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 معماري، امکان تعامل هاي  آنها، عالوه بر طراحی بهینه طرح کارگیري خالقانه ی به داشتن اطالعات فنی کافی و توانایمعماران با :چکیده

بخشی از راهکارها جهت ایجاد چنین شرایطی، مرتبط با . اي، خواهند داشت ن سازه، برق و تأسیسات، در محیط حرفهابهتر با مهندسهرچه

یند ا فنی در فرهايصورتی که دانش نظري درس  فنی رشته معماري است؛ به هاي آموزش درس بازبینی محتواي آموزشی و شیوه

 کارآمد در آموزش  پژوهش، دستیابی به محتوا و شیوههدف اصلی .  آنها نمود پیدا کند زي دانشجویان کسب شود و در توانایی طراحانهاندو هتجرب

این تحقیق از نوع کاربردي و روش تحقیق آن پیمایشی بوده .  کارشناسی معماري است نیکی ساختمان به دانشجویان دورهدرس تأسیسات مکا

شناسی آموزشی  نظریات روان نامه براساس مطالعه پرسشهايپرسش. نامه صورت گرفته استاي و تدوین پرسش  مطالعه کتابخانهو از طریق

یادگیري مبتنی بر آنها، یادگیري فعال، مروري بر شرایط موجود ـ  ی و رویکردهاي یاددهیگرای گرایی، ساخت  مکاتب آموزشی انسان ر زمینهد

 فناوريآموزشی پیشنهادي، مبتنی بر  ن یک ابزار کمکـان و همچنیـاي برتر جهـه اري در سه نمونه از دانشگاهـمعم آموزش  نهـدر زمی

آموزشی   آموزشی و ابزار کمک  محتوا، شیوه ادي حاصل از این پژوهش در زمینهکارهاي پیشنه راهنهایتاً. افزوده، شکل گرفته استواقعیت

اي در تعامل با معماران، گذاشته شده است، که   فعالیت حرفه  درس تأسیسات مکانیکی ساختمان، با سابقهناادتپیشنهادي، به نظرسنجی اس

هاي مختلف و  نشان از تأکید بر برگزاري بخشی از واحدهاي درس به صورت کارگاهی، برقراري ارتباط با درس کارگاه طراحی معماري در ترم

هاي ایجاد نقش فعال براي یادگیرنده، افزایش دقت و تمرکز یادگیرنده، تقویت امکان تجسم  جنبهآموزشی پیشنهادي از مقبولیت ابزار کمک

  .  بر کالبد معماري داردأثیرات نهاییفضایی اجزا و مسیرها و آگاهی از ت
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 مقدمه .1

 آموزش معماري در ایران، تالش جهت ایجاد ارتباط متقابل پویا میان  ترین مباحث موجود در زمینه یکی از مهم

در مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس . و طراحی معماري است)  فنیهايویژه درسبه( نظريهاي درس

ی  وزارت فرهنگ و آموزش عالریزينامهشده توسط شوراي عالی بردوره کارشناسی مهندسی معماري، تدوین

ي عمومی ها  کارشناسی معماري پرورش استعداد خالقه، انتقال دانش و مهارت  هدف دوره،)1377(

ی تبدیل دانش مرتبط با توانای. ی عمومی در این رشته بیان شده استحرفه معماري و حصول کارای

   ارائه نیازمند تمهیدات ویژه در زمینه شیوه معماري در دانشجویان،  طراحی معماري، به مهارت حرفه

هایی  در این راستا در شرح درس مذکور توصیه.  نظري و کارگاه طراحی معماري استهايدرس

زمان کردن هاي عملی از کاربرد در طراحی، هم ها و مثال همچون آموزش دروس نظري با تمرین

ثر در طراحی و ارجاع به ؤجانبه به عوامل م مههاي مرتبط براي ایجاد تعامل میان آنها و توجه ه درس

 نزدیک به دو دهه در این شیوه آموزش، نشان از  اما تجربه. ن مختلف ارائه شده استامتخصص

عنوان مهارت دن آنها براي دانشجویان، بهکر نظري و کاربردي هاي آموزش درس هایی در زمینه کاستی

  .طراحی، دارد

اي و تأسیساتی، در رشته   سازههاي فنی، همچون درسهايسهاي نظري به در اختصاص واحد

ر کرده است، به صورتی که، بیشتر دشوا تبدیل دانش مربوط، به مهارت طراحی را هرچه معماري زمینه

د و در پایان نیز وشمی منقطع اکتفا ياه تعدادي نمونه طراحی یا انجام تمرین  به مشاهدهنهایتاً

عنوان یک زمینه کارگاه طراحی، به. گیرد  اساس دانش آنها انجام میسنجش دانشجویان تنها بر

یادگیري است و از  ـ ی در یاددهیگرای  ساخت له، منطبق با نظریهئرویکرد یادگیري مبتنی بر حل مس

 چنین ).Eilouti, 2007( شود  بر کار گروهی و عملی محسوب میاي متکی رشتههاي میان آموزش

 فنی در طراحی معماري است؛ هايکارگیري دانش مربوط به درسبی براي بهاي، شرایط مناس زمینه

 خودپژوهشی و امکان  اما با این تأکید که کسب دانش فنی رشته معماري نیازمند پرورش روحیه

ژوهشی، و ی، با محوریت خودپگرای رویکرد یادگیري انسان. ی استن فناتعامل با متخصص

  تواند راهگشاي مسائل موجود در زمینه از طریق انجام دادن، میی، با محوریت یادگیريگرای ساخت

  .  معماري باشد آموزش دروس فنی رشته

گرا و فعال، بررسی گرا، انسان اصول یادگیري ساخت  هدف این پژوهش این است که با مطالعه

 چند دانشگاه  معماري در  آموزش رشته شناسی آموزشی و مقایسه با شیوهمنابع موجود در زمینه روان

یکی ساختمان و  اصالح محتوا و شیوه آموزش درس تأسیسات مکانبرايبرتر جهان، راهکارهایی 

افزوده جهت آموزش این درس ارائه دهد و در آموزشی مبتنی بر فناوري واقعیتهمچنین ابزاري کمک
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انیکی ساختمان  درس تأسیسات مکانادت نفر از اس12ادامه این راهکارها و ابزار را به نظرسنجی 

  . بگذارد

  

  روش انجام پژوهش .2

اي و تدوین این تحقیق از نوع کاربردي، روش تحقیق آن پیمایشی، و از طریق مطالعه کتابخانه

له تحقیق در بخش مقدمه، به مطالعه ئدر این پژوهش پس از بیان مس. نامه صورت گرفته استپرسش

ی و گرای گرایی و ساختآموزشی انسانشناسی آموزشی در زمینه مکاتب برخی نظریات روان

 نظریات مربوط به یادگیري فعال ،همچنین. یادگیري مبتنی بر آنها پرداخته شد ـ رویکردهاي یاددهی

ه ـود در زمینـ نظریات موجدر ادامه بر اساس. دـی قرار گرفتنـتر مورد بررسصورت دقیقبه

