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چکیده
نشریات علمی- پژوهشی نقش برجسته ای در بازنمایی خالقیت ها و یافته های علمی در یک حوزه خاص از علم دارند که 
تاکنون تحقیقی جامع در این باره، در حوزه تخصصی فناوری معماری صورت نگرفته است. بررسی نشریات به لحاظ محتوای 
کیفی و تعداد مقاالت چاپ شده می تواند گامی موثر در مسیر کمک به پژوهشگران معماری در این حوزه تخصصی باشد. 
هدف از این پژوهش، ارائه نمایی از روند کلی حاکم بر مقاالت چاپ شده در حوزه فناوری معماری، درکلیه مجالت علمی 
پژوهشی کشور، در خالل سال های 58-1398 است. در این تحقیق که در بهار سال 99 انجام گرفته است، تعداد 225 
مقاله از 21 مجله علمی پژوهشی داخل کشور مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، کیفی 
و توصیفی است. ابتدا از طریق تحلیل محتوای کیفی مقاالت، یک دسته بندی موضوعی به دست آمد و موضوعات فناوری 
معماری به هشت زیرگروه تقسیم شد، سپس با استفاده از روش  های آماری، روابط بین آن ها مورد تحلیل قرار گرفت. در 
این بررسی، تعداد ده پارامتر برای تدقیق بیش تر لحاظ شد که عبارتند از: "سهم موضوعی مقاالت"، "مشارکت نهادها"، 
"مجالت منتشرکننده"، "رتبه علمی مؤلفین"، "مشارکت گروه های علمی- تخصصی"، "منابع و مآخذ مورد استفاده"، "سال 
انتشار"، "روش تحقیق مورد استفاده"، "مدت پذیرش"، "منابع و مآخذ". نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد، 
موضوع "سازه" بیش ترین موضوعی بوده  است که پژوهشگران به آن پرداخته اند و موضوع "دیجیتال" کم ترین سهم را به 
خود اختصاص داده  است. از بین مؤلفین، فراوانی دانشجویان ارشد به صورت معنی داری قابل توجه است که با توجه به 
گرایش معماری و فناوری در سطح ارشد قابل توجیه است. بیش ترین تعداد مقاالت در خالل سال های 90-95 بوده که 

نشان از افزایش توجه به این موضوع در بین پژوهشگران در سال های اخیر و با توجه به نیاز جامعه به این موضوع دارد.
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1. مقدمه و بیان مسئله
آن  یافته های  آن که  مگر  نیست  کامل  پژوهشی  هیچ 
رسانه  معمول  طور  به  که  شود  ارائه  علمی  جامعه  به 
علمی  مجالت  پژوهش،  نتایج  انتقال  برای  پذیرفته شده 
هستند. نشریات در دنیای کنونی از معیارها و شاخص های 
امروزه  می آید.  حساب  به  اجتماعی  فرهنگی-  توسعه 
جامعه ای را توسعه یافته می دانند که درکنار شاخص های 
درآمد  ملی،  ناخالص  تولید  نظیر  جمعیتی  و  اقتصادی 
میزان  زندگی،  به  امید  نرخ  انرژی،  و  فوالد  تولید  سرانه، 
مرگ و میر و زاد و ولد، ساخت سنی و جنسی جمعیت و 
شاخص های دیگر، آموزش و اطالعات یا به عبارتی عنصر 
باشد  برجسته  آن  در  اجتماعی  دانایی  میزان  و  اطالعات 

.)Zaki 2006(
هم چنین نشریات نقش بسیار مهمی در رشد و پیشرفت 
وضعیت  ارزیابی  مالک های  از  و  دارند  علمی  رشته های 
و  کیفیت  به  توجه  هستند.  مختلف  علمی  رشته های 
مبنایی  می شوند،  منتشر  کشور  در  که  مجالتی  کمیت 
تلقی  نیز  دانشگاهی  رشته های  ارتقای  برنامه ریزی  برای 
می گردد. نشریات به عنوان یکی از مهم ترین شریان  های 
زنده بخش علمی هر کشور و در زمره با اهمیت  ترین منابع 

.)Habibollahian 2011, 155( اطالعاتی قرار دارند
یکی از نیازهای اساسی هر جامعه علمی، ارزیابی عملکرد 
فعالیت های علمی آن جامعه به صورت مستمر، بی طرف 
موانع  رفع  در  را  بازخورد  نقش  که  است  جانبه  همه  و 
پیشرفت علمی ایفا می کند. بر این اساس ارزیابی عملکرد 
ارتقای  در  علمی  و  موثر  راهکاری  کشور،  علمی  نشریات 
 Zangi Abadi and( می آید  شمار  به  دانش  کیفی  سطح 

.)Soltani 2009, 177
ارائه شده است: روشی  از تحلیل محتوا  تعاریف مختلفی 
محتوای  مقداری  و  منظم  عینی،  تشریح  برای  پژوهشی 
آشکار ارتباطات )معتمد نژاد 1356(، تحلیل محتوا به عنوان 
یک روش شناخت و متبلور کردن محورها یا خطوط اصلی 
یک متن است که تحلیلی وصفی را به دست می دهد که 

منجر به شناخت و معرفت می شود )ساروخانی 1378(.
تحلیل محتوا، تکنیکي براي استخراج داده ها از متن است 
مجموع  در  مي باشد.  خود  خاص  ویژگي هاي  داراي  که 
گفتمان  تحلیل  آن  به  که  محتوا  تحلیل  گفت  می توان 
اساس آن می توان  بر  نیز گفته می شود، روشی است که 
به  را  نوشته شده  یا  زبانی یک متن گفته شده  ویژگی های 
محتوا  تحلیل  شناخت.  منظم  و  عینی  واقع بینانه،  طور 
روشی است که مستقل از چارچوب و یا چشم انداز نظری 
است )مانند نظریه زمین ها و پدیدارشناسی( اما منشأ آن 
به عنوان یک روش کمی بوده است. روش تحلیل محتوای 
کیفی در مواردی که سؤال "چرا" در تحقیق مطرح است 
سؤال  که  مواقعی  در  کمی  روش  و  دارد  مفیدی  کاربرد 
"کدام" مطرح باشد، کاربرد می یابد )بروجردی علوی 1388، 

.)31
بر این اساس و جهت تحلیل محتوای کمی و کیفی تولید 

این  در  مقاالتی که  کلیه  معماری،  فناوری  علم در حوزه 
حوزه در نشریات علمی و پژوهشی و در خالل سال های 
58 تا 1398 چاپ شده اند مورد توجه و بررسی قرار گرفت 
و پس از مطالعه آن ها تعداد 225 مقاله انتخاب شد و در 
و  کمی  تحلیل  و  بررسی  آن ها  ویژگی های  شاخصه،   10
محقق  هر سه  نظر  توسط  شاخصه ها  انتخاب  شد.  کیفی 
و نتیجه گیری نهایی توسط هر سه نویسنده مقاله حاضر 
بعد از مطالعه دقیق مقاالت و با توجه به اطالعاتی که از 
هر مقاله می توان به دست آورد که قابل تکرار و تبدیل به 

