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تبيين راهكارهاي اجرايي دانشكده معماري پرديس هنرهاي زيبا 
شناسي و ساماندهي كيفيت وضع  يبآسبا تاكيد بر  دانشگاه تهران

  *موجود
  

1غالمرضا اسالميسيد 
  3رضا نقدبيشي، 2سيد يحيي اسالمي،)نويسنده مسئول(

  
  12/12/1394: تاريخ پذيرش  09/02/1394: تاريخ دريافت

  چكيده
پژوهش حاضر با توجه به تغييرات در ساختار مديريتي دانشكده هنرهاي زيبا كه منجر به تبديل وضعيت قبلي بـه  

ي  مرحلـه ي مديريت اجرايي، مياني و راهبـردي در سـه    حوزهي طرح جامعي كه در سه  يهتهپرديس گرديد و با هدف 
ي كيفي پـرديس هنرهـاي زيبـا باشـد      توسعهي راه در ساماندهي و  نقشهزماني گذشته، حال و آينده به منظور ترسيم 

تبيـين  "و  "حـال "ي زمـاني   هبازاين نوشتار، به عنوان بخشي از طرح جامع ياد شده، با پرداختن به . شكل گرفته است
بر اين اساس روش پژوهش شامل راهبرد مشابه سازي همراه بـا راهكارهـاي   . به هدف ذكر شده پرداخته است "مشكل

 ايـن  و طرح پرسشنامه از دانشجويان دانشكده معماري و تحليل اين اطالعات بـوده و بـر   نظر صاحبمصاحبه با اساتيد 
پايا و هدفمند كه براي اي  ي مدل شبكه يهپات انتخاب تصادفي و طرح پرسشنامه نيز بر با اساتيد به صور  مصاحبهپايه، 

آلفـاي  ( 83/0دانشجو در مقاطع كارشناسي تا دكتـري بـا ضـريب روايـي      111طرح جامع طراحي شده بود و از ميان 
شي و كـاربردي بـا عوامـل    ي پژوهشي، آموزگانهدهد اهداف سه  مي نتايج پژوهش نشان. صورت پذيرفته است) كرونباخ
باشند كه نيازمند جبران و يـا   مياي  ي آموزش عالي داراي شرايط مختلف ارتباط در طيفي پنج درجه سامانهي پنجگانه

  .هستندها  تقويت در برخي شاخصه

  هاي كليدي واژه
  .شناسي، آموزش معماري يبآسطرح جامع، دانشكده معماري پرديس هنرهاي زيبا، وضع موجود، 

  
  
  

 ، استاد دانشكده معماري، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهرانگرايش برنامه ريزي توسعهدكتري معماري، .1

 يار دانشكده معماري، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهراناستاددكتري معماري، . 2

دانشكده هنر و معماري، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسـالمي، رودهـن،   رفتار محور، استاديار گروه معماري،  - دكتري معماري، گرايش آموزش معماري محيط. 3
  ايران

بـه شـماره    "شناسـي وضـع موجـود و سـاماندهي حـال      يبآسـ مدلسازي راهكارهاي اجرايي دانشكده معماري بر اسـاس"مقاله از طرح پژوهشي با عنواناين*
  .دانشگاه تهران استخراج گرديده استو زير نظر معاونت پژوهشي پرديس هنرهاي زيبا  02/1/9101007
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  مقدمه .1

مقاله حاضـر حاصـل بخـش دوم از طـرح جـامع آمـوزش       
باشد و چهـار   يممعماري پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران 

حفـظ موضـوعاتي كـه در    "مرحله از مديريت شامل اشاره بـه  
سـازي   ينـه به"، "اند بودهو واجد ارزش  اند داشتهگذشته وجود 
ايجـاد پيشـرفت و شـتاب بـراي     "و پـس از آن   "وضع موجود

كيفيــت بخشــي بــراي "يتــاً نهاو  "در آينــده نزديــكتوســعه 
، مـوارد مـورد نظـر بـراي     "در آينده دور ها آلرسيدن به ايده 

بـا توجـه بـه اينكـه تمركـز      . انـد  بـوده دستيابي به طرح جامع 
؛ اسـالمي و  1390اسالمي، (پژوهش در بخش اول طرح جامع 

با تكيـه بـر گـردآوري و تحليـل اطالعـات      ) 1391نقدبيشي، 
آموزش معمـاري در پـرديس    "گذشته"ي  حوزهدر  "دموجو"

هنرهاي زيبا و در دو قسمت زماني قبل از انقـالب اسـالمي و   
بعد از انقالب فرهنگي بوده است، بخش دوم شامل تاكيـد بـر   

همـراه   "ساماندهي اطالعات موجـود "ي منطقي براي ها روش
صاحبنظران، اساتيد و دانشجويان  "تدقيق و تحليل نظرات"با 
انشكده معماري براي رسيدن به اجمـاعي در موضـوع طـرح    د

ي  حـوزه ي راهكارهـاي اجرايـي در    ارائـه پژوهشي بـه منظـور   
همـانطور كـه سـه    . باشـد  يممديريت مياني و ساماندهي حال 

) هـا  سـامانه (ها  يستمسموضوع اطالعات، انرژي و تشكيالت در 
 مورد نظر است، پژوهش به بررسي اطالعـات ) 1386اسالمي، (
پردازد كه اين اطالعات معطوف به سيسـتمي اسـت كـه از     يم

  .نظر تشكيالتي نظم خاصي دارد
در تعريف جديدي كه از نظر مديريتي و عملياتي، توسـط   - 

تبديل شدن دانشكده هنرهاي زيبا بـه پـرديس هنرهـاي    
زيبا، ايجاد گرديده است، عالوه بر دو اليه مديريت ميـاني  

ي كـه شـامل اسـاتيد و    و بخش آموزشي و پژوهش) ستاد(
اوليـه و درجايگـاهي   اي  شـود، اليـه   يم) صف(دانشجويان 

كـه تعيـين    بـاالتر در مـديريت عـالي اضـافه شـده اسـت      
اين مهـم  . باشد يمها و راهبردهاي كالن  ياستسي  كننده

