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چکید ه

گزارش های کنترل نقشه ی معماری که همه روزه در مجموعه ی گسترده ی سازمان های 
نظام مهندسی ساختمان در سرتاسر کشور تهیه و ثبت می شوند، می توانند تصويری قابل 
اتكا از وضعیت عمومی خدمات طراحی معماری در حیطه ی کاری هر سازمان و مجموعاً 
کل کشور را ارائه نمايند. اين در حالی است که تاکنون به قابلیت اين گزارش ها برای 
استخراج شاخص های پايش و نظارت بر وضعیت خدمات طراحی ساختمان که توسط 
برای  دفاتر معماری عرضه می شود، توجه شايانی نشده است. پژوهش حاضر کوششی 
رفع اين نقیصه می باشد. برای اين منظور به عنوان نمونه موردی، کاربرد آن در دفتر 
اين  نمايش گذاشته می شود. در  به  نظام مهندسی ساختمان  نمايندگی رشت سازمان 
راستا، گزارش های کنترل نقشه ی معماری در اين دفتر نمايندگی مربوط به بازه ی زمانی 
نه ماهه اول سال 1396 که شامل 1821 پرونده ساختمانی بوده است، مورد بررسی قرار 
اولیه توسط کارشناس کنترل  تأيید  با عدم  اين میان 954 پرونده )%52(  از  گرفتند. 
معماری مواجه شدند که از بین آنها بر اساس فرمول  کوکران تعداد 419 پرونده انتخاب 
گرديد تا مورد تحلیل قرار گیرند. به منظور رسیدن به تحلیلی از محتوای گزارش ها، ايرادها 
به چهار دسته ی اصلی تقسیم بندی شدند، شامل ايرادات مربوط به نقص پرونده، ايرادات 
ترسیمی، ايرادات مربوط به مغايرت ها و ايرادات مرتبط با ضوابط فنی که خود به زير دسته 
هايی تقسیم بندی شدند. بر اين اساس، اشكاالت ترسیم فنی با فراوانی 49.5%، عدم 
رعايت مقررات ملی ساختمان با 15%، مغايرت نقشه های معماری با سازه با  10% و 
عدم رعايت ضوابط فنی اختصاصی سازمان استان با 7% و ايرادات مبتنی بر تشخیص 
کارشناس کنترل معماری با 6.5% به ترتیب بیشترين فراوانی را به خود اختصاص دادند. 
در مرحله بعد، الگوهای آماری موجود در گزارش ها استخراج گرديد که مشتمل بر هفت 
الگو بوده است. به منظور تحلیل يافته های آماری و رسیدن به تفسیر معتبری از الگوها، 
مصاحبه هايی با مسئوالن تعدادی از دفاتر معماری فعال در شهر رشت ترتیب داده شد. 
نهايتاً الگوهای مشاهده شده در گزارش های کنترل نقشه ی معماری مورد تحلیل و تفسیر 
گرديد.  آنها مطرح  اصالح  پیشنهادی جهت  راهكارهای  و  پیدايش  علل  و  گرفتند  قرار 
هر سازمان نظام مهندسی ای می تواند با توجه به وضعیت دفاتر معماری خود رساندن 
شاخص ها به مقادير خاصی را هدف گذاری نمايد و در طول زمان استانداردهای خدمات 
طراحی معماری خود را بهبود بخشد. مقاله با نقدی بر ايده حذف کنترل نقشه از آيین 

نامه کنترل ساختمان به پايان می رسد.
واژگان کلیدی: طراحی معماری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، کنترل نقشه، دفتر 

معماری، رشت

An analysis of  the Architectural Plan-
Checking Reports as a Reflection of  the 
Architectural Design Services Condition in 
Rasht 
Abstract
Architectural plan-checking reports which are produced and 
archived day by day in the broad range of  local offices of 
the Iran Construction Engineering Organization (IRCEO) 
throughout the country, can provide a reliable picture of  the 
general condition of  architectural design services in each of-
fice’s territory and the whole country in general. However, 
there have been no proper attention given to these reports as a 
resource to extract indicators relating to the quality of  building 
design services provided by the relevant architectural firms. 
The current research is an attempt to fill this gap through 
which a method is suggested to analyze and interpret the plan-
checking reports. To this purpose, as a case study, the method 
is applied to the plan-checking reports produced in the Rasht 
office of  the IRCEO during March 2017 to December 2017. 
Meanwhile, 1821 files have undergone the plan checking pro-
cess among which 954 ones (52%) were rejected by the archi-
tectural control officials in their first checking of  the docu-
ments. Among these rejected files as the total population 419 
ones were selected as the sample according to the Cochran 
formula. In order to achieve an analysis of  the content of 
the reports, the control officials’ rejection comments on each 
project were categorized into four main categories including 
comments related to in-complete application file, improper 
drafting properties, inner incompatibility of  the project plans, 
and non-conformance to technical requirements which were 
subdivided into sub-categories in turn.
Keywords: Architectural Design, Iran Construction Engineering 
Organization (IRCEO), Plan-checking, Architecture firm, Rasht 
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1- مقد مه
اپژوهـش حاضـر بر موضـوع کنترل نقشـه  تمرکز دارد. 
کنتـرل نقشـه در کنار بازرسـی های میدانـی  از عناصر 
محسـوب  سـاختمانی  کنتـرل  هـای  نظـام  بنیاديـن 
 .)725 .2008 .Visscher and Meijer( مـی شـود
بهـرام غفـاری )1370( بـا بررسـی نظـام هـای کنترل 
ارکان  و  اجـزا  مختلـف،  کشـورهای  در  سـاختمانی 
تشـكیل دهنـده اين نظـام ها را شـامل مـوارد هفتگانه 
زيـر معرفـی می نمايـد: 1. مـدارک فنی؛ 2. تشـخیص 
صالحیـت؛ 3. کنتـرل طراحـی؛ 4. نظـارت در حیـن 
اجـرا؛ 5. کنتـرل کیفیـت؛ 6. کنتـرل نهايـی؛ 7. کنترل 
نحـوه کاربری. کنتـرل طراحی که در اصطـالح متداول 
در ايـران »کنتـرل نقشـه« نامیده می شـود، بر اسـاس 
قانـون نظـام مهندسـی و کنتـرل سـاختمان )مصـوب 
1373( انجـام مـی شـود و در حـال حاضـر سـابقه ای 