جدول های کمی باشد، صورت گرفته است. 
پژوهش حاضر به دنبال آن است تا به این سواالت بپردازد: 
به  رو  و  پویا  ماهیت  و  دنیا  در  فناوری  اهمیت  بنابر   .1
رشد آن، وضعیت کمی و کیفی مقاالت علمی- پژوهشی 

منتشر شده در این حوزه در ایران چگونه است؟
2. آیا می توان با بررسی و تحلیل محتوای کمی و کیفی 
الگویی قابل قبول جهت  بازه زمانی ذکرشده،  مقاالت در 
ترسیم و پیش بینی برای آینده حوزه فناوری معماری به 

دست آورد؟
3. سهم مشارکت گروه های علمی و تخصصی از نظر شمار 
با  پژوهشی  علمی-  مجالت  در  رسیده  چاپ  به  مقاالت 

موضوع فناوری معماری چگونه است؟
4. ترکیب جنسی و رتبه علمی مولفین این حوزه به چه 

صورتی است؟
5. پژوهشگران حوزه فناوری معماری از چه روش تحقیقی 
و دسته بندی روش  نموده اند  استفاده  پژوهش خود  برای 
تحقیق به چه صورتی است و بیش ترین روش تحقیق مورد 
استفاده پژوهشگران کدام روش است؟ نقاط ضعف و قوت 

روش تحقیق در این حوزه چیست؟
 با بررسی محتوا و سهم موضوعی مباحث فناوری معماری 
اهمیت  می توان  حوزه  این  پژوهشی  علمی-  نشریات  در 
خوانندگان  و  محققان  نشر،  حوزه  برای  را  موضوع  این 
روشن تر ساخت. نوآوری پژوهش حاضر در این است که با 
وجود اهمیت تکنولوژی و فناوری در معماری و هم چنین 
اضافه شدن گرایش تکنولوژی معماری در بین رشته  های 
سهم  پژوهشی  هیچ  ارشد،  تاکنون  مقطع  در  دانشگاهی 
پژوهشی  علمی-  مجالت  در  را  معماری  فناوری  مباحث 
بررسی نکرده است و یک دسته بندی موضعی از این حوزه 
را ارائه نداده است. هدف از چنین کاری، برجسته کردن 
نقاط قوت و ایجاد زمینه برای تقویت آن و تاکید بر نقاط 

ضعف و سعی در بهبود آن در سال های آینده است. 

2. پیشینه پژوهش
در  صورت گرفته  پژوهش های  از  استفاده  تردید  بدون 
و  حال  پژوهش های  در  شایانی  کمک  می تواند  گذشته 
فراوانی می توان  ایده های  و  و درس ها  باشد  داشته  آینده 
از آن ها گرفت. در جدول 1 به پژوهش هایی که در زمینه 
تحلیل محتوای کمی و کیفی صورت گرفته و خالصه ای از 

نتایج آن اشاره شده است.
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جدول 1: بررسی پیشینه پژوهش

خالصه ای از یافته هاعنوان تحقیقمحقق/ محققینردیف

1

بمانیان محمدرضا، 
ابافت یگانه منصور، 
نادری سید مجید 

)1387(

ارزیابی کمی و کیفی نشریه 
هنرهای زیبا طی دوره 

12 ساله

تغییرات محسوس کم و کیفی رو به پیشرفت در 9 پارامتر که 
مقاالت معماری، شهرسازی و هنرهای تجسمی بیش ترین سهم 
با رتبه علمی استادیار بیش ترین  موضوعی را دارند و مؤلفین 
از 25  تعداد نویسندگان را به خود اختصاص داده اند. مؤلفین 
گروه علمی تخصصی مشارکت داشته که 40 درصد از مقاالت 

حاصل استخراج از کارهای علمی- پژوهشی قبلی بوده است.

2
مظفر فرهنگ، احمدی 

فریال، اسد پور علی 
)1392(

تحلیل کمی مقاله های مرمت 
در نشریه های ترویجی- 

تخصصی کشور از 1390-80

سهم اندک )10.3 % ( مباحث مرمت در نشریه های مورد بررسی 
و بیش ترین آن )56.09 %( به مباحث نظری مرمت اختصاص 
دارد. و معرفی تجاری واجد ارزش در ایران 38.41 % و جهان 

.% 5.5
مقاالت  نزولی  سیر  و  تألیفی  مقاالت  سیرصعودی  هم چنین 

ترجمه ای در 10 سال اخیر.

دیانی محمدحسین، 3
شیردل شهال )1379(

بررسی و مقایسه چکیده 
فارسی مقاله های مجالت 

علمی پژوهشی علوم انسانی 
با استاندارد ایزو 214

بیش تر چکیده های علوم انسانی از نوع چکیده راهنماست که 
 214 ایزو  با  تمام نما  چکیده های  از  بیش تر  چکیده  نوع  این 

مطابقت دارد.

رهنما محمد رحیم و 4
دیگران )1392(

تحلیل عوامل موثر بر پذیرش 
مقاالت در مجله جغرافیا 
و توسعه ناحیه ای با مدل 

کاپالن مایرورگرسون کاکس

از 900 مقاله رسیده 136 مقاله در 14 شماره به چاپ رسیده، 
51 % مقاالت رد شده و 34 % مقاالت در دست بررسی است.

حبیب الهیان )1390(5
ربع قرن جغرافیای ایران 
در آینه فصلنامه تحقیقات 

جغرافیایی 

افزایش نویسندگان با بیش از دو نفر و موفق ترین مجله از نظر 
استناد و ضریب تاثیر در زمینه جغرافیا

نوعی )1390(6
بررسی مقاالت چشم انداز 
جغرافیایی دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد رشت
انجام 60 درصد از مقاالت به صورت گروهی

3. روش تحقیق
توصیفی- استفاده  مورد  تحقیق  روش  پژوهش،  این  در 

تحلیل  نوع  از  اطالعات  گردآوری  شیوه  و  است  تحلیلی 
تحلیل  و  بررسی  هدف  با  که  می باشد  کمی  محتوای 
مجالت  در  که  است  معماری  فناوری  زمینه  در  مقاالت 
علمی- پژوهشی در خالل سال های 58 تا 1399 به چاپ 
از تعداد 225 مقاله است  رسیده اند. جمع آوری اطالعات 
که تعداد 21 مجله مبادرت به چاپ آن طی سال های بعد 
ابتدا مقاالتی که در عنوان، کلیدواژه  از 1358 نموده  اند. 
آن  معادل  یا  )و  فناوری  و  معماری  آن ها  چکیده  یا  و 
تکنولوژی( آمده است جمع  آوری شد. سپس با مطالعه و 
بررسی آن مقاالت تعدادی از آن ها که مرتبط با موضوع 
)از  بیش تر  اطمینان  برای  کار  این  و  شد  حذف  نبودند 
تکرار  محقق  سه  هر  توسط  بار  چندین  روایی(  و  اعتبار 

آن گاه  شود،  جمع آوری  نظر  مورد  مقاالت  تعداد  تا  شد 
جدولی از مشخصات مقاالت تهیه و در ستون  هایی تعداد 
ده ویژگی از آن مقاله به ثبت رسید. ردیف، نام نویسنده، 
عنوان مقاله، عنوان مجله، موضوع مقاله، سال نشر مقاله، 
مشارکت نهادها، رتبه علمی مؤلفین، روش تحقیق مورد 
مشارکت  مآخذ،  و  منابع  استخراجی،  منابع  استفاده، 
را  جدول  این  ردیف های  تخصصی،  و  علمی  گروه های 
فراوانی و تجمعی هر کدام  تشکیل دادند. سپس جداول 
در  سپس  و  ثبت  جداولی  در  ده گانه  پارامتر  های  این  از 
نرم افزار Excel نمودارهای هیستوگرام و میله ای آن ها به 
دست آمد و یافته  ها بر اساس این نمودارها شکل گرفت. 