ه آموزش معماري نوري بر شرایط موجود در زمی با مرنیزی، یادگیري فعال و گرایی، انسانگرای ساخت

هاي برتر جهان، راهکارهایی در جهت اصالح محتوا و شیوه آموزش درس در سه نمونه از دانشگاه

افزوده،  واقعیتفناوريهاي همچنین با بررسی قابلیت. تأسیسات مکانیکی ساختمان در نظر گرفته شد

ثیرات کاربرد ابزار أراهکارها و ت. شدس مذکور پیشنهاد ي جهت آموزش درفناورابزاري مبتنی بر این 

 نفر از خبرگان آموزش درس تأسیسات 12نامه، به نظرخواهی پیشنهادي، در قالب یک پرسش

 سال سابقه در تدریس درس تأسیسات 5افرادي که عالوه بر حداقل . مکانیکی در ایران گذاشته شد

هاي در پایان داده. اي، را نیز داشتنددر محیط کار حرفهن معمار، امکانیکی، سابقه تعامل با مهندس

  .نامه مورد تحلیل قرار گرفته استآوري شده از طریق پرسشجمع
  

 نامهطراحی پرسش  

 با امکان افزودن اي، گزینهچند پرسشاي شامل تعدادي  نامهدر روند انجام این تحقیق پرسش

 درس تأسیسات مکانیکی انادت تن از اس12ار شونده، تهیه شد و در اختیتوضیحات توسط مصاحبه

 به بررسی شرایط موجود هاپرسشبخش اول . کارشناسی چند دانشگاه برتر کشور قرار گرفت  دوره

 باره درانادت برگزاري کالس و نظر اس  آموزش درس، نحوه  پیرامون شیوههاییپرسشپرداخته و 

شود؛ که هدف از آن شناخت شرایط  مل میهاي آموزشی مختلف را شا برخورد دانشجویان با روش

 کارگاه هاي برگزاري کالس و میزان ارتباط درس تأسیسات مکانیکی با درس کنونی آموزشی، نحوه

 آموزشی در مورد راهکارها و ابزار کمکانادت به نظرسنجی اسهاپرسشبخش دوم . طراحی معماري است

کل واحد یا بخشی از واحدهاي درس  تغییر: راهکارهایی شامل. پردازد پیشنهادي این تحقیق می

هاي این درس با  تأسیسات مکانیکی از واحد نظري به واحد عملی یا کارگاهی، همگام شدن آموزش

 درس تأسیسات  عنوان پروژه کارگاه طراحی به هاي مختلف، انجام پروژه دروس کارگاه طراحی در ترم
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 پایانی هايپرسش. هاي معماري و مکانیک ن رشته مشترك میان دانشجویا ی و تعریف پروژهمکانیک

آموزشی مورد نظر این پژوهش است که پس  درمورد سیستم کمکانادتبخش دوم، مربوط به نظر اس

افزار  این سیستم، در قالب یک نرم. اند هاي آن، پرسیده شده  عملکرد سیستم و قابلیت از معرفی نحوه

هاي  هاي میدانی، از طریق موبایل یند برگزاري بازدیداه، در فرافزود واقعیتفناوريکاربردي مبتنی بر 

ها، به دانشجویان اطالعات تکمیلی داده و شرایط یادگیري فعال را براي آنها مهیا  هوشمند و یا تبلت

ثیرات احتمالی آن در أ تبارهآموزشی پیشنهادي، در  مربوط به سیستم کمکهايپرسش. کند می

 . ، استانادتسات مکانیکی، از دیدگاه اسیند آموزش درس تأسیافر

  

  پیشینه تحقیق .3

   فنی رشتههاي آموزش درس  اصالح شیوه هاي پیشین در زمینه نهادي پژوهشراهکارهاي پیش

بندي  یادگیري دسته ـ ریزي و شیوه یاددهی هاي اصالح محتوا، برنامه توان در بخش معماري را می

 هايهمگرایی در آموزش محتواي درس« پژوهشی با عنوان، در)1387( دل  حسینی و طاهرطلوع.کرد

مین أهاي فناوري، پیکربندي، ت زمانی محورهاي آموزشی در زمینه ، بر ضرورت هم» معماري فنی رشته

کنند که دانشجویان  اند و پیشنهاد می کید کردهأسو ت گرا و هم اي وحدت پردازي، به گونه ی و ایدهکارای

هاي متعدد و بازدیدهاي مفید کارگاهی  اي عملی و عینی بیشتر، کارآموزيه  از آموزشدمعماري بای

  .برخوردار شوند

یند آموزش ااي در فر هاي انتقال مفاهیم سازه مشکالت و پیچیدگی« اي با عنوان در مقاله) 1394( زاده تقی

ترین مقاصد   مهمعنوانهاي جدید آموزشی و لزوم تلفیق فن و هنر، به به تهیه و تدوین سرفصل ،»معماري

اي،  هاي سازه اي و مفاهیم پایه در درك رفتار سیستم تدریس رفتار سازه. کند مدارس معماري کشور، اشاره می

اي  ازهـ سهـاي درس هـاري و ارائـري معمـعنوان عنصکید بر تلقی سازه بههاي محاسباتی، تأ ون نیاز به شیوهبد

  .صل از این تحقیق استصورت واحد عملی از جمله پیشنهادات حابه

 کارگاه مصالح و ساخت و مصالح هايراهبردهاي ارتقاي کیفیت آموزش درس«  دیگري با عنوان در مقاله

را در قالب یک » مصالح ساختمانی«و » کارگاه مصالح و ساخت« ، تلفیق دو درس»ساختمانی در رشته معماري

  ). 1395حسینی،  دي و آقاآبا رستمی نجف( کارگاهی، پیشنهاد شده است ـ درس نظري

هاي آموختهدانشاي   فنی در توان حرفههايراهکارهاي ارتقاي نقش درس«  تحت عنوانپژوهش دیگري

 این  شامل که فنی ارائه کرده استهاي آموزش درس  نحوه  در زمینه، پیشنهادهایی»کارشناسی معماري

 الگو و سرمشق توسط استاد،  یت، ارائهجاي تأکید بر خالقآموزش مهارت روشمند به: شودموارد می

معرفی منابع معتبر مقررات و جزئیات و انتظار از دانشجو براي فهم و انتخاب راهکار مناسب، درگیر 
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هاي منتخب عمرانی در دست  کردن دانشجو با مراحل طراحی از فاز صفر تا جزئیات اجرایی در پروژه

 فن ساختمان و  هزهاي حو کارشناسی، افزایش سهم درسدانشگاه، افزایش تعداد واحد کارآموزي دوره 

صورت گروهی با طراحی و نظارت تمامی نامه کارشناسی بهکارگاهی کردن آنها، گذراندن واحد پایان

  ).1392آبادي و جهانبخش،  رستمی نجف(  اجرایی تحت نظارت استادان راهنما مراحل یک پروژه

هاي تعاملی بر بهبود کیفیت آموزش  ارگیري چند رسانهکهثیر بأت«  در مقاله) 1392( سلیمانی

