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مقایسه تطبیقی دوره کارشناسی ارشد پیوسته با کارشناسی ارشد ناپیوسته
معماری در ایران از دیدگاه استادان ،کارفرمایان و دانش آموختگان
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چکیده
کارایی آموزش و نوع تربیت معماران در تعالی معماری و ارتقا فرهنگ جامعه نقش به سزایی دارد .مقایسه
محتوای آموزش با یکدیگر ،از روش های مورد استفاده متخصصین برای شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم
آموزشی است .از حدود  80سال پیش ،آموزش آکادمیک معماری در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ارشد
پیوسته جهت تربیت نقشه کش و معمار تعریف و با یک امتحان ورودی تشریحی آغاز گردید .از سال،1372
بخش تشریحی امتحان حذف و در سال 1377دوره کارشناسی پایه ریزی شد .مسأله پژوهشی حاضر،
بررسی و مقایسه آموزش معماری به شیوه کارشناسی ارشد پیوسته با شیوه کارشناسی و کارشناسی ارشد
ناپیوسته ،از دیدگاه استادان ،کارفرمایان و فارغ التحصیالن می باشد .این تحقیق یک پژوهش کاربردی ،به
شیوه توصیفی تطبیقی است که با استفاده از روش جرج بردی در چهار مرحله؛ توصیف ،تفسیر ،همجواری
و مقایسه انجام شد .در مرحله اول ،محتوای آموزش معماری و اهداف برنامه توصیف شدند .سپس در مورد
این محتوا    (دانش ،بینش و توانش) ،تفسیرها و نظرات استادان ،کارفرمایان و دانش آموختگان دو دوره و
دانشجویان با مصاحبه و پرسشنامه ،اخذ گردید و پس از همجوارسازی ،مقایسه انجام گرفت .که نتیجه
بررسی حاکی از مناسب تربودن دوره کارشناسی ارشد پیوسته از دیدگاه ایشان می باشد .پیشنهاد می گردد
ضمن احیا دوره کارشناسی ارشد پیوسته ،دوره کارشناسی به صورت محدود و صرف ًا به عنوان تربیت
کمک طراح تداوم یابد.

واژههای کلیدی

آموزش معماری ،دوره کارشناسی ارشد پیوسته ،دوره کارشناسی ،دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ،مقایسه تطبیقی.
* این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول تحت عنوان" :واکاوی شیوه ها و مقاطع آموزش معماری در ایران و گزینش روش بهینه" به
راهنمایی نگارنده دوم در دانشگاه تهران است.
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مقد مه
آموزش در مدارس و دانشکده های معماری از آنجا حائز اهمیت
است که مکانی است که کاربران آن پس از طی دوران تحصیل به عنوان
معماران و هنرمندان تحصیل کرده وارد جامعه و بازار کار می شوند و اگر
بر روی تربیت این افراد خوب سرمایه گذاری شده باشد ،آنها می توانند
با ارائه آثار معماری با هویت ،در تعالی هنر معماری و همچنین ارتقا
فرهنگ جامعه نقش به سزایی داشته باشند و جامعه را به سوی رشد
و تعالی هدایت نمایند و در صورت عدم تربیت و رشدیافتگی مناسب
خود ،زمینه انحطاط فرهنگی جامعه را فراهم نمایند.
نظام آموزشی جدید بر مبنای هرم آموزشی شکل گرفته است و از
آموزش همگانی آغاز و با طی مقاطع دانشگاهی افراد را برای تصدی
کارها در جامعه آماده می کند .در این میان معماری نیز مانند سایر
رشته ها ،بدون توجه به حال و هوای معماری (ترکیب فن و هنر) در
دوره های کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری تعریف شد،
در حالی که در گذشته ،نظام سنتي آموزش معماري در ايران بر رابطة
مستقيم استاد و شاگردي فقط به صورت عملي و تجربي بوده است.
يعني يك كارآموز معماري از سنين نوجواني زير نظر يك استادكار
معمار با كارهاي بسيار ساده ،به يادگيري مي پرداخت .کارآموز عالوه بر
معماري ،هنجارها و رفتار استاد خود را با محيط در حال ساخت،
می ديده و مي آموخت (اکرمی .)1382،این روش ،از حدود سال های
 1318هجری شمسی ،به دالیلی ازجمله؛ افزایش جمعیت و ازدیاد
نیاز به ساخت وساز-کمبود تعداد معماران -زمان بر بودن آموزش-
نیازهای نو-تحوالت صنعتی و به وجود آمدن امکانات نوین -ایجاد
تخصص های جدید همچون سازه ،تأسیسات ،اقتصاد ،جامعه شناسی
(که قبال همگی در حیطه کار معمار بود) ،با روش آکادمیک جایگزین
شد و دو مقطع کاردانی و کارشناسی ارشد پیوسته جهت تربیت
نقشه کش و معمار تعریف و با یک امتحان ورودی تشریحی برای
انتخاب افراد شروع شد .اما از حدود دو دهه پیش (سال ،)1372
بخش تشریحی امتحان ورودی حذف و در دوره های بعد (سال )1377
دوره کارشناسی پایه  ریزی شد .تبدیل مقطع کارشناسی  ارشد پیوسته
به کارشناسی و قراردادن این رشته در رده رشته های مهندسی و
حذف کنکور ورودی اختصاصی ،جذب دانشجو از گروه  ها و طیف های

مختلف و ...از مسائل مبتال به امروز آموزش معماری است .که هر
یک می تواند به عنوان یک مسأله جدی پژوهشی مورد بحث قرار
گیرد .مرور بر پیشینه نشان می دهد ،از زمان ایجاد دوره کارشناسی،
مسئله ی مهم کارآیی و بازدهی شیوه جدید آموزش معماری در
مقایسه با دوره کارشناسی  ارشد پیوسته به صورت علمی مطالعه نشده
است و از طرفی با توجه به فعالیت بیش از ده  ساله اولین دوره های
فارغ  التحصیل شیوه جدید (کارشناسی و کارشناسی  ارشد ناپیوسته)
و فرصت کافی و مناسب برای نمایش توانایی این گروه ،اکنون امکان
بررسی و تحلیل کارائی و بازدهی شیوه مذکور مهیا شده است .از
این رو مسأله پژوهشی حاضر ،بررسی و مقایسه آموزش معماری به
شیوه کارشناسی  ارشد پیوسته با شیوه کارشناسی و کارشناسی  ارشد
ناپیوسته می باشد .در نظر است بتوان معایب و مزایای هرکدام را از
دیدگاه استادان ،کارفرمایان ،فارغ  التحصیالن بررسی و مقایسه کرد.
عمده  ترین هدف برنامه آموزشی ،تربیت و آمادهسازی فراگیران
برای زندگی و انجام فعالیت  های حرفه  ای در  جامعه است و مهارت  ها،
نگرش ها و ارزش های الزم برای دستیابی به اهداف اختصاصی برنامه
در آن لحاظ می شوند .جهت تحقق بخشیدن به اهداف و رسالت های
آموزش عالی ،متخصصین انجام پژوهش های متعدد را برای چگونگی
بررسی و شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه درسی ضروری می دانند
( .)McEwen, Bechtel, 2000برنامه  های با کیفیت باال ،دانشجویان
باکفایتی را برای آینده تربیت خواهد نمود .مؤسسات آموزشی برای
اینکه بتوانند برنامه درسی با کفایتی را ارائه نمایند ،باید آنها را مرتب
در معرض بازنگری و اصالح قرار دهند .ارزشیابی محتوای دوره آموزشی
به روش های مختلفی انجام می شود .مقایسه محتوای برنامه های
درسی با یکدیگر ،از روش های مورد استفاده است .این مقایسه به
شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه کمک کرده و باعث ارتقاي کيفيت
برنامه آموزشي مي  گردد .این مقایسه می تواند در بخش های مختلف
سازمان های آموزشی ،برنامه درسی ،ارزش ها ،نتایج به دست آمده،
مکان و زمان و شیوه آموزش باشد .در این راستا در این پژوهش به
دنبال پاسخگویی به سؤال های زیر بوده ایم:

 .1-1سؤاالت تحقیق

مطالعات تخصصی به منظور آسیب  شناسی و ارائه راهکارهای علمی
و عملی جهت بهبود وضعیت آموزش معماری است .تاکنون تعدادی
مقاله و رساله پایانی در خصوص آموزش معماری از منظرهای
مختلف به نگارش در آمده است ،که به فراخور موضوع به بررسی
جنبه ها و مبانی نظری ،شیوه های آموزش طراحی و ...پرداخته اند:
رساله های «بازتدوین شیوه آموزش تحصیالت تکمیلی معماری
براساس رویکرد سیستمی (کارشناسی  ارشد معماری منظر) به قلم
احمدرضا کشت کار  قالتی در دانشگاه تربیت مدرس» که در آن درصدد
اثبات تأثیر رویکرد سیستمی در افزایش کارایی سیستم آموزش دوره
کارشناسی  ارشد معماری منظر بوده است و به بررسی و نقد مشکالت
آموزش ،براساس تحلیل رابطه اجزا و کل پرداخته و مدل طراحی

 از منظر استادان ،کارفرمایان ،فارغ  التحصیالن ،آموزش معماریبه صورت کارشناسی  ارشد پیوسته مناسب تر است یا کارشناسی  ارشد
ناپیوسته؟
 دوره کارشناسی  ارشد پیوسته ،کارشناسی و کارشناسی  ارشدناپیوسته از دیدگاه استادان ،کارفرمایان ،فارغ  التحصیالن و دانشجویان
رشته معماری چه محاسن و معایبی دارد؟