بیـش از 20 سـال دارد.
بیـن  سـطح  در  مرتبـط  علمـی  ادبیـات  بررسـی  بـا 
المللـی مـی تـوان پژوهـش هـای متعـددی را يافـت 
کـه بـه موضـوع کنتـرل نقشـه پرداختـه انـد. در ايـن 
ارتبـاط، خـودکار سـازی کنتـرل نقشـه و کاربـرد فـن 
آوری هـای هـوش مصنوعـی در آن از زمینـه هـای پـر 
رونـق پژوهشـی در دهه های اخیر محسـوب می شـود 
کـه در برخـی کشـورهای توسـعه يافتـه ماننـد آمريكا، 
اسـترالیا، سـنگاپور و ... دنبـال مـی شـود )بـرای نمونه 
 ;2013 .Nawari ;2013.Dimyadi & Amor :نـک
 Han.  ;2009  .Eastman. Lee. Jeong. & Lee

.)  1997 .Kunz & Law
از ديگـر موضوعـات پژوهشـی پرتكـرار در ايـن زمینـه 
مـی توان بـه پژوهش های صـورت گرفتـه در خصوص 
بهسـازی فرايند کنترل نقشـه از حیث عواملی همچون 
کارايـی، دقت، هزينه و زمان اشـاره نمود. میجر، ويشـر 
و شـريدان از محققـان هلنـدی متخصـص در زمینـه 
کنترل سـاختمانی محسـوب می شـوند که در پژوهش 
های مجزا و يا مشـترک به بررسـی و مقايسـه تطبیقی 
نظـام های کنتـرل سـاختمانی در کشـورهای مختلف، 
عمومـاً اروپايـی، پرداختـه انـد. از جملـه نـكات مـورد 

توجـه آنهـا لـزوم حرکـت بـه سـوی خصوصـی سـازی 
فراينـد کنترل سـاختمانی و مقـررات زدايـی از آن می 
 ;2004 .Meijer & Visscher:باشـد )برای نمونه نک
 Meijer. Visscher ;2002 .Visscher & Meijer

.); 1994 .Visscher .8 ;2002 .& Sheridan
بـه طور معمول در وبسـايت شـهرداری های شـهرهای 
کشـورهايی ماننـد آمريـكا مـی تـوان گـزارش هـای 
مختلفـی از ارزيابـی فرايندهـای کنتـرل سـاختمانی از 
جملـه کنتـرل نقشـه را مشـاهده نمـود که به تشـريح 
مشـكالت موجـود و ارائـه پیشـنهادهايی جهـت اصالح 
و روانسـازی بیشـتر ايـن فرايندهـا می پردازنـد . عالوه 
بـر چنین تحقیقاتی که در دسـتگاه هـای اجرايی انجام 
مـی شـود، برخـی پژوهش های دانشـگاهی نیـز به اين 
موضـوع پرداختـه اند. بـرای مثال، دمیرچیـف در پايان 
نامـه کارشناسـی ارشـد خـود يـازده گـزارش بهسـازی 
فراينـد پروانه سـاختمانی مربوط به کشـورهای مختلف 
را بررسـی و مقايسـه تطبیقـی مـی نمايـد و با مقايسـه 
آنهـا بـا وضعیـت ترکیه بـه ارائـه پیشـنهادهايی در اين 

 .)2009 .Demirciefe( خصـوص مـی پـردازد
در ايـران تعـداد معـدودی کار پژوهشـی در خصـوص 
نقـش  خـاص  طـور  بـه  و  سـاختمان  کنتـرل  نظـام 
کنتـرل نقشـه در آن صورت گرفته اسـت. تـا جايی که 
نگارنـدگان مطلع هسـتند، يكـی از مهمتريـن پژوهش 
هايـی کـه در کشـور انجـام شـده، »طـرح مطالعاتـی 
بهبـود روش کنترل سـاخت و سـاز شـهری« اسـت که 
توسـط مهنـدس محسـن بهرام غفـاری و دکتـر حمید 
ماجـدی در سـال 1382 تهیـه گرديده اسـت. ماحصل 
ايـن طـرح پژوهشـی در دو مقالـه مجـزا توسـط تهیـه 
کننـدگان طـرح ارائـه شـده اسـت. نخسـت مقالـه ای 
اسـت با عنـوان »وضع کنترل سـاختمان در شـهرداری 
پايتخـت و چنـد پیشـنهاد« که توسـط مهنـدس بهرام 
غفـاری و دوم مقالـه ای بـا عنـوان »صـدور پروانـه و 
کنتـرل سـاختمان« کـه توسـط دکتر ماجـدی نگارش 

