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ارزیابی وضعیت و ارائۀ راهبرد برای ایجاد انگیزه در دانشجویان
*
ارشد رشتۀ معماری اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
**

پریسا هاشمپور
استادیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،9316/2/8 :تاریخ پذیرش نهایی)9316/7/22 :

چکیده
رشتۀ مهندسی معماری اسالمی در پی تأمین نیازها و خواستههای جوامع مسلمان جهت ایجاد گونهای از معماری استت
که متناسب با فرهنگ ایرانی -اسالمی و در جهت تعالی و کمال انسانها باشد .انگیزهبخشی به آموزش معماری اسالمی
عاملی است که مستقیم یا غیرمستقیم بر نتیجۀ آموزش اثر میگذارد .هدف از این تحقیق تعیین راهبرد برای ایجاد انگیزش
در دانشجویان رشتۀ معماری اسالمی است .این پژوهش با درنظرگرفتن ماهیت آن و نحتوۀ جمتعآوری اطالعتا و بتا
پس از اخذ نظر ذینفعان (اساتید ،دانشجویان و دانشآموختگان رشته) با بهکارگیری پرسشنامه ،از روش دلفتی استتفاده
شده است .در نهایت به منظور ارزیابی عوامل تأثیرگذار روی انگیزش نسبت به تهیۀ ماتریسهای ارزیابی عوامل داخلی و
عوامل خارجی اقدام و برای نرمالیزهکردن ضرایب ماتریسها از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .مدل مورد استتفاده در اراۀتۀ
راهبردها ،مدل  SWOTاست .با مبنا قرار دادن نقش دانشکده در تقویت انگیزه ،عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان به عوامل
داخلی اساتید ،برنامههای دانشکده و مکان آموزشی تقسیم و عوامل خارجی به محیط اجتماعی فرهنگی ،محیط علمتی،
شرایط اقتصادی دستهبندی گردید .طبق بررسیهای انجامشده 31 ،نقطه قو و  31نقطهضعف در روند و نوع آمتوزش
معماری اسالمی بهدست آمده و  31فرصت شناسایی و  11تهدید مشخص شده است .در نهایتت راهبردهتای فرصتت
قو

) ،(SOفرصت ضعف ) ،(WOتهدید ضعف ) (WTو تهدید فرصت ) (STجهت بهبود انگیزۀ دانشجویان اراۀته شتده

است.
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توجه به ابزار مورد استفاده که پرسشنامه است ،به صور

پیمایشی میباشد .جهت تلفیق و ایجاد نظر واحد و مشتتر

واژگان کلیدی
انگیزه ،معماری اسالمی ،دانشکده ،ارزیابی عوامل ،راهبرد.
انگیزش در دانشجویان ارشد رشتۀ معماری اسالمی ورودی  33الی  31دانشگاه هنر اسالمی تبریز» متیباشتد کته بتا حمایتت متالی
دانشگاه هنر اسالمی تبریز انجام گرفته است.
** نویسندۀ مسئول مکاتبا :

E-mail: p.hashempour@tabriziau.ac.ir
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* این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی به شمارۀ قرارداد  38881مورخ  31/8/3با عنوان «ارزیابی وضعیت و اراۀۀ راهبرد بترای ایجتاد

مقدمه
Noghrekar

اسالم با نگرش توحیدی در جهان توسعه یافت و ایجاد بناهتا

رشد جامعۀ امتروزی و فتردای ایتن سترزمین (

و شهرها با بینش و تفکر الهی موجب شکل گیری معمتاری و

 .)2014, 151با در نظر گرفتن ضرور ایتن رشتته در استناد

شهرسازی اسالمی شد .معماری اسالمی ،معماری محتتوایی و

باالدستی ،مانند سند چشمانداز بیستساله و برنامۀ پتن ستاله،

معنایی است که ماهیت وجودیاش ،جهتگیری و جهتدهی

نوبنیاد بودن آن ،تشویق و ترغیب دانشجویان در ادامۀ تحصیل

بهسوی ذا یگانۀ الهی و در راه تقرب به اوست .این معماری

در این رشته اهمیت مضاعفی مییابد .فراهمآوردن بستترهای

هویت خود را از هویت اسالم گرفتته و نمتود عینتی مکتتب

الزم در محیط دانشگاه برای رسیدن به این هتدف بتا بررستی

اسالم در خلق فضای معماری است .لذا تالش جوامع اسالمی

وضعیت کنونی و ترسیم وضعیت مطلوب ،برنامهریتزی بترای

در چهارده سدۀ گذشته و دوران معاصر تقترب بته ایتن نتوع

آینده را امکانپذیر میسازد .با توجته بته نقشتی کته تزکیته و

معمتتاری بتتوده و در برختتی دورههتتای تتتاریخی بتته تجلّیتتا

پرورش در آمتوزش رشتتۀ معمتاری استالمی دارد ،عالقته و

درخشانی منجر شده است.

خواست درونی دانشجو در پذیرش و استقبال از رشتته نقتش

اخوان الصفا در تأکید بر نقش انگیزه در یادگیری آمده استت:

کمک میکند .رسیدن به اهداف رشته ،محققان و دانشتجویان

«بدان ای برادر! که ما در هر علمی چیزی شبیه مقدمه و مدخل

باانگیزه میطلبد تا بتا تمتام تتوان در جهتت تعتالی معمتاری

میآوریم تا برادران ما را به شتناخت آن علتم وادارد و بترای

کشور ایران گام بردارند .هدف اصلی این مقاله تعیین راهبترد

تحصیل آن بر سر شتو آورد کته چتون شتو ایجتاد شتد،

برای ایجاد انگیزش در دانشتجویان رشتتۀ معمتاری استالمی

حرص بر آگاهی پدید آید.)Fereydooni 2007( ».

است که در آن عوامل درونی ماننتد برنامتههتا و نحتوۀ اراۀتۀ

در حتتوزۀ شتتناخت و بتتازآفرینی اصتتول ،مبتتانی و الگوهتتای

مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد .در نهایت با شفافکتردن

معماری اسالمی تبحر پیدا کنند و بتوانند آن معماری را خلتق

تنگناها و نقاطضعف ،راهکارها و برنامتههتای الزم تتدوین و

کنند که پاسخگوی نیازهتای جامعتۀ استالمی باشتد .الگتوی

تنظیم میشود .در این راستا پتس از مشتخصشتدن اهمیتت

اسالمی ایرانی از سوی رهبر فرزانۀ نظام به عنوان گفتمانی در

انگیزه در یادگیری ،نقش دانشکده در تقویت انگیزه بتا تعیتین

همۀ عرصههای تمدنسازی نوینِ ایرانیِ اسالمی مطترح شتده

عوامل داخل و خارج دانشکده مشتخص متیشتود .آمتوزش

است و از نظر ایشان ،باید دارای چهار شاخصتۀ کلتی باشتد:

رشتۀ معمتاری استالمی متناستب بتا هتدف رشتته شترایطی

نخست مبتنی بر آموزههای استالم دوم متناستب بتا مجمتوع

میطلبد که در میزان تأثیر هر یتک از عوامتل ذکرشتده متؤثر

درونی و بیرونی ،نیز بتر پایتۀ تجربتۀ

است .با تعیین این عوامل و میزان تأثیر هر یک از آنها میتوان

تاریخی کشورمان ستوم بهترهمنتدی از دستتاوردهای علمتی

به راهبردهتایی جهتت تقویتت انگیتزۀ دانشتجویان معمتاری

جهان و چهارم در جهت برآوردن مجموع نیازها و زمینهستاز

اسالمی دست یافت.

