
 

 

 معماری آموزش اهداف اصالح

 

 چکیده 

  های چالش   با   هنوز  ینکه باوجودا  است،  مهم   بسیار  اجتماعی  توسعه   و   پیشرفت   ایجاد   برای  همچنان  معماری  آموزش 

  چه .  است  سؤال  زیر   آموزش،  کار آیی  تاریخی،  و  تکاملی  اصطالحات  در  ایدوره   تغییرات  از  جدا.  است  مواجه   مهمی

  «بزرگ   های»شانس   روی  بر  مقاله  این  ؟کنیممی   آماده  عمل  در  دشوار  آینده  یک  برای  را   دانشجویان  ما  خوب  میزان

  التحصیالنفارغ   برای  آموزش   یهسته   مجدد   تعریف  برای  است،  شدهمطرح   زمینه  این  در  مختلف   مسائل  طریق   از  که

  روابط   طراحی  باز  و  بازاندیشی»  با  جاری  بحرانی  هایحقیقت   در  که  است  الزم  زمینه،   این  در .  کند می   تمرکز  ما،  آینده

 باید   آموزش   که  باوریم  این  بر  ما   .کنیم  پیا  تطبیق(  99 ص  ، Garrison & Kanuka، 2004)  « یادگیری  و   آموزشی

 اختالفات  با  مقابله  برای  جدید   رویکرد   یک  ایجاد  با  است،  ما  مطالعات  هدف   واقعاً  آنچه   بررسی   با  را  مهم  حرکت  یک

  دانشجویان   فعال  مشارکت  که  است  آموزشی  کاوش   مقاله  این  هدف .  کنیم  اتخاذ  ،شدهساخته   محیط   از  خارج  و  داخل

  و   کند ی م  استفاده  جدید   ابزارهای  و  هاروش   از  ،کند می   جذب  طراحی  استودیوی  در  تمرین  بر  مبتنی   یادگیری   با  را

  زندگی   یهافرصت   تا  کنید   تشویق  را   دانشجویان   است  این   هدف .  دهد ی م  پرورش   متداول،  علمی   تولید   انواع   از   فراتر 

  برای را  خود شانس که امید  این با دهند،  نشان  واکنش  نوآورانه و  خالقانه ، یآرامبه  توانند ی م آن  در  که   بیابند، را  واقعی

 . بخشند  بهبود  شانیندهآ یاحرفه  مسیرهای  ایجاد
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 & Xun)   " بگیرم  یاد   تا   کن   درگیر   را   من  ، یادآورم  به   است  ممکن  و   بده   یاد   من   به   کنم،  فراموش   من   و   بگو  من   به "

Knoblock ،  1990  .)توانی م  چگونه   که  دارد   بستگی  سؤال   این  به   وپرورش آموزش   به   نوآوری   آوردن   برای   انتظارات  

  خواهند   خود  درسی برنامه  یادگیری  فرایند  در  فعالی  مشارکت  آموزان  دانش چگونه  و  کرد  روزبه   را  آموزشی  یهابرنامه 

  بازنویسی  یاحرفه   محیط   در  را  خود  نقش  تا  دارد  آموزان  دانش  یسازآماده   در  اساسی  نقش   وپرورش آموزش .  داشت

  این   در   انجام  حال  در  هاییشرفتپ  اواخر،   همین  تا.  شود  مشخص  یاحرفه   قلمرو  با  بهتری  ارتباطات  است  الزم.  کنند 

 . باشند   اثرگذار آموزشی  رویکردهای بر  که  رسید ی نم نظر  به  زمینه 

 توسط  ،کند ی م  ترکیب   را  هاآن   که   اییه چندال  دلیل   به   ،شوند ی م   مواجه   یاحرفه   هایچالش  با  آموزان   دانش   امروزه 

نظر  پیچیده   بسیاری،  مشکالت(.  Burry ،  2012)  هستند   "شریر "  مشکالت   پدیده  ،هاین ا.  شودی م   گرفته   در 

. است  اقتصادی   و  زیستی  محیط   اجتماعی،  اختالالت  نظر  از  پایداری   به  مربوط  مسائل  به   مربوط  شریرعمدتا

