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Abstract: Undoubtedly Planners any organization and especially the elite university courses and inform
policy, goals and methods are chosen. It is because of this application is any application within the specified
period. The purpose of this paper is to compare the effectiveness and near the architectural design courses
2 and 4 in the activities of professional architects and important factors affecting the activity and be
professional architects. An applied research and analytical method is described. Quantitative methods and
techniques as well as to evaluate the information from the survey (see the questionnaire) is used. The results
show that proximity and relationship issues with professional design 2, 4 more than the architectural design
2 and 4 with an architectural design that graduates in their professional work experience is a huge gap. Also,
due to administrative issues, performance issues in a professional and effective idea are considered to be
less attention to this subject in universities.
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محسن کاملی و همکاران

-1مقدمه
 1-1بیان مسأله

آموزش عالی بهعنوان باالترین و آخرین مرح ل ن ظام
آموزشتتی ،استتاستتیترین نیاز هر جامع پویا استتت که
عملکرد آن بر شتتتاو نات و منش های اج ماعی تأثیر
م س عیم دارد و محورهای سیا سی ،اق صادی،اع عادی و
فرهنگی هر جامعهای را ترستتتیم میکند .چنانچه نظام
آموزش عتتالی هر کشتتتور همتتاهنتتت بتتا تحوالت و
دگرگونی های اج ماعی آن جامعه عمل کند،آن جامعه
پیشتترفت خواهد کرد[ .]7ستتا هاستتت که از آموزش
دروس طراحی معماری دورة کارشناسی در دانشکدههای
کشتتور میگذرد و ستتهم عمدهای در تربیت تواناییهای
طراحی دانشآموخ گان این رشتت ه ،بر عهدة این دروس
گذاش ت هشتتده استتتب بنابراین ارزیابی نعش تکتک این
دروس در تربیت معماران حرفهای از اهمیت بستتتیاری
برخوردار استتت .یکی از نعدهای مهم فعلی دانشتتگاهها
این است که برنامههای آنها پاسخگوی نیازهای محیط
و جامعه نیستتتت بلکه مب نی بر خواستتتت برنامهریزان
میبا شد.در صورتیکه الزم ا ست در اب دا نیازهای واقعی
جامعه توستتتط اهدا و برنامههای باالدستتت ی ،تعریف
شتتود ،ستت س پاستتخی برای آن نیازها آماده گردد[.]2
ا صوالً نظام آموزش عالی ما دارای ضعفهایی ا ست که
ن وانستتت ه و یا نمیتواند نیروی انستتتانی توانمند برای
فعالیت در صتتتنعت تربیت کند[ .]9معماری که آمده از
تفکرات ،آرمانها و نیازهای ان سان میبا شد ،در صورت
تغییر در بینش ،ارزش و نیازهای انسان دگرگون گردیده
که این دگرگونی را در طو حیات آدمی ب سیار میتوان
دید[ .]4در این معاله تأثیر دروس طراحی معماری 2و4
موردبررستتتی قرارگرف ه و میزان نزدیکی و ارتباط این
دروس با توانایی حرفهای مهند سان در آینده معای سه و
ستتتنجیده خواهد شتتتد .همچنین در این زمینه توجه
بیشتتت ر به م با حج اجرایی ،عملکرد و تعو یت دروس
ستتتاخ مان و مع ماری در دانشتتت گاه ها ،نوعی رویکرد
هدفمند در جهت افزایش توان حرفهای معماران قلمداد
میشتتتود .ازاینرو در این معاله با توجه به قیاس این
دروس و میزان تأثیر هر یکبر توان حرفهای مهندستتان
سازمان نظاممهند سی اراک ،به بیان راهحلهای کلی در
این زمینه پرداخ ه خواهد شد.
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 1-2ضرورت تحقیق

نحوة آموزش معماری بر چگونگی اثر معماری تأثیر دارد
و درنهایت ،بر کیفیت محیط کالبدی شهری نیز اثرگذار
استتت .با توجه به اینکه دانشتتکدههای معماری باهد
تربیت نیروی کارآمد جهت سازماندهی ف ضای زی ست
انستتان و محیطهای شتتهری شتتکلگرف هاند ،م أستتفانه
هنوز شتتتا هد عدم تحعق این هد در کار حر فهای
معماری ه س یم .عمده م شکل در این زمینه را میتوان
م وجه تفاوت نیاز جامعه با آموزش معماران و تأثیر آن
بر میزان توانایی مهندستتان دانستتت .با توجه به اینکه
آموزش عتتالی و آموزشوپرورش بتته عنوان نمودی از
فرهنت هر جامعه نعش بستتتیار زیادی در ایستتت ایی و
پویایی خالقیت پرورش یابندگان خوددارند[ .]1در این
راس ا الزم است دانشکدههای معماری در سرتاسر کشور
تالش کن ند نیروهایی ترب یت ن مای ند که م ناستتتا با
ن یاز های واقعی جام عه و در ج هت برآورده شتتتدن آن
نیازها باشند.در این صورت رضایت شهروندان از زندگی
در این بناها و محیطهای شتتتهری افزایشیاف ه و باعج
بهبود کیفیت زندگی شتتتهری خواهد شتتتد.با توجه به
این که در میان تمام مباحج رشتتت معماری ،طراحی
معماری ،با ا س ناد بهاتفاق نظر اک ر کار شنا سان م سائل
آموزشتتی و حرف معماری ،بهعنوان پایه و قلا معماری
م رح میشتتتود و همچنین با توجه به نظرات بعضتتتی
دانشآموخ گان رشتتت معماری مبنی بر عدم توانایی
آن ها در کار حر فهای و یا م فاوت بودن ن یاز ها و
تواناییهای الزم جهت طراحی در بازار کار با تواناییهایی
که در دانشتتتکده های معماری فراگرف هاند ،همواره این
موضتتوع از اهمیت ویژهای برخوردار میشتتود که دروس
طراحی معماری (و در این جا طراحی 2و 4معماری) تا
چه میزان در توان حر فهای دانشآموخ گان مع ماری
نعش دا ش ه ا ست .به همین علت در این پژوهش،نعش
دروس طراحی 2و  4معماری در تربیت و توانایی فعالیت
در عر صه کار حرفهای مهند سان سازمان نظاممهند سی
اراک بررسی و ارزیابی خواهد شد.
 1-3اهداف تحقیق

بهطورکلی اهدا ذیل در این تحعیق مدنظر است:
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نعش دانش طراحی معماری در توانبخشی ...

