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Abstract 

Architectural education is a challenging and sensitive task since the architects' 

development and design skills depend on this issue. A look at the performance of the 

architecture graduates reveals that they are not very successful in playing their roles and 

face challenges and factors in society that can affect their performance.  Therefore, the 

purpose of this study is to identify these factors via a mixed-methods design (qual first), 

conducting an analytical-exploratory factor analysis. First, based on the findings of a 

semi-structured interview, prepared according to the Delphi method and the qualitative 

analysis by MAXQDA, a researcher-developed questionnaire was prepared for 

surveying architecture graduates and the experts in the field. Then the data were 

quantitatively analyzed using exploratory factor analysis by SPSS and parallel analysis. 

Finally, the supportive political and economic barriers, besides their important sub-

factors such as low support of governmental organizations for research units and 

professional development, lack of support of professional non-governmental 

organizations and intermediary institutions, and lack of economic and political security 
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for entrepreneurs and startups, were pinpointed as the deterrent factors for the effective 

performance of the architecture graduates. The findings can be used by major 

policymakers of higher education, architecture researchers, university professors, 

students, and Entrepreneurs. 

Keywords: Architecture training, political barriers, Economic barriers,  Supportive and 

legal barriers, Architecture graduates 
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 چکیده 

باشتتز ز را  حستتاستتیک ز اری براوررار م ز استتک  ا از  یچالش برانگ  یامر  یآموزش معمار

، وابستت ا با آا استتک  با نگاه  بر   طراح  یهامهارت  یریهای معمار و فراگتوانا    یریگشتت  

هتا موفییتک چاتزان  رر ا  تای نیش  گررر  تا آامعمتاری مختتتی  م   آموا گتاارانشعمل رر  

ها تأثیر  توانز بر عمل رر آاها و عوامل  رر جامعا روبرو هستت از  ا م اور نزاشتت ا و با چالش

بگذارر  باابرا ن هزف ا ن پژوهش مختی   ررا ا ن عوام  بر استاط طرت تل یی  و با است  ار   

باشتز  با طور  ا رر اب زا با است  ار  از روش رل   و تحلی   ی    ا  ختاف  م   -از روش تحلیل 

صتتصتتاا تهیا  و م ی  آموا گاارانشای جهک نظرستتا   از  پرستتختتااما MAXQDAتوستت   

و تحلی  موازی    SPSSبا روش  م  با است  ار  از تحلی  عامل  توست     هاگرر ز، ستس  پاست 

ها نظیر حما ک  بررست  شتز  رر نها ک، موانح حما   ، ستیاست ، اد صتاری و ز ر عوام  مه  آا

هتای  ای، عتز  حمتا تک بیشانتز  بیش رول   از واحتزهتای تحیییتات  و گستتت رش بیش حرفتا

های میان   و فیزاا امایک اد صتتاری و ستتیاستت  برای  ارآفر ااا و  ستت  و  نهار  ای وحرفا

 معماری مختی  شتزنز   آموا گاارانش ارهای جز ز، با عاواا عوام  بازرارنز  عمل رر مؤثر  

توانز توس  سیاس گذاراا  الا آموزش عال ، پژوهخگراا، اساتیز رانخگا   ن ا ج ا ن پژوهش م 

 معماری مورر اس  ار  درار بگیرر و  ارآفر ااا عرصا  
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  موانح حمتا   ،  موانح اد صتتتتاری،آموزش معمتاری، موانح ستتتیتاستتت ،  هاا  کلیاد    واژه

 آموا گاارانش
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 مقدمر و بیا  مسئلر .1
تواا     از هتای آا را م جتامعتا  تظ نظتا  بور  و نهتار آموزش عتال  و مؤل تا

توانز و نبا ز  عال  نم مهم ر ن عااصر ا ن نظا  با حساب آورر، باابرا ن نهار آموزش  

اور را از فرهات  حتا   بر جتامعتا رور و بیگتانتا نگتا رارر و رر عین ا ا تا تحتک تتأثیر  

توانز و گاه  موظف استتک هزا ک آگاهانا و هزفماز آا را بر عهز   باشتتز، م آا م 

های جامعا همیوان  رارر و عمل رر آا با میزاا  بگیرر  نظا  آموزشتت  با ستتا ر نهار

ستاا ارهای اصتل  جامعا وابست ا استک  با اصتالت و تحون رر نظا  آموزشت    ظرفیک

تواا تحوالت مورر رلیوا  را رر جتامعتا پیتار   رر بل تا از طر ج ا  تار تحون رر نم 

تواا تحوالت مورر نظر را رر نظا  آموزشت  وارر  رر و ستاا ارهای اصتل  جامعا م 

 ,Jones ;1389)طر    حستتیا     آا را رر جهک مورر رلیوا  و مااستت  ستتود رار

2020  p  76) همتاهاگ  و عمت  صتتتحیت ستتتاا تارهتای جتامعتا و حرفتا، بتاعت  ا  تای  

 تا رر اتالت   تظ ستتتیستتت   آموزشتتت  آا حرفتا را فرا   آموا گتاارانشنیش مؤثر  

ستتازی اهزاف رانختتگا  و ح ت اع بار آا گیرنز، شتتز  و ا ن مه  ما ر با پیار م 

 ;211-209  ص   1398جتاو تزی نژار     &زدل  زنوزی   شتتتور )صتتتالت آهاگر  تیم 

Chansomsak & Vale, 2009, pp. 111-117پ  از انیالب    (  با تحون جوامح ارب

ز م حون شتز و با صتورت  واررات  بر ستیست   آموزشت  ا راا تأثیر ی، آموزش ن صتاع 

 ا از و فرهاگ  با صتتورت  ررون  و برااستت   راا تحوالت اج ماع  گذاشتتکز ز را رر ا

هما جانبا رر زمیاا    فرهات  ستتترزمین اور، شتتت   نگرفک  رر ن ی ا اصتتتالحات

مورر توجا درار نگرف تا استتتک )نیتزبیختتت   برد لو      با انزاز   اف  یآموزش معمتار
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(  امروز  بستیاری 1397نیزبیخت      &نیزبیخت   ن  سور    ;1393 املایا    &استالم    

اا  ا اال  اصتوصت  هست از با راشت ن  های ازمات ، صتاع   و فا  ستاا ماز شتر ک

های تحیییات  و آشتتاا   با  گذاری رر طرتدزرت مال  بیختت ر از رانختتگا ، ستترما ا

زناز  ا ا ن مه  موج  ز رانش و فن م یهای بازار  ار، رستتک با تولنیازها و دابلیک

(   1396شتور )ان ظاری  های آا رر جامعا م  مرن  شتزا نیش رانختگا  و آموزش

    ضتتعف نظا  آموزشتتیها تاها با رلای از رانختتگا جزا   عم  فضتتای حرفا ا ن

ز با طل  نیازهای اور از ستیست    ز بایهای می لف آا نستک، بل ا جامعا و بیشین

رانختگاه  رر جهک بهبور و ح  مخت الت و وضتعی    ا رر فعالیک اور با آا مواجا  

(  1380عل  راشت ا باشتز )ن یست   هست از، مؤثر وادح شتونز و رر اصت  تیاضتای تولیز 

ک یبا عییز  باورز مستألا مه  رر معماری ا ن استک  ا جامعا و رولک تا چا حز ظرف

آمار  با  ار    یروهاین ن تواناز از ارا رارنز و تا   ا م   یاحرفا  یهارش است عزار پذ

