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مشكالت و پیچیدگیهای انتقال مفاهیم سازهای در
فرایند آموزش معماری
کتایون تقی زاده
دانشیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،94/8/4 :تاریخ پذیرش نهایی)94/10/15 :
*

چکیده
فراینــد آمــوزش و یادگیری زمانی مؤثر واقع میشــود كه آموزش مبتنی بــر نظریههای علمی ،روشهای
مناسب و بهكارگیری ابزارهای الزم در این مسیر باشد .آموزش معماری نیز به عنوان بخشی از آموزش
عالی از این قاعده مســتثنی نیســت .آموزش دروس ســازهای در دانشــكدههای معماری داخل كشور،
بیشتر تئوری بوده و فاقد هرگونه تجربه عملی و حرفهای است ،لذا حاصل این نوع آموزش در بهترین
صــورت ،جــز تربیــت افرادی دارای قابلیــت ذهنی باال نبوده و امكان به اجــرا درآوردن و خالقیت در آثار
حرف ـهای دانشآموختــگان معماری ،بســیار اندك اســت .در ایــن مقاله ،به ارزیابی ســاختار و محتوای
آمــوزش دروس ســازهای پرداختــه شــده و در نهایــت مشــكالت و معایب موجــود در این نظــام آموزش
اســتخراج و پیشــنهاداتی بــرای رفــع آنهــا ارائــه میشــود .روش تحقیــق ایــن پژوهــش براســاس تهیــه
پرسشــنامهای متناســب با آموزش دروس ســازهای در رشــته معماری برای دســتیابی به نتایج بهتر و
مطلوبتر می باشــد .پرسشــنامه به صورت بســته تهیه شــد که در آن برای هر پرســش ،تعدادی گزینه
و پاســخ انتخــاب و هریــك از پاس ـخها بهگون ـهای تنظیم شــد كه در عیــن منطقیبودن برای آن ســوال،
از پاســخ مربوط به دیگر ســواالت مجزا باشــد .با این روش ،تجزیه و تحلیل و طبقهبندی پاس ـخها نیز
سادهتر انجام شد.

واژههای کلیدی
معماری ،سازه ،تكنولوژی ،آموزش ،یادگیری ،كارگاه آموزشی.
*تلفکس.E-mail: ktaghizad@ut.ac.ir ،021-66409696 :
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مقدمه
یاددادن و یادگرفتن ،دو فعالیت متقابلاند كه ریشه در تاریخ
آفرینــش بشــر دارنــد و تمدن انســانی مدیون ایجــاد موفقیتآمیز
ایــن رابطــه تعاملــی بیــن یاددهنــده و یادگیرنــدگان اســت .ایــن
رابطــه تعاملی هنگامــی كه در موقعیتهای ســازمانیافته و بین
استاد و دانشجویان برقرار میشود ،تدریس نام میگیرد و عبارت
از «مجموعــه فعالیتهایــی اســت كــه توســط معلــم بــه منظــور
تســهیل یــا هدایت یادگیــری در یادگیرنــدگان به انجام میرســد»
(رحال زاده.)38 ،1375 ،
بنابرایــن در دوران كنونــی وظیفــه معلمــان در فراینــد آموزش،
تنهــا اســتقالل واقعیتهــای علمــی نیســت ،آنهــا بایــد موقعیــت
مطلــوب یادگیــری را فراهــم كننــد و چگونــه اندیشــیدن و چگونــه
آموختــن را بــه دانشــجویان بیاموزند .ا گــر روش آموختــن را به آنها
یاد بدهند ،دانشــجویان خود خواهند آموخت .دانشــجویان برای
اقــدام بــه آموختــن باید بــه تفكر مســتقل عــادت كنند .واداشــتن
دانشــجویان بــه تفكــر و اندیشــه ،اصلیتریــن كار معلمان بهشــمار
م ـیرود و معلــم كارآمد كســی اســت كــه یادگیرندگان را با مســائلی
روبهروسازد و برای حل مسائل مطرح شده ،آنان را به اندیشیدن

وادار سازد (جویس و ویل.)55 ،1380 ،
آمــوزش معمــاری نیز بــه عنوان بخشــی از آموزش عالــی ،از این
قاعده مســتثنی نیســت .آموزش دروس سازهای در حال حاضر در
دانشــكدههای معمــاری داخل كشــور ،بیشــتر تئوری بــوده و فاقد
هرگونــه عمل و تجربه عملی و حرفهای اســت ،لذا حاصل این نوع
آموزش در بهترین صورت ،جز تربیت افرادی دارای قابلیت ذهنی
بــاال نبــوده و امــكان بــه اجــرا درآوردن و خالقیــت در آثــار حرفهای
دانشآموختگان معماری بسیار اندك است.
بــا توجــه به این كــه فار غالتحصیالن رشــته معمــاری در عرصه
عمــل از موفقیــت چندانــی برخــوردار نیســتند ،ریشــهیابی ایــن
مشــكل مــا را بــه یكــی از حوزههــای اصلی آمــوزش معمــاری یعنی
حــوزه دروس ایســتایی و ســازه رهنمون میســازد .ســاختار دوره،
محتــوا و ســرفصل آموزشــی ایــن دروس از نقاط مورد بحــث در امر
آمــوزش دانشــجویان معماری اســت .لذا در این مقالــه ،به ارزیابی
ســاختار و محتــوای آمــوزش دروس ســازهای پرداختــه شــده و در
نهایت مشــكالت و معایب موجود در این نظام آموزش استخراج و
راهحلها و پیشنهاداتی برای رفع آنها ارائه میشود.

 .۱آموزش معماری
آموزش معماری همواره در تنش با تجربه معماری بوده است.
ایــن چیزی اســت كه باید باشــد ،زمانــی تجربه آمــاده بهرهبرداری
میشــود ،كــه آمــوزش بــه مثابۀ وجدان ســعی میكند هــر آنچه را
كــه نادرســت به نظر میرســد ،اصــاح كنــد .بنابرایــن از زمانهای
ً
بســیار قدیــم ،معماری موضوعی بوده اســت كه بــه دو روش كامال
متفاوت آموخته میشده است ،تئوری در كالس و تجربه در كارگاه
یــا در دفاتر(مجموعــه مقاالت ســومین همایش آمــوزش معماری،
 .)1387در همین زمینه ویتروویوس میگوید:
«در همه موضوعات ،به خصوص در مطالعه معماری ،دو نكته
»
وجود دارد :چیزی كه معنی دارد و چیزی كه به آن معنا میدهد.
همان طور كه در مورد دانشجوی معماری میگوید«:بگذار تربیت
شــود ،متبحــر در قلــم ،تعلیــم دیــده در هندســه ،آشــنا بــا تاریخ،
دنبالكننــده دقیــق فیلســوفها ،فهــم موســیقی ،داشــتن كمی
نگــذاران ،آشــنا بــا نجوم و
دانــش پزشــكی ،دانســتن عقایــد قانو 
تئوری ماورالطبیعه باشد» (.)Nicol and Pilling, 2000, 1
امروزه چیز زیادی نسبت به زمان ویترویوس تغییر نكرده است،
امــروزه برنامههــای درســی آموزش معمــاری تا حدی شــبیه چیزی
اســت كــه ویترویــوس شــرح میدهــد .دانشــجویان مــا «متبحــر در
ً
قلــم» هســتند (یا امروزه كامپیوتر) ،آنها حقیقتا «آشــنا بــا تاریخ»اند
و در مدارس معتبر «پیرو فالســفه» میباشــند (حتی ا گر فیلسوفها
از افالطــون بــه هایدگــر تغییــر یابنــد) .بــه یقیــن «تعلیــم دیــده در
هندســه»اند ،گرچــه ممكن اســت به كمــك كامپیوتر باشــد .تعداد

مــدارس معــدودی در معمــاری بــه تدریــس موســیقی میپردازنــد.
ممكن است امروزه زبانی را كه شعر به آن زبان گفته شده ندانیم ،اما
با این وجود « ،آهنگ آواز» باقی میماند .شاخهای از علوم پزشكی به
درستی به رشته روانشناسی محیطی اختصاص یافته است .روان
شناســان ،چیزهایی را كه انســانها در اطرافشــان از لحاظ حرارت،
نــور و دیگر شــرایط نیاز دارند ،تشــریح میکنند .امــا راجع به «عقاید
قانونگــذاران» امــروزه هیــچ معماری بدون آ گاهی بســیار شــفاف از
قوانیــن قراردادهــا ،حقوق و مســئولیتهایش در رابطه بــا كارفرما و
پیمانـ�كار قـ�ادر بـ�ه ادامـ�ه نیسـ�ت(.)Nicol and Pilling, 2000, 150

