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دريافت1مقاله:1393/11/101
پذيرش1مقاله:1394/09/071

چكيده
متأسفانه1با1گسترش1كّمی1دانشکده1های1معماری،1بعد1كيفی1فضاهای1آموزشی1اين1حوزه1دچار1بی1توجهی1شده1
است.1بخش1قابل1توجهی1از1وضعيت1نامطلوب1معماری1معاصر1ايران1به1فضای1آموزش1معماری1مربوط1می1شود.1بنابراين1
سؤاالت1اساسی1اين1است1كه1فضاهای1آموزش1معمارِی1مقبول1و1مطلوب1از1نظر1دانشجويان1چه1ساختار1و1ويژگی1هايی1
دارد؟1آيا1فضاهای1آموزش1معماری1كنونی1واجد1اين1مقبوليت1ها1و1مطلوبيت1ها1هستند؟1بنابراين1هدف1تحقيق،1شناسايی1
متغيرهای1مؤثر1بر1كيفيت1فضای1دانشکده1های1معماری1است1تا1به1اين1طريق1بتوان1صورت1بندی1از1منظر1مخاطبان1اين1
فضاها1كه1دانشجويان1معماری1هستند؛1ارائه1داد.1تحقيق1حاضر1به1لحاظ1ماهيت،1توصيفی-1تجربی1و1به1لحاظ1هدف،1
كاربردی1به1شمار1می1رود؛1كه1برای1گردآوری1اطالعات1الزم1از1تکنيك1پيمايش1در1نمونه1های1موردی1استفاده1شده1است.1
در1مدل1سازی1معادالت1ساختاری1بين1متغيرهای1پنهان1تحقيق،1عوامل1كالبدی،1عملکردی1و1ادراكی-1معنايی1
به1عنوان1مؤلفه1های1كيفی1فضای1آموزشی؛1و1متغيرهای1رضايت1و1مقبول1دانستن1دانشکده1معماری1براساس1معيارها1
و1استانداردها1به1عنوان1عوامل1مؤثر1در1ترجيحات1و1ارزيابی1دانشجويان1كه1بخش1ساختاری1مدل1را1تبيين1می1كنند،1
موردبررسی1قرار1گرفتند.1نتايج1يافته1ها1نشان1داد1كه1از1نظر1دانشجويان،1نکات1ضعف1دانشکده1ها1در1زمينه1معيار1
عملکردی1مربوط1به1متغير1تناسب1بين1فرم1و1عملکرد1دانشکده،1در1زمينه1معيار1كالبدی1شامل1متغير1واجد1ارزش1های1
معمارانه1و1درمورد1معيار1ادراكی-1معنايی،1متغير1طراحی1داخلی1دانشکده1مطرح1گرديده1است.1از1طرفی،1نتايج1تحليل1
رگرسيون1چند1متغيره1در1مدل1ها1نشان1می1دهد1كه1از1ميان1تأثيرات1سه1متغير1عملکردی،1كالبدی1و1ادراكی-1معنايی1
بر1ارزيابی1كلی1دانشجويان،1متغير1عملکردی1بيشترين1اثرگذاری1را1دارد.1بنابراين،1لزوم1توجه1به1ويژگی1تناسب1فرمی1

و1عملکردی1در1طراحی1دانشکده1های1معماری1از1اولويت1برخوردار1است.

كليدواژگان:1دانشکده1معماری،1مؤلفه1های1كيفی،1مقبوليت،1رضايت1مندی.

architect_rahimi@yahoo.com111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.1استاديار،1گروه1معماری1دانشگاه1تبريز*
**1دانشجوی1دكتری1معماری،1دانشگاه1آزاد1اسالمی،1واحد1علوم1و1تحقيقات1تهران.

تبیین و ارزیابی مؤلفه های مؤثر بر کیفیت فضای دانشکده های معماری از دیدگاه دانشجویان 

مطالعه ای در دانشکده های معماری دانشگاه های تبریز، هنر اسالمی و آزاد تبریز

ليال رحيمی*1بهنام قاسم زاده**
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مقدمه

دغدغه1اوليه1معماران،1به1وجودآوردن1فضا1برای1برآورده1ساختن1
فعاليت1ها1و1زيست1انسان1است.1حال1آنکه1همين1طراح1و1معمار1
خود1نيازمند1زمينه1ای1است1كه1بتواند1اين1مسئله1را1در1خود1
ارزيابی1و1به1درستی1تحليل1نمايد.1زمينه1ای1كه1در1فضای1آموزشی1
دانشکده1ها1و1مدارس1معماری1كشور،1كمبود1آن1احساس1
می1شود.1اين1زمينه1نيازمند1به1كارگيری1روش1های1كارآمدی1
است1تا1در1پاسخگويی1به1نيازهای1كّمی1و1كيفی1برگرفته1از1
توسعه1اجتماعی-1فرهنگی1نوين،1كارآيی1خود1را1به1نمايش1
بگذارد.1اگر1وضع1كنونی1معماری1معاصر1ايران،1مطلوب1و1مقبول1
نيست،1بخش1قابل1توجهی1از1آن1به1فضای1آموزش1معماری1
مربوط1می1شود1)شريف1شهيدی1و1همکاران:81؛1علی1الحسابی1و1
نوروزيان1ملکی،13871(.1اهميت1و1حساسيت1آموزش1معماری1
نسبت1به1برخی1ديگر1از1تخصص1ها1در1اين1است1كه1در1اين1رشته1
نمی1توان1به1سادگِی1رشته1هايی1مثل1علوم1طبيعی1يا1رشته1های1
فنی1مهندسی،1نسبت1به1انتقال1دانش1و1تجربيات1حرفه1ايی1
اقدام1كرد1)برادبنت،13891(.1در1دوره1پيش1رو1كه1مسائل1و1
امکانات1بسيار1متنوعی1در1زمينه1معماری1مطرح1شده،1اهداف1و1
برنامه1های1آگاهانه1برای1ايجاد1فضاهای1بستر1آموزش1معماری1
در1كشور1فراهم1نشده1است.1سؤال1های1اساسی1كه1می1تواند1
مطرح1شود،1اين1است1كه1فضاهای1آموزش1معماری1مقبول1و1
مطلوب1از1منظر1دانشجويان1معماری1چه1ويژگی1هايی1دارند؟1
آيا1فضاهای1آموزش1معماری1كنونی،1واجد1اين1مقبوليت1ها1و1
مطلوبيت1ها1هستند؟1چه1عواملی1از1نظر1دانشجويان1)معماری(1
بر1مقبوليت1و1مطلوبيت1مراكز1آموزش1معماری1به1خصوص1
دانشکده1های1معماری1تأثير1دارد؟1سؤال1هايی1كه1اين1تحقيق1
روی1آنها1متمركز1شده1است.1اين1تحقيق1سعی1دارد1كيفيات1
فضای1آموزشی1اين1حرفه1را1بررسی1و1مؤلفه1های1كيفی1و1

راهکارهای1اجرای1آنها1را1ارائه1نمايد.