 ررا ظ  ت با عم  آورنز  پر واضتتت استتک  ا با نزریو صتتح  بالیو  استت  ار  ما ی

اا امر یخت ر م ولیج ارتباط ب ظ از طریآ ارم یهابا آموزش   اج ماع   یهاکیمستوول

ها با  خت ر آموزشیج بیمااست ، تل      رانختگاهیاا رر مح ستااک و ستاز با رانخت و

اا  بالیو  رانخت و  یهاابز و است عزار  الز  را م  یمستال  جامعا محیج شتز ،  ارآمز

با موضتو  جزا   بین حوز   2007رر ستان   1(  است ور1388ستازر )باور    را شت وفا م

ای رر بستیاری از  ختورهای عرب  تأ یز  رر  ا ن محیج ارعا  رر رانختگاه  و حرفا

 ااز و از طرف ر گر معماراا های ستتا   تزر   را ترو ج م  ا رانختتگاهیاا روش

 ,Asfour)ز ای با رنبان تحیج نیازهای جامعا از طر ج رو  ررهای مزرا هس احرفا

(49-48  pp  2013   al et  Ayob ;53  p  2007رارر: با طور ( بیاا م 2011)  2  فارهات

برر   هتای هاری و اج متاع  رنج م  ل  رشتتت تا معمتاری از متاهیتک م ضتتتار پتارارا  

هتای هاری معمتاری آموزش معمتاری رر متزارط اتاورمیتانتا بیختتت ر مربوط بتا جابتا

های آموزشت   ین رو  رری با طور  ل  ما ر با عز  موفییک برنامااستک  عواد  چا

هتای حرفتا و جتامعتا شتتتز  استتتک  همحاین ا ن محیج بتا ا ن رر مواجهتا بتا وادعیتک

  رستتم  یهاختت ر با جابایانا محییاا بی از  ا رر ما یا ااورمموضتتو  اشتتار  م 

 ,Farahat, 2011)   و فرهاگ  اج ماع   یها  ااز و نا بر نگران ستتتاا ماا توجا م

pp. 743-745) شتاااک عوامل   ا ستب  فاصتلا گرف ن فضتای آ ارمیظ از جامعا  

زشت  و اار  از آا تواناز از رروا ستیست   آموشتز ، حالز اهمیک استکز ا ن عوام  م 
 

1 Asfour 

2 Farhat 
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(  Akinyode & Khan, 2016 ;50  ص   1397 عا  از جتامعتا بتاشتتتاتز )میرمراری   

های آموزش و  اار ها برای اثر بیخت  بیخت ر برناماشتااستا   موانح موجور و رفح آا

آمزا با تیاضتتتای فوری و رر حان ترییر بازار، امری بستتتیار مه  و ضتتتروری استتتک 

(Khodeir & Nessim, 2020, pp. 811-813; Roth & Thum, 2010)  تابحان رر رش ا   

ها را تحک تأثیر درار معماری، رر زمیاا مخت الت   ا رر جامعا وجور رارر و رانختگا 

ها و انز، م العات ز اری ان ا  نگرف ا استک و بیخت ر تحیییات رر دال  تار یاامارار 

، ستیست م   ا از رروا با طور    های واحزهای ررست  صتورت پذ رف ا استک بررست 

ست ا و ب وانز پاستیگوی نیاز جامعا باشتز، با وجور نیامز   افرها  سترزمین اور برا

ازابیخت    ;27-24  ص   1392 ر   اف    &بادری   ;12  ص   1380استک )ن یست    

  باابرا ن پرراا ن با ا ن موضتتو  برای محیج (72  ص   1393ستتمیع      &فروتن   

شتزا بح   ارآفر ا ، مهارت آموزی و توستعا هم اری بین رانختگا  و صتاعک، امری 

  (Mgonja, 2017, pp. 216-217)باشز  بسیار مه  و ضروری م 

 . اهداف و سؤاالت پژوهش2
معماری   آموا گاارانشهزف ا ن تحییج شتااستا   عوامل  استک  ا بر عمل رر 

شتتتونز  ا چا عوامل  بر عمل رر ها م رت م تأثیر گذاشتتت ا استتتک  لذا ا ن ستتتؤان

بتاشتتتاتزم و همحاین  تزامیتظ از ا ن موارر، معمتاری تتأثیرگتذار م   آموا گتاارانش

 معماری هس ازم آموا گاارانشتأثیرگذار بر عمل رر  عوام مهم ر ن 

 پژوهش    . پیشینر3
ما تا اوا بیخت ر ستیست   آموزشت  معماری را   های صتورت گرف ا رر  ختورپژوهش

انز، رر از رروا بررستتت   رر  و راه ارها   برای باال بررا  ی یک آموزش ارالا  رر 

صتتورتی ا با بعز بیرون  و مستتال  اار  از رانختتگا   ا بر آا تأثیر بستتیار مهم  

رف ا رر گذارر، توجا ااصت  نختز  استک  رر ا ن میالا عالو  بر تحیییات صتورت گم 

 ا بر روی مستتتال     های ر گرهای رشتتت تازمیاتا معمتاری، از ن تا ج و ت تارب پژوهش

ها رر رشت ا معماری تواا از آاانز، است  ار  شتز  استک  ا م بیرون  نیز تمر ز  رر 

 بهر  گرفک:  
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های ستیاست  و شت   و عمل رر  ( با مستألا مه  نزر    بین برناما2020)  1جونز

ن تار   اشتتار   رر  استتکز با ز با ا ن موضتتو  توجا  رر  ا اصتتل  معماری رر طو

  های ا زلولوژ ظ اسک های پروژ محی  ساا ا شز      از مؤل ا

)  2فوما و پتا تزار شتتتهر بتا ( رر میتالتا2020و هم تارانش  ای برای توستتتعتا 

هتای علم  و عمل  رر راب تا بتا افزا ش تعتامت  بین معمتاراا وبتا عاواا  العمت رستتت ور

انز  همحاین ا ن مه  نیازماز  ای« و جامعا اشتتار   رر های چاز رشتت ارهبراا گرو 

های نو ن، توستتعا توانا   های انستتان  و رر رستت رط بورا ماابح  آوریتوستتعا فن

 باشز م 

( رر پژوهختت  برای افزا ش اشتت ران معماراا و عمل رر 2019) 4و نستتی  3از ر

های آموا ا شتز  رر رانخگا ،  انز  ا مهارتبه ر رر جامعا، با ا ن موضتو  اشتار   رر 

م ااستت  با بازار  ار نیستتک و پیختتاهارات  جهک پر  ررا شتت اف بین آموزش و 

گیر جامعا مستولا، مخت الت مز ر     ا گر بااانز  با ح  ا ن های  اری رار مهارت

 و حرفا اسک و با نوع  اا خاش با وجور آورر  اسک نیز رفح اواهز شز 

ال حصتتیل  انز  ا پ  از فارغا ن ن  ا اشتتار   رر ( با 1399ح ازی و شتت ا   )

 آموا گاارانشمختت الت  ل  جامعا از جملا مستتال  اد صتتاری، با عز  موفییک 

انز، از جملا  زنز  همحاین پیختاهارات  ارالا  رر رشت ا معماری رر بازار  ار رامن م 

رفاتر معماری،    های مرر  نهار  ا مستوون بردراری ارتباط رانختگا  باتأستی  ستازماا

 بازار  ار و  ارفرما اا باشز 

های ستیست   آموزشت ، ارتباط بازار  ار با  ( رر تحییی  با چالش1396ان ظاری )