 .۲معماری و مهندسی در گذشته و حال
تقســیم مسئولیت طراحی و ساخت بین دو تخصص معماری و
مهندســی به دوران مدرنیســم باز میگردد .بیش از  150ســال قبل،
معمــاری و مهندســی وظیفــه واحدی بــود كه برای ســاخت بناها و
پلهــا بهكار میرفت .این امر به ســبب ســادگی طر حهــای آن دوره
نبــود ،بلكــه تعــدادی از نمونهها ماننــد كلیســاهای دوران گوتیك،
دارای طر حهــای بســیار پیچیــدهای بودنــد .این كلیســاها توســط
«ســازندگان ماهر» 1طراحی و ســاخته میشــدند ،كســانی كه گرچه
عنوان مهندس یا معمار را به شكل آنچه كه از قرن بیستم رایج شد
نداشــتند ،ولی قادر بودند سیســتمهای ســازهای بســیار پیچیده را
طراحی كنند ،به نحوی كه كارایی سازهای با فضاهای زیبا و دارای
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عملكرد مناسب تركیب میشد .شاید این سوال مطرح شود كه چرا
این افراد« ،ســازندگان ماهر» نامیده میشــدند؟ علت این است كه
آنها دانش و مهارت خود را از طریق سعی و خطا كسب كرده بودند
و پس از سعی و خطاهای مكرر ،روشی ثابت و معین را برای ساخت
بناهــا ب ـهكار میبردند .با ایــن وجود شــواهد فراوانی وجــود دارد كه
نشــان میدهد این افراد به خوبی قادر به درك تناســبات و انتخاب
نســبتهای صحیــح بودنــد ،كــه ســبب میشــد ســازههای ایمن و
فضاهای زیبا خلق شوند (.)Cowan, 1971, 25
2
شــیوههای نویــن ســاخت ماننــد پش ـتبند طیــار (معلــق) كه
برای تامین پایداری جانبی بهكار میرفت ،نش اندهنده درك عالی
از سیستمهای سازهای ّبنایی بود .جدا كردن تخصصها همزمان
بــا فرمالیزهشــدن روششناســی طراحــی ســازهای ،ماننــد ایجــاد
ســازههای كارا بــود كــه پیــش از آن بــدون دانــش كامــل از مصالح
جدیــد (ماننــد فــوالد و بتن مســلح) كــه در دوران انقــاب صنعتی
توســعه یافته بــود ،امكانپذیر نبود .تكنیكهای جدید ســاخت و
تحلیلهــای ســازهای ،باعث ظهور مهندســی ســازه بــه عنوان یك
تخصص جدا از معماری شد.
در یك گروه كاری ،بیشــترین تعامل بین معمار و مهندس ســازه
وجود دارد .برای طرح یك ساختمان مناسب ،باید تمامی مباحث
ســازهای و مالحظــات معمارانه بــا دانش و مهارت كافی شــناخته و
ب ـهكار برده شــوند .بــه دلیل طبیعت بســیار متفاوت ایــن زمینهها،
دســتیابی بــه هماهنگــی الزم بین این دو تخصص همیشــه ســاده
نیســت .مهندســان بهطور معمول برای فهم چگونگــی انتقال نیرو
توسط سازهها و طراحی آنها آموزش میبینند .مهندسان باید مسیر
بارگذاری ،چگونگی هدایت بار به تكیهگاهها و محاســبات و طراحی
جزئیــات ســازهای را بیاموزنــد .برعكــس ،معمــاران درگیــر مباحــث
دیگــری در ذهــن خــود برای طراحی ســاختمان هســتند و اینگونه
تصور میشــود كه مهندس معمار باید با مهندس سازه فقط در یك
ســطح مفهومــی همكاری نمایند و به همین علــت ،معماران عالقه
زیادی برای درك مفاهیم سازهای از خود نشان نمیدهند .از آنجا كه
معماران برای طراحی جزییات مقاطع سازهای آموزش نمیبینند،
در نتیجه توانایی درك مناســب مفهومی طراحی ســازهای را ندارند
(سلطان زاده 36 ،1379 ،و .)37
بیلینگتــون ،)Billington, 2005, 153( 3دو حــد از طراحــی
ســاختمانها را كــه از یكســو به طراحی ســاختمانهای مســكونی
ســاده و از ســوی دیگــر بــه طراحــی پلها منتهــی میشــود ،درنظر
گرفت و توضیح داد كه در طراحی ساختمانهای مسكونی ساده،
طــرح نهایی براســاس نیازهــای معماری و به خدمــت گرفتن فضا
شكل میگیرد و مهندس سازه در شكل نهایی طرح نقشی ندارد.
از ســوی دیگــر در طراحــی پلهــا ،طــرح نهایــی براســاس نیازهای
طــرح و فــرم ســازهای شــكل میگیــرد و مهنــدس معمــاری در آن
نقشــی ندارد .حتی ا گر چنین تحلیلی پذیرفته شود ،باز هم تعداد
اندكــی از ســاختمانها در این محدوده قــرار میگیرند .در حقیقت
در ا كثــر مــوارد ،مهندس معمار و ســازه باید برای دســتیابی به یك
پــروژه موفــق بــا یكدیگر همــكاری نماینــد .تا كنون به واســطه نوع
آموزش در معماری و مهندســی ســازه ،این امر به شــکل مناســبی

محقق نشــده اســت .بــارك 4در مقالــهای درمــورد زیباییشناســی
طراحی پلها ،مهندس سازه را تا حد یك تكنسین ساده و بیروح
تنزل داده است:
ً
«ظاهرا كانون توجه مهندســان ســازه ابتدا اقتصادی بودن طرح
یســازد كه آنهــا هنــوز نیاموختهاند
اســت .ایــن موضوع مشــخص م 
كــه هزینــۀ زیــاد یــک طــرح در مقابــل هزین ههــای روانشناســی،
زیباییشناســی و مســائل اجتماعی و فرهنگی كــه در قبال یك طرح
نامتناسب باید پرداخت ،بسیار ناچیز است» (.)Carpenter, 1997, 15
همچنیــن كســانی كــه بــرای فهــم مباحــث زیباییشناســی
معمــاری و پیچیدگــی مهندســی ســازه كوشــش میكننــد (بــرای
مثال معمار و مهندس اسپانیایی ،سانتیا گو كاالتراوا) ،در بعضی
مواقــع بــه دلیل بســیار زیبــا جلــوهدادن هنر مهندســی ســازه نیز
مورد انتقاد قرار میگیرند.
« ...............................او بــه آن انــدازه مهندس اســت
كه طر حهای وی به خوبی نشــاندهنده جریان نیروها باشد .ولی
گاهی از اعضای ســازهای اســتفاده میكند كه جــز عملكرد تزئینی،
عملكرد دیگری ندارند» (.)Howie, 1998, 26