روش تحقیق

اطالعا و همچنین ابزار مورد استفاده ،از جمله پرسشتنامه ،بته

روش پتتژوهش بتتا توجتته بتته ماهینتتت آن و نحتتوۀ جمتتعآوری

صور پیمایشی است .به منظتور ارزیتابی عوامتل اثرگتذار بتر

شرایط بومی و امکانا

33
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رشتۀ معماری اسالمی در پی تربیت متخصصانی است که

دروس و اساتید و دیگر عوامل مرتبط در کنار عوامل بیرونتی
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ایجاد انگیزه نقش مهمی در آموزش دارد .در متن رستالۀ

مهمی دارد و به بهبود وضعیت رشته و مقبولیت آن در جامعه

ارزیابی وضعیت و ارائۀ راهبرد برای ایجاد انگیزه در دانشجویان
ارشد رشتۀ معماری اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز

روند انگیزش ،نسبت به تهیۀ ماتریسهتای الزم (متاتریسهتای

انگیزش را اینگونه تعریف میکنند :فرایند درونی کته رفتتار را

ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی) اقدام گردید .در زمینتۀ

در طول زمان فعال میکنتد ،هتدایت متیکنتد و نگته متیدارد

نرمافزارهتای  Excelو SPSS

( .)Nikkar, Hojat and Izadi 2013, 88پژوهشهتا نشتان داده

متعادلکردن ضرایب ماتریسها ،از

استفاده شده و اراۀۀ راهبردهتا نیتز بتا استتفاده از متدل ستوا

است که انگیزهبخشی به دانشجویان ،در زمینۀ یادگیری اهمیتت

) (SWOTانجام گردید .یکی از روشهای مورد استتفاده در ایتن

مطلوبتری در مقایسه با هوش دارد و بین میتزان دستتیابی بته

قبیل عملیا های آماری ،روش ماتریس سوا است .با استتفاده

اهداف آموزشی و ابعاد مختلف انگیزۀ تحصیلی رابطۀ معناداری

از این روش ،نقاطقو ) ،(Sنقتاطضتعف ) ،(Wتهدیتدها ) (Tو

وجتود دارد ( .)Standage 2002انگیتزهدادن یعنتی گترایش بته

فرصتها ) (Oجهتت تعییتین مؤلفتههتا و راهبردهتا مشتخص

تالش برای انتخاب فعالیتهایی که هدف آنها برای رسیدن بته

میشود .در برنامهریزی راهبتردی عوامتل داخلتی و ختارجی و

موفقیت یا دوری از شکست است (.)Kadivar 2014

اسالمی تأثیرگذار هستند مورد بررسی قرار میگیترد .در بختش

یتادگیری استت و میتزان یتتادگیری دانشتجویان را بته حتتداک ر

تدوین عوامل متؤثر ،قلمترو تحقیتق دانشتجویان (ورودیهتای

میرساند .بین انگیزش و یادگیری رابطۀ دوسویه وجود دارد نته

 ،)39-33اساتید و دانشآموختگان معماری اسالمی هستتند کته

یکسویه ( .)Gagne 1989, 411عوامل متعددی بر انگیتزش و

با موضوع آموزش معمتاری استالمی در دانشتکدۀ معمتاری و

یادگیری تأثیر متیگتذارد .ایتن عوامتل در ارتبتاط متقابتل بتا

شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز در ارتباط میباشند .جهت

یکدیگر قرار دارد .با وجود این ،شیوۀ انتختاب و ستازماندهی

تلفیق و ایجاد نظر واحد و مشتر از راه اخذ نظتر  311نفتر از

فعالیتهای تدریس و یادگیری و نیز شرایط محیط یتادگیری،

ذینفعان (= دانشجویان ،دانشآموختگان و اساتید رشتۀ معمتاری

نقش بسزایی در کمتک بته دانشتجویان در نیتل بته موفقیتت

اسالمی) ،از روش دلفی استفاده شده است .به طوری که بعد از

دارند .ازاینرو با تنظیم اهداف واقعبینانه و مناستب ،انتختاب

اخذ نظر ،باقی نظرا جمعبندی و دستهبندی شتده و در چنتد

تجارب و تکتالیف مناستب بترای یتادگیری و ستازماندهتی

مرحله نسبت به ایجاد نتیجۀ کلی و مشتر اقدام گردید .پس از

صحیح آنها متیتتوان موفقیتت دانشتجویان را تستهیل نمتود

تعیین عوامل ،امتیازدهی به عوامتل از ستوی  11نفتر از استاتید

(.)Biehler 1993

دانشتتکده انجتتام گرفتتت .در ایتتن قستتمت تحقیتتق ،عملیتتا
بهصور

این مجموعه ممکن است شامل ویژگیهتای یادگیرنتده،

تحقیقا عملی-کاربردی روند خود را طی کترد .در

برنامههای درسی به لحاظ کمنی و کیفی ،ویژگیهتای استاتید،

) ،(SOفرصتت ضتعف )،(WO

شرایط و ویژگیهای محیط آموزشتی ،فعالیتتهتا و تکتالیف

تهدید ضعف ) (WTو تهدید فرصت ) (STبه منظور بهبود انگیزۀ

یادگیری ،جامعه ،خانواده و سایر عوامل محیطی باشد (Shuari

دانشجویان اراۀه گردید.

 .)Nizhad 1989در این مقاله با توجه بته هتدف تحقیتق کته

نهایت راهبردهای فرصت قو

نقش دانشکده در تقویت انگیزۀ دانشجویان میباشتد ،عوامتل

عوامل مؤثر بر انگیزهبخشی به دانشجو

مؤثر در ایجاد انگیزه در دانشجویان را میتوان به عوامل خارج

انگیزه از بااهمیتترین وجوه فرایند آموزش است .بهگونهای که

از دانشکده و عوامل داخلی که مربوط به داخل دانشکده است

فرد برای یادگیری ،آموزشدادن ،فعالیت علمی و حتّی حضتور

تقسیم کرد (تصویر .)3

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

موضوعاتی که در این خصوص بر روند بهبود آموزش معماری

در واقتتع انگیتتزه موتتتور محتتر تتتالش و فعالیتتت بتترای

در فضای آموزش ،نیاز به انگیزه دارد .انگیزش چیزی است کته
و مقصتتد او را مشتتخص متتیکنتتد ( .)Slavin 2006برختتی

عواملی که با ورود دانشتجو بته دانشتکده در انگیتزۀ او تتأثیر

روانشناستتان همچتتون الکستتاندر ،پینتتتریو ،شتتانک و استتتی ک

میگذارد عبار است از:
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آدمی را به پیشرفتن وامیدارد ،در حال پیشرفتن نگه متیدارد