شتتتناخت میزان تأثیر دروس طراحی معماری  2و  4در
توان حر فهای مه ندستتتتان مع مار عضتتتو ستتتتاز مان
نظاممهند سیب به ازای شناخت سرف صل عناوین دروس
طراحی معماری  2و  4و میزان ستتودمندی این دروس
در فعالیت حرفهای مهند سان و شناخت مباح ی که در
فعالیت حرفهای مهند سان سازمان نظاممهند سی شهر
از اهمیت بیش ری برخوردار میباشد و در نهایت بررسی
و اولو یتبندی فاک ورهای طراحی معماری بر استتتاس
میزان اهمیت به آنها در دانشتتتکدههای معماری و کار
حرفهایایشان.
لذا باید ببینیم که در بین ستترفصتتلها و عناوین دروس
طراحی معماری 2و 4تواناییهای کدام درس و موضتتوع
طرح به دانشآموخ گان معماری بیش ر ان عا داده شده
و برای فعالیت حرفهایاش سودمندتر بوده ا ست .و چه
م باح ی در ف عال یت حر فهای مه ندستتتان ستتتاز مان
نظاممهندس تی شتتهر اراک از اهمیت بیش ت ری برخوردار
هستتت ند و ن ها یت کدام دروس در دوران تحصتتت یل
دان شگاهی جهت تربیت معماران موفق ،ضرورت بی ش ر
دارند.
 1-4روش تحقیق

نوع تحعیق کاربردی استتتت ،روش م العه توصتتتیفی
_تحلیلی ،و شتتتیوة گردآوری اطالعات در آن پی مایش
(م شاهده ،پر س شنامه) میبا شد .جامع آماری تحعیق
مهند سان سازمان نظاممهند سی اراک ان خاب شده و
بتته منظورنمونتته گ یری از جمعیتتت آمتتاری تحعیق،
نمونهگیری از آن به صورت هدفمند اجرا گردیده ا ست.
به جهت ان خاب نمونهها سر خوشهها در نظر گرف هشده
و در داخل آنها نمونهگیری ت صادفی انجام شده ا ست.
برای تعیین حجم نمونه از تکنیک کوکران ا س فاده شده
و تعداد  17پرستتشتتنامه در بین نمونهها توزیک گردیده
استتتت .پس از جمکآوری اطالعات ،دادهها در دو بخش
آمار توصتتتیفی و استتت نباطی مورد تجز یهوتحلیل قرار
گرف ند .ش تیوة تهی پرستتشتتنامه بر این استتاس بود که
کدام یک از طراحی های مع ماری  4و  2در ف عال یت
حر فهای مع ماران ستتتودم ندتر بودها ند .موارد مخ لفی
ازجمله مباحج اجرایی ،اقلیم ،کارفرما ،عملکرد و ...که

در فعالیت حرفهای مهندسان نعش داش ه است ،بررسی
و اولو یت آن ها بر مب نای مورد تو جه قرار گرف ن در
دان شگاهها واکاوی شده ا ست .همچنین به جهت انجام
این تحعیق از نرمافزار تحلیلی  Excelاس فادهشده است.
 1-5پیشینة تحقیق

بعایی و همکاران در ستتا  7911شتتمستتی در تحعیق
خودبتتاعنوان "ارزیتتابی درس طراحی نهتتایی ،در توان
تدریس و فعالیت حرفهای کار شنا سان ار شد مهند سی
معماری" ،میزان تأثیر مو ضوع شیوه طراحی پروژههای
معماری بر فعالیت حرفهای و توانایی تدریس معماری
کارشناسی ارشد را بررسی میکند .همچنین به بررسی
موضوعاتی چون آموزشوپرورش و مفاهیم مرتبط با آن،
آموزش معماری و بیان مصتتتادیق آن ،توانایی فعالیت
حرفهای و تدریس معماری در دورة کارشتتناستتی ارشتتد
ناپیوستت ه معماری میپردازد .ن ایج تحعیق حاکی از آن
استتتتت کتته میزان نزدیکی موضتتتوع طراحی نهتتایی
باکارحرفهای ،نستتبت به توانایی تدریس معماری بیشت ر
بوده استتتتت .همچنین ،برای ترب یت مع مار با توا نایی
ف عال یت حر فهای ،م با حج اجرایی ،م با حج ستتتازهای،
عملکرد ،رویکرد کارفرما ،اقلیم و شرایط محی ی و برای
ف عال یت در عرصتتتته تدریس مع ماری ،م بانی نظری
معماری ،درک عمومی معماری ،ایدهپردازی و توجه به
عملکرد عوا مل مهمی در درس طراحی ن هایی مع ماری
به شمار میروند و به ترتیا اولویت از ام یازهای باالیی
برخوردار هس ند[.]6
حعیر و شوهانیزاد در سا  7937شمسی در معال خود
تحت عنوان "بازاندیشتتتی در آموزش درس آشتتتنایی با
معماری معاصر (در مع ک کارشناسی رش ه معماری در
دان شگاههای ایران)" ،به م الع دقیق م دهای آموز شی
این درس در دان شگاههای ک شور و معای س آن با برخی
از دانشتتکدههای معماری جهان ،بررستتی کمی و کیفی
جایگاه ،تعداد واحدهای آموزشتتی و م دهای آموزشتتی
این درس پرداخ ه است .بعضی از ن ایج تحعیق حاکی از
آن ا ست که تناق ضاتی در بیان سبکها و مباحج نظری
تاریخی مع ماری ،بیدق ی در توالی ز مانی آن ها ،قا ئل
شدن جایگاهی ب سیار ناچیز برای بحج معماری معا صر
نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش ،جلد  ،77شماره  ،7پاییز 7931