يافته انـد.
مقالـه اول )بهـرام غفـاری، 1385( شـامل ارائه تعريفی 
از کنتـرل سـاختمان و معرفی نهادها و اجزای تشـكیل 
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دهنـده کنتـرل سـاختمان، تاريخچه قوانیـن و مقررات 
بـر  نقـدی  ايـران،  بـه کنتـرل سـاختمان در  مربـوط 
وضعیـت فعلـی کنتـرل سـاختمان در تهـران همـراه با 
برشـمردن موانـع و مشـكالت موجـود در ايـن زمینـه 
مـی باشـد. مقالـه دوم )ماجـدی، 1383( کـه حكـم 
جمـع بنـدی و ارائـه نتايـج ايـن طـرح تحقیقاتـی را 
دارد، شـامل سـه مبحـث بديـن شـرح مـی باشـد: 1- 
بررسـی اشـكاالت موجـود در نحـوه مديريـت صـدور 
پروانـه و کنترل سـاختمان و ارائه پیشـنهاد هايی برای 
رفـع نارسـايی هـای سیسـتم؛ 2- بررسـی ضعـف های 
سیسـتمی )اجرايـی( در روند صدور پروانه سـاختمان و 
ارائـه پیشـنهادهايی برای رفع نارسـايی های سیسـتم؛ 
3- بررسـی ضعـف هـای سیسـتم صـدور گواهـی عدم 
خـالف و پايـان کار و ارائـه پیشـنهادهايی بـرای رفـع 

نارسـايی های سیسـتم.
هرچنـد پژوهـش هايـی از ايـن قبیـل پژوهـش هـای 
کاربـردی و مفیـدی محسـوب مـی شـوند، اما غالبـاً از 
ديـدگاه مراجـع رسـمی کنتـرل سـاختمان بـه موضوع 
کنتـرل نقشـه نگريسـته و در پـی بهسـازی فرايندهای 
اداری مرتبـط بـوده انـد. در هیچ يک از آنهـا به گزارش 
از وضعیـت  بازتابـی  بـه عنـوان  نقشـه  هـای کنتـرل 
معمـاری در جامعـه مـورد نظر نگريسـته نشـده اسـت. 
در حالـی که بـه اعتقاد نگارندگان گـزارش های کنترل 
نقشـه ايـن قابلیت را دارنـد که به آنها به عنـوان ابزاری 
جهت فهم وضعیت عمومی معماری و آسـیب شناسـی 
عملكـرد دفاتـر معمـاری نیـز نگريسـته شـود. بـه نظر 
مـی رسـد جـای خالـی پژوهشـی بـا چنیـن رويكردی 
در ادبیـات علمـی مرتبـط با کنترل نقشـه خالی باشـد.

از آنجا که در سـازمان های نظام مهندسـی سـاختمان 
اکثـر اسـتان هـای کشـور، کنتـرل نقشـه معمـاری در 
قالـب نـرم افزارهای اتوماسـیون اداری صورت می گیرد 
و گـزارش هـای مربـوط بـه آن به شـكل کامـل ثبت و 
ضبـط مـی شـود، پايـگاه داده هـای حاصـل از آن در 
طـول سـال هـا مـی تواند بـه مبنع بسـیار ارزشـمندی 
از اطالعـات مرتبـط بـا وضعیـت طراحـی معمـاری در 
کشـور تبديـل شـود. در صورتی که اطالعـات و گزارش 

هـای مرتبـط بـا کنتـرل نقشـه معمـاری مـورد تحلیل 
محتـوا قـرار گیرد، می توانـد تصويـری از وضعیت کلی 
معمـاری و عملكـرد دفاتـر معمـاری در زمینـه خدمات 
طراحـی سـاختمان را ارائـه نمايـد. با اين حـال تاکنون 
از قابلیـت های اين سـاز و کار و اطالعات انباشته شـده 
در آن اسـتفاده شـايانی نشـده و کار پژوهشـی خاصـی 
روی آن صـورت نگرفتـه اسـت. پژوهـش حاضـر مـی 
ايـن  محتـوای  تحلیـل  بـرای  را  روشـی  تـا  کوشـد 
گزارش هـا و اسـتخراج شـاخص هـای نظارتـی مرتبط 

از آنهـا پیشـنهاد نمايد. 
پژوهـش حاضـر مـی کوشـد کـه بـه دنبـال مشـاهده 
ايـرادات مطـرح شـده در گـزارش هـای کنتـرل نقشـه 
ايـن پرسـش را بررسـی نمايد که چـرا چنیـن ايراداتی 
بـا الگوهـای تكـرار خاصـی کـه دارنـد، در نقشـه هـای 
ارائـه شـده بـه سـازمان مشـاهده مـی شـوند. بديـن 
ترتیـب، پرسـش اصلـی ای کـه پژوهـش حاضـر قصـد 