(Jamieson ،  2010 ،  8  ص  ) افزایش  و  شدن  جهانی  دلیل  به  کننده  مصرف   انتظارات  و  قدرت  این،   بر  عالوه  

  دارد  وجود  خالقانه   های  راهکار  کشف   برای   رشدی   به  رو  فشار.  است  یافته  افزایش   بازار  شدن  صنعتی   و  استانداردسازی

  به   اند،  شده   ترکیب  هم  با  همه  که  جدید   شرایط   این.  است  خودش   توسط   شده  ساخته  محیط   طراحی  از   فراتر  که

  رغم  به   و   وجود   این   با(  Dorst ،  2008. ) است  شده  معمار   برای   پیچیده   دستورالعمل   یک  به   منجر   توجهی   قابل  شکل

  هسته   امروزه  است،  این  کند می  درگیر  کنونی  بحران  بروز  هنگام   در  معماران  از  بسیاری  ذهن  که  اصلی  سؤال  تنوع، 

 چیست؟  طراحی  کاری  برنامه

)است  یافته  افزایش   درصد   10  معماران  نام   ثبت  هیئت   گذشته،  دهه  در   حال،  همین   در   معماران،  نام   ثبت  هیئت. 

. است  پیچیده   چالش   یک  دیگر  های   بخش   از   بسیاری  با  همراه  معماری   کار  در  بیکاری  سطوح  افزایش   حل (  2009

  چشمگیری  طور  به  همچنان  بازارشان،   که  شوند   روبرو   عمیق  واقعیت  این  با  تا  دارند   احتیاج  تخصص  به  حقایق  این

  معماران  برای   آینده   نقش .  بپذیرند   را   صنعت   مداوم   تحوالت  و   کرده   پیدا  وفق   جدید   شرایط   با   تا   کند   می   پیدا  تغییر 



 بتوانند  معماران  که  دارد  وجود  امکان  این  آیا  باشند؟  انقراض  آستانه  در  معماران  که  دارد  وجود  امکان  این  آیا  چیست؟

 کنند؟  استفاده معماری  زمینه  از فراتر را  ای حرفه های  فرصت از

  به .  دهد   پرورش   را  احتمالی  ی   آینده  نسل   که  کند   حرکت  ذهنیتی  سوی   به  دوباره  باید   آموزشی  فرآیند   زمینه،  این  در

  را  فرصتی   است،  مقاله   این   در  تحقیق   اصلی   موضوع   که   "طراحی  استودیوی "  ساختار  معماری،   آموزش   در   خاص   طور

 بسیار  صنعت   یک   برای   آموزان   دانش   سازی   آماده   منظور   به .  دهد   می   ارائه   تر  مناسب  آموزشی  کار   دستور   معرفی   برای

 کنیم؟  باید  کار چه  شده  متالشی
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. است  بوده  نوزدهم  قرن  در  آن  آغاز  زمان  از  معماری  طراحی  آموزش   هسته  در  شک  بدون  طراحی   استودیوی

(Schön،  1985  )است،  طراحی  فرآیند   سنتی  مدلهای  براساس   هنوز  استودیو  آموزش   اگرچه  موارد،   اغلب   در  

 عمل  و  آموزش   انداز  چشم  مجدد  تعریف   در  تحقیقات  از  جدیدی  اشکال  توسعه   با  قرن  اواسط   در   " فرم  جستجوی"

  و  صنعتی   جوامع   ی   شده   شناخته  تحول   بر  تغییر   این  مبنای.   است  شده  جایگزین  طراحی،  استدیوی   درون   معماری

  تفکر  و   دانش   ی   همبسته   عمیقا  انواعِ  از  ظهور   حال  در   صنعت  پسا  دوران   به  ها  آن   مراتبی   سلسله  و   خطی   تفکر 

  دیجیتال،   بر   مبتنی   محاسبات  و   علمی   های   سیستم   و  علوم  تخصص،   ها،  رشته   پیشرفت.  است  پیچیده،   سیستم

  معمول   طور   به   معماری   تولید   و   طراحی  آن   در   که   است  آورده  ارمغان  به  متنی  های  چارچوب  در   را   بنیادینی  تغییرات

