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  ايحرفه بخشیطراحی معماري در توان دانش نقش
  معمار مهندسان 

  3فرزانه رمضی، 2حمیدرضا عظمتی، 1محسن کاملی
 .، ایران، قمیآزاد اسالمباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قم، دانشگاه  1

  azemati@srttu.edu  ی، تهران، ایران.ئت دبیر شهید رجامعماري و شهرسازي دانشگاه تربی، دانشکده دانشیار 2
  .کارشناس ارشد معماري، گروه معماري دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك، اراك، ایران 3

  
ــتۀ ینترمهم عنوانبهدروس طراحی معماري  چکیده: ــی حائز اهمیت بوده و   دروس رش ــناس ــی معماري در مقطع کارش  آیندة ینوعبهمهندس

هاي در فعالیت 4و  2و میزان نزدیکی دروس طراحی معماري  یرتأثخورد. در این مقاله مقایسـه،  این دروس رقم می ۀواسـط بهاي معماران حرفه
ــاحرفه ــی مباحثی مانند اجرا، عملکرد، کارفرما، ایده پردازي و... در آموزش و فعالیتاي مهندس مدنظر اي معماران هاي حرفهن معماري و بررس

نیک ی و از تکبه جهت ارزیابی اطالعات از روش کم ینچنهم. است تحلیلی -و روش تحقیق آن توصیفی  اشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردي  بمی
شنامه)      س شاهده و پر ستفاده  پیمایش(م ست. نتایج   شده ا ست بها ضوع      آمدهد ست که نزدیکی و ارتباط مو شان داده ا  2طراحی معماري  اتن

سبت به  ياباکارحرفه ضوع درس  ، ن شتر   4طراحی معماري مو ست بی در  آموختگاندانش آنچهبا  4طراحی معماري مورد تدریس در ن اویو عن ا
 ياهحرفموارد در کار  ینمؤثرترپردازي به مسائل اجرایی، عملکرد و ایده  زیادي دارد. همچنین توجه فاصلۀ  کنندیمخود تجربه  ياحرفهفعالیت 

شگاه که به این موضوع در   آیندیم حساب به ساختمان و  يارتقااز طرفی  .شود یمکمتر توجه  هادان شگاه معماري در  کیفی دروس  ، جهت هادان
  .رسدیم به نظرضروري  ياحرفهتقویت معماران 

 ، آموزش، اراك، مهندسطراحی معماري کلیدي: کلمات
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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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 مقدمه-1
 بیان مسأله 1-1

عالی  ظام  عنوانبهآموزش  ل  ن باالترین و آخرین مرح

پویا استتت که  نیاز هر جامع  ترینیاستتاستت ،آموزشتتی

نات و  ماعی  یهامنشعملکرد آن بر شتتتاو  یرتأثاج 

سی، اق صادی،اع عادی و  سیا مس عیم دارد و محورهای 

کند. چنانچه نظام را ترستتتیم می یاجامعهفرهنگی هر 

آموزش عتتالی هر کشتتتور همتتاهنتتت بتتا تحوالت و 

آن جامعه اج ماعی آن جامعه عمل کند، هاییدگرگون

هاستتت که از آموزش ستتا  .[7]پیشتترفت خواهد کرد

 یهادانشکدهکارشناسی در  ةدروس طراحی معماری دور

 هایییتوانادر تربیت  یاعمدهو ستتهم  گذردیمکشتتور 

این دروس  ةعهداین رشتت ه، بر  آموخ گاندانشطراحی 

ین ا تکتکاستتتب بنابراین ارزیابی نعش  شتتدهگذاشتت ه

از اهمیت بستتتیاری  یاحرفهدروس در تربیت معماران 

 هادانشتتگاهیکی از نعدهای مهم فعلی  برخوردار استتت.

خگوی نیازهای محیط پاس هاآن یهابرنامهاین است که 

ریزان نیستتتت بلکه مب نی بر خواستتتت برنامهو جامعه 

شیم صورت.دبا ست کهیدر در اب دا نیازهای واقعی  الزم ا

 یفتعر ،باالدستتت ی یهابرنامهجامعه توستتتط اهدا  و 

.  [2]پاستتخی برای آن نیازها آماده گرددستت س  شتتود،

صوالً ست که  ییهاضعفنظام آموزش عالی ما دارای  ا ا

نیروی انستتتانی توانمند برای  تواندینمن وانستتت ه و یا 

معماری که آمده از  .[9]فعالیت در صتتتنعت تربیت کند

سان  هاآرمان تفکرات، شدیمو نیازهای ان صورت با ، در 

 یدهگردتغییر در بینش، ارزش و نیازهای انسان دگرگون 

سیار می  توانکه این دگرگونی را در طو  حیات آدمی ب

  4و2دروس طراحی معماری  یرتأثدر این معاله . [4]دید

باط این  قرارگرف ه یموردبررستتت و میزان نزدیکی و ارت

سا یاحرفهدروس با توانایی  سه و مهند ن در آینده معای

ستتتنجیده خواهد شتتتد. همچنین در این زمینه توجه 

یت دروس  حج اجرایی، عملکرد و تعو با به م بیشتتت ر 

ماری در  مان و مع گاهستتتاخ  ، نوعی رویکرد هادانشتتت

معماران قلمداد  یاحرفههدفمند در جهت افزایش توان 

به قیاس این  روینازا .شتتتودیم با توجه  له  در این معا

مهندستتان  یاحرفهتوان  بریکهر  یرتأثیزان دروس و م

کلی در  یهاحلراه، به بیان اراک یمهندسنظامسازمان 

 این زمینه پرداخ ه خواهد شد.