www.SID.ir

19

Archive of SID
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ایران ،همچنین ،عدم توجه به زمان وقوع وقایک تاریخی
در این سرف صل ه ست[ .]1محمودی در سا 7919
شتتتمستتتی در تحعیق خود تحت عنوان "معرفی الگوی
تفکر تعاملی در آموزش طراحی" ،به بررسی تفکر و انواع
آن ،تفکر ج هتدار ،تفکر خال قا نه ،تفکر بدون ج هت،
حا لت های فکر کردن ،روششتتت ناستتتی در طراحی
و ...پرداخ ه استتت .در ان ها نیز با معرفی الگوی تعاملی،
به اهمیت بهرهگیری از این الگو درروش شناسی آموزش
طراحی مع ماری میپردازد[ .]1در م ال ع تحعی عات
خارجی مرتبط با موضتتتوع تحعیق حاضتتتر ،فاولز در
ستتتا  7337میالدی بر اهم یت بهروز بودن و پو یایی
آموزش معماری تأک ید مینمایدب بهطورکلی ،وی در این
تحعیق ن یجه گرف ه است که آموزش معماری یک شغل
ساده نی ست ،بلکه طریعهای از زندگی ا ست که مرز بین
خانه ،کار و تکامل شتخصتی را در خود حل میکند[.]3
همچنین گروک در ستتتا  7311میالدی ،م ال عهای
تجربی در ک شور انگلیس در راب ه با م سائل و م شکالت
زمان خود در زمان آموزش معماری در آن کشتتور انجام
داده ،و درنهایت ،سیا ستها و برنامههایی را برای بهبود
آن و ضعیت ،بیان نموده ا ست .وی اغلا م شکالت زمان
خود را با ستتیاستتتگذاریهای جدید و ستترمایهگذاری
سازمانهای مربوطه قابلحل شدن دیده است[.]77
 -2مبانی نظری تحقیق
 -2-1تعریف معماری و آموزش آن

معماری نوعی عمل خالقانه استتت که هد آن شتتکل
دادن به ف ضای زی ست ان سان در کل ه س یمیبا شد و
گستت رة آن از جوابگویی به نیازهای انستتانی در پیوند با
محیط و طبی عت تا ب یان عواطف و اع عادات او ،طیف
وسیعی را دربرمی گیرد[ .]77در تعریفی دیگر ،معماری،
یک صنعت خدماتی ا ست که به شدت واب س ه به بازار
استتتب بنابراین مستت عیماً از تغییرات انعالبی در شتتر
وقوع تأثیر می پذیرد[ .]72در معو ل آموزش مع ماری،
ایجاد توانایی در طراحی ستتهم استتاستتی و هد عمدة
آموزش را ت شکیل میدهد .هد ا صلی دروس آتلیهای
مع ماری ترب یت طراح و ای جاد قابل یت ها و م هارت های
طراحی در دانشتتجو استتت .دانشتتجوی معماری در طی
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تمرین های مع ماری ،با همراهی استتت اد میآموزد که
چگو نه طراحی را از جمک داده هایی به نام ن یاز ها یا
الزا مات آ غاز ک ند و با رو ندی خاص ،موفق به ارا ئه
طراحیای شود که نهتنها الزامات اولیه طراحی را داش ه
باشتتتد ،بل که حاوی نظر گاه ها و عالیق شتتتخصتتتی
تفستتیرکنندهها نیز باشتتد ،یعنی ستتیری از ستتؤا به
جواب[ .]79از طرفی در شتتت نا خت و آموزش مع ماری
ستتتن ی ایران در گذشتتت ه ،ان عا اطال عات و م فاهیم
بهصتتتورت ستتتینه بهستتتینه و مریدی و مرادی انجام
می پذیر فت[ .]74آموزش مع ماری نهتن ها در دوران
حا ضر ،بلکه ح ی در دوران آکادمیهای رن سانس ای الیا
و پیش از آن نظام آموزشتتی عملی در نظام صتتنفی که
غالباً ویژگی موروثی بودن داشتتتت ،عمدهترین بخش از
آموزش معماران و بنایان و عملهها را تشکیل میداد.این
بخش از آموزش که غال باً برای ت مام افراد این حرفه با
هر درجه و عنوانی م ش رک بود،در کارگاه انجام می شد
و شتتتاگردان با بستتتیاری از روشهای کارگاهی و عملی
ستتاختوستتاز آشتتنا میگردیدند[ .]71آموزش طراحی
معماری در قالا کارگاههای طراحی (باالخص در ایران)
بهعنوان محور آموزش مع ماری تعری باً مورد ات فاق ه مه
نظر کارشتتتناستتتان مستتتائل آموزش و حرفه معماری
است[.]76
ددن و کس د
 -2-2تعریف حرفهای شد