 .2-1پیشینه پژوهش

برگزاری همایش هایی در سطح ملی (نظیر اولین تا ششمین
همایش آموزش معماری دانشگاه تهران) مبین اهمیت و ضرورت
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شیوه آموزش را ارائه نموده است و مقاالت «تحلیل محتوای سرفصل
دروس معماری منظر مبتنی بر نگرش سیستمی در آموزش و طراحی
منظر (فیضی و اسدپور ،»)1392 ،سرفصل دروه کارشناسی   ارشد
معماری منظر در دو رویکرد کمی و کیفی براساس پایه های 9گانه
آموزش سیستمی در معماری منظر که توسط ماتالک پیشنهاد شده،
بررسی نموده است« .رویکردی اسالمی به طراحی مدل ساختارمند
نظام آموزش معماری (اسالمی و قدسی ،»)1392 ،بررسی سامانه
آموزشی فعلی و لزوم سیاستگذاری مناسب براساس جهان  بینی
اسالمی در برنامه ریزی آموزشی رشته معماری اشاره شده است ،از
جمله این موارد است .اما در خصوص مقایسه تطبیقی در آموزش
عالی مقاالتی از جمله «بازنگری تطبیقی برنامۀ آموزش پایۀ طراحی
در دورۀ کارشناسی معماری (غریب  پور و توتونچی  مقدم»)1392 ،
با هدف مقایسۀ تطبیقی برنامه  ی دوره  ی پایه در دانشگاه  های اصلی
کشور و دانشگاه  های معتبر خارجی نگارش یافته است که طول
دوره  ی آموزش معماری و به تبع آن طول دوره  ی آموزش پایه در
دانشگاه  ها و کشورهای مختلف یکسان نیست و تحت تأثیر شرایط
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی و قوانین حرفه ای حاکم در هر کشور
می باشد و در دانشگاه های داخلی و خارجی ،طول دوره ی پایه حدود
یک سوم طول کل دوره است .مقاله «نقدی بر سرفصل درسی رشته
معماری داخلی از طریق بررسی تطبیقی کارشناسی پیوسته با کاردانی
و کارشناسی ناپیوسته معماری داخلی (فاطمی و عطائی فر»)1394،
به این نتیجه رسیده است که سرفصل دوره کارشناسی پیوسته به
دو دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تقسیم شده است .نتایج
مطالعات «مقایسه تطبیقی آموزش مدرن معماری در کشور ایران و
ترکیه (خسروی و بایزیدی »)1394 ،نشان می دهد ،ورود مدرنیته
به کشورهایی چون ایران و ترکیه ،درزمینه آموزش معماری تحوالت
چشمگیری را سبب گشت و از آموزش سنتی تبدیل به آموزش مدرن
و آکادمیک گشت .در ایران آموزش مدرن معماری در ابتدا بیشتر تحت
تأثیر بوزار بوده ،درحالی که در ترکیه اثرگذاری معماری آلمان را نیز
مشاهده می شود .بنا به نتایج پژوهش انجام شده «سارا گیالنی   ()1390
با عنوان تفاوت دانشجویان ورودي رشتۀ معماري قبل و بعد از تغییر
مقطع تحصیلی این رشته از کارشناسی  ارشد پیوسته به ناپیوسته»،
تغییر مقطع معماري از کارشناسی  ارشد پیوسته به ناپیوسته ،موجب
شده دانشجویانی با عالیق و توانایی  هاي متفاوت براي تحصیل در
این رشته پذیرفته شوند.

 -2محتوای آموزش معماری
ابتدا باید مشخص نمود از فارغ  التحصیالن چه انتظاری داریم و
آموزش به آنها چه محتوایی باید داشته باشد .رشته معماری تلفیقی از
مباحث علوم انسانی ،هنر و علوم فنی است .در بعضی از دانشگاه  های
دنیا در دانشکده  های فنی قرار دارد و در بعضی دیگر در دانشکده  های
هنر .معماري از يك طرف با ساختمان و نكات تكنيكي آن ،از یک سو با
انسان و روابط فيزيكي و رواني وي و از يك طرف نيز با هنر و زمينه  هاي
احساسي آن سر و كار دارد .لذا تحقق معماري و انجام آن ،نيازمند
برخورداري از مجموعه  اي از معرفت  ها و دانش  هاي گوناگون است.
سه بنیان اصلی برای آموزش معماری را می توان :توانش ،دانش و

بینش معرفی کرد .توانش ،مجموعۀ عالیق ،قابلیت  ها و توانایی  های
دانشجو است که به صورت بالقوه است و باید در طول آموزش معماری
بالفعل شود .دانش ،مجموعه  ای از علوم و دانستنی  های عرصۀ معماری
اعم از فنی و هنری و تاریخی و ...است .بینش سمت و سوی به کارگیری
توانش  ها و دانش  ها را در آفرینش اثر معماری روشن می  کند (حجت،
.)۲۲ ،۱۳89
بر این اساس ،با کاوش در منابع علمی و مشورت با صاحبنظران،
شاخص  هایی برای هر مؤلفه دانش ،توانش و بینش تدوین گردید.
پس از تدوین بنیان  ها و شاخص  ها ،به تهیه و توزیع پرسشنامه
جهت تکمیل توسط استادان ،دانش  آموختگان و مهندسین مشاور و
دانشجویان جهت درستی آزمایی شاخص  ها ،اقدام گردید.
در مجموع دانش مورد نیاز معمار به این شرح در  5دسته بیان
می  شوند -1 :مسائل فنی و ساختمانی -2 ،سیستم  های سازهای،
 -3تاریخ معماری و سبک  شناسی -4 ،نظارت و اجرا و  -5سایر.
دانش  های مرتبط ،از قبیل :مدیریت (مالی-پرسنلی) ،فن مرمت،
جدول  -1مهارت های مورد نیاز معمار.

فن نگارش
مهارت
ارائه

ارائه شفاهی
ارائه دستی و نرم افزاری
پرزانته
مباحثه

مهارت
اجتماعی

روحیه همکاری و کار تیمی
ارتباطات با ارگانهای اداری،موسسات/کارفرمایان
ارتباطات با مردم و گروههای متنوع
ارتباطات با تکنسینها و نیروهای کارگاهی/
همکاران و مهندسین دیگر رشتهها

مهارت
طراحی

توانایی درک مفهومی طراحی
توانایی فنی(کارگاهی و اجرایی)
ساماندهی اندیشه های خود

مهارت
مدیریتی

مدیریت و هماهنگی تیم خود
مدیریت پروژه
مهارتتحقیق(جمعآوری و بررسی اطالعات و)...

مهارت
تجزیه و
تحلیل

مهارتهای تکنیکی(آشنایی با نرم افزارها و)...
مهارتهای تحلیلی(تحلیل کمی و کیفی)
ارزیابی و ارائه راهکار
توانایی تلفیق و ادغام چند راهکار
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اقتصاد ،حسابداری ،روانشناسی ،حقوق و قراردادها .توانش مورد
نیاز معماران شامل مهارت طراحی ،مهارت ارائه ،مهارت اجتماعی،
مهارت مدیریتی ،مهارت تجزیه و تحلیل می  باشد و در (جدول   )1بیان
شده است .همچنین بینش مورد نیاز معمار را می توان ویژگی  های
شخصیتی (عدالت -رعایت -قناعت -عدالت اجتماعی -صداقت -نظم
و انضباط فکری و رفتاری -تعهد و مسئولیت نسبت به کار خود-
اخالق حرفه  ای -اعتماد به نفس -احترام به تنوع فرهنگی -درک
سازگاری فرهنگی) ،حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی و حفظ
ارزش های ایرانی -اسالمی معرفی کرد.

 -3معرفی و توصیف
 .1-3کارشناسی  ارشد ناپیوسته معماری

تعداد کل واحدهای درسی دوره  32واحد به شرح زیر است-1 :
دروس پایه (الزامی)  8واحد -2 ،دروس تخصصی (انتخابی)  8واحد

(از میان  20واحد دروس مصوب) -3 ،پروژه  های طراحی 14واحد و
 -4دروس اختیاری  2واحد .جمع  32واحد (جدول( )2شورايعالی
برنامه  ریزي.)2-1 ،1377 ،

 .2-3کارشناسی  ارشد پیوسته معماری

تعداد کل واحدهای درسی شامل  143واحد دروس کارشناسی و
 26واحد دروس کارشناسی ارشد ( 169واحد) و    6واحد تز (رساله
نهایی) به شرح -1 :دروس عمومی    20واحد -2 ،دروس پایه   34
واحد -3 ،دروس اصلی    89واحد -4 ،دروس    تخصصی   26واحد،
   -5رساله و طرح نهایی(پایان نامه)   و    -6واحد .جمع  175واحد،
می باشد(   1جدول( )3شورايعالی برنامه ریزي.)7، 1375 ،

 .3-3دوره کارشناسی معماری

تعداد کل واحدهای درسی شامل  140واحد به شرح زیر است-1 :
دروس عمومی 20واحد -2 ،دروس پایه  29واحد -3 ،دروس اصلی60

جدول -2دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری .مأخذ( :شورای عالی برنامه ریزی)5-4 ،1377،

واحد

واحد

واحد

واحد

نام درس

نام درس

نام درس

نام درس

روش تحقیق معماری

2

روشهای پیشرفته ساخت

2

نظریه و روشهای طراحی

2

مدیریت پروژه

2

سیر اندیشه های معماری

2

نظریه های مکان یابی

2

برنامهریزی کالبدی معماری

2

رساله و طرح نهایی

6

سازه های سنتی

2

طرح معماری 1

4

تنظیم شرایط زمین

2

سازه های نو

2

طرح معماری 2

4

روان شناسی محیط

2

معماری همساز با اقلیم

2

حکمت هنر اسالمی

2

حقوق معماری

2

جدول -3دروس کارشناسی ارشد پیوسته معماری .مأخذ( :شورای عالی برنامه ریزی)14-11 ،1375،

واحد

واحد

واحد

واحد

نام درس

نام درس

نام درس

نام درس

طراحی معماری1

5

معماری جهان 2

2

نقشه برداری

2

طراحی فنی

6

طراحی معماری2

5

معماری معاصر

2

تنظیم شرایط محیطی 1

2

مبانی برنامهریزیمجتمع هایزیستی

2

طراحی معماری3

5

شناخت مواد و مصالح

3

تنظیم شرایط محیطی 2

2

مبانی طراحی مجتمع های زیستی

3

طراحی معماری4

5

ترکیب 1

6

تنظیم شرایط محیطی 3

4

هندسه 2

2

طراحی معماری5

5

ترکیب2

6

ایستایی 1

2

برداشت از بناهای تاریخی

3

روستا 1

3

ترکیب3

6

ایستایی 2

2

ریاضیات و آمار

3

روستا 2

3

انسان،طبیعت و معماری

4

ایستایی 3

2

زبان تخصصی

2

مبانی نظری معماری

3

هندسه 1

2

ایستایی 4

2

طرح مرمت ابنیه

3

روش تحقیق

2

طراحی معماری6

5

برآورد

2

طراحی و تولید صنعتی

4

معماری اسالمی 1

4

طراحی معماری7

5

مدیریت وتشکیالت کارگاهی

2

طراحی مجتمعهای زیستی

5

معماری اسالمی 2

2

حکمت و هنر اسالمی

2

عناصر جزئیات 1

2

پایان نامه

6

معماری جهان 1

2

مبانی نظری مرمت

2

عناصر جزئیات 2

3
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مقایسه تطبیقی دوره کارشناسی ارشد پیوسته با کارشناسی ارشد ناپیوسته
معماری در ایران از دیدگاه استادان ،کارفرمایان و دانشآموختگان
جدول -4دروس کارشناسی معماری .مأخذ( :شورای عالی برنامه ریزی)11-1    ،1377  ،