ها   نظیر پرراا ا و مختتی   رر  استتک  ا مؤل ا  آموا گاارانشآا و اشتت ران 

توانش  ار گروه  و فرری، ان یتار پذ ری، پختتت  تار، رر  نیتاز با  ارگیری مستتت مر 

 ارتیاء رهاز    آموا گاارانشهای اش ران را رر تواناز دابلیکم 

ماست    ا ب وانز اصتون   یظ نظا  معمار ( با موضتو  فیزاا 1391صتزرا   )

را رر هما ستت وت    یاحرفا  یهاکیارالا رهز و فعال یرا رر معمار  ن و مختتیصتتیمع

و    ، نظا  مهازستیشتهررار   ر رف ر فاینظ    ها ا رن  از، اشتار   رر  استکز ارگاا

ظ انستتت تا  الز  را رر حرفتا   تچ  یگر رارنتز و ه  تز ما تظ از      یایر ، هر تزا  فعتال

 
1 Jones 

2 Fomenko 

3 Khodeir 

4 Nessim 
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و ایر ،    RIBA1  ،AIA2  ،ARB3ماناز      هاگر نظا  ر ی ااز  رر  ختتتورها الیاء نم

 ا ه  ا اوا رر    ر نظر رارنز و جامعتا اور را از اا ختتتاشتتت حرفا را ز  یهاکیتفعتال

 انز   خور ما اسک، رور نگا راش ا

ان ا  شتتز ، با ا ن مستتولا پ  برر  شتتز  ا رر زمیاا عوام     یهاطبج بررستت 

رش ا معماری تحیییات جامع  صورت نگرف ا و   آموا گاارانشتأثیرگذار بر عمل رر  

واحزهای ررست  برناما آموزشت  بور   ها و بررست بیخت ر تحیییات رر دال  تار یااما

های  ماناز مستتال  مال ، ز رستتاا  ، هماهاگ  ارگاا   استتک  رر صتتورتی ا عوامل

ا و رر جامع آموا گاارانشها  ا مرتب ، مز ر ک  ارا، اشتت ران و مستتال  نظیر آا

ها بگذارنز،  توانز تأثیر مهم  بر عمل رر آاای با آا مواجا هست از و م فضتای حرفا

توانتز راهگختتتای از ر تز محییتاا پاهتاا متانتز  استتتک  لتذا پرراا ن بتا ا ن عوامت  م 

ر زاا حوز  معماری رر جهک ارتیاء معماری  ختتور  ستتیاستت گذاراا، استتاتیز و برناما

 باشز   

 پژوهش    نظر مدانی و چارچوب. 4
با ماظور تعیین چارچوب نظری ا ن پژوهش ضتروری استک  ا اب زا مبان  نظری 

مرتب  با آموزش و همحاین ارتباط بازار  ار و آموزش مورر بررستتت  درار بگیرنز  رر 

انز های م عزری برای تعیین ا ن چارچوب مورر استت  ار  درار گرف انظر ا ا ن راب ا

 پرراا ا شز  اسک    ها ا رر اراما با مهم ر ن آا

 ها  مرتدط با اهمیت آموزش. نظریر4-1

ای، مل   (، عوامل  رر س وت فرری، گروه ، ما یا2006)  4آدابر اساط نظر ا آن

تأثیر گذار هس از  ا ن عوام   آموا گاارانشالملل  وجور رارنز  ا رر عمل رر و بین

( بر ا ن باور استک 2014) 5 ااز  الباخای با ه  پیوست ا عم  م با صتورت م موعا

آموا گتاا برای ورور با  ا نیستتت ین نیش مورر ان ظتار از آموزش آمار   ررا رانش

ها فراه   ررا  ظ باشتز  از ا ن رو نیش رانختگا ای و توستعا جامعا م فضتای حرفا

ر زی رر تولیز عل  و ان یان آا با ستتیستت   پو ای آموزشتت  جهک پژوهش و برناما
 

1 Royal Institute of British Architects 

2 American Institute of Architects 

3 Architects Registration Boards 

4 Alagha 

5 Altbach 
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ای و م عهتز جهتک مؤثر وادح شتتتزا اا و رر حیییتک تربیتک افرار حرفتارانش آموا گت

 ,Cramer ;36  ص   1396باشتز )ماصتورنژار   ستیست   آموزشت  و اشت رال   ارآمز م 

2003p ppppp p ppppp  2017  pp  153-155) آموزش رانختتگاه  معماری،      اما نظا

ای اور رر  اتز  تا هیحگونتا ر تزگتاه  نستتتبتک بتا آ اتز  حرفتاافراری را تربیتک م 

هتا پ  از فرااتک از تحصتتتیت  رر جتامعتا رهتا  جتامعتا نتزارنتز و بتا  ولتا بتاری از انتزوا تا

-80  ص   1396موحزی   ;142  ص   1395توتونح  میز     &شتونز )ار   پور م 

83;  Jamal & Ainah, 2015, p. 123) نیتازهتای  هتا بتا تز بتا رر نظر گرف ن    رانختتتگتا

ها را ا   آاگوناگوا و رر حان ترییر جامعا، فضتا   مااست  را مهیا ستازنز و با گونا

هتای اور لحتاک  رر   تا ب واناتز بتا آموزشتتت  اثربیش، راهامتا   و هتزا تک  رر برنتامتا

 ,Tremblay ;152-151  ص  1397رژپستاز     &معماراا را با عهز  بگیرنز )فیضت   

Lalancette, & Roseveare, 2012)و رر دال      ن مه  با ررستت   ا ا   ، رر صتتورت

رر جهک  ابز  ا م یصتت  پرورش م   یابز، فرر ها و نیازهای جامعا تحیج کیوادع

گیری  البز آا نیش بستتیار مهم  ا  ا اواهز  رر رگرگوا ستتاا ن جامعا و شتت  

  (Olweny, 2017, pp. 308-309; Schreiber, 2010  ;88-87  ص   1394)تی  زار    

افزا ش مهتارت ارتبتاطتات مؤثر، همحاین ا ن موضتتتو  بتاعت   هتای فرری متاناتز 

مستتتوولیتک پتذ ری  اورآگتاه ، ت  ر ان یتاری، اور متز ر   ، توانتا   حت  مستتتألتا و  

( رر اصتوص تربیک و 1382عیست  ح ک )  (Jackson, 2015) اج ماع  اواهز شتز 

بتاشتتتز  تا وپرورش معمتار آا استتتک  تا پرورش معمتار و اهمیتک آا بر ا ن نظر م 

ها و  ژگ ، با  ختتف و پرورش ویااص از معمار     هزف دراررارا شتت   و تعر ب

    ر   و بسذیدرار ره یز معمار و نا معماریشاگرر پرراا ا و هزف را تول یاس عزارها

ضتتترورت     را بتا وجور اواهتز آورر  پرورش معمتار هاگتام  ی تا معمتار اور معمتار

ارزش آموزش  ک م لوب بور  و  یت یموجور فتادتز    یروز و معمتار  یابتز  تا معمتار ت م

 رارا را نزاش ا باشز« 

 ها  ارتداط بازار کار و آموزش  . نظریر4-2

ها بزوا رر نظر گرف ن ترییرات و  بر ا ن باور استک  ا توستعا رانختگا   1رارنزوف

هتای آموزشتتت  بر طبج ترییر و تحوالت جتامعتا، بتاعت  انح تاط ت تز تز نظر رر برنتامتا