پيشينه پژوهش 

عوامل1كالبدی1و1عملکردی1در1فضاهای1آموزش1معماری1
به1خصوص1دانشکده1ها1از1اهميت1خاصی1برخوردار1است.1يافته1های1
كورت1نشان1می1دهد1كه1نوع1و1ساختار1طراحی1داخلی1فضای1
آموزش1معماری1و1همچنين1كل1مجموعه1به1عنوان1مهم1ترين1
مکان1تفکر1دانشجويان1معماری1از1اهميت1بااليی1برخوردار1است1
كه1نه1تنها1بر1روی1ديد1معمارانه1دانشجويان1مؤثر1خواهد1بود،1
بلکه1كيفيت1مطلوب1ذهنی1آن1باعث1تداوم1تاريخی1آن1می1شود1
)Kurt, 2009(.1پژوهش1های1انجام1شده1در1ايران،1مدل1های1
امروزی1آموزش1معماری1را1برای1چالش1های1آينده1مناسب1
نمی1داند.1بی1برنامگی،1منسجم1نبودن1رويکردها1و1فراموشی1

ارزش1ها،1مهم1ترين1علل1عدم1دستيابی1به1معماری1مناسب1
در1آينده1در1مدارس1معماری1ايران1قلمداد1می1گردند1)گرجی1
مهلبانی،13891(.1برای1دستيابی1به1مؤلفه1های1كيفی1مؤثر1بر1
فضاهای1آموزشی1معماری1می1بايست1با1هدف1گذاری1بر1ارتقای1
عوامل1ادراكی1و1معنايی،1درجهت1بهبود1آنها1گام1برداشت.1
پژوهش1های1ديگر1نيز1نشان1می1دهد1كه1فضاهای1جمعی1می توانند1
به1عنوان1مکانی1برای1نمايش1و1به1اشتراك گذاری1ايده های1
جديد1دانشجويان1معماری1مورداستفاده1قرارگيرند.1از1ديگر1
عوامل1تأثيرگذار1بر1روی1خالقيت1معماری1دانشجويان،1توجه1
به1عوامل1عملکردی1و1استفاده1از1فضاهای1باز1در1سيستم های1
كارگاهی1آموزشی1است.1فضای1بسته،1محدود1و1متناهی1است1
و1ذهن1را1خسته1می كند.1بر1پايه 1تحقيقات1راشل1و1استفان1
كاپالن3،تمركز1و1توجه1مداوم1پشت1يك1ميز،1ذهن1را1دچار1
افسردگی1می كند1و1باعث1خستگی1و1پراكندگی1تمركز1ذهنی1
می شود1كه1كاهش1كارآيی1را1به1دنبال1دارد1)برمن1و1همکاران،1
2008(.1حال1آنکه1توجه1به1عوامل1ادراكی1همچون1فضای1
باز1نامحدود1و1فراخ1بر1روی1تمركز1ذهن،1اثر1مثبت1می گذارد.1
توجه1به1عوامل1معنايی1به1خصوص1در1استفاده1از1منظر1می تواند1
پارامترهای1ذهنی1دانشجو1را1خالق1كند.1آرايش1آگاهانه1عناصر1
منظر1در1محيط های1طبيعی،1می تواند1در1اين1راستا1مؤثر1باشد1
)شرقی،13901(.1اين1حركت1بر1روی1خاطره انگيزی1فضا1و1
احساس1آرامش1كه1از1پارامترهای1اصلی1آموزش1در1معماری1
است،1تأثير1می1گذارد.1محققان1ديگر1از1جمله1ييلديز1و1چاكير1
بيان1می1كنند1كه1ساختار1فرم1معماری1تأثيرگذار1بر1روی1
آموزش،1از1عوامل1بسياری1تأثير1می پذيرد؛1كه1از1آن1ميان1
می توان1به1نقش1معمار،1طراح،1طراح1داخلی،1روان1شناسان،1
انسان1شناسان،1متخصصان1علوم1جغرافيا1و1محيط1شناسان1
اشاره1نمودYıldız & Çakır, 2013(1(.1دانشجويان1رشته1
معماری،1تأثير1پارامتر1عملکردی1و1فيزيکی1را1بيش1از1ساير1
پارامترها1در1معنادهی1به1محيط1آموزشی1خود1حائز1اهميت1
می1دانند1)حيدری1و1همکاران،13921(. تفکيك1و1اولويت1بندی1
امکانات1و1تسهيالت1آموزشی1و1پژوهشی1براساس1كاربرد1و1
ضريب1تأثير1فرهنگی1و1كيفی1و1مسائل1استاندارد1ازجمله1
مواردی1است1كه1می1بايست1در1فضاهای1آموزش1معماری1
مدنظر1قرار1گيرند1)اسالمی1و1نقدبيشی،13911(.1همچنين1
كيفيت1عملکردی1و1محيط1داخلی،1نقش1مهمی1را1در1اطمينان1
از1ايجاد1محيط1آموزشی1مساعد1مبتنی1بر1فضای1آموزش1برای1
1.)Musa et al., 2012(1دانشجويان1معماری1فراهم1می1كند
ساختار1كارگاه1ها1و1ويژگی1های1آنها،1نقطه1عطفی1برای1درس1
معماری1محسوب1می1شود1و1در1خالل1روند1طراحی1و1نقد1تعامالت1
1.)Nazidizaji et al., 2014(1بين1شخصی،1نقش1كليدی1دارد
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جدول1.11شاخص1ها1و1سنجه1های1تحقيق

در1سيستم1آموزش1معماری،1جلسات1نقد1برخالف1سخنرانی1های1
كالسی1معمول،1تجربه1جديدی1برای1دانشجويان1محسوب1
می1شود،1تأمين1چنين1فضاهايی1در1ساختار1يك1مركز1آموزش1
معماری1می1تواند1راه1حل1های1خالق1را1پيش1روی1دانشجويان1
 Utaberta et al.,(1قرار1دهد1و1موفقيت1آنها1را1ارزيابی1كند
2011(.1آموزش1خارج1از1محيط1آكادميك1در1محيط1های1
آموزشی1مختلف،1جزئی1مهم1در1افزايش1كيفيت1تمركز1و1
 Sulaiman & Azlan,(1رضايت1دانشجو1از1يادگيری1است
2011(.1اهميت1كارگاه1های1طراحی1در1ساختار1يك1مركز1
آموزش1معماری1به1حدی1مهم1است1كه1اصل1قرار1می1گيرد1و1
دانشجويان،1زمان1و1انرژی1تحصيلی1شان1را1به1آموزش1كارگاهی1
اختصاص1می1دهند.1بنابر1همين1مسئله،1جزئيات1طراحی1و1
است اهميت1 حائز1 بسيار1 آن1 اداركی1 عوامل1 1برنامه1ريزِی 
Oh et al., 2013(1(.1به1عقيده1صاحب1نظران،1امروزه1ساختار1
سيال1و1چنداليه1محيط1آموزش1معماری،1نيازمند1نوعی1طراحی1و1
تبيين1عملکردی1است1كه1ديدگاه1وسيعی1تری1در1رابطه1با1دانش1
 Garip &(1و1مهارت1های1بين1مرزی1و1گسترده1تر1داشته1باشد
Garip, 2012(.1محيط1آموزش1معماری1به1عنوان1يك1بخش1
اصلی1از1محيط1آموزشی1و1امکانات1آموزشی،1بايد1به1شکل1
فعال1از1فرايند1يادگيری1كه1ريشه1در1آموزش1كاربردی1و1چند1

1.)Gislason, 2007(1رشته1ای1دارد،1حمايت1كند
مرور1تحقيقات1يادشده1نشان1می1دهد1كه1تحقيقات1انجام1شده1
بيشتر1به1عوامل1مرتبط1با1ادراكی-1معنايی،1كالبدی1يا1عملکردی1
پرداخته1اند.1شايد1يکی1از1نقاط1برجسته1تحقيق1حاضر1پرداختن1
همزمان1به1هر1سه1اين1عوامل1در1ساختار1دانشکده1های1معماری1است.1

روش پژوهش

تحقيق1حاضر1به1لحاظ1ماهيت،1توصيفی-1تجربی1و1به1
لحاظ1زمانی،1آينده1نگر1و1به1لحاظ1هدف،1كاربردی1محسوب1