توانایی در

مهندسی معماری

در معدم برنام دورة کارشتتتناستتتی مهندستتتی معماری
تصتتریحشتتده استتت ... :ستت ح کارشتتناستتی به تربیت
مع مارانی با کارایی های عمومی حر فهای اخ صتتتاص
دارد[ .]71مع مار حر فهای آن دانشآموخ مع ماری
مح سوب می شود که حداقل یکی از شرایط زیر را احراز
کند .7 :در یکی از نعشهایی که سرف صل بر عهدة وی
گذا ش ه ا ست ،م شغو به فعالیت با شد ،از قبیل طراح،
ناظر اجرایی ،همکار طراحی مشتتتاور ،عضتتتو کادر فنی
ارگتانهتایی متاننتد شتتتهرداری و متدارس معمتاری.
 .2ویژگیهایی را که ستترفصتتل برای دورة کارشتتناستتی
معماری بهعنواندورهای حرفهای قائل شتتده استتت ،دارا
باشتتتد ،شتتتا مل قدرت خالق یت ،دانش حر فهای و
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نعش دانش طراحی معماری در توانبخشی ...

مهارتهای فنی و توان حل مستتتائل جامعه[ .]71طبق
برنامه مصتتتوب ،توانایی و مهارت های کستتتاشتتتدة
فارغال ح صیالن دورة مهند سی معماری در هفت ردیف
به شرح زیر خالصهشده است:
 طراحی تک ب نا ها یا مجمو عه زیستتت ی کو چک ازطراحی های اولیه تا مراحل اجرایی کار و طراحی اجزا و
عناصر تشکیلدهندة بنا (بهعنوان وظیف محوری معمار)
 همکاری با گروه مهندستتان مشتتاور معماری در جهتتو سعه طراحیها و تهی نع شههای معماری مراحل یک
و دو.
 ن ظارت بر صتتت حت ان جام کار در عمل یات اجراییساخ مان.
 مشارکت در مدیریت اجرایی پروژههای معماری. عضتتویت در کادر فنی شتتهرداریها و ستتازمانهایمشابه.
 تدریس دروس در دوره های کاردانی و همینطور دردبیرس انهای فنی و حرفهای.
نوع توانایی فوق را از یک نظر دیگر میتوان به سه گروه
اصلی تعسیم کرد:
الف) طراحی معماری و یا طراحی فضتتتاهای معماری
داخلی و بیرونی که به طراحی معدماتی و یا مرحله یک
و یا فاز یک معرو است.
ب) طراحی اجرایی و یا مرحل دوم و یا فاز دوم.
ج) اجرای پروژههای معماری و مدیریت آنها[.]73
 -2-3ا هداف و محتوای دروس طراحی مع ماری
2و4

دروس طراحی معماری  7الی  4هرکدام در پی آموزش
و تمرین مفهومی از م فاهیم مع ماری هستتت ند که
هم آن ها در یک بنا و بهعبارتیدیگر ،در تک بنا اتفاق
میاف د .بهواستتت این دروس بناها از زوایای مخ لف
بررستتی میشتتوند[ .]73آموزش ستتوژه به ستتوژه برای
تربیت کارشتتناستتی مهندستتی روش مناستتبی نیستتت.
ازاینرو ت جد یدنظر در ا هدا بیم ناستتت بت نخوا هد
بود.الب ه به لحاظ اهمیت مسأله مسکن در زندگی انسان
و گ س ردگی این سوژه در س ح جامعه ن سبت به هم
سوژهها و کاربریهای دیگر ،توجه خاص به این مو ضوع