 آموزش براياي  آموزشی چندرسانهبه معرفی نقش و امکانات ابزارهاي کمک»  معماري سازه در رشته

 کندمیپذیر  این ابزارها متصور ساختن مفاهیم انتزاعی را امکان. پردازد سازه به دانشجویان معماري می

  .دهد فعال در آموزش دخالت میصورت بهو دانشجویان را 

 فنی، بر هاي اهمیت آموزش کارگاهی در کنار آموزش نظري درس رو با فرضیهپژوهش پیشِ

یند اهاي این درس در فر  و اعمال آموختهرد آموزش درس تأسیسات مکانیکی تمرکز دا بازبینی شیوه

هکاري براي جبران کمبود هاي متمادي، را طراحی متداول در کارگاه طراحی معماري را، در ترم

 بازدیدهاي میدانی ي براي ارتقا،همچنین. پندارد امکانات و زمان، جهت آموزش در حین ساخت می

آموزشی شود، ابزاري کمک  براي آموزش درس تأسیسات مکانیکی ساختمان برگزار می معموالً،که

 درس تأسیسات انادتی اس و راهکارهاي پیشنهادي را به نظرسنجهاهدهد و این فرضی پیشنهاد می

  . گذارد مکانیکی ساختمان می

  

  مبانی نظري .4

 گرا در آموزش معماريگرا و ساختیاددهی انسان ـ یادگیري  

ها، گفتار و نگرش  یکسب دانش و ایجاد تغییر در توانایاندوزيِ منجر به  یند تجربها به معناي فر»یادگیري«

 ادگیريیـ  رویکردهاي یاددهی. استهاي متفاوتی  سبک، با رویکردهاي مختلف، مبتنی بر )1386 سیف،(

متناسب با هر زمینه آموزشی، بر اساس اهداف نظام آموزشی، نوع شاگرد، نوع محیط یادگیري و 

 مهرمحمدي،  وشعبانی ورکی(شوند  هاي آموزشی، انتخاب میهاي موجود بر سر راه فعالیت محدودیت

1377.( 

یادگیري مربوط به مکاتب رفتارگرایی، -ویکردهاي یاددهیشناسی آموزشی، راز دیدگاه روان

یک جایگاه   که هرهستندهاي آموزشی دترین رویکر ی از مهمگرای گرایی و ساخت گرایی، انسان شناخت

 حسی،  ترتیب تجربه مذکور منبع شناخت را به مکاتب چهارگانه. خود را در نظام آموزشی دارند

یادگیري  ـ در رویکردهاي یاددهی. )همان( دانند خت معرفت میاستدالل منطقی، شهود شخصی و سا

شود و پس  شده توسط معلم ارائه میی، موضوعاتی از پیش مشخص و در قالبی تنظیممکتب رفتارگرای
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شود؛ در رویکردهاي  ها در موقعیت مشابه از دانشجویان خواسته می از دریافت توسط دانشجو، آموخته

ی، پس از تجارب یادگیرنده در راستاي فهم مفاهیم، مفاهیم و اصول ایگر به مکتب شناختمربوط 

ل یادگیرنده در تکالیف متنوع بررسی ها و دالی شود و نهایتاً پاسخ توسط معلم ارائه میروشنگر مشکل، 

   مواجهه ی، یادگیري از مرحلهگرای یادگیري مربوط به مکتب انسان- در رویکردهاي یاددهی. شود می

 بینش و شود و نهایتاً فرد معرفی میله به ئشود، منابع مرتبط با حل مس  آغاز می لهئ مس عیتفرد با موق

 شوند گیرد و به سوي اهداف جدید و اقدامات یکپارچه برانگیخته می آگاهی فرد مورد سنجش قرار می

نی گرا، معرفت، ساخت یادگیري ساخت- در رویکردهاي یاددهی). 1377شعبانی ورکی و مهرمحمدي، (

د و فرضیات مورد آزمون قرار وشمیسازي انجام  ، فرضیهپرسش مواجهه با  است؛ پس از مرحله

افتد، هاي طراحی معماري اتفاق می آنچه که در روند کارگاه). 1395حسینی و همکاران،  (گیرد می

 فنی هاي درسطور معمول در روند آموزشگرا است و آنچه که به یادگیري ساخت ـ یند یاددهیامنطبق با فر

  .ی استییادگیري رفتارگرا ـ هاي ایران در جریان است، منطبق بر اصول یاددهی  معماري دانشگاه رشته

الوسون
1

هاي  دانش طراحی معماري را بیشتر متکی بر اندوزش تجارب ملموس از پیشینه) 2004(

به نقل از (ظري هاي معمول آموزش ن  تا یادگیري مفاهیم انتزاعی از طریق روشددانمیطراحی 

ترین شیوه  گرا متناسب یادگیري ساخت ـ ؛ درنتیجه رویکردهاي یاددهی)19 :1391طلیسچی، 

له، منطبق بر ئعنوان یک رویکرد یادگیري مبتنی بر حل مسکارگاه طراحی به. آموزش براي آن است

 فرضیات نجشیندي مشارکتی با استاد خود، به سا و دانشجو طی فرگرایی است اصول نظري ساخت

رود که دانشجو فنی نیز این انتظار میهاي در زمینه درس. پردازدی به مسئله میخود در پاسخگوی

  . کار گیرد  هاي مربوط به این دروس را در کارگاه طراحی معماري به شده در کالسواند دانش کسببت

هاي  به آموختهبه همین دلیل، کارگاه طراحی معماري فرصت مناسبی براي ایجاد احساس نیاز 

اي پسینی، نسبت به احساس  دروس در صورتی که در رابطهاین بنابراین یادگیري . دروس فنی است

تواند کاراتر  نیاز موجود در درس کارگاه طراحی معماري، با موضوع طراحی مشخص، قرار گیرد، می

ی یتواند توانا  مییند کسب دانش دروس فنیاقرار دادن خودپژوهشی در فربر  تأکید ،همچنین. باشد

  ـبنابراین رویکردهاي یاددهی. فرد را در مراجعه به منابع دانش فنی مرتبط، در هر زمان، توانا سازد

تواند  اه طراحی معماري، میـگراي کارگ  ساخت هـی، در زمینگرای ب انسانـري مبتنی بر مکتـیادگی

  .ی طراحی دانشجویان باشدبه توانای  تبدیل دانش دروس فنی هاي موجود در زمینه گشاي کاستیراه
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 اهمیت نقش فعال یادگیرنده در آموزش معماري  

دیوید کلب و . ثیرگذار در انتخاب رویکرد آموزشی، سبک یادگیري غالب یادگیرندگان استأاز عوامل ت

فراي
1

 سازي انتزاعی کردن یا مفهوم  فکر هاي یادگیري را به چهار دسته طور کلی سبکبه) 1975(

یادگیري از راه ادراك و (  تأملی ، تماشا کردن یا مشاهده) انفرادي دگیري از راه تفکر و مطالعهیا(