 .1عوامل داخل دانشکده

نقش دانشکده در تقویت انگیزه دانشجویان

عوامل داخلی

عوامل خارجی

نقش دانشکده

 -اساتید معماری اسالمی

 محیط اجتماعی -فرهنگی -جامعۀ علمی

افزایش تعامل بتا

 -شرایط اقتصادی

فضتتای پتتیش و

 برنامههای دانشکده مکان آموزشی (بهصورناخودآگاه)

پس از دانشکده

تصویر  :9عوامل مؤثر بر انگیزۀ دانشجویان نسبت به رشتۀ تحصیلی در دانشکده
Fig. 1: Factors affecting students’ motivation

الف) استاد :استاد ،راهنما و هدایتگترِ دانشتجو استت .علتم و

ب) برنامۀ آموزش :یافتن نقاط قو

و ضعف آموزشتی،

رصد میشود و قابل انتقال است .در پژوهشهای انجتامگرفتته،

بودن برنامههای درستی آموزشتی بایتد در امتتداد روشهتای

نقش استاد در ارتقای انگیزۀ دانشجویان بسیار متؤثر و برجستته

صحیح و نوین آموزشی با حفظ موجودیت هویت درسی قرار

استت ( .)Molavi 2007 Howel 2005تتأثیر استتاد در انگیتزۀ

داشته باشد تا در دانشجویان رغبت و انگیتزه بترای یتادگیری

دانشجویان در چهار مقولۀ کلّیِ «روابط انستانی»« ،مهتار هتای

ایجاد کند .محیط آموزشی یا دانشکدۀ کارآمد باید در اندیشتۀ

تتتدریس»« ،ویژگتتیهتتای شخصتتیتی» و «ارزشتتیابی تحصتتیلی»

رفع موانع حضور کم و بیرغبت دانشجویان و دیگتر عوامتل

بررسی میشود ( Talebzadeh Shoshtari and Pourshafaie

باشد و خود را زمینتهای بترای تمتامی تحتوال

شخصتی و

 .)2011, 93اگر اساتید فاقد ویژگیهای الزم ،یعنی الگودهی،

عمومی مخاطبانش قترار دهتد ( .)Glover 1990دلیتل اصتلی

عالقهمندی ،گرمی و همحسی و انتظارا

م بت باشتند ،هتیو

انجام فعالیت های انگیزهبخش این است که دانشجو بهتتدری

یک از عناصر یتادگیری چنتدان مفیتد و متؤثر نخواهتد بتود

از انگیزههای بیرونی به سمت انگیزههای درونی هدایت شود.

( .)Parsa 1996استتاتید بتتا تشتتویق و تقویتتت کنجکتتاوی و

این فعالیتها باید با توجه به مساۀل روز و با نگاهی عمیق بته

اعتمادبهنفس و خودکارآمدیِ دانشجو و استفاده از راهبردهای

مشکال

حال و آینتدۀ جامعته و حرفته برنامتهریتزی شتود.

مؤثر یادگیری ،مهار های فردی و اجتمتاعی و مهتار هتای

برگزاری همایشها و ستمینارهای تخصصتی و کرستیهتای

ارتباطی ،متیتواننتد بتا رشتد ستطح شتناختی ،رفیتتهتای

نظریهپردازی از جملۀ فعالیتها و برنامههای دانشتکده استت

فراشناختی (از قبیل یادگیری بترای یتادگیری) را در دانشتجو

که شتور و هیجتان علمتی را در دانشتگاه بترای کستب علتم

افزایش دهند ( .)Herlo 2015, 1305‒9استادی که به ضرور

افزایش میدهد.

را طی کند ،انگیتزۀ

برختتوردار استتت کتته بتته صتتور ضتتمنی و غیرمستتتقیم و

کمال در علم و حرفه و اخال و معنویا
تحصیل در دانشجو را تقویت خواهد کرد.
36

│

ناخودآگاه بر آموزش دهنده (معلم) و آموزش گیرنده (متعلّم) و
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رشته باور داشته باشد و به همراه دانشتجو مستیر رستیدن بته

ج) مکتتان آمتتوزش :مکتتان آمتتوزش از چنتتان قتتدرتی

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

دانش و بینش و منش استاد در طول کتالس از ستوی دانشتجو

ایجاد پتانسیلهای قوی در بحث پیشرفت تحصتیلی و بتهروز

ارزیابی وضعیت و ارائۀ راهبرد برای ایجاد انگیزه در دانشجویان
ارشد رشتۀ معماری اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز

محتوای آموزش اثر میگذارد .مکتان حتتی اگتر در خودآگتاه

ب) جامعۀ علمی :تصتمیمستازی و سیاستتگتذاری در

آموزش دهنده و آموزش گیرنده مقام نیابد ،به صتور ضتمنی

حتتوزههتتای علمتتی بایتتد در بستتتر تتتاریخی ،فرهنگتتی،

اثرا مهمی بر متن آموزش و نحوۀ ارتباط دانشجویان ،اساتید

معرفتشناختی و متناسب با نیازهای جامعه انجام شود .جامعۀ

و جامعه خواهد گذاشتت و در صتور برختورد آگاهانته و

علمی عبار

است از محیطهای آموزش خارج از دانشگاه که

اهمیت دادن در حوزۀ آموزش ،اثرا و ثمرا بسیاری را بته

محیط علمی قبل از دانشگاه و بعتد از آن در داختل و ختارج

ارمغان خواهد آورد.

کشور را شامل میشود .استقبال دانشگاهها و سایر محیطهتای
آموزشی از دانشآموختگان رشته و امکان تحصیل در مقتاطع

 .2عوامل خارج از دانشکده

باالتر ،در کنار عوامل دیگر ،انگیزه برای انتخاب و تحصیل در

عوامل خارج از دانشکده که محیط پیش و پس از دانشکده را

رشته را افزایش میدهد.

شامل است و مستقیم و غیرمستقیم بر تصور ذهنی دانشجو از
رشتۀ تحصیلی خود اثر میگذارد عبار است از:

ج) عامل اقتصاد (اشتغال و درآمتدزایی) :یکتی از متوارد
تأثیرگذار در انگیزه دانشجو نسبت به رشتتۀ تحصتیلی بحتث

الف) محیط اجتماعی -فرهنگی :محیط آموزش حتتی در

اشتغال و درآمدزایی است .در تحقیقی که بر اساس نظر اساتید

صورتی که همۀ دستانتدرکاران آن متعلتق بته یتک فرهنتگ

در خصوص انگیزۀ دانشجو تتدوین شتده ،ضتمن اشتاره بته

باشند ،یک محیط فرهنگتی -اجتمتاعی استت .ایتن محتیط از

کاهش انگیزۀ تحصیلی در سالهای اخیر ،مهمتترین عامتل آن

ختتانواده و فرهنتتگ ختتانوادگی تتتا جامعتته ،آیتتیننامتتههتتا و

کاهش فرصتهای شغلی تعیتین شتده استت (

Talebzadeh

دستتتورالعملهتتا ،ختتردهفرهنتتگهتتا و فرهنتتگ عمتتومی را

 .)Shoshtari and Pourshafaie 2011, 92ایتتن امتر لتتزوم

دربرمیگیترد .سیاستتگتذاریهتای کتالن حکومتت کته در

برقراری تناسب میان نتوع و رفیتت رشتتههتا از یتکستو و

آییننامههای باالدستی صتور

متیگیترد ،نقتش اساستی در

نیازهای بازار از سوی دیگر را آشکار میکند.