واحد

واحد

واحد

واحد

نام درس

نام درس

نام درس

نام درس

مبانی نظری معماری

3

درک و بیان محیط

 3سازه های بتنی

 2انسان طبیعت معماری

2

آشنایی با معماری جهان

2

بیان معماری1

 2متره و برآورد

 2مقدمات طراحی معماری1

5

برداشت از بناهایتاریخی

3

بیان معماری2

 2مدیریت و تشکیالت کارگاهی

 2مقدمات طراحی معماری2

5

آشنایی با معماریاسالمی

4

مبانی برنامهریزی کالبدی

 2مصالح ساختمانی

 2طراحی معماری4

5

آشنایی با معماری معاصر

2

تحلیل فضاهای شهری

 3ساختمان 1

 2طراحی معماری5

5

نقشه برداری

2

آشنایی با مرمت ابنیه

 3ساختمان  2و گزارشکارگاه

 2طراحی فنی

3

تنظیم شرایط محیطی

2

حقوق معماری

 2روستا 1

 3طرح نهایی

6

تاسیسات الکتریکی

2

اخالق معماری

 2روستا 2

 3تاریخ شهرهای ایران

2

تاسیسات مکانیکی

2

تعمیر و نگهداری ساخنمان

 2طراحی معماری1

 5آشنایی با سایر هنرها

2

ایستایی

2

روش تحقیق

 2طراحی معماری2

 5سازه های نو

2

مقاومتمصالح سازه فلزی

2

زبان تخصصی

 2طراحی معماری3

 5فرایند و روشهای معماری

2

هندسه کاربردی

3

ایران شناسی

 2هندسه مناظر و مرایا

 2کاربردکامپیوتر درمعماری

2

کارگاه مصالح و ساخت

2

معماری جهان اسالم

 2ریاضیات و آمار

 3دروس سایر رشته هنر

واحد -4 ،دروس تخصصی  27واحد و  -5دروس اختیاری  4واحد.
جمع  140واحد (شوراي عالی برنامه  ریزي( )7 ،1377 ،جدول .)4

 -4روش تحقیق
پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی به شیوه توصیفی -تطبیقی
است که با استفاده از روش جرج زد  اف بردی  )Beredy, 1966(2انجام
شد .از الگوهای مورد استفاده در مطالعات تطبیقی ،الگوی بردی است.
6
این الگو شامل چهار مرحله :توصیف ،3تفسیر ،4همجواری5و مقایسه
است (آقازاده .)1389 ،براساس این الگو ،در مرحله توصیف وضعیت
مورد مطالعه براساس شواهد و اطالعات به دست آمده از منابع مختلف
توصیف می  شود .در مرحله تفسیر اطالعاتی که در مرحله نخست
توصیف شده بود ،مورد بررسی و تفسیر قرار می  گیرد .در مرحله
همجوارسازی براساس اطالعات به دست آمده در مراحل اول و دوم
طبقه  بندی و سازماندهی اطالعات الزم انجام شده و اطالعات در کنار
یکدیگر قرار می  گیرند و در نهایت ،در مرحله مقایسه ،مسأله تحقیق
در زمینه شباهت  ها وتفاوتها ،مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته و
به گزاره  های تحقیق پاسخ داده می  شود .روش تطبیقی عمدتاً دارای
ماهیت کیفی بوده و در آن داده  های قابل مقایسه حداقل در دو جامعه
مورد استفاده قرارگرفته و شباهتها و تفاوتهای آنها مقایسه می  شوند.
7
از سوی دیگر ،منطق پژوهش با مطالعات مبتنی بر نظریه زمینه  ای
نیز هماهنگی دارد و پژوهش برای اثبات فرضیه  ای از پیش تعیین شده
انجام نمی  شود (استراوس و کربین .)1390،به تعبیر دیگر ،نظریه

زمینه  ای حاصل بررسی شباهت  ها و تفاوت  های دو دوره در یک حوزه
موضوعی خاص بوده و پس از درک و شناخت ابعاد مختلف واحدهای
تحلیل (کارشناسی  ارشد پیوسته و ناپیوسته) می توان به یک نظریه یا
دیدگاه عمومی دست یافت .در مطالعه حاضر ،در مرحله اول ،اطالعات
به دست آمده در مورد محتوای آموزش معماری ،رسالت و اهداف برنامه
توصیف شدند .سپس درمورد آنها تفسیرها و نظرات صاحبنظران و
دانش  آموختگان اخذ گردید .پس از همجوارسازی ،مقایسه انجام شد
.برای این منظور اقدام به تهیه و توزیع پرسشنامه جهت تکمیل توسط
استادان ،دانش  آموختگان کارشناسی  ارشد پیوسته ،دانش  آموختگان
غیرپیوسته ،کارفرمایان (مهندسین مشاور معماری که هر دو گروه
مورد مطالعه را به کار گرفته  اند) و دانشجویان گردید و در ادامه با
انجام  14مصاحبه عمیق با صاحب  نظران حیطه آموزش معماری
(استادان با سابقه تدریس در هر دو مقطع دانشگاه  های باسابقه)
اطالعات الزم جهت مقایسه جمع  آوری گردید .جهت انجام تحقیق
دانشگاه  هایی که سابقه برگزاری هر دو دوره ،کارشناسی  ارشد پیوسته
و کارشناسی و کارشناسی  ارشد ناپیوسته را داشتند انتخاب شدند .با
این دیدگاه و همچنین براساس سطح  بندی دانشگاه  ها توسط وزارت
علوم؛ دانشگاه  های تهران -شهید بهشتی -علم و صنعت -هنر تهران-
هنر اصفهان و شیراز به صورت هدفمند انتخاب شدند .بر این اساس از
 66فارغ  التحصیل دوره کارشناسی  ارشد پیوسته و  66کارشناس  ارشد
ناپیوسته از دانشگاه  های اشاره شده (از هر دانشگاه حداقل  10نفر)
پرسشنامه جمع  آوری شد .همچنین با مراجعه به دانشگاه  های ذک
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شده ،از تعداد  118دانشجوی سال آخر کارشناسی و  118دانشجوی
سال آخر کارشناسی  ارشد (از هر دانشگاه حداقل  19نفر) پرسشنامه
اخذ گردید .نظرات  56مدرس دانشگاه که خود فارغ  التحصیل دوره
کارشناسی  ارشد پیوسته بوده و اکنون در دوره های ناپیوسته مشغول
به تدریس می  باشند به وسیله پرسشنامه اخذ گردید .جهت سنجش
کیفیت فعالیت حرفه   ای دانش  آموختگان به مهندسین مشاور معماری
(کارفرما) با گرایشات مختلف که هر دو گروه مورد مطالعه را به کار
گرفته  اند ،مراجعه و تعداد  56پرسشنامه جمع  آوری گردید.
برای تدوین پرسشنامه  ها ،ابتدا تعداد زیادی شاخص یا سنجه
استخراج و سپس در قالب  3مؤلفه (دانش ،توانش و بینش) تدوین
شدند و پس از مشورت و مصاحبه با صاحب نظران امر ،تعداد سنجه  ها
تعدیل و اصالح شدند .در پرسشنامه  ها جهت اخذ دیدگاه استادان
هیأت علمی  48شاخص (سنجه) ،تدوین شد ،که پس از مشورت
به  39شاخص تقلیل یافت .در پرسشنامه کارفرمایان از  44شاخص
به  34شاخص رسیدیم .همچنین  43شاخص برای پرسشنامه
فارغ  التحصیالن و  40گزینه برای دانشجویان تدوین شد .پس از
ارزیابی روایی و پایایی و جمع  آوری پرسشنامه  ها به تحلیل آن پرداخته
شد .برای این منظور ،در دوره کارشناسی  ارشد پیوسته برای هر پاسخ
کام ً
ال موافقم  1نمره ،برای موافقم  0/75نمره و همین طور برای دوره
ناپیوسته در نظر گرفته شد.

 -5یافته ها

منتخب و نظرات دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی  ارشد
ناپیوسته دانشگاه  های فوق به وسیله پرسشنامه مشابه اخذ شد و
از استادان با سابقه عضو هیأت علمی دانشکده های معماری که
سابقه تدریس در دوره های کارشناسی  ارشد پیوسته و کارشناسی
و کارشناسی  ارشد ناپیوسته را دارند ،مصاحبه به عمل آمد (استادان
گروه اول).

 .1 -5دیدگاه استادان گروه دوم

نتایج بررسی پرسشنامه استادان گروه دوم در سه حوزه دانش،
توانش و بینش ،در (نمودارهای  2 ،1و  )3ارائه می شود:
از دیدگاه این استادان ،دانش  آموختگان دو دوره مورد بحث در
بخش  های مختلف حوزه دانش از توانایی تقریباً یکسانی برخوردارند،
(نمودار )1که به نظر می  رسد این موضوع به دلیل افزایش کتب و
مقاالت و رشد تکنولوژی و امکان دسترسی آسان به دانش مورد لزوم
دانشجویان در دوران اخیر می  باشد .اما با توجه به (نمودار  )2در
بحث توانش برتری با دوره کارشناسی  ارشد عنوان نموده  اند که این
برتری در مهارت مهم طراحی قابل توجه بیان شده است( .نمودار )3
نشان می دهد در تمام بخش  های حیطه بینش ،دوره کارشناسی  ارشد
پیوسته کام ً
ال موفق  تر است .با توجه به اهمیت کسب بینش برای
دانشجوی معماری ،توجه به این موضوع اجتناب ناپذیر است.
نکات بیان شده توسط این استادان در سؤاالت پرسش باز مربوط
به قوت و ضعف دو دوره در (جدول  )5بیان شده است :پیوستگی
آموزش ،تربیت بهتر دانشجو ،جذب ورودی  های قوی  تر و باانگیزه  تر،

جهت انجام تحقیق ،نظرات استادانی که خود تحصیل کرده
دوره های کارشناسی  ارشد پیوسته بودند و در دوره های ناپیوسته
فعلی مشغول به تدریس هستند توسط پرسشنامه اخذ گردید (استادان
گروه دوم) .بدین منظور پرسشنامه  ای در مقیاس  5گزینه  ای لیکرت
ال موافق تا کام ً
(از طیف کام ً
ال مخالف) جهت مقایسه کیفیت دوره
و میزان دانش ،توانش و بینش دانش  آموختگان دو دوره توزیع
گردید .همچنین در پرسشنامه جهت ارائه نظرات تکمیلی و سنجش
دقیق تر سه سؤال پاسخ باز و سؤالی برای ارائه نظرات و پیشنهادات
تکمیلی تعبیه شد .مشابه پرسشنامه فوق (با تغییرات الزم جهت
تعیین کیفیت توانمندی   حرفه  ای) بین کارفرمایان   (مهندسین مشاور)
که دانش  آموختگان هر دوره شیوه را به کار گرفته بودند ،توزیع و
جمع  آوری شد     .دیدگاه فارغ  التحصیالن دو    شیوه از دانشگاه  های

نمودار  -1مقایسه حیطه دانش از منظر استادان گروه دوم.