 ضرورت تحقیق 2-1

 دارد یرتأثآموزش معماری بر چگونگی اثر معماری  نحوة

شهری نیز یتدرنهاو   رگذاراث، بر کیفیت محیط کالبدی 

 باهد معماری  یهادانشتتکدهکه با توجه به این استتت.

ست  یدهسازمانتربیت نیروی کارآمد جهت  ضای زی ف

، م أستتفانه اندگرف هشتتکلشتتهری  هاییطمحانستتان و 

کار  هد  در  عدم تحعق این  هد  فههنوز شتتتا  یاحر

س یم. شکل در این زمینه را  معماری ه  توانیمعمده م

آن  یرتأثمعماران و  جامعه با آموزشم وجه تفاوت نیاز 

ه کبر میزان توانایی مهندستتان دانستتت. با توجه به این

نمودی از  عنوانبتته وپرورشآموزشآموزش عتتالی و 

فرهنت هر جامعه نعش بستتتیار زیادی در ایستتت ایی و 

در این  .[1]خوددارندپویایی خالقیت پرورش یابندگان 

معماری در سرتاسر کشور  یهادانشکدهراس ا الزم است 

با  ناستتتا  که م  ند  مای یت ن ند نیروهایی ترب تالش کن

عه و در جهت  جام های واقعی  یاز شتتتدن آن  برآوردهن

نیازها باشند.در این صورت رضایت شهروندان از زندگی 

و باعج  یاف هیشافزاهای شتتتهری در این بناها و محیط

بهبود کیفیت زندگی شتتتهری خواهد شتتتد.با توجه به 

معماری، طراحی   رشتتت که در میان تمام مباحج این

س ناد  سان  اتفاقبهمعماری، با ا شنا سنظر اک ر کار  ائلم

پایه و قلا معماری  عنوانبهمعماری،   حرفآموزشتتی و 

و همچنین با توجه به نظرات بعضتتتی  شتتتودیمم رح 

نایی   رشتتت  آموخ گاندانش معماری مبنی بر عدم توا

کار  هاآن فهدر  ها و  یاحر یاز فاوت بودن ن یا م  و 

 یهایییتواناالزم جهت طراحی در بازار کار با  هایییتوانا

، همواره این اندفراگرف همعماری  یهادانشتتتکدهکه در 

که دروس  شتتودیمبرخوردار  اییژهوموضتتوع از اهمیت 

تا 4و 2جا طراحی )و در این طراحی معماری معماری( 

فهچه میزان در توان  گاندانش یاحر ماری  آموخ  مع

ست. ش ه ا ،نعش به همین علت در این پژوهش نعش دا

معماری در تربیت و توانایی فعالیت  4و 2دروس طراحی 

صه کار  سازمان  یاحرفهدر عر سنظاممهندسان   یمهند

 اراک بررسی و ارزیابی خواهد شد.

 

 اهداف تحقیق 3-1

 اهدا  ذیل در این تحعیق مدنظر است: یطورکلبه
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در  4و  2دروس طراحی معماری  یرتأثشتتتناخت میزان 

فه مان توان حر مار عضتتتو ستتتتاز ندستتتتان مع ای مه

سنظام صل عناوشناخت  ب به ازاییمهند دروس  ینسرف

و میزان ستتودمندی این دروس   4و  2طراحی معماری 

ساندر فعالیت حرفه شناخت مباح ی که در و  ای مهند

سازمان  یاحرفهفعالیت  سان  سنظاممهند شهر   یمهند

ی بررس یتنها در باشد وز اهمیت بیش ری برخوردار میا

 بر استتتاسفاک ورهای طراحی معماری  بندییتاولوو 

معماری و کار  یهادانشتتتکدهدر  هاآنمیزان اهمیت به 

 ایشان.ایحرفه

 ها و عناوین دروسدر بین ستترفصتتلببینیم که  دلذا بای

موضتتوع کدام درس و  هایییتوانا 4و 2طراحی معماری

ده ش داده ان عا معماری بیش ر  آموخ گاندانشطرح به 

ست. و  اشیاحرفهالیت و برای فع چه سودمندتر بوده ا

یت  عال باح ی در ف فهم مان  یاحر ندستتتان ستتتاز مه

از اهمیت بیشتت ری برخوردار  شتتهر اراک یمهندستتنظام

یت ها ند و ن یل  هستتت  کدام دروس در دوران تحصتتت

شگاهی  ش ر  تربیت معماران موفق،جهت دان ضرورت بی

 دارند.

 

 روش تحقیق 4-1

کاربردی استتتت، روش م عه توصتتتیفی نوع تحعیق   ال

گردآوری اطالعات در آن پیمایش  تحلیلی، و شتتتیوة_

شاهده، شنامه(  )م س شدیمپر آماری تحعیق  . جامع با

سازمان  سان  سنظاممهند و  شدهاراک ان خاب  یمهند

مونتتهبتته از جمعیتتت آمتتاری تحعیق،  یریگمنظورن

ست.  صورتبهاز آن  یریگنمونه هدفمند اجرا گردیده ا

 شدهگرف هدر نظر  هاخوشهها سر به جهت ان خاب نمونه

صادفی  یریگنمونه هاآنو در داخل  ست.  شدهانجامت ا

س فادهبرای تعیین حجم نمونه از تکنیک کوکران   شدها

توزیک گردیده  اهنمونهدر بین  نامهپرستتشتت 17و تعداد 

در دو بخش  هادادهاطالعات،  یآورجمکاستتتت. پس از 

قرار  وتحلیلیهتجزآمار توصتتتیفی و استتت نباطی مورد 

پرستتشتتنامه بر این استتاس بود که  یوة تهی شتتگرف ند. 