  و  همکاری   تفکر   طرز   که   کند می   فراهم   را   عمل   از   نوعی   به   رسیدن   برای   راهی   پیشرفتهایی  چنین .  اند   گرفته   قرار

 . دهد  می پوشش  را متقاطع  ارتباطات

  زندگی   مشکالت   در   خود  های   توانایی  تست   برای   را   فرصتی   آموزان   دانش   طراحی،   استودیوی   طریق   از   ترتیب،   این  به 

  را   آن  باید   بلکه  بپردازند   خود  طراحی   تفکر  به  تنها  نه  باید   دانشجویان  امروزه.  داشت  خواهند   سناریوها  یا/    و  واقعی

  همکاری  و   مدیریتی  های  مهارت  توسعه   به  باید   همچنین  آنها.  دهند   توسعه  محیط   و  دیگران  به  نسبت  « مسئوالنه»

  متأسفانه،   ( 1  شکل  به   کنید   نگاه. )شوند   تشویق   طراحیشان،  فرایند   در  مختلف   ذینفعان  و   متغیرها  تمامی   تدوین  برای



  جای  به(  Krippendorff،  2005)   "انفرادی   نبوغ"  ایجاد  برای  هم  هنوز   معماری  آموزش   موارد،  از   بسیاری  در

 با  موثر  طور   به  تواند   می   طراحی  استودیو   ساختار  بودن  باز  اساسا،  چند   هر .  است  شده  سازماندهی  کردن   مشارکت

. شود   سازگار  یادگیری،  مختلف  های  گفتگو   سری  یک  طریق  از   معاصر  زندگی   متمایز  و  پیچیده   شده،   تقسیم  تجارب

 .است آنها بردن   پیش به برای باصالحیت و  باانگیزه معمان  تشویق  است، الزم که  چیزی
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.  شود  می  تعیین  یادگیری  برای  آموزان  دانش  توانایی  وسیله  به  تدریس  های  روش   ارزیابی  برای  کلیدی  شاخص

  از   پرورش   و  آموزش   موارد  بسیاری  در  درک،.  دارد  قرار  درک،  و   دانش   اطالعات،  بین   رابطه  در  یادگیری  فردی   وضعیت

 نیاز   که  آموزانی  دانش  عملی  های  قابلیت  و  آموزان  دانش  به  معلمان  توسط   شده  ارائه  نظری  دانش  بین  ماندگار  شکاف

 . میبرد  رنج دارند،  خود  آینده در  ای  حرفه عمل توسعه  به

  بر  مبتنی  یادگیری  مبنای  بر  تر   مناسب  آموزشی  های  مدل  ایجاد   برای  فرصتی  معماری،  آموزش   ماهیت  به  توجه  با

  که   دارد   خامی   های   داده  تمرین،":  گوید   می   تیل   جرمی   که   همانطور(  Cunningham،  2005. )دارد  وجود  تمرین

  گیرد  می بر  در  را  مفهوم   این  که   آموزشی   های   دوره(. Till، 2005) "میشود  نهاده  بنیان  معماری دانش  آن،  اساس   بر

 . دارد آموز دانش  مشارکت  تقویت  و یادگیری  در  آموز دانش  انگیزه افزایش  برای  بیشتری شانس

 نشان  را  عمل  با  یادگیری   از   کاوشی  روش   یک   که   دهد،   می  رخ   طراحی  فرایند   الگوهای  طراحی،   استودیو   طریق   از

  برای   راهی  عنوان  به  را  "ساختن"  درک  متعارف   روش   این،.  است  تر  پیشرفته  ساختن،  با   یادگیری  حالت  که  میدهد 

 را  ساخت  فرآیند   که  کند   می  پیشنهاد   را  تر  پویا  رویکرد  یک  بلکه  دهد،   نمی  نشان  «تفکر  فرآیند »  تأیید   یا  دادن   نشان

  بدیهه  مشاهده،  مستلزم   تفکر،   ایجاد   برای  شناختی،   روش   رویکرد  چنین.  کند   می  توصیف  تفکر   فرایند   یک  عنوان   به

 آنها   شدن  درگیر   با  را  شکست  قبول   برای   آموزان   دانش   ظرفیت  که   است  این   آن  مزیت   بزرگترین   .است  اجرا   و   سازی