نمودار -2مقایسه حیطه توانش از منظر استادان گروه دوم.

نمودار  -3مقایسه حیطه بینش از منظر استادان گروه دوم.
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عدم تکرار مباحث در کارشناسی و ارشد از مزایای دوره پیوسته بیان
نموده  اند .و ورود دیرتر به بازارکار ،ضعف در پژوهش از معایب این
دوره برشمرده  اند .مباحثی مانند دوگانگی آموزش در دوره کارشناسی
و ارشد ،عدم شناخت جامع از معماری ،کنکوری آموختن معماری
در دوران کارشناسی ،ضعف در مباحث شهرسازی ،مرمت ،سازه و
تأسیسات از معایب عمده دوره ناپیوسته ذکر کرده  اند.

 .2-5دیدگاه کارفرمایان

کارشناسی  ارشد پیوسته را کام ً
ال موفق تر دانسته اند و مشابه دیدگاه
استادان گروه دوم در مهارت طراحی این میزان برتری چشمگیر است.
در مؤلفه بینش ،کارشناسی  ارشد پیوسته را در دو بخش حفاظت از
میراث فرهنگی و منابع طبیعی ،ارزش  های اسالمی -ایرانی ،برتر عنوان
کرده  اند و در بخش ویژگی  های شخصیتی هر دو گروه را در یک سطح
ارزیابی نموده  اند (نمودار   .)6در مجموع ،کارفرمایان حتی بیشتر از
استادان گروه دوم ،دوره پیوسته را موفق  تر دانسته اند.

در مؤلفه دانش ،کارفرمایان (مهندسین مشاور که هر دو گروه
دانش  آموخته را به کار گرفته  اند) ،بر خالف استادان که هر دو دوره
را مشابه ارزیابی کرده بودند ،برتری را با دوره کارشناسی  ارشد
پیوسته دانسته  اند .این برتری در  مسائل فنی-ساختمانی ،نظارت-
اجرا ،بسیار باالتر است (نمودار  .)4با توجه به اینکه معموالً بهترین و
دقیق  ترین شیوه ارزیابی از توانایی فنی و اجرایی معماران از طریق
مشاوران و کارفرماها خواهد بود ،این برتری دوره کارشناسی  ارشد
پیوسته قابل توجه است .مطابق (نمودار   ،)5در بحث توانش ،نیز  دوره

نمودار   -4مقایسه حیطه دانش از منظر کارفرمایان.

نمودار   -5مقایسه حیطه توانش از منظر کارفرمایان.
جدول   -5نظرات استادان گروه دوم در خصوص نقاط قوت و ضعف دو شیوه.
کارشناسی ارشد پیوسته

نقاط
قوت

نمودار   -6مقایسه حیطه بینش از منظر کارفرمایان.
کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته

پیوستگی و یکپارچگی آموزش

امکان ورود سریعتر به محیط کسب و کار

عدم تکرار مباحث در کارشناسی و ارشد

امکان تجربه دانشگاه دیگر در دوره ارشد

تمرینهای مختلف طراحی
مسئولیت پذیرتر بودن در قبال رشته معماری
کار گروهی بهتر
تربیت بهتر دانشجو
جذب ورودیهای قویتر
کسالت بار شدن مدت طوالنی دوره

دوگانگی آموزش در دانشگاههای مختلف کارشناسی و ارشد

ضعف در پژوهش (حرفهای تربیت شدن دانشجو تا
پژوهشی)

اکثر دانشجویان از اواسط دوره کارشناسی به دنبال قبولی در ارشدند

ورود دیرتر به فعالیت حرفهای
نقاط
ضعف

تجربه ناکافی طراحی معماری در کارشناسی
افزایش زیاد دانشجو با تبدیل شدن به کارشناسی
کوتاهی دوره و عدم زمان کافی برای شناخت جامع از معماری
تستی و کنکوری فهمیدن معماری در کارشناسی
عدم تناسب طرحهای معماری با دروس نظری
ناکافی بودن واحدهای شهرسازی و مرمت
عدم ایجاد ارتباط با واقعیتهای اجتماعی
کاربردی نبودن مباحث مرتبط با سازه ،تاسیسات و شهرسازی
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مطابق (جدول  )6کارفرمایان در خصوص دوره پیوسته ،عالوه بر
نقاط قوت ذکر شده توسط استادان ،دانش فنی باالتر را نیز ذکر
کرده  اند و در خصوص معایب دوره کارشناسی و کارشناسی  ارشد
ناپیوسته به معایبی از جمله؛ غیر اجرایی بودن طرح  ها ،عدم
شکل  گیری شخصیت معماری ،ضعف در مباحث شهرسازی ،مرمت
و مدیریت پروژه اشاره نموده  اند.

 .3 -5دیدگاه فارغ  التحصیالن کارشناسی  ارشد پیوسته و
کارشناسی  ارشد ناپیوسته

دانش  آموختگان کارشناسی  ارشد پیوسته نسبت به ناپیوسته ،نیز
در هر سه بنیان ،اعالم رضایت و توانمندی باالتری داشته  اند .با توجه
به (نمودارهای  8و  ،)9این توانمندی در مؤلفه توانش و به خصوص
بینش قابل مالحظه است.
مطابق (جدول  ،)7فارغ  التحصیالن دوره کارشناسی  ارشد پیوسته،

نمودار -7مقایسه حیطه دانش از منظر دانش آموختگان.

مواردی از جمله؛ پیوستگی مطالب ،طول زمان مناسب دوره ،روحیه
مشارکت و کار گروهی را از مزایای دوره عنوان نموده و ضعف در پژوهش
را نقطه ضعف اصلی دوره بیان نموده  اند .در مقابل دانش  آموختگان
دوره ناپیوسته ،ورود زودتر به بازارکار ،درک تجربه متفاوت در دوره
ارشد را نقطه قوت و مواردی مانند :تفاوت زیاد آموزش در دانشگاه  های
کارشناسی و   ارشد ،تستی و کنکوری فهمیدن معماری در دوره
کارشناسی ،کوتاهی دوره ،عدم ارتباط مناسب با دانشجویان سال  های
باالتر و پایین  تر و استادان ،عدم مطرح شدن مباحث جدید در دوره
ارشد را نقاط ضعف دوره ناپیوسته ذکر کرده  اند.

 .4 -5دیدگاه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی  ارشد
ناپیوسته

نتایجپرسشنامه  دانشجویانکارشناسیدر(نمودار )10بیان  شده است.
با بررسی (نمودار   ،11نظرات دانشجویان کارشناسی  ارشد ناپیوسته)
مشخص می شود میزان نارضایتی آنها از دانشجویان کارشناسی هم

نمودار    -8مقایسه حیطه توانش از منظر دانش آموختگان.

جدول -6نظرات کارفرمایان در خصوص نقاط قوت و ضعف دو شیوه.

کارشناسیارشد پیوسته

کارشناسی و کارشناسیارشد ناپیوسته

استمرار و انسجام آموزش

امکان ورود سریعتر به محیط کسب و کار پس از
کارشناسی

جذب ورودیهای قویتر و آمادگی یادگیری باالتر
نقاط
قوت

تعصب بیشتر نسبت به کار
مسئولیت پذیرتر بودن

اگر بعد از کارشناسی یک دوره دوساله کارآموزی
حرفهای بگذرانند و سپس وارد ارشد شوند قویتر
میشوند

توانایی مشارکت بهتردرکار گروهی
دانش فنی بهتر
توانایی بیشتر مدیریت پروژه
تسلط بیشتر بر مباحث نظری
ورود دیرتر به فعالیت حرفهای

فاصله داشتن طرحهای آنها با اجرا
ضعف در ارائه پروژهها

نقاط
ضعف

فارغالتحصیالن شهرستانها ضعیفند
عدم شکلگیری شخصیت معماری
ضعف در مباحث شهرسازی و مرمت
ناتوانی در مدیریت پروژه
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باالتر است که شاید نشان دهنده آن است که با تغییر سطح مقطع
از کارشناسی به کارشناسی  ارشد معماری ،سطح آگاهی و عمق آن
نزد دانشجویان تغییر نمی  کند( .نمودار   )12نشان می دهد کارشناسان
ارشد پیوسته نسبت به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی  ارشد
ناپیوسته اعالم رضایت باالتری از محتوای آموزشی دوره خود دارند.
دانشجویان کارشناسی و کارشناسی  ارشد ناپیوسته ،کوتاه بودن دوره،
تمرکز زیاد بر کنکور ارشد ،عدم ارتباط مناسب با دانشجویان سال  های
باالتر و پایین  تر و استادان ،عدم مطرح شدن مباحث جدید در دوره
ارشد ،کمبود دروس فنی ،جامعه  شناسی ،فلسفه ،شهرسازی و ...را
نقاط ضعف دوره ناپیوسته ذکر کرده  اند (جدول .)8

نمودار  -10نتایج نظرسنجی از دانشجویان کارشناسی.

نمودار  -9مقایسه حیطه بینش از منظر دانش آموختگان.

نمودار -11نتایج نظرسنجی از دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته.