4. تعریف عملیاتی پارامترهای ده گانه
در بررسی هر پدیده اجتماعی، به معنای تولید اجتماعی 
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اعم از تولید در هر حوزه ای، کلیت آن پدیده را به عنوان 
درون  در  عناصری چند،  که  می گیرند  نظر  در  نظام  یک 
منظر  این  از  هستند.  نظر  مورد  نظام  شکل دهنده ی  آن 
کسب شناخت نسبت به هر پدیده ای ابتدا با شناسایی یک 
 Berelson 1954,( می آید  به دست  نظام  آن  عناصر  یک 
488(. تحلیل محتوا آزمون نظام مند و تکرار پذیر نمادهای 
اساس  بر  عددی  ارزش های  آن،  طی  که  است  ارتباطی 
می شود. داده  نسبت  متن  به  اندازه گیری،  معتبر  قوانین 

سپس با استفاده از روش های آماری، روابط بین آن ارزش ها 
پژوهش  در   .)86 علوی1388،  )بروجردی  می شود  تحلیل 
حاضر مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی طی 
نظر  در  نظام  یک  عنوان  به   1398 تا   1358 زمانی  بازه 
گرفته شده است که ده پارامتر عناصر تشکیل دهنده ی آن 
بدین  پارامترهای تحقیق  انتخاب  به شمار می آیند. نحوه 
صورت بوده است که ابتدا با مرور سابقه پژوهش های کمی 
و کیفی پیشین هشت پارامتر انتخاب شد و سپس با نظر 
هر سه محقق مقاله حاضر و با توجه به تمرکز موضوعی 
مقاله بر حوزه فناوری معماری و نبود چنین دسته بندی 
تعداد  به  موضوعی"  "دسته بندی  پارامتر  حوزه،  این  در 
دسته بندی  این  به  رسیدن  برای  گردید.  اضافه  پارامترها 
تمامی مقاالت منتشر شده در 21 نشریه علمی پژوهشی 
در بازه زمانی 40 سال مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت 
و در نهایت تعداد 225 مقاله با محوریت موضوعی فناوری 
معماری جدا گردید و هشت زیر مجموعه و گروه موضوعی 
از آن استخراج شد. هم چنین جهت ارتقای محتوای کیفی 
پژوهش و غنی تر شدن تحقیق، پارامتر "روش تحقیق مورد 
استفاده" به عنوان یکی دیگر از پارامترهای مورد بررسی 
تحقیق  روش  بخش  و  چکیده  و  گردید  انتخاب  تحقیق 
225 مقاله انتخابی به لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی و 
تحلیل قرار گرفت. به طور کلی انتخاب پارامترها بر اساس 
اطالعاتی که قابل تبدیل به محتوای کمی هستند انجام 
شده است. به طور مثال با رجوع به مقاالت می توان رتبه 
این  تبدیل  و  نمود  مشخص  را  مقاله  هر  مولفین  علمی 
را می دهد  امکان  این  نمودار  و  اطالعات کمی  به  پارامتر 
که با مطالعه پژوهش حاضر میزان توجه اساتید، دانشیار، 
و  سنجش  مورد  حوزه  این  به  را  دانشجویان  یا  و  استاد 
در  را  معماری  از  حوزه  این  اهمیت  و  دهیم  قرار  تحلیل 
بین مولفین بررسی نماییم. از طریق تحلیل کمی و کیفی 
پارامتر "مجالت منتشر کننده" می توان به این مهم دست 
یافت که کدام یک از مجالت علمی پژوهشی بیش از سایر 
نشریات به حوزه فناوری معماری پرداخته اند و می توانند 
حوزه  این  پژوهشگران  توجه  مورد  مجالت  سایر  از  بیش 

قرار گیرند. 
ده پارامتر مورد بررسی عبارتند از:

از بررسی نشریات علمی  1. سهم موضوعی مقاالت: پس 
آن ها،  در  چاپ شده  مقاالت  عنوان  و  موضوع  و  پژوهشی 
سهم موضوعی مقاالت توسط هر سه محقق پژوهش حاضر 

به هشت دسته کلی شامل موارد زیر تقسیم شد:
الف- فناوری ساخت1: موضوعات مربوط به فناوری ساخت، 
و  دیتایل  ساخت،  روش های  مدیریِت  ساخت،  روش های 

عناصر و جزئیات ساختمانی.
ب- سیستم های سازه ای2: موضوعات مربوط به سیستم های 
ساختمانی، سازه، ایستایی، مقاومت مصالح، رفتار سازه ای 

و زلزله.
ج- آموزش فناوری3: آموزش فناوری در معماری.

د- فناوری مصالح4: مباحث مربوط به مصالح در معماری.
ذ- فناوری دیجیتال5: معماری دیجیتال، فناوری دیجیتال 

و نرم افزارهای کاربردی در معماری.
فنون و روش های  فناوری در مرمت،  فناوری مرمت6:  ر- 

مرمت ابنیه.
فلسفه  و  تاریخ  فناوری؛  مبانی  فناوری7:  تئوری های  ز- 

فناوری و هنر.
ژ- فناوری های جدید8: فناوری های نوین، هوشمندسازی و 

مباحث جدید انرژی در معماری.
سایر  و  دانشگاه  ها  مشارکت  سهم  نهادها:  مشارکت   .2
موسسات آموزشی و پژوهشی از نظر تعداد مقاالت به چاپ 
رسانده، که در این مورد مالک محل خدمت نویسنده اول 

مقاله می باشد.
3. رتبه علمی مؤلفین: به ترتیب شامل رتبه علمی استاد، 

دانشیار، استادیار، مربی و غیره می باشد.
چاپ  نظر  مورد  مجله  در  مقاله  که  سالی  چاپ:  سال   .4

شده است.
فارسی و التین و  استفاده: منابع  5. منابع و مآخذ مورد 
به  مقاالت  این  در  که  آن ها  تعداد  و  اینترنتی  سایت های 

آن ها استناد شده است.
6. مجله پذیرنده: نام مجله علمی- پژوهشی که مقاله در 
آن به چاپ رسیده است. مالک عمل مجالتی است که در 