ضتتروری و قابلدرک استتت ،ولی به جایگاه آن باید فکر
شود.اهدا درس طراحی معماری « 2آ شنایی با مفهوم
مستتتکن و ت عاریف فضتتتتا و عوا مل مؤثر در طراحی
م سکن» «،شیوههای انعکاس نیازهای معنوی و مادی و
تناستتا آنها در طراحی مستتکن» و «آشتتنایی با راب ه
میان جز و کل» تعیینشتتده استتت .تمامی هد درس
طراحی معمتتاری « ،4تالش برای تتتألیف نظتتامهتتای
عملکردی ،ستتازهای ،تأستتیستتاتی در قالا یک طراحی
منستتجم معماری» تعیینشتتده استتت .بهعبارتیدیگر،
تألیف نظامهای عملکردی ،سازهای و تأسیساتی و توجه
به ستتتایر عوامل تأثیرگذار و ارائ یک طراحی منستتتجم
قبالً مورد تأکید قرارگرف ه استتت.لذا در درس «طراحی
معماری  »4ذکر این مفهوم بهعنوان تنها هد موجا
ت شکیک در اهدا قبلی و بازماندن از تعریف یک هد
کامل و شای س ه برای این درس خواهد شد.با توجه به
این توضیح و سؤا و همچنین با در نظر گرف ن س ح و
پای درس و ستتت ح و پای یک دانشتتتجوی مهندستتتی
حداقل هفت ترمی این هد تعیین شده کافی و مناسا
به نظر نمیرستتد و نیاز به تصتتحیح و تکمیل دارد[.]27
میتوان گفت شیوة ارائ طراحی  4جدید ب سیار فنی و
اجرایی استتتت و دانشتتتجو با برش ها و پالن ها با ید
ویژگیهتتای مخ لف اجرایی را ارائتته نمتتایتتد.برای این
طراحی موضتتوعاتی میتواند مناستتا باشتتند که نظام
عملکردی خاص و پیچیدةآن ها مداقه در عوامل م نوع
تأثیر گذار بر طراحی ،اعم از پیچ یدگی های عملکردی،
شتترایط خاص محی ی،ضتتوابط و محدودیتهای خاص،
تنوع خواستت ههای برنامه،مستتائل فنی ستتاخت و  ...را
ایجاب نماید[.]71
دستهبندی دروس معماری بر اساس مراحل رشد و
تربيت معمار
دس هبندی دیگری که جهت تربیت معماران در سرفصل
پی شنهاد شده ا ست ،یک د س هبندی طولی ا ست که بر
استتتاس آن ،آموزش رشتتت معماری به ستتته مرحله
دس هبندی می شود شامل :الف) آمادگیب ب) شناخت و
آموزشب ج) تمرین و آموزش .الف) مرحل او یا آمادگی:
مرحل معدماتی استتت که دانشتتجو آمادگی الزم جهت
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ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺎﻣﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎري را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ب( ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﯾﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﻣﻮزش :ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎري ا ﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﺮﺣ ﻠﻪ داﻧﺶ ﻫﺎي ﻣﻌ ﻤﺎري ﺑﻪ داﻧﺸـــﺠﻮ ﻣﻨﺘ ﻘﻞ
ﻣﯽﺷـــﻮد.در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﻧﺸـــﺠﻮ ﻋﻤﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم
ﺟﻬﺖ رﺷﺘﮥ ﻣﻌﻤﺎري را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ج( ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم ﯾﺎ
ﺗﻤﺮﯾﻦ و آﻣﻮزش :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﻧﺸــﺠﻮ ﻓﺮﺻــﺖ دارد
ﻗ ﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺟﺎﻣ ﻌﻪ در ﻗﺎ ﻟﺐ ﭼ ﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﻮد را
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴـــﻨﺠﺪ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎي
ﮔﺬ ﺷﺘﻪ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮا ﺳﺎس اﯾﻦ د ﺳﺘﻪﺑﻨﺪي درس
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري  4ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم و ﻫﻢ در
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي واﻗﻊ ﺷﻮد.در اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي
دروس ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري از  1ﺗﺎ  5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺗﺮم ﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ و ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم را ﺷــﮑﻞ
ﻣﯽ دﻫ ﻨﺪ و دروس ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌ ﻤﺎري  4و  5و ﻃﺮاﺣﯽ
ﻧﻬﺎﯾﯽ،ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم را ﺗ ﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ] .[18ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﻪ رﺷـــ ﺘﮥ ﻣﻌ ﻤﺎري ﯾﮏ رﺷـــ ﺘﮥ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮده و از
داﻧﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗ ﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ا ﺳﺖ و ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎر ﻫﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺶﻫﺎي و ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺴــﻠﻂ داﺷــﺘﻪ
ﺑﺎ ﺷﺪ ،ﺳﺮﻓ ﺼﻞ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮏ ﺣﺪاﻗﻞ را اراﺋﻪ
داده ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر د ﺳﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎ ﺷﺪ -1 :دروس
ﻣﻌﻤﺎري  -2دروس ﻓﻨﯽ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن  -3دروس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺑﺨﺶ ﺷــﻬﺮﺳــﺎزي  -4دروس ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﻤﺎري .ﺑﺮ اﺳــﺎس
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺮﻓ ﺼﻞ ،دروس ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري در د ﺳﺘﮥ اول
ﮐﻪ ﻫﻤﺎن دروس ﻣﻌﻤﺎري اﺳﺖ ،ﻗﺮار دارﻧﺪ].[6
 -3ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ
رﺗ ﺒﻪ ﺑ ﻨﺪي ﺟﺎﻣ ﻌﻪ آ ﻣﺎري وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي آن در رده ﻫﺎي
ﺟﻨ ﺴﯽ ،ﺳﻨﯽ،ﺗﺤ ﺼﯿﻼت و داﻧ ﺸﮕﺎه اﺧﺬ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرك
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻤﻮدارﻫﺎي زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻞ دادهﻫﺎ  70ﺑﻮده ﮐﻪ  22ﻣﻮرد ﺑﻪ زﻧﺎن و 48
ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺧﺘﺼـــﺎص دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟ ﻌﻪ  %32ﻣﻌﻤﺎران را زﻧﺎن و  %68را ﻣﺮدان و
اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣ ﻄﺎﻟ ﻌﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻣﺮدان ﺗﺸـــﮑ ﯿﻞ
ﻣﯽدادﻧﺪ) .ﻧﻤﻮدار (1
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ﻧﻤﻮدار  -1ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎري ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻣﺮدان،
%68
زﻧﺎن،
%32

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ %19 ،در
ﺳﻨﯿﻦ  20-30ﺳﺎل %21،در ﺳﻨﯿﻦ  30-40ﺳﺎل%38 ،
در ﺳﻨﯿﻦ  40-50ﺳﺎل و  %22ﻫﻢ در ﺳﻨﯿﻦ  50ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ ﻗﺮار داﺷـــﺘ ﻨﺪ.ﺑ ﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣ ﻄﺎﻟ ﻌﻪ در
ﺳﻨﯿﻦ  40-50ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ) .ﻧﻤﻮدار (2
ﻧﻤﻮدار  -2ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎري ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

%38 ، 40- 50
20-30
20-30 ،
19%
% 19

 50ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ%22 ،

، 30-40
%21

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ %24 ،داراي ﻣﺪرك
ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ %56 ،داراي ﻣﺪرك ﻟﯿﺴـــﺎﻧﺲ %15 ،داراي
ﻣﺪرك ﻓﻮق ﻟﯿﺴـــﺎﻧﺲ و  %5ﻫﻢ داراي ﻣﺪرك دﮐﺘﺮي
ﻣﻌﻤــﺎري ﺑﻮدﻧــﺪ .ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮردﻣﻄــﺎﻟﻌــﻪ را
ﻣﻬﻨﺪ ﺳﺎن ﺑﺎ ﻣﺪرك ﻟﯿ ﺴﺎﻧﺲ ﻣﻌﻤﺎري ﺗ ﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ.
)ﻧﻤﻮدار (3
ﻧﻤﻮدار  -3ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎرﯾﻤﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ%56 ،
ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ،
%24

ﻓﻮق
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ،
%15

دﮐﺘﺮي،
%5
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ﻧﻘﺶ داﻧﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري در ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ...