جدول -7نظرات دانش آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری در خصوص نقاط قوت و ضعف دو شیوه.
کارشناسیارشد پیوسته

نقاط
قوت

کارشناسی و کارشناسیارشد ناپیوسته

پیوستگی مطالب

امکان ورود سریعتر به محیط حرفهای پس از کارشناسی

ارتباط مناسب دروس عملی و تئوری

امکان ورود به دانشگاه دیگر در ارشد جهت درک تجربه متفاوت

مدت زمان مناسب دوره برای آموختن معماری

به چالش کشیدن دانشجو برای موضوعات پژوهشی

آتلیههای طراحی محور آموزش
روحیه مشارکت و کار گروهی مناسب
تنوع دروس طراحی و تعداد مناسب دروس طراحی و
شهرسازی
امکان فعالیت حرفهای در زمان دانشجویی

نقاط
ضعف

توجه ناکافی به مقررات ملی ساختمان در دوره آموزشی

اکثر دانشجویان از اواسط دوره کارشناسی به دنبال قبولی در ارشدند

باز بودن سرفصل دروس و عدم همخوانی برخی از آنها با
مدت زمان یک ترم

عدم وجود فضای مناسب جهت تعامل اجتماعی و برقراری ارتباط مناسب با
دانشجویان سالهای باالتر و پایینتر و اساتید

کمبود منابع آموزشی معتبر و قابل استفاده

تفاوت زیاد آموزش در دانشگاههای کارشناسی و ارشد

فاصله داشتن محتوای آموزش با محیط کار حرفهای

در مقطع ارشد مباحث جدیدی مطرح نشد

عدم اطالع دقیق دانشجو از شرایط و موقعیت حرفهای

توجه ناکافی به مسائل روز دنیا مانند پایداری ،انرژی ،فناوریهای نوین و...

ناکافی بودن دروس روش تحقیق

تستی و کنکوری فهمیدن معماری در دوره کارشناسی
عدم تناسب دروس عملی با دروس نظری
عدم ارتباط با دنیای واقعی حرفهای و بی توجهی به نیازهای بازار کار
کوتاهی دوره و عدم زمان کافی برای شناخت جامع از معماری
بینش محدود نسبت به هویت و فرهنگ و مسائل اجتماعی
عدم آشنایی دانشجو با کیفیت واقعی معماری
عدم آموزش ضوابط طراحی (مقررات ملی ساختمان)
تجربه ناکافی طراحی معماری و دروس عملی
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شهری شناخت پیدا ،تحلیل و طراحی می  کرد در حالی که در دوره
فعلی چنین مسأله  ای اتفاق نمی  افتد .ابتدا دانشجو باید دوره کامل
معماری را بخواند و اول باید یک معمار خوب تربیت شود ،بعد وارد
گرایش  های منظر ،تکنولوژی و ...شود .در اکثر کشورهای پیشرفته
دنیا معماری اساس تمام این گرایشات است"
سید  غالمرضا اسالمی (دانشگاه تهران)

"دوره کارشناسی از پایه ( )Intuitionو بعد از آن Sceince
تشکیل شده است .در کارشناسی ارشد  Knowlegeوجود دارد
و در دکتری به  Wisdomمی  رسیم Intuition .یعنی اشراق و
ذره بین شدن .طرح معماری      1مدخل ورود به  Sceinceاست.

نمودار  -12نتایج نظرسنجی از فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد ناپیوسته.

 . 5 -5دیدگاه استادان گروه اول
گزیده ای از مصاحبه با استادان به ترتیب حروف الفبا به شرح
زیر می باشد و خالصه نظرات ایشان در (جدول  )9بیان شده است:

علی اصغر ادیبی (دانشگاه تهران)
" امروز که حدود  40سال از برنامه انقالب فرهنگی (کارشناسی
ارشد پیوسته) می  گذرد هنوز بهترین برنامه همان برنامه سال 62
بود .در برنامه اول ستاد انقالب فرهنگی که با مطالعه دانشگاه  های
معتبر دنیا و بررسی زیاد نوشته شد ،تمام سلسله مراتبی که یک
دانشجوی معماری باید طی کند تا معمار خوبی شود ،در آن قرار
داشت و برنامه جامعی بود .نتایج آنرا در فارغ  التحصیالنش می توان
دید .تبدیل شدن دوره ارشد پیوسته به کارشناسی و دو مقطعی شدن
آن یک اشتباه بزرگ بود که معماری را از جامع بودنش خارج کرد.
به طور مثال در برنامه ارشد پیوسته درسی    5واحد طراحی شهری
وجود داشت که مانند یک طرح معماری بود و دانشجو نسبت به مسائل

در این بخش دانشجو باید تمرین کند و درباره چیستی  ها بحث
می  شود و در پایان دوره کارشناسی ،دانشجوها تکنسین می  شوند.
در مرحله کارشناسی ارشد دنبال چرایی موضوعات هم هستند و
موضوع انسانی  تر و فرهنگی  تر می  شود و در  Knowlegeپختگی
بیشتر می  شود .در این مرحله تکنولوژیست می  شوند .یعنی علم این
کار را پیدا می  کنند .در دکتری ،ساینتیست 8یا آرتیست می  شوند.
یعنی خودشان تولید و ابداع می  کنند .تبدیل دوره کارشناسی  ارشد
پیوسته ،به کارشناسی باعث شد مهندس و تکنسین تربیت شود که
رابط بین معماران اصلی و بناها باشند .تعداد آنها زیاد شد و به آنها
حق امضا داده شد .در معماری برخالف رشته های فنی ،امکان وصل
کردن و پیوند زدن دو مقطع وجود ندارد .اول باید تنه درخت تناور
شود بعد شاخه و برگ بزند و چون این دو مقطع پیوند زده نمی  شود،
به اشتباه فکر می  کنند اگر دکتری بگیرند می توانند معمار کامل
شوند .در دوره کارشناسی  ارشد پیوسته یک معمار تربیت می  شد
و در کارشناسی معمار تربیت نمی  شود .امروزه سه نوع تحصیالت
تکمیلی داریم :آموزش محور ،پژوهش محور ،تخصص محور .شخص

جدول   -8نظرات دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری در خصوص نقاط قوت و ضعف دوره آموزشی.

نقاط
قوت

نقاط
ضعف

کارشناسی

کارشناسیارشد ناپیوسته

-

-

همه دانشجویان فقط به فکر باال بردن معدل هستند تا جزء
 %10اول جهت ورود بدون کنکور به دوره ارشد قرار گیرند

عدم برقراری ارتباط مناسب با دانشجویان سالهای باالتر و پایین تر و اساتید
نبود دروس مرتبط با جامعه شناسی ،فلسفه ،شهرسازی و...

فاصله داشتن محتوای آموزش با محیط کار حرفهای

عدم ایجاد آمادگی الزم برای حضور در محیط کار

عدم ایجاد آمادگی الزم برای حضور در محیط کار

کوتاه بودن دوره

عدم اطالع دقیق دانشجو از شرایط و موقعیت حرفهای

تفاوت آموزش در دانشگاههای کارشناسی و ارشد

کوتاه بودن دوره

فاصله داشتن محتوای آموزش ومحیط کارحرفه ای

تعداد ناکافی واحدهای عملی

عدم ارتباط صنعت با دانشگاه
عدم تناسب دروس عملی با دروس نظری
بی توجهی به نیازهای بازار کار
عدم ارتباط با دنیای واقعی حرفهای
کمبود دروس فنی
در مقطع ارشد مباحث جدیدی مطرح نشد
کم بودن برنامه های گروهی
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معماری در ایران از دیدگاه استادان ،کارفرمایان و دانشآموختگان

در دوره کارشناسی  ارشد پژوهش محور می  شود ،الزم نیست طراحی
کند ،بعد او وارد دکتری می  شود ولی این فرد در اصل معمار نیست.
اصل و ستون فقرات ،معماری است و آنقدر جسارت به خرج داده  اند
که معماری  -معماری را حذف کرده  اند .گرایش  ها با رشته متفاوتند.
موضوعات معماری گرایش هستند نه رشته .رشته معماری داخلی،
منظر و ...به هویت کلی معماری ضربه می  زند".
حمیدرضا انصاری (دانشگاه تهران)

"در دوره کارشناسی فعلی حجم واحدها خیلی کم تر شده است و
در بسیاری حوزه ها که معماری باید با آنها در ارتباط باشد ،آموزش
داده نمی شود .حوزه هایی مثل طراحی شهری که به وسیله آن
جایگاه اثر در بافت را درک می  کردند ،در دوره ارشد پیوسته به جد
می  آموختند ،در سیستم فعلی از حوزه طراحی خارج شده است و
همین طور در حوزه  های فنی حجم دروس کاهش یافته است و اینها
باعث کاهش توانایی فارغ  التحصیالن فعلی شده است .در بخش دوم،
دانشجویان ارشد پیوسته با فراغ بال آموزش می  دیدند .نگرانی برای
کنکور نداشتند .به راحتی شاغل می  شدند و ارتباط مؤثر با حرفه
خیلی بهتر از فارغ  التحصیالن امروزی بود .در دوره کارشناسی فعلی
طول دوره حدود  4است .که با توجه به آماده شدن سال آخر برای
کنکور ارشد ،عم ً
ال طول مؤثر دوره به  3سال کاهش می  یابد ( 3سال
در مقابل  7سال) .سال اول هم زمانی برای شناخت رشته و فضا است
و عم ً
ال زمان جاافتادن موضوع برایشان وجود ندارد".

سید جواد امامی (دانشگاه علم و صنعت)

"دوره کارشناسی  ارشد یک دوره انتقال به حالت �Research Ori
 entedاست و فرد باید آمادگی ورود به حوزه تحقیق و آموزش را

داشته باشد .در دوره کارشناسی  ارشد پیوسته مشکلی که وجود داشت
طوالنی شدن دوره ،ورود معماران به حوزه کار را با تأخیر مواجه میکرد.
در حالی که می توانستند در حوزه کارشناسی خدمات ارائه دهند.
اما دستاورد آن عمیق  تر و کامل  ترفهمیدن مباحث معماری برای
دانشجویان بود و فارغ  التحصیالن با دست پرتر وارد حرفه می  شدند.
البته چون معیار سنجش ،کار حرفه  ای است ،به نظر کارشناسی
کفایت می  کند".
احمد امین  پور (دانشگاه هنر اصفهان)

"در دوره کارشناسی  ارشد پیوسته ،دانشجو شناخت مناسبی از
استادان و محیط پیدا می  کرد و استادان نیز به شناخت خوبی از
دانشجو دست می  یافتند .این شناخت متقابل به آموزش و نتیجه
کار خیلی کمک میکرد .با تعداد مراکز زیادی که در سراسر کشور به
وجود آمده ،اکثر دانشجوها در دوره ارشد نیز پذیرفته می  شوند .در
دوره کارشناسی  ارشد ناپیوسته ،دانشجوهای مختلف از دانشگاه  های
متفاوت با آموزش  های بسیار متفاوت ،پذیرفته می  شوند و تا مقدمات
هماهنگی دانشجو فراهم شود ،دانشجو به پایان  نامه رسیده است.
یکی از اهدافی که برای مزیت شیوه جدید گفته شده ،این بود که
در گرایش  های مختلف آموزش داده شود .ولی در عمل این اهداف
خیلی کم تأمین شد و در همان دوره کارشناسی  ارشد پیوسته نیز
تأمین می  شد و دانشجو با توجه به عالقه و توانایی خود ،موضوع

پایان  نامه خود را انتخاب می  کرد و در پایان  نامه می توانست با آن
گرایش  ها طراحی و آموزش ببیند و در عمل دوره کارشناسی  ارشد
ناپیوسته به اهداف خود نرسید و دوره کارشناسی  ارشد پیوسته خیلی
موفق  تر و بهتر بود".