  آموزان  دانش توانایی کنند،  می  تشویق  را  تجربیات  که  طراحی  استودیوهای .  دهد   می   پرورش   آزمایشی،   فرآیند  یک  در

 . دهند  ارائه  اند،  نداشته وجود   قبال که را  هایی حل  راه  تا کنند  می  تقویت  خالقانه طراحی در  را



  نه  که   کنند   فراهم   را   آموزشی   های   مدل   از   ای   دامنه   توانند   می   دسترس   در   پیشرفته   های  آوری   فن  از   بسیاری   امروزه 

 با .  میشوند   نیز  دیجیتالی  ساخت  توسط   یادگیری  موجب  همچنین  بلکه  میشود،  ساختن  توسط   یادگیری  باعث  تنها

  را   طراحی  های   خروجی   و   طراحی  فرایند   عملکرد  و   کیفیت   موارد،  از   بسیاری   در  تکنولوژی  های   پیشرفت  که   وجودی 

  دانش  از   و   یابد   گسترش   دیجیتال  های   مهارت  آموزنده   تمرین  از   فراتر   باید   درسی  های  برنامه   اما  بخشد،   می   بهبود

  در   ها   تکنیک  و   ابزارها  جدید   و  موجود   اشکال  ادغام  .نماید   حمایت  خود   های   تکنیک   و  ها   روش   توسعه   برای   آموزان 

  آموزان  دانش  ترتیب  این  به.  دهد   افزایش  را  انتقادی  تفکر  و  آموزان   دانش  شناختی  توانایی  است  ممکن  طراحی  فرایند 

  از  سیستماتیک   چارچوب   یک  طریق   از   را   خود   مفهومی   و  نظری   های   دستورالعمل   و   داشته   اعتقاد   اعتبارسنجی   به 

  آموزشی   رویکرد  دهیم،   گسترش   ای   حرفه   زمینه  یک  در  را   این  اگر .  کنند   می  تثبیت  تمرین،   بر   مبتنی   تحقیقات

  سازی  نمونه  طریق  از را نوآوری  که ذهنیت یک ایجاد  منظور به  آموزان   دانش توانایی افزایش برای را  مزیت این خاص،

 . است دارا کند، می   تشویق  سازی بهینه و

 

 .است شده  تحلیلKrippendorf  (2012  ) توسط  "ای  حرفه طراحان نقش " : 1 شکل
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  و   ظهور  بحران،   از  بیرون/در" :  5  واحد   طراحی  استودیوی  شده  تدوین  آموزشی  روش   اساس   بر  فصل   این  های  بازتاب

. میباشد   ،15  -2014  های  سال   طول  در  نیکوزیا  دانشگاه  در  معماری  تحقیقات  بر  مبتنی  استودیوی :  "سازگار

 حاالت   در   چندبعدی  سناریوهای-بحرانها  با  شونده  مواجه   معماریِ   مداخالت  بر   تحقیق  چارچوب  کلی  دستورالعمل

-2  شکل) است شده متمرکز آن جهانی مختلف  های زمینه در  و( سیاسی مالی، اجتماعی، زیست، محیط ) آن  مختلف

  پتانسیل  طراحی   استودیو  طراحی،  و  نظری  تفکرات  طریق  از  طراحی  جدید   احتماالت  کردن   دنبال   با   (.ببینید   را   3

  مجدد  رسانی  اطالع   موجود،   منابع  از   مجدد   استفاده   و   بازسازی  پایداری،  افزایش   پیشرفته،   تکنولوژی   از   استفاده  های

 بودند   عبارت   خاص،  آموزشی  رویکرد  این   ستون  چهار.  کرد  بررسی   را  زندگیمان   محیط   مجدد  تجسم   و  مجله  مجموعه 

(  2  خود؛   شخصی   های  توانایی  درون   و  خود  آسایش  محدوده  از  خارج   در  کردن  فکر   به  آموزان   دانش  تحریک (  1:  از

  پروژه   ساختن  درگیر  با  صنعتی  و  علمی  مرزهای  نگرفتن  درنظر(  3  رشته؛  از  فراتر  و  مشترک  همکاری   تجربیات  ایجاد