ماری  هاییطراحاز  یککدام یت  2و  4مع عال در ف

فه ندتر  یاحر ماران ستتتودم ندبودهمع . موارد مخ لفی ا

مباحج اجرایی، اقلیم، کارفرما، عملکرد و... که  ازجمله

مهندسان  نعش داش ه است، بررسی  یاحرفهدر فعالیت 

یت  نای  هاآنو اولو جه موردبر مب قرار گرف ن در  تو

شگاه ست.  هادان شده ا به جهت انجام  ینچنهمواکاوی 

 است. شدهاس فاده Excelتحلیلی  افزارنرماین تحعیق از 

 

 تحقیق پیشینة 5-1

 یقدر تحعشتتمستتی  7911بعایی و همکاران در ستتا 

ارزیتتابی درس طراحی نهتتایی، در توان "خودبتتاعنوان 

سان یاحرفهتدریس و فعالیت  شنا سی  کار شد مهند ار

شیوه طراحی  یرتأث، میزان "معماری ضوع   یهاپروژهمو

یت  عال تدریس معماری  یاحرفهمعماری بر ف نایی  و توا

. همچنین به بررسی کندیمکارشناسی ارشد را بررسی 

 و مفاهیم مرتبط با آن، وپرورشآموزشموضوعاتی چون 

یت  عال نایی ف یان مصتتتادیق آن، توا آموزش معماری و ب

کارشتتناستتی ارشتتد  و تدریس معماری در دورة یاحرفه

 نآ از. ن ایج تحعیق حاکی پردازدیمناپیوستت ه معماری 

کتته میزان نزدیکی موضتتتوع طراحی نهتتایی استتتتت 

، نستتبت به توانایی تدریس معماری بیشتت ر یاباکارحرفه

نایی  با توا مار  یت مع بوده استتتتت. همچنین، برای ترب

فه یت حر عال حج ف با حج اجرایی، م با ، یاستتتازهای، م

شرایط محی ی و برای  عملکرد، رویکرد کارفرما، اقلیم و 

تدریس مع یت در عرصتتتته  عال بانی نظریف  ماری، م

پردازی و توجه به معماری، درک عمومی معماری، ایده

ماری  هایی مع مل مهمی در درس طراحی ن عملکرد عوا

شمار  و به ترتیا اولویت از ام یازهای باالیی  روندیمبه 

 .[6]برخوردار هس ند

خود  در معال شمسی 7937زاد در سا  حعیر و شوهانی

در آموزش درس آشتتتنایی با  یشتتتیبازاند"تحت عنوان 

)در مع ک کارشناسی رش ه معماری در  معماری معاصر

شگاه شی  یم دهادقیق  ، به م الع "ایران( یهادان آموز

شگاهاین درس در  س یهادان شور و معای آن با برخی   ک

معماری جهان، بررستتی کمی و کیفی  یهادانشتتکدهاز 

جایگاه، تعداد واحدهای آموزشتتی و م دهای آموزشتتی 

این درس پرداخ ه است. بعضی از ن ایج تحعیق حاکی از 

ستآن  و مباحج نظری  هاسبککه تناقضاتی در بیان  ا

ماری،  مانی  دق ییبتاریخی مع ئل، هاآندر توالی ز  قا

سیار ناچیز برای بحج م صر شدن جایگاهی ب عماری معا
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تاریخی  یکوقاایران، همچنین، عدم توجه به زمان وقوع 

صل  سرف ستدر این  سا   محمودی .[1]ه  7919در 

معرفی الگوی " در تحعیق خود تحت عنوان شتتتمستتتی

، به بررسی تفکر و انواع "تفکر تعاملی در آموزش طراحی

هتآن، تفکر  هت، دارج بدون ج نه، تفکر  قا ، تفکر خال

لت ناستتتروشفکر کردن،  یهاحا در طراحی  یشتتت

و ...پرداخ ه استتت. در ان ها نیز با معرفی الگوی تعاملی، 

شناسی آموزش  درروشاز این الگو  یریگبهرهبه اهمیت 

ماری  ع .[1]پردازدیمطراحی مع عات   در م ال تحعی

با موضتتتخارجی م فاولز در رتبط  حاضتتتر،  وع تحعیق 

یت میالدی  7337ستتتا  یایی بودن  روزبهبر اهم و پو

، وی در این یطورکلبهنمایدب می یدتأکآموزش معماری 

تحعیق ن یجه گرف ه است که آموزش معماری یک شغل 

ست که مرز بین  اییعهطرساده نیست، بلکه  از زندگی ا

  .[3]دکنو تکامل شتخصتی را در خود حل میخانه، کار 

عه، میالدی 7311در ستتتا   همچنین گروک  یام ال

شور انگلیس در راب ه با  سائلتجربی در ک شک م الت و م

زمان خود در زمان آموزش معماری در آن کشتتور انجام 

ستس، یتدرنهاداده، و  را برای بهبود  ییهابرنامهو  هایا

شکالت زمان  ست. وی اغلا م ضعیت، بیان نموده ا آن و

 گذارییهستترماهای جدید و گذاریخود را با ستتیاستتت

 .[77]شدن دیده است حلقابلمربوطه  هایسازمان

 