 .۳ضرورت تحقیق
آمــوزش ،فراینــدی اســت كــه موجــب یادگیــری و یادگیــری
موجــب تغییــر در شــیوه تفكــر ،نگــرش و رفتــار میشــود .از آنجا كه
هــر نوع آموزش ،یادگیری به دنبال ندارد ،در ارائه دروس ســازهای
درصــورت بهكارگیــری روشهــای ســنتی و متــداول ،دانشــجویان
رشــت ه معمــاری بــا پیشــینههای مختلــف آموزشــی و تواناییهای
متفــاوت ،بــه یــك میــزان از ایــن دروس بهــره نخواهنــد گرفــت و
درنهایت اهداف آموزشی مورد نظر تامین نخواهد شد.
آموزش ســازه در جوامع ســنتی همچون معماری ،بر پایه نظام
آموزش فرد به فرد یا استاد و شا گرد استوار بوده است (محمودی،
ُ
 .)558 ،1387آموزشی كند و طوالنی ،رودررو و عملی و در مقیاس
واقعی توام با تاثیر عمیق رفتار و منش و حركات اســتاد بر شــا گرد.
محدودیــت جوامــع ســنتی در زمینههــای مختلــف و نیــز شــرایط
ُ
اجتماعــی آنهــا ،مجال چنین آموزش طوالنــی و البته كند را فراهم
میســاخت .لیكــن با وقوع تحوالت اجتماعی و علمی گســترده به
ویــژه در قرنهــای نوزدهم و بیســتم پس از انقــاب صنعتی ،نحوۀ
آمــوزش نیــز متحول شــد .در ایران نیز تحــوالت اجتماعی ،موجب
تغییر در بسیاری از امور از جمله آموزش در سطوح مختلف شد.
در وضعیــت كنونــی آموزش آ كادمیك ،معماران و مهندســان با
ً
روشهــای آموزشــی كامــا جــدا از هم آمــوزش میبیننــد .با وجود
اینكــه هــر دو ،نقشــی اصلــی در طراحــی ســاختمان ایفــا میكنند،
امــا در طــول دوران آموزش آ كادمیك ،هیــچ یك به درك كار دیگری
تشــویق نمیشــوند كــه ایــن انفصــال ،باعث صدمــه دیــدن پروژه
میگــردد .رفع این دوگانگی در ســطوح عالــی تحصیلی امكانپذیر
است (مرتهب و دیگران.)1387 ،
در برنامههـــــــای آموزشـــــــی كنونـــــــی در دانشـــــــگاهها ،دروس
مش ـ ـ ــابهی وجود دارند كه هم در دانشـــــــكدههای معماری و هم
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ً
در دانش ـ ـ ــكدههای فنی تدریس میش ـ ـ ــوند و اساسا دارای مبانی
مشتركی هستند .اساتید این دروس در دانشكدههای معماری،
ً
معموال فار غالتحصیالن دانشكدههای فنی و مهندسی هستند
كه با همان روشهای متداول در دانشكدههای مهندسی ،چنین
دروسی را در دانشكدههای معماری تدریس میكنند .این شیوه
آموزش اغلب به دانش ـ ـ ــجویان معماری كم ـ ـ ــك چندانی نمیكند
ً
و بخشهایی از این دروس ب ـ ـ ــه دلیل اینكه عمال در طراحیهای
دانشجویان استفاده نمیشود ،پس از مدتی به فراموشی سپرده
میشوند .درصورتیكه دانش ـ ـ ــجویان رشته معماری به شدت به
این دانش نیاز دارند و باید ش ـ ـ ــرایط مناسب برای ارائه مناسب و
بهكارگی ـ ـ ــری آن در طراحیهای معماری دانش ـ ـ ــجویان كه بخش
اصلی فرایند آموزش در رش ـ ـ ــته معماری بش ـ ـ ــمار میرود ،فراهم
شود .به همین دلیل آموزش س ـ ـ ــازه در دانشكده معماری ،باید
متفاوت از روش تدریس آن در دانش ـ ـ ــكدههای فنی و مهندسی
باشــ ـ ــد .امروزه دانشگاههای بس ـ ـ ــیاری برای حل مشكل جدایی
ً
بین این تخصصها اقدام نمودهاند .به عنوان نمونه ،اخیرا گروه
مهندسی سیویل ،سازه و معماری در دانشگاه شفیلد انگلستان،
واحد درسی جدیدی را برای كمك به حذف چنین فاصلهای بین
معماری و سازه ارائه كرده است (گالبچی.)1384 ،
بســیاری از مفســران بهطــور روشــن به ایــن نتیجه رســیدهاند كه
معمــاران تحت تاثیــر تجارب آ كادمیك خــود قرار دارنــد ،بهطوری كه
این تاثیر میتواند بر زندگی حرفهای آنها و بهطور كلی بر حرفه آنها نیز
تاثیرگذار باشــد .ا گر حرفه معماری به دلیل ناتوانی دانشآموختگان
ً
معماری از ایجاد ارتباط موفق با دیگر تخصصها و خصوصا مهندسان
سازه مورد انتقاد قرار گرفته است ،بهتر است برای یافتن علت اصلی و
ریشهای و درك مسئله آموزش و شیوههای آموزش در چند دانشکده
معماری با قدمت بیشتر بررسی و تجزیه و تحلیل شوند.

 .۴روش تحقیق
بتــر در زمینــه یافتــن
بــرای دســتیابی بــه نتایــج بهتــر و مطلو 
روش مناســب آموزش دروس ســازهای برای دانشــجویان معماری،
پرسشنامهای متناسب با آموزش دروس سازهای در رشته معماری
تهیه شــد .پرسشــنامه به صورت بسته تهیه شــد که در آن برای هر
پرسش ،تعدادی گزینه و پاسخ انتخاب شد تا فرد پاسخدهنده یكی
از آنهــا را به عنوان پاســخ انتخــاب کند .هریك از پاســخها بهگونهای
تنظیم شــد كه در عین منطقیبودن برای آن سوال از پاسخ مربوط
بــه دیگــر ســواالت مجزا باشــد .با این روش ،پاســخدهنده پاســخها
بهســرعت تعیین کرده و تجزیه و تحلیل و طبقهبندی پاســخها نیز
سادهتر انجام شد(حیدری .)1384 ،پرسشنامه ،شامل دستهای از
پرس ـشها بــود كه برطبق اصــول خاصی تدوین گردیــد و به صورت
كتبی به دانشــجویان ارائه شــد تا براساس تشخیص خود ،جوابها
رادر آن عالمــت بزننــد .هــدف از ارائــه پرسشــنامه ،کســب اطالعات
معین در مورد نقش ســازه در رونــد طراحی معماری و نحوه آموزش
آن بــود .بــه دلیــل بــزرگ بــودن گــروه مــورد مطالعــه (دانشــجویان
معماری) ،از پرسشــنامه استفاده شــد تا امكان مطالعه نمونههای

بــزرگ را فراهــم آورد .الزم بــه ذكــر اســت ســواالت طــرح شــده در
ارتباط با ســرفصل دروس ســازهای در دانشکدههای معماری تهیه
شــده و پرسشــنامهها در اختیــار  80نفــر از دانشــجویان معمــاری از
دانشــگاههای مختلف قرارگرفت که  60پرسشــنامه بازگردانده شــد.
دانشجویان از سه دانشگاه شناختهشده در زمینه آموزش معماری
و براســاس نمرات کســب شــده در دروس ســازهای انتخاب شدند.
پس از تكمیل پرسشــنامهها توســط دانشــجویان ،بعضی از مطالب
ً
مطالعه شــد و مشــخص گردید كه پاســخها از نظر محتوا و اصوال از
لحــاظ كیفیــت ،قانعكننــده هســتند .چنیــن شــیوهای در تحقیق،
محقــق را قــادر میســازد معنایــی را از دیــدگاه دانشــجویان و كلیــد
روشهای اســتنباطی موضوعات وابســته و مربوط را كشــف نماید.
در پــی تحلیلهــای اولیــه مطالــب مشــخص و معیــن (و همچنیــن
غیرعــادی) ،مشــخص گردید ،كــه این امر محقق را قادر میســازد تا
شرایط موجود را توصیف نماید.