پرورش زمینههای علمی و تحقیقتی دارد .محتیط اجتمتاعی-

اطرافش دارد ،انگیزههای او را شکل متیدهتد ( Dryden and

خدامحوری آنچنان انجام داده اند که انسان از محیط و فضای

 )Branch 2008و تجربتتۀ دانشتتجو در گذشتتته و شتترایط

این آثار بهره میبرد و حالتی را در مخاطب خود ایجاد میکند

اجتماعی -فرهنگی در انگیزههای تحصیلی دانشتجویان تتأثیر

که همچون واسطهای برای حضور در فضایی منقّش به خدای

م بت دارد و موجب موفقیت آنان در حوزۀ تحصیل متیشتود

تبار و تعتالی استت .ایتنچنتین ،معمتاران مستلمان ستعی

( .)Ozer and Akgun 2015, 1291اگر یادگیری و پیشرفت در

نمودهاند تا آثارشان را واسطههایی برای تعالی روحتی و ستیر

فضیلت شخصتیِ مهتم و موضتوع

معنوی بهسوی ملکو اعال قرار دهند ( .)Sayegh 1999زبان

معنوی تلقی شود و ایتن امتر واکتنش م بتتی از ستوی ستایر

مشتر معمتاریِ استالمی در سراستر تتاریم معمتاری ،نگتاه

دانشجویان و خانواده داشته باشد ،تروی این فرهنگ میتواند

معنوی است و آیندۀ معماری اسالمی را نیز میتوان با تکیه بر

به یادگیرندگان در پوییدن راه دانش انگیزه بدهد .پتژوهشهتا

آن دوبتتارهستتازی نمتتود .معمتتاران استتالمی بتتدون کمتتترین

نشتان متتیدهتتد والتدین ،مهتتمتتترین عامتل متتؤثر بتتر انگیتتزۀ

خودنمتتایی بتته خلتتق شتتاهکارهای معمتتاری متتیپرداختنتتد و

دانشجویان برای یادگیری هستتند .نقتش آنتان در بترانگیختن

بیآنکه نام خود را بر سرزبانها جاری سازند ،عمتل ختود را

فرزندانشان به یادگیری در هر مرحله از رشتد غیرقابتلانکتار

تقدیم خالق و خلق میکردند (.)Pirnia 1993

است ( .)Spaulding 1992بهطوری که این تأثیر تا ستالهتای

در آموزش معماری اسالمی باید اصل را بتر آمتوزش درونتی

فارغالتحصیلی و فراتر از آن ادامه دارد.

معمار قرار داد و پرورش استعدادهای فطری دانشجویان را در

محیط آموزشی به صور
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 .)DiGiuseppe 2010افکاری که آدمی دربتارۀ ختود و جهتان

معمتتاران مستتلمان آثتتار معمتتاری ختتود را بتتا بهتترهگیتتری از

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

فرهنگی شکلدهندۀ اعتقادا

و اندیشتههاستت ( David and

آموزش معماری اسالمی

جدول  :9مراتب اول آموزش شاگردان معماری
Table 1: First steps in teaching students of architecture

استعدادیابی

پرورش

پاالیش

شناسایی استعداد شاگردان و پرورش آن و

تقویت رفیتهای موجود در

زدودن موضوعا نامرتبط و

قرار دادن این پتانسیلها در جهت و نوع هدف

شاگردان و افزایش رفیتهای درگیر و

خاص رشته

کارا

کنار آموزش مهار

آشناسازی با نیکاندیشیدن و موضوعا
مرتبط

و اقتباس از مصادیق پیش بترد .آمتوزش

باارزش زیر از فتتو نامتۀ معمتاران و بنّایتان و اصتول آیتین

معماری در نظام سنّتی بیشتتر بتر تربیتت مهتارتی و حکمتتی

جوانمردان و طریقت معماران قابل استخراج است )3 :حرفتۀ

شاگرد ،متکی است ( .)Hojat 2012, 248مراتب اول آموزش

خود را دارای منشأ مقدس دانستن )1 ،متعلم معمتاری بتودن،

باید به پاالیش و پرورش ذهن و استعداد شاگردان ب ردازد تتا

 )1پیوند آموزش با تشکیال

صنفی )9 ،عضو جامعه دانستن

راه آنان را برای طی مراتب بعدی هموار سازد.

خود )5 ،مسئول در قبال حرفه )8 ،تحکتیم حلقتۀ ارتبتاط)7 ،

در شناخت و آموزش معماری اسالمی ایتران در گذشتته

شاگرد بودن )8 ،رابطۀ استاد و شاگرد )3 ،حفتظ و بقتا و )31

سینهبتهستینه و مریتدی و

اخال  .استادان معماری اسالمی سنّتی به همراه آموزش عملی

مرادی انجام میپذیرفت .استادکار ماهر و ورزیده ستالهتا بتا

و نظری شاگردان ،به پرداختن روحیتا

آنتان بتا

شاگردان خود بهطور مستقیم و بدون واسطه در متن جامعته و

توجه به این اصول اقدام میکردند و آنها را از هر نظتر بترای

مردم کوچهوبازار کار میکرد و شاگرد به مرور با دریافت ایتن

حفتتظ و پیشتترفت حرفتتۀ معمتتتاری مهیتتا متتیستتتاختند

تجربۀ محیطی با یتک معمتاری آشتنا بتا مستاۀل و تنگناهتای

(.)Agasharifiane Esfehani and Aminpour 2016, 89-90

انتقال اطالعا

و مفاهیم بهصور

اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و اقلیمتی تربیتت متیشتد و در

و خلقیتا

بهکاربستن این نتای در روند آموزش معمتاری استالمی

تأثیر جهانبینی سنّتی و عرفتانی و اهمیتت ادرا شتهودی و

آموزشی این رشته و پاسخی بر چگونگی آموزش دانشجویان

سبب

آن باشد .از جملۀ دیگر مواردی که بهصتور ایتراد نکتا و

میشد معماران عالوه بر آموزشهای عملی و نظتری ،درگیتر

نصایح مذهبی در روند آموزش معماری اسالمی نقش داشته و

آموزشهایی شوند که هدف آنها پرورش ایدۀولوژی عرفانی و

اکنون نیز میتوان از آن بهره برد این سه مورد قابل ذکر است:

اخالقی و مبانی فکری تشکیلدهنتدۀ آثتار هنتری در اندیشتۀ

الف) زندهنگاهداشتن فرهنگ والیت و تشیع در طتول حیتا

هنرآموز معمتاری بتود ( Ghoddusifar, Etesam and Habib

حرفهای ،ب) جامۀ عمل پوشتاندن بته اختال و ارزشهتای

.)2012

واالی اسالم و ج) تشکیل ستازمانهتا و نهادهتای مردمتی در

همراهشدن نظامهای صنفی با فرقههای تصوف و فتو

با توجه بته ایتن وادیهتا ،آمیختگتی علتم و صتناعت و

تمامی طبقا و صنوف اجتماع ( .)Nadimi 2007با بررسی و
میتوان جنبههای م بت و کارآمد برای زمانِ

حکمت و دینباوری و سلو و جوانمردی و حصول اخال

تحلیل این نکا

الهی در آموزش معمتاری استالمی آنچنتان بتوده استت کته

حالِ این موضوعا

هیوگاه نمیتوان از فن و صناعت بتهکاررفتته در آثتار ستخن

امروز مورد استفاده قرار داد.