 تحقیق مبانی نظری -2

 تعریف معماری و آموزش آن -1-2

آن شتتکل  هد معماری نوعی عمل خالقانه استتت که 

سان در  ست ان ضای زی س یدادن به ف شدیمکل ه و  با

آن از جوابگویی به نیازهای انستتانی در پیوند با  گستت رة

عادات او، طیف  یان عواطف و اع  تا ب عت  محیط و طبی

در تعریفی دیگر، معماری،  .[77]گیرد یدربرموسیعی را 

ست که  صنعت خدماتی ا س ه به بازار  شدتبهیک  واب

از تغییرات انعالبی در شتتر   یماًمستت عب بنابراین استتت

ل  .[72]دپذیرمی یرتأثوقوع  ماری،  در معو آموزش مع

 ی در طراحی ستتهم استتاستتی  و هد  عمدةایجاد توانای

شکیل  صلی دروس دهدیمآموزش را ت  اییهآتل. هد  ا

جاد  یت طراح و ای  یهامهارتو   هایتقابلمعماری ترب

طراحی در دانشتتجو استتت. دانشتتجوی معماری در طی 

با همراهی استتت اد  هایینتمر ماری،  که  آموزدیممع

نه طراحی را از جمک  یا  ییهادادهچگو ها  یاز نام ن به 

به  خاص، موفق  ندی  با رو ند و  غاز ک مات آ ئهالزا  ارا

الزامات اولیه طراحی را داش ه  تنهانهای شود که طراحی

حاوی  که  گاهباشتتتد، بل و عالیق شتتتخصتتتی  هانظر

 به ستتؤا نیز باشتتد، یعنی ستتیری از  هایرکنندهتفستت

ماری از طرفی د .[79]جواب خت و آموزش مع نا ر شتتت

گذشتتت هستتتن ی ایران  فاهیم در عا  اطالعات و م ، ان 

و مریدی و مرادی انجام  ستتتینهبهینهستتت صتتتورتبه

فتیم ماری . [74]پذیر هانهآموزش مع در دوران  تن

ضر، بلکه ح ی در دوران  سانس ای الیا  هاییآکادمحا رن

نظام آموزشتتی عملی در نظام صتتنفی که  و پیش از آن

بخش از  ینترعمدهویژگی موروثی بودن داشتتتت،  غالباً

.این دادیمرا تشکیل  هاعملهآموزش معماران و بنایان و 

باً غال که  با  بخش از آموزش  مام افراد این حرفه  برای ت

ش رک بود،در کارگاه انجام   شدیمهر درجه و عنوانی م

کارگاهی و عملی  یهاروشو شتتتاگردان با بستتتیاری از 

آموزش طراحی  .[71]گردیدندیمآشتتنا  وستتازستتاخت

 طراحی )باالخص در ایران( یهاکارگاهمعماری در قالا 

باًتعرمحور آموزش معماری  عنوانبه فاق همه  ی مورد ات

آموزش و حرفه معماری  مستتتائلنظر کارشتتتناستتتان 

 .[76]است
 

نایی در  و کسدد شدددن  یاحرفهتعریف  -2-2 توا

 مهندسی معماری

کارشتتتناستتتی مهندستتتی معماری  ةدور برنام معدمدر 

ستت ح کارشتتناستتی به تربیت . .. استتت: شتتدهیحتصتتر

با  مارانی  فهعمومی  هایییکارامع اخ صتتتاص  یاحر

مار م. [71]دارد فهع ماری   آموخ دانشآن  یاحر مع

شرایط زیر را احراز  شودیممحسوب  که حداقل یکی از 

صل بر  ییهانعشاز  یکی در .7 کند: سرف وی  ةعهدکه 

شد، از قبیل طراح،  شغو  به فعالیت با ست، م ش ه ا گذا

ناظر اجرایی، همکار طراحی مشتتتاور، عضتتتو کادر فنی 

              متاننتد شتتتهرداری و متدارس معمتاری. ییهتاارگتان

کارشتتناستتی  ةرا که ستترفصتتل برای دور هاییویژگی .2

ل شتتده استتت، دارا قائ ایحرفه ایعنواندورهبهمعماری 

یت، دانش  قدرت خالق مل  فهباشتتتد، شتتتا و   ایحر
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طبق  .[71]جامعه مستتتائلهای فنی و توان حل مهارت

نایی و    شتتتدةکستتتا هایمهارتبرنامه مصتتتوب، توا

صیالنفارغ سی معماری در هفت ردیف  دورة ال ح مهند

 است: شدهخالصهبه شرح زیر 

چک از  - عه زیستتت ی کو یا مجمو ها  نا تک ب طراحی 

های اولیه تا مراحل اجرایی کار و طراحی اجزا و احیطر

 (محوری معمار وظیف  عنوانبه) بنا دهندةتشکیلعناصر 

همکاری با گروه مهندستتان مشتتاور معماری در جهت  -

سعه طراحی شه ها و تهی تو معماری مراحل یک  هاینع

 و دو.

یات اجرایی  - کار در عمل جام  حت ان ظارت بر صتتت ن

 ساخ مان.