هماهاگ  رشتز آموزش همگا  با رشتز   رشتز آا جامعا اواهز شتز و با مستولا مه 

   با ستتمک و ستتو   ر و تحوالت جهانیی  تر (Munro, 2019)  ازجامعا اشتتار  م 
 

1 Dahrendorf 
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براورر بتا    یبرا   اتاصتتت  یهتارور  تا افرار را بتا فراگرف ن رانش و مهتارت ش میپ 

افرار توجا    یریارگ ن مستت لز  آا استتک  ا با   از و ا ازماز میفرارو ن  یهاچالش

ز  رانش و مهارت  یامروز زا  یختترفک هاین استتک  ا اال  پ  را اع یار بر ا شتتورز ز

ز با  ن رو، آموزش بایاز رارر  از همین  یریارگ استتک و  ستت  رانش و مهارت ه  با 

ختتت ر افرار یب  یریارگ ش برور و موج  یهای اور پ تر  ررا برناماستتتمک اثربیش

موانح بازار  ار و با طور    عوامل   ا نیاز رانش پژوهاا رر فراگیری     شتور  شااسا

مه  و   یاز میولتا هتا     بتاشتتتز،  رانش  تاربرری برای فعتالیتک رر حرفتا معمتاری م 

م  اوت استک    یریارگ   یبالیو  افرار برا    مورر پژوهش رر بح  آموزش استک  توانا

عمل رری م  تاوت اواهاتز    ایگونتاگوا فضتتتای حرفتا  یهتاکیتو همحاین رر مودع

های ااص اور را ا ا هر دستتمک از حرفا و ژگ  راشتتک  توجا با ا ن گوناگون  و ا

-Al ;1397رژپستاز    &استک )فیضت     یضترور  یریارگ تر شتزا رارر، برای اثربیش

Alawneh, 2011)(  مع یز استک  ا جزا   عم  فضتای حرفا1380  ن یست ) ای از

ستتتکز جامعا و یها  نحا   بر آا    ضتتتعف نظا  آموزشتتتیتاها با رل  هارانختتتگا 

ز با طل  نیازهای اور از ستیست   رانختگاه  رر جهک  ز بایهای می لف آا نبیش

بهبور و ح  مخت الت و وضتعی    ا رر فعالیک اور با آا مواجا هست از، مؤثر وادح 

ز یتول یز تیاضتتا ارتباط بردرار  از باا ا ب وانز با آموزش عال    ا  یشتتونز  جامعا برا

ز عل  و ین رو تیاضتا )تولیعل  و تیاضتای ارالا ازمات علم  راشت ا باشتز و اصتوال هم

ای بتا نتا  نظتا  آموزش عتال  را رر ر م موعتا تیتاضتتتای ارالتا اتزمتات علم ( وجور ز

 تر از رانختتگا  تیاضتتای صتتزور مزار شی از  اما ا اوا جامعا ب جامعا توجیا م

ها  ز رانش و ازمات علم  رانختگا یرانختگاه  رارر و چازاا م یاضت  و مختود تول

ستک  همحاین رولک با  ا رن گروه ، ا  ار زمیاا برای توستعا سترما ا اج ماع  و ین

های موجور گررر )ن یست    ها و فرصتکها  ، موج  شتااستا   ظرفیکتزبیر ستیاستک

1380;  Skivington, Benzeval, & Bond, 2014; Hällsten, Edling, & Rydgren, 

2017)  

 ها  جهانی شد  و تأثیر آ  بر جامعر. نظریر4-3

ها از دبی  ستیاستک، امایک، بستیاری عرصتاجهان  شتزا ترییرات چختمگیری رر 

اد صتار، فرها ، هو ک و ایر  با وجور آورر  و ستب  فراموش شتزا معماری بوم   

  ص   1389عز زی   ;739  ص   1398رست م     &گخت ا استک ) ر م   همز  ای  

راا رو نو  ر زگا  وجور رارر   ا   شتزا بر نظا  آموزشت   ر جهانیتأث     رر بررست(44
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راناز و برا  آا را چالختت  رر نابستتامان   برا  آنرا فرصتت   برای ارتیا آموزش م 

راناز  گرو  اون بر ا ن باورنز  ا جهان  شتزا م    یو ترب   ، آموزشت ، فرهاگ   هو

،   ییتل   ، برناما ررستت  ، تمر ز زرایستتاز   نظیر توجا با اصتتوصتت    فرصتتک ها

 ار  راا ا ا  ارر، صتلت و آموزش مزاو  رر برناما ررست   ک مل خت ر بر هویب  زیتا 

اا  ظ جر  از  گرو  رو  با ر زی ما  ، مع یز با ا ن هستتت از  ا جهان  شتتتزا 

ها،  ها، برنامایریجهک گ  یرارر با نحو  استک  ا ستع   و فرهاگ  ، اج ماع یاد صتار

    ظ نظا  واحز جهان را جهک   کی  و تربیتعل یها، ستتتاا ار، اهزاف و مح وو یشتتت

ک ی  و تربیتعل یف اهزاف و مح وین امر موج  تضتتع ک ستتود رهز  ای  و تربیتعل

و    را از حالک مل    یو ترب  آموزشت یری  گیک تصتم شتور و مر ز م   و مل   محل

ای  آورر  ا ن مسالا بیخ ر رر حوز  فضای حرفا رر م  و جهان  با حالک فرامل  محل

هتای جهتان  شتتتزا  تا رو تارو   بتا چتالش  تتأثیرگتذار و چتالش برانگیز بور  استتتک  رر

های آموزشتت ، فرهاگ  و اد صتتاری با وجورآورر ، های استتاستت  رر زمیاارگرگون 

های بستیاری شتز  استک،  ا رر ا ن شترا    ر زی رر ا ن حوز  رچار نابستامان برناما

های آموزشت ، اور را با جامعا ت بیج رار  و ها موظ از با ترییر ستر ح برنامارانختگا 

   ;1397مهرعلیزار      &ب واناتز نیتازهتای آا را رفح و مهیتا ستتتتازنتز )عبتزالله   

;Arokiasamy, 2011    59  ص  1388رانخگرمیز)  

   پژوهش. چارچوب نظر4-4

های دب ، چارچوب نظری ا ن پژوهش  براستاط مبان  نظری ارالا شتز  رر بیش

مؤ ز نیش مه  رانختگا  رر توستعا معماری جامعا و تعیین شتز  ا ن چارچوب نظری 

همحاین بر استتتاط ا ن بتاشتتتز   همحاین تتأثیر م یتابل   تا جتامعتا بر آا رارر م 

عمل رر بتال بح  هتای ررستتت  و  متامستتتالت  موجور رر جتامعتا بر موفییتک برنتاچتارچوب  

هتا و ام تانتات بوم  برای بروا رفتک همحاین ظرفیتکگتذارنتز   تتأثیر م   آموا گتاارانش

های تحمی  شتز  نختأت گرف ا از رونز جهان  شتزا معماری و رفح تما   با ح از را 

 گررنز رر ا ن چارچوب تبیین م جهک ان ا  اصالحات،   هاآااس  ار  از 

 مفهومی پژوهش بر اساس چارچوب نظر . مد  4-4-1

ابعار گوناگوا اج ماع ، فرری، رانختتگاه  و  برای تعیین مزن م هوم  پژوهش،  

  مورر بررست  درار گرف از  همحاین با مرور پیختیاا بر استاط چارچوب نظری  جهان 

بر    آموا گتاا مختتتی  گرر تزرانشعمل رر  پژوهش، عوامت  اج متاع  تتأثیرگتذار بر  
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بین مستتتالت  موجور رر جتامعتا و ا  تای نیش  مختتتی  شتتتز  تا    ا ن استتتاط