را دریافت و در روند آمتوزش معمتاری

الهی الهامدهنده به آنها را مطمح نظر نداشتت یتا انکتار نمتود

و تتایفی کتته بایتتد در آمتتوزش معمتتاری حتتال حاضتتر در

( .)Nadimi 2007این بحث در آموزش معمتاری استالمی بته

دانشکدهها و محافل علمی معماری مد نظر قرار گیرد ( Hojat

روش سنّتی در گذشته ،به صور مراتبگونه بود و هنرآمتوز

 )2012, 250گویای این نکته است که باید با توجه به شترایط

طی روند آموزشی خاص خود آنها را فترامتیگرفتت .نکتا

زمان معمار پرورش داد نه معماری ،معمتار کستی استت کته

38
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گفت بدون آنکه جانمایههای اعتقادی و بینشی و ارزشهتای

با توجه به سه منزلِ «تزکیه» «تعلیم» و «حکمت» در مقتام
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همین راستا به بلوغ تخصصی خود میرستید (.)Karimi 2005

حاضر می توانتد راهگشتایی کتاربردی جهتت رفتع ابهامتا

ارزیابی وضعیت و ارائۀ راهبرد برای ایجاد انگیزه در دانشجویان
ارشد رشتۀ معماری اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز

بینش بهکارگیری توانش و دانش خویش را داشته باشتد .و بتا

رشته تدوین شتد« :دستتیتافتن بته رویکتردی جتامع بترای

درنظرگتترفتن ایتتن اهتتداف توانتتاییهتتا و مهتتار هتتای

معماری در جامعۀ اسالمی»« ،حرکت در مسیر اعتالی فرهنگ

دانشآموختگان رشتۀ مهندسی معماری اسالمی ،به این شترح

استتالمی در معمتتاری» و «عینیتتتبخشتتی و کالبتتدیکتتردن

پیشبینی میشود :پرورش و پیشرفت در ابعاد عقلتی ،معنتوی

ارزشهای دینی و مفاهیم حکمی اسالمی».

و خالقیتتت معمتتاری استتالمی ،تقویتتت روح تفکتتر علمتتی،

دانشکدۀ معماری در محل چند خانۀ تتاریخی ،از جملته

باورهای دینی و صیانت از هویت فرهنگی و ستالمت فکتری

گنجهایزاده ،بهنام ،قدکی و صدقیانی ،مستتقر استت (تصتویر

دانشتتجویان از طریتتق آشتتنایی بتتا اصتتول استتالمی ،خلتتق

 .)1قرارگرفتن دانشجویان ،اساتید و دیگتر افتراد ذیربتط در

ارزشهتتای نتتوین در راستتتای نوستتازی فرهنتتگ معمتتاری و

فضتای دانشتکده در مقتام محملتی بترای عرضته و آمتوزش

اعتالی ارزشهای اصیل فرهنگ استالمی ،بتازآفرینی ،احیتا و

معماری ،زمینۀ شناخت و زیستن در معماری ارزشمند ستنّتی

نوسازی الگوهای معماری اسالمی.

را فراهم میآورد« .در سرزمینهای اسالمی که فرهنگ و آثتار
گرانبهایی در زمینۀ هنر و معماری یافت میشود ،آموزش باید

دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی
تبریز

از طریق مواجهۀ مستقیم شاگرد با این ارزشها صور

گیرد»

(.)Hojat 2003, 68

رشتۀ کارشناسی ارشد مهندسی معماری اسالمی بهم ابه یکتی از
نیازهای ضروری جامعه ،اولین بتار در ستال  3181در دانشتگاه

 .1عوامل داخلی در دانشکده

هنر اسالمی تبریز ایجاد شد .این دانشکده  11استاد تمتاموقتت

در گتتام اولِ تجزیتتهوتحلی تلِ اطالعتتا

دارد و تاکنون قریب به  351فارغالتحصیل داشته است.

بهدستآمده ،عوامل داخلی در مقام شکلدهندۀ نقاط قتو

آمتتاری -محاستتباتیِ
و

معماران را به نحوی پرورش میدهد که از طریق مواجهته بتا

قرار میگیرد .این ارزیتابی مشتخص متیستازد کته در رونتد

معماری اسالمی ،تعلقتی درونتی نستبت بته دستتگاه فکتری

آموزش معماری اسالمی طبق مؤلفهها و نکاتی که در قستمت

(نظری) -اجرایی (عملی) آن پیدا کنند و در زمینۀ اراۀۀ آثتاری

مبانی نظری پژوهش اراۀه شد ،کدام موارد تأثیر م بتت دارد و

متنا ر با اندیشه ،فرهنگ و هویت اسالمی توانمند باشتند .در

نقطۀ قو

و استحکامبخش محسوب میشود و کدام متوارد

بازنگری برنامۀ درسی کارشناسی ارشد معمتاری استالمی کته

برعکس تأثیر منفتی دارد و نقطتهضتعف بته شتمار متیآیتد.

در سال  3133در این دانشگاه انجام گرفت ،این اهداف بترای

فهرست این نقاط قو و ضعف در جدول  1آمده است.
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تصویر  :2تصاویر ساختمانهای بهنام و قدکیِ دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز ()www.tabriziau.ac.ir
)Fig. 2: Behnam and Qadaki Buildings, Architecture and Urbanism Faculty, Tabriz Islamic Art University (www.tabriziau.ac.ir
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دورۀ کارشناسی ارشد معماری اسالمی دورهای است کته

ضعف در آموزش معماری اسالمی ،متورد تتدقیق و ارزیتابی

جدول  :2ماتریس ارزیابی عوامل داخلی بر اساس اطالعات و عملیات محاسباتی -آماری)IFE( 9
Table 2: The internal factors evaluation matrix based on information and computational-statistical operations

عوامل داخلی
S1

نقاط قوت

جهتگیری راهبردی دانشگاه (اسالمیشدن) برای
فعالیت و تحقیق در این حوزه

وزن نرمالیزهشده

رتبه

امتیاز وزنی

1/117333188

1/158819

1/335388857

وجود دورۀ دکتری معماری اسالمی در دانشکده به
S2

عنوان انگیزهای برای ادامۀ تحصیل دانشجویان

1/193111583

1/393378

1/383883198

مقاطع پایین این رشته
S3

S4

برنامههای دانشکده

S5

S6

S7

وجود مرکز رشد ،کتابخانۀ مجهز و منابع دسترسی
حسن شهر دانشگاه و دانشکده در حوزۀ هنر و
معماری اسالمی
وجود مجلۀ «فیروزۀ اسالم :پژوهۀ معماری و
شهرسازی اسالمی» در دانشکده
در دسترس بودن مسئوالن دانشکده
برگزاری همایش و کنفرانسها در سطح ملی و
بینالمللی در این حوزه