 معماری. هایپروژهمشارکت در مدیریت اجرایی  -

 هایستتازمانو  هاشتتهرداریعضتتویت در کادر فنی  -

 مشابه.

در  طورهمینکاردانی و  هایدورهتدریس دروس در  -

 .ایحرفهفنی و  هایدبیرس ان

سه گ توانمینوع توانایی فوق را از یک نظر دیگر  روه به 

 اصلی تعسیم کرد:

یا طراحی فضتتتاهای معماری طراحی معماری و  الف(

 کیمرحلهداخلی و بیرونی که به طراحی معدماتی و یا 

 و یا فاز یک معرو  است.

 دوم و یا فاز دوم. طراحی اجرایی و یا مرحل  ب(

 .[73]هاآنریت معماری و مدی هایپروژه یاجرا ج(

 

ماری -3-2 هداف و محتوای دروس طراحی مع      ا

 4و  2

در پی آموزش  هرکدام 4الی  7دروس طراحی معماری 

که  ند  ماری هستتت  فاهیم مع و تمرین مفهومی از م

در تک بنا اتفاق  ،دیگرعبارتیبهدر یک بنا و  هاآن هم

یای مخ لف  واستتت  به .اف دمی ناها از زوا این دروس ب

آموزش ستتوژه به ستتوژه برای  .[73]ندشتتوبررستتی می

 نیستتت. یمناستتب تربیت کارشتتناستتی مهندستتی روش

یدنظر روازاین جد هدا   ت بتبیدر ا ناستتت هد  م نخوا

بود.الب ه به لحاظ اهمیت مسأله مسکن در زندگی انسان 

س ردگی ا سبت به هم و گ س ح جامعه ن سوژه در   ین 

ضوع  دیگر، هایکاربریو  هاسوژه توجه خاص به این مو

ولی به جایگاه آن باید فکر استتت،  درکقابلضتتروری و 

شنایی با مفهوم » 2ا  درس طراحی معماری شود.اهد آ

عاریف فضتتتتا  ملمستتتکن و ت در طراحی  مؤثر و عوا

سکن انعکاس نیازهای معنوی و مادی و  هایشیوه»،«م

آشتتنایی با راب ه »و  «در طراحی مستتکن هاآنتناستتا 

تمامی هد  درس استتت.  شتتدهتعیین «میان جز و کل

 هتتاینظتتام تتتألیفتالش برای »، 4طراحی معمتتاری 

در قالا یک طراحی  تأستتیستتاتی ،ایستتازه عملکردی،

  ،دیگرعبارتیبهاستتت.  شتتدهتعیین «منستتجم معماری

جه و تو تأسیساتیو  ایسازه عملکردی، هاینظام تألیف

یک طراحی منستتتجم  ارائ و  تأثیرگذاربه ستتتایر عوامل 

طراحی » استتت.لذا در درس قرارگرف همورد تأکید  قبالً

تنها هد  موجا  عنوانهبذکر این مفهوم  «4معماری 

شکیک در اهدا  قبلی و بازماندن از تعریف یک هد   ت

شد.با توجه به  س ه برای این درس خواهد  شای کامل و 

مچنین با در نظر گرف ن س ح و این توضیح و سؤا  و ه

دانشتتتجوی مهندستتتی  یک  یپادرس و ستتت ح و  پای 

کافی و مناسا  شدهتعیینحداقل هفت ترمی این هد  

  .[27]و نیاز به تصتتحیح و تکمیل دارد رستتدینم به نظر

سیار فنی و  4طراحی  ارائ  ةیوشگفت  توانمی جدید ب

با  ید  هاپالنو  هابرشاجرایی استتتت و دانشتتتجو  با

نمتتایتتد.برای این  ارائتتهمخ لف اجرایی را  هتتاییژگیو

د مناستتا باشتتند که نظام توانمیطراحی موضتتوعاتی 

مداقه در عوامل م نوع  هاآنةیچیدپعملکردی خاص و 

گذار   عملکردی، هایپیچیدگیاعم از  ،بر طراحی تأثیر

  خاص، هایمحدودیتشتترایط خاص محی ی،ضتتوابط و 

فنی ستتاخت و ... را  مستتائلبرنامه، یهاخواستت هتنوع 

 .[71]ایجاب نماید

 

دروس معماری بر اساس مراحل رشد و  یبنددسته

 تربيت معمار

 لسرفصدیگری که جهت تربیت معماران در  یبنددس ه

شنهاد  ست،شده پی س هیک  ا ست که بر  یبندد طولی ا

معماری به  ستتته مرحله  آموزش رشتتت   استتتاس آن،

شناخت و  آمادگیب ب( : الف(شامل شودیم یبنددس ه

مرحل  او  یا آمادگی:  تمرین و آموزش. الف( آموزشب ج(

زم جهت معدماتی استتت که دانشتتجو آمادگی ال مرحل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 محسن کاملی و همکاران

 1395 پاییز، 1، شماره 11نشریه علمی پژوهشی فناوري آموزش، جلد      76

دوم یا  مرحلۀ . ب)کندیمورود به رشته معماري را پیدا  
ست که در     شناخت و آموزش: مرحله آموزش معماري ا

له   قل        يها دانشاین مرح ــجو منت به دانشـ ماري  مع
ــویم ــجو عمده اطالعات الزم   .در این مرحله د دشـ انشـ