و ) یادگیري از راه انجام دادن کارها( زمایشگري فعالآ، انجام دادن یا )استفاده از عناصر بصري

به نقل از ( اندتقسیم کرده) یادگیري از راه شهود حاصل از تجارب تازه(  عینی احساس کردن یا تجربه

هاي مختلف از   کامل در موقعیت کنند که یادگیرنده همچنین بیان می. )1393فرضیان و کرباسی، 

 اي در کند؛ با وجود اینکه هر یادگیرندههاي یادگیري متناسب با همان موقعیت استفاده میسبک

س یادگیرندگان به چهار  بر یکی از این چهار شیوه تسلط بیشتري دارد و بر این اسامجموع، عمدتاً

هاي  در نتیجه،  نیمی از روش). 1392سیف،  (اندپرداز، فعال و عملگرا قابل تقسیم متفکر، نظریه دسته

ها یا اندیشیدن به پیامدهاي عمل   عملی، تجربه، آزمایش اندیشهیادگیري مربوط به انجام دادن، کارِ

هاي مختلف،  ن به دیدگاهدن، فکر کردـیردن، اندیشـاهده کـوط به مشـت و نیمی دیگر مربـاس

 فعال و  مطالعات پیشین نشان داده است که دانشجویان دسته. ی استگرای گرایی و کمال منطق

 ياهبنابراین تمرین). Demirbas & Demirkan, 2001(گرا در حل مسائل معماري تواناترند  عمل

ی گرای ب با سبک یادگیري فعال و عملاس آنها، بایستی متن  تقویت توانایی حل مسألهبرايمناسب 

مند است که به معناي قرارگیري   آموزش معماري، یادگیري موقعیت بر این اساس بهترین شیوه. باشد

، در مراحل مختلف است؛ که انادتیادگیرنده در موقعیت واقعی طراحی و اجراي ساختمان، زیر نظر اس

پذیر نبوده است و در  ظام آموزشی حال حاضر امکانهایی است که در ن نیازمند امکانات و زیرساخت

کارهایی همچون اما راه. این راستا، تنها به اختصاص تعداد اندکی واحد کارآموزي بسنده شده است

عنوان به( هاي طراحی معماري یند آموزشی کارگاها فنی در فرهاي درسانادتمشارکت دادن اس

جهت ( هاي هدفمند و برگزاري بازدید) فنی در طراحیکارگیري دانش  گرا جهت به اي ساخت زمینه

تواند اندکی از کمبودهاي موجود در زمینه یادگیري  می)  مصادیق اجرایی دانش فنی مشاهده

 .  فنی را جبران کندهايسمند و آموزش فعال و عملگراي در تموقعی

 آموزش دروس فنی  تر به اهمیت آن در زمینه گرا، که پیش گرا و ساخت در رویکردهاي انسان

 میان آنها دوجانبه و  آموزمدار است و رابطهیند، دانشاگر دارد و فر اشاره کردیم، معلم نقش تسهیل

  ی تمایل به یادگیري و آگاهی از نحوهگراییادگیري مکتب انسان- در رویکرد یاددهی. مشارکتی است

گیرند که به داشتن آن نیاز و د میآموزان چیزي را یاتر است و دانش یادگیري از کسب اطالعات مهم

____________________________________________________________________ 
 

1. Kolb & Fry 
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  داشته باشدردار بر رفتاثیر معناأتواند ت یا عالقه دارند و تنها یادگیري حاصل از خودپژوهشی می

گرا نیز شامل فراهم آوردن  رویکرد طراحی آموزشی ساخت). 1377 مهرمحمدي،  وشعبانی ورکی(

 است و بر اصولی مانند مشارکت فعال یندهاي یادگیريامحیط، منابع و شرایط پشتیبانی از فر

 کید داردأگشایی و یادگیري گروهی ت لهئهاي واقعی مس یند یادگیري، ایجاد زمینهایادگیرنده در فر

)Joassen, 1991.(  

 
 هاي معماري ایران و جهان شیوه آموزش درس تأسیسات مکانیکی ساختمان در دانشگاه  

، درس )1377 (عالی ریزي وزارت فرهنگ و آموزش مهعالی برنا شده توسط شورايدر سرفصل تنظیم

 معماري، در قالب دو واحد نظري و با   کارشناسی رشته  براي دانشجویان دوره»تأسیسات مکانیکی«

، 2هاي طراحی معماري  در سرفصل درس. بینی شده است نیاز درس تنظیم شرایط محیطی پیش پیش

هاي موضوع طراحی، و در درس  یسات موردنیاز کاربريمین تأسأ و طراحی نهایی نیز به لزوم ت5، 4

 اجرایی مناسب در رابطه با مسائل تأسیساتی و تلفیق آن با عوامل   شیوه طراحی فنی به لزوم ارائه

آنچه از «: هاي طراحی معماري گفته شده که همچنین، در مورد درس .معماري اشاره شده است

هاي موردنیاز  هاي دانش انشجو با سرنخد این است که درو هاي معماري انتظار می جامعیت پروژه

د و نیاز به یادگیري مباحث آن شورو ه روب، دوره استهايواقع محتواي سایر درسطراحی که در

هاي عملی   تمرین  نظري با مشاهدههاهمچنین بر لزوم توأم بودن محتواي درس. »ها افزایش یابد درس

آموزش علوم مهندسی یا «ندیمی در پژوهشی تحت عنوان . تهاي موردي اشاره شده اس و پروژه

شامل عمران، برق و ( کارشناسی مهندسی فنی را  هاي آموزشی دوره ، برنامه»طراحی مهندسی

له در شرایط ئبرانگیز حل مسهاي چالش دن یادگیرنده با موقعیتنظر مواجه نکر، از نقطه)مکانیک

 یا به »توانش«و » دانش« آموزش را کسب   دو هدف عمدهندیمی. واقعی، مورد نقد قرار داده است

کند و  معرفی می»  و رویدادهاچگونگی مداخله در اشیا«و » دادها و رویشناخت چیستی اشیا«عبارتی 

هاي طراحی مهندسی را پرداختن به توانش دانشجویان و چگونگی مداخله در اشیا و   رشته وظیفه

ی شناسی و معنای ي، اقتصادي، اجتماعی، کیفی، زیباییارکردبه وجوه مختلف کرویدادها، باتوجه

اي براي کاربرد عملی دانش   معماري را زمینه داند و سنت آتلیه یا کارگاه طراحی در رشته می

 آموزش طراحی مهندسی در   شرایطی مشابه با چنین کمبودهایی در شیوه)1391ندیمی، ( پندارد می

 در قالب هار این درسنظواي مدـمحت.  معماري نیز وجود دارد شته فنی رهايهاي فنی، در درس رشته

 انادتکارگیري دانش مربوط زیر نظر اس شود و فرصت به  نظري آموزش داده میواحدهاي صرفاً

 .هاي کارگاهی در نظر گرفته نشده است متخصص در کالس
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 نظري و هايمیان درس معماري براي ایجاد ارتباط متقابل   کارشناسی رشته در شرح درس دوره