1/119159133

1/115139

1/178588919

1/193589918

1/715881

1/331511538

1/193111513

1/881151

1/333198913

1/193383595

9/139338

1/378751537

1/193589918

1/971588

1/39911198

ایجاد رقابت سالم بین دانشجویان به عناوین
S8

مختلف از جمله برگزاری مسابقا مختلف در

1/117139598

1/378973

1/181338188

این حوزه

S10

وجود دروس همراستا با هدف رشته

1/193111513

1/378973

1/313338118

S11

حضور تماموقت اعضای هیئت علمی

1/19113578

9/115139

1/3717933

S12

تناسب شاخص تعداد استاد به دانشجو

1/118318338

1/897153

1/385879713

S9

زمان

اساتید
آموزشی

محیط

حضور در مکان هویتمند معماری و امکان آشنایی
S13

دانشجویان با فضاها و معماری سنّتی در محیط

1/191851335

9/115139

1/389778851

آموزشی
3/753818883

جمع کل امتیاز وزن نقاط قوت
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بهروزکردن سرفصل دروس متناسب با نیازهای

1/191398139

1/897153

1/333583139

نقاط ضعف
W1

برنامههای دانشکده

W3

│

مشخصنبودن جایگاه این رشته در دانشکده و عدم
تفکیک مشخص آن با رشتۀ معماری
عدم تفاو چشمگیر میان دروس و نحوۀ تدریس
اساتید معماری اسالمی با معماری

1/118113137

1/513931

1/319818317

1/113983375

5

1/337193871
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W2

عدم وجود سند چشمانداز توسعه برای این رشتۀ

1/191851335

1/158819

1/313181337

ارزیابی وضعیت و ارائۀ راهبرد برای ایجاد انگیزه در دانشجویان
ارشد رشتۀ معماری اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
عوامل داخلی
W4

W5

W6

W7

W8

نقاط قوت

نبود اولویت برای حمایت از پژوهشها در حوزۀ
معماری اسالمی
نداشتن مشاور مناسب برای راهنمایی دانشجویان
معماری اسالمی
نداشتن امکانا تخصصی از لحاظ پژوهشکده و
مرکز اسناد در دانشکده
عدم اطمینان قلبی اعضای هیئت علمی نسبت به
تحققپذیری معماری اسالمی
کمبود اساتید با تخصص حوزۀ معماری اسالمی در
این دورهها

وزن نرمالیزهشده

رتبه

امتیاز وزنی

1/193991971

1/393378

1/313831583

1/191315199

1/378973

1/31713733

1/191111813

1/881151

1/335133811

1/117139598

1/337897

1/338113815

1/113753311

1/715881

1/397135878

عدم رعایت آداب و شئونا اسالمی از نظر تقویت
W9

رابطه بین حکمت نظری و عملی در رفتار و

1/139338

1/115511377

1/337138888

سلو اساتید
W10

نداشتن مرجعیت نظری و اهداف واحد مشخص در
بین اساتید

1/139338

1/191111813

1/313878353

ناتوانی اساتید و مسئوالن دانشکده در برقراری
W11

ارتباط صمیمی با دانشجویان (رابطۀ استاد و

1/151393

1/191873837

1/31718835

شاگردی)

آموزشی

محیط

W12

ناکافیبودن فضای تحقیق و پژوهش دانشجوها در

1/118318338

1/818351718

جمع کل امتیاز وزن نقاط ضعف

1/153383188

جمعبندی

همتتانطتتوری کتته در جتتدول  1مشتتاهده متتیشتتود ،بتتا

تهدیدهای بهدستآمده با توجته بته رونتد آمتوزش معمتاری

و  31نقطتهضتعف در

اسالمی ،متورد محاستبه و ارزیتابی قترار گرفتت و نتتای در

بررسیهای انجامشده  31نقطتۀ قتو

روند و نوع آموزش معماری اسالمی بر حسب مبانی نظری و
مؤلفههای بهدستآمده استخراج شده است .ایتن امتر گویتای

جدول  1اراۀه شده است.
طبق جدول  ،1بر استاس اطالعتا

بتهدستتآمتده 31

پایینبودن وزن نقاط ضعف نسبت به نقاط قو و جمع امتیاز

فرصت و  11تهدید شناسایی شده است .این موضوع نشتان

وزنی آن در روند آموزش این رشته است.

میدهد که آموزش معماری اسالمی با تهدیدهایی به تعتداد
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محیط دانشکده

1/337897

1/313135599

بیش از دو برابرِ فرصتهای موجود مواجه است .همین یافته
ها اهمیت و ضرور

پرداختن به این موضوع را به روشتنی

در گام دوم ،طبق همان روندی کته در بتاال در متورد عوامتل

بیایند و در مقابل نیز باید در حد تتوان جلتوی تهدیتدها را

داخلی ذکر شد ،عوامل خارجی نیتز بتر مبنتای فرصتتهتا و

گرفت و حوزههای عملکرد آنها را کاهش داد.
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 .2عوامل خارج از دانشکده

نمایان میسازد .فرصت ها باید سطح مانور و کاربرد بیشتری

جدول  :3ماتریس ارزیابی عوامل خارجی در روند آموزش معماری اسالمی)EFE( 9
)Table 3: External factors evaluation matrix in the process of Islamic architecture education (EFE

عوامل خارجی

اجتماعی -فرهنگی

وزن

رتبه

امتیاز وزنی

O1

اسالمیبودن نظام و اعتقاد مسئوالن در کشور

21228382396

31637231

2192339233

O2

تأکید اسناد باالدستی بر لزوم اسالمیشدن معماری کشور

21221336923

31976379

21213883969

O3

پتانسیل فرهنگی و ارزشهای دینی و مذهبی حاصل در جامعه

21232721833

3

21212981329

تروی تربیت اسالمی در جامعه و تقویت نگرش م بت به دین در

21221921329

21763726

21282333226

O4

O5

O6

O7

علمی

O8

O9

بُعد علمی و عملی در سطح ملی
نمود ارزشهای معماری اسالمی در زندگی و فضاهای روزمرۀ

21332139

21221876227

21272217223

مردم
بها دادن دانشکدههای خارج از کشور به امورِ تخصصی معماری

21388233

21232333737

21283232873

اسالمی در کشورهای اسالمی
وجود امکان تحصیل در مقاطع تکمیلی و عالی در سایر دانشگاهها

21239123332

21882333

21282632727

برگزاری همایشهای ملی و بینالمللی معماری اسالمی در مراکز

21239612939

3

21213792627

آکادمیک
وجود مجال تخصصی علمی -پژوهشی و مراکز تحقیقی از قبیل

31637231

21233317333

21219332979

قطب علمی معماری اسالمی علم و صنعت
داشتن نمونههای معماری ارزشمند جهت مطالعه و تحقیق در داخل