مرحلۀ سوم یا  ج) .کندیممعماري را کسب   جهت رشتۀ 
در این مرحله دانشــجو فرصــت دارد    تمرین و آموزش: 

ند تمرین خود را             لب چ قا عه در  جام به  بل از ورود  ق
ــنجد و      نایی خود را بسـ   يکمبودها آزمایش کرده و توا

شته را جبران نماید.  ساس این   گذ سته برا   درس يبندد
د در مرحلۀ دوم و هم در  توان میهم  4طراحی معماري  

  ديبندستهواقع شود.در این  بنديدستهین سوم ا مرحلۀ
یب    5تا   1دروس طراحی معماري از   هاي  درترمبه ترت

دوم را شــکل   ۀمرحلو  شــوندمی ارائهمختلف تحصــیلی 
ند می ماري   ده و طراحی   5و  4و دروس طراحی مع

شکیل     ۀمرحلنهایی، با توجه به  .]18[دهندمیسوم را ت
تۀ   این ــ ماري   که رشـ تۀ یک  مع ــ جامع بوده و از    رشـ

شکیل مختلفی  هايدانش ست و یک معمار هم   شده ت ا
علمی تســلط داشــته   هايحوزهو  هايدانشباید به این 

صل جهت نیل به این امر یک حداقل را ارائه       سرف شد،  با
سته       شامل چهار د ست که  شد میداده ا دروس   -1: با

دروس مرتبط با  -3دروس فنی ســاختمان  -2معماري 
. بر اســاس  دروس تاریخ معماري -4 بخش شــهرســازي

ستۀ     تعریف  صل، دروس طراحی معماري در د اول   سرف
  .]6[دکه همان دروس معماري است، قرار دارن

  
  تحقیق هايیافته -3

به  ندي رت ماري      ب عه آ  هاي ردهآن در  هاي ویژگیجام
شگاه اخذ آخرین مدرك        صیالت و دان سنی،تح سی،  جن

  نمودارهاي زیر است: صورتبهتحصیلی 
  48 مورد به زنان و   22 بوده که  70 ها دادهفراوانی کل  

ــاص دارد. مورد به  بنابراین در میان افراد     مردان اختصـ
عه   مورد نان و    %32 مطال را مردان و   %68معماران را ز

عه   مورداکثر افراد  طال یل   م ــک در تحقیق را مردان تشـ
  )1دادند. (نمودار می
  
  
  

  موردمطالعهآماري  در جامعۀ تفکیک جنسیت -1نمودار 

  
  

در  %19 در تحقیق، موردمطالعه  همچنین از میان افراد  
  %38 سال،  30-40در سنین   %21سال،  20-30سنین  

سال به  50هم در سنین   %22سال و   40-50در سنین  
نابراین اکثر افراد      ند.ب ــت عه   موردباال قرار داشـ طال در  م

  )2(نمودار  سال قرار داشتند. 40-50سنین 
  

  موردمطالعه يآمار ۀدر جامع تفکیک سنی -2نمودار 

  
 

داراي مدرك  %24 ،موردمطالعههمچنین در میان افراد 
ــانس،   %56 ،یپلمدفوق مدرك لیسـ داراي   %15 داراي 

مدرك دکتري    %5و  یســـانسلفوقمدرك   هم داراي 
را   موردمطــالعــهبنــابراین اکثر افراد  معمــاري بودنــد.

شکیل      سانس معماري ت سان با مدرك لی   .دادندیممهند
  )3(نمودار 

  
 موردمطالعهیآمار ۀدر جامعتحصیلی  مقطعتفکیک  -3نمودار 

  
  

زنان، 
32%

مردان، 
68%

20-30 ،
19%

30-40 ،
21%

50-40 ،38%
 سال به 50

%22باال، 

، فوق دیپلم
24%

%56، لیسانس

فوق 
 ،لیسانس

، دکتري15%
5%

30-20  
19 %  
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آخرین مدرك تحصیلی  %47 ،مطالعه مورددر میان افراد 
گاه خود را از  ــ گاه از  %24 آزاد، يها دانشـ ــ  يها دانشـ

ــگــاه %18 ،یرانتفــاعی    غ  از   %8 دولتی،   يهــااز دانشـ
ــگاه ــگاههم از  %3پیام نور و  يهادانش فراگیر  يهادانش

اد  که اکثر افر دهدیمگرفته بودند.بنابراین آمارها نشــان 
آخرین مدرك تحصیلی خود را    در تحقیق، مطالعه مورد

  )  4(نمودار  .انداخذکردهآزاد  يهادانشگاهاز 
  

  موردمطالعه يدر جامعه آمار تحصیل محلتفکیک  -4نمودار 

  
  
شــیوه طراحی دروس طراحی       یر تأث  میزان    1-3

  معماران ايحرفهدر کار  4و 2معماري 
ــشــنامهي هادادهتحلیل نتایج حاصــل از  نشــان   هاپرس

هد یم یان افراد     د عه   که از م طال ــیوه  %67، موردم شـ
ــیوه  %33معمـاري و   2طراحی درس طراحی  هم شـ
ــانياحرفه معماري در کار    4طراحی درس طراحی    شـ

سات و         مؤثرتر سی شتر به تأ ست.همچنین توجه بی بوده ا
معماري  4اجرایی از عمده دالیل انتخاب طراحی  مسائل