می شود.1از1نظر1فرآيند1انجام1تحقيق،1تركيبی1از1روش1های1
كّمی1و1كيفی1است1و1مطالعه11ای1موردی1محسوب1می شود1
كه1برای1گردآوری1اطالعات1الزم1آن1از1تکنيك1پيمايش1و1
گردآوری1ميدانی1اطالعات1استفاده1شده1است.1از1نظر1منطق1
تحقيق1می توان1تحقيق1حاضر1را1در1زمره1مطالعات1استقرايی1
دانست1كه1سعی1شده1از1داده1های1گردآوری1شده،1عوامل1و1

متغيرها1اكتشاف1شوند.
تحقيق1پيش1رو،1ابتدا1با1طرح1مسئله1و1سؤال1اصلی1كه:1
منظر1 از1 معماری1 دانشکده1های1 بر1 تأثيرگذار1 كيفيت1های1
دانشجويان1از1چه1متغيرهايی1برخوردار1است،1آغاز1گرديد1و1
به1صورت1مصاحبه1عميق1برای1شناسايی1متغيرهای1مطلوبيت1و1
مقبوليت1دانشکده1معماری1از1طيف1دانشجويان،1صاحب1نظران1
و1استادان1معماری1دسته1بندی1شد1و1تدقيق1در1آن1صورت1
گرفت1)جدول11(.1ازآنجاكه1برای1معناداری1و1تحليل1نتايج1
تطبيقی1می1بايست1در1هر1بخش1از1جامعه1آماری،1نسبت1نمونه1
به1كل1جمعيت،1درصدی1مشخص1و1باهم1برابر1باشد،1001نفر1
دانشجو1از1هر1سه1دانشگاه1به1پرسش1های1مطرح1شده،1پاسخ1
دادند.1اين1نظرخواهی1از1دانشجويان1حاضر1و1مشغول1به1تحصيل1
انجام1پذيرفت1كه1تصادفی1در1محيط1دانشکده1های1معماری1از1
كل1جمعيت1آنان1انتخاب1شده1بودند.1در1يك1آزمون،1پايلوت،1
پاسخ1201دانشجو1به1پرسش1نامه1اوليه،1تجزيه1و1تحليل1گرديد.1
بنابر1نواقص1و1نظرات1پيشنهادی1و1نظرخواهی1از1متخصصين،1

فرم1دوم1پرسش1نامه1در1قالب201پرسش،1تهيه1شد.

ابزار پژوهش

ابزار1گردآوری1اطالعات1اوليه1در1مطالعه1حاضر،1پرسش1نامه1
مبتنی1بر1ابعاد1مختلف1متغيرهای1تحقيق1جهت1ارزيابی1نظرات1
دانشجويان1در1زمينه1كيفيت1دانشکده1معماری1است1كه1بعد1
از1مطالعه،1پايلوت1و1بررسی1اكتشافی1اوليه1نهايتا1201ًسؤال1در1

منابع1حمايت1كننده1از1سازه1تحقيقسنجه/1هاشاخص/1ها

عوامل1عملکردی-1كاركردی

تناسب1فرمی1و1عملکردی،1مركزيت،1فعاليت1پذيری1
)قابليت1و1امکان1فعاليت1های1مناسب(،1انتظام1

سلسله1مراتبی1بين1اجزا1و1كل1)به1لحاظ1فضاهای1
عملکردی(،1عناصر1نورگيری،1امکان1انجام1فعاليت1های1

فيزيکی1)برای1رفع1خستگی(

)اسالمی1و1همکاران،13911؛Afacan,20111؛1
اسالمی1و1نقدبيشی،13911؛1مظفر1و1همکاران،13881؛1
برادبنت،13891؛1يزدانفر،1383؛1ناری1قمی،1390؛1
كامل1نيا،13881؛1مرتضوی،13761؛1عزيزی،13891؛1
ضرغامی1و1عظمتی،13921؛1قدمی،1392؛1قدوسی1فر1
و1همکاران،Utaberta & Hassanpour,113911 ؛ 

1 2012; ، Yıldız & Çakır,2013;
Wetzel,2012; Habraken, 2003(.

ارتباط1فضاها،1واجد1ارزش1های1معمارانه،1اندازه1و1شکل1عوامل1كالبدی
فضاها،1فضای1سبز

عوامل1ادراكی-1معنايی
تداعی1معانی1ارزشی1و1فرهنگی،1آموزندگی1محيط،1

ترغيب1به1تعامل،1طراحی1داخلی1خوب،1خاطره1انگيزی1
فضا،1احساس1دلنشينی1و1آرامش،1امنيت،1تداوم1تاريخی

)نگارندگان(
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قالب1مقياس1پنج1درجه ای1ليکرت1جهت1بررسی1ابعاد1سه1گانه1
كيفيت1دانشکده1ها1در1پرسش1نامه1تدوين1شد.1بدين11قرار:161
سؤال1برای1سنجش1بعد1كاركردی،141سؤال1برای1سنجش1بعد1
كالبدی،181سؤال1برای1سنجش1بعد1ادراكی1-1معنايی،121سؤال1
برای1بررسی1ارزيابی1كلی1دانشجويان1از1استاندارد1دانشکده1ها1
و1ميزان1رضايت1مندی1آنها.1در1تدوين1سؤاالت1پرسش1نامه1
دو1عامل1حجم1سؤاالت1درعين1پوشش1تمامی1ابعاد1تحقيق1
توسط1سؤاالت1طرح1شده1مدنظر1قرار1گرفت1به1گونه1ای1كه1
سعی1شده1با1حداقل1سؤاالت1تمامی1ابعاد1متغيرهای1موردنظر1
تحقيق1بررسی1شود؛1تا1هم1اعتبار1تحقيق1حفظ1گردد1و1هم1
خطای1روش1شناسی1كار1از1بابت1طوالنی1بودن1سؤاالت1و1عدم1
رغبت1دانشجويان1جهت1پاسخگويی1تقليل1يابد.1اطالعات1
جمعيت1شناختی1كه1شامل141مقوله:1سن،1جنسيت،1وضعيت1
تحصيلی1و1نام1دانشکده1است،1نيز1در1قالب1مقياس1های1ترتيبی1
و1اسمی1از1پاسخگويان1پرسيده1شد. برای1سنجش1پايايی1ابزار1
تحقيق1از1ضريب1آلفای1كرونباخ1استفاده1گرديد1كه1نتايج1
اين1ضريب1برای1متغير1ارزيابی1كلی1،0/841متغير1كاركردی1
و1عملکردی1،0/761متغير1كالبدی10/671و1متغير1ادراكی1و1
معنايی10/821است1كه1حکايت1از1پايايی1مناسب1ابزار1تحقيق1
دارد.1برای1سنجش1اعتبار1نيز1از1اعتبار1سازه1ای1با1استفاده1از1
تحليل1عاملی1تأييدی1بهره1گرفته1شده1است؛1كه1ضرايب1
بارهای1عاملی1هركدام1از1شاخص1ها1بر1روی1متغيرهای1اصلی1

تحقيق،1بيانگر1اعتبار1باالی1ابزار1تحقيق1است.1

نمونه و شيوه نمونه گيری

جامعه1هدف1تحقيق1حاضر،1دانشجويان1شاغل1به1تحصيل1در1
دانشکده1های1معماری1شهر1تبريز1است1كه1سه1دانشکده1معماری1
دانشگاه1های1تبريز، آزاد1اسالمی1واحد1تبريز1و1هنر اسالمی1
تبريز1را1شامل1می1شود.12971نفر1از1دانشجويان1دانشکده1های1
يادشده1به1شيوه1نمونه1گيری1تصادفی1ساده1انتخاب1شدند1كه1
بعد1از1تبيين1اهداف1تحقيق1توسط1پرسشگران1طرح1برای1

پاسخگويی1به1سؤاالت1تحقيق1همکاری1نمودند.

