب اتخاذ نشود، هنجارهای غلط شكل گرفته 

در این دوره، كمتر مجال تصحیح در آینده را دارد.

پی نوشت ها
1. Lucian Kroll

2. Charles Moore

3. Stuttgart

4. James Sterling

5. Harlem

6. Pratt Center

7. Public Awareness 

8. CABE: Commission of Architecture and Built Environment 

9. Design Quality Indicator

10. How Places Work

11. استان همدان )خانم(، استان قزوین )خانم(، زنجان )خانم(، اصفهان )آقا(، تهران )خانم و آقا(، خراسان )خانم(، بوشهر )آقا(، 
سمنان )خانم( كه همه سرگروه آموزشی معماری بودند. در دامغان برای )دو خانم رشتة گرافیك و یك خانم مدرس رشتة معماری( 
و در تهران )دكتر بختیاری( روان شناس )آقا در تهران( ارسال شد و برای دو نفر از دبیران گرافیك )خانم( هم در تهران برای 

نظرخواهی در مورد تصاویر ارسال شد.
12. سعید خاقانی، دانشگاه تهران و صنعتی شاهرود؛ بهرام سیاوشپور، دانشگاه حكیم سبزه وار؛ مهدی حمزه نژاد، دانشگاه علم و 

صنعت ایران؛ هومن بهمن پور، دانشگاه شاهرود؛ مهدی ممتحن، دانشگاه كاشان؛ سجاد دامیار، دانشگاه ایالم.
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Improving the General Understanding of Architecture by 
Educating Adolescents 
Case Study: A Short-Term Educational Experience at Damghan 
High Schools
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Ph.D. in Architecture, Department of Architectural Engineering, Islamic Azad University Semnan Branch

Sajjad Damyar
Assistant Professor, Payam-e Noor University of ‘Ilam

This article discusses public education of architecture as an important aspect of 
improving public knowledge. Assessing public understanding of architecture is itself 
an emerging field of study. In this research, educational content was prepared to 
introduce criteria of fine architecture, and after the completion of the course, the general 
understanding and knowledge of adolescents in six boys and six girls high schools in 
Damghan regarding architecture was measured and compared with the results of the 
assessments before taking the course. Data from a previous study in the same field was 
used as the data for the control group. The results of this survey show that the training 
was effective in improving the link between architecture and people and confirm the 
role of educational content in changing views, refining attitudes toward architecture, 
and transferring cultural values and architectural identity. This effectiveness means an 
introduction to compiling or editing textbooks for secondary school, leading to further 
research in the field of adolescent understanding of architecture.   

Keywords: public education of architecture, high school textbooks, educational content, 
adolescents
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