زمان چاپ مقاله حائز رتبه علمی- پژوهشی می باشند.
7. روش تحقیق مورد استفاده: شامل روش های تحقیق در 
مقاالت می باشد که از طریق مطالعه بخش روش تحقیق 
مشخص شده در مقاالت و یا در صورت عدم وجود این بخش 
در مقاله با مطالعه کلیت مقاله، روش تحقیق مورد استفاده 
به دسته بندی  برای رسیدن  است.  آمده  به دست  محقق 
روش تحقیق مقاالت پس از مطالعه دقیق هر سه محقق 
و نتیجه گیری نهایی توسط هر سه نویسنده مقاله حاضر، 
روش تحقیق به این صورت مشخص شده است: توصیفی-

تحلیل  تاریخی،  تفسیری-  تطبیقی،  بررسی  تحلیلی، 
محتوا، پیمایشی، پژوهشی- کاربردی، آزمایشی- تجربی، 

تحلیلی- اکتشافی، شبیه سازی رایانه ای.
8. منابع استخراجی: شامل مقاالتی که حاصل استخراج 
از سایر زمینه های علمی و پژوهشی مانند رساله دکتری، 
پایان نامه کارشناسی ارشد، طرح پژوهشی، ترجمه، پروژه 
کالسی و سخنرانی بوده است. گزینه هیچکدام مربوط به 
مواردی است که از هیچ یک از منابع گفته شده استخراج 
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نشده است.
9. مدت پذیرش: مدت زمانی )بر اساس ماه( که مجله از 
زمان دریافت مقاله تا پذیرش آن ها جهت چاپ در مجله 

اختصاص داده است.
10. مشارکت گروه های علمی- تخصصی: سهم مشارکت 
گروه های علمی و تخصصی از نظر شمار مقاالت به چاپ 
رسیده در مجله که مالک گروه علمی- تخصصی نویسنده 

اول )مسئول( مقاله است.

5. اعتبار و روایی تحقیق
روایی9: منظور از روایی یا قابلیت اعتماد این است که اگر 
آزمایشی را چندین بار تکرار کنیم، یا تجزیه و تحلیل را به 
دفعات مختلف انجام دهیم، در همه موارد نتایج یکسانی 
به دست آید. به عبارت دیگر روایی حصول نتایج مشابه در 

تکرار اعمال قبلی است.
کدام  هر  پارامترهای  حاضر،  پژوهش  روایی  بررسی  برای 
محققین  تک  تک  توسط  و  بررسی  مورد  شاخص ها  از 
)سه محقق( استخراج گردید و در هر مورد اختالف مورد 
اتفاق  یک  به  که  جایی  تا  گرفت  قرار  بازبینی  و  بررسی 
نظر راجع به اقالم شکل دهنده هر شاخص منجر شد. این 
فرایند هم در تجزیه و تحلیل اقالم کمی و هم اقالم کیفی 

انجام گرفت.
اندازه گیری  وسیله  که  است  آن  اعتبار  از  مراد  اعتبار10: 
دقیقا همان صفت مورد نظر را اندازه بگیرد نه چیز دیگری 
را )ساروخانی1385، 144(. با توجه به ماهیت این پژوهش و 
صفاتی که مورد بررسی قرار می گیرند انواعی از رویه های 
سنجش اعتبار مطرح و در پژوهش لحاظ می شوند. با توجه 
صوری11  اعتبار  تحقیق،  این  در  ما  متد  بودن  کیفی  به 
است. منظور از اعتبار صوری شناسایی اعتبار شاخص ها یا 
معرف های پژوهش است، از طریق مراجعه به داوران )همان 
محققین  توسط  ده گانه  آیتم های  که  ترتیب  بدین   .)140
بسط  و  تعریف  و  گرفتند  قرار  ارزیابی  مورد  )سه محقق( 

آن ها نیز مورد وفاق محققین قرار گرفت. 
روایی به همراه اعتبار از ارکان تأمین اتقان اعتبار علمی 

است و در همه تحقیقات باید مورد توجه باشد.

6. یافته ها
سهم موضوعی مقاالت: درخصوص سهم موضوعی، پس از 
مطالعه و بررسی مقاالت، در چند دسته مختلف طبقه بندی 
شدند و پس از چندین مرحله توسط محققین )سه محقق( 
روی دسته بندی زیر وفاق حاصل شد که سهم موضوعی 

مقاالت در قالب جدول 2 آمده است.

جدول 2: بررسی سهم موضوعی مقاالت

درصد فراوانی تجمعیفراوانی تجمعیدرصدفراوانیموضوع
6127.116127.11فناوری سیستم های ساختمانی

5926.2212053.33تئوری فناوری
4921.7816975.11فناوری های جدید 

2310.2219285.33فناوری ساخت
104.4420289.78فناوری مرمت
94.0021193.78آموزش فناوری
83.5621997.33فناوری مصالح

62.67225100.00فناوری دیجیتال
225100.00کل

نتایج به دست آمده از تحلیل 225 مقاله در حوزه معماری 
و فناوری در بازه زمانی مورد نظر، نشان دهنده آن است که 
موضوعاتی نظیر فناوری سیستم های ساختمانی )27.11 
درصد( و نیز تئوری های فناوری )26.22 درصد( با اختالف 
از دیگر موضوعات بیش تر به آن ها پرداخته شده است و 
موضوعاتی نظیر معماری دیجیتال )2.67 درصد( و مواد 
و مصالح )3.56 درصد( کم ترین سهم موضوعی را به خود 
می تواند   2 جدول  تحلیل  و  بررسی  داده اند.  اختصاص 
بیانگر این مسئله باشد که با توجه به نوین بودن معماری 
دیجیتال در سال های اخیر، این مهم قابل پیش بینی است 
دیگر  نسبت  به  مورد  شش  فراونی  با  کم تری  سهم  که 

موضوعات به خود اختصاص دهد. اهمیت معرفی و نحوه 
بر  ساختمان  صنعت  در  نوین  مصالح  و  مواد  از  استفاده 
فراوانی هشت  با  آن  اندک  و سهم  نیست  پوشیده  کسی 
بیش تری  تأمل  جای  پژوهش  مورد  موضوعات  در  مورد 
بازه  در  مقاالت  موضوعی  سهم  میله ای،  نمودار  در  دارد. 
زمانی مذکور و با مشخصات موضوعات در حوزه معماری 
و فناوری دیده می شود )شکل 1(. همان طور که در جدول 
کل  از  درصد   21.78 نوین  تکنولوژهای  است  مشهود 
به تمرکز  با توجه  و  به خود اختصاص داده اند  را  مقاالت 
این موضع بر فناوری روز دنیا و فناوری های جدید می تواند 

مورد توجه بیش تری از سوی پژوهشگران قرار گیرد.
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شکل 1: بررسی سهم موضوعی مقاالت

6-1- مجالت منتشر کننده
از 225 مقاله چاپ شده در حوزه معماری و فناوری، سهم 
هر کدام از مجالت علمی و پژوهشی در ارائه و چاپ این 
همان طور  کرد.  مشاهده   3 در جدول  می توان  را  مقاالت 
مجالت  به  مربوط  آمار  بیش ترین  می شود  مالحظه  که 
صفه 31 مورد و سهم 13.78 درصد و هنرهای زیبا، 30 

مورد و سهم 13.33 درصد و کم ترین آن مربوط به انجمن 
اندیشه  فصلنامه  دو  و  ایران  شهرسازی  و  معماری  علمی 
معماری و نشریۀ مرمت، آثار و بافت هاي تاریخی، فرهنگی 
با تعداد یک مورد در هر کدام از مجالت و با سهم 0.44 
و  مجالت  سابقه  آیتم  دو  به  توجه  با  که  می باشد  درصد 

اولویت بندی آن ها، قابل توجیه است )شکل 2(.