باعث شده اسـت كـه پـرديس هنرهـاي زيبـا بـه عنـوان        
ش ي دانشگاه مادر، نق مجموعهقدرتمند در اي  زيرمجموعه

اساسي و همگام با وازرت علوم، تحقيقات و فنـاوري بـراي   
تعيين و الگوسازي ساختار نظام آمـوزش معمـاري بـه آن    
تفويض شده باشد و با نيل بـه چنـين جايگـاهي پـرديس     
هنرهاي زيبـا بـه نقشـي برنامـه ريزانـه، سياسـتگذارانه و       

اي  الگوساز دست يافته است كه نياز به يك رويكـرد توعـه  
  .ه و در قالب طرحي جامع داردهمه جانب

است كـه   "تبيين مشكل"جايگاه پژوهشگران اين طرح،  - 
اين بيان به كمك برگزاري جلسات متعـدد نظرخـواهي،   

يي هـا  پرسشـنامه مصاحبه و نظرسنجي و همچنين طرح 

هاي مختلف موجود در دانشـكده صـورت گرفتـه     يهالدر 
همچنــين ايــن تبيــين مشــكل بــا رويكــردي بــر . اســت
ي توسعه اي، ساماندهي، توانمندسازي  فلسفههاي  يهنظر

بـه ايـن معنـا كـه در     . و گسترش مورد نظر بـوده اسـت  
ساماندهي، منظم كردن شرايط، در توانمندسازي، تزريق 

ين كمبودها و از بين بردن نقـايص و  تأمهاي الزم،  يانرژ
يتـاً بـه   نهادر مرحله آخر گسترش مورد نظـر اسـت كـه    

بـر ايـن اسـاس،    . پرداخته خواهد شدها  يفيتكي  توسعه
ي حاضر تالش دارد تا با مرور موضوعات ياد شـده،   مقاله

و راهكارها با تاكيد بر آسيب شناسي  ها حلي راه  ارائهبه 
 .وضع موجود و ساماندهي حال بپردازد

  ي پژوهشها ضرورتهدف و  .2
ي مختلـف  هـا  حـوزه هاي اطـراف و در   يشرفتپتغييرات و 

در نحـوه رويـارويي مراكـز     مـؤثر باعث تغييـرات چشـمگير و   
آموزش عالي با نحوه آموزش و كميت و كيفيت مـرتبط بـا آن   

ي هـا  زماني آتي در ها برنامهتعيين و تبيين اهداف و . شود يم
روشي در جهت ) كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت(دار مدت 

باشـد كـه در    يمـ تر  رسيدن به آينده مطلوب به صورت قطعي
نتيجه آن نيز دانشكده توان واكنش مناسب به تغييرات محيط 

استفاده از يـك طـرح بـر مبنـاي     . كند يماطراف خود را پيدا 
    برنامه دهي و برنامه ريزي براي آتي، به عنـوان يـك ضـرورت
شناخته شده است تا طي آن مديريت دانشكده بتوانـد جهـت   

اخته و به تجهيز دانشكده هاي خود را در آينده معين س يريگ
به دليل بررسي . در مقابل تحوالت و تغييرات احتمالي بپردازد

اين پژوهش به صورت طرح جامع، عالوه بر اينكه هدف، تاكيد 
به جاي پرداختن به فلسفه گذشته نگر اي  هاي توسعه يهنظربر 

كه مبتنـي بـر تبيـين    اي  باشد، تاكيد بر نظريه يمحقيقت جو 
و به منظـور طراحـي آينـده    ) وضعيت اكنون(واقعيات موجود 
اسـت و  اي  هدف در اين طرح برنامـه . باشد يمممكن است نيز 

  .سازد يمرا براي انجام آن مهيا  1فرآيند توسعه
  ي پژوهش يشينهپادبيات و  .3

ي پژوهش اولين مقوله اصلي در بررسي ادبيات و پيشينه
هايي كه به شكلي ويـژه بـه   واكاوي در پژوهشمورد بررسي، 

اند مـورد نظـر   بررسي وضعيت پرديس هنرهاي زيبا پرداخته
پـرديس هنرهـاي زيبـا،    ي  بـا توجـه بـه سـابقه    . بوده اسـت 
متعــددي تــالش داشــته انــد تــا بــه بررســي هــاي  پــژوهش

. مختلف امر آموزش در اين نهاد آموزشي بپردازندهاي  جنبه
اه به منابع موجود در خصـوص پـرديس   نگ بر اين اساس و با

و  نگر گذشتهاز مطالعات اي  هنرهاي زيبا، مروري بر مجموعه
؛ محبوبي اردكاني، 1319شوراي دانشگاه تهران، (تاريخ نگار 
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 شناسي و ساماندهي كيفيت وضع موجود يبآستهران با تاكيد بر   

  
ــميعي،  1350 ــاعد س ــزي، 1382؛ س ــزدي، 1382؛ عزي ؛ اي
ــژاد، 1386؛ بحرينــي و طبيبيــان، 1383 ؛ 1386؛ زرگــري ن

؛ درودگـر،  1387؛ سـلطان زاده،  1387؛ ديبا، 1387اعتصام، 
بـا محوريـت   ) 1389؛ نقدبيشـي،  1389؛ دوزدوزاني، 1388

) ي آمـوزش، ب هـا  روش) بحث در موضوعاتي از قبيـل الـف  
ــانبن ــك  ي ــذاري دانش ــي و د ) ده، جگ ــتگزاريهاي كل ) سياس

تحليلي قابل دستيابي است كه ويژگـي   –گزارشات توصيفي 
اساسي اين مطالعـات بررسـي توصـيفي شـرايط گذشـته در      

هـاي   همچنين عالوه بـر پـژوهش  . پريس هنرهاي زيبا است
بـا مقـوالت مـورد نظـر     تـر   ذكر شده و در ارتبـاطي نزديـك  

كوتـاه مـدت تـا بلنـد      پژوهش حاضر، با رويكرد برنامه ريزي
توسط اداره كل برنامه ريـزيِ معاونـت طـرح و برنامـه      مدت