بتا توجتا بتا  راب تا معاتا  آموا گتاارانش بتا طور  ت   ت ز تا و   راری وجور رارر  

با   موجور موانحهای ان ا  شز  مزن م هوم  ز ر ارالا شز  بر اساط ا ن مزن،  تحلی 

تیستی  شتزنز  های موانح ستیاست ، اد صتاری، ز رستاا   و مز ر     رست ا با عاواا 4

 ( 1باشاز )ش  های مربوط با اور م  زا  رارای شاا    ا هر

 

 

 

 

 

 

 

با ت یا بر مزن م هوم  ارالا شتز  رر   MAXQDAافزار ستس  با است  ار  از نر 

هتای تبیین  ااتز  متزن تعیین گرر تزنتز  چتارچوب نظری ا ن پژوهش، شتتتتاا 

 (   2)ش  

 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل

-رانش پیش روی موانح

 رر جامعا معماری آموا گاا

 

موانح 

 سیاس 

موانح 

 اد صاری

موانح 

 ز رساا  

موانح 

 مز ر   
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آموا گتاا معمتاری و  موانح اصتتتل  پیش روی رانشهتای فود  بر استتتاط  تاف تا

 گررنز   ارالا م  1ها رر جزون مرتب  با آا  هایشاا 

 ها شاخص  موانع اصلی  ردیف 

 سیاسی  1

 ای هایی برای گسترش بخش حرفهعدم توجه بخش دولتی به سیاست -1

راستای ایجاد  نبود امنیت اقتصادی و سیاسی برای کارآفرینان رشته معماری در   -2
 آموختگاندانشای و مشارکت فضای حرفه

 اقتصادی  2

 فقدان دسترسی به اعتبارات و خدمات حمایتی -1

 فقدان حمایت بانک ها و مؤسسات مالی -2

مشکل تأمین سرمایه اولیه و نقدینگی الزم مانعی برای شروع کسب و کار   -3
 ای حرفه

 زیرساختی 3
از واحدهای تحقیقاتی رشته معماری در راستای گسترش حمایت اندک دولت  -1

 ای فضای حرفه

 معماری آموختگان دانشپیش روی   اصلی موانع های شاخص .1جدول 

 زیر عوامل متغیرهای تحقیق - MAXQDA. نقشه تحلیل کیفی 2شکل 
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 . روش پژوهش 5
ا  ختتتاف     -رر پژوهش حتاضتتتر نو  تحییج  تاربرری و روش م تالعتا تحلیل 

استتتک  تا رر اب تزا بتا بیش   1بتاشتتتز  ا ن پژوهش مب ا  بر طرت پژوهش تر یب م 

هتای تحییج رر بیش  بتا ا ن صتتتورت  تا برای تعیین شتتتاا   آاتاز گرر تز   2 ی  

ستاا ار اف ا است  ار  شز  برای شرو   ی  ، با توجا با هزف پژوهش از مصتاحبا نیما

های مصتاحبا بر استاط پیختیاا پژوهش، مبان  و چارچوب  فرا از مصتاحبا اب زا ستوان

رر   های اصتتل  مختتی  شتتز مختتی  گرر زنز  ستتؤان تحییج  اهزاف نظری آا و

، با اس  ار  نمونا مااس تعیین برای ضمیما الف ا ن تحییج آورر  شز  اسک  سس  

رر حوز   استتاتیز رانختتگاه   ن ر افرار ابر  و  30گیری هزفماز، تعزار  از روش نمونا

از  رر شتتهر تهراا ان یاب گرر زنز و رر زماا تیر ب  پانزر  تا ستت  ردییا، معماری

ها ضتتب  و پ  از آا با حذف م ال   اراما پاستت ها مصتتاحبا صتتورت گرفک  رر آا

ت راری و اضتاف ، ن ات استاست  و مه  است یرا  و ثبک شتزنز  رر مرحلا بعز با ماظور  

های  ها برای  اف ن شتتاا  ختتف ارتباط ررون  اجزا و عااصتتر تختت ی  رهاز  رار 

 لمات  لیزی  است  ار  گرر ز  ستس      MAXQDAافزار تبیین  ااز  موضتو  از نر 

 لما   67با تعزار   3و بر ا ن استتاط   زهای اولیا های مصتتاحبا  زگذاری شتتزرار 

با ماظور ،  4 زهای محوری   زها و م اهی  بزستک آمز ا ن    با تحلی  مختی  شتزنز

های ا ن تحییج بزستتک آمز  ستتس  با استت  ار  از  زهای محوری  شتتاا تعیین 

بست ا ا  ار  رر و با   یاپژوهش، محیج پرستختاامابزستک آمز  از بیش  ی   ا ن 

ز یاستت  ار  از آا با عاواا ابزار جمح آوری اطالعات بر استتاط روش رل  ، از استتات

ای نظر ستا    رر  جهک ان یاب و نیبگاا فضتای حرفا آموا گاارانشرانختگاه ،  

 
1 Mixed-Methods Design 

2 Qual First 

3 In vivo Codes 

4 Axial Codes 

 عدم حمایت دولت از توسعه صنایع کوچک و متوسط رشته معماری  -2

 مدیریتی  4

 های دولتیعدم حمایت سازمان -1

 های غیر دولتیعدم حمایت سازمان -2

نظارتی در بکارگیری صحیح  ها و نهادهای میانجی و عدم حمایت سازمان -3
 دانش آموختگان

 آموختگاندانش ای برای جذب  های حرفهعدم حمایت بخش  -4
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با  گیری تصتارف  است  ار  شتز  اتعزار نمونا مااست  رر بیش  م  از روش نمونا

رلی  مختتی  نبورا تعزار جامعا آماری، برای محاستتبا تعزار نمونا های مورر نیاز 

ن ر برای نمونا   384و تعزار    است  ار  گرر ز عزر ثابک  و راابرای ان ا  پژوهش، از 

گیری بیش  م  ان یاب شتزنز  شتا اا ر ر استک  ا با توجا با ام اا از رستک رف ن 

ها  لف از جملا عز  تما   با پاست  رارا، پرستختاامابرا  از نمونا ها با رال   می 

  ن ر رر پژوهش شر ک  ررنز    384برای تعزار بیخ ری ارسان گرر ز  ا از ا ن تعزار  

استت  ار  گرر ز  برای ا ن ماظور رر مرحلا  1برای روا   ا ن تحییج از روا   صتتوری

ر  شتتتز و ررصتتتز تعزار نمونا، پرستتتختتتااما اولیا جهک پاستتتیگو   را 10اون با 

بازاوررها   جهک اصتالت پرستختااما  اذ گرر ز و پرستختااما اصتالت شتز  همحاین  

بعز از اصتالت تعزاری از پرستختااما برای ابرگان   ا رر زمیاا موضتو  تبحر راشت از 

نظر نما از   پرستختااما اظهار 2فرست ار  شتز تا رربار  روا   صتوری و روا   مح وا  

رحلا بعز رر پرستختااما لحاک گرر ز  برای ستا ش  ها رر م ا نظرات پیختاهاری آا

پ  از بررست    بزستک آمز  77/0از ضتر   آل ای  رونباخ است  ار  شتز و عزر    3پا ا  

 ,Wang, 2009; Doane & Seward)ها  روا   و پا ا   و اطمیااا از نرمان بورا رار 

(2003  Cramer ;2011  ، و    4های با رستک آمز  و ان ا  تحلی  موازیبا وزا ره  رار

،  6 ر و ژ ، و بررستت  میارSPSSتوستت  نر  افزار   5رر اراما با تحلی  عامل  ا  ختتاف 