بررسـی آن را دارد، از ايـن قـرار اسـت:
• از بررسـی گـزارش هـای کنتـرل نقشـه معمـاری در 
سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان، چـه نكاتـی در 
خصـوص کیفیـت عملكـرد دفاتـر معمـاری در زمینـه 
خدمـات طراحـی سـاختمان قابـل اسـتنباط اسـت؟

از آنجـا کـه ارزيابـی عملكرد دفاتـر معماری بـر مبنای 
گـزارش هـای کنتـرل نقشـه نیازمنـد تعريـف معیارها 
و شـاخص هـای مشـخص می باشـد، مـی توان سـوال 
فـوق را در قالـب سـوال فرعـی ديگـری تدقیـق نمود: 

• از گـزارش هـای کنتـرل نقشـه معماری چه شـاخص 
مهندسـی  خدمـات  وضعیـت  ارزيابـی  جهـت  هايـی 
طراحـی سـاختمان کـه توسـط دفاتـر معمـاری عرضه 

مـی شـود، قابـل اسـتخراج و بررسـی اسـت؟
در پژوهـش حاضـر پـس از معرفـی روش مـورد نظـر 
جهـت تحلیـل محتـوای گـزارش هـای کنتـرل نقشـه 
معمـاری، به عنـوان نمونه موردی گـزارش های مربوط 
به سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان در شـهر رشـت 
مـورد بررسـی قـرار مـی گیرنـد. در ادامـه پژوهـش، به 
منظـور رسـیدن به تفسـیر دقیق تـری از الگوهای قابل 
مشـاهده در گـزارش هـا و فهـم علل ضعـف عملكردی 
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دفاتـر معمـاری اين شـهر کـه در گزارش هـای کنترل 
نقشـه منعكس شـده اسـت، مصاحبـه هايی بـا تعدادی 
از مسـئوالن دفاتـر معماری فعـال در اين شـهر صورت 
مـی گیـرد و يافتـه هـای حاصـل از آن جمـع بنـدی و 
ارائـه مـی شـود. نهادهـای متولـی نظـارت بـر وضعیت 
معمـاری از جملـه وزارت راه و شهرسـازی و سـازمان 
هـای نظـام مهندسـی سـاختمان کشـور مـی توانند از 
ايـن ابـزار جهـت رصـد وضعیـت خدمـات مهندسـی 
طراحـی سـاختمان در هـر اسـتان و هـدف گـذاری و 
برنامـه ريـزی های خـود در جهـت ارتقاء ايـن خدمات 

نمايند. اسـتفاده 
نظـام  سـازمان  در  نقشـه  کنتـرل  فراينـد   -2

سـاختمان مهندسـی 
در فصـل دوم از مبحـث دوم مقـررات ملـی سـاختمان، 
کـه به طراحـی سـاختمان اختصـاص دارد، بیان شـده 
اسـت کـه »کلیـه طرح هـای سـاختمانی و نقشـه ها و 
مـدارک فنـی آن از جملـه معماری، سـازه، تأسیسـات 
توسـط  بايـد  برقـی منحصـراً  تأسیسـات  و  مكانیكـی 
طراحـان  يـا  سـاختمان  طراحـی  مهندسـی  دفاتـر 
حقوقـی سـاختمان« انجـام شـود )دفتـر مقـررات ملی 
سـاختمان ، 1384، ص 23(. در ادامـه همـان فصـل، 
»سـازمان اسـتان موظـف بـه نظـارت بـر حسـن انجام 
خدمـات دفاتر مهندسـی طراحی سـاختمان و طراحان 
حقوقـی سـاختمان« معرفـی می شـود )دفتـر مقررات 
فصـل  در   .)24-23 صـص   ،1384 سـاختمان،  ملـی 
ششـم از مبحث مذکـور که به شناسـنامه فنی و ملكی 
سـاختمان اختصـاص دارد و مراحـل تهیـه آن را شـرح 

مـی دهـد، در ارتبـاط بـا کنتـرل نقشـه آمده اسـت:
19-1-7 سـازمان اسـتان ضمـن بازبینی مـدارک ارايه 
شـده، نقشـه هـای مربـوط را با توجـه به مقـررات ملی 
سـاختمان و ضوابـط شهرسـازی، کنتـرل نمـوده و در 
صـورت نداشـتن ايـراد زيربنايـی )تأکیـد از نگارندگان 
اسـت( سـاختمان يـا مجتمـع يـا مجموعـه سـاختمان 
را در بخـش مربـوط بـه طراحی سـاختمان در دفترچه 
اطالعـات سـاختمان ثبت مـی نمايد. )همـان، ص 88(

در ايـن جـا عبارت »در صورت نداشـتن ايراد زيربنايی« 

نشـان دهنـده رويكـرد قانـون نسـبت به کنترل نقشـه 
معماری اسـت که فقط نسـبت بـه ايراد هـای زيربنايی 
حساسـیت نشـان مـی دهـد و مسـائل ظريف تـر را در 
نظـر نمـی گیـرد. در بنـد بعـدی قیـد ديگـری بـرای 

کنتـرل نقشـه در سـازمان اسـتان تعريف می شـود: 
19-1-8 در صورتـی که نقشـه هـای ارايه شـده دارای 
ايـراد باشـد، سـازمان اسـتان کتبـاً و رسـماً بـه طـراح 
اعـالم مـی نمايـد و طـراح نسـبت بـه اصالح و ارسـال 
آن بـه سـازمان اسـتان اقـدام خواهد نمـود، در هر حال 
مـدت بررسـی نقشـه هـا و تأيیـد آن توسـط سـازمان 
اسـتان نبايد از يكماه تجاوز نمايـد )تأکید از نگارندگان 