دانشگاه و با عنوان برنامـه اسـتراتژيك و برنامـه پـنج سـاله      
سعي در پيش بيني وضـعيت آينـده   ) 1383(دانشگاه تهران 

داشته است كه در يك نگرش كـل نگـر وضـعيت موجـود و     
شوراي دانشـكده   همچنين. آينده را به تصوير در آورده است

با تاكيد بر توسعه در ) 1388(معماري پرديس هنرهاي زيبا 
ي جديد نيز پيشـنهاداتي در ايـن مـورد و در    ها رشتهزمينه 

  .قالب گزارشِ جلسات مشترك ارائه داده است
از طرف ديگر، در مقيـاس داخلـي و در مقايسـه بـا سـاير      

ي مطـرح و شـاخص معمـاري در كشـور، نـديمي      هـا  دانشكده
درآمـدي بـر تـدوين چـارچوب     "پژوهشي با عنـوان  ) 1383(

در دانشـگاه   "ي معماري و شهرسازي دانشكدهبرنامه راهبردي 
ايـن  . شهيد بهشتي مورد پـژوهش و مطالعـه قـرار داده اسـت    

راهبـردي كـه جهـت    اي  پژوهش با هدف درك ضرورت برنامه
هـاي اجرايـي و    ياسـت سهاي كالن آينده و به تبـع آن   يريگ

ي معمـاري و شهرسـازي دانشـگاه     دانشكدهعملياتي  ي برنامه
اصـلي   سؤالشهيد بهشتي صورت پذيرفته كه در اين پژوهش 

: مطرح شده براي پژوهش از اعضاي هيئت علمي عبارت بود از
خـواهيم   يمي معماري و شهرسازي چه  دانشكدهما به عنوان "

كــه بـه عنــوان نتيجــه گيــري،  ) 28همــان منبــع، ( "باشـيم؟ 
ارائـه   "ي چشم انداز دانشـكده معمـاري و شهرسـازي    يانيهب"

  .شده بود
بررسي مطالعات و پـژوهش هـايي در    دومين مقوله اصلي

خصـوص راهكارهـايي بـراي سـاماندهي كيفيـت آمـوزش بــه       
كيفيـت بخشـي بـه    هـاي   صورت عام از قبيل بررسي شـاخص 

 ,Cave, 1997; Lisievici, 2015; Pfeffer)بحث آمـوزش  

2015; Sayed & Ahmed, 2015)   بررسي كيفيت آمـوزش
و پژوهش  (Tale’pasand et al., 2009)از منظر دانشجويان 

ارزيـابي و مـدل سـازي در    هاي  هايي مبتني بر تعيين شاخصه
ــالي   ــوزش عـ ــعادتمند، (آمـ ــادي و آذري 1383سـ ؛ پازارگـ

) 1392؛ يمني دوزي سرخابي و ارشـادي،  1387احمدآبادي، 
كه در جامعه زمينـه مـورد بررسـي و واكـاوي تطبيقـي قـرار       

اي پايـا و  مـدل شـبكه  گرفتند و تالش گرديد تا بر اين اساس 
نهايتا با . احي گرددمنتج از ساختار نظري پژوهش طر هدفمند
در شكل يك پژوهش متمركز جـامع  انجام شده و هاي  بررسي

با تكيه بر برنامه ريزي و برنامه دهي و همچنين ارائه طـرح در  
از اي  ي زمـاني گذشـته، حـال و آينـده كـه پهنـه       مرحلـه سه 

ي هـا  برنامـه هـاي راهبـردي،    ياستساطالعات را در سه سطح 
بررسـي قـرار دهـد، پـژوهش      ي اجرايي مـورد ها طرحمياني و 

مشابهي يافت نشد كه بـر ايـن پايـه، اهـداف پـژوهش حاضـر       
  .مبتني بر يافتن مدل مورد نظر در اين موضوع متمركز گرديد

  

  
  نگارندگان: زماني، ماخذي  دورهي مديريت و سه  مرحلهساختار نظري پژوهش در سه . 1شكل 
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  روش تحقيق .4
طرح پژوهشي حاضر، قسمت دوم از طرح جامع آمـوزش  

ــا   دانشــكدهمعمــاري در  ــرديس هنرهــاي زيب ي معمــاري پ
باشد، و همچنين به دليل اينكه روش تحقيق بـر مبنـاي    يم

مورد نظـر  ي موضوعات  يسهمقاو بر اساس  2يا نقشهساختار 
گيري اين پژوهش بر اساس پژوهشگران اين طرح بوده، شكل

 4ي چپـين ها روشبندي و بر پايه تقسيم 3روش مشابه سازي
صورت گرفته كه شامل آمايش اطالعات به صـورت   (1974)

ي گذشته، حال و آينده مـورد بررسـي    مرحلهجامع و در سه 
ت موجـود  كه مبتني تبيـين واقعيـا  اي  قرار و تاكيد بر نظريه

و به منظور طراحي آينده ممكن، جايگزين پرداختن ) اكنون(
 .به فلسفه گذشته نگر حقيقت جو شده است

به سه قسمت اساسي تقسيم شده  پژوهشبدين منظور، 
) 1: و شـامل  انـد  گرفتـه است كه به ترتيب مورد بررسي قرار 

آسيب شناسي وضع موجود بـا نگـاه بـه گذشـته بـه جهـت       
تشريح وضع موجـود بـر   ) 2بررسي موارد مثبت و منفي آن؛ 

اساس نظرات اسـاتيد و صـاحبنظران و طـرح نظرسـنجي از     
ــراي    ــاري ب ــكده معم ــجويان دانش ــدانش ــي و  يبآس شناس

با استفاده از دو قسـمت انجـام شـده در    ) 3ساماندهي حال؛ 
بررسي شـده اسـت، بـه    اي  بل كه به صورت مقايسهمراحل ق

صورت آماري و استنتاجي، پيشنهاداتي بـراي آينـده جهـت    

ارائه به پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران و ساير نهادهاي 
  .سياست گذار و تصميم گيرنده مرتبط مطرح شده است

از دو ابـزار   "تبيـين مشـكل  "در موضـوع   افزون بر ايـن، 
امه استفاده گرديـد و بـا توجـه بـه تعـدد      مصاحبه و پرسشن