 .۵شــیوه آمــوزش ســازه در مــدارس معمــاری
ایران و جهان
الف-آموزش سازه در مدارس معماری ایران
سیســتم آمــوزش دروس ســازهای در ایــران بــر مبنــای سیســتم
ســنتی استاد و شا گردی (استادمحور) استوار است و عدم مشارکت
دانشــجو در فرآینــد تدریــس ،از نقایــص چنین سیســتمی به شــمار
م ـیرود .از ســوی دیگــر ،کتابها و دروســی که در زمینه ســازه برای
دانشــجویان معمــاری بــه رشــته تحریــر درآمــده ،اغلب بــر فیزیک و
تحلیل سازه متمرکز شده و نیازمند بهرهگیری از محاسبات عددی و
فرمولهای ریاضی است؛ با وجود چاپ و نشر کتابهایی در زمینه
تاثیرات معماری بر ســازه و ســازه بر معماری ،باز هم طی ســالهای
اخیر (که تعداد آن نیز انگشــت شــمار است) ،این معضل همچنان
باقی است .از طرفی متون معماری نگاشته شده یا دروس معماری
ارایهشده در مرا کز آموزش معماری ،غنای کمتری در زمینه مبحث
ســازه دارد و بهطــور خــاص و دقیــق بــه تحلیــل و توصیــف عناصــر
معمــاری پرداخته اســت و به نقشــی که ســازه قادر اســت در جهت
تعریــف فضا و ســازماندهی آن بــه عنوان عنصری معمــاری بر عهده
داشــته باشــد ،توجه نشــده اســت ،که پیامد آن ،عدم بهرهگیری از
دروس سازهای ارایه شده در مباحث معماری و طر حهای معماری
دانشآموختگان است و ا کثریت قریب به اتفاق دانشآموختگان ،با
ضعف دانش عمومی در شــناخت سیستمهای ســاختمانی و رفتار
سازهای مواجه هستند که این مهم نیز از تاثیرات عدم کارآیی مباحث
ســازهای در سیســتم آموزشــی اســت (گالبچی و ســلیمانی.)1386 ،
ب -آموزش سازه در سایر کشورها
در دنیــای مــدرن ،دانشــگاهها به عنــوان مرا کز تعلیــم و تربیت
نیــروی انســانی ،نقــش بســیار مهمی را عهــدهدار هســتند .تدوین
سرفصل آموزشی در این مرا کز با توجه به سیاستهای پیشبردی
و استراتژیک منطقه و کشور در جهت حضور در عرصههای جهانی
است .در همین راستا ،بررسی سیستم آموزشی سایر کشورها ،تاثیر
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بهسزایی در ارایه راهکارهای مناسب در راستای تدریس و آموزش
ســازه در مدارس معماری خواهد داشــت .در ایــن بخش ،آموزش
معماری و سرفصل دروس مربوط به سازه در دانشگاههای جهان
5
مورد بررسی قرار میگیرد.
دانشگاه برکلی ،کالیفرنیا
کشــوری نظیــر آمریــکا کــه در خــال جنــگ جهانــی دوم ،محلی
امن برای معماران اروپایی بود ،میراثدار بیچون و چرای مدرســه

باهــاس اســت و سیســتم آموزشــی آن بــه دلیل حضــور خیل عظیم
معمــاران متعصــب از باهــاس بــوده و برنامــه آموزشــی آن برمبنــای
ایجاد ارتباطی مســتمرتر میان هنر و مهندســی تدوین شــده است.
گروپیوس موسس این مدرسه ،معتقد است که معمار باید صنعتگر
هم باشــد ،کار با مصالح گونا گــون را فرا گیرد ،خواص و قابلیتهای
آنها را بشناسد و همراه با آن ،نظریههای فرم و طراحی را هم بیاموزد
(زرکــش .)1384 ،آموزش معماری در دانشــگاه برکلی مانند ایران در
دو مقطع شــامل دوره کارشناســی و کارشناسی ارشد بوده و دروس

جدول  -1سرفصلهای آموزشی مصوب شورای عالی برنامهریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

محتوای درسی و اهداف

نام درس
کارگاه مصالح و ساخت

آشنایی عملی با بعضی از مواد و مصالح ،ساخت اشیا ،درک نقش مواد و مصالح در شکلگیری آثار معماری

ایستایی

شناخت نیروها و آشنایی با رفتارهای گونا گون و قانونمندسازی آن

مقاومت مصالح و سازه های فلزی

آشناییبارفتار موادتحتتاثیرنیروهاوشناخترفتارهاوتغییراتموثردر محاسباتسازهایوطراحیساختمانهایفوالدی

مصالح ساختمانی

تجزیه و تحلیل مصالح ،نحوه نگهداری ،روش تبدیل مصالح خام به قابل مصرف ،بکارگیری و کنترل مصالح

سازه های بتنی

آشنایی با رفتارهای بتن ساده و مسلح و محاسبات آن ،آشنایی با روشهای ساخت و کاربرد

مدیریت و تشکیالت کارگاهی

آشنایی با ارگانها و منابعی که در پیدایش طر حهای ساختمانی دخالت دارند

ساختمان 1

نگرشــی بــه تاریــخ ســاختمان از هنــگام پیدایــش تا امــروز ،تعریف ســاختمان ،مصالــح ،شــناخت نیروهای اســتاتیکی و
دینامیکی ،طبقه بندی فرم های ساختمانی ،انواع سازه و سیستم ساختمانی و استقرار بنا

ساختمان  2و گزارش کارگاه

ادامه بحث ساختمان  ،1تحلیل ساختمان از ساده تا پیچیده جهت دریافت روابط ما بین اجزا متشکله بنا

طراحی فنی

ارائه و کاربرد مفاهیم نظری و مهارت های عملی ارایه شده در کلیه دروس فنی و کارگاهی در یک پروژه

سیستمهای ساختمانی (سازههای نو)

آشنایی با سیستمهای جدید ساختمانی مانند کابلها ،پوستههای ،سازههای فضا کار و ...

سازههای سنتی

مطالعه و آموزش سازه ها ،مواد و مصالح و فن آوری ساختمان در تاریخ معماری ایران و استفاده از این پیشینه ها برای
طراحی و ساخت و ساز امروزی و توسعه علمی و عملی این فن آوری و سازه ها

روشهای پیشرفته ساخت

آشنایی با روش های نوین ساخت و ساز با توجه به تغییرات سریع و مداوم در صنعت ساختمان

ماخذ( :ستاد انقالب فرهنگی)5 ،1376 ،
جدول  -2سرفصلهای آموزشی دانشگاه برکلی کالیفرنیا.

مقطع

نام درس

محتوای درسی و اهداف

معرفی سازه

آشنایی با مفهوم سازه و مصالح در طراحی و تا کید بر رفتار سازه ای در سیستمهای ساختمانی

طراحی و تحلیل کامپیوتری سازه
کارشناسی

ساختار ،ساخت و ساز و فضا
مباحث ویژه در سازههای ساختمانی
معرفی ساختار
طراحی و ساخت لرزهای
ساختار ،ساخت و ساز و فضا
طراحی سازه در کارگاه

کارشناسی ارشد

مباحث ویژه در سازههای ساختمانی

طراحی و تحلیل عناصر و اعضای سازهای
آشنایی با سیستمهای سازهای ،مصالح ساخت و فرمها
آشنایی با سازههای تجربی و حفظ معماری
معرفی مصالح و روند تحقق معماری از طراحی تا واقعیت
آشنایی با تکنیک های ساخت و طراحی لرزه ای و مقاوم سازیساختمانها
مشابه کارشناسی
درک مفاهیم سازه و ادغام سازه و معماری در پروژه های طراحی
بررسی نمونههای موردی در زمینه سیستمهای ساختمانی

آشنایی با ساخت و ساز

معرفی روشها و مصالح ساخت ،همچنین معرفی مصالح سازه ای (ساخت) ،پوشش بنا

جزییات معماری

ارزیابی خصوصیات مصالح ساختمان به وسیله درک جزییات اجرایی و تکنولوژی جدید

پیش ساختگی -فرصت ها و چالش ها

اشاره به پیشساختگی در خارج از سایت

ماخذ)http://ced.berkeley.edu/academics/architecture/programs/undergraduate-minor( :
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سازهای ارایه شده در این دو مقطع درسی به صورت جدول  2است.
دانشگاه سئول،کره جنوبی
سیســتم آمــوزش معمــاری در دانشــگاه ســئول ،در دو دســته
تقســیم میشــود؛ یکی شــامل رشــته معماری و دیگری مهندســی
معمــاری کــه مــدت تحصیل اولی  5ســال و دومی  4ســال اســت و
دروس سازهای ارایه شده در هر دو بخش به شرح جدول  3است.

دانشگاه پلی تکنیک لوزان ،سوییس
آمــوزش معمــاری در دانشــگاه لــوزان ماننــد ایران شــامل دوره
کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده و دروس سازهای ارایه شده در
این دو مقطع درسی به شرح جدول  4است.
با توجه به جداول ارایه شده ،بهخوبی میتوان دریافت که دروس
تدوین شــده در ســرفصلهای آموزشــی مرا کز آموزش عالی و مدارس
معماری ســایر کشــورها نســبت به ایــران از غنای بیشــتری برخوردار

جدول  -3سرفصل های آموزشی دانشگاه کره جنوبی.