هاي عملی از کاربرد در طراحی،  ها و مثال  با تمرینهمراههایی همچون آموزش  طراحی معماري توصیه

ثر در جانبه به عوامل مؤ آنها و توجه همههاي مرتبط براي ایجاد تعامل میان  زمان کردن درسهم

اما با این ). 1377ریزي، رنامهشوراي عالی ب( ن مختلف ارائه شده استاطراحی و ارجاع به متخصص

 نظري و کاربردي نبودن آنها براي هاي آموزش درس  شیوه هایی در زمینه ن کاستیهمچناوجود 

  در ادامه، مروري بر شرح درس دوره. شود هاي طراحی معماري دیده می دانشجویان در درس

 فنی ساختمان هايدریس درس ت هاي برکلی، کمبریج و شفیلد و شیوه کارشناسی معماري در دانشگاه

 موردنظر این  لهئ، و مزایاي آنها را در راستاي حل مس)1جدول (ها خواهیم داشت  در این دانشگاه

 که شامل مباحث تأسیسات مکانیکی استی هایجدول مذکور معرف درس. کنیم پژوهش بیان می

  .ساختمان نیز هستند

  

: نشجویان کارشناسی معماري در چند دانشگاه برتر جهان، منابع آموزش دروس فنی ساختمان به داوهشی : 1  جدول

https://ced.berkeley.edu/students/undergraduate-advising/forms-documents, 4th, Jan, 2018 
https://www.arct.cam.ac.uk/admissions/undergraduate/the-course, 4th, Jan, 2018. 

 :ي معماري دانشگاه شفیلد  و کتاب راهنماي واحدهاي درسی رشته

University of Sheffield (2016). School of Architecture Module handbook. 
 

  هاي برگرفته از شرح درس مربوطنکته  عنوان درس  نام دانشگاه

 برکلی انرژي و محیط

مباحث تخصصی در 

  انرژي و محیط

  

 

ی انرژي و طراحی زیست، کارای محیط ایجاد شناخت در زمینه: اهداف -

ترمودینامیک (مسئوالنه، معرفی مسائل عملکرد فیزیکی ساختمان 

 ختمان، موضوعات علوم سا)ساختمان، نور روز، کنترل خورشید

هاي مکانیکی، روشنایی، آکوستیک، میکروکالیمت و  طراحی سیستم(

  )ی بهینه انرژي طراحی با کارای هاي اخیر در زمینه پیشرفت

  در دو سطحيواحد4ترکیب مطالب در دو درس  -

 کارگیري اصول آموزش داده شده در یک پروژه توسط دانشجویان به -

ت آموزش کنفرانسی  ساع3 هفته، هر هفته 15آموزش هر درس در  -

  ساعت بحث پیرامون تحقیقات و پروژه عملی دانشجویان3و 
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  1ادامه جدول 

ــه اي طراحــی  اصــول پای

 محیطی

ترکیبی از اصول طراحی اقلیمی، ترمودینامیک ساختمان، محاسبه  - 

  هاي ساختمانی فاکتورهاي روشنایی و معرفی اصول سیستم

هاي درس طراحی دانشجویان از لحاظ عملکرد  سنجیدن پروژه -

 محیطی

ها و  هاي سال اول در انواع ساختمان شناخت کاربرد آموخته - اصول طراحی محیطی

  ها موقعیت

عنوان بخشی از اي محصول درس طراحی به طراحی محیطی، ساختاري و سازه - 

 ها فعالیت

مطالعات پیشرفته در 

و  فناوري ساخت، تجزیه

 اي و طراحیسازهتحلیل 

محیطی؛ بر اساس 

 هاي موردي نمونه

هاي افراد گروه  ساخت و شرکت در سخنرانیبر اساس بازدید از دو ساختمان درحال - 

  طراحی آنها

 ترم    پایان عنوان بخشی از پروژهشده از بازدیدها بههاي تهیه گزارش -

 کمبریج

  هندسی م طور کامل با همکاري دانشکدهبه - مهندسی معماري

تحلیل با همکاري دانشجویان وتجزیهرفت و برگشت میان طراحی و  -

 فن براي تقویت رابطه میان معیارهاي طراحی و مهندسی

 1 فناوريمحیط و 

 2 فناوريمحیط و 

 3 فناوريمحیط و 

 4 فناوريمحیط و 

 5 فناوريمحیط و 

 شفیلد

 6 فناوريمحیط و 

ارائه ترکیبی از مطالب مربوط به ساختمان و مصالح، محیط و  -

 مقیاس فناوري و محیط ساختمان و معرفی فناوريها، سازه،  سرویس

   ترم مختلف6 درس، در 6شهري محیط در سطوح مختلف، در 

ها بر اساس نیاز کارگاه طراحی آن ترم و به  ئه مطالب در این درساار -

ی در مقیاس هاي بنایی و چوب ترتیب از اطالعات مبنا به ساختمان

  مقیاس شهريکوچک، متوسط و نهایتاً

هاي فردي  ژهآموزش از طریق سخنرانی و کار عملی بر روي پرو -

 دانشجویان

 هاي طراحی هاي کارگاه ها با ترتیب پروژه هماهنگی موضوع سخنرانی -

شده بر روي ، بر اساس کارهاي عملی انجامکامالًترم ارزیابی پایان -

هاي  هاي درس طراحی و دستورالعمل هاي موردي و پروژه نمونه

 پایداري

ها با محتواي  هاي این درس کید بر ترکیب آموزش و کاربرد آموزهتأ -

 هاي طراحی کارگاه

  در جزئیاتفناورانهاهمیت خالقیت معماري در رابطه با راهکارهاي  -
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سات مکانیکی  فنی ساختمان، شامل تأسیهاي آموزش درس  شرح درس و شیوه بر اساس مطالعه

 آموزش و شرح درس تأسیسات مکانیکی   آنها با شیوه ساختمان، در این سه دانشگاه و مقایسه

شناسی  روان ه پیشین در حوز شدههاي ایران، و با در نظر داشتن مباحث مطرح ساختمان در دانشگاه

  : شود ی ارائه مییاهآموزشی، مجموعه پیشنهاد

ات مکانیکی ساختمان، در قالب یک درس واحد، که نی، شامل تأسیسفترکیب واحدهاي  - 

 هايشود که درس این شیوه موجب می. هاي مختلف ارائه شود هاي مختلف آن در ترم بخش

ي فنی ساختمان منسجم شده و دانشجو دید جامعی از جوانب فنی مختلف ساختمان پیدا کند و بتوان نظر

اس نیاز کارگاه طراحی معماري و اصول مختلف هاي مختلف بر اس محتواي این درس واحد را در ترم

  .هاي ساختمانی ارائه کرد اي، ترمودینامیک و سرویس طراحی، ساخت، پایداري، سازه

 هاي طراحی و نقد  فنی، بر اساس تمرینهاي ارزیابی بیشتر به کار عملی در درس اختصاص نمره - 