31637231

21228382396

2192339233

کشور

جمع کل امتیاز وزنی فرصتها

-

-

21193933326

تهدیدها
T1

T2

اجتماعی -فرهنگی

T3

T4

T6

32

│

و عملی به فرهنگ و الزاما شرعی)
مترادفبودن فرهنگ اسالمی و دینی با تحجر در باور عمومی جامعه

21232721833

21139976

21212389863

(برابرگیری اسالم با تحجر و رکود فرهنگی در بخشی از جامعه)
پایبندی اند برخی خانوادهها به الزاما دینی

21227393328

21723882

21273192271

بمباران تبلیغاتی فرهنگ و سبک زندگی غربی از طریق رسانههتای

21239612939

31823321

21929968986

جمعی
بحران هویت معماری امروز و حل آن با توجه به معماری اسالمی

21239263338

31213998

21922183992

نبود روینۀ عملی و نظری مناسب ،مشخص و واحد در سازمانهتا و

21239936637

31332139

2192336637

مدیران نسبت به معماری اسالمی
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T5

دوگانگی و تضاد اهر و باطن فرهنگی در جامعه (عدم اعتقاد قلبی

2123938333

3

2121373232

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

O10

فرصت ها

ارزیابی وضعیت و ارائۀ راهبرد برای ایجاد انگیزه در دانشجویان
ارشد رشتۀ معماری اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
برداشت غلط و پیشداوری دربارۀ رشته از سوی عموم مردم از نظر
T7

تاریخی و سنّتی بودن رشتته (تصتور عتدم وجتود تفتاو

بتین

21232836333

31372388

21927222193

باستانشناسی ،مرمت و معماری اسالمی در بین عموم مردم)
T8

T9

T10

T11

فقدان بستترهای الزم جهتت تحقتق معمتاری استالمی در جامعته
(قوانین مقررا  ،وسایل زندگی ،الگو و)...
اعتقاد برخی از مردم به علمی و منطقینبتودن مقولتههتای دینتی از

T14

علمی

T15

نبود روینۀ مشخص در حوزۀ نظر و عمل و عدم توانایی تبدیل نظتر
ن ذیرفتن رهیافتهای آموزشی کسبشده از سوی فرهنتگ جامعتۀ

عدم امکان کار و ادامۀ تحصیل در کشورهای غربی (غیراسالمی) با

2123286383

31997637

21922337883

21221331323

21763726

21289398113

مدر معماری اسالمی
مخالفت اک ر محققان و اساتید و متخصصان مسلمان دانشگاههتا بتا

21221331323

21763726

21289398113

این رشته
عدم وجود سؤاال جداگانه و متناسب با سرفصلهای این رشته در
کنکور و سؤاال

مناسب در زمان ورود و انتخاب دانشجو

منظم با دانشگاههای مختلف دنیا کته در ایتن زمنیته

21221921329

31396667

21211323989

21239936637

21823321

2128717968

فعالیت دارند

عدم آشنایی دانشجویان و اساتید با اساتید مطترح بتینالمللتی ایتن

21228313897

31388233

21922628329

21221921329

21823321

21282237316

رشته

اقتصادی(اشتغال و درآمدزایی)

 T20نگاه سودانگارانه به معماری در تقابل با معماری اسالمی

21228382396

31233213

 T21آشنا نبودن سازمانها و انجمنهای کارآفرینی مختلف با این رشته

2122763339

31238823

21283332938

21232996133

3

21216332832

21882333

21213313296

T23
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نبود ارتباطا

21227228727

31388233

21217639232

21219823363

T22

نبتتود جتتذابیت و فرصتتت بتترای بهتترهگیتتری از توانمنتتدیهتتای
دانشآموختگان این رشته در بازار کار
عدم حمایتت ستازمانهتا از دانتشآموختگتان ایتن رشتته و نبتود

21232337237

-

-

21931222218

3

-

31273963823
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عرصههای تخصصی برای فعالیت آنها

جمع کل امتیاز وزنی تهدیدها
جمعبندی

21221761326

21399763

21279717213

مادنیشدۀ معاصر

 T18نبود کتابهای درسی مرتبط با معرفی این حوزه قبل از دانشکده
T19

21239263338

31213998

21922183992

به عمل در رشتۀ معماری اسالمی (تناقض نظر و عمل)

 T16جذب رتبههای پایین در کنکور این رشته
T17

21227732299

3

21283226633

جمله معماری اسالمی

 T12عدم اسقبال دانشگاههای برتر کشور از راهاندازی این رشته
T13

21232721833

31399763

21923832162

نتیجهگیری و ارائۀ راهبردها
و دستهبندیها و ماتریسهتای اراۀتهشتده،

نمودن متناسب نظام آموزش معماری اسالمی باشد که اکنتون

بر اساس اطالعا

راهبردهایی جهت بهرهمندی از نقتاط قتو و کتاهش نقتاط

با روند کُندی در حال انجام است .این راهبردهای اراۀتهشتده

ضعف و بهترهگیتری مناستب از فرصتتهتا و محتدودکردن

قابلیت استفاده در نظتام آموزشتی را دارد .آمتوزش معمتاری

تهدیدهای مربوط به روند آموزش معماری اسالمی ،در مقتام

اسالمی با انگیزهبخشی بته دانشتجویان قتادر استت معمتاری

خروجی اساسیِ این مقاله ،به دست آمتده استت (جتدول .)9

مطلوب را به همراه داشته باشد که در کنار اعتالی آمتوزش و

در تصتمیمگیتری ،برنامتهریتزی و

نوع معماری ،اعتالی نوع و نحوۀ زندگی افراد و جامعه را نیز

اجتترای فعالیتتتهتتای آموزشتتی ،موجتتب تقویتتت انگیتتزۀ

دربرمیگیرد .تقویت انگیزۀ دانشجویان بتا تقویتت جایگتاه و

دانشجویان و اعتالی آموزش این رشته در ستطح دانشتکده و

موقعیت رشته در جامعه حاصل میشود که الزمۀ آن افتزایش

همچنین جامعه خواهد شد.

قابلیتتتهتتا و رفیتتتهتتای دانشتتگاه در زمینتتۀ پیشتترفت در

توجه به ایتن موضتوعا

تقویت انگیزۀ دانشجویان میتواند راهکاری برای متحول

حوزههای علمی و پژوهشی معماری اسالمی است.

جدول  :3راهبردهای فرصت و ضعف
Table 4: Opportunity and weakness strategies
راهبردهای فرصت قوت )(SO
 -3بهرهگیری از حضور تماموقت اعضای هیئت علمی و تخصص آنهتا

جهت مطالعۀ نمونههای معماری استالمی ارزشتمند داختل کشتور و
تقویت ارتباط با دانشجویان با هدف تروی تربیت اسالمی.
خارج از کشور که به معماری اسالمی بها میدهند.
 -1برنامهریزی جهت مشتارکت و حضتور دانشتگاه و اعضتای هیئتت
علمی و دانشجویان دکتری در همایشهای ملی و بینالمللی معماری

تخصص دارند جهت تربیت اساتید با تخصص معماری اسالمی.