رشته

نام درس

اهداف و محتوای درسی

سازه بنا ( 1و )2

آشنایی با مراحل مختلف ساخت یک بنا ،شناخت مصالح ،مطالعه و آزمایش سیستمهای ساخت و سازه

طراحی سازه ساختمان

معماری

تکنولوژی ساخت
سیستمهای ساختمانی

تجزیه ،تحلیل و مدیریت روند ساخت و ساز پروژه های عمرانی با توجه به اهداف از پیش تعیین شده
آموزش نحوه محاسبه ،ارزیابی ،و انتخاب مصالح ساختمانی و  ...سازگار با محیط زیست

سیستمهای سازهای

شناخت سیستمهای سازهای و ارتباط میان آنها و مصالح ،طراحی اولیه سیستمهای سازهای

مکانیک مصالح ( 1و )2

بررسی خصوصیات مکانیکی مصالح و طراحی و تحلیل عناصر موثر درتنش ،کرنش ،خمش و پیچش

مصالح ساخت بنا
مهندسی ساخت بنا
مدیریت ساخت و ساز بنا
طراحی بتن مسلح

مهندسی
معماری

تحلیل و طراحی عناصر سازه ای نظیر تیر ،ستون و آشنایی با ماهیت و خواص مکانیکی مصالح

انتخاب و شناخت مصالح مناسب در مراحل ساخت با توجه به برنامه ریزی ،طراحی و معماری مجموعه
معرفی فرآیندهای طراحی تا ساخت و ساز و نگهداری بنا و همچنین برآورد هزینههای ساخت
معرفی روشها و فرآیندهای مدیریت زمان ،هزینه ،منابع و کیفیت
آشنایی با خواص بتن ،رفتارهای عناصر سازه ای تحت خمش ،برش و نیروهای محوری

تحلیل سازه

تجزیه و تحلیل کشش و فشار ،بهرهگیری از اشکال هندسی منعطف ،ویژگیها و خواص مکانیکی و ...

سازه دینامیک

آشنایی با بارهای دینامیکی وارد بر بنا و بهبود کیفیت بنا در مواجه با بارهای ناشی از زمین لرزه و باد

طراحی سازههای فلزی
مکانیک خا ک و مهندسی پی

آشنایی با خواص فوالد ،معرفی سازههای فلزی و رفتارهای سازهای عناصر آن
افزایش توانایی طراحی از طریق آشنایی با مهندسی خا ک و توجه به ثبات سازه و ساختار بنا

فرآیند طراحی سیستمهای ساختمانی افزایش قدرت تصمیمگیری در فرآیند طراحی و ساخت از طریق انجام پروژههای فردی
طراحی سازه
مهندسی ساخت
آزمایشگاه سازه و مصالح

طراحی بتن مسلح و اسکلت فلزی و تحلیل و طراحی اعضای سازهای و اتصاالت آنان به وسیله نرم افزار
آشنایی با روشهای ساخت و ساز و ارزیابی سیستمهای سازهای با توجه به مصالح بهکار رفته
آشنایی با مکانیزم سازه ای از طریق آزمایش بر روی مواد و اعضای ساختاری

تکنولوژی ساخت

معرفی نقش مهندسین ساخت و ساز ،بررسی و استفاده از فناوری اطالعات در صنعت ساخت و ساز

مدیریت ساخت بنا

تبیین اهمیت مدیریت پروژه و ساخت با عواملی نظیر روند ساخت ،مهندسی ارزش ،روند مناقصات و ...

ماخذ)http://architecture.snu.ac.kr( :
جدول  -4سرفصلهای آموزشی دانشگاه پلی تکنیک لوزان.

مقطع

نام درس
سازه و پایداری ( 1تا )5

کارشناسی

آشنایی با مصالح ساختمانی و روشهای ساخت با هدف تاثیر آن در پروژههای دانشجویی

مفاهیم سازه در بنا

آشنایی با معنی و مفهوم سازه و ارتباط سازه عملکرد در طر حهای معماری

سازه و پوشش بنا

آشنایی با معنی و مفهوم پوستهها و ارتباط پوششها و سازه در طر حهای معماری

سازه و مصالح ( 1و )2
سازه ( 1و )2
کارشناسی ارشد

محتوای درسی و اهداف

ساختارهای پیچیده

ماخذ)http://enac.epfl.ch/en/architecture/eduction( :

آشنایی با ویژگیهای مصالح و آشنایی با فرمهای سازهای و هندسه متناسب با مصالح مختلف
آشنایی با نیروها در مصالح ،آشنایی با انواع طاق ،قوس ،گنبد ،پوستهها ،کابل ،شبکههای کابلی و ...
آشنایی با سیستمهای ساختمانی از ساده تا پیچیده
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مشكالت و پیچیدگیهای انتقال مفاهیم سازهای در فرایند آموزش معماری

مختلــف شــهر تهــران تكمیــل شــد .علــت انتخــاب دانشــجویان از
سالهای دوم ،سوم و چهارم این بود كه دانشجویان در این مقطع،
حداقل دو-سوم از دروس سازهای را گذراندهاند .پرسشنامه در دو
بخش طراحی شــد ،بخش اول مربوط به ســواالت عمومی در مورد
دروس ســازهای و نقــش آنهــا در آموزش دانشــجویان معماری بود و
در بخــش دوم ،بــه ســرفصلهای آموزش این دروس اشــاره شــده و
از دانشــجویان درمورد میزان تاثیر این ســرفصلها ســوال شد .الزم
بــه ذكر اســت كــه ســرفصلهای انتخاب شــده بــا توجه بــه عناوین
تعییــن شــده از ســوی وزارت علــوم و ســرفصلهایی كــه در بیشــتر

است و با توجه به نیازهای هر کشور تدوین شدهاند .در صورتی که در
سرفصل آموزشی رشته معماری در ایران با توجه به لرزهخیزی منطقه
و ســاخت و ســاز در آن کمبــود برخــی دروس نظیــر پیشســاختگی،
طراحی و ساخت لرزهای و  ....احساس شده و نیازمند بازنگری است.

 .۶بررسی پرسشنامهها و نتایج حاصل از آن
پرسشــنامههای طراحی شــده توسط  60دانشــجوی سالهای
دوم ،ســوم و چهــارم مقطــع كارشناســی معمــاری از دانشــگاههای
جدول  -5مقایسه دروس سازه ای ارایه شده در ایران و سایر کشورها.

ایران

برکلی

لوزان

سئول ،معماری

سئول ،مهندسی معماری

کارگاه مصالح و ساخت

-

-

-

-

ایستایی

معرفی سازه

سازه  1و2

-

مکانیک مصالح

مقاومت مصالح و سازه های فلزی

-

-

-

طراحی سازه و طراحی سازه های فلزی ،سازه
دینامیک

مصالح ساختمانی

-

سازه و پایداری ( 1تا )5

مصالح

مصالح ساخت بنا

سازه های بتنی

-

-

-

طراحی بتنهای مسلح و طراحی سازه

مدیریت و تشکیالت کارگاهی

ساختار ،ساخت و ساز و فضا

مدیریت پروژه و
ساخت

-

مدیریت ساخت بنا ،مدیریت ساخت و ساز بنا

ساختمان 1

معرفی ساختار

سازه و پایداری ( 1تا )5

سازه بنا ( 1و )2

-

ساختمان  2و گزارش کارگاه

آشنایی با ساخت و ساز

سازه و پایداری ( 1تا )5

طراحی سازه ساختمان

سیستم سازه ای

طراحی فنی

جزییات معماری

سازه و پایداری ( 1تا )5

-

-

سیستمهای ساختمانی (سازههای نو)