در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ %47 ،آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺧﻮد را از داﻧﺸـــ ﮕﺎه ﻫﺎي آزاد %24 ،از داﻧﺸـــ ﮕﺎه ﻫﺎي
ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔــﺎﻋﯽ %18 ،از داﻧﺸـــﮕــﺎه ﻫــﺎي دوﻟﺘﯽ %8 ،از
داﻧﺸــﮕﺎهﻫﺎي ﭘﯿﺎم ﻧﻮر و  %3ﻫﻢ از داﻧﺸــﮕﺎهﻫﺎي ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤ ﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را
از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي آزاد اﺧﺬﮐﺮدهاﻧﺪ) .ﻧﻤﻮدار (4
ﻧﻤﻮدار  -4ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

آزاد%47 ،
دوﻟﺘﯽ،
%18

ﻏﯿﺮ
اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ،
%24
ﭘﯿﺎم ﻧﻮر،
%8

ﻓﺮاﮔﯿﺮ،
%3

ـﯿﻮه ﻃﺮاﺣﯽ دروس ﻃﺮاﺣﯽ
 3-1ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛ ﯿﺮ ﺷـ
ﻣﻌﻤﺎري 2و  4در ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﻌﻤﺎران

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻــﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎي ﭘﺮﺳــﺸــﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﺸــﺎن
ﻣﯽ د ﻫﺪ ﮐﻪ از ﻣ ﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﻮردﻣ ﻄﺎﻟ ﻌﻪ %67 ،ﺷـــﯿﻮه
ﻃﺮاﺣﯽ درس ﻃﺮاﺣﯽ  2ﻣﻌﻤـﺎري و  %33ﻫﻢ ﺷـــﯿﻮه
ﻃﺮاﺣﯽ درس ﻃﺮاﺣﯽ  4ﻣﻌﻤﺎري در ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪايﺷـــﺎن
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮده ا ﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿ ﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺄ ﺳﯿ ﺴﺎت و
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺮاﯾﯽ از ﻋﻤﺪه دﻻﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮاﺣﯽ  4ﻣﻌﻤﺎري
ﺗﻮ ﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎران ﺑﻮده ا ﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧ ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در
ﻣ ﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﻮردﻣ ﻄﺎﻟ ﻌﻪ ،اﮐﺜﺮ ﯾﺖ ﻣﻌ ﻤﺎران ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
ﺑﻮده ا ﻧﺪ ﮐﻪ ﺷـــﯿﻮه ﻃﺮاﺣﯽ درس ﻃﺮاﺣﯽ  2ﻣﻌ ﻤﺎري ،
ﻧﺴـــ ﺒﺖ ﺑﻪ درس ﻃﺮاﺣﯽ  4ﻣﻌ ﻤﺎري در ﮐﺎر و ﺗﻮان
ﺣﺮﻓﻪاي اﯾﺸﺎن ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﻧﻤﻮدار (5
ﻧﻤﻮدار  -5ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮةﺗﺪرﯾﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري 2و  4در ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪاي

ﻃﺮح  2ﻣﻌﻤﺎري%67 ،

ﻃﺮح 4
ﻣﻌﻤﺎري،
%33

 3-2ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮ ﺿﻮع دروس ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري 2و  4در

ﮐﺎرﺣﺮﻓﻪاي

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸـــﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
 ،%73ﻣﻮﺿـــﻮع ﭘﺮوژة ﻃﺮاﺣﯽ  2ﻣﻌﻤـﺎري و  %27ﻫﻢ
ﻣﻮﺿـــﻮع ﭘﺮوژة ﻃﺮاﺣﯽ  4ﻣ ﻌﻤــﺎري ﺑــﻪ ﻓﻌــﺎﻟﯿــﺖ
ﺣﺮﻓﻪايﺷـــﺎﻧﻨﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮده اﺳـــﺖ .اﺷـــﺘﻐﺎل در دﻓﺎﺗﺮ،
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻌﻤﺎري و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿ ﺸﺘﺮ اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ از
ﻣﻌﻤﺎران ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت زﯾﺎد اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اراك و ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي اﺳﮑﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد،
ﺑﺰرﮔﯽ و ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮي ﮐﻢ ﻋﺪم ﺗﺨﺼـــﺺ ﮐﺎﻓﯽ درزﻣﯿﻨﮥ
ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮاﺣﯽ  4ﻣﻌﻤﺎري ،ازﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ذﮐﺮﺷﺪه ﺑﺮاي
اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮاﺣﯽ  2ﻣﻌﻤﺎري ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﻌﻤﺎران ﺑﻮده اﺳــﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻮ ﺿﻮع ﻃﺮاﺣﯽ  4ﻣﻮﺟﺐ ﺗ ﺴﻠﻂ ﺑﯿ ﺸﺘﺮ
ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮاﺣﯽ 4
ﺗﻮ ﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎران ﺷﺪه ا ﺳﺖ .اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮ ﺿﻮع ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ 2ﻣﻌﻤﺎري ا ﺷﺎرهﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻮ ﺿﻮع
درس ﻃﺮاﺣﯽ  4ﻣﻌ ﻤﺎري ﺑﻪ ﻓ ﻌﺎﻟ ﯿﺖ ﺣﺮ ﻓﻪ اي ﻣﻌ ﻤﺎران
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ).ﻧﻤﻮدار (6
ﻧﻤﻮدار  -6ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري 2و  4در ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪاي

ﻃﺮح  2ﻣﻌﻤﺎري%73 ،

ﻃﺮح 4
ﻣﻌﻤﺎري،
%27

 3-3ﻋﻮا ﻣﻞ اﺛﺮ ﮔﺬار در ﻓ ﻌﺎﻟ ﯿﺖ و ﮐﺎر ﺣﺮ ﻓﻪ اي
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎر

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻــﺪ ﺑﺮاي اوﻟﻮﯾﺖ
اول در ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷـــﻮد.
 %40اﻓﺮاد ﻣﻮردﻣ ﻄﺎﻟ ﻌﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ،ﻣ ﺒﺎ ﺣﺚ اﺟﺮاﯾﯽ را
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎ ﻣﻞ در ﻓ ﻌﺎﻟ ﯿﺖ ﺣﺮ ﻓﻪ اي ذﮐﺮ ﮐﺮده ا ﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻـــﺪ ﺑﺮاي اوﻟﻮﯾﺖ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  %30اﻓﺮاد ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮداﺷـــﺘﻪاﻧﺪ.ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻـــﺪﻫﺎ ﺑﺮاي
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اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ  %32اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮرداﺷـــﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ %29 .اﻓﺮاد ،اﯾﺪهﭘﺮدازي را اوﻟﻮﯾﺖ
ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار دادهاﻧﺪ %25 .اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﻮﯾﺖ
ﭘﻨﺠﻢ اﺷـــﺎرهﮐﺮدهاﻧﺪ %35 ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷـــﻬﺮي را اوﻟﻮﯾﺖ
ﺷــﺸــﻢ %33 ،درك ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﻤﺎري را اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﻔﺘﻢ و
 %38ﻫﻢ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﻌﻤﺎري را در ﮐﺎر ﺣﺮ ﻓﻪاي ﺧﻮد
اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﮥ ﻣﻮارد از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
اﻫﻤﯿﺖ در ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در اوﻟﻮﯾﺖ اول و
ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﻌﻤـﺎري در اوﻟﻮﯾـﺖ آﺧﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
)ﺟﺪول (1
 3-4ﻋﻮا ﻣﻞ ﻣﺆ ﺛﺮ ﺑﺮ اﺳــﺎس ﻣ ﯿﺰان اﻫ ﻤ ﯿﺖ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻــﺪ ﺑﺮاي اوﻟﻮﯾﺖ
اول و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻠﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺮي ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷــﻮد %30 .اﻓﺮاد ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در ﺗﺤﻘﯿﻖ،ﻣ ﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﻌ ﻤﺎري را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ارﺟﺢ
ﻣﻮارد در داﻧﺸــﮕﺎه ﺗﺤﺼــﯿﻠﺸــﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺑﺮاي اوﻟﻮﯾﺖ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درك ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  %34اﻓﺮاد ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮداﺷـــﺘﻪاﻧﺪ.ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻـــﺪﻫﺎ ﺑﺮاي
اوﻟﻮﯾﺖ ﺳـــﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺪهﭘﺮدازي ﻣﯽﺑﺎﺷـــﺪ ﮐﻪ %31
اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﻮﯾﺖ ﺳــﻮم اﺷــﺎرهﮐﺮدهاﻧﺪ.
 %39اﻓﺮاد ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺮاﯾﯽ را اوﻟﻮﯾﺖ ﭼﻬﺎرم در داﻧﺸــﮕﺎه
ﺗﺤ ﺼﯿﻠ ﺸﺎن ﻗﺮار دادهاﻧﺪ %45 .اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪﻋﻨﻮان
اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﻨﺠﻢ %30،اﻗﻠﯿﻢ را اوﻟﻮﯾﺖ

ﺷ ﺸﻢ %37 ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﻔﺘﻢ و  %28ﻫﻢ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺷﻬﺮي را اوﻟﻮﯾﺖ ﻫ ﺸﺘﻢ در داﻧ ﺸﮕﺎه ﺗﺤ ﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار
داده ا ﻧﺪ .ﺑ ﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎﻓ ﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸــــﺎن ﻣﯽ د ﻫﺪ ﮐﻪ در
داﻧﺸـــﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺤﺼـــﯿﻞ اﻓﺮاد ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي
ﻣﻌﻤﺎري ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﺑﻘﯿﮥ ﻣﻮارد ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺷــﻬﺮي در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷــﻮد.
)ﺟﺪول (2
 3-5اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت دروس ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻤﺎران

ﺣﺮﻓﻪاي

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸـــﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  %42اﻓﺮاد ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ
دروس ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻤﺎران ﺣﺮ ﻓﻪ اي،
ﺿــﺮوريﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد داﻧﺴــﺘﻪاﻧﺪ .اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪي آنﻫﺎ
دروس ﻣﻌﻤــﺎري ﺑﻮده اﺳــــﺖ ﮐــﻪ  %28اﻓﺮاد ﺑــﻪ آن
اﺷـــﺎرهﮐﺮدهاﻧﺪ %21 .دروس ﺷـــﻬﺮي و  %9ﻫﻢ دروس
ﻣﺮﻣﺖ را ﺿــﺮوريﺗﺮداﻧﺴــﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿــﺮوريﺗﺮﯾﻦ
دروس را دروس ﺳـــﺎﺧﺘ ﻤﺎن و ﻣﻌ ﻤﺎري ،و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ
اوﻟﻮﯾﺖ را دروس ﻣﺮﻣﺖ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ) .ﻧﻤﻮدار(7
ﻧﻤﻮدار  -7ﻣﯿﺰان ﺿﺮورت دروس ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻤﺎران ﺣﺮﻓﻪاي