جدول 3: بررسی مجالت منتشرکننده

درصد فراوانی تجمعیفراوانی تجمعیدرصدفراوانینام مجله

3113.783113.78صفه

3013.336127.11هنرهای زیبا معماری و شهرسازی

208.898136.00هنرهای زیبا

177.569843.56نقش جهان

146.2211249.78باغ نظر

146.2212656.00هویت شهر

135.7813961.78مدیریت شهری

135.7815267.56مسکن و محیط روستا

125.3316472.89معماری و شهرسازی ایران

125.3317678.22آرمانشهر

94.0018582.22نامه معماری و شهرسازی

83.5619385.78مطالعات معماری ایران

73.1120088.89پژوهش های معماری اسالمی

73.1120792.00ساخت شهر

52.2221294.22معماری شناسی

41.7821696.00مرمت و معماري ایران

41.7822097.78مطالعات شهر ایرانی اسالمی

20.8922298.67مطالعات تطبیقی هنر

10.4422399.11دو فصلنامه اندیشه معماری
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درصد فراوانی تجمعیفراوانی تجمعیدرصدفراوانینام مجله

10.4422499.56نشریۀ مرمت، آثار و بافت هاي تاریخی، فرهنگی

10.44225100.00انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

225100.00کل

شکل 2: بررسی مجالت منتشرکننده

6-2- رتبه علمی مؤلفین
)نویسندگان  مؤلفین  علمی  رتبه  بررسی  با   4 جدول  در 
به  فراوانی مربوط  مقاله( مشخص شد که بیش ترین  اول 
مؤلفین دارای رتبه استادیار )20.44 درصد( و کم ترین آن 
مربوط به مؤلفین دارای مدرک دکتری )که عضو هیئت 
مربی  رتبه  با  مؤلفین  و  نبوده  اند(  دانشگاهی  هیچ  علمی 

)4.44 درصد( می باشد. هم چنین مشخص شد که به طور 
کلی مشارکت هیئت علمی مؤسسات و دانشگاه ها 45.76 
به  مربوط  در حالی   که 54.24 درصد مشارکت  و  درصد 
تکمیلی  تحصیالت  دوره  دانشجویان  و  آموختگان  دانش 

می  باشد )شکل 3(.

جدول 4: بررسی رتبه علمی مؤلفین

درصد فراوانی تجمعیفراوانی تجمعیدرصدفراوانیرتبه علمی مؤلفین
2812.442812.44دانشیار

4620.447432.89استادیار

104.448437.33مربی

198.4410345.78عضو هیئت علمی

104.4411350.22دکتری

3515.5614865.78دانشجوی دکتری

4118.2218984.00ارشد

198.4420892.44دانشجوی ارشد

177.56225100.00هیچکدام
225100.00کل
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درصد فراوانی تجمعیفراوانی تجمعیدرصدفراوانینحوه مشارکت
14865.7814865.78گروهی

7734.22225100.00فردی

225100.00کل
درصد فراوانی تجمعیفراوانی تجمعیدرصدفراوانیجنسیت مؤلفین

34373.1334373.13مرد

12626.87469100.00زن

469100.00کل

شکل 3: بررسی رتبه علمی مؤلفین

6-3- مشارکت نهادها
می شود،  استنباط  فراوانی   5 جدول  از  که  همان طور 
بیش ترین مشارکت  با 78.22 درصد  دولتی  دانشگاه های 
به  نهادهای غیر دانشگاهی  و  آزاد  را داشته اند و دانشگاه 
ترتیب 16.44 درصد و 5.33 درصد را به خود اختصاص 

داده اند )شکل 4(. با بررسی نهادهای علمی مشارکت کننده 
در ارائه مقاالت با موضوع فناوری این مهم به دست می آید 
که نهادهای متنوع و مختلفی در بین موسسات دولتی و 

غیر دولتی دانشگاهی مشارکت داشته اند. 

جدول 5: بررسی مشارکت نهادها

درصد فراوانی تجمعیفراوانی تجمعیدرصدفراوانیمشارکت نهاد ها

12756.4412756.44دولتی تهران

4921.7817678.22دولتی شهرستان

114.8918783.11آزاد تهران

2611.5621394.67آزاد شهرستان

125.33225100.00غیردانشگاهی

225100.00کل

شکل 4: بررسی مشارکت نهادها
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6-4- مشارکت گروه های علمی- تخصصی
از  وسیعی  طیف  برمی آید،   6 جدول  از  که  همان طور 
گروه های علمی و تخصصی در میان این 225 مقاله علمی 
و پژوهشی به موضوع معماری و فناوری پرداخته اند، که 
نشان از حوزه نفوذ گسترده این موضوع در میان گروه های 
علمی و تخصصی دارد، که از این میان، گروه معماری برتری 
قابل مالحظه ای نسبت به سایر گروه ها دارد )شکل 5(. با 
توجه به تحلیل جدول 6، سهم قابل توجهی از مشارکت 

گروه های علمی- تخصصی با فراوانی 127 مورد به گروه 
معماری تعلق دارد، با توجه به این که مقاالت انتخابی در 
بین مجالت علمی- پژوهشی معماری و شهرسازی انتخاب 
شده اند، این نتیجه قابل پیش بینی بود. از سهم اندک گروه 
عمران با فراونی یک مورد، چنین استنباط می شود که بین 
دو رشته با وجود نزدیکی موضوعی بسیار، تعامل چندانی 
دانش  نقاط ضعف  بزرگ ترین  از  این خود  و  ندارد  وجود 

میان رشته ای هم چون معماری است. 