  و   زیست  محیط   مثبت   تاثیر   برای  تجربه   تقویت (  4  و   پروسه  آغاز   از   صنعتی   های   فرصت  با   آموزان   دانش  های

 . اجتماعی

 

  ایجاد   تحقیق   برای   را   خود   مسیر  تا  کند   می   تقویت  را   آموزان  دانش   ساختاری،  هدایت   کنار  در   پایه   های   ستون   این

  های   پروژه  از  خروج  ی   نقطه .  دهند   ظهور   ی  اجازه  مفاهیم  به   خود،   طراحی   و  تحقیقات  تحقق   طریق  از   و  کنند 



  های   فرصت  به   دادن   پاسخ  برای  طراحی   های  استراتژی  و  ها  روش   توسعه   برای   یادگیری   از  شدید   ایدوره   دانشجویی، 

  مواد   تجربه  برای   خود،   جمعی  استراتژی   ساخت  منظور   به  و   تقسیم   ها  گروه   به   آموزان   دانش.  بود  آنی   زمان   در  صنعتی

  و   زبانها  کاتالوگ  طریق  از  حال  به  تا  که  آنچه  از  استفاده  با   سپس،  .شدند   کشیده  چالش  به  جدید   های  سیستم  و

  تا   شد   خواسته   آموزان   دانش  از   شده،  آموخته   دیجیتالی   های  تکنیک  و  است  گرفته  قرار  مطالعه   مورد  طراحی  تجارب

  و اتکابنفس   و   مدنی  اجتماعی، پذیری  مسئلیت  اضافی  عناصر  گنجاندن  با  را   بحرانی  شرایط   که  کنند   طراحی  پروپوزالی

  نحو   به   را   خود   طراحی   پیشنهادهای  تا   کرد   تشویق   را  دانشجویان  چارچوب  این .  کند   حل  واکنش،   و   تطبیق   همچنین

  چگونگی   کردن   پیدا  به   مداوم   طور   به   بتوانند   تا  کنند   عملی  خود،   عالقه  مورد   موضوعات  سمت  به   نوآوری   و   فعال

  دربرگیرندگی   با   مخصوصا  گهواره  به   گهواره  رویکرد   های  وعده  با  آن   بنابراین،.  کنند   کمک  ها  محیط   و   چیزها  بازسازی

) میگردد  تراز  ،"میدهیم   مفهوم   چیزها  به  که   روشی  بازسازی"  مفهوم   .McDonough & Braungart, 2010)  

  در   قدیمی  آوری  فن  با  های  راهکار  دیجیتالی،  ساخت  برابر  در  دستی  فرآیندهای  دیجیتال،  برابر  در  آنالوگ  تجارب

 هستند   متضادی  های  جفت  از  بعضی  جدید،  مواد   برابر  در  شده  ذخیره /    مجدد  استفاده   و  پیشرفته  های  فناوری  مقابل

  "ها   عدسی"  این.  گیرند   می   قرار  استفاده   مورد   آموزان   دانش  کار  بررسی   و   تحقیق   عملیات  اصلی   ابزار   عنوان   به  که 

  به  منجر   و  کردند   آغاز  موجود  های   زمینه   در   را  کاوش   خودش،  های   تکنیک  ی   دوگانه   متناقض   های  جنبه   با  همراه

 .شد  سابقه بی  فضایی  شرایط  ایجاد

  متنوع  استفاده  طریق  از  امر  این.  شد   ای  کننده  قانع و  متفاوت  نتایج  به  منجر یادگیری  تا واگرا  و  غیرخطی   رویکرد  این

  و   دستی   های  نقاشی  کالژها،  ها،  فیلم  ساز،  دست  و  دیجیتال  های  مدل  از   استفاده  تجربی،  و  ای   رسانه  های   تکنیک  از

  و   گروهی  کار  میان   در  فردی  کار.  یافت  افزایش  بعدی،  سه  سازی  مدل  های  تکنیک  و  نریتیوها  نصب،   دیجیتال،  چاپ

. کرد   اندازی  راه   دوباره   مختلف  سطوح   در   را   ها  پروژه  تیمی  و  شخصی  تصمیمات  دوی   هر   و  شد   پراکنده   ها   پروژه

  نمایش  مانند   نیافته  توسعه  خاص  های  مهارت  افزایش  برای  استودیو  در  شده  انتخاب  های  کارگاه  از  ای   مجموعه