دروس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،
%42

دروس
ﻣﻌﻤﺎري،
%28

دروس
ﺷﻬﺮي،
%21

دروس
ﻣﺮﻣﺖ%9 ،

ﺟﺪول  -1ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﻌﻤﺎر
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اوﻟﻮﯾﺖ
ﻣﻮارد

اوﻟﻮﯾﺖ 1

اوﻟﻮﯾﺖ 2

اوﻟﻮﯾﺖ 3

اوﻟﻮﯾﺖ 4

اوﻟﻮﯾﺖ 5

اوﻟﻮﯾﺖ 6

اوﻟﻮﯾﺖ 7

اوﻟﻮﯾﺖ 8

ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد

%40
%19

%22
%30

%17
%18

%7
%7

%5
%9

%2
%7

%1
%5

%6
%5

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

%13

%12

%32

%9

%10

%11

%11

%2

اﻗﻠﯿﻢ

%8

%8

%3

%21

%25

%16

%4

%10

درك ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﻤﺎري

%6

%3

%4

%4

%13

%12

%33

%25

اﯾﺪهﭘﺮدازي

%10

%10

%12

%29

%14

%7

%9

%9

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﻌﻤﺎري

%2

%6

%5

%11

%8

%10

%27

%38

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﻬﺮي

%4

%9

%9

%12

%16

%35

%10

%5
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نعش دانش طراحی معماری در توانبخشی ...
جدول  -2عوامل مؤثر بر اساس ميزان اهميت در دانشگاهها

اولویت
موارد

اولویت 7

اولویت 2

اولویت 9

اولویت 4

اولویت 1

اولویت 6

اولویت 1

اولویت 1

مباحج اجرایی

%77

%77

%1

%93

%9

%3

%77

%72

عملکرد

%1

%2

%1

%71

%41

%27

%4

%2

کارفرما

%1

%1

%9

%3

%77

%77

%91

%71

اقلیم

%72

%77

%1

%1

%77

%97

%7

%27

درک عمومی معماری

%1

%94

%27

%3

%71

%6

%4

%6

ایده پردازی

%79

%72

%97

%4

%1

%77

%1

%71

مبانی نظری معماری

%97

%71

%22

%6

%1

%6

%74

%2

مباحج شهری

%29

%3

%9

%77

%9

%2

%22

%21

 -4نتیجهگیری
ن ایج آماری بهدستتت آمده بیانگر اخ ال میزان اهمیت
طراحی  2معماری با طراحی  4معماری در کار حرفهای
معماران ع ضو سازمان نظاممهند سی اراک ا ست .ن ایج
پرستتشتتنامه و ارزیابی دادهها بیانگر آن استتت که تأثیر
شتتتیوة طراحی درس طراحی  2معماری بر کار و توان
حرفهای معماران بستتتیار بیشتتت ر از طراحی  4معماری
میبا شد .به نظر میر سد بزرگی پروژة طراحی معماری
 4و کمبود زمان در ته یهی نعشتتته های اجرایی در این
نظرات بیتأثیر نبوده ا ست .از دیدگاه این افراد ،مو ضوع
طراحی معماری  2به موضتتتوعات کار حرفهای ایشتتتان
ب سیار نزدیکتر از مو ضوع طراحی معماری  4بوده ا ست
و ع مدهترین ع لت این امر اشتتت غا اک ر یت مع ماران
ستتازمان نظاممهندستتی اراک در دفاتر و شتترکتهای
کوچک معماری ا ست که بی ش ر به مو ضوع م سکن و
بنتتاهتتای مستتتت کو نی می پردازنتتد .ه م چ ن ین در
فعالیتهایحرفهای مهندستتان ستتازمان نظاممهندستتی
اراک ،م با حج اجرایی ،عملکرد ،کارفر ما ،ا یدهپردازی،
اقلیم ،م با حج شتتتهری ،درک عمومی مع ماری ،م بانی
نظری مع ماری به ترت یا اولو یت از ام یاز های باالیی
برخوردار و در دانشتتگاههای تحصتتیل این مهندستتان،
مبتتا نی ن ظری م عمتتاری ،درک ع مو می م عمتتاری،
ایدهپردازی ،مباحج اجرایی ،عملکرد ،اقلیم ،کارفرما به
ترت یا اولو یت از ام یاز های باالیی برخوردار بود ند.
ب نابراین از ق یاس جداو  7و  2اینگو نه برمیآ ید که
مباحج اجرایی و عملکرد که از دیدگاه جامعه آماری در

اولو یت تو جه یک کار حر فهای قرار گرف ها ند ،در
دان شکدههای معماری کم ر مورد توجه قرار میگیرند و
م بانی نظری مع ماری که در کار حر فهای از کم رین
اولویت برخوردار بود ،در دانشتتتگاهها در باالترین اولویت
قرار دارد .درن یجتته بین آموخ تتههتتای معمتتاران در
دان شگاههای تح صیل شان و دانش موردنیاز جهت انجام
کار حرفهای توستتط مهندستتان ستتازمان نظاممهندس تی
اراک ت ناقض وجود دارد .از طرفی برای ترب یت مع ماران
حرفهای و موفق در جامعه ،تعویت دروس ستتتاخ مان
نستتبت به بعی دروس از ضتترورت بیشتت ری برخوردار
استتتتت .دروس مع ماری در در ج دوم این ضتتترورت
قرارگرف ه و دروس مر مت در پایینترین اولو یت قرار
دارند.
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