 مقیاس موضوع طراحی دانشجویان در هر ترمها و   فنی ساختمان بر اساس نیازمنديهايستعیین محتواي در - 

 کپارچهی  برگزاري بازدیدهاي میدانی بیشتر در آموزش، که موقعیت مناسبی براي مشاهده -

 .هاي مختلف ساختمانی باشد سیستم

شده میان هاي طراحی، بر اساس اهداف هماهنگ هاي درس ایجاد موقعیت ارزیابی پروژه -

  آن ترمطراحی و درس فنی مربوط بهواحدهاي 

 ا تأسیسات مکانیکیی مکانیک سیاالت  هاي مشترك با دانشجویان رشته تعریف پروژه -

 کید ویژه بر اهمیت خالقیت در کاربرد اصول فنی در طراحی أت -
 

 افزوده و کاربرد آن در آموزش واقعیتفناوري  

 با محیط واقعی پیرامون اآن اجزاي مجازي در یک تعامل پویافزوده به معناي ایجاد محیطی است که در واقعیت

بنابراین واقعیت ). Meza et al., 2014( هاي حسی انسان از محیط کمک کندد و به تکمیل دریافتوترکیب ش

افزوده با هاي مبتنی بر واقعیت کاربرد سیستم. گیرد  دنیاي واقعی و دنیاي مجازي قرار میمجازي در میانه

اي سربندمانند نمایشگره( پیدایش نمایشگرهاي جدید
1

، نمایشگرهاي دستی
2

ی و نمایشگرهاي فضای
3
( ،

یاب جهانی هاي دیجیتال و سامانه موقعیت دوربین رهاي نوري،گسحمانند ( یاب کاربرهاي مکان سیستم
4
( ،

 صدا و تصویر افزارهاي مختلف تولیدهاي سایز کوچک و نرمرایانهابزارهاي متنوع ورودي اطالعات محیطی، 

____________________________________________________________________ 
 

1. Head Mounted Display 
2. Handheld Display 
3. Spatial Display 
4. GPS 
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هاي ایانه براي مثال پیدایش و گسترش ر).Nee et al., 2012( حال تغییر و تحول استمجازي همواره در 

حملافزوده قابل به نام واقعیتآن جدیدي از  افزوده و زیرشاخهدستی، شرایط جدیدي براي واقعیت
1
 

تر شدن قدرت ي تر شدن، قو  و کوچکتر شدن با سبک).Squire & Klopfer, 2007( ایجاد کرد

افزارهاي قابل حمل مانند ، بهتر شدن کیفیت نمایشگرها و فراگیر شدن استفاده از سختپردازش

هاي مختلف شامل آموزش، گسترش  افزوده در زمینهافزارهاي کاربردي واقعیت ها، کاربرد نرم موبایل

 ). Chi et al., 2013( پیدا کرده است

سازي احجام هندسی با قابلیت  بوط به شبیهافزوده در آموزش مر کاربرد واقعیت هاي اولیه از نمونه

 کمک به تصور فضایی در آموزش درس دنیاي واقعی پیرامون احجام مجازي برايچرخیدن کاربر در 

 در موارد دیگري نیز، همچون، آموزش ).Kaufmann & Schmalstieg, 2003( هندسه بوده است

کالبدشناسی
2

 کمک به ،)Livingston et al., 2002(  بدن انسان به دانشجویان رشته پزشکی

 یا ،)Liarokapis et al., 2004( هاي مرتبط با درس مصالح با مجموعه مواد مختلفتجسم مدلدانشجویان در 

 ، کارایی)Ayer, 2013( هاي مهندسیویان رشتهـان به دانشجـداره از ساختمـک جـی پایدار یـآموزش اصول طراح

  . است گرفتهافزوده مورد پژوهش و اثبات قراریتآموزشی مبتنی بر واقعهاي کمک سیستم

اي  چندرسانهنظریه 
3

، به )شدهشده یا نوشتهمانند مطالب بیان( مطالب از طریق کلمات  عنوان ارائه به

ول ـاص). Mayer, 2009(ت ـده اسـف شـتعری)  و ویدئوهامانند نمودارها، تصاویر، پویانمایی(صاویر همراه ت

مانند اصول (افزوده افزارهاي کاربردي واقعیتهاي نرم  مرتبط با قابلیتاین نظریه، مستقیماًاي از  یافتهارتقا

  ).Santos et al., 2014(است ) اي، مجاورت فضایی، مجاورت زمانی و اصول کنترل فردي اي چندرسانه پایه

هاي یادگیري فعال  طافزوده، امکان ایجاد محی واقعیتفناوريهاي آموزشی مبتنی بر   دیگر سیستم مشخصه

یند یادگیري درگیر اعنوان روشی آموزشی تعریف شده که افراد را در فریادگیري فعال، در تعریف کلی، به. است

یندي واقعی کاري را انجام شود که دانشجویان در فرا اطالق میاي از یادگیري  تر به گونه کند، و در تعریف خاص

تواند در درگیر کردن   یادگیري فعال میراهبردهاي ).Prince, 2004(  کننددهند فکر داده و به آنچه که انجام می

  .  کلی ادراك اصول فیزیکی مفید واقع شوديهاي کنفرانسی و ارتقا دانشجویان منفعل در کالس

افزوده در قالب واقعیتفناوري آموزشی مبتنی بر بر این اساس، این پژوهش یک سیستم کمک

با استفاده از این سیستم  .دهد هاي اندروید پیشنهاد می اي سیستم عاملافزار کاربردي بریک نرم

آموزشی، دانشجویان در حین قدم زدن در بازدیدهاي میدانی و با در دست داشتن ابزارهاي کمک

____________________________________________________________________ 
 

1. Portable AR 
  ، معادل مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی»آناتومی«د واژه  نهابرابر. 2

3. Multimedia Theory 
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توانند دنیاي  هاي آنها می ها، و از طریق دوربین هاي هوشمند و تبلت حمل مانند تلفني قابلارایانه

رفته در کارهاي مکانیکی به جازي معرّف سیستمشده با اجزاي مخود را، به صورت ترکیبواقعی اطراف 

اي   این سیستم ابزاري چندرسانه،درواقع. آن ساختمان و اطالعات تکمیلی در مورد آنها، مشاهده کنند

کاربر خواهد بود که بعد حضور مکانی در موقعیت واقع شدن اطالعات مربوط نیز به آن افزوده شده و 

  ).1 شکل(کند   در یک بازدید میدانی درگیر می ویند انتقال اطالعاتاصورت فعال در فررا به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نگارندگان: منبع.  و کلیات اطالعات موجود در آنزشیآمو استفاده از ابزار کمک ، نحوه1 تصویر

 

 ها افتهی .5

 آموزش درس  نهادهایی در زمینه موضوع پژوهش، پیش  ادبیات موضوعی در زمینه پس از مطالعه

  تأسیسات 

  نگارنده: منبع. نآ کمک آموزشی و کلیات اطالعات موجود در رنحوه استفاده از ابزا: 1 شکل

  