  به (  طراحی  مدیریت  و   ساخت  فرآیند   طراحی،  توسعه   جمله  از )  دیجیتالی  های  مهارت   و  ارتباطی   های   مهارت  بصری، 

 .شد  گرفته  کار



 

 

  یکپارچه  تفکر   که   اند   برده   پی   واقعیت   این  به   پراهمیت،  بسیار  یادگیری   فرایند   این   طریق  از   معلمان  و   آموزان   دانش

  عمل   امروز   جهان  چگونه   اینکه  مورد  در  ما  درک   هرچه.  باشد   شده  بازسازی  جامع   آموزش   یک   خدمت  در   باید   سازی

  و   رفع   را  پیچیده   مسائل  ما  اگر.  دهیم  توسعه  توانیم  می   آینده  برای  را  بهتیر   طراحی  راهکارهای  باشد،  بیشتر  کند   می

  که   کند   می  عبور  انضباطی  مرزهای  از   همکاری،  بین  حتی   یا  و   چند   بین،   های   همکاری  طریق  از   تیمی  کار  کنیم،  حل

  آن  از  پس   فقط .  کند   متحد   را  ها   مهارت  و   ابزار   ،( Nicolescu،  2002)   را  انضباطی  دانش  از   هایی  بخش   است  ممکن

  داشته   طراحی   طریق   از   شریر  مشکالت   حل   در   شدن  توانمند   و   طراحی  برای   جامعتر   رویکرد   یک   بود   خواهیم   قادر 

 .باشیم
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. اند   داشته  کار بازار  در   دانشگاه التحصیالنفارغ  فرصتیابی برای  هایی   راه  کشف منظور  به  هایی  تالش  تابحال  مدرسین

 ممکن   بازار  های   فرصت   به   التحصیالنفارغ   پیوند   چگونگی  از   جامعی   درک   ایجاد   در   شکست  که   کنیممی   استدالل

  و   ایم،   کرده  تمرکز  شده  تکمیل  محصوالت  با  رابطه  در  طراحی  کار  روی  اغلب  که  باشد   این  بخاطر  آن  از  بخشی  است

  کنند،   اعمال  را  خود   دانش  و  ها  مهارت  بیشتر   های  فرصت  با  توانند   می  بیشتر  احتماال  معماران   که  را   ها  زمینه  دیگر

 . ایم گذاشته  کنار

  یک  با  را  جدید   های  آموزش   شوند،  می  هدایت  بازار  اقتصادهای  وسیله  به  امروز  جوامع  ناپذیر،  اجتناب  صورت  به

  طراحی  محصوالت  برای  طراحی  تفکر  که  است  این  از  حاکی  ادبیات.  کشند   می  چالش  به   سواالت  از  جدید   مجموعه

  دارد  اهمیت  نیز  ارتباطات  و  فروش   قابلیت   گرفتن  نظر  در  و   برود  فراتر   زیبایی   و  استفاده  قابلیت  عملکرد،  نظر  از  باید 

(Krippendorff ،  2005  )برای  مانعی   نباید   این   اما  است،  متفاوت   طراحی   تمرکز  خالق  رشته  نوع   هر   در   البته  

 . نمایند  تبدیل فرصتی   به را آن  امروزی، دهندگی  توسعه بر  عالوه باید  طراحان باشد، ها مهارت  شناسایی از جلوگیری 

  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  سطح  یک   در   تغییرات  اگر   باشند،  ناکارآمد   نحوی   به  بازارها  اگر   که   کند   می   اشاره   ادبیات

 توانند   می   ها   فرصت  کنند،  می  فراهم   را   جدیدی  دانش   که   شود   کشف  جدید   اختراعات  اگر   بیفتد،   اتفاق   جمعیتی  یا

) باشند   داشته  وجود  .Venkataraman ،  1997  .)شناسایی  برای   را  آموزشی   های  مدل  توانیم   می   چگونه   اینکه  

  بخشیم،  بهبود   آنها  از   حاصل  سود   و   ارزش   همزمان   ارائه   و   ای  حرفه   های  فرصت  ایجاد   حتی  یا   و   آموزان   دانش   آموزش 