جدول 6: بررسی مشارکت گروه های علمی- تخصصی

درصد فراوانی تجمعیفراوانی تجمعیدرصدفراوانیمشارکت گروه های علمی
12764.4712764.47معماری
94.5713669.04مرمت

84.0614473.10انرژی معماری
84.0615277.16انرژی معماری
42.0315679.19عمران سازه

31.5215980.71فناوری معماری
31.5216282.23شهرسازی

31.5216583.76هنر
21.0216784.77مدیریت پروژه و ساخت

21.0216985.79مطالعات معماری
21.0217186.80جغرافیا
21.0217387.82انرژی

21.0217588.83مطالعات معماری
21.0217789.85طراحی شهری
21.0217990.86طراحی صنعتی
21.0218191.88فناوری معماری
10.5118292.39معماری منظر
10.5118392.89باستان شناسی

10.5118493.40معماری اسالمی
10.5118593.91اقتصاد کشاورزی
10.5118694.42مدیریت بحران
10.5118794.92فناوری اطالعات
10.5118895.43طراحی پایدار

10.5118995.94بازسازی پس از سانحه
10.5119096.45معماری و انرژی
10.5119196.95معماری داخلی

10.5119297.46فیزیک ساختمان
10.5119397.97محیط زیست
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درصد فراوانی تجمعیفراوانی تجمعیدرصدفراوانیمشارکت گروه های علمی
10.5119498.48معماری پایدار

10.5119598.98فناوری معماری بیونیک
10.5119699.49عمران

10.51197100.00ژئوتکنیک
197100.00کل

توجه: تعداد 28 مقاله فاقد اطالعات در رابطه با مشارکت گروه های علمی می باشد.

شکل 5: بررسی مشارکت گروه های علمی- تخصصی

6-5- سال انتشار
بیش ترین  می شود؛  مالحظه   7 جدول  در  که  همان گونه 
فراوانی مقاالت مربوط به سال های 90 تا 94 و کم ترین آن 
مربوط به سال های قبل از 74 است که نشان از رشد قابل 
مالحظه انتشار مقاالت علمی و پژوهشی در حوزه فناوری 

معماری در سال های اخیر دارد )شکل 6(. 
 از جدول 7 می توان چنین استنباط کرد که در سال های 
با  ترتیب  به   99-95 و   95-90 زمانی  بازه های  در  اخیر 

فراوانی 84 و 62 مورد که در مجموع 146 مورد را شامل 
از کل 225 مورد مقاله  می شوند و نزدیک به 60 درصد 
هستند. در بین کل مقاالت چاپ شده بین سال های 90 
تا 95 که بیش ترین درصد چاپ مقاالت در حوزه فناوری 
در این بازه زمانی است، مقاالت با موضوع تئوری معماری 
با تعداد 37 مقاله و موضوع فناوری های نوین با تعداد 25 

عدد بیش ترین موضوعات را به خود اختصاص داده اند.

جدول 7: بررسی سال انتشار مقاالت

درصد فراوانی تجمعیفراوانی تجمعیدرصدفراوانیسال انتشار
7483.5683.56 و ماقبل
75 - 7994.00177.56
80 - 84188.003515.56
85 - 894419.567935.11
90 - 948437.3316372.44
95 - 996227.56225100.00

225100.00کل
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شکل 6: بررسی مشارکت گروه های علمی- تخصصی

6-6- روش تحقیق مورد استفاده
عبارت اند  مقاله  این  در  تحقیق  روش های  طبقه بندی 
تفسیری- تطبیقی"،  "بررسی  تحلیلی"،  "توصیفی-  از: 
"پژوهشی- "پیمایشی"،  محتوا"،  "تحلیل  تاریخی"، 

و  اکتشافی"  "تحلیلی-  تجربی"،  "آزمایشی-  کاربردی"، 
"شبیه سازی رایانه ای".

بر اساس جدول 8 بیش ترین روش تحقیق مورد استفاده 
که  است  تحلیلی  توصیفی-  بررسی،  مورد  مقاالت  در 
و  می شود  شامل  را  تحقیق  روش های  از  درصد   56.44
روش  دومین  درصد   10.67 با  تجربی  آزمایشی-  روش 
که همان طور  است  بوده  پژوهشگران  توجه  مورد  تحقیق 
توصیفی-  روش  با  زیادی  اختالف  می شود  مالحظه  که 
تحلیلی با فراوانی 127 مورد از تعداد کل 225 مورد مقاله 
دارد و روش های دیگر که در رتبه های بعدی قرار دارند، 

در جدول مالحظه می شود. اما نکته حائز اهمیت در این 
است که در تحقیقات مقاالت فناوری معماری با توجه به 
ماهیت آن انتظار می رود روش آزمایشی و کاربردی سهم 
این  اما  دهند،  اختصاص  خود  به  را  روش ها  از  بیش تری 
سهم  با  و  چهارم  و  دوم  رتبه های  در  ترتیب  به  روش ها 
هر یک به ترتیب 10.67درصد و 5.33 درصد قرار دارند. 
نکته  این  مقاالت  در  تحقیق  روش های  کیفی  بررسی  از 
اشاره  به  تمایلی  نویسندگان مقاالت  اکثر  حاصل شد که 
مستقیم به روش تحقیق ندارند، به خصوص در مقاالت با 
در  و  می خورد  به چشم  بیش تر  مسئله  این  کیفی  روش 
این گونه مقاالت، پژوهشگر با استفاده از ترکیب چند روش 
در  پژوهش  و  بررسی  به  آن ها  ترکیب  و  مختلف  تحقیق 

مقاله خود پرداخته است )شکل 7(. 

جدول 8: بررسی روش تحقیق مقاالت

درصد فراوانی تجمعیفراوانی تجمعیدرصدفراوانیروش ها و تکنیک های مورد استفاده 
12756.4412756.44توصیفی- تحلیلی
2410.6715167.11آزمایشی- تجربی

219.3317276.44تحلیل محتوا
167.1118883.56شبیه سازی رایانه ای
125.3320088.89پژوهشی- کاربردی
125.3321294.22تفسیری- تاریخی
104.4422298.67بررسی تطبیقی

20.8922499.56پیمایشی
10.44225100.00تحلیلی اکتشافی

225100.00کل

شکل 7: بررسی روش تحقیق مقاالت
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6-7- مدت پذیرش
مدت پذیرش در این مقاالت می تواند بیانگر میزان انتظار 
نویسنده برای چاپ مقاله و سرعت عمل مجله در دریافت 
مهم  از شاخصه های  که  باشد  مقاالت  داوری  و  بررسی  و 
نقش  و  است  پژوهشی  و  علمی  مجله  یک  ارزیابی  در 

موثری در میزان رضایت متقاضیان چاپ از مجله می باشد 
مورد  مقاله   225 بین  از   .)Movahed and Izadi 2009(
بررسی تعداد 94 مقاله فاقد اطالعاتی مبنی بر مدت زمان 

پذیرش بوده  اند )شکل 8(. 

جدول 8: بررسی مدت زمان پذیرش مقاالت

درصد فراوانی تجمعیفراوانی تجمعیدرصدفراوانیمدت پذیرش مقاله )ماه(
)1-2(64.5864.58
)2-3(1914.502519.08
)3-4(2116.034635.11
)4-5(1612.216247.33
)5-6(1410.697658.02
)6-7(1511.459169.47
)7-8(107.6310177.10
)8-9(32.2910479.39
)9-10(53.8210983.21
)10-11(96.8711890.08
)11-12(10.7611990.84
)12 -...(129.16131100.00

131100.00کل
توجه: تعداد 94 مقاله فاقد اطالعات در رابطه با مدت پذیرش مقاالت می باشد.