نظرات مختلف، دو معيار نظرات اساتيد و دانشـجويان مـورد   
ي اول از ابــزار مصـاحبه بــا   مرحلـه در . بررسـي قـرار گرفــت  

اساتيد، صاحبنظران و مسـئولين اجرايـي پـرديس هنرهـاي     
هاي مختلـف موجـود و    يشگراي معماري در  دانشكدهزيبا و 

دام شـد و سـواالتي در ايـن خصـوص     به صورت تصادفي اقـ 
مطرح گرديد تا نسبت به كشف كدهاي قوي يا ضـعيف كـه   

موجود بودند، ) 1جدول ( "ي پايا و هدفمندا شبكهمدل "در 
اي كـه بـا   ي بعـد، ارائـه پرسشـنامه    مرحلـه در . اقدام گـردد 

ي  سـامانه استفاده از چارچوب نظري طـرح و بـا اسـتفاده از    
بـود   شـده مـذكور كدگـذاري   اي  هساختار يافته از مدل شبك

ي اعتبارسـنجي،  هـا  آزمونطراحي گرديد و پس از گذراندن 
ي معمـاري در مقـاطع و رشـته و     دانشـكده بين دانشجويان 

و سپس بـا  ) دانشجو 111(هاي مختلف توزيع گرديد  يشگرا
. مورد بررسي و تحليل قرار گرفت SPSS افزار  نرماستفاده از 

ضريب آلفـاي كرونبـاخ مـورد     همچنين پرسشنامه بر اساس
 83/0اعتبــار ســنجي قــرار گرفــت كــه عــدد حاصــل       

  .ي روايي و اعتبار كافي براي پرسشنامه بود دهنده نشان
  

  نگارندگان: ي معماري، ماخذ دانشكدهپايا و هدفمند اي  ، مدل شبكه1جدول 
 آينده دور  آينده نزديك  حال  گذشته  

4  3  2  1   Leadership رهبري

8  7  6  5   Management مديريت

12  11  10  9   Programming برنامه دهي

16  15  14  13   Planningبرنامه ريزي
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 آينده دور  آينده نزديك  حال  گذشته  
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تبيين راهكارهاي اجرايي دانشكده معماري پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه 
 شناسي و ساماندهي كيفيت وضع موجود يبآستهران با تاكيد بر   

  
  ساختار نظري پژوهش .5

ساختار نظري در نظر گرفته شده بـراي طـرح پژوهشـي،    
، بر اساس بررسي گذشـته، سـاماندهي حـال و    1مطابق شكل 

هـاي كـالن و راهبـردي     ياسـت سپژوهي و در سه سطح آينده
اجرايي و بر مبنـاي   يها طرحي مياني و ها برنامه، )استراتژيك(

، ميـاني و اجرايـي   )اسـتراتژيك (سه مرحله مديريت راهبردي 
هاي يك تا سـه بـه صـورت خـاص بـه عنـوان       تحالاست كه 

ي طـرح جـامع در    مجموعـه ي پژوهشي مستقل و زير ها طرح
يـك طـرح شـامل بررسـي      نظر گرفته شده كه مرحله شـماره 

گذشته و استفاده از نقاط قوت و ضـعف بـراي جهـت گيـري     
طـرح   ،ي سوم مرحلهدر . )1390اسالمي، (بوده است اي  توسعه

پژوه بـه آينـده نگـاري در مـورد دانشـكده      در ساختاري آينده
ي شماره دو  مرحلهي حاضر تنها به  مقالهپردازد و  يممعماري 

اي اجرايي دانشكده معمـاري بـر   مدلسازي راهكاره"به منظور 
، بـه  "اساس آسيب شناسي وضـع موجـود و سـاماندهي حـال    

تبيـين مشـكل از منظـر    "بررسي وضـعيت موجـود بـا هـدف     
همچنـين  . پرداختـه اسـت   "كاربران اصلي دانشكده معمـاري 

نمايـد كـه در    يمنمودار يك، جايگاه كار پژوهشگران را تعيين 
ت به سمت مديريت ميـاني  اين مرحله نوعي الزام را براي حرك

بر اين پايه، قرارگيري در سطح و جايگـاه  . گذارد يمبه نمايش 
اولي نسبت بـه  : سازد يممديريت مياني دو نوع رفتار را نمايان 

ي  مرحلـه طرح در وضعيت گذشته و دومي نسبت به طرح در 
از گذشـته و از سـويي ديگـر     متـأثر آينده است كـه از طرفـي   

بر آن خواهد بود و اعتقاد بر اين اي  و مقدمهيرگذار بر آينده تأث
پوشـاني  است كه وضعيت حال با گذشـته و آينـده داراي هـم   

افزون بر اين، در اين ساختار هر مرحلـه از مـديريت   . باشند يم
در سـطح مـديريت راهبـردي    . گردد يممنتج به دستورالعملي 

دهد كـه   يماز طرح جامع رخ  متأثرآينده نگاري ) استراتژيك(
ي آن تبيين نقش دانشكده براي قرارگيـري در جايگـاه    يفهوظ
در سطح مديريت مياني، نتيجه . باشد يم "نماد آموزش عالي"

شامل برنامه پنج ساله دانشـكده همـراه بـا بررسـي ارتباطـات      
باشد و در سطح مـديريت اجرايـي    يماي اي و فرامنطقهمنطقه

. شـود  يمـ ي در دست اقدام دانشكده توجـه خـاص   ها طرحبه 
ي سند طرح جامع براي  ارائهماحصل اين سه مرحله، تبيين و 

  .ي معماري پرديس هنرهاي زيبا است دانشكدهي  توسعه
پايــا و اي  براســاس ســاختار نظــري طــرح، مــدل شــبكه

كه شـامل بررسـي   ) 1جدول (هدفمندي طراحي شده است 
باشد و ي گذشته، حال، آينده نزديك و آينده دور ميها زمان
، 6، مـديريت 5تا از طريـق رهبـري   اند نمودهندگان تالش نگار