-

-

-

-

سازه های سنتی

-

-

-

-

روش های پیشرفته ساخت

-

-

سیستم های ساختمانی

مهندسی بررسی و ساخت

-

طراحی و تحلیل کامپیوتری سازه

-

-

-

-

مباحث ویژه در سازههای ساختمانی

-

-

-

-

مباحث ویژه در سازه و مصالح

-

-

-

-

طراحی و ساخت لرزهای

-

-

-

-

طراحی سازه در کارگاه

-

-

-

-

مباحث ویژه در سازههای ساختمانی

-

-

-

-

پیشساختگی -فرصتها و چالشها

-

-

-

-

-

ساختارهای پیچیده

-

-

-

-

مفاهیم سازه در بنا

-

-

-

-

سازه و پوشش بنا

-

-

-

-

سازه و مصالح 1و2

-

-

-

-

-

تکنولوژی ساخت

تکنولوژی ساخت

-

-

-

-

-

-

-

-

-

آزمایشگاه سازه و مصالح

-

-

-

-

مکانیک خا ک و مهندسی پی

-

-

-

-

تحلیل سازه

جمع واحدها= 26

جمع واحدها= 52

جمع واحدها

جمع واحدها= 18

جمع واحدها= 54

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

10

16

3

49

-

-

-

18

2

52
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دانشــکدههای معمــاری و بهطــور مشــخص در دانشــكده معماری
پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران ارائه میشود ،انتخاب شد.
 -1-6بررسی پاسخهای بخش اول پرسشنامه
بخــش اول پرسشــنامه شــامل  11ســوال كلــی در مــورد دروس
ســازهای و نقش آنها در آموزش دانشــجویان معماری بود .در این
 11سوال ،بهطور كلی نحوه آموزش ،میزان تاثیر این دروس در روند
طراحــی معماری ،مدت زمــان دروس ،زمان ارائــه درس و جزوات
درسی ارائه شده توسط اساتید هر درس مورد بررسی قرار گرفتهاند.
نتایــج حاصــل از ارزیابــی بخش اول پرسشــنامه بشــرح زیر اســت:
ســوال  -1در این ســوال بهطور كلی از دانشــجویان سوال شده
اســت كه آیا در دروس ایســتایی در دانشــكده شــركت داشــتهاند و
در صــورت مثبــت بــودن جــواب ،آیــا ایــن دروس را مهــم و مفیــد
میدانند؟ تعداد پاسخها به شرح زیر است:
بله

خیر

مفید

غیرمفید

بدون جواب

48

12

42

3

15

نتیجــه 6دروس ســازهای بهطــور مجــزا و نــه همــراه بــا دروس
كارگاهی برای دانشجویان معماری مفید و ضروری است.
ســوال  -2در ســوال دوم از دانشــجو درمورد روش تدریس این
دروس كه دانشجو بیشتر ترجیح میدهد ،سوال شد.
تئوری

عملی

تئوری  -عملی

سایر موارد

بدون جواب

12

-

48

3

-

بــه شــركت در ایــن كالسها بســتگی به نــوع درس ،ســرفصلهای
ارائه شده ،شیوه تدریس و استاد درس دارد.
ســوال  -4در ســوال چهارم از عواملی كه میتوانند این دروس
را برای دانشجویان معماری جذابتر نمایند ،سوال شده است.
تغییر در روش
تدریس

اطالعات بیشتر در مورد ارتباط این
دروس با طراحی معماری

سایر
موارد

بدون
جواب

6

42

9

3

در پاسخ به این سوال دانشجویان متفقالقول اظهار داشتهاند
كــه باید ارتباط بیشــتری بین ایــن دروس و طراحی معماری ایجاد
شود 9 .نفر از دانشجویان سایر موارد را به این شرح انتخاب كردهاند:
• ارائــه ایــن دروس بــرای دانشــجویانی كــه از نظــر علــم ریاضی
متوسط هستند و نه دانشجویان نخبه؛
• ارائه مطالب بیشتر در مورد تاریخ مهندسی سازه و مهندسی
در طبیعت؛
• حذف امتحان کتبی برای ارزشیابی دانشجویان.
نتیجه :دروس ســازهای برای دانشــجویان معمــاری بهگونهای
ارائه شوند كه ارتباط هر مبحث با طراحی معماری مشخص شود.
سوال  -5در این سوال شیوهای كه دانشجویان برای ارزیابی این
درس در پایان ترم ترجیح میدهند ،مورد ســوال قرار گرفته است.
امتحان علمی

پروژه عملی

6

در پاســخ بــه ایــن ســوال ا كثریــت دانشــجویان ( 48نفر) بــه روش
تدریس تئوری  -عملی رای دادهاند .یك نفر سایر موارد را با این توضیح
كه این دروس باید در كارگاه معماری ارائه شود ،انتخاب كرده است.
نتیجــه :روش تئــوری  -عملــی بهتریــن روش بــرای تدریــس
دروس سازهای برای دانشجویان معماری است.
ســوال  -3در این ســوال عواملی كه باعث عدم حضور دانشجو
در این كالسها میشود ،مورد بررسی قرارگرفت.
بی عالقگی
به دروس
ایستایی

غیر مفید بودن
این دروس برای
طراحی معماری

خستهكننده
بودن كالسها

سایر
موارد

بدون
جواب

12

12

9

15

12

از پاس ـخهای ارائــه شــده توســط دانشــجویان بــه ایــن ســوال،
نتیجهای كه بتواند یكی از گزینهها را به عنوان گزینهای با حدا كثر
آرا مشــخص نماید ،به دســت نیامد 15 .نفر از دانشجویان به سایر
موارد اشاره كردهاند كه با توضیحاتی بهشرح زیر همراه بود:
• جواب این سوال بستگی به دانشگاه و اساتید مربوطه دارد؛
• حجم زیاد محاسبات و جزییات سازهای در این دروس برای
دانشجویان معماری؛
• مشكل بودن این دروس؛
• این دروس فقط برای گذراندن (پاس كردن) مناسبند.
با توجه به پاس ـخهای به دست آمده ،عدم تمایل دانشجویان

امتحان و پروژه سایر
موارد
عملی

27

-

27

بدون
جواب
-

در این سوال نیز پاسخهای دانشجویان برای دو گزینه یكسان
بــود .زیرا نتیجه برای پــروژه عملی و امتحان به همراه پروژه عملی
یكسان بود و تنها  6نفر به آزمون علمی (کتبی) رای دادهاند.
نتیجه :دانشــجویان معمــاری بنا به طبیعــت آموزشهایی كه
دریافت میكنند تمایل بیشتری به انجام پروژههای عملی بهویژه
برای دروس سازهای دارند.
ســوال  -6در ســوال ششــم از دانشــجویان در مورد مدت زمان
كالسها سوال شده است.
بسیار
طوالنی

بسیار كوتاه

مناسب

-

12

6

بستگی به نوع بدون
جواب
درس دارد
3

39

نتیجــه حاصل از این ســوال این اســت كه ا كثریت دانشــجویان
عقیدهداشتهاند كهمدتزمان كالسبستگیبهنوعمطالبیدارد كه
در كالس ارائه میشود .در ادامه این سوال نظر دانشجویان در مورد
ساعاتبهینهبرایتشكیل كالسدروسسازهایخواستهشدهاست.
 1ساعت

 1/5ساعت

 2ساعت

 3ساعت

سایر
موارد

بدون
جواب

3

21

12

15

6

3

ا كثر دانشــجویان در پاســخ به این ســوال اظهار داشــتهاند كه
 1/5ســاعت بــرای مــدت زمــان تشــكیل ایــن كالسهــا در هفتــه
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برای  2واحد درسی مناسب است 6 .نفر نیز به سایر موارد اشاره
داشــتهاند كــه شــامل بیــش از  3ســاعت و بســتگی به نــوع درس
دارد ،بوده است.
ســوال  -7هدف از این ســوال به دســت آوردن نتیجهای برای
آغــاز ارائــه دروس ســازهای در نیمســالهای مختلــف بوده اســت.
در ادامــه ســوال از دانشــجویان خواســته شــده اســت علــت گزینه
انتخابی خود را توضیح دهند.
نیمسال
اول

نیمسال
دوم

نیمسال
سوم

نیمسال
چهارم

سایر
موارد

بدون
جواب

24

15

3

-

12

6

جزوات درسی اشكال،
دیا گرام و جداول متعدد

جزوات درسی با
محاسباتریاضی

نرم افزار آموزشی به جای
جزوات درسی

جزوات درسی
مفید بودند

ایــن ســوال نیــز بــا پاس ـخهای یكســان جــواب داده شــد .علل
مختلفــی كــه دانشــجویان بــرای افزایــش تعــداد ایــن دروس بیان
نمودهاند ،بهشرح زیر است:
• بــه دلیــل ارتباط نزدیك ســازه با طرح معمــاری در پروژههای
طراحی دانشجویان؛
• با وجود واحدهای گذرانده شده؛ در پایاننامه نهایی باز هم
مشكالتی در زمینه سازه وجود دارد؛
• تعامل متقابل مهندس سازه و معمار در كارهای حرفهای؛
ســوال  -9در این ســوال از دانشجویان پرســیده شده است كه
آیــا بــرای دروس ســازهای پــروژه عملی انجــام دادهاند یــا خیر و در
صورت مثبت بودن ،توضیحی در مورد آن بیان نمایند.