شکل 8: بررسی مدت زمان پذیرش مقاالت

6-8- منابع استخراجی
منابعی  به  ده گانه،  پارامترهای  از  پارامتر  این  بررسی  در 
آن  از  مستخرج  چاپ شده  مقاله  که  است  شده  پرداخته 
است. به این منظور در جدول 9 منابع استخراجی مشخص 
الزم  است.  شده  بررسی  آن ها  از  کدام  هر  در  فراوانی  و 
نظر  در  مقاالتی  برای  هیچکدام  گزینه  که  است  ذکر  به 
گرفته شده که مستخرج از هیچکدام از زمینه های دیگر 
نیست )شکل 9(. با توجه به گرایش فناوری معماری در 
پایان نامه های  از  فراوانی  بیش ترین  داشتن  ارشد،  دوره 

ارشد قابل پیش بینی بود. با بررسی جدول و مشاهده سهم 
اندک مقاالت ترجمه شده با فراوانی دو در بین کل مقاالت 
توجه کمی  پژوهشگران  نتیجه رسید که  این  به  می توان 
به ترجمه مقاالت با محوریت موضوعی فناوری و فناوری 
در معماری دارند. نکته حائز اهمیت دیگر از جدول 9 این 
است که تنها 30 درصد از مقاالت مستخرج از زمینه های 
از  یک  هیچ  از  مستخرج  مقاالت  از  درصد   70 و  قبلی 

زمینه های دیگر نیست.
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جدول 9: بررسی منابع استخراجی مقاالت

درصد فراوانی تجمعیفراوانی تجمعیدرصدفراوانیمنابع استخراجی
15870.2215870.22هیچکدام

3415.1119285.33پایان نامه ارشد
219.3321394.67رساله دکتری
94.0022298.67طرح پژوهشی

20.8922499.56ترجمه
10.44225100.00سخنرانی

225100.00کل

شکل 9: بررسی مدت زمان پذیرش مقاالت

6-9- منابع و مأخذ مورد استفاده
مقاالت  شامل  مقاالت  در  استفاده  مورد  مآخذ  و  منابع 
فارسی، التین، عربی و سایر )سایت های اینترنتی( می باشد. 
در مجموع 225 مقاله چاپ شده در حوزه فناوری معماری، 

تعداد 4333 منبع مورد استفاده بوده است که از این میان 
 45.51 التین،  درصد   51.47 فراوانی،   10 جدول  طبق 
درصد سایت های  و 3  عربی  درصد  فارسی، 0.02  درصد 

اینترنتی بوده است )شکل 10(.

جدول 10: بررسی منابع و مأخذ مورد استفاده

درصد فراوانی تجمعیفراوانی تجمعیدرصدفراوانیمنابع و مآخد
197245.51197245.51فارسی
223051.47420296.98التین
10.02420397.00عربی

1303.004333100.00سایت  های اینترنتی )سایر(
4333100.00کل

شکل 10: بررسی منابع و مأخذ مورد استفاده
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7. نتیجه گیری
از مجاری تولید علمی و  نشریات علمی و پژوهشی یکی 
و در  زمانی منظم  فاصله  با  علوم هستند که  بین  ارتباط 
تحلیل  به  پژوهش  این  در  می شوند.  منتشر  معلوم  مدت 
کمی و کیفی مقاله های چاپ شده حوزه فناوری معماری 
در مجالت علمی پژوهشی از سال 1358 تا 1398 در قالب 
10 پارامتر پرداخته شد. در بین کل مقاالت چاپ شده در 
مجالت علمی پژوهشی تعداد 225 مقاله در حوزه مربوط 
به فناوری معماری بودند و این مقاالت به لحاظ موضوع 
به دست  نتایج  تقسیم بندی شدند.  کلی  دسته  به هشت 
آمده از این پژوهش نشان دهنده سهم بسیار اندک مقاالت 
با موضوع "دیجیتال" با 2 درصد است که با جدید بودن 
این حوزه در معماری قابل پیش بینی بود و لزوم پرداختن 
می دهد.  نشان  پیش  از  بیش  را  موضوع  این  به  محققان 
بیش ترین  درصد   27 با  سازه ای"  "سیستم های  موضوع 
سهم موضوعی را بین مقاالت چاپ شده به خود اختصاص 
پژوهشی  علمی-  مجالت  میان  از  هم چنین  است.  داده 
منتشرکننده بیش ترین تعداد مقاله را صفه و هنرهای زیبا 
فاکتور  دو  به  توجه  با  که  است  داده  اختصاص  خود  به 
سابقه و اولویت بندی مجله قابل تفسیر می باشد. بیش ترین 
ارائه دهندگان به ترتیب رتبه استادیار و مربی  و کم ترین 
دانشگاه بوده اند و از بین مؤلفین بیش تر تمایل به کارهای 
می باشد.  مرد  آن ها  بیش تر  که  می شود  دیده  گروهی 
قابل  معنی داری  صورت  به  ارشد  دانشجویان  فراوانی  اما 
توجه است که با توجه به ایجاد رشته و گرایش معماری 
از 78  بیش  است.  توجیه  قابل  ارشد  فناوری در سطح  و 
دولتی  دانشگاه های  حمایت  تحت  مقاالت  این  از  درصد 
سهم  که  است  بوده  آزاد  دانشگاه های  آن  درصد   16 و 
دانشگاه های تهران)دولتی و آزاد( بسیار قابل توجه است که 
بیش از 60 درصد را به خود اختصاص داده است و جهت 
پراکندگی در کل کشور و عدم تمرکز این حوزه در مرکز، 
لزوم توجه بیش تر دانشگاه های شهرستان را به این مساله 
مقاالت  این  در  تخصصی  علمی  گروه  می کند. 32  تاکید 
مشارکت کرده اند که از آن میان گروه معماری بیش ترین 
توجه گستردگی  قابل  نکته  اما  است.  داشته  را  مشارکت 
است  تخصصی  علمی-  گروه های  میان  در  موضوع  این 
که با توجه به ماهیت فناوری قابل توجه و توجیه است. 
استفاده توصیفی- تحلیلی  بیش ترین روش تحقیق مورد 
با 56 درصد و کم ترین آن با تنها یک مورد روش تحقیق 
در  پذیرش  مدت  بیش ترین  می باشد.  تحلیلی-اکتشافی 
بین این مقاالت با باالترین درصد )16.3 درصد( و مقاالت 
با مدت زمان پذیرش باالی یکسال )9.16 درصد( که رقم 
قابل توجهی است و امید است مورد بررسی کارشناسانه 
واقع شود. بیش ترین منابع استخراجی از پایان نامه ارشد 
)15درصد( بوده است و کم ترین آن از سخنرانی ها ) 0.44 
منابع  و  منابع التین 51 درصد  است. سهم  بوده  درصد( 
درصد   3 تنها  اینترنتی  منابع  و  بوده  درصد   46 فارسی 
می باشد که با توجه به پدیده نوظهور منابع اینترنتی، لزوم 

اینترنتی و نحوه تشخیص درجه  از منابع معتبر  استفاده 
اعتبار آن ها را مشخص می کند.