و با توجه به مروري بـر ادبيـات    8و برنامه ريزي 7برنامه دهي
ــف     ــاي مختل ــت را در معياره ــابي كيفي ــه ارزي ــژوهش ك پ

 ;Cave, 1997; Lisievici, 2015)بندي نمـوده انـد    دسته

Pfeffer, 2015; Sayed & Ahmed, 2015) ،  ــنج پ
استاد، دانشجو، : ي آموزش عاليها امانهس اصلي دري  شاخصه

آموزشـي را بـه    يـط نظام آموزشي، امكانات آموزشـي و شـرا  
در آن تـا حـد مقـدور بـه تـوان       كـه منظور ترسيم نقشه راه 

 10بـا محـيط   9بـه عنـوان محتـوا    يي معمارتعامل دانشكده
تـا  پرداخته انـد   اي سازگار نمايدبه گونه آن) 1392اسالمي، (

ــق   ــات از طري ــه حــداكثر جزئي ــابي  مختصــاتدســتيابي ب ي
ي حاضر به بررسي زمـان   مقالهبر اين پايه، . پذير گردد امكان
پردازد و اعداد مشخص شده با رنـگ خاكسـتري در    يمحال 

از طريق راهكارهـاي ذكـر شـده در روش تحقيـق،      1جدول 
  .اند گرفتهمورد پژوهش دقيق قرار 

ت اسـاتيد دانشـكده   تبيين مشكل بر اساس نظرا
  معماري

ي  يرمجموعهزي معماري دانشگاه تهران به عنوان  دانشكده
ي دانشگاهي اصـيل همـراه بـا     وجههيك دانشگاه مادر بايد در 
هـاي كـالن و    ياسـتگزاري سي  حـوزه اعمال پايدار و بادوام در 
بـراي ايـن منظـور خـارج شـدن از      . راهبردي فعاليـت نمايـد  

ي مـديريت   حـوزه ي كارهاي اجرايي و عمـل كـردن در    حوزه
موضوع باشد تا عالوه بـر   تواند راهكار دستيابي به اين يمعالي 

معرفي نمادي بـراي آمـوزش عـالي، توانـايي ايفـاي نقـش در       
بحـث  . كشور، منطقه و جهان اسالم نيـز بتوانـد داشـته باشـد    

كنوني در مورد دانشگاهي است كه شخصـيتي جهـاني دارد و   
ي آن در  ياسـتگزارانه سين رويكرد، تاكيد و الزامي بر رسـالت  ا

دارد و بـدين منظـور در    يمـ ي آموزش معماري را بيـان   حوزه
تمام مراحل راهبردي تـا اجرايـي بايـد مشـكالت و راهكارهـا      

  .ها شناخته شوند يتظرفبررسي و 
با سـاختار پايـا و   اي  در اين بخش با نگاهي به مدل شبكه

ي معماري، بر اساس پنج محور اساسي  نشكدهداهدفمند براي 
 -  پژوهشـي، شـرايط آموزشـي   - دانشجو، استاد، نظام آموزشـي 

پژوهشي و امكانات آموزشـي و پژوهشـي بـه صـورت انتخـاب      
ي معماري پـرديس هنرهـاي زيبـا     دانشكدهتصادفي از اساتيد 

همچنين با توجه بـه  . سواالتي در قالب مصاحبه مطرح گرديد
ساتيد محترم بر مسائل آمـوزش معمـاري بـه    تسلط برخي از ا

صورت آزاد نيز به تبيين مشكالت پرداختـه شـد و در نهايـت    
بـا توجـه بـه تحليـل محتـوي و بـر اسـاس         هـا  مصـاحبه اين 

ي مبتني بر پنج محـور مـذكور و در وضـعيتي كـه     ها شاخصه
ماننــد مســائل اقتصــادي، سياســي، اي  مبــين شــرايط زمينــه

مورد مداقه قرار گرفت كـه نتـايج آن   اجتماعي و فرهنگي بود، 
بـا توجـه بـه آنچـه در مـتن      . نيز در ادامه بيـان خواهـد شـد   

و دسته بندي موضوعات بر اساس سـاختار نظـري    ها مصاحبه
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توان عالوه بـر نظريـات خـاص هـر كـدام از       يمطرح بيان شد 
تبيـين مشـكل از   "اساتيد مصاحبه شونده كلياتي را بر مبناي 

اساتيد در موارد . عنوان كرد "ي معماري دهدانشكمنظر اساتيد 
  :زير به صورت نسبي داراي اتفاق نظر هستند

باشد و ناهماهنگي بين  يمتعداد پذيرش دانشجويان باال  - 
 نوع پذيرش دانشجويان وجود دارد؛

دانشجويان باهوش و اساتيد عالقمند به عنوان يك قوت  - 
 ؛.براي غلبه بر مشكالت عنوان شده است

ي جديد در ها رشتهي خاص براي ها تخصص اساتيد با - 
 دسترس نيستند؛

  امكانات علمي الزم در اختيار اساتيد نيست؛ - 
هاي آموزشي  يتفعالوضعيت ارتقاء اساتيد و نوع داوري  - 

 هاي اساتيد نيست؛ يتفعالو پژوهشي متناسب با 

 - ها و رويكردهاي آموزشي  يزيرسمت و سوي برنامه  - 
 نيست؛پژوهشي در دانشكده مشخص 

ي معماري پرديس هنرهاي  دانشكدهيكسان در نظر گرفتن  - 
 ي سطح كشور نادرست است؛ها دانشكدهزيبا با ساير 

 خوب است اما ايده آل نيست؛ نسبتاًامكانات دانشكده  - 

ي  حوزهترين مشكل در  ياساسكمبود فضاي فيزيكي  - 
 امكانات است؛ و

هاي جديد كارشناسي ارشد داراي امكانات و  يشگرا - 
  .ي تخصصي الزم نيستندها رگاهكا

ــي از      ــام آموزش ــر نظ ــوع تغيي ــورد موض ــاتيد در م اس
هاي  يشگراكارشناسي ارشد پيوسته به كارشناسي پيوسته و 
. باشـند  يمـ مختلف در مقطـع كارشناسـي ارشـد در تقابـل     