جزوات درسی
غیر مفید بودند

24

24

12

پروژههایــی كــه دانشــجویان بــه عنــوان كار عملــی بــرای ایــن
دروس در دانشگاههای مختلف انجام دادهاند ،بهشرح زیر است:
• پروژه عملی سازهای همراه با طرح معماری در كارگاه معماری؛
• سازهای سبك كه بتواند وزن یك آجر را تحمل نماید (پل)؛
• ارائه پروژه سازهای همراه با پایاننامه نهایی؛
• خرپای ما كارونی؛
• پلــی كه تحمل وزن  4نفر را داشــته باشــد (بــدون محدودیت
مصالح انتخابی).
ســوال  -10از دانشــجویان درمــورد جــزوات درســی كــه در ایــن
دروس دریافت نمودهاند و ترجیح آنها سوال شده است.
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6

15

12

-

دریافت جزوات درسی
بدون كاربرد آنها

بله

خیر

بدون جواب

24

30

6

3

بدون جواب

ا كثریــت قریــب بــه اتفــاق دانشــجویان ،ارائــه ایــن دروس را در
ســال اول ترجیح دادهاند 12 .نفر به سایر موارد اشاره كردهاند ،كه
شامل موارد زیر است:
• فرقی نمیكند؛
• بهتر است این دروس در دوره فوق لیسانس ارائه شوند؛
• بهتر است در هر نیمسال یكی از دروس سازهای ارائه شود.
دانشجویان درمورد گزینه انتخابی خود علل زیر را بیان كردهاند:
• زیرا از دروس پایه و برای طراحی معماری مناسب است؛
• در نیمســالهای بعــدی امــكان اســتفاده از آموختههــا در
طراحی وجود دارد؛
• زیرا دروسی كه در سالهای اول ارائه میشوند ساده هستند
و میتوان این واحدها را به آسانی گذراند؛
• زیرا سال اول مقدمات آموزش است و این دروس نیز دروس
مقدماتی هستند.
نتیجه :دروس ســازهای بهتر اســت در نیمســالهای مقدماتی
برای دانشــجویان معماری ارائه شــود تا دانشجویان امكان كاربرد
این دروس را در طر حهای معماری داشته باشند.
ســوال  -8در ســوال هشــتم از دانشــجویان پرســیده شــده
اســت كــه آیــا معتقدنــد تعــداد ایــن دروس بــرای دانشــجویان
معمــاری بایــد افزایــش یابــد یــا خیــر و درصــورت مثبــت بــودن
دالیل خــود را عنوان نمایند.

بله

خیر

بدون جواب

6

در پاســخ به این ســوال دانشجویان ،جزوات درســی با دیا گرام
و تصاویــر بیشــتر در مرحلــه اول و ســپس نــرم افزارهای آموزشــی را
ترجیــح دادهانــد .الزم بــه ذكــر اســت كه تعــداد  15نفری كــه گزینه
سوم را انتخاب كردهاند ،به گزینه اول نیز پاسخ مثبت دادهاند.
نتیجــه :ارائــه دروس ســازهای بــا جزواتــی كــه شــامل دیا گــرام و
جداول بیشتر است به همراه نرم افزازهای آموزشی ارجحیت دارد.
ســوال  -11در ســوال  11هرگونــه نظــرات دانشــجویان درمــورد
آموزش دروس ســازهای در آموزش دانشــجویان معماری خواسته
شده است ،كه متاسفانه ا كثریت به این سوال پاسخی ندادهاند و
فقط  21نفر پیشنهاداتی را بهشرح زیر اعالم نمودهاند:
• ارتباط بیشتر دروس ایستایی با طرح معماری؛
• اجرایی و كاربردی كردن مثالهای سازه ای؛
• بیان كاربرد هر مبحث در طراحی معماری.
 -2-6بررسی پاسخهای بخش دوم پرسشنامه
بخــش دوم پرسشــنامه درمورد ســرفصلهای دروس ســازهای
اســت و از دانشــجویان درمــورد مفیــد بــودن و یــا غیرمفیــد بــودن
ســرفصلهای مذكــور بــرای طراحــی معمــاری و همچنیــن مفید و
غیرمفیــد بــودن آن بهطــور كلی برای دانشــجویان معماری ســوال
شده است.
نتایج حاصل از بخش دوم پرسشنامه بهشرح زیر است:
• از میان افرادی كه در این تحقیق شركت كردند 3 ،نفر تمامی
مــوارد فــوق را برای طرح معماری و به طور كلی برای دانشــجویان
معمــاری مفیــد دانســته ،درحالیكــه  3نفــر تمامــی مــوارد فــوق را
غیرالزم و غیرمفید اعالم كردهاند.

96
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۰شماره ۴زمستان ۱۳۹۴

جدول  -6نتایج حاصل از بخش دوم پرسشنامه.

طرح معماری

عنوان سرفصل

نا مشخص

بهطور كلی

مفید

غیر مفید

مفید

غیر مفید

نیازهای سازهای

30

-

21

33

-

تعادل

21

-

12

6

12

پایداری هندسی

24

3

18

6

6

بارهای مرده

24

6

18

6

3

بارهای زنده

24

6

18

6

3

تكیه گاه ها

30

-

21

3

3

تكیه گاه غلتكی

21

6

21

3

3

تكیه گاه مفصلی

24

6

21

3

-

تكیه گاه طره ای

27

3

24

3

-

ممان اینرسی

12

12

15

3

9

بردار نیرو

15

9

12

3

12

قاب

30

-

24

-

3

خرپا

30

-

27

-

-

نیروهای عكس العمل

18

6

12

6

12

ترسیمه آزاد جسم

12

6

15

6

-

تیر

30

-

27

-

-

تیر ممتد

30

-

27

-

-

تیر ساده

30

-

27

-

-

شرایط تعادل

21

6

18

9

3

سازه معین

6

12

12

9

9

سازه نامعین

6

12

12

9

6

نیروهای داخلی

21

9

15

9

-

بارگذاری

27

3

21

6

-

تنش های محوری

21

21

3

3

3

تنش های خمشی

27

-

18

3

3

كشش

30

-

21

6

-

فشار

30

-

24

3

-

سازه های تیر و ستون

27

3

27

-

-

سازه های فوالدی

27

3

27

-

-

سازه های بتن مسلح

27

-

24

3

-

سیستم های ساختمانی

27

3

21

9

ورق های تا شده

21

6

15

9

3

پوسته ها

24

6

18

6

6

سازه های كششی

30

3

27

3

-

طاق و قوس

21

9

21

9

-

سیستم های ساختمانی پیشرفته

21

9

21

9

-
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• سر فصلهایی كه دارای كاربرد بیشتری در طراحی معماری
هســتند (ماننــد خرپــا ،قــاب ،تیــر و  ،)...بــا ا كثریــت آرا بــه عنــوان
مطالب مفید برای طراحی معماری و بهطور كلی برای دانشجویان
معماری شناخته شدهاند.
• ســرفصلهایی كــه بیشــتر بــه دانــش ریاضــی و محاســبات
ســازهای مربــوط بودهانــد ،كمتــر مــورد اســتقبال قرارگرفتهانــد (به
عنوان مثال ممان اینرسی ،بردار نیرو ،سازه معین و .)...