با توجه به این که مقاله حاضر پژوهشی توصیفی- تحلیلی 
و  پیشنهادات  صورت  به  آن  نتایج  نهایت  در  می باشد 
برای   11 جدول  در  کاربردی  راهکارهای  هم چنین 
دانشجویان  و  اساتید  پژوهشگران،  آموزشی،  برنامه ریزان 
حوزه فناوری معماری جهت بهبود وضعیت کمی و کیفی 
و ارتقاء سطح علمی مقاالت علمی- پژوهشی حوزه فناوری 

معماری به صورت زیر ارائه می گردد:
معماری  فناوری  حوزه  مقاالت  پراکندگی  به  توجه  با   .1
چندان  نه  سهم  و  مختلف  پژوهشی  علمی-  مجالت  در 
این حوزه بین موضوع مقاالت چاپ شده در  زیاد مقاالت 
مجالت و از طرفی اضافه شدن گرایش معماری و فناوری 
در سطح ارشد و تحصیالت تکمیلی و رشد دانشجویان این 
گرایش در سال های اخیر، راه اندازی نشریه های تخصصی 
دانشگاهی و یا دولتی در این زمینه حیاتی به نظر می رسد. 
از  بسیاری  در  تحقیق  روش  دقیق  نبودن  مشخص   .2
مقاالت به خصوص در روش تحقیق کیفی که بسیاری از 
بودند  نکرده  عنوان  را  خود  تحقیق  روش  یا  نویسندگان 
یا از طریق روش های ترکیبی و استفاده از چند روش  و 
به  توجه  با  پرداخته اند.  خود  پژوهش  بررسی  به  تحقیق 
این که نداشتن روش تحقیق مناسب و قابل اتکا می تواند 
به نتایج اشتباه در پژوهش ها ختم شود، به مجالت  گاهاً 
با رتبه علمی- پژوهشی پیشنهاد می گردد، بیش از پیش 
به امر روش شناسی تحقیق اهمیت دهند و از محققین و 
نویسندگان مقاالت بخواهند روش تحقیق خود را مشخص 

نمایند.
تحقیق  روش  با  مقاالت  اندک  سهم  بررسی  با   .3
پیشروی  موانع  از  یکی  می رسد  نظر  به  آزمایشگاهی 
محققان نبود بستر مناسب برای انجام این گونه پژوهش ها 
می باشد و با توجه به ماهیت فناوری معماری در برخی از 
موضوعات مانند مواد و مصالح و یا سیستم های سازه ای که 
نیازمند شبیه سازی های آزمایشگاهی و اندازه گیری دقیق 
می باشند لزوم فراهم کردن بستر مناسب این نوع تحقیق 
گونه  این  برای  مناسب  زمینه های  ایجاد  و  دانشگاه ها  در 

تحقیقات ضروری به نظر می رسد.
معقول،  پذیرش  زمان  مدت  به  مجالت  بیش تر  توجه   .4
با توجه به این نکته که بسیاری از یافته های علمی زمان 
زمان  مدت  و  دارند  مشخص  زمانی  محدوده  و  مصرف 
پذیرش باالی یک سال ممکن است به نتایج به دست آمده 

آسیب جدی وارد کند.
معماری  مانند  موضوعاتی  بودن  جدید  و  نو  دلیل  به   .5
دیجیتال و مباحث مربوط به فناوری های نوین می توان به 
مجالت علمی- پژوهشی پیشنهاد کرد که از نویسندگان 
بخواهند در مقاالت خود به چند منبع انگلیسی )حداقل 
ترجیحا   )2020-2019( معتبر  و  جدید  منبع(  چهار 
مقاالت آی.اس.آی )ISI( اشاره کنند تا مباحث جهانی این 

حوزه نیز شناخته و بررسی شود. 
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جدول 11: ارائه راهکارهای کاربردی

ارائه راهکارهای کاربردیگروه

1. پژوهشگران حوزه 
فناوری معماری

1. مجالت علمی- پژوهشی صفه، هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، آرمانشهر، هنرهای زیبا، نقش جهان، باغ 
نظر، هویت شهر، مدیریت شهری، مسکن و محیط روستا، معماری و شهرسازی ایران، 10 مجله ا ی هستند که 
بیش تر از سایر مجالت به حوزه فناوری معماری پرداخته اند و پژوهشگران این حوزه از معماری می توانند در 

پژوهش های خود بیش از سایر مجالت از آن ها بهره ببرند.
2. با توجه به فراوانی مقاالت چاپ شده با موضوعات فناوری معماری در بین سال های 90-99 با 148 مورد 
مقاله از مجموع 225 مقاله، مطالعه و جستجوی مقاالت 10 سال ذکر شده می تواند مورد توجه پژوهشگران 

این حوزه قرار گیرد.
3. موضوعاتی نظیر معماری دیجیتال و مواد و مصالح با توجه به این که کم ترین فراوانی را در بین موضوعات 

ارائه شده توسط پژوهشگران دارند به لحاظ نوین بودن موضوع می توانند مورد توجه پژوهشگران قرار گیرند.

2. ناشران مجالت علمی 
پژوهشی

1. با توجه به سهم نسبتاً کم مقاالت فناوری معماری و هم چنین اهمیِت پرداختن به این موضوع با توجه به 
ماهیت رو به رشد آن در دنیا اختصاص بخش مشخصی از سهم مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی 

به این حوزه از معماری.
2. پس از بررسی کمی و کیفی روش تحقیق مقاالت و ضعف محققین در ارائه و استفاده از روش تحقیق 
مناسب برای بیش تر مقاالت مورد بررسی، پیشنهاد می گردد که ناشران روش تحقیق های قابل قبول و صحیح 

خود را برای پذیرش اولیه مقاالت اعالم کنند.
3. با توجه به نتایج به دست آمده تحقیق حاضر و معرفی و دسته بندی کاستی ها و چالش های پیش روی این 
حوزه از معماری به نظر می رسد در حوزه مقاالت علمی- پژوهشی نیاز به مجله ای با مرتبه علمی- پژوهشی با 

تمرکز بر مباحث فناوری معماری وجود دارد.

3. نهادهای آموزشی و 
دانشگاه ها

بسیاری از تحقیقات حوزه فناوری معماری به دلیل ماهیت علمی و آزمایشگاهی این حوزه نیازمند کارگاه 
و آزمایشگاه در جهت انجام تحقیقات علمی می باشند. پیشنهاد می گردد دانشگاه ها و نهادهای آموزشی 
به خصوص در مقطع کارشناسی ارشد برای گرایش های تکنولوژی معماری و انرژی و معماری بیش از پیش 

امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی فراهم نمایند.

پی نوشت
1. Construction Technology
2. Structure Technology
3. Education of Technology
4. Material Technology
5. Digital Technology
6. Restoration Technology
7. Theory
8. New Technology
9. Reliability
10. Validity
11. Face Validity
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