اين تصميم را قطعـي، الزم و موجـب رشـد رشـته و     اي  عده
ييـر را بـه عنـوان    اين تغاي  دانند و عده يمي معماري  حرفه
. نمايند يميكره و روش آموزش معماري تلقي پدر اي  خدشه

ي پذيرش دانشجو در رشته معماري  نحوههمچنين در مورد 
تعدادي از اساتيد بر اين عقيده هستند كه بايد آزمون عملي 

پذيرد و برخي از اساتيد معتقد به مناسب بودن روش   صورت
  .فعلي هستند

نظر دانشجويان دانشـكده   تبيين مشكل بر اساس
  معماري

بـا  اي  پرسشـنامه بـر اسـاس مـدل شـبكه      سؤاالتطرح 
ي معماري صورت  دانشكده) 1جدول (ساختار پايا و هدفمند 

گشـت   يمبه زمان حال مرتبط  صرفاًگرفت كه طي فرآيندي 
و بر اساس كدهايي كه به هر وضـعيت اختصـاص داده شـد    

زشـي و كـاربردي و   سواالتي مرتبط با اهـداف پژوهشـي، آمو  
همچنــين پــنج عامــل آموزشــي اســتاد، دانشــجو، امكانــات  

پژوهشــي و شــرايط آموزشــي پژوهشــي در چهــار -آموزشــي
ي رهبري، مديريت، برنامه دهي و برنامه ريـزي بـود،    مرحله

ي بسـيار زيـاد،   هـا  پاسـخ با  سؤالچهل و دو . طراحي گرديد
دانشـجو   111زياد، متوسط، كم و بسيار كم در اختيار تعداد 

كارشناسي تا (مختلف  به صورت تصادفي در مقاطع تحصيلي
و در سالهاي ورود مختلف قرار گرفت و بـا اسـتفاده   ) دكتري

از بـين  . به تحليل اين آمـار پرداختـه شـد    SPSS افزار  نرماز 
 5/31و هـا   خـانم درصد  5/68پاسخ دهندگان به پرسشنامه 

  . اند دادهدرصد را آقايان تشكيل 
ر اساس كدهاي اختصـاص داده شـده بـه    تحليل ب

  سؤاالت
مربوط به هر يك از كدها  سؤاالت، نامه پرسشبا توجه به 

 - 2جدا شده به عنوان مثال تمام سواالتي كه مربوط به كد 
مربوط به هر كد  سؤاالتباشند مشخص شد و سپس  يمالف 

سپس با توجه به اعداد به دست آمـده از  . با هم جمع گرديد
ي صـورت گرفـت و بـدين صـورت كـه      بند دسته ها آنجمع 

ين عـدد كـم شـد و در سـه دسـته      تـر  كمترين عدد از  يشب
در نهايت فراوانـي  . ي گرديدبند دستهضعيف، متوسط و قوي 
  .)2 جدول( اند آمده به دستو درصد هريك از كدها 

  

  

.نگارندگان: ي آموزش عالي و مراحل چهارگانه اهداف در طرح پرسشنامه، ماخذ سامانهي  تعامل بين عوامل پنج گانهاختصاص كد با توجه به : 2جدول 
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حاصل شده از كدهاي مختلف كه مورد هاي  بر اساس يافته

  :تحليل قرار گرفتند نقاط شاخص زير قابل شناسايي هستند
يعنـي در  ) الـف – 26(ترين نتيجه مربوط به كـد   يفضع - 

باشد كه بـه   يمي دانشجو  شاخصهي و ده برنامهي  مرحله
ــاز   رابطــه ســؤال ــا خــانواده دانشــجويان ب ي دانشــكده ب

گردد و بيـانگر رابطـه ضـعيف دانشـكده بـا خـانواده        يم
 .باشد يمدانشجويان 

ي  مرحلـه يعنـي  ) ج -10(ترين نتيجه مربوط به كد  يقو - 
پژوهشـي و   -ي نظـام آموزشـي   شاخصـه برنامه دهـي و  

كـه   باشد و بيانگر اين است يم 9و  8مربوط به سوالهاي 
عليرغم اينكه دانشكده توانايي پاسـخگويي بـه نيازهـاي    

باشد اما بايـد اقـدام    يمعلمي و عملي دانشجويان را دارا 
 .صالح ساختار نظام آموزشي نمايدبه ا

به ترتيب  3همچنين بر اساس نتايج حاصل شده جدول 
ارزشگذاري قوي، متوسـط و ضـعيف و بـر اسـاس راهنمـاي      

بـه  در اين بخش بر اسـاس نتـايج    .جدول قابل بررسي است
 6/39(آمده، شاخصه دانشجو بيشترين ميـزان ضـعف    دست
 - آموزشـي  ي نظـام آموزشـي و شـرايط   ها شاخصهو ) درصد

بـوده  ) درصـد  5/4(پژوهشي داراي كمتـرين ميـزان ضـعف    
پژوهشي داراي بيشـترين   –همچنين شرايط آموزشي . است
از منظر دانشجويان مـورد ارزيـابي قـرار    ) درصد 8/65(قوت 

  .گرفته است
  

  
  
 هاي پژوهش يافته .6

خصـه اصـلي   به منظور تحليل يافته ها، با تركيب پنج شا
پژوهشي، آموزشي و (آموزش عالي و سه هدف اصلي تحقيق 

و با توجه به نتـايج برآمـده از نتيجـه پرسشـنامه،     ) كاربردي
  زيــر بــر اســاس رده بنــدي ميــزان درجــه قــوتهــاي  يافتــه

ــه ــنجي از    شاخص ــالي در نظرس ــوزش ع ــه آم ــاي پنجگان ه

بـر ايـن اسـاس    . دانشجويان مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت  
يك بيشترين اهميـت و درجـه پـنج كمتـرين ميـزان       درجه

بـر اسـاس    ).4جـدول  (را به خود اختصاص داده اند  اهميت
 پژوهش به شكل زير مطـرح هاي  مختلف، يافتههاي  شاخصه