محمدعلی خانمحمدی   (دانشگاه علم و صنعت)

"در دوره کارشناسی از دانشجوی معماری انتظار داریم به عنوان
یک حرفه  مند ،به بینش ،مهارت و دانش فنی الزم دست یابد تا بتوانند
به نیازهای جامعه در حیطه معماری یک جواب عملی کارشناسانه
دهند .در  مقطع کارشناسی  ارشد ،ضمن عمیق  تر شدن دانش و
افزایش مهارت آنها (با تأکید بر بحث پژوهش) ،انتظار می  رود عالوه بر
کارهای متعارف ،مسائل معماری را به صورت روشمند تحلیل کرده
و یافته  ها را در طرح معماری و مسائل حرفه  ای منعکس کنند .در
دوره کارشناسی  ارشد پیوسته ،فضا رقابتی  تر بود و افراد با استعداد،
کشش قوی  تر و ظرفیت  های بالقوه زیادی (نسبت به ورودی  های
ناپیوسته فعلی) به معماری وارد می  شدند .در کارشناسی  ارشد پیوسته،
یک تجربه یکپارچه و مثبت برای دانشجو به وجود می  آمد و این
یکپارچگی نقطه قوت برای دوره محسوب می  شد .ولی برخی از
دانشجویان با توجه به عدم شناخت کافی از این رشته در این دوره
وارد فرایند شش – هفت ساله می  شدند و استعدادشان در این مدت
مستهلک می  شد .دوره ناپیوسته این مزیت را دارد که کسانی بتوانند
وارد بازار کار شوند و سایر افراد نیز در کنکور شرکت نموده و ادامه
دهند .اما در خصوص پیوستگی و هماهنگی دو مقطع باید بیشتر
بررسی و فکر شود".
اصغر ساعدسمیعی (دانشگاه تهران)

"یکی از ایرادات دوره کارشناسی نسبت دروس تئوری بیش از عملی
است و تنها  5درس پروژه طراحی وجود دارد ( 25واحد در مقابل 142
واحد) .همچنین سیستم آتلیه  ای که برچیده شد ،دانشجوها به صورت
مجرد رشد می  کنند .اما در خصوص بحث کارشناسی  ارشد پیوسته و
ناپیوسته ،بعضی از دروس نمی تواند به صورت  1و  2اجرا گردد ،مثال
در رشته پزشکی نمی توان آن را به لیسانس و فوق  لیسانس و دکتری
تقسیم کرد و مث ً
ال پوست را در کارشناسی درس داد و قلب را در
کارشناسی  ارشد .این کال یک بدن است .در معماری هم همین طور
است .دوره کارشناسی  ارشد پیوسته موفق  تر بود و نباید جدا باشد.
امروز در اروپا هم دوره ،کارشناسی شده به این خاطر امروزه در اروپا
هم یک آرشیتکت جوان موفق نمی  بینیم .منتهی در آنجا معماران
جوان در دفاتر کار می  کنند و بعضی از آنها چهره می  شوند .ولی در
آنجا نیز آموزش دچار مشکل شده است".
حسین سلطان  زاده (دانشگاه آزاد اسالمی)

"سال هاست که فضای دوره کارشناسی مشابه دبیرستان  ها شده
است که بخشی به خاطر سیاست وزارت علوم مبنی بر مطرح شدن
اهمیت نمره و معدل می  باشد که شرط معدل برای حضور در مقطع
باالتر (بدون آزمون) لطمه بزرگی به معماری و سایر هنرها که کارها
کیفی می  باشد (و با نمره کمی قابل ارزیابی نمی  باشد) ،وارد کرد.
نکته دیگر این که دوره  4ساله دوران نسبتاً کوتاهی است که فرد

16
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  24شماره  4زمستان ۱۳۹۸

احساس نماید در فضای معماری غرق شود و معماری را احساس کند.
در    حالی که در   دوران کارشناسی  ارشد پیوسته دانشجو کل آموزش
را در همان مقطع می  دانست ،که در نتیجه با عالقه و انگیزه آموزش
می  دید .امروزه دانشجوی کارشناسی از سال دوم -سوم به فکر حضور
در کنکور کارشناسی  ارشد است و این مدرک گرائی باعث شده در
دوره کارشناسی  ارشد هم به فکر حضور در کنکور دکتری باشد و
همواره کوچگر است و خود را در موقعیت جامع و کامل در دوره
حرفه  ای احساس نمی  کند .دوره کارشناسی  ارشد پیوسته به طور نسبی
موفق  تر بود".
مصطفی رستمی (دانشگاه هنر اصفهان)

"به دوره کارشناسی  ارشد پیوسته دانش آموزان ممتاز دبیرستانی
وارد می  شدند و معموالً اولین اولویت انتخاب آنها در کنکور سراسری
رشته معماری بود .فارغ  التحصیالن دوره کارشناسی  ارشد پیوسته ،به
اطالعات جامع و کامل  تری در این دوره نسبتا طوالنی دست پیدا
می  کردند .مزیت دیگر این دوره این بود که هر دانشجویی که به دالیلی
نمی توانست به تحصیل خود ادامه دهد ،غربال گردیده و به اخذ مدرک
کارشناسی اکتفا می  کرد .حسن دوره کارشناسی  ارشد ناپیوسته این
است که دوره کوتاه مدت چهارساله برای افرادی که تصمیم دارند
زودتر وارد کار حرفه  ای شوند با اخذ مدرک کارشناسی میسر است
و پس از اخذ مدرک لیسانس صرفاً عالقمندان می توانند مجددا با
شرکت در کنکور سراسری کارشناسی  ارشد ادامه تحصیل دهند .اما
در این دوره برای ورود به مقطع کارشناسی ،اکثر دانشجویان متوسط
به پایین از نظر سطح معلومات خواهان ورود به این رشته هستند که
به راحتی و با کسب امتیاز حداقلی در این رشته مشغول می  شوند.
فارغ  التحصیالن کارشناسی غالبا از داشتن معلومات الزم برای ادامه
کار حرفه  ای برخوردار نمی  باشند و توان علمی اکثر آنها در حد نیروی
نقشه  کش می  باشد .مگر این که بعضی از آنها بر اثر گذشت زمان و
کسب تجربه و عالقه  مندی مفید واقع گردند".
علیرضا عینی  فر (دانشگاه تهران)

"دوره کارشناسی یک دوره آموزشی است و کارشناسی  ارشد
پیوسته معمار حرفه  ای تربیت می  کرد .تفاوت معماری با سایر رشته ها
این است که ،کارشناسی  ارشد در آن رشته ها ،طی کردن یک دوره
تخصصی در زمینه خاصی بعد از اخذ کارشناسی است .ولی در رشته
معماری در دوره ارشد یک دوره حرفه  ای را کامل می  کند و انتظار
تولید دانش نداریم .مث ً
ال در علوم انسانی و فنی توقع استخراج مقاله
از پایان  نامه  ها وجود دارد .ولی در معماری پایان  نامه یک پروژه خیلی
سنگین طراحی است ،که شخص به کار حرفه  ای مسلط شود و مسأله
پژوهشی خیلی مهم نیست و مقاالت این پایان  نامه  ها برای تولید دانش
نیست .انتقادی که به دوره کارشناسی و ارشد ناپیوسته فعلی وارد
است ،این است که همان برنامه کارشناسی  ارشد پیوسته قدیم را از
وسط جدا کرده  اند و گفته  اند تا  142واحد آن مربوط به کارشناسی
و بقیه مربوط به ارشد باشد که در همان برنامه دروس ارشد دروس
ستاره  دار بود .ولی باید دوره کارشناسی به نحوی تعریف می  شد که
خودش به یک اتمام درست و یک نتیجه  گیری کامل دست می  یافت.
قوانین نظام مهندسی در تمام کشورها به گونه  ای است که کسانی

که این تعداد واحد را می  گذرانند ،می توانند به حرفه معماری وارد
شوند ولی اجازه امضاء را به آنها نمی  دهند .درحالی که در ایران با
همین دوره کارشناسی به جامعه حرفه  ای وارد می  شوند .امروزه در
اکثر کشورهای دیگر دوره کارشناسی  ارشد پیوسته وجود ندارد .اما
طول دوره های کارشناسی در دیگر کشورها دوره های  5ساله است".
صدیقه مسائلی (دانشگاه تهران)

"مهم ترين نقاط قوت کارشناسی  ارشد پيوسته معماری ،تناسب
و پيوستگی واحدهای تئوری و عملی در هر ترم بود ،فارغ  التحصیالن
هنگام اتمام دوره تحصیلی توانایی کار در زمینه  های معماری،
شهرسازی و مرمت دارند .ضعف اصلی دوره کارشناسی معماری در
تجربه کم طراحی معماری به علت گذراندن طرح  های معماری محدود
( 5طرح معماری) ،کم بودن تعداد واحدهای شهرسازی و مرمت،
عدم تناسب طرح  های  5واحدی با دروس عملی -نظری است .به
نظر می  رسد که دوره کارشناسی  ارشد پیوسته در مجموع موفق تر
بود .در آن برنامه مثال دانشجو در ترمی که درس  های مربوط به
شهرسازی را می  خواند ،درس طرح  6هم به مسائل شهری مربوط
بود .یا زمانی که دروس مرمت می  خواند ،درس طرح  7هم به موضوع
بافت اختصاص داشت".
مهدی معینی (دانشگاه هنر اصفهان)