مبانی نظری

- فضای آموزش معماری
فضاهای1معماری،1نقش1بسيار1مهمی1در1روند1آموزش1و1
به1ويژه1آموزش1معماری1ايفا1می كنند.1گروت1و1وانك11)1384(،1
روش های1آموزش1معماری1در1كالس ها1و1آتليه های1معماری1را1
به1سه1دسته1تقسيم1می كنند؛1در1دسته 1اول،1به1صورت1جداگانه1
آموزش های1نظری1در1كالس ها1و1آموزش های1عملی1در1آتليه ها1
انجام1می گيرد1و1نحوه 1ارتباط1آنها1برعهده 1دانشجوست.1در1روش1

دوم،1تدريس1دروس1معماری1در1كارگاه ها1همگام1با1طرح1مباحث1
نظری1صورت1می گيرد1كه1نقطه 1مقابل1روش1اول1است1و1در1روش1
سوم،1دروس1عملی1و1نظری1به1صورت1جداگانه1ارائه1شده1و1پيوند1
ميان1آنها1در1سمينارهای1طراحی1صورت1می گيرد1)گروت1و1وانك،1
101:1384(.1به1كاربردن1هريك1از1اين1روش ها1نتايج1متفاوتی1به1
دنبال1دارد.1اما1دركل1بايد1شيوه های1هماهنگ1نمودن1تخصص های1
مختلف1را1در1كار1حرفه ای1گروهی1در1معرض1تجربه1قرار1داد1
كه1تحقق1اين1هدف1جز1با1گسترش1آموزش1نظری1برمبنای1
كاربردهای1حرفه ای1ميسر1نيست1)علی1الحسابی1و1نوروزيان1ملکی،1
1388(.1به1بيان1جان1هابراكن،12استفاده1از1مدارك1تاريخی1و1
معاصر1و1فراهم1نمودن1شرايط1مقايسه1آنها1در1فرايند1آموزش1
معماری،1الزم1و1بديهی1است1)هابراكن،20031(.1لذا1فراهم آوردن1
شرايط1كسب1اين1ملزومات1در1فضای1آموزشی1معماری،1بر1ميزان1
آموزندگی1و1ترغيب1به1تعامل1ميان1دانشجويان1و1استادان1كمك1
می1كند.1در1بررسی1ادبيات1آموزشی،1عوامل1تأثيرگذار1بر1روی1
آموزش1به1دو1بخش1تقسيم1می شود1كه1بخش1اول1مربوط1به1
روش های1آموزشی1معماران1و1بخش1دوم1مربوط1به1خصوصيات1
معماری1كالس های1آموزشی1است1)ييلديز1و1چاكير،20131(.1
طراحی1داخلی1كالس1ها1و1همچنين1كل1مجموعه1به1عنوان1
مهم1ترين1مکان1تفکر1دانشجويان1معماری1از1اهميت1بااليی1
برخوردار1است.1ازاين رو1چيدمان1ميزهای1كار،1عايق بندی1صدا،1
كنترل1نور1طبيعی،1راحتی1صندلی ها،1فضای1مناسب1انباركردن1
ابزار1كار،1ابعاد1مناسب1كالس ها1و1روش های1اطالع1رسانی1نوين1
اهميت1بسياری1دارد.1نقص1در1هركدام1از1اين1موارد1می1تواند1
تأثير1منفی1بر1روند1آموزش1به1ويژه1آموزش1معماری1بگذارد.1
از1نظر1كورت،1آتليه های1طراحی1معماری،1يك1مدل1ابتدايی1
از1يك1محيط1اشتراكی-1احساسی1چندگانه،1آموزنده1محور،1
سازنده1و1تجربی1است1كه1برای1101تا1121دانشجو1طراحی1شده1
است1)كورت،20091(.1در1اين1محيط ها1دانشجويان1می توانند1
نقش های1مختلفی1ازجمله1طراح،1كارفرما1و1بهره بردار1داشته1
باشند1و1محيط1واقعی1كار1حرفه ای1را1تجربه1كنند.1اين1روش1
گردهمايی1و1فعاليت1عالوه1بر1داشتن1تناسب های1كاركردی1و1
مهارتی،1بر1روی1واكنش های1فيزيکی1افراد1نيز1تأثير1می گذارد1
به1نحوی1كه1خستگی1فيزيکی1كمتر1غالب1شده1و1درصورت1
لزوم1می توانند1فعاليت هايی1درجهت1رفع1آن1نيز1داشته1باشند.1
بنابراين1ساماندهی1صحيح1سمينارها1و1كارگاه1ها1بر1روی1آگاهی1
دانشجويان1تأثير1مثبت1دارد1و1مشاركت1تجربی1بيش1از1تشکيل1
كالس1ها1مؤثر1است،1زيرا1دانشجويان1نياز1به1تشويق1دارند1)آفاكان،1
2011(.1بديهی1است1فضای1حركت1و1گردش1در1ميان1ميزهای1
كار1بايد1به1تناسب1تعداد1افراد1باشد،1رفت1وآمدها1كه1عمدتا1ًممکن1
است1در1غير1از1ساعت های1استراحت1نيز1صورت1گيرد،1بدون1
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ايجاد1مزاحمت1برای1ساير1افراد1انجام1شود.1ابزارها1و1تجهيزات1
كالس1ها1می1توانند1به1دو1دسته1ثابت1و1متحرك1تقسيم1شوند1
)ييلديز1و1چاكير،20131(.1اين1روش1می1تواند1به1دانشجويان1

حق1انتخاب1داده1و1انعطاف1پذيری1فضا1را1افزايش1 دهد.1

- دانشكده های معماری
روش1های1آموزش1معماری1به1طور1قابل1مالحظه1ای1در1اكثر1
نقاط1دنيا1به1يکديگر1شباهت1دارند،1اين1شباهت1باعث1ايجاد1
زبان1ها1و1ساليق1مشترك1طراحی1در1زمينه1های1تخصصی1معماری1
شده1است.1به1نحوی1كه1حتی1باوجود1اختالفات1فرهنگی،1اين1
مفاهيم1قابل1انتقال1و1تبادل1است.1با1پيگيری1تاريخچه1آموزش1
در1مدارس1معماری،1می1توان1سه1مکانيسم1متفاوت1را1يافت1كه1
توسط1هنرهای1زيبا1در1فرانسه،13باهاوس14در1آلمان1و1خوتماس15در1
روسيه1اتخاذ1گرديده1اند1)علی1الحسابی1و1نوروزيان1ملکی،13881(.1
مدرسه11هنرهای1زيبا1بيشتر1بر1اساس1سيستم1آتليه1ای1استوار1بود1
كه1در1آن1دانشجويان1در1سه1بخش1تعليم1داده1می1شدند1كه1شامل1
آموزش1اسکيس1اوليه،1ترسيم1عناصر1تزيينی1و1آزمون1كتبی1
جامع1بود.1اما1در1باهاوس1شيوه11پذيرش1دانشجو1طبق1رزومه1و1
سابقه11علمی1آنها1انجام1می1گرفت1و1براساس1درجه11كيفی1رزومه1
آنها،1دانشجويان1در1سطوح1مختلف1دسته1بندی1می1شدند.1در1
خوتماس1نيز1پذيرش1دانشجو1براساس1آزمون1ورودی1ترسيم،1
نقاشی،1مدل1سازی1و1درك1نقشه1های1فنی1صورت1می1گرفت.1
با1بررسی1روند1پذيرش1مدارس1معماری،1از1اين1سه1مدرسه1تا1
كنون،1اين1نتيجه1حاصل1می1شود1كه1روند1پذيرش1دانشجو1از1
گذشته1تا11كنون1تغيير1چندانی1نداشته1و1تنوع1ابزاری1و1درجه1و1
شدت1اهميت1معيارها1تفاوت1داشته1است.1سياست1های1پذيرش1
دانشجو1بازتابی1از1تمايالت1مدارس1معماری1است1كه1عمدتا1ًبر1
مهارت1های1ترسيم1و1تركيب1فرم1تأكيد1می1كنند.1در1ايران،1از1
سال113191كه1تحولی1بزرگ1در1روش1آموزش1معماری1ايجاد1
شد،1آموزش1معماری1از1حالت1سنتی1به1روش1آكادميك1روی1
آورد1و1نحوه1گزينش1دانشجويان1و1تدريس1استادان1تغييرات1
محسوسی1داشته1است.1اين1روند1از1ابتدا1در1ايران1با1الگوبرداری1
از1بوزار1فرانسه1تا1تغيير1آن1از1دهه15011به1بعد1براساس1روش1