  :گردند مي

  
: ، ماخذ)كمترين= 5بيشترين، درجه = 1درجه (دانشجويان  ي پنجگانه آموزش عالي در نظرسنجي ازها شاخصهرده بندي ميزان درجه قوت  :4جدول 

  نگارندگان
1 2 3 4 5 

 پژوهشي - شرايط آموزشي  پژوهشي - آموزشي  نظام امكانات دانشجو استاد هدف پژوهشي

 دانشجو پژوهشي - نظام آموزشي / امكانات  پژوهشي - شرايط آموزشي / استاد  هدف آموزشي

 استاد پژوهشي - نظام آموزشي  دانشجو امكانات پژوهشي - شرايط آموزشي  هدف كاربردي

  
، در اهداف آموزشي و پژوهشي، پاسـخ  استادي  شاخصه

و در ) درجـه يـك  (قوي تري را به خود اختصاص داده است 
مقابل در هدف كاربردي ايـن شاخصـه بـه صـورت ضـعيفي      

رسد اساتيد عليرغم  يمبه نظر . عمل كرده است) درجه پنج(

.نگارندگان: ارزشگذاري كدهاي اختصاص يافته بعد از تحليل پرسشنامه، ماخذ :3جدول جدول ارزشگذاري  :3جدول هاي اصلي شهر دزفولورودي .1 شكل
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ي آمـوزش و   حـوزه ي مناسب و قـوي در دو   عالقهعملكرد و 
ي بين  رابطه اند نتوانستهبردي ي اهداف كار حوزهپژوهش، در 

دانشكده با جامعه را تبيين نمايند و يا به ارائه راهكاري براي 
ارتباط عملي بين دروس، دانشـجو و دانشـكده بـا صـنعت و     

ي اسـتاد در   شاخصهكمرنگ بودن قوت . جامعه ايجاد نمايند
تواند دليل بر استنتاج دانشجويان بر اين  يماهداف كاربردي 

ي كافي به هدايت تـدريس   اندازهد كه اساتيد به موضوع باش
به سمت يك وضعيت واقعي و در ارتباط با نيازهاي جامعه و 

 .كنند ينمصنعت اقدام 

، در هـدف پژوهشـي نسـبت بـه دو     دانشجوي  شاخصـه 
 ي باالتري قرار دارد ردهدر ) آموزشي و كاربردي(هدف ديگر 

كه نشان ازاشتياق دانشجويان براي پيگيـري موضـوعاتي بـر    
نكته قابل توجه قرارگيـري ايـن شاخصـه در    . اين مبنا است

رسـد نـوعي    يمجايگاه آخر در هدف آموزشي است و به نظر 
عدم ايجاد جاذبه بـراي دانشـجو در هـدف آموزشـي وجـود      
 .داشته است كه خود محل بحث براي تعيين عوامل آن دارد

در تمام اهداف وضعيتي متوسط را ارائه  امكاناتي  شاخصه
دو نوع تحليل از قرارگيري اين شاخصـه در وضـعيتي   . دهد يم

اول نتيجـه گيـري بـر    : تواند مورد توجه قرار گيـرد  يممتوسط 
اساس وجود امكانات و عدم استفاده صحيح از آن و يا اختصاص 

بر اساس نابجاي اين امكانات است، دومين تحليل، نتيجه گيري 
 .عدم وجود امكانات و در حد مطلوب نبودن آن است

در هر سه هـدف   پژوهشي -نظام آموزشي ي  شاخصه
از نظر قوت قرار دارد ) درجه چهار(در رده بندي ماقبل آخر 

و خود به عنوان دليلي براي كـاركرد نادرسـت يـا نامناسـب     
وضـعيت  . سازد يمي آموزش را نمايان  حوزهشرايط فعلي در 

ي  همـه ي نظام آموزشي نشان از نياز به بازنگري در  صهشاخ
  .باشد يماهداف دارد و داراي ضعف 

پژوهشي با توجه به  -ي شرايط آموزشي  شاخصهجايگاه 
ي اهـداف   حـوزه ي ايـن اسـت كـه در     نشاندهندهنوع هدف 

ي اهــداف  حــوزهپژوهشــي داراي ضــعف اساســي اســت، در 
ــوت نســبي اســت و در   ــوزهآموزشــي داراي ق ــداف  ح ي اه

  .باشد يمكاربردي داراي نقش پررنگي 
  گيري بحث و نتيجه. 7

ــابع ــات ت ــژوهش   تحقيق ــن پ ــه در اي ــورت پذيرفت  و ص
 هايي اهميت مفقوده است، اختيار در كه ييها مدل همچنين

 اهميـت  بـا  آنچنـان  نداشته وجودها  آن بر تمركز فرصت كه
در امـر كيفيـت    نشـود  پرداختـه هـا   آن بـه  چنانچه كه است

 فراوانـي روبـرو خـواهيم شـد و     مشـكالت  آموزش عـالي بـه  
 هـاي  يـت موقع نظـر  از را خـود  حضـور  جايگاه بتوان چنانچه

ــدد ــي،  متع ــي، فرهنگ ــاعي، سياس ــادي اجتم  را...  و اقتص
 و كـاربردي  مشـكالت  تـوانيم  يمـ  نماييم مفهومي مدلسازي
 نظر از و نموده نظر تجديدها  برنامه در نموده، حل را اجرايي

 انتظـار  مورد كه جايگاه بهترين به نيز) راهبردي( استراتژيك
 بـا  شـدن  منطبـق  بـا  همـراه  آموزش عالي در ايـران و  نظام
  .داد مناسب پاسخ باالدست اسناد وها  برنامه

در مديريت مياني كه موضوع بحـث ايـن پـژوهش بـوده     
آموزش عالي ي  ي كمي در حوزهها گسترش صرفاًاست نبايد 

توجه به كيفيت به عنوان يكـي از معيارهـاي    در نظر باشد و
بر اين اساس نتايج . اصلي توسعه يكي از نيازهاي اصلي است

  :تحليلي از پژوهش حاضر عبارتند از
 صنفي و مدل بي پرشتاب، صورت به موجود وضعيت - 

 الزم مدت كوتاه و مدت بلند يها برنامه فاقد و است
 با همزمان استراتژيك، يها برنامه نظر از حتي و است