ن ا ج با صتتورت نمورارها و جزاون مختتی  گرر ز  رر پا اا پ  از ت ز ا و تحلی  

هتای پژوهش، ن تا ج ا ن پژوهش  هتای بتزستتتک آمتز  از تحلیت   ی   و  م  رار رار 

 مخی  گرر ز 

 تحقیق   ها افتری. 6

 . پاسخ بر سوا  او  تحقیق بر اساس تحلیل کیفی1-6

های مرحلا  م ،  ون تحییج با ماظور تعیین شتاا برای پاست  رارا با ستوان ا

و با    MAXQDAهای با رستک آمز  از مصتاحبا شت اه  با است  ار  از نر  افزار  رار 

ترتیت    ا ن  بتا  توجتا بتا چتارچوب نظری ا ن تحییج مورر بررستتت  درار گرفتک  
 

1 face validity 
2 Content validity 

3 Reliability 

4 Parallel Analysis 

5 Exploratory Factor Analysis 

6 Eigenvalues 
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هتای  ل  تتأثیرگتذار بر عمل رر رانش آموا گتاا معمتاری مختتتی  شتتتز  شتتتاا 

ی پاست  رارا با ستوان رو  تحییج اب زا آمار توصتی   پاست  رهازگاا  (  برا1)جزون

، فراوان  ستن و میزاا تحصتیالت جامعا 4و   3های  رر شت  مورر بررست  درار گرفک   

 آماری نما ش رار  شز  اسک:

 

 

 

 

 

 

 

 های پرسخااما، ارالا شز  اسک فراوان  نسب  برای گو ا 2رر جزون  

 

 
 کشیدگی چولگی انحراف معیار  میانگین  گویه

Q1 02/4 715/0 030/0 - 037/1 - 

Q2 16/4 700/0 247/0 - 951/0 - 

Q3 45/1 672/0 172/1 100/0 

Q4 45/4 721/0 944/0 - 484/0 - 

Q5 96/2 690/0 044/0 893/0 - 

Q6 01/2 700/0 014/0 - 954/0 - 

Q7 97/2 731/0 044/0 122/1 - 

Q8 17/4 717/0 272/0 - 032/1 - 

Q9 25/4 641/0 292/0 - 689/0 - 

Q10 99/3 677/0 006/0 813/0 - 

Q11 08/4 735/0 140/0 - 137/1 - 

 

 . فراوانی سن پاسخگویان3شکل  . فراوانی میزان تحصیالت پاسخگویان4شکل 

233
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 های پرسشنامه . آمار توصیفی گویه2جدول 
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 . پاسخ بر سوا  دوم تحقیق بر اساس تحلیل عاملی2-6

رانش   عمل رر  بر  تتأثیرگتذار  عوامت   مه ر ن  تعیین  ماظور  بتا  ا ن مرحلتا  رر 

آموا گاا معماری، از تحلی  عامل  ا  ختاف  با شترت ز ر است  ار  شتز  با ا ن ترتی  

شتتاا  پ  از تحلی  اب زا   و استت یرا    11های مورر بررستت ،  با توجا با گو ا

یر، عوام  م زر نامگذاری  و ت ستت  1هاعوام ، گررش شتتز  و پ  از  اهش شتتاا 

هتا  نمونتا   تاتاستتت   ل  KMO3ار  یتمع  یو میتزار عتزر  2ج آزموا بتارتلتک گرر تزنتز  ن تا

 = Sigآزموا بارتلک ) یرار  را نختتتاا رار  و ستتت ت معا     عاملیان ا  تحل یبرا

ها  استتک، مااستت  بورا رار  605/0   ا برابر با  KMOار  یمع  ی( و میزار عزر000 0

 ( 3را نخاا رارنز )جزون     عاملیان ا  تحل یبرا
 

 و آزمون بارتلت KMO. نتایج آزمون 3جدول 

 

بر استتاط تحلی  آماری ان ا  شتتز  رر باال رر اراما مهم ر ن عوام  تأثیرگذار بر 

 گررر عمل رر رانش آموا گاا معماری مخی  م 

 آموختگا  معمار تأثیرگذار بر عملکرد دانش عوامل مهمترین تعیین. 1-2-6

ررش نها    عام  با رسک آمز  سس  با گ 4ها تعزار رر اب زا با گررش اولیا گو ا

ها    ا با ه  همبست گ  رارنز و رست ا بازی ها جهک رستیزا با گو او  اهش گو ا

ز ر عام  نها     7عام  اصتل  و   3اصتل  با بررست  میار ر و ژ ، تعزار   عوام ها رر آا

 ( 5( )ش  4بزسک آمز )جزون

 
 

1 Dimension Reduction 

2 Bartlett's Test 

3 Kaiser-Mayer-Olkin 

 605/0 الکین  -میر -کفایت حجم نمونه کیزر 

 آزمون کرویت بارتلت 

Approx. Chi-Square 458/270 

 21 (df)درجه آزادی 

 Sig. 000/0) (سطح معنی داری 
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 . عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی و تحلیل موازی4جدول 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

عوامت  رر تحلیت  عتامل ، مهم ر ن عوامت  رر ا ن مرحلتا بتا استتت  تار  از گررش  

 تأثیرگذار بر عمل رر رانش آموا گاا معماری مخی  گرر ز 

 

 

ها شاخص  

 مقدار گردشی بارهای مربع  مقدار استخراجی بارهای مربع  مقادیر ویژه 

 جمع کل
درصد  

 واریانس

درصد  

 تجمعی 
 جمع کل

درصد  

 واریانس

درصد  

 تجمعی 
 جمع کل

درصد  

 واریانس

درصد  

 تجمعی 

1 705/1  355/24  355/24  705/1  355/24  355/24  705/1  355/24  355/24  

2 206/1  255/17  579/41  206/1  255/17  579/41  206/1  255/17  579/41  

3 192/1  031/17  610/58  192/1  031/17  610/58  192/1  031/17  610/58  

4 899/0  849/12  459/71        

5 872/0  462/12  921/83        

6 811/0  583/11  504/95        

7 315/0  496/4  000/100        

 . نمودار دامنه کوه برای تعیین تعداد عوامل5شکل 

نمورار راماا 

  و 

ار 
یز

م ژ 
و 

 

 هاشاا 
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 برا  تعیین مهمترین عوامل تأثیرگذار  گردش عوامل. 6-2-1-1

ان ا    1نیمیر ک اوبل با روراا مورب و با استت  ار  از روش را     عاملیاب زا تحل 

درار گرفک   م  است یرا  شتز  مورر بررستن عوایب    همبست گ   ضترا شتز و ماتر

از دزر م لج     همبستت گ ظ از ضتترا چ ی  نختتاا رار  ا ه (  ا ن ماتر5)جزون  

همبست ا بورا عوام  وجور نزارر  باابرا ن   یبرا   لین رل ستک، باابرایبزرگ ر ن 32/0

عام  استت یرا  شتتز  با   3، ارتباط 2با روراا م عامز و با استت  ار  از روش وار ما  