مدارس1معماری1آمريکا1با1روند1مدرنيته1شدن1در1دنيا،1متغير1
بوده1است.1امکانات1آموزشی1دانشکده1ها1نيز1به1عنوان1عامل1
نظام1 تعيين1كننده1وضعيت1شاخص1های1كيفی1در1خدمت1
آموزشی1است.1همچنين،1كميت1و1كيفيت1اين1امکانات1تأثير1
بسياری1در1نحوه11ساماندهی1فضاهای1آموزشی1و1نحوه11انتقال1و1
توليد1علم1در1هر1مؤسسه1آموزشی1دارد1)اسالمی1و1نقدبيشی،1
101:1391(.1اين1امکانات1شامل1كتابخانه1ها،1مركز1رايانه،1تاالرها1
و1سالن1های1اجتماعات1است1كه1بتوانند1در1موارد1نياز1و1به1قدر1
كفايت،1دانشجويان1و1استادان1را1گردهم1آورده1و1مباحث1مختلف1
معماری1را1موردبحث1قرار1دهند.1ساماندهی1فضايی1مناسب1
اين1فضاها1بر1سلسله1مراتب1حركتی1مناسب1و1عملکردی1آنها1
تأثيرگذار1است؛1عرصه1بندی1فضاهای1باز1و1بسته،1حفظ1حريم1
ساختمان1ها1و1فضای1باز،1سلسله1مراتب1و1انتظام1فضايی،1معانی1
مثبتی1برای1كاربران1دارد1)ضرغامی1و1عظمتی،13921(.1ازجمله1
اين1معانی1مثبت1حس1امنيت،1دسترسی1آسان1به1فضاها1و1عدم1
سرگشتگی1است.1فعاليت1های1جمعی1در1دانشگاه1كه1به1شکل1
سازماندهی1شده1منجر1به1نشر1مجالت1علمی1انعکاس1دهنده11
فعاليت1های1دانشجويان1شود1و1عالوه1بر1آن1سندی1بر1فعاليت1های1
استادان1سال1های1گذشته1باشد؛1می1تواند1انگيزه11دانشجويان1را1
افزايش1دهد.1بديهی1است1در1كنار1هم1قرارگرفتن1موارد1يادشده1
و1سازماندهی1صحيح1آنها1و1البته1گزينش1صحيح1دانشجويان1بر1

آينده11حرفه1ای1آنها1تأثير1بسيار1زيادی1دارد.1

يافته ها

- ويژگی های جمعيت شناختی پاسخگويان
همان1طور1كه1در1جدول121نشان1داده1شده،1تعداد1پاسخگويان1
مرد1با156/21درصد1بيش1از1پاسخگويان1زن1با43/81درصد1
است.1درباره1توزيع1سنی1پاسخگويان،141/81درصد1از1آنها1در1
فاصله1سنی201-118سالگی1و148/21درصد1در1فاصله1سنی1
25-121سالگی1قرار1داشتند.1از1ميان1كسانی1كه1در1تحقيق1
حاضر1مشاركت1نمودند،135/31درصد1دانشجويان1از1دانشکده1
معماری1دانشگاه1تبريز،133/31درصد1دانشجويان1از1دانشکده1

)نگارندگان(

جدول1.21توزيع1فراوانی1متغيرهای1جمعيت1شناختی

ترم سن مقطع1تحصيلی جنسيت دانشگاه
درصد متغير درصد متغير درصد متغير درصد متغير درصد متغير

54,5 1-4 41,8 18-20 98,3 ليسانس 56,2 مرد 35,3 تبريز

45,5 15و1باالتر 48,2 21-25 1,7 فوق1ليسانس 43,8 زن 33,3 آزاد

31,4 هنر
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معماری1دانشگاه1آزاد1اسالمی1واحد1تبريز1و131/41درصد1از1
دانشجويان1از1دانشگاه1هنر1اسالمی1تبريز1بودند.145/51درصد1
از1دانشجويان1پاسخگو1را1دانشجويان1ترم1چهارم1و1پايين1تر1و1
145/5درصد1را1دانشجويان1ترم1پنجم1و1باالتر1تشکيل1می1دهند.1

- توصيف وضعيت متغيرهای اصلی تحقيق
مطالب1جدول1،31بيانگر1وضعيت1توزيع1متغيرهای141گانه1
تحقيق1حاضر1است.1همان1گونه1كه1در1اين1جدول1نشان1داده1
شده1است،121متغير1اول،1ابعاد1مختلف1ارزيابی1كلی1دانشجويان1
را1از1كيفيت1دانشکده1های1خود1نشان1می دهند.1ارقام1جدول1
نشان1می1دهد1كه1ميزان1رضايت1571درصد1از1دانشجويان1در1
حد1كم1و1خيلی1كم1است.1اين1مسئله1نشان1می1دهد،1دانشجويان1
از1دانشکده1خود1به1عنوان1يك1مركز1آموزشی1رضايت1چندانی1
نداشته1و166/41درصد1از1دانشجويان،1دانشکده1خود1را1مطابق1

با1معيارها1و1استانداردها1ندانسته1اند.1
در1زمينه1عوامل1كالبدی141سؤال1در1پرسش1نامه1مطرح1
گرديد.1برای1نمونه:1تا1چه1حد،1اندازه1و1شکل1فضاها1در1اين1
دانشکده1را1براساس1معيارها1و1استانداردها1مقبول1می1دانيد1
)شاخص1اندازه1و1شکل1فضاها(؟1درصد1امتيازات1جدول131
نشان1می1دهد1كه1امتياز1حدود1501درصد1از1دانشجويان1درباره1
شاخص1های1واجد1ارزش1های1معمارانه1و1اندازه1و1شکل1فضاها،1

در1حد1كم1و1خيلی1كم1است.11
درباره1معيار1عملکردی161سوال1مطرح1شد.1برای1نمونه:1تا1
چه1حد1همخوانی1و1تناسب1بين1فرم1و1عملکرد1اين1دانشکده1را1
به1عنوان1يك1دانشکده1معماری1تأييد1می1كنيد1)شاخص1تناسب1
فرمی1و1عملکردی(؟1درصد1امتيازات1جدول131نشان1می1دهد1كه1
امتياز1بيش1از1501درصد1دانشجويان1درباره1شاخص1های1تناسب1
1فرمی1و1عملکردی،1مركزيت،1فعاليت1پذيری1)قابليت1و1امکان1
فعاليت1های1مناسب(،1عناصر1نورگيری،1در1حد1كم1و1خيلی1كم1است.11
در1زمينه1معيار1ادراكی-1معنايی،181سؤال1مطرح1شد.1
برای1نمونه:1تا1چه1ميزان1وضعيت1امنيت1را1در1اين1دانشکده1
تأييد1می1كنيد1)شاخص1امنيت(؟1درصد1امتيازات1جدول131
نشان1می1دهد1كه1امتياز1بيش1از1501درصد1دانشجويان1درباره1
شاخص1های1تداعی1معانی1ارزشی1و1فرهنگی،1تداوم1تاريخی،1
طراحی1داخلی1خوب،1احساس1دلنشينی1و1آرامش،1امنيت1