 .نيست علم ي حوزه در منطقه تحوالت

براي دستيابي به هدف تبادالت علمي در دانشكده نياز  - 
براي دستيابي به اين مهم، ارزيابي . به نقادي وجود دارد 

 .و نقادي اطالعات موجود مورد نياز خواهد بود

 قرار ريزي برنامه ي عرصه در بايستي دانشكده جايگاه - 
 براي را خود فكري نيروهاي امكان حد تا و گيرد
 و حال ساماندهي نگر، گذشته مناسب يها برنامه

 .كند سازماندهي متصور ي يندهآ

 يها دستگاه ي همه ي يفهوظ كاربردي به عنوان امور - 
 بخش مهمي از يك دانشگاه عنوان به پژوهشي و آموزشي
 جمهوري نظام كه آلي ايده يها برنامه متوجه بايد الگوساز
 اساتيد، بين بيشتري تعامل و بوده ايران اسالمي

  .آيدها به وجود  حوزه اين در كاركنان و دانشجويان
هاي  يانجرهاي موجود در دانشكده به  يانجراتصال  -

جهاني و دنياي الكترونيك از ضروريات است زيرا با توجه 
ي رسالت اين كار بسيار مهم ا منطقههاي به همجواري

 .نمايد يمجلوه 

پژوهش، در اهداف پژوهشي كه در هاي  افتهبر اساس ي -
وضعيت موجود بررسي شده است، ارتباط ميان شاخصه 
استاد بيشترين اهميت را داشته است كه نشاندهنده 

اين در حالي است كه . تاكيد اساتيد بر امر پژوهش است
پژوهشي  –با وجود اعتبار كافي دانشگاه، نظام آموزشي 

بط با هدف ذكر شده پژوهشي مرت - و شرايط آموزشي 
در شرايط مطلوبي به سر نمي برند كه نيازمند ارائه 
راهكارهايي به منظور بهينه سازي و تغيير در نظام و 

 .شرايط موجود است
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ارتباط ميان اهداف آموزشي مورد پيگيري در اين پژوهش  - 

باشند كه  مي ي دانشجو داراي كمترين ارتباطو شاخصه
شرايط آموزشي حاضر نسبت به نشان دهنده عدم توفيق 

 از طرف ديگر. باشد مي اين شاخصه در دانشكده
پژوهشي در  –هاي استاد و شرايط آموزشي  شاخصه

امكانات و نظام هاي  باالترين سطح ارتباط و شاخصه
بر اين . آموزشي در سطح متوسطي از ارتباط قرار دارند

اتيد پايه، اهداف آموزشي در دانشكده در ابتدا از نظر اس
دانشكده داراي سطح مناسبي است و پس از آن امكانات و 

 .نهايتا موضوع دانشجو برآورده شده است

 در خصوص اهداف كاربردي كه به ارتباط با مردم و صنعت - 
 –پردازد نتايج نشاندهنده اين است كه شرايط آموزشي  مي

پژوهشي در سطح بااليي خواستار ايجاد و دسترسي به اين 
سطح و ترين  ر مقابل شاخصه استاد در پايينهدف است و د

مرتبه اهميت قرار گرفته است كه بيان كننده عدم ايجاد 
بر . باشد مي عالقه در استادان براي برآورده سازي اين هدف

اين اساس نياز به ارائه راهكارهايي براي ايجاد چنين 
 .رسد مي ارتباطي ضروري به نظر

پژوهشي در حد  –در مجموع موضوع امكانات آموزشي  -
اين در حالي است كه دانشكده . باشد مي متوسط

معماري به عنوان زير مجموعه يك دانشگاه مادر، در اين 
  .شاخصه شرايط مناسبي را احراز نكرده است

از ديگر سو، تعيين مشكالت اصلي از فرعي كه در هر پـنج  
محور اصلي سامانه آموزش عالي و تبيين ايـن مشـكالت بـراي    

آوردن  بـه دسـت  بيان، تشريح و شكافتن بيشتر مشـكل بـراي   
دانشي فراتر از آنچه موجـود اسـت و همچنـين تبـديل آن بـه      

نظـر   راهكارهاي كيفي مورد نياز براي دستيابي به راه حل مورد
در فرآيند اين پژوهش، يكي از مشـكالت بزرگـي كـه در    . است

شود عدم وجود جامع بيني  يماستخراج نظرات اساتيد مشاهده 
در نگرش نسبت به جوانب مختلـف آمـوزش عـالي اسـت كـه      

ي ها برنامهدستيابي به اين جامع نگري نيازمند آموزش و ايجاد 
ضـاي برنامـه   هـا در هـر دو ف   يتفعالهدايت، نظارت و گسترش 

هـاي   ريزي اجرايي و راهبردي و به منظور باال بردن توانمنـدي 
  .اساتيد و دانشجويان در موضوعات مذكور است

 زده دست كامل پژوهي آينده يك به خواهيم يم چنانچه
 آينده براي كه بخش هويت و ايراني – اسالمي آرمانهاي به و

آمـوزش  سـازمان متـولي    شده اسـت،  گرفته نظر در آل ايده
 را اولويـت  سياسـتگزاري بايسـت   مختلف يها حوزه عالي در

 معمـاري  ي دانشـكده  براي تصميم سازي و تصميم گيري به
ــد و از ديگــر ســو، تفــويض تهــران دانشــگاه  و اســاتيد نماي

 را مسـئوليتي  احسـاس  چنـين  نيز دانشكده اين دانشجويان
 سـمت  بـه  بايـد  اجرايي ي حوزه ديگر طرف از. باشند داشته

 كشـور،  علمي جامع سند با انطباق در و راهبردي ميماتتص
 وهـا   آل ايـده  بـا  منطبق همچنين و 1404 انداز چشم سند

  .حركت نمايد معماري ي دانشكده براي متصور آينده ازمتأثر 
  نوشت پي

1. Development 
2. Mapping 
3. Simulation Research Methodology 
4. Chapin 
5. Leadership 
6. Management 
7. Programming 
8. Planning 
9. Content 
10. Context 
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