ست.    شان   هایافتهتوسط معماران بوده ا که در  دهدیمن
یان افراد   عه   م طال ماران بر این نظر      ،موردم یت مع اکثر

ند بوده ــیوه طراحی درس طراحی   ا ماري ،    2که شـ مع
به درس طراحی     بت  ــ م  4نسـ کار و توان  مع اري در 

  )5(نمودار  بوده است. مؤثرترایشان  ايحرفه
  

  ايحرفهدر کار  4و 2طراحی معماري تدریس شیوة یرتأث -5نمودار 

  

ضوع   یرتأث 2-3 در  4و 2دروس طراحی معماري مو
  ايحرفهکار

ــان  ها یافته   ،  موردمطالعه  که از میان افراد    دهد یمنشـ
ــوع پروژة73% هم  %27و  معمـاري  2حی طرا ، موضـ

پروژة    ــوع  حی    موضـ لیــت         4طرا فعــا عمــاري بــه  م
ــانياحرفه ــتغال در دفاتر،  تریکنزدشـ ــت. اشـ بوده اسـ

شتر این دفاتر   يهاشرکت  کوچک معماري و گرایش بی
به موضوع مسکونی، تقاضاي بیشتر موضوع مسکونی از         
شهر اراك و نیاز   معماران به دلیل مهاجرت زیاد افراد به 
به ساخت بناهاي مسکونی بیشتر براي اسکان این افراد،      

ــص کافی       ۀین درزمبزرگی و تکرارپذیري کم عدم تخصـ
براي   ذکرشده دالیل  لهازجممعماري،  4موضوع طراحی  
ــ 2انتخاب طراحی  ــط معماران بوده اس ت.  معماري توس

سلط بیشتر    موجب  4همچنین بزرگی موضوع طراحی   ت
سبت به     4، موجب انتخاب طراحی ترکوچک هايپروژهن

ست.      شده ا  به موردمطالعهاکثریت افراد توسط معماران 
شاره معماري 2موضوع پروژه طراحی   و موضوع   اندکردها

یت       4س طراحی در عال به ف ماري  فه مع ماران    ايحر مع
  )6تر بوده است.(نمودار تأثیرگذار

  
  ايحرفهدر کار  4و 2 يمعمار یطراح ینعناو یرتأث یزانم -6نمودار 

  
  
مل  3-3 یت     عوا عال گذار در ف فه کار   و اثر  ايحر

  مهندسین معمار
ــان  هایافته ــد براي اولویت   دهدیمنش که باالترین درص

.  شـــودیممربوط به مباحث اجرایی  ايحرفهاول در کار 
عه   افراد  40% طال حث اجرایی را     در تحقیق موردم با ،م

یت         ینترمهم عال مل در ف فه عا ند کردهذکر  ايحر  .ا
به     همچنین  ــد براي اولویت دوم مربوط  باالترین درصـ
ر این مورد د موردمطالعهافراد  %30که  شود یمعملکرد 

ــته اتفاق  ــدها ب     اند نظرداشـ ي را.به ترتیب باالترین درصـ

%47، آزاد 

، دولتی
18%

غیر 
، انتفاعی

24%

، پیام نور
 ،فراگیر8%

3%

 4طرح %67، معماري 2طرح 
، معماري

33%

%73، معماري 2طرح  
 4طرح 

، معماري
27%
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ست    سوم مربوط به کارفرما افراد به این   %32که اولویت 
ــاره پردازي را اولویت   ایده  ،افراد %29 .اند کرده مورداشـ
اولویت   عنوانبه افراد به اقلیم   %25 .اند دادهچهارم قرار  

ــارهپنجم  ــهري    %35 ،اند کردهاشـ را اولویت   مباحث شـ
درك عمومی معماري را اولویت هفتم و   %33 شــشــم، 

کار      38% بانی نظري معماري را در  فه هم م خود   ايحر
 دهدیمنشان   هایافته.بنابراین انددادهاولویت هشتم قرار  

به بقیۀ         بت  ــ باالترین   که مباحث اجرایی نسـ موارد از 
برخوردار بوده و در اولویت اول و   ايحرفهاهمیت در کار 

  .گیردیممبـانی نظري معمـاري در اولویـت آخر قرار    
 )1(جدول 

 

مل    4-3 ثر  عوا یت در         مؤ م ه یزان ا م ــاس  بر اس
  هادانشگاه

ــان  هایافته ــد براي اولویت   دهدیمنش که باالترین درص
موضوع در دانشگاه تحصیلشان به مبانی       ینترمهماول و 

ــودیمنظري معماري مربوط   موردمطالعهافراد  %30. ش
ماري را    در تحقیق بانی نظري مع و ارجح   ینترمهم،م

ــان ذکر   ــیلش ــگاه تحص .همچنین  اندکردهموارد در دانش
باالترین درصد براي اولویت دوم مربوط به درك عمومی   

در این مورد  موردمطالعهافراد  %34که  شود یممعماري 
ــته اتفاق  ــده     اند نظرداشـ  ا براي.به ترتیب باالترین درصـ

  %31که  باشـــدمیپردازي ط به ایدهاولویت ســـوم مربو
.  اندکردهاشــارهاولویت ســوم  عنوانبهافراد به این مورد 

افراد مباحث اجرایی را اولویت چهارم در دانشــگاه   39%
شان قرار     صیل عنوان  عملکرد به افراد به %45. انددادهتح