اسـت( )همـان، ص 88(.
در ايـن بنـد نیـز بـا تعییـن قیـد زمانـی يـک ماهـه، 
رويكـرد حداقلـی قانـون گـذار نسـبت به کنترل نقشـه 
بیشـتر مـورد تأکیـد قـرار مـی گیـرد. بـا وجـود پیش 
بینـی اين رونـد کنترل حداقلـی در قانون مورد اشـاره، 
تجربـه عملـی کنتـرل نقشـه در سـازمان هـای نظـام 
مهندسـی سـاختمان کشـور حاکـی از اعمـال کنتـرل 
هـای نسـبتاً مفصـل تری می باشـد که می تـوان گفت 
ايرادهـای غیـر زيربنايـی نقشـه هـا را هـم تـا حدودی 
در بـر مـی گیـرد. بديـن ترتیـب، قابلیت گـزارش های 
کنترل نقشـه جهـت انعكاس وضعیـت عمومی عملكرد 

دفاتـر معمـاری قابـل توجـه می شـود.
3- تحلیـل محتوای گـزارش های کنترل نقشـه 

معماری
با بررسـی گـزارش های متعدد کنترل نقشـه مشـاهده 
مـی شـود کـه هـر يـک از کنترلرها بسـته بـه کیفیت 
نقشـه های عرضه شـده، مواردی از ايرادات و اشـكاالت 
را در آنهـا تشـخیص داده و در گـزارش خـود ذکر کرده 
انـد. بـرای ايـن که بتـوان بـه جمع بنـدی و اسـتنباط 
هايـی از ايـن انبوه ايـرادات دسـت يافت ضـرورت دارد 

کـه از فنـون تحلیل محتوا اسـتفاده شـود. 
يكـی از گام هـای اساسـی در تحلیـل محتـوا تلخیـص 
و کـد گـذاری داده هـا اسـت )گـروت و وانـگ، 1384، 
193(. بـه بیـان بـاردن )1374، 55(، »بـرای ايـن کـه 
اطالعـات قابـل اسـتفاده و دسـتیابی شـوند، بايـد آنهـا 
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 . د گیر
سـاير  بـا  معمـاری  نقشـه های  مغايـرت   .3-3

نقشـه ها
در هـر پرونـده نقشـه هـای سـاختمانی کـه در واحـد 
کنتـرل نقشـه مـورد بررسـی قـرار مـی گیـرد، نقشـه 
هـای متعـددی وجـود دارد که بايد با يكديگر منسـجم 
و هماهنـگ باشـند. ايـن نقشـه ها شـامل نقشـه مورد 
بـرداری،  نقشـه  نقشـه  پروانـه،  تأيیـد مرجـع صـدور 
معماری، سـازه، تأسیسـات مكانیكی و تأسیسـات برقی 
مـی شـود. در اين دسـته از ايـرادات مغايـرت های بین 
نقشـه هـای معمـاری با سـاير نقشـه هـای موجـود در 
پرونـده مـورد اشـاره کنترلرهـا قـرار مـی گیـرد. بـرای 
مثـال، مغايـرت در موقعیت و ابعاد سـتون ها در نقشـه 
معمـاری و سـازه و يا مغايرت موقعیـت و ابعاد داکت ها 
در نقشـه معماری و تأسیسـات از جمله مـوارد مغايرت 

هـا محسـوب می شـود. 
3-4. عدم رعايت ضوابط فنی

در ايـن گـروه کـه تخصصـی تريـن نـوع ايـرادات مـی 
باشـد، کنترلـر معمـاری به مـواردی در نقشـه معماری 
مـورد نظـر اشـاره مـی نمايـد کـه بـا الزامات مقـررات 
ملـی سـاختمان، مصوبـات شـورای عالـی شهرسـازی 
و معمـاری و يـا ضوابـط ابالغـی توسـط سـازمان نظام 
مهندسـی سـاختمان اسـتان مغايـرت دارنـد. عـالوه بر 
اينهـا مـواردی هـم وجـود دارنـد کـه کنترلر بر اسـاس 
تشـخیص کارشناسـی خـود بـه آنها اشـاره مـی نمايد. 
ايـن مجموعـه از اشـكاالت در دسـته چهـارم جای می 

 . ند گیر
بديـن ترتیـب، در ادامـه پژوهـش گزارش هـای کنترل 
نقشـه معمـاری بـر اسـاس دسـته بنـدی فـوق مـورد 

تحلیـل قـرار مـی گیرند.
4- نمونه گیری:

در پژوهـش حاضـر، گزارش های مربوط بـه پرونده های 
ثبـت شـده در واحـد کنتـرل نقشـه دفتـر نمايندگـی 
سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان شـهر رشـت در 
بـازه ی زمانـی از فروردين تـا آذر ماه سـال 1396 مورد 
بررسـی قـرار گرفـت. در ايـن بـازه ی زمانی تعـداد کل 