 . دهیم  قرار بحث مورد آینده در  باید  که است سناریویی

.  شود  تعبیه   معماری   درسی   های  برنامه   در  مهم  جنبه  یک   عنوان  به   تواند   می   نیز   ها  فرصت  از  برداری   بهره   و  شناسایی

 موقعیت   در   را  ها  فرصت   تا  کند   تشویق  را  آموزان   دانش  باید   انضباط،   و   نظم   به   گرایش   وجود   با  ما،   آموزشی   سیستم

  فعلی  مشکل  وضعیت   با  جدید   و   متفاوت   های   دیدگاه   ارائه  با  و   دیده   ریسک   چشم  به   را  آنها  دیگران  که   ببینند   هایی

  شود   می   کارآفرینی   روحیه  ایجاد   باعث  آموزان  دانش  از  حمایت  برای  مدرسین  مستلزم  این.  شوند   روبرو 

(Richardson ،  2011) ،  این.  شود  نمی   تعریف  مدیریتب  های   مهارت  و  کار  و   کسب  های   مدل   توسط   انحصاراً  که 



  و تعقیب  فرایند  طریق  از همچنین بلکه یابد، پرورش  آموزشی یادگیری  فرآیند   طریق از تواند  می که است ذهنیت  یک

 .بخشید  توسعه  را آن  میتوان  نیز خود شخصی های حرفه  توسعه حتی یا

 

 . بحث6

  و  پیچیده   سناریوهای  به   پاسخگویی  توانایی  که  دارند   را  امکان  این   طراحی  استودیوی   فرآیند   طریق   از  آینده   معماران

  شایسته   آینده  در  که  کنند   تبدیل  ای  سابقه  بی  و   نظیر   بی  معماری   به   را   آنها  و   باشند   داشته  را  تغییر   حال  در   همیشه

 . شود می  تر  جذاب و  تر

  طور   به  استادان  و  آموزان  دانش  که  را  تجربی  پارادایم  یک  تواند   می  تحقیقی  و  یکپارچه  عمل  با  یادگیری  رویکردهای

  بینش  ایجاد  در   را   آموزشی  های  زمینه   و  کنند   اتخاذ   کنند،  می  همکاری  رشته   این  مرزهای  تحقق   جهت  در  یکسان

  به   کارآفرینی  های   ذهن  توسعه  برای   آموزان  دانش توانایی  از  باید   یادگیری   نتایج  و  آموزشی  اهداف.  کنند   تبدیل  جدید 

  مهارت  ارتقاء   به   باید   نیز   تربیت  و   تعلیم   .کند   پشتیبانی   ای  حرفه   و   بازار   های   فرصت   به   پاسخ  چگونگی   درک   منظور 

  مجموعه  یک   در   آینده   ای   حرفه   کارهای   انجام   در   آنها  به   کمک  منظور   به   آموزان   دانش   های   همکاری  و   ارتباطی   های

  کردن   پر   برای   فرصتی   طراحی،  استودیوی   طریق   از .  کند   کمک   ای   رشته   بین   های   تیم  و   مشاوران   از   ای   گسترده 

 . دارد  وجود ای  حرفه  بازار در  آموزان   دانش ارتباط  ایجاد منظور به  زودی  به  صنعت  و  دانشگاه بین  بالقوه  شکاف

  در   که  شناسی  روش   دنبال  به   کند،   می   عمل   عنوان   به   تربیت  و   تعالیم   مجدد   تعریف   منظور  به   معماری   ترتیب   بدین

  شهود   و   نوآوری  با  علمی   گیری   سخت   با  و   خورد   می   پیوند   آکادمیک  و  انضباطی   شناختی،  معرفت  مرزهای   سراسر

 کسب  جای   به  که  است  مبتنی   آموزانی   دانش   بر   یکپارچه  تمرین  بر  مبتنی  یادگیری  ارزش   بنابراین، .  شود  می  ترکیب

  منظور   به   بازده   پر   ارزشمند   آموزش   مدل   به   تبدیل   میتوانند   اهداف   این.  میکنند   جایگزین  را   ای   رشته   دانش   دانش،

 .باشد  آینده  مسائل همچنین و  جاری  مسائل به  پرداختن
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