  اقلیم را اولویت %30اولویت پنجم،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شم،     هم مباحث   %28کارفرما را اولویت هفتم و  %37ش
صیل خود قرار        شگاه تح شتم در دان شهري را اولویت ه

ند داده نابراین  ا ته   . ب هد یمنشــــان  ها یاف که در   د
ــگاه ــیل افراد  يهادانشـ مبانی نظري   موردمطالعهتحصـ

ــتر از بقیۀ بوده  و مباحث   موردتوجهموارد  معماري بیش
.  شــودیمزان اهمیت قرار داده می ترینیینپاشــهري در 

  )2(جدول 
  

ضرورت  5-3 جهت تربیت معماران  دروس اهمیت و 
 ايحرفه
ــان  ها یافته   ، تقویت  موردمطالعه  افراد  %42 دهد یمنشـ

یت معماران        ــاختمان را جهت ترب فه دروس سـ ،  ايحر
  اهآن. اولویت بعدي انددانســتهتر از بقیه موارد ضــروري

ــت کــه  افراد بــه آن   %28دروس معمــاري بوده اســ
ــاره ــهري و  %21 .اند کردهاشـ هم دروس   %9دروس شـ

 ترینيضــرور. بنابراین انددانســتهتريضــرورمرمت را 
ماري،     مان و مع ترین یینپا و دروس را دروس ســـاخت

  )7(نمودار .انددادهدروس مرمت قرار اولویت را 
  

 ايمعماران حرفه یتضرورت دروس جهت ترب میزان -7نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، دروس ساختمان
دروس 42%

، معماري
28%

دروس 
، شهري

21%
دروس 

%9، مرمت

  معمار اناي مهندسو کار حرفه یتاثرگذار در فعال عوامل -1جدول 

  اولویت  1اولویت   2اولویت   3اولویت   4اولویت   5اولویت   6اولویت   7اولویت   8اولویت 
  موارد

  مباحث اجرایی  40%  22%  17% 7%  5%  2%  1% 6%
  عملکرد  19% 30% 18%  7%  9%  7%  5%  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%
  پردازيایده 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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 گیرییجهنت -4
بیانگر اخ ال  میزان اهمیت  آمده دستتتبهن ایج آماری 

 ایحرفهمعماری در کار  4معماری با طراحی  2طراحی 

ضو معماران سنظامسازمان  ع ست. ن ایج  یمهند اراک ا

 ریتأثبیانگر آن استتت که  هادادهو ارزیابی پرستتشتتنامه 

کار و توان  2طراحی درس طراحی  شتتتیوة معماری بر 

معماری  4معماران بستتتیار بیشتتت ر از طراحی  ایحرفه

شدمی سدیم. به نظر با طراحی معماری  بزرگی پروژة ر

اجرایی در این  هاینعشتتته ییهتهو کمبود زمان در  4

ست. از دیدگاه این تأثیریبنظرات  ضو نبوده ا ع افراد، مو

ایشتتتان  ایحرفهبه موضتتتوعات کار  2طراحی معماری 

سیار  ست  4از موضوع طراحی معماری  تریکنزدب بوده ا

مدهو  ماران  ینترع یت مع غا  اک ر لت این امر اشتتت  ع

 یهاشتترکتاراک در دفاتر و  یمهندستتنظامستتازمان 

سکن  ضوع م ش ر به مو ست که بی و  کوچک معماری ا

نی  کو ین در پردازنتتدیمبنتتاهتتای مستتتت ن چ م ه  .

 یمهندستتنظاممهندستتان ستتازمان  ایهایحرفهیتفعال

یدهاراک،  ما، ا کارفر حج اجرایی، عملکرد،  با پردازی، م

بانی  ماری، م حج شتتتهری، درک عمومی مع با اقلیم، م

باالیی  های  یاز یت از ام  یا اولو به ترت ماری  نظری مع

، تحصتتیل این مهندستتان یهادانشتتگاهبرخوردار و در 

ن ظریمبتتا ن عمتتاری،  ی  م می  مو ع عمتتاری، درک  م

پردازی، مباحج اجرایی، عملکرد، اقلیم، کارفرما به ایده

ند.  باالیی برخوردار بود های  یاز یت از ام  یا اولو ترت

یاس  نابراین از ق نهینا 2و  7جداو  ب یدیبرم گو که  آ

 مباحج اجرایی و عملکرد که از دیدگاه جامعه آماری در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کار  یک  جه  یت تو فهاولو ندگرف ه قرار ایحر ، در ا

شکده و  گیرندیمقرار  توجه موردمعماری کم ر  یهادان

کار  که در  ماری  بانی نظری مع فهم از کم رین  ایحر

در باالترین اولویت  هادانشتتتگاهاولویت برخوردار بود، در 

معمتتاران در  یهتتاآموخ تتهبین  یجتتهدرن  قرار دارد.

شگاه شان و دانش  یهادان صیل جهت انجام  یازموردنتح

 یمهندستتنظامتوستتط مهندستتان ستتازمان  ایحرفهکار 

یت معماران  ناقض وجود دارد. از طرفی برای ترب اراک ت

تعویت دروس ستتتاخ مان  و موفق در جامعه، ایحرفه

وردار دروس از ضتترورت بیشتت ری برخ ی نستتبت به بع

ج  ماری در در دوم این ضتتترورت  استتتتت. دروس مع

مت در  قرارگرف ه یت قرار  ترینییناپو دروس مر اولو

 دارند.
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