 -1برنامهریزی جهت ایجاد ارتباط با سایر دانشگاههای کشتور و مراکتز
تحقیقاتی از قبیل قطب معماری اسالمی علم و صتنعت جهتت تهیته
سرفصلهای دروس مرتبط با این رشته.
 -1بهرهگیری از ارزشهای دینی و مذهبی در جامعه جهت ایجاد رابطه
بین حکمت نظری و عملی در رفتار و سلو اساتید.

اسالمی کشور.
 -9برنامهریزی برای حضور اعضای هیئت علمی در تهیۀ اسناد باالدستی
با توجه به راهبردهای دانشگاه برای فعالیت و تحقیق در این حوزه.
 -5بهرهمندی از موقعیت دانشگاه و دانشکده در حوزۀ هنتر و معمتاری
اسالمی جهت حضور فعال در مجال

تخصصی علمی -پژوهشی و

مراکز تحقیقاتی از قبیل قطب علمی معماری اسالمی علم و صنعت.
راهبردهای تهدید ضعف )(WT

 -3ایجاد انگیزه در اعضای هیئت علمی نسبت به تحققپذیری معمتاری

راهبردهای تهدید فرصت )(ST

 -3بهتترهگیتتری از نقتتاط قتتو

دانشتکده جهتتت شناستتاندن اهتتداف و

اسالمی با هدف تقویت بسترهای الزم برای تحقق معمتاری استالمی

راهبردهای رشتۀ معماری اسالمی به عموم متردم و ایجتاد بستترهای

در جامعه.

الزم جهت تحقق معماری اسالمی در جامعه.

 -1ایجاد شرایط مناسب بترای اعضتای هیئتت علمتی در ستازمانهتا و

 -1برنامهریزی برای برگزاری همایشها و نشستهای معمتاری استالمی

جهت ایجاد پیوند بین تئوری و عمل و کاهش بحران هویتت

جهت ایجاد گفتمانهای عملی و نظری مناسب جهت دستیابی به روینتۀ

ادرا

 -1برنامهریزی سند چشمانداز توسعه برای این رشته و تدوین سرفصل
دروس متناسب با نیازهای جامعۀ اسالمی.
 -9تخصیص بودجۀ الزم برای حمایت از پژوهشها در حوزۀ معمتاری
اسالمی جهت حضور فعال در عرصۀ بین المللی.
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 -1برنامهریزی برای توسعۀ مرکز رشتد و مجلتۀ فیتروزۀ استالم جهتت
جذب دانشگاههای برتر کشور برای راهاندازی این رشته.
 -9استفاده از وجود دورۀ دکتری معماری اسالمی جهت ایجتاد ارتباطتا
منظم با دانشگاههای مختلف دنیا که در این زمنیه فعالیت دارند.
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معماری امروز و حل آن به کمک معماری اسالمی.

مشخص و واحد در سازمانها و مدیران در قبال معماری اسالمی.

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

 -1برقراری ارتباط بین دانشجویان معمتاری استالمی و دانشتکدههتای

راهبردهای فرصت ضعف )(WO
 -3استفاده از دانشکدههای خارج از کشور که در زمینۀ معماری اسالمی

ارزیابی وضعیت و ارائۀ راهبرد برای ایجاد انگیزه در دانشجویان
ارشد رشتۀ معماری اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز

پینوشتها
 تدوین متون آموزشی در زمینۀ هنتر بتر استاس، گنجاندن پیوستهای اخال اسالمی و حرفهای،مبتنی بر جهانبینی اسالمی

 تدوین نظرا.3

 تأسیس و تشویق حوزههای میانرشتهای،هدایت و حمایت از پایاننامهها با رویکرد معرفی ارزشهای دینی و انقالب اسالمی، مبانی اسالمی
 تدوین منشور اخالقی و حرفهای بر استاس،  فقه و اخال، حکمت،هنر و دیگر رشتههای علوم بر اساس آموزههای اسالمی به ویژه فلسفه
.مبانی اسالمی
 رشتۀ معمتاری. در حال حاضر در دانشگاههای دیگر چون هنر اصفهان و آستان قدس رضوی اقدام به جذب دانشجو در این رشته کردهاند.1
 در این دانشگاهها معماری اسالمی.اسالمی در چند دانشگاه خارج از کشور چون دانشگاه قطر و امآیتی و چند دانشگاه دیگر نیز وجود دارد
 بته ویتژه.به شکل تاریخی و سبکی مورد آموزش و تحقیق قرار میگیرد که از نظر محتوایی با این رشته در ایران تفاو هتای اساستی دارد
.زمانی که مباحث حکمی شالودۀ اصلی رشته را تشکیل میدهد
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The Islamic Architecture is a course that educates
the architects in such a way that through encountering the Islamic architecture they develop an internal
association with the intellectual (theoretical)operational (practical) system and gain a special ability in producing works of arts in accordance with the
Islamic ideas, culture, and identity. The aim and ideal
of the Islamic Architecture Engineering course is to
satisfy the needs and requirements of the Islamic
nations to create a kind of architecture that is appropriate to the Iranian-Islamic culture. If architecture is the sign and manifestation of Islamic Identity,
then the Islamic architecture can pave the way for
reaching the excellence in the society.
The necessity of this field in upstream documents
such as the Twenty Year Vision Document and the
Five Year Plan, and its newness, becomes more important encouraging students to continue in this field.
Providing the necessary facilities to achieve this goal
by investigating the current status and designing the
optimum situation provides the possibility of planning
for the future in the university. Regarding the role of
awareness raising in Islamic architecture education,
the student's inner interest plays an important role in
accepting and admission of the field. This helps to
improve the status of the field and the acceptance of
the discipline in the community.
Creating motivation for the education of Islamic
architecture has three factors which influence either
directly or indirectly the success of the education. The
aim of the present study is to determine the strate-

—————————
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gies for motivating the students of Islamic architecture. Considering the nature and method of data collection in the study and considering the present tools,
i.e. questionnaire, the present study adopts the survey method. In order to correlate the ideas to reach a
common idea after getting the views of the interested
parties (professors, students, and graduates) using
questionnaires, the Delphi method was applied. Finally, to investigate the affecting factors on the motivation, matrices were developed to evaluate the internal and external factors. To normalize the coefficients
of the matrices, SPSS solution was used. The SWOT
Model was used to present the strategies. With the
faculty assumed as having the pivotal role in creating
motivation, the influencing factors on the motivation
are classified as internal factors including the professors, the faculty’s programs and the place of education, and external factors consisting of socio-cultural
setting, scientific setting, and economic conditions.
The results suggested sentence of 13 strength and 12
weak points in the present trend and method of Islamic architecture education, and 10 opportunities
and 23 threats were identified. In the end, the strategies of Opportunities (SO), Weakness Opportunities
(WO), Threat of Weaknesses (WT), and Opportunity
of Threat (ST) were offered to improve the motivation
of the students.

Keywords: Islamic architecture, Faculty, Appraisal of
factors, Strategy, Motivation.
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