و1شاخص1ترغيب1به1تعامل،1در1حد1كم1و1خيلی1كم1است.1

براساس  تحقيق  اصلی  متغيرهای  وضعيت  توصيف 
متغيرهای زمينه ای

اولين1متغير1زمينه1ای1كه1تفاوت1ميانگين1متغيرهای1اصلی1
تحقيق1براساس1آن1محاسبه1شده،1متغير1جنسيت1است1كه1برای1
آزمون1آن1از1T1دو1نمونه1ای1مستقل1استفاده1شده1است.1نتايج1

نشان1می1دهد،1درباره1متغيرهای1ادراكی-1معنايی1و1ارزيابی1
كلی،1تفاوت1معنی1داری1بين1دانشجويان1مرد1و1زن1مشاهده1
می1گردد1به1گونه1ای1كه1ميانگين1آنها1در1مردان1باالتر1از1زن هاست.1
دومين1متغير1زمينه1ای1متغير1سن1است.1نتايج1نشان1می1دهد،1
ميانگين1نمرات1دانشجويانی1كه1سن1شان1بيشتر1است،1به1طرز1
معنی1داری1بيش1از1دانشجويانی1است1كه1سن1شان1پايين1تر1
است.1سومين1متغير1زمينه1ای،1وضعيت1تحصيلی1دانشجويان1
است1كه1در1تمامی1متغيرها1به1استثنای1متغير1ارزيابی1كلی،1
تفاوت1معنی1داری1بين1دانشجويان1ترم1پايين1و1باال1مشاهده1
می1گردد1به1گونه1ای1كه1ميانگين1نمرات1دانشجويان1ترم1باالتر1در1
سه1متغير1اصلی1به1طرز1معنی1داری1بيش1از1دانشجويان1ترم1های1
پايين1است.1چهارمين1متغير1زمينه1ای،1دانشکده1است1كه1برای1
آزمون1آن1از1آزمون F استفاده1شده1است.1نتايج1نشان1می1دهد1
كه1در1زمينه1تمامی1متغيرهای1تحقيق1تفاوت1معنی1داری1به1
لحاظ1دانشکده1مشاهده1می1گردد1به1گونه1ای1كه1در1تمامی1
متغيرهای1مورد1بررسی1در1تحقيق1حاضر،1ميانگين1نمرات1
دانشجويان1دانشگاه1هنر1به1طرز1معنی1داری1بيش1از1دانشجويان1
دو1دانشکده1ديگر1است.1ميانگين1نمرات1دانشجويان1دانشگاه1
آزاد1به1استثنای1متغير1ادراكی-1معنايی1بيش1از1ميانگين1نمرات1
دانشجويان1دانشگاه1تبريز1است،1اما1اين1تفاوت1به1اندازه1تفاوت1

دانشجويان1دانشگاه1هنر،1چندان1مشهود1نيست.1

- تحليل رگرسيون چند متغيره
نتايج1تحليل1رگرسيون1چند1متغيره1در1جدول141نشان1
داده1شده1است. همان1گونه1كه1مشاهده1می1شود،161مدل1
مختلف1برای1پيش1بينی1و1آزمون1فرضيات1تحقيق1حاضر1

اجرا1شده1است:1
مدل اول؛1تأثيرات1سه1متغير1عملکردی،1كالبدی1و1ادراكی- 
1معنايی1را1بر1ارزيابی1كلی1دانشجويان1می1سنجد.1تحليل1جدول141
مثبت1 ارزيابی1 بر1 عملکردی1 مشخصه1 كه1 می1دهد1 نشان1

دانشجويان1از1دانشکده1خود1تأثيرگذار1است.1
مدل دوم؛1تأثيرات1سه1متغير1عملکردی،1كالبدی1و1ادراكی-1
معنايی1را1بر1رضايت1دانشجويان1از1دانشکده1خود1می1سنجد. 
نتيجه1تحليل1نشان1می1دهد1كه1مشخصه1عملکردی1بر1رضايت1

دانشجويان1از1دانشکده1خود،1تأثيرگذار1است.1
مدل سوم؛1تأثيرات1سه1متغير1عملکردی،1كالبدی1و1ادراكی-1
معنايی1را1بر1ارزيابی1دانشجويان1از1مطابقت1دانشکده1خود1با1
استانداردها1می1سنجد.1نتيجه1تحليل1نشان1می1دهد1كه1مشخصه1
عملکردی1و1ادراكی-1معنايی1بر1ارزيابی1مثبت1دانشجويان1از1
مطابقت1دانشکده1خود1با11استانداردها1تأثيرگذار1و1نقش1متغير1

عملکردی1بر1ارزيابی1دانشجويان1بيشتر1است.1
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ارزيابی1و1نگرش

خيلی1زيادزيادمتوسطكمخيلی1كممتغير

24,232,830,19,03,9رضايت1از1دانشکده1معماری1به1عنوان1مركز1آموزش1معماری

21,544,925,86,31,6مقبول1دانستن1دانشکده1معماری1براساس1معيارها1و1استانداردها

عوامل1عملکردی

خيلی1زيادزيادمتوسطكمخيلی1كممتغير1

32,834,122,38,12,7تناسب1فرمی1و1عملکردی

17,333,640,37,11,7مركزيت

32,528,425,311,62,1فعاليت1پذيری1)قابليت1و1امکان1فعاليت1های1مناسب(

12,921,339,924,02,0انتظام1سلسله1مراتبی1بين1اجزا1و1كل1)به1لحاظ1فضاهای1عملکردی(

30,931,328,18,31,4عناصر1نورگيری

13,122,038,521,35,2امکان1انجام1فعاليت1های1فيزيکی1)برای1رفع1خستگی(

عوامل1كالبدی

خيلی1زيادزيادمتوسطكمخيلی1كممتغير

9,630,441,317,11,7ارتباط1فضاها

22,035,827,412,52,4واجد1ارزش1های1معمارانه

12,337,54,037,82,0اندازه1و1شکل1فضاها

11,027,729,518,513,4فضای1سبز

عوامل1ادراكی1و1معنايی

خيلی1زيادزيادمتوسطكمخيلی1كممتغير

24,629,432,410,63,1تداعی1معانی1ارزشی1و1فرهنگی

9,820,333,125,311,5آموزندگی1محيط

18,831,427,019,53,4ترغيب1به1تعامل

22,535,430,45,76,1طراحی1داخلی1خوب

22,126,835,913,02,2خاطره1انگيزی1فضا
18,937,127,315,01,7احساس1دلنشينی1و1آرامش

33,128,626,210,71,4امنيت
25,926,631,710,35,5تداوم1تاريخی

جدول1.31توزيع1درصدی1نمرات1متغيرهای1اصلی1تحقيق

)نگارندگان(

مدل چهارم؛1تأثيرات1دو1متغير1كالبدی1و1ادراكی-1معنايی1را1
بر1ارزيابی1دانشجويان1از1بُعد1عملکردی1دانشکده1خود1می1سنجد. 
نتيجه1تحليل1نشان1می1دهد1كه1اين1تأثيرات1معنی1دار1و1نقش1

متغير1كالبدی1بر1بعد1عملکردی1بيشتر1است.1
مدل پنجم؛ تأثيرات1دو1متغير1كالبدی1و1عملکردی1را1بر1

ارزيابی1دانشجويان1از1بعد1ادراكی-1معنايی1دانشکده1خود1
می1سنجد. تحليل1مطالب1جدول141نشان1می1دهد1كه1اين1تأثيرات1
معنی1دار1بوده1و1نقش1متغير1كالبدی1بر1ارزيابی1بيشتر1است.
مدل ششم؛1تأثيرات1دو1متغير1ادراكی-1معنايی1و1عملکردی1را1
بر1ارزيابی1دانشجويان1از1بعد1كالبدی11دانشکده1خود1می1سنجد.1
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نتيجه1تحليل1نشان1می1دهد1كه1اين1تأثيرات1معنی1دار1و1نقش1
متغير1عملکردی1بر1بعد1كالبدی1بيشتر1است.