 این درس قرار انادت نفر از اس12 و در اختیار  شداي تدوین نامهمکانیکی ساختمان در قالب پرسش

اي را نیز در   کار حرفه ر تدریس این درس، تجربه سال د5 حداقل  افرادي که عالوه بر سابقه. گرفت

  . اندن معمار داشتها تأسیسات ساختمان و تعامل با مهندس زمینه

 آموزش این   اول، مربوط به بررسی شرایط کنونی شیوهپرسش 9نامه، شامل بخش اول پرسش

 آموزش   گزینه6لب آموزشی را در قاها و ابزارهاي کمک  آموزش، فعالیت اول شیوهپرسش . درس است

 کالس، برگزاري  متداول کنفرانسی، نمایش عکس، نمایش فیلم، ترسیم اشکال بر روي تخته

 انادتپاسخ اس. افزارهاي مجازي طراحی تأسیسات مورد پرسش قرار داده استبازدیدهاي میدانی و نرم
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هاي مختلف  ا و شیوه از ابزارهانادت اس استفاده. کنید  مشاهده می1 را در نمودارپرسش به این 

 به این انادتپاسخ اس. سادگی قابل تفسیر و تحلیل نیستثیر عوامل مختلفی است و بهأتآموزشی تحت

 محدود از ابزارها و  اما از دالیل مسبب استفاده. کند بعدي کمک میهايپرسشبه تفسیر پرسش 

توان به   مجازي، به ترتیب میافزارهايمایش فیلم، برگزاري بازدید و نرمآموزشی نهاي کمک شیوه

 ابزار آموزشی مجازي نبودِگیر بودن و دشواري اجراي بازدیدهاي میدانی و  کمبود منابع مناسب، وقت

. داف آموزشی درس و با قابلیت کاربري ساده و آموزش سریع نام بردـ متناسب با اه وبـمناس

رتیب از منظر ایجاد بیشترین توجه و  اول را به تپرسش  گانههاي شش  گزینه4و  2 و 3 هايپرسش

ی از اجزا و مسیرهاي اجزاي تأسیساتی در یپرتی و امکان تقویت تجسم فضامیلی و حواس دقت، بی

 ارائه شده 1 هاي مربوط به هر گزینه، در نمودارتعداد رأي. ساختمان، مورد پرسش قرار داده است

 اي اي، در مقایسه با روش متداول خطابه رسانهآموزشی چند، ابزارهاي کمکانادتاز دیدگاه اس. است

، توانایی بهتري در جلب توجه و دقت دانشجویان دارند؛ و برگزاري بازدیدهاي میدانی )کنفرانسی(

 ،همچنین. اي، کسب کرده است آموزشی چندرسانهرتبه بهتري در این زمینه، نسبت به ابزارهاي کمک

پرتی دانشجویان را در هنگام آموزش متداول کنفرانسی میلی و حواس بیمیزان  بیشترین انادتاس

  ).1نمودار( اندگزارش کرده

 

ها و ابزارهاي مختلف؛ و نقش هریک از آنها در جلب پراکندگی پاسخ به میزان استفاده از روش: 1نمودار 

  ارندگاننگ:  منبع.یپرتی؛ و تقویت تجسم فضایمیلی و حواسین توجه و دقت؛ ایجاد بیشترین بیبیشتر
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 3فیلم و بازدید، از میان  ـ  در انتخاب مصادیق عکسادان در مورد ترجیح است6 و 5 يهاپرسش

شده و ترکیب متعادل از این دو نوع برداريهاي بهره ساخته، ساختمانهاي نیمه  ساختمان گزینه

تمان اشاره  بر اهمیت هر دو نوع ساختاداندهد که اس ها نشان می پراکندگی پاسخ. ساختمان است

 در این شرایط ،زیرا. اندساخته را ترجیح دادههاي نیمه دوبرابر، ساختماناند، اما با نسبت تقریباًداشته

هاي انتخاب  اما از جمله مزیت. اجزاي پنهان تأسیساتی براي دانشجویان قابل مشاهده هستند

کالبد ساختمان و امکان ایی در ثیرات نه تأ توان امکان مشاهده شده، میبرداري هاي بهره ساختمان

  .ثیرات عملکرد اجزاي تأسیساتی را در احساس آسایش ساکنین نام برددرك حسی تأ

هاي پرسش درس تأسیسات مکانیکی با انادت اس  در مورد میزان مواجهه8 و 7 هايپرسش

. رس استهاي کارگاه طراحی معماري و عنوان د  طرح، طراحی سیستم مکانیکی دانشجویان در زمینه

  یک گزینه  گاهی را انتخاب کرده و هیچ  نفر گزینه1ندرت،   به  نفر گزینه7 هیچگاه،   نفر گزینه4

دانشجویان مربوط به هاي پرسش اینکه   اطالعی در زمینهانادتهمواره را انتخاب نکرده است و اس

 درس تأسیسات اندات دانشجویان به اس عدم مراجعه. کدام کارگاه طراحی معماري است، نداشتند

صورت  درس طراحی معماري در راهنمایی دانشجویان بهداناتدلیل تسلط استواند به مکانیکی می

مین أ ت هاي دانشجویان از جنبه  موجود در طراحی هاي گسترده توجهی و ضعف جانبه باشد؛ اما بیهمه

 و نهایی 2 و 4 و 5ري هاي طراحی معما هاي کارگاه تأسیسات مکانیکی ساختمان، حتی در خروجی

 تعامل  اند، نشان از کمبودهایی در زمینهکید داشتهأن جنبه تـرح درس به ایـ در شاًـکه مشخص

  .   فنی داردهاي درسانادت عملی از تخصص اس  کارگاهی و استفادههاي فنی و درسهايدرس

  هادي در شیوه پیرامون برخی تغییرات پیشنتادان به بررسی نظرات اسنامهبخش دوم پرسش

در پاسخ به . پردازد  معماري می آموزشی براي درس تأسیسات مکانیکی رشتهآموزش و یک ابزار کمک

 در زمینه تغییر واحدهاي نظري درس تأسیسات مکانیکی، اکثریت دانات، در مورد نظر اس9 سشپر

.  نفر نیز با کارگاهی1عملی و  ـ  نفر با نظري2 ؛اندکارگاهی موافق بوده ـ افراد با تغییر به حالت نظري

کارگیري دانش   بهکارگاهی، زمینه ـ ل واحدهاي نظري درس تأسیسات به واحدهاي نظريـتبدی

، 10 پرسش. کند  متخصص، مهیا میانادت کارگاهی را، زیر نظر اس  بخش نظري در زمینه شدهکسب

اي کاربري موضوع درس کارگاه ه درس در چند ترم متوالی و منطبق با نیازمندي تقسیم زمان ارائه

تواند از طریق ترکیب واحد درسی تأسیسات  د، که میهدمیطراحی معماري را مورد پرسش قرار 

هاي  فنی و تشکیل یک درس واحد، اما در سطوح مختلف در ترمهايدیگر واحدهاي درس با مکانیکی