 (   6 اهش  اف ا پژوهش مورر بررس  درار گرفک )جزون    یهاشاا 

 

 
 های پژوهش به روش واریماکس. دوران نهایی شاخص6جدول 

 

 

 

 

 
1 Direct Oblimin 

2 Varimax 

ها شاا   
 عوام 

1 2 3 

Q29 912/0    

Q23 909/0    

Q15  731/0   

Q28  566/0 -   

Q13  565/0   

Q14   696/0  

Q27   675/0  

 3 2 1 عوام 

1 000/1  123/0 -  007/0  

2 123/0 -  000/1  028/0  

3 007/0  028/0  000/1  
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هتای تحلیت  عتامل ، عوامت  نهتا   تتأثیرگتذار بر عمل رر  رر ارامتا بر استتتاط  تاف تا

 گررر آموا گاا معماری و مهم ر ن ا ن عوام  ارالا م رانش  

 عوامل نهایی تأثیرگذار بر عملکرد دانش آموختگا  معمار   . 2-2-6

اب زا با توجا با بررست  ن ا ج حاصت  از تحلی  عامل  مب ا  بر روراا وار ما  ،  

عوامت  نهتا   مختتتی  گرر تز  ستتتس  بتا استتت  تار  از ن تا ج بیش تحلیت   ی  ،  

عوام  نها   تعیین شتتز ،   7ازی و نو  ا ن عوام  مختتی  شتتزنز  جزون  برستت ا

 رهز ها را پ  از تحلی  عامل  نخاا م بازی و نو  آارس ا

 

 عوامل نهایی تعیین شده پس از تحلیل عاملی . 7جدول 

 

 ها شاخص عوامل 
  نوع

 عامل

 عامل او 

Q29 
ها و نهادها  میانجی و نظارتی در  عدم حمایت سازما 

حمایتی  بکارگیر  صحیح دانش آموختگا  

 و قانونی
Q23 

-دانش ا  برا  جذب ها  حرفرعدم حمایت بخش

 آموختگا  

عامل 

 دوم 

Q15 
هایی برا  گسترش  عدم توجر بخش دولتی بر سیاست

 ا  بخش حرفر

 سیاسی
Q28 

حمایت اندک دولت از واحدها  تحقیقاتی رشتر معمار   

 ا  حرفردر راستا  گسترش فضا  

Q13 

ندود امنیت اقتصاد  و سیاسی برا  کارآفرینا  رشتر 

 ا  و مشارکت معمار  در راستا  ایجاد فضا  حرفر

 آموختگا  دانش

عامل 

 سوم 

Q14 
مشکل تأمین سرمایر اولیر و نقدینگی الزم مانعی برا   

 اقتصاد  ا  شروع کسب و کار حرفر

Q27  اعتدارات و خدمات حمایتیفقدا  دسترسی بر 



550  1401تابس اا    ♦  2شمار     ♦  11سان    ♦  اج ماع  فرهاگ     راهبرر    

 

 

 

 گیر نتیجر. 7
رستت ا موانح  4های ان ا  شتتز  رر بیش  ی  ، م ریرها با با توجا با بررستت 

ز ر عام  تیستی  شتزنز  پ     11ستیاست ، اد صتاری، ز رستاا   و مز ر    با همرا  

 3های حاصتتلا،  از ان ا  نظر ستتا   رر مورر موارر فود الذ ر و بررستت  آماری رار 

های موانح حما    و دانون ، ستتیاستت  و اد صتتاری با رستتک آمز و عام  نها   با نا 

مورر رارای تأثیر بیخت ری رر عمل رر  7شتاا  مه ،   11مختی  شتز  ا از تعزار  

ها ای هستتت از  ا رر ز ر با توصتتتیف آامعماری رر فضتتتای حرفا آموا گاارانش

 پرراز  :م 

دتتانون :   و  حمتتا     بعتتز  حرفتتابیشحمتتا تتک    -1رر  جتتذب  هتتای  برای  ای 

باشتتز و بر همین استتاط از ها بستتیار مه  م با توجا با توانا   آا آموا گاارانش

ها رر زمیاا تیصتتصتت  مورر نظر با به ر ن شتت   بهر  بگیرنز  شتتا ز  های آادابلیک

های معماری راشت ن مزر  برای است یزا  را از شترا  ختاا حذف  بستیاری از شتر ک

تواا رر اار  از محی  رانخگا  ه  با آا ها    ا م اً   سری توانا  انز و صرف رر 

ها، نهار نظارت   رستک پیزا  رر را ان ظار راشت ا باشتاز  ا ن عز  هماهاگ  بین شتر ک

ای  زنز و رر فضتتای حرفاها با ا ن مستتألا رامن م ها و عز  حما ک آاو رانختتگا 

    و نظارت   ان یها و نهارهای مازمااست-2آورر   معماری  ختور آشت  گ  با وجور م 

ن  اواهاز اما ا یهای معمارهای شتر ککیشتهر و فعال یمایرر ست  ار مهمینیش بست

 شور ها ان ا  م ف توس  آایار ضعیمه  با ش   بس

ای  های رول   رر راست ای ارتیاء مؤثر فضتای حرفاستیاستک -1رر بعز ستیاست :  

شور  رولک  ا معماری رر رسک افرار نارب  م باشتز و ا ن اور ستب  اف ارا جر انم 

چتا برای رفح نیتازهتای ز رستتتاا   اور و چتا رر حتالتک معمون و برای امرار معتاش  

مرر  با ز از نیبگاا رر ا ن زمیاا مختتاور  بگیرر و چارچوب معیا  فراه  ستتازر تا  

  واحتزهتای تحیییتات  -2زمیاتا رفح تمتام  موانح متذ ور رر ا ن پژوهش فراه  شتتتور   

تواناز رر راس ای ارتیاء معماری و فرها  بوم   خور راش ا  نیش بسیار مهم  را م 

های نو ها باع   اهش انگیز  معماراا رر الج ا ز باشتتاز و عز  حما ک رولک از آا

توانز هماا سترمختج و الگوی مااست  فعالیک  های ا ن واحزها م شتور  پژوهشم 

ت با ز از رن ا ن ستترزمین با وجور آ ز مراجعا  معماراا باشتتز و ح ماً محور تحیییا
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های رنیای ارب، نااورآگا  الگوی آناا رر رهن ما  ح بستتیار با ماابح و بررستت  را 

نیش  ارآفر ااا معمار با عاواا الگو برای ستتا ر معماراا بستتیار مه     -3نختتیاز   م 

 از   وارر م باشتتتز  ا عز  توجا و حمتا ک رولک از آناا با حرفا معمتاری ل متا م 

 با ز فضا   امن چا از جهک معاوی و چا از جهک ماری برای آناا مهیا باشز 

 آموا گاا رانشبا تأمین سرما ا اولیا و نیز اگ  الز  برای    - 1رر بعز اد صاری:  

انز و  ای با معیارها    ا آموا اباع  افزا ش انگیز  جهک شرو   س  و  ار حرفا

شز    اواهز  نهارها    ا   ارآفر ا   و  رولک  توس   با ز  ا ن  ا  بر  عالو   مه   ا ن 