- مدل سازی معادالت ساختاری

در1تحقيق1حاضر1عالوه1بر1آزمون1های1تفاوت1ميانگين ها1
و1رگرسيون1چند1متغيره1از1مدل1سازی1معادالت1ساختاری1
متغير1پنهان1نيز1برای1مدل1سازی1روابط1متغيرهای1پنهان1
تحقيق1استفاده1شده1است.1مطابق1تصوير1،11مدل1دو1بخش1
اندازه1گيری1و1بخش1ساختاری1دارد.1بخش1اندازه1گيری1مدل1
درواقع،1تحليل1عاملی1تأييدی1است1كه1اعتبار1سازه1ای1ابزار1
تحقيق1را1نشان1می دهد.1بخشی1از1مدل1كه1در1آن1اشکال1بيضی1
به1اشکال1مستطيل1مرتبط1شده1اند،1بيانگر1بخش1اندازه1گيری1
مدل1و1ارقامی1كه1در1باالی1پيکان1های1اين1بخش1ديده1می1شود،1
بيانگر1ضرايب1بارهای1عاملی1هركدام1از1شاخص1ها1در1متغيرهای1
مرتبط1است.1ارقام1باالی10/701بيانگر1اعتبار1باالی1شاخص1های1
مطرح1شده1در1سنجش1متغيرهای1پنهان1است1كه1در1تحقيق1
حاضر1باتوجه1به1اينکه1تمامی1ضرايب1از10/701باالتر1است،1

می1توان1ادعا1نمود1كه1شاخص1های1تحقيق1حاضر1از1اعتبار1
قابل1قبولی1برخوردارند.1بخش1ساختاری1مدل1عبارت1است1
از:1مدل1مسيری1كه1متغيرهای1پنهان1را1به1يکديگر1وصل1
می1كند.1در1تحقيق1حاضر1ارتباط1علّی1عناصر1دانشکده1با1
ارزيابی1كلی،1بيانگر1بخش1ساختاری1مدل1است.1ضريبی1كه1
در1باالی1پيکان1اين1بخش1قرار1گرفته1بيانگر1اثر1نسبتا1ًقوی1
متغير1عناصر1دانشکده1بر1ارزيابی1كلی1دانشجويان1از1كيفيت1
دانشکده1خود1است1كه1با1مقدارp<0.011 به1لحاظ1آماری1
معنی1دار1است.1برای1ارزيابی1برازش1مدل1نظری1با1يافته1های1
تجربی1از1شاخص1های1نيکويی1برازش1استفاده1شده1است1كه1
شاخص1GFI1با1،0/961شاخص1NFI1با1مقدار1،0/971شاخص1
1NNFIبا1مقدار1،0/921شاخص1های1CFI1و1RFI1هركدام1با1
مقدار10/971و1شاخص1RFI1با1،0/921به1دليل1اينکه1در1حد1
قابل1قبولی1)باالی0/901(1قرار1دارند،1نشان1می11دهد1كه1مدل1

طرح1شده1برازش1مناسبی1دارد.1
نتيجه گيری  

Sig t ß R1Square R متغير1وابسته متغيرهای1مستقل مدل

.000 6,612 .54

.47 .70 ارزيابی1كلی

عملکردی-1كاركردی

85.مدل1 .190 .016 كالبدی

.09 1,68 .160 ادراكی-1معنايی

.000 7,18 .60

.46 .68 رضايت1از1دانشکده

عملکردی-1كاركردی

36.مدل2 .92 .08 كالبدی

.79 .27 .03 ادراكی-1معنايی

.000 4,36 .39

.37 .61 مطابقت1دانشکده1با1
استانداردها

عملکردی-1كاركردی

50.مدل3 -.68 -.06 كالبدی

.005 2,87 .30 ادراكی-1معنايی

.000 4,12 .28
.59 .77 عملکردی-كاركردی

ادراكی-1معنايی
مدل4

.000 7,97 .53 كالبدی

.000 10,04 .50
.70 .83 ادراكی-معنايی

عملکردی-1كاركردی
مدل5

.000 7,97 .40 كالبدی

.000 4,12 .25
.64 .80 كالبدی

ادراكی-1معنايی
مدل6

.000 10,04 .60 عملکردی-1كاركردی
 )نگارندگان(

جدول1.41مدل1های1رگرسيونی1چند1متغيره
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براساس1مطالعات،1عوامل1كالبدی،1عملکردی1و1ادراكی-1معنايی،1شاخص1های1كيفی1فضای1آموزشی1و1متغيرهای1
رضايت1و1مقبول1دانستن1دانشکده1معماری1براساس1معيارها1و1استانداردها،1عوامل1مؤثر1در1ترجيحات1و1ارزيابی1دانشجويان1
بررسی1شدند.1يافته1های1تحقيق1به1روش1كّمی1در1كيفی1و1مطالعه1ای1موردی1نشان1داد1كه1دانشجويان1از1دانشکده1خود1
به1عنوان1يك1مركز1آموزشی1رضايت1چندانی1نداشته1و1دانشکده1خود1را1مطابق1با1معيارها1و1استانداردها1ندانسته1اند؛1
اين1تأييدی1بر1لزوم1توجه1به1مسئله1اصلی1تحقيق1است.1از1نظر1دانشجويان،1نکات1ضعف1دانشکده1ها1در1زمينه1معيار1
عملکردی1مربوط1به1متغير1تناسب1بين1فرم1و1عملکرد1دانشکده،1در1زمينه1معيار1كالبدی1شامل1متغير1واجد1ارزش1های1
معمارانه1و1در1زمينه1معيار1ادراكی-1معنايی،1متغير1طراحی1داخلی1دانشکده1)مطابق1نظر1كورت(1مطرح1گرديده1است.1
اين1نتايج1لزوم1توجه1بيشتر1معماران1و1برنامه1ريزان1شهری1را1در1طراحی1دانشکده1های1معماری1به1ويژگی1های1كيفی1
تناسب1بين1فرم1و1عملکرد1دانشکده؛1ايجاد1ارزش1های1معمارانه؛1و1توجه1به1ويژگی1طراحی1داخلی1دانشکده1می1طلبد.1
از1طرفی،1نتايج1تحليل1رگرسيون1چند1متغيره1در1مدل1ها1نشان1می1دهد1كه1از1ميان1تأثيرات1متغيرهای1سه1گانه1بر1
ارزيابی1كلی1دانشجويان؛1و1نيز1بر1رضايت1و1مقبوليت1دانشجويان1به1لحاظ1مطابقت1دانشکده1با1استانداردها،1متغير1
عملکردی1بيشترين1اثرگذاری1را1دارد.1اين1يافته1ها1تأكيد1بيشتری1بر1وجود1متغيرهای1تناسب1فرمی1و1عملکردی،1
مركزيت،1فعاليت1پذيری،1انتظام1سلسله1مراتبی1بين1اجزا1وكل1به1لحاظ1فضاهای1عملکردی،1عناصر1نورگيری،1امکان1
انجام1فعاليت1های1فيزيکی1در1طراحی1فضاهای1آموزشی1معماری1است1كه1باتوجه1به1نتايج1يافته1های1قبلی1لزوم1توجه1