   موافق و تنها یک نفر گزینه ر گزینه نف3 موافق،  کامالً  نفر گزینه8در پاسخ، . ردمتفاوت، صورت پذی

 را در مورد میزان موافقت آنها با استادان نظر 11پرسش). 2نمودار( مخالف را انتخاب کرده است
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   پروژهعنوان طراحی معماري بههايهاي دانشجویان در درس تعریف طراحی سیستم مکانیکی مربوط به طرح

 موافق و موافق و هاي کامالً  نفر گزینه10مجموع . تدرس تأسیسات مکانیکی ساختمان، جویا شده اس

این دو نفر دلیل مخالفت خود را اهمیت برگزاري ). 2 نمودار(اند  مخالف را انتخاب کرده  نفر گزینه2

هاي کنفرانسی آموزش نظري، لزوم پژوهش فردي دانشجویان و نیاز به سنجش دانش نظري  کالس

 مشترك میان دانشجویان   در مورد تعریف پروژه12 پرسش. اندردهآنها از طریق امتحان کتبی، بیان ک

 تکمیل برايیا تأسیسات مکانیکی ساختمان  مکانیک سیاالت   دانشجویان رشته معماري و رشته

 10( کامالَ موافق   گزینهانادت طراحی معماري است؛ که اکثریت اسهايطراحی ساختمان در درس

دیدهاي متفاوت معمار و چنین تمرینی با ترکیب زاویه. اندانتخاب کردهو دو نفر گزینه موافق را ) نفر

  .کند اي مهیا می  تعامل هرچه بهتر معمار و مهندس فنی تأسیسات را در محیط حرفه مهندس، زمینه

  
س  در  طراحی معماري؛ تعریف پروژههايبا آموزش درس همگام با درسان ادتمیزان موافقت اس: 2نمودار 

   مکانیک؛  مشترك با دانشجویان رشته عنوان پروژه این درس؛ و تعریف پروژهطراحی معماري به

 نگارندگان: منبع

  

آموزشی  سیستم کمکهاي نامه، پس از معرفی مشخصات و قابلیتدر پایان بخش دوم پرسش

 میدانی، در قالب کارگیري آن در بازدیدهاي ثیرات بهأافزوده، ت واقعیتفناوريپیشنهادي، مبتنی بر 

ثیر آن را در ایجاد أ به ترتیب، میزان تهاپرسشاین .  پرسیده شدانادت، از اس18 تا 13هايپرسش

ها، تقویت نقش فعال براي یادگیرنده، افزایش دقت و تمرکز، یادگیري مبانی نظري کارکرد سیستم

ها و تناسب  ابعاد، اندازهتجسم فضایی نزدیک به واقعیت از مسیرهاي اجزاي تأسیساتی، تقویت درك

 مورد پرسش انادتثیرات نهایی اجزاي تأسیساتی بر کالبد معماري از دیدگاه اسأاجزا و درك بهتر ت
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 این ابزار را از انادتاس. کنید  مشاهده می3  را در نمودارهاپرسشپراکندگی پاسخ به این . دهد قرار می

ت و تمرکز، تقویت تجسم فضایی و درك بهتر نظر ایجاد نقش فعال براي یادگیرنده، افزایش دق

 انتقال مفاهیم اند؛ اما از نظر آنها، برايثیرات نهایی اجزاي تأسیساتی بر کالبد معماري مفید دانستهأت

ها و تناسب اجزا، این ابزار هاي تأسیساتی و درك بهتر از ابعاد، اندازه  عملکرد سیستم نظري نحوه

  .  داشتپیشنهادي کارایی اندکی خواهد

  
آموزشی پیشنهادي بر ایجاد نقش فعال ثیر سیستم کمکأپراکندگی پاسخ به میزان ت: 3نمودار 

 ها و تناسب؛ ویادگیرنده؛ افزایش دقت و تمرکز؛ انتقال مبانی نظري؛ تقویت تجسم فضائی؛ ادراك ابعاد، اندازه

 نگارندگان: ثیرات بر کالبد معماري؛ منبعأدرك میزان ت

  

  ريگینتیجه .6

هاي طراحی  شناسی آموزشی، در حال حاضر، در قالب کارگاه روان ی در حیطهگرای مکتب ساخت

هاي مختلف،  دانش یادگیرنده، در زمینه. دهد معماري، رویکرد غالب آموزش معماري را تشکیل می

هاي   فرضیات در قالب طراحی است وتبدیل به فرضیاتی براي پاسخ به مسائل طراحی معماري شده

ارهاي کی راهگرای در مکتب ساخت. گیرد  قرار میانشجویان نمود پیدا کرده و صحت آنها مورد آزموند

پیدا مسائل از پیش مشخص نیست و یادگیرنده در روند سنجش فرضیات خود به معرفت دست 

نابع ی یادگیرنده در مراجعه به مهاي فنی ساختمان، توانای نیازمندي دانش مربوط به  در زمینه. کند می
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دانشی که همواره در حال تغییر و تحول است و . معتبرِ کسب دانش و خودپژوهشی نیز اهمیت دارد

هاي  کارگاه طراحی معماري با تعریف پروژه. هر معمار بایستی در هر زمان از تحوالت آن آگاه باشد

 و تبدیل این تواند محل مناسبی براي ایجاد احساس نیاز به دانش فنی مرتبط جانبه می طراحی همه

  . گرا باشد گرا و انسان یادگیري ساخت ـ اي براي ترکیب رویکرهاي یاددهی ی و زمینهیدانش به توانا

 کارگاهی رشته هاي نظري فنی و درسهاي میان درس کار این پژوهش براي کاهش فاصلهراه

د دانش فنی  طراحی معماري و کاربرهايصورت همگام با درسهاي فنی بهمعماري، آموزش درس

طور کار، بهاین راه. هاي مختلف، است  در ترمهاي کارگاه طراحی معماريهاي درس مربوط در پروژه

   آموزش رشته  شیوه شناسی آموزشی، مطالعه روان سیسات مکانیکی، با مطالعهأمشخص براي درس ت

. ی مورد تأیید استسیسات مکانیکأ درس تانادتنظر اس  معماري در سه دانشگاه معتبر جهان و به

افزوده،  واقعیتفناوريآموزشی، این پژوهش یک ابزار مبتنی بر  ابزارهاي کمک  در زمینه،همچنین

سیسات مکانیکی پیشنهاد کرده است؛ که از دیدگاه أ کاربرد در بازدیدهاي میدانی درس تبراي

 افزایش دقت و تمرکز، سیسات مکانیکی، از نظر ایجاد نقش فعال براي یادگیرنده،أ درس تانادتاس

ثیرات نهایی اجزاي تأسیساتی بر کالبد معماري، مفید و اما از أتقویت تجسم فضایی و درك بهتر ت

 ها و تناسباز ابعاد، اندازههاي تأسیساتی و درك بهتر   عملکرد سیستم نظر، انتقال مفاهیم نظري نحوه

  .بینی شده است مفید پیشاجزاي غیر
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