تواناز آا را مهیا سازنز، رر اا یار معماراا درار بگیرر، رر هاگا  تحصی  نیز با  م 

ازمات  رر   -2های وصون با آا با رانش آموا گاا تزر   شور   صورت االدانا را 

ا اصوص  با  و  برای  ارآفر ااا  معاوی  و  ماری  حما ک  تازگ   جهک  با  فراری  ا 

ای و ارتیاء معماری اواهز شز   انز، باع  رونج  س  و  ار حرفاشز  آموا گاارانش

پژوهش و ارالا راه ارهای م عزر رر زمیاا تمام  عوام  ا ن سا مانح و با اصوص  

 های آت  باشز  توانز مسولا شرو  پژوهش عوام  نها  ، بسیار مه  بور  و م 
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 بع و ماخذمنا
م لا آموزش  (  آموزش عال  و دابلیک های اش ران رانش آموا گاا  1396ان ظاری  ی  ) •

  25-1(   3)8عال  ا راا  

(  تحلیل  نیارانا از رونز تار ی  آموزش عال  رر ا راا   1392 ر   اف     ) &بادری  ا    •

   57-23(  1)4پژوه  فرهاگ   جامعا

 تهراا: نخر فضا  نگاه  با پیزا   معماری نو رر ا راا (  1388باور  ط  ) •

ای رر فرا از  های ان یان م اهی  ساز  (  مخ الت و پیحیزگ 1394تی  زار      ) •

  98-87(  4) 20معماری و شهرسازی  -نخر ا هارهای ز باآموزش معماری   

ای رر  موزش و  ار حرفا(  ارز اب  ارتباط آ1399ش ا       ) &ح ازی  ص    •

  378-365(  2)15فااوری آموزش  معماری  رش ا

 ( 14)14هارهای ز با  (  آموزش معماری و ب  ارزش  ارزش ها  1382ح ک     )  •

(  بررس  سیر تحون فضای معماری  1393سمیع   ا  ) &ازابیخ   ط   فروتن       •

)نمونا مورری: مزرسا  مزارط براساط ارز اب  نیش نظا  آموزش  حا   بر آنها  

   74-61(  37)12باغ نظر  سسهساالر، رارال اوا و ربیرس اا البرز(  

(  فه  مسالا طراح  رر آموزش معماری بررس  مؤل ا های مؤثر  1388رانخگرمیز   گ  ) •

   37هارهای ز با  بر فه   اف  از مسالا طراح  با عاواا آاازگاه  برای طراحاا مب زی  

59-68  

(  سا ش میزاا آگاه   1398جاو زی نژار     ) &صالت آهاگر      تیزدل  زنوزی  ط    •

  233-207(  8)31راهبرر اج ماع  فرهاگ   ای معماری   ون پا اعاما مرر  از اص

پرر   معماری رانخگا  هار شیراز با تأ یز بر تعام  آموزش و  (  1391صزرا    گ  ) •
 رانخ ز  معماری  رانخگا  شیراز  حرفا 

بررس  ت بیی  و تحلیل  سیر تار ی  آموزش عال  ا راا با  (   1389طر    حسیا   ت  ) •
تحوالت اج ماع  ادصاری، سیاس  و فرهاگ  مؤثر بر آا رر سا رور  داجار،   تأ یز بر 

رانخ ز  روانخااس  و علو  تربی    تهراا: رانخگا  عالما  پهلوی و انیالب اسالم  

 طباطبا   

(  تاثیر جهان  شزا بر نظا  تعلی  و تربیک ا راا   1397مهرعلیزار   ی  ) &عبزالله        •

   56-27(  3)9 راا  م لا آموزش عال  ا

(  ضرورت نظا  ماع ف آموزش معماری رر راس ای پاسیگو   با  1389عز زی  ش  ) •

  52- 43(  7)4هو ک شهر  های جهان  و بوم  پا زاری  چالش
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های آموزش معماری رورۀ  (  ارز اب  برناما1395توتونح  میز      ) &ار   پور  ا    •

(   10)5م العات معماری ا راا   های فرهاگ   ؤل ا ارشااس  رر ا راا از ماظر توجا با م

141-160  

های  ارگیری رانخ و اا برای ارتیای  (  وا اوی سبظ1397رژپساز  ط  )  &فیض        •

م العات معماری  آموزش معماری )م العۀ مورری: رانخ و اا معماری رانخگا  ارومیا(  
   169-149(  14)7ا راا  

(  رونز جهان  شزا فرها  و تاثیر آا  1398رس م   ف  ) & ر م   ث   همز  ای       •

تحیییات اد صار و  اس اا  ررس اا(   تسا،بر معماری روس ا   )مورر م العا: روس ای گ 
  755-737(  4)50توسعا  خاورزی ا راا  

(   2)27ص ا   (  ارتباط آموزش معماری و رجحاا ف ری رانخ و اا  1396ماصورنژار     ) •

35-48  

پژوهش مز ر ک  های اش ران رانش آموا گاا  خاورزی  (  بازرارنز 1396موحزی  ر  ) •
   95-79(  41)9آموزش  خاورزی  

هو ک  (  بررس  سبظ های  ارگیری رانخ و اا رش ا معماری  1397میرمراری  ط  ) •
   64-49(  3)12شهر  

تحلی  نظا  آموزش عال   مؤسسا پژوهش و برناما ر زی آموزش  (  1380ن یس      ) •
عال )طرت نیازسا   نیروی انسان  م یص  و سیاسک گذاری توسعا ماابح انسان   

  باز اب  از  6تل یج شمار   تهراا: گزارش   خور( 
https://irphe.ac.ir/files/site1/pages/Tarhhaye_Jame/Tarh_Report/4

7-pppppp ppp   
(  الگوی آموزش معماری  1393 املایا  ت  ) &نیزبیخ   ر   برد لو   ش   اسالم   ط    •

   84-75(  2)10هو ک شهر  های محی   گیبسوا  دابلیکبر اساط نظر ۀ

(  ارز اب   ی یک آموزش معماری از  1397نیزبیخ   ا  )  &ر   ن  سور  ت    نیزبیخ   •

ماظر مزرساا )م العا مورری: رانخ ز  هار و معماری رانخگا  آزار اسالم  واحز 

  60- 47(  4)12هو ک شهر  رورهن(  
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 ضمیمر الف 
o آموا گاا معماری رر جامعا با نحو مااس  اس  ار   آ ا از توانا   های علم  رانش

 شورم  م 

o رانش از  اس  ار   و  معماری  آموزش  بین  عوامل   فاصلا  چا  جامعا  رر  آموا گاا 

 انزاا ا اسکم 

o  تیو ک حضور و  معماری  آموزش  رف ا  از رسک  اهمیک  جبراا  برای  ادزامات   چا 

 م یصصاا رر جامعا با ز ان ا  رارم

o آموا گاارانشاز    ک حما  کیمسوول   س  رر جامعا با    و مال   یاد صار  یچا نهارها 

 رنزم یرا بر عهز  بگ یمعمار

o م ر  نییتع  یهااسکیس و  دانونگذار  توس   حما  یشز   رر  -رانشاز    ک دانوا 

نیش مؤثر آناا رر    ک و تیو   بانیتوانز باع  پخ  م  یبا چا نحو  یمعمار  موا گااآ

 جامعا شورم

o ررم  ک رانخگا  و جامعا را تیو نیتواا ارتباط مؤثر ب چگونا م  

o داب  مخاهز  اسکم  آموا گاارانشرر   ا و  ارآفر  اوراش رالفرها   ا آ 

o ا  و  ارآفر   و آمار  اوراش رال  ج را تخو  آموا گاارانشتواا     م  ج چا طر  با    

  ررم    