"کارشناسی  ارشد پیوسته معماری ،تنها دوره ارشد پیوسته در
رشته ریاضی و فیزیک بود و بهترین و نخبه  ترین دانش  آموزان به
دلیل ارشد بودن این رشته را انتخاب می  کردند .دوره ارشد پیوسته
حداقل  7سال بود و پایان  نامه در آن ،بیشتر از دیدگاه طراحی بود
تا کار پژوهشی ،که بتواند از درون آن مقاله استخراج کند .در دوره
ناپیوسته بیشتر دنبال استخراج مقاله از پایان  نامه هستند که معموالً
به انجام نمی  رسد و کار طراحی ضعیف  تر می  شود .در کارشناسی
فارغ  التحصیل کمک طراح باید باشد .ولی در جامعه ما از کاردانی تا
دکتری همه می  خواهند ایده  پردازی نمایند و طراحی کنند .معماری
فرهنگ ساز است و یک معمار محصولش کار فرهنگی است و باید به
حد قابل قبولی برسد که بتواند برای آینده فرهنگ بسازد .مسأله بعدی
این است که امروزه این رشته تجاری شده است .از زمانی که تبدیل
به کارشناسی شد ،تعداد بسیار زیادی دانشگاه به خاطر منافع مالی
این رشته را دایر کردند و دانشجویان حداقل  ها را برای ورود به این
رشته ندارند .از آن طرف استادان مجرب و خوب هم به تعداد کافی
نیست .قبال دانشجویان معماری حتی در دوره دانشجویی وارد حرفه
می  شدند ،اما امروزه فارغ  التحصیالن توانایی کار در حرفه را ندارند.
امروزه تمامی شرکت کنندگان پذیرش می  شوند و فقط رقابت بر سر
محل پذیرش است .با توجه به اینکه در جامعه ما کارکردن براساس
گرایش نیست و همه آنها طراحی می کنند ،گرایش  های مختلف
در ارشد مفید نیست .در ارشد پیوسته قدیم دانشجو تمام سوابق و
اطالعات خود را جمع می  کرد و آن را در پایان نامه بیان می  کرد .در
ارشد ناپیوسته دانشجو در پژوهش متوقف می شود و به طراحی مطلوب
نمی رسد و عمدتاً یک گرایش به عنوان پایان نامه اضافه می کند و تمام
تالشش آن است که بتواند به مفهوم گرایش برسد".
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جدول  -9نظرات استادان گروه اول در خصوص نقاط قوت و ضعف دوره آموزشی.
کارشناسی و کارشناسیارشد ناپیوسته

کارشناسیارشد پیوسته
استمرار و انسجام آموزش

ورود به بازارکار پس از اخذ مدرک کارشناسی

جذب ورودی های قویتر و آمادگی یادگیری باالتر

امکان انتخاب گرایشهای مختلف در دوره ارشد

آموزش با فراغ بال و عدم نگرانی جهت کنکور ارشد

نقاط
قوت

شناخت مناسب و متقابل دانشجو از اساتید و محیط و
بلعکس
احساس مسئولیت و تعصب بیشتر نسبت به رشته
امکان تربیت بهتر دانشجو با توجه به طول دوره
محصول کار معمار یک محصول فرهنگی است و باید به
حد قابل قبولی برسد
آشنایی مناسب با طراحی شهری ،مرمت و ..
باید یک معمار کامل تربیت شود بعد وارد گرایشها شود
طوالنی بودن دوره و صرف هزینه و بیانگیزگی برخی
دانشجویان

نقاط
ضعف

ورود دیرتر به بازار کار

ورود از رشتههای مختلف و غیر مرتبط به دوره کارشناسیارشد
کاهش حجم واحدهای شهرسازی ،مرمت و دروس فنی و کاربردی نبودن
ورود فارغالتحصیالن کارشناسی از دانشگاههای مختلف و با آموزشهای متفاوت به
دوره ارشد
کوتاهی دوره و عدم فرصت کافی برای غرق شدن در فضای معماری
کاهش سطح معلومات و توان حرفهای
متوقف شدن دانشجو در بحث پژوهش در پایاننامه و عدم فرصت کافی برای طراحی
زمان اندک برای گذراندن دوره در دانشکدههای هنر توسط داوطلب گروه ریاضی
در جامعه کار حرفهای بر اساس گرایشهای مختلف معماری نیست

حمید ندیمی (دانشگاه شهید بهشتی)

"در دوره کارشناسی  ارشد پیوسته دانشجویان با همدیگر زندگی
می  کردند .به خصوص در دانشکده  هایی که ارتباط عمودی بین
دانشجویان بیشتر بود .مضافاً اینکه پختگی بیشتری پیدا می  کردند.
البته دالیلی برای تصمیم  گیری جهت تبدیل دوره ارشد پیوسته به
کارشناسی وجود داشت :یکی اینکه در آن زمان تنها دوره  ای که
کارشناسی  ارشد پیوسته بود رشته معماری بود و این یک جاذبه (گاهی
کاذب) به وجود می  آورد .بعضی دانشجوها بعد از مدتی متوجه اشتباه
در انتخاب این رشته می  شدند و نظام آموزشی مجبور بود اینها را 8-7
سال نگهدارد و این برای دو طرف خسارت بار بود .کارشناس معماری
شرح خدماتش مانند کارشناس  ارشد نیست و در یک محدوده خاص
می تواند کار کند و همانطور که از نامش مشخص است کسی است
که کار را شناخته ،زبان معماری را یاد گرفته ،یک مقدار تکنیک
آموخته ،بنابراین می تواند در دفتر مهندسی ،به عنوان عضو تیم،
در مرحله دیزاین به طراح اصلی کمک نماید .در واقع دستیار طراح
است و از ابتدا قرار نبود تمام شرح خدمات مهندس کامل را داشته
باشد .کارشناس  ارشد ناپیوسته شخصی بود که برای مدیریت فرایند
طراحی در نظر گرفته شده بود .تیمی متشکل از کارشناسان به همراه
کارشناس  ارشد کارها را انجام دهند که الزمه اجرایش پذیرش توسط
نظام حرفه  ای بود و به دلیل انقطاع سیستم آموزش و نظام حرفه  ای
این اتفاق روی نداد و دانشجو ظرف مدت  4سال مهندس شده و پروانه
اشتغال می  گیرد و تعداد زیادی از دانشکده ها که صالحیت اجرای
دوره معماری را برای خود قائل نبودند ،به راحتی دوره کارشناسی

معماری را راه انداختند .به دلیل اینکه در نظام آموزشی ما مدرک
مهم است ،دوره های کاردانی به کالس کنکور کارشناسی تبدیل شد
و دوره های کارشناسی به کالس کنکور کارشناسی  ارشد و همینطور
کارشناسی  ارشد به دکتری .دوره  4/5و  5ساله در کشورهای دیگر
دنیا هم درحال انجام است ،که شخص حرفه  ای تربیت کند .طبیعتا
در دوره کارشناسی  ارشد پیوسته با توجه به حضور  7-6ساله دانشجو
و شناخت مناسب از استادان فرصت بهتری بود .امروز مثال دانشجوی
ارشد که از دانشگاه شهرستان مدرک کارشناسی گرفته ،استادان ،کادر
اداری و ...را نمی  شناسد .فرصت آشنایی با افراد و برقراری دیالوگ
ایجاد نمی  شود .این فرصت آشنایی در ارشد ناپیوسته اصال وجود
ندارد و در کارشناسی کمتر .لذا می توان گفت در آن شرایط (قدیم)
امکان و قابلیت تربیت بیشتر وجود داشت".
سید عباس یزدانفر (دانشگاه علم و صنعت)

"دانشجویان ورودی به دوره های کارشناسی  ارشد پیوسته کسانی
بودند که با رتبه  های زیر  200کنکور وارد دانشگاه می  شدند و قاعدتاً
ضریب هوشی باالتری داشتند .بعضی از آنها اطالعاتی از معماری
نداشتند .چون ضریب هوشی باالئی داشتند خیلی خوب با فضا
آدابته می  شدند .قاعدتاً بین هوش و خالقیت رابطه وجود دارد .وقتی
کارشناسی  ارشد پیوسته به کارشناسی تبدیل شد رتبه ها حدودا
بین  800تا  1500تغییر یافت .قب ً
ال فوق  دیپلم به عنوان واسطه  ای
میان مهندس (فوق  لیسانس) و کارگر بود .امروزه کارگر مستقیم با
مهندس در ارتباط است که این ارتباط مناسبی نیست .فارغ  التحصیالن
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کارشناسی  ارشد پیوسته بهتر بودند .هدف از تبدیل به کارشناسی
این بود که بتوانند در حد کارشناسی مشغول به کار شوند .انتظاری
که از یک کارشناس معماری وجود دارد ،این است که مقررات ملی
ساختمان ،ضوابط و استانداردها را بیاموزد و پروژه ای در حد کارشناسی
انجام دهد .در دفتر معماری کار کند یا کمک آموزشی باشد .انتظاری
که از کارشناسی  ارشد ناپیوسته داریم این است که عالوه بر طراحی
کار تحقیقاتی که در خدمت طراحی باشد ،انجام دهد و اینطور نباید
باشد که فقط  3پروژه به  5پروژه کارشناسی اضافه شده باشد .در
کارشناسی  ارشد پیوسته قدیم ،کار نظری و تحقیقاتی وجود نداشت
و صرفاً کار طراحی بود و فارغ  التحصیالن پروفشنال می  شدند .این
ساختار در خارج از کشور هم وجود دارد و حد معماری کارشناسی  ارشد
است .کارشناسان معماری امروز حرفه  ای نمی  شوند و یک فردی است
که می تواند در دفاتر کار کند .در حال حاضر  2گروه فارغ  التحصیل
در دوره کارشناسی  ارشد ناپیوسته وجود دارد گروهی که طراحی
خوب انجام می  دهند و در کار تحقیقاتی ضعیف هستند .دسته دوم

در کار تحقیقاتی مهارت دارند ،ولی در طراحی خوب نیستند .درصد
نادری در هر دو کار موفق میشوند .امروزه حدود %90دانشجویان
ارشد ناپیوسته هر دو تا را هم زمان بلد نیستند".
از بررسی مصاحبه  ها با استادانی که سابقه تدریس در هر دو دوره
کارشناسی  ارشد پیوسته و کارشناسی و کارشناسی  ارشد ناپیوسته
را دارند ،مشاهده می  شود    %81این استادان دوره کارشناسی  ارشد
پیوسته را مناسب تر و موفق تر می دانند .تحلیل پرسشنامه استادان
گروه دوم بیانگر آن است که از نظر  %72ایشان ،دوره کارشناسی  ارشد
پیوسته جهت تربیت معماران مناسب  تر است .تعداد  %84از کارفرمایان
نیز رای به برتری دوره کارشناسی  ارشد پیوسته می دهند (نمودار .)13
تنها  %18از دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه  های
برگزیده از محتوای دوره آموزشی خود اظهار رضایت کرده  اند ،که
این میزان در دانشجویان کارشناسی  ارشد به  %16کاهش یافته که
شاید بیانگر ناکارآمدی بیشتر دوره کارشناسی  ارشد ناپیوسته باشد.