را بـه نحـوی تنظیـم کـرد کـه بـه اطالعـات فشـرده 
)تحلیـل توصیفـی محتـوی( و توضیحـی تبديل شـوند 
)مقصـود تحلیـل محتوايی اسـت کـه اطالعاتـی اضافه 
و متناسـب بـا هـدف مـورد نظر بدهـد...(« کـه اين کار 
شـامل رمزگـذاری   و مقولـه بندی   داده ها می باشـد. 
بديـن ترتیب، شناسـايی نكات کلیدی و قـرار دادن آنها 
در دسـته بنـدی هـای خـاص و بررسـی الگـوی تكـرار 
هـر مـورد اقدامـات اصلی ای هسـتند که بـرای تحلیل 
محتـوای گـزارش های کنترل نقشـه بايد انجام شـوند. 
نحـوه دسـته بنـدی ايرادهـا بايد بـه گونه ای باشـد که 
بعـداً بـرای تحلیـل وضعیـت دفاتـر معمـاری قابلیـت 
مناسـبی را از خـود بـه نمايـش بگـذارد. بر اين اسـاس 
ايـرادات مورد اشـاره توسـط کنترلر هـا در گزارش های 
کنتـرل نقشـه معمـاری در چهـار دسـته کلـی دسـته 
بنـدی مـی شـوند. اين دسـته بنـدی به شـكل زير می 

باشد:
3-1. نقص پرونده

ايـن گـروه از ايـرادات شـامل مـواردی هسـتند کـه به 
نقايـص شـكلی در پرونـده مورد بررسـی بر مـی گردند. 
بـرای مثـال، وجـود نداشـتن نقشـه مهر شـده توسـط 
مرجـع صدور پروانـه در پرونده که کنترلر بتواند نقشـه 
معمـاری را بـا آن مقايسـه نمايـد و يـا موجـود نبـودن 
بخشـی از نقشـه های معمـاری، سـازه و يـا تأسیسـات 
در پرونـده مـی توانـد نمونـه هايی بـرای نقـص پرونده 
محسـوب شـود. از آنجـا کـه کنترلـر معماری عـالوه بر 
کنتـرل نقشـه معماری وظیفـه بررسـی هماهنگی بین 
نقشـه معماری با سـاير نقشـه هـا را هم بر عهـده دارد، 
ايراداتـی از ايـن قبیـل توسـط وی مورد اشـاره قرار می 

گیرد.
3-2. اشکاالت ترسیمی

اشـتباهات  و  نقايـص  شـامل  ايـرادات  از  گـروه  ايـن 
در زمینـه ترسـیم فنـی نقشـه هـا مـی شـود و مـوارد 
زيـادی از قبیـل ترسـیم نادرسـت اجـزای نقشـه مانند 
راه پلـه، رعايت نكـردن ارزش خطوط، اسـتفاده نكردن 
از هاشـورهای مناسـب، انـدازه گذاری ناقـص، فراموش 
کـردن درج جهـت شـمال و ماننـد اينهـا را در بـر مـی 
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پرونـده هـای سـاختمانی کـه بـه واحـد کنترل نقشـه 
سـازمان ورود پیـدا کردند 1821 پرونده بوده اسـت که 
از بیـن آنها 867 پرونـده )48%( در مرحله اول کنترل 
پرونـده  قـرار گرفتنـد و 954  تأيیـد  معمـاری مـورد 
)52%( در مرحلـه اول بـا ايـراد و اشـكال از جانـب 
کارشناسـان کنتـرل مواجـه شـدند و بديـن ترتیـب، 
گـزارش های مربوط بـه کنترل آنهـا در پژوهش حاضر 

مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار گرفته اسـت. 
بـه منظـور طبقه بنـدی نقشـه های  ايـن پژوهـش  در 
دوم  مبحـث  در  منـدرج  دسـته بندی  اشـاره،  مـورد 
مقـررات ملی سـاختمان )دفتر تدويـن و ترويج مقررات 
ملـی، 1384: 79( مـالک عمل قرار گرفـت که خالصه 

آن در جـدول شـماره 2 ارائـه شـده اسـت.
بـرای تعییـن حجم نمونـه از فرمـول کوکران اسـتفاده 
گرديـد، و میـزان اطمینـان 95 درصـد و درصـد مقدار 
خطـا در ايـن نمونه گیری  برابـر بـا 0/05 در نظر گرفته 
شـد. بر اين اسـاس، از 674 سـاختمان گروه الف، تعداد 
245 نقشـه )معـادل 36 درصـد(، از 263 سـاختمان 
گـروه ب، تعـداد 157 نقشـه )معـادل 59 درصـد( بـه 
 طـور تصادفـی و از مجمـوع 17 نقشـه گـروه ج و د، 
تمامـی 17 نقشـه انتخـاب گرديد. از آنجا کـه در نمونه 
هـای کنترل  شـده، سـاختمانی از گروه دال )بیشـتر از 
10 طبقـه از روی شـالوده يـا بیـش از 5000 متر مربع 
زيربنـا( وجـود نداشـت، ايـن گـروه سـاختمانی به طور 

خـود بـه خـودی از بررسـی هـا حـذف گرديـد. بديـن 
ترتیـب، مجموعـاً گزارش هـای مربوط بـه 419 پرونده 

سـاختمانی مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار گرفتند.
بـرای بررسـی نقشـه های مذکـور، ابتدا ايـرادات فوق به 
شـرحی که در جدول 2 آمده اسـت، کدگـذاری گرديد. 
سـپس هر يـک از نقشـه ها از منظـر اين ايـرادات مورد 
بررسـی قـرار گرفـت، و میـزان فراوانـی هر يـک از آنها 
بهصـورت موردی بدسـت آمـد. اطالعات مربـوط به هر 
پرونـده در رديفـی از جدولی به شـكل زيـر وارد گرديد.