 .۷دستاوردها و راهكارها
از مجموعه مطالعات انجام شده بر روی پرسشنامهها و تجزیه و
تحلیل آنها و مقایسه با ساختار و محتوای آموزشی دروس سازهای
در دانشــکدههای معمــاری دانشــگاههای كشــور و بــا مشــاهدات
تجربــی و عینی آموزش این دروس در شــرایط فعلی دانشــکدههای
معماری ،در بخش نخست مشكالت و دستاوردهای حاصل از این
تحقیق و بخش دوم پیشنهادات و راهحلها ارائه میشود.
 -1-7مشكالت و نارساییهای موجود در آموزش دروس سازهای
به دانشجویان معماری با توجه به ارزیابیهای انجام شده
• دروس ســازهای در ا كثر دانشکدهها توسط فار غ التحصیالن
رشــتههای فنی كه آشــنایی كافی با دانشــجویان معماری و نحوه
آموزش آنها ندارند ،ارائه میشود.
• اشاعه تفكر جدایی تخصص معماری و سازه و ایجاد توهم صرف
در خالقانه بودن معماری و غیرخالقانه بودن دنیای مهندسی ،خود
باعث انفصال و عدم توجه دانشــجویان به دروس ســازهای است.
• عناویــن دروس ســازهای در بعضــی مــوارد ب ـه شــکلی اســت
كــه هیچگونــه ارتباطــی بیــن معمــاری و دروس فــوق را مشــخص
نمینمایــد (بــه عنــوان مثال عنــوان درس اســتاتیك و یا ایســتایی
ا گــر با مفاهیمی همچــون تعادلهای پایدار در ســاختمانها و ...
بیان شــود ،شــاید بتواند میزان عالقه دانشجو به شركت در چنین
كالسهایی را افزایش دهد).
• برای تحقق اهداف دروس سازهای ،دانشجو خود باید به کمک
اساتید فصل مشترك دروس سازهای و طراحی معماری را پیدا کند.
• تنهــا بــا شــیوه تدریــس تئــوری نمیتــوان مفاهیــم اصلــی در
دروس سازهای را به دانشجو آموخت.
• عــدم تســلط عملــی و اجرایــی دانشــجویان بــه آموختههــای
مجموعه دروس ســازهای ،باعث ایجاد انفصــال بین این دروس و
طراحی معماری شده است.
• بیتوجهی دانشكدههای معماری به دروس نظری و به ویژه
دروس ســازهای و یــك جانبهنگــری بــه مســائل خــاص معمــاری و
هنری ،نه تنها باعث رشد و شكوفایی طراحی معماری دانشجویان
نمیشود ،بلكه خود باعث اختالل در سیستم آموزش این دروس
به دانشجویان معماری نیز میگردد.
• عــدم برخــورد جــدی در قضــاوت پایاننامــه نهایــی طراحــی
معمــاری دانشــجویان بــا مســائل ســازهای ،دانشــجو را بــا ضعف و
مشكالت طرح سازهای خویش آشنا نمیسازد.

• عدم پیوند آموزش دروس ســازهای با سایر دروس معماری و
طراحی معماری كه بهطور مستقل ارائه میشوند.
• عــدم اســتفاده از كارگاههــای آموزشــی و تخصصــی دروس
سازهای برای ارتقای آموزش این دروس كه نتیجه آن عدم تقویت
مهارتهایعلمیوتجربیدانشجویانمعماریدر اینزمینهاست.
• دانشجویان معماری در آموزش دروس سازهای فقط به درك
احســاس از ســازهها نیاز دارنــد و این در حالی اســت كه با مباحث
تئــوری ســازهای ،انگیزهای برای اســتفاده از ایــن مباحث به دلیل
عــدم آشــنایی كافی از آنهــا در طراحی معماری ندارنــد ،زیرا انتظار
دانشــجویان معمــاری ،اجــرای عملــی آموزشهــای ســازهای در
كارگاههای طراحی معماری است.
 -2-7پیشــنهادات و راهكارهــای مناســب بــرای ارتقــا و بهبود
كیفیت آموزش دروس سازهای برای دانشجویان معماری
• تقســیم آمــوزش ســازه بــه دو بخــش ارائــه اطالعــات (تئوری)
و ایجــاد توانایــی در تجزیــه و تحلیــل و بهكارگیــری آنهــا در طراحــی
معماری(عملی)؛
• بررســی مســتمر مطالــب و محتــوای دروس و تطبیــق آنهــا بــا
آخرین دستاوردهای علمی؛
• ارتقــای روش تدریــس بــا اســتفاده از تجربیــات حاصــل از
بهكارگیری روشهای فوق؛
• اضافــه نمــودن درس (دروس) جدید به منظور آشــنا نمودن
دانشــجویان معماری از روند تكاملی و تاریخی تشــكیل ســازههای
ساختمانها از گذشته تا حال؛
• اســتفاده از اســاتیدی که به دروس سازهای آشنا و عالقهمند
به آموزش آن باشند؛
• توجه به جامعیت و محتوای برنامه آموزش معماری و حفظ
ارتباطات دروس با یكدیگر برای تقویت معماری؛
• استفاده از كارگاههای آموزش سازه؛
•همگامكردنطراحیمعماریوآموزشسازهدر کارگاههایمعماری؛
• تربیــت اســاتید متخصــص تدریــس ســازه بــه دانشــجویان
معماری با دید معمارانه؛
• حمایــت دانشــكدههای معمــاری از ایــن دروس بــا تهیــه،
تامین و تبدیل فیلمهای آموزشــی و اســایدهای مناسب با توجه
به مســائل خــاص و پیچیده مهندســی بــرای اســتفاده در آموزش
سمعی و بصری و ارتقای كیفیت آموزش؛
• برگزاری مســابقاتی در زمینۀ ســازه با عناوین مشــابه در دیگر
کشورهای جهان به منظور ایجاد انگیزه در دانشجویان؛
• تجدیــد نظــر در عناویــن دروس ،محتــوای دروس ســازهای و
شــیوههای تدریس و نیز تدوین سرفصلهای جدید بر مبنای نیاز
حال و آینده كشور
• ارتبــاط بــا دانشــكدههای مهندســی و اجــرای پروژههــای
مشــترك ،برگزاری سمینارها و تعامل فكری برای خلق ایدههای نو
در معماری و سازه مناسب؛
• آ گاهی اساتید معماری و دروس سازهای از مطالب ارائه شده
در هر كالس تا هماهنگی بیشتری بین این دروس ایجاد شود؛
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نتیجه
با توجه به مطالب اشاره شده ،بیتردید سیستم آموزش معماری
کشور نیازمند تجدیدنظر اساسی و تغییر در ساختار محتوایی است.
تهیه و تدوین سرفصلهای جدید آموزشی و تلفیق فن و هنر باید به
عنوانمهمترینمقاصدمدارسمعماری کشور لحاظ گردد.بهعبارت

دیگــر ،تدریــس رفتــار ســازهای و مفاهیم پایــه در درک رفتار سیســتم
سازهای بدون نیاز به شیوههای محاسباتی و تا کید بر تلقی سازه به
عنوان عنصری معماری و ارایه دروس سازهای به صورت واحد عملی،
از جمله مواردی است که باید در سیستم آموزشی کشور لحاظ گردد.

پینوشتها
1 Master Builders.
پشــت بنــد معلــق :ویژگــی مشــخصۀ ســاختمان ســبک گوتیــک کــه در آن
ً
فشــارهای جانبــی بــام یــا طــاق ،بــر کار ّبنایی ســاده و معمــوال شــیبداری وارد
میشود که به قوس ،و جرز یا پشتبندی صلب  ،اتکاء دارد که برای تحمل این
فشار جانبی کافی است.
2 Flying Buttress.
3 Billington.
4 Burke.
 5ســرفصل دروس آموزشــی در مــدارس معمــاری ســایر کشــورها ،برگرفتــه از
پایگاههای اطالعرســانی دانشــگاههای مذکور اســت .در ســرفصل های آموزشی
مدارس معماری که بر روی پایگاههای اطالعرســانی دانشگاهها قرار دارد ،عالوه
بر توضیح محتوای درســی به نحوه توزیع ســاعات آموزشــی نظیر تعداد ســاعات
تدریس استاد ،سمینارهای دانشجویی ،جلسات بحث گفتگو و کارگاه پرداخته
شــده اســت .دروس نظری فقط شــامل تدریس و ســخنرانی اســتاد نمیباشــد،
بلکه جلســات بحث و گفتگو ،ســمینارهای دانشــجویی و ارایه مقاله نیز بخشــی
از آن محسوب میگردد.
 6الزم به ذكر است كه نتایج مشخص شده حاصل از پاسخگویی به سواالت
پرسشنامه است و نه نتایج كلی تحقیق.
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