نتیجه

از دیدگاه غالب استادان گروه اول (در مصاحبه) ،با توجه به
جذب دانش  آموزان مستعدتر ،ماهیت و تفاوت رشته معماری با دیگر
رشته ها ،کوتاه بودن دوره کارشناسی ،عدم امکان اتصال مناسب بین
مفاهیم ارائه شده در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی  ارشد ناپیوسته،
در  عمل فارغ  التحصیالن کارشناسی  ارشد ناپیوسته   صالحیت معمار
کامل را کسب نخواهند نمود و صرفاً به عنوان کمک طراح امکان
فعالیت حرفه  ای خواهند داشت .از نظر استادان گروه دوم ،دو گروه
مورد مطالعه از لحاظ برخورداری از دانش تقریباً در سطح برابری
هستند .لیکن در دو مؤلفه توانش و بینش کارشناسان  ارشد پیوسته
جایگاه باالتری دارند و در مجموع دوره کارشناسی  ارشد پیوسته را
موفق  تر دانسته  اند .در جمع  بندی نظرات کارفرمایان ،در دو حوزه
دانش و توانش برتری محسوس برای کارشناسان  ارشد پیوسته ارزیابی
کرده  اند و در بنیان بینش توانایی دو گروه را یکسان دید ه  اند و در
مجموع دوره کارشناسی  ارشد پیوسته را برگزیده  اند .دانش  آموختگان
کارشناسی  ارشد پیوسته نسبت به فارغ  التحصیالن دوره ناپیوسته
نیز در هر سه بنیان اعالم رضایت و توانمندی باالتری داشته  اند.

نمودار  -13درصد مطلوبیت دو دوره از دیدگاه گروه های پرسش  شونده.

دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی  ارشد ناپیوسته از دوره
تحصیلی خود اعالم نارضایتی کرده اند.
با توجه به تقسیم آموزش معماری به سه بنیان دانش ،توانش
و بینش ،در بُعد دانش ،با توجه به افزایش کتب و مقاالت و رشد
تکنولوژی و امکان دسترسی آسان به دانش مورد لزوم دانشجویان در
دو دهه اخیر عم ً
ال تفاوت محسوسی بین دو دوره مورد بحث وجود
ندارد .با توجه به ماهیت بینش ،انتظار بر ایجاد بینش الزم در دانشجوی
معماری ،در برآیند کل دوره می  باشد .دانشجو در یک زندگی عمودی،
با الگوقراردادن استادان خویش ،ویژگی  های شخصیتی ،حساسیت
نسبت به میراث فرهنگی و منابع طبیعی ،حفظ ارزش  های ایرانی و
اسالمی را به نسبتی که درک می  کند ،کسب کرده و مجموعه استادان،
فضا ،کادرآموزشی ،دروس و ...در ادراک میزان بینش دانشجو تأثیرگذار
است .با توجه به اهمیت بینش در شکل گیری معماری ،با توجه به
یکپارچه بودن و طول مدت حضور در دوره کارشناسی  ارشد پیوسته
امکان کسب بینش نسبت به دوره گسسته بیشتر به نظر می  رسد.
در مجموع با توجه به تفاوت ماهوی رشته معماری با سایر رشته ها و
تأثیرگذاربودن دو مؤلفه توانش و بینش در تربیت معماران و با نظر
به شرایط اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جامعه امروزی ایران
(پس زمینه مهمی که هیچ کدام از عوامل آموزشی و حرفه  ای بدون
در نظر گرفتن آن قابل بحث نیست) ،حذف دوره کارشناسی  ارشد
پیوسته ،عمال تجربه موفقی برای کشور ایران به شمار نمی  رود .نکته
قابل ذکر دیگر وجود موج مدرک  گرایی و امکان ارائه خدمات در هر
نهاد دولتی و یا شخصی ،صرفاً با ارائه مدرک دانشگاهی می  باشد .آنچه
از مطالعات و مباحث حاضر و دیدگاه  های مطرح شده حاصل می  شود،
چنین می  نماید که چنانچه هدف تربیت معمار کامل باشد ،این مهم
در دوره کارشناسی  ارشد پیوسته می تواند حاصل گردد .لذا پیشنهاد
می  شود ضمن احیا مجدد دوره کارشناسی  ارشد پیوسته و جذب
دانش  آموزان مستعد و توانمند ،دوره کارشناسی به صورت محدود
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و صرفاً با هدف تربیت کمک طراح ادامه داشته باشد .به طوری که
این کارشناسان در هر شرایطی (حتی ادامه تحصیل) فقط به عنوان

کمک طراح امکان فعالیت داشته باشند.

پی نوشت ها

مشخصات کلی ،برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی مهندسی معماری،
تهران.
شورا ی  عالی    برنامه ریزی     ،وزار ت  فرهنگ     و    آموز ش    عالی   (1377ب)،
مشخصات کلی ،برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی
معماری ،تهران.
شورای  عالی  برنامه ریزی  ،وزارت  فرهنگ و آموزش عالی  -گروه هنر (،)1375
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شماره هفتم ،صص .94-79
اکرمی ،غالمرضا(  ( ،)1382بررسی و مقایسه آموزش معماری (�Proce
 )dural modelاز دیدگاه لنگ با حرفه آموزی معماری سنتی ایران ،دومین
همایش آموزش معماری ،نشر نگاه امروز ،تهران ،صص.33-31
حجت ،عیسی ( ،)1389مشق معماری ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران،
خسروی ،شادی و بایزیدی ،قادر ( ،)1394مقایسه تطبیقی آموزش مدرن
معماری در کشور ایران و ترکیه ،کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی،
علوم و تکنولوژی ،استانبول ،صص .13-1
شورای عالی  برنامه ریزی    ،وزار ت  فرهنگ    و  آموز ش  عالی  (  13 77الف)،

مشخصات کلی ،برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد(پیوسته)
معماری،تهران.

غریب پور ،افرا و توتونچی مقدم ،مارال ( ،)1392بازنگری تطبیقی برنامۀ
آموزش پایۀ طراحی در دورۀ کارشناسی معماری ،نشریه هنرهای زیبا ،دوره
بیستم ،شماره  ،4صص .72-59
فاطمی،سیده شبنم و عطائی فر ،امیر  ( ،)1394نقدی بر سرفصل درسی
رشته معماری داخلی از طریق بررسی تطبیقی کارشناسی پیوسته با کاردانی
و کارشناسی ناپیوسته معماری داخلی ،کنفرانس ملی چالش های معاصر
معماری ،فضای سبز و شهرسازی ،تهران ،صص .14-1
فیضی ،محسن و اسدپور ،علی ( ،)1392تحلیل محتوای سرفصل دروس
معماری منظر مبتنی بر نگرش سیستمی در آموزش و طراحی منظر ،نشریه
معماری و شهرسازی ،سال اول شماره اول ،تهران ،صص .53-43
گیالنی ،سارا ( ،)1390تفاوت دانشجویان ورودی رشته ی معماری قبل
و بعد از تغییر مقطع تحصیلی این رشته از کارشناسی ارشد  -پیوسته به
ناپیوسته ،مجموعه مقاالت چهارمین همایش آموزش معماری بررسی
چالش ها و جستجوی راه کارها ،دانشگاه تهران ،تهران ،صص .3
Beredy.G.F. (1966). Comparative Method in Education,
Newyork: Winston.
McEwen M, Bechtel GA. (2000).Characteristics of nursing
doctoral programs in the United States. J Prof Nurs.16(5)282-.
292.
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ducational system and teaching methods play a
crucial and significant role in the manifestation of
the quality of architecture in various aspects of society
within Iranian context. Every year architecture gradu�
ates enter occupational market and create architec�
tural designs which affect the architecture view of the
country. If teaching methodologies and education in
architecture as well as the quality and efficiency of the
course are improved, it is expected that the view of ar�
chitecture in the country can be enhanced. Experts and
specialists in the field believe that there must be vari�
ous studies to determine the strengths and weaknesses
related to educational system. The comparison of the
content of courses is one of the approaches which has
been mentioned frequently by the experts of the field.
Approximately, since 80 years ago, academic educa�
tion of architecture in associate degree and contiguous
master’s degree courses, began to train map design�
ers, and architects with a compositional entrance exam
which was thoroughly based on sketch and basics of
architecture. However, since 1372 SH, the written sec�
tion of the exam was omitted and the Bachelors’ degree
course was founded in 1377 SH. The present study is
conducted to investigate and compare architecture
training based on the principles of contiguous master’s
degree courses with the principles of the bachelors’
and non-countiguous master’s degree courses from
university professors, consulting engineers, and gradu�
ates’ perspective. The current research was an applied
research study and was conducted in four consecu�
tive phases (description, interpretation, juxtaposition,
& comparison) according to George Z. F. Beredy’s
(1966) framework. In the initial phase, the content of
the course and its goals, aims, and objectives were de�
scribed in details. Then, in the second phase professors
(including experienced academic staff memebers who

had the experience of teaching for the both periods of
contiguous master’s degree course and non-contiguous
master’s degree course), consulting engineers, and
graduates’ perspectives regarding the content of archi�
tecture education (considering the three foundations of
knowledge, wisdom, competence) and the aims were
collected during two separate periods of contiguous
master’s degree course and non-contiguous master’s
degree course. The experienced professors’ view were
gathered through interviews and the professor’s view
who had been the graduates of contiguous master’s de�
gree course and at the time of study were teaching in
non-contiguous master’s degree course were collected
through a likert scale questionnaire. The perspectives
of employers and graduates who had passed contigu�
ous master’s degree and non-contiguous master’s de�
gree courses were also collected through a likert scale
questionnaires. After juxtaposition, the comparison
was carried out rigoroudsly. The results revealed that
the professors, employers, and graduates preferred
contiguous Master’s degree courses in the three men�
tioned foundations. They believed that contiguous
master’s degree course is more likely to train compe�
tent architects and practically the graduates of the noncontiguous master’s degree course do not obtain the
competency of a perfect architect. Thus, it is recom�
mended that the contiguous master’s degree course be
revived and besides, the bachelors’ degree course be
continued merely for training assistant designers.
Keywords
Architectural Education, Contiguous Master’s Degree
Course, Non-Contiguous Master’s Degree Course,
Bachelor’s Degree Course, Comparative Study.
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