5- يافته های آماری:
داده هـا وارد نرم افـزار اکسـل شـد. نمودارهـای دايره ای 
ذيـل، خروجـی فايـل اکسـل اسـت کـه میـزان فراوانی 
هـر يـک از ايرادات نسـبت به کل را به صـورت درصدی 
نمايـش می دهـد. در شـكل 1، چهـار دسـته ی اصلـی 
ايـرادات شـامل؛ نقص پرونده )1(، اشـكاالت ترسـیمی 
)2(، مغايرت نقشـه های معماری با سـاير نقشـه ها )3(، 
و عـدم رعايـت ضوابـط فنـی )4( بـه نمايـش در آمـده 

است.
زيـر  نـكات  و 3  تصاويـر 2  دياگرام هـای  بررسـی  از   

می شـود: اسـتخراج 
الگـوی شـماره 1. متوسـط تعداد ايـرادات در هر 

گروه سـاختمانی
فراوانـی ايـرادات در هـر گروه سـاختمانی به شـرح زير 
بـوده اسـت: در گـروه »الف« هـر پرونده بطور متوسـط 

تصوير 1 . نمودار کل پرونده ها
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4/09 ايـراد داشـته اسـت. در حالی که ايـن مقدار برای 
گـروه »ب«  5/17 و بـرای گـروه »ج« 5/41 ايـراد مـی 
باشـد. بـر ايـن اسـاس، در پرونـده هايـی کـه بـا عـدم 
تأيیـد مواجـه شـدند، بـه طـور متوسـط از هـر پرونـده 
4/55 ايراد گرفته شـده اسـت. همچنین متوسـط تعداد 
ايـرادات در هـر گـروه سـاختمانی از »الـف« تـا »ج«، 

رونـدی صعـودی را بـه نمايش می گـذارد.
 الگوی شماره 2. فراوانی موضوعی ايرادات

ترتیـب موضوعـی ايـرادات بـر اسـاس فراوانـی در گروه 
هـای سـاختمانی مختلـف بـر اين اسـاس بوده اسـت: 

در ادامـه ايـرادات فوق مورد بررسـی دقیق تـر قرار می 
گیرنـد تا الگوهـای موجود در آنها اسـتخراج گردد.

7 
 

کنترل مواجه  انارشناس( در مرحله اول با ایراد و اشكال از جانب ک%52پرونده ) 954اول کنترل معماری مورد تأیید قرار گرفتند و 
  شدند و بدین ترتیب، گزارش های مربوط به کنترل آنها در پژوهش حاضر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

 
 نمودار کل پرونده ها . 1 تصویر

)دفتر تدوین و ملی ساختمان  بندی مندرج در مبحث دوم مقرراتهای مورد اشاره، دستهبندی نقشهدر این پژوهش به منظور طبقه
 .ارائه شده است 2مالک عمل قرار گرفت که خالصه آن در جدول شماره  (79: 1384ترویج مقررات ملی، 

 (79 ،1384دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی، . بر اساس: )و طبقات ربنایاز نظر سطح زدسته بندی ساختمان ها  .1 جدول
 گروه د گروه ج گروه ب گروه الف 

 5000بیشتر از  2001-5000 601-2000 1-600 مساحت )مترمربع(
 10بیشتر از  10تا  6 5، و 4، 3 2و  1 تعداد طبقه از روی شالوده

 

 با برابر یریگنمونهاین مقدار خطا در درصد  و درصد 95 نانیاطم زانیمگردید، و استفاده  فرمول کوکراناز حجم نمونه  ی تعیینبرا
ساختمان گروه ب،  263درصد(، از  36نقشه )معادل  245ساختمان گروه الف، تعداد  674از بر این اساس،  در نظر گرفته شد. 05/0

از آنجا که  نقشه انتخاب گردید. 17 تمامینقشه گروه ج و د،  17طور تصادفی و از مجموع  درصد( به 59نقشه )معادل  157تعداد 
( وجود نداشت، متر مربع زیربنا 5000یا بیش از  روی شالودهطبقه از  10از  شتریبشده، ساختمانی از گروه دال )کنترل نمونه های  در

پرونده  419به طور خود به خودی از بررسی ها حذف گردید. بدین ترتیب، مجموعاً گزارش های مربوط به  ساختمانیگروه این 
 ساختمانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.

ها از نقشهاز سپس هر یک  آمده است، کدگذاری گردید. 2حی که در جدول به شرت فوق اهای مذکور، ابتدا ایرادبرای بررسی نقشه
اطالعات مربوط به هر پرونده صورت موردی بدست آمد. منظر این ایرادات مورد بررسی قرار گرفت، و میزان فراوانی هر یک از آنها به

 در ردیفی از جدولی به شكل زیر وارد گردید.