به1ويژگی1تناسب1فرمی1و1عملکردی1در1اولويت1است.11
در1تحقيق1پيش1رو،1عالوه1بر1آزمون1های1تفاوت1ميانگين ها1و1رگرسيون1چند1متغيره1از1مدل1سازی1معادالت1ساختاری1
متغير1پنهان1برای1مدل1سازی1روابط1متغيرهای1پنهان1تحقيق1نيز1استفاده1شده1است.1مدل1دارای1دو1بخش1اندازه1گيری1
)تحليل1عاملی1تأييدی(1و1بخش1ساختاری1)ارتباط1علّی1متغيرهای1سه1گانه1كيفی1با1ارزيابی1كلی1دانشجويان(1است1كه1

تصوير1.11مدل1سازی1معادله1ساختاری1)نگارندگان(

جداره1بيرونی1و1فرم1فضاهای1داخلی1برنامه1ريزی1و1طراحی1
-1برنامه1ريزی1برای1طراحی1و1اجرای1دانشکده1های1
معماری1توسط1معماران1صاحب11نام1داخلی1و1خارجی؛
-1طراحی1دانشکده1های1معماری1از1طريق1برگزاری1

مسابقات1طراحی1معماری؛
-1احيای1مراكز1با1كاربری1های1غيرمسکونی1يا1
باارزش1فرهنگی1برای1تبديل1به1 خانه1قديمی1
كارگاه1های1طراحی1)مثاًل1دانشکده1هنر1و1معماری1
هنر1اسالمی1كه1در1اين1تحقيق1از1نظر1دانشجويان1

مطلوبيت1و1مقبوليت1دارد(؛
موقعيت1 چندين1 در1 كارگاه1 فضای1 تعريف1 1-
مهارت1 و1 تجربه1 برای1كسب1 شهر1 جغرافيايی1

بهره1گيری1از1قابليت1های1فضا.

-1توجه1به1نوع1اتصال1جزء1فضاها1مثاًل1فضای1ورودی؛
-1توجه1به1فضاهای1ورودی1از1بيرون1به1درون؛

-1توجه1به1اتصال1جزء1فضا1به1طور1مثال1درجهت1تأمين1
نيازهای1سخت1افزاری1و1نرم1افزاری؛

-1توجه1به1شيوه1های1بسط1و1گسترش1فضاهای1داخلی1
)بسط1فضايی،1نور1و1چشم1اندازی(؛

-1تأمين1نورگيرهای1مناسب1هم1درطول1فعاليت1روزانه1
و1هم1فصلی1)تأمين1آسايش1در1طول1روز(؛

-1تغيير1و1ايجاد1ساختار1در1عملکرد1و1سلسله1مراتب1
فضاها1)عطف1به1همجواری1فضاها1و1تناسبات(؛

-1گرايش1و1جهت1دهی1فضاهای1داخلی1به1انعطاف1پذيری1
درجهت1انجام1پروژه1ها1و1بحث1های1گروهی.

-1توجه1به1مشخصه1های1مطلوب1و1مقبول1
فرهنگی1در1ساختار1فرم؛

-1استفاده1از1تركيبات1همگن1)هم1در1پويايی1
و1هم1ايستايی(؛

-1توجه1به1الگوهای1فضايی1و1بينابينی1آنها1
در1فرم؛

-1ايجاد1سطوحی1با1قابليت1تغييرپذيری1برای1
اعمال1نظر1دانشجويان1)ايده1ها1و1خالقيت1ها(؛
-1همجواری1دانشکده1با1رشته1ها1و1زمينه1های1

مرتبط1با1علم1معماری؛
-1تأمين1دسترسی1ها1با1درنظرگيری1خاصيت1

فضاهای1سرويس1دهنده.1
)نگارندگان(

جدول1.51راهکارهای1اجرايی1جهت1بهبود1كيفيت1فضای1دانشکده1های1معماری



86

ی 
ه ها

کد
نش

ی دا
ضا

ت ف
یفی

ر ک
ثر ب

 مؤ
ای

ه ه
ؤلف

ی م
زیاب

 و ار
ین

تبی
ی 

ه ها
کد

نش
 دا

در
ی 

عه ا
طال

ن م
ویا

شج
دان

اه 
دگ

 دی
 از

ری
عما

م
و ...

ز، 
بری

ی ت
ه ها

شگا
 دان

ری
عما

م

اين1مدل1طرح1شده1از1برازش1مناسبی1برخوردار1بوده1و1بيانگر1اثر1نسبتا1ًقوی1متغيرهای1كيفی1دانشکده1بر1ارزيابی1كلی1
دانشجويان1از1كيفيت1دانشکده1خود1است.1روش1تحقيق1حاضر1درصدد1ارائه1راهکارهايی1برای1پاسخگوبودن1مراكز1آموزش1
معماری1بوده1و1می1توان1آن1را1در1سيستم1آموزشی1ايران1تعميم1داد.1بنابراين1راهکارهای1اجرايی1جهت1بهبود1كيفيت1

فضای1دانشکده1های1معماری1در1جدول151ارائه1گرديد.
به1نظر1می1رسد1بنابر1پژوهش1حاضر،1پيشنهادات1برای1تحقيقات1آتی1در1اين1حوزه1می1تواند1برای1تعميق1بيشتر1در1

مسئله1و1دستيابی1به1ابعاد1درونی1و1پنهان1موضوع،1اهميت1بسياری1داشته1باشد:
1 بهره1گيری1از1روش1های1كيفی1به1ويژه1مصاحبه1عميق1با1صاحب1نظران1و1متخصصين1امر؛-
1 تکرار1پژوهش1با1استفاده1از1آرا1و1نظرات1استادان1معماری1دانشکده1ها؛-
1 استفاده1از1مدل1های1پديدارشناختی1برای1كشف1معانی1درونی1و1ذاتی1كيفيت1دانشکده1ها1و1ارتباط1اين1كيفيت ها1-

با1عوامل1مختلف1زمينه1ای1ازقبيل1زمان،1مکان،1فرآيندها؛
1 مطالعات1تطبيقی1و1مقايسه1ای1درباره1كيفيت1دانشکده1ها1در1مقايسه1با1دانشکده1های1مشابه1در1ساير1مناطق1-

ايران1و1جهان.

پی نوشت
1. Linda N. Groat  and David Wang
2. Habraken Joan
3. École nationale supérieure des Beaux-Arts
4. Bauhaus
5. Khotmas
6. Latent Variable Structural Equation Modeling
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Abstract 

Development of the architecture profession in recent years has led to the quantitative develop-
ment of architecture schools. While much attention has been given to quantitative aspects of 
such educational spaces, their quality has been neglected. This paper concentrates on two key 
questions: (1) what are the desirable and acceptable characteristics of educational spaces from the 
architecture students’ point of view? And (2) does the architecture of existing educational spaces 
have satisfactory acceptability and desirability? This study aims to identify factors affecting the 
quality of the architecture schools from their students’ perspective. This study is an empirical, de-
scriptive, and applied research in which we conducted a survey to collect data on the case studies. 
In structural equation modeling between the latent variables of the study, two types of factors 
have been studied: the physical, functional, and perceptual-semantic factors are considered as the 
qualitative components of the educational spaces and on the other hand, standard satisfaction and 
acceptability factors of the architecture schools which influencing the preferences of the students, 
explain the structure of the models. The results of our findings indicate that the weakness of the 
architecture schools in terms of functional component is related to the proportions between form 
and function of the school, as for the physical component it is related to architectural values, and 
in case of perceptual-semantic factors the interior design of the school is identified.  Moreover, 
the result of multivariate regression analysis reveals that among the effects of the physical, func-
tional, and perceptual-semantic factors, the functional factor is most effective. Therefore, paying 
attention to the characteristics of the proportion between form and function in the design of archi-
tecture schools is a priority.

Keywords: architecture school, qualitative component, acceptability, satisfaction.
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