 

 

 

جدول 2. جدول استخراج و دسته بندی اطالعات مربوط به گزارش کنترل نقشه هر پرونده

جدول 1. دسته بندی ساختمان ها از نظر سطح زيربنا و طبقات. بر اساس: )دفتر تدوين و ترويج مقررات ملی، 1384، 79(
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 و دسته بندی اطالعات مربوط به گزارش کنترل نقشه هر پرونده استخراججدول  .2 جدول
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 های آماری:یافته -5
ذیل، خروجی فایل اکسل است که میزان فراوانی هر یک از ایرادات نسبت به کل  اینمودارهای دایرهافزار اکسل شد. ها وارد نرمداده

 رتیمغا(، 2ی )میاشكاالت ترس(، 1) نقص پرونده، چهار دسته ی اصلی ایرادات شامل؛ 1. در شكل دهدنمایش می صورت درصدیبهرا 
 ( به نمایش در آمده است.4ی )ضوابط فن تیعدم رعا(، و 3ها )قشهسایر ن با یمعمار یهانقشه

 
 های گروه الف، ب، جی ساختماندر نقشهی اصلی ایرادات چهار دستهنمودار فراوانی  . 2 تصویر

    
  های گروه الف، ب، جی ساختماننمودار فراوانی ریز ایرادات در نقشه . 3 تصویر

 :شودنكات زیر استخراج می های فوق از بررسی دیاگرام

تصوير 2 . نمودار فراوانی چهار دسته ی اصلی ايرادات در نقشه ی ساختمان های گروه الف، ب، ج

تصوير 3 . نمودار فراوانی ريز ايرادات در نقشه ی ساختمان های گروه الف، ب، ج 
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الگـوی شـماره 3: الگـوی موجـود در ايـرادات 
ترسـیمی 

اشـكاالت ترسـیمی )کـد 2(، بیشـترين میـزان فراوانی 
در هـر سـه گـروه را به خـود اختصاص می دهـد. حدود 
نیمـی از موارد ذکرشـده در کنترل نقشـه بـه اين مورد 
اختصـاص دارد، و از سـاختمان های گـروه »الـف« تـا 
گـروه »ج« رونـد نزولـی را طی می نمايـد )از 51 درصد 
گـروه الـف، بـه 48 درصـد گـروه ب، و بـه 45 درصـد 
گـروه ج کاهـش يافتـه اسـت(. بـه بیـان ديگـر، نقشـه 
هـای گـروه سـاختمانی الـف کـه عموماً شـامل پـروژه 
هـای مسـكونی روسـتايی می شـود، بـا دقـت کمتری 
نسـبت بـه نقشـه هـای گـروه هـای باالتـر ترسـیم می 

شوند. 

 الگـوی شـماره 4: الگـوی موجـود در ايـرادات 
مربوط بـه عدم رعايـت مقررات ملی سـاختمان 
بعـد از اشـكاالت ترسـیمی، عـدم رعايت ضوابـط فنی؛ 
مباحـث مقـررات ملـی سـاختمان )کـد 8(، بیشـترين 
میـزان فراوانـی را داشـته، در مرتبه دوم قـرار می  گیرد. 
ايـن امر نشـان دهنده نا آشـنايی و يا کـم توجهی تهیه 
کننـدگان اين طرح ها نسـبت به مباحـث مقررات ملی 
سـاختمان می باشـد. در بین ايرادات قابل مشـاهده در 
اين دسـته، ايـرادات مرتبط بـا مبحث چهـارم )%63(، 
مبحث سـوم )20%(، مبحث پانزدهم )13%(، و سـاير 
مباحـث )4%( بـه ترتیب بیشـترين فراوانـی را به خود 

اختصاص مـی دهند. 

تصوير 4 . متوسط تعداد ايرادات در هر گروه ساختمانی
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 در هر گروه ساختمانی ایرادات. متوسط تعداد 1الگوی شماره 
در  ایراد داشته است. 09/4هر پرونده بطور متوسط « الف»گروه ات در هر گروه ساختمانی به شرح زیر بوده است: در ایرادفراوانی 

این اساس، در پرونده هایی که با عدم تأیید بر ایراد می باشد.  41/5« ج»و برای گروه  17/5 « ب»حالی که این مقدار برای گروه 
در هر گروه ساختمانی از  ایراداتهمچنین متوسط تعداد  ایراد گرفته شده است. 55/4مواجه شدند، به طور متوسط از هر پرونده 

 ، روندی صعودی را به نمایش می گذارد.«ج»تا « الف»

 
 متوسط تعداد ایرادات در هر گروه ساختمانی . 4 تصویر

 ایراداتفراوانی موضوعی  .2 الگوی شماره
 ترتیب موضوعی ایرادات بر اساس فراوانی در گروه های ساختمانی مختلف بر این اساس بوده است: 

 فراوانی موضوعی ایرادات .3 جدول
 فراوانی موضوع رتبه
 5/49% اشکاالت ترسیمی 1
 %15 عدم رعایت مقررات ملی ساختمان 2
 %10 های معماری با سازهمغایرت نقشه 3
 %7 عدم رعایت ضوابط فنی اختصاصی سازمان استان 4
 5/6% تشخیص کارشناس کنترل معماری 5
 %3 نقص پرونده 6
 5/2% مغایرت نقشه های معماری با مرجع صدور پروانه 7
 5/2% مغایرت نقشه های معماری با معماری 8
 %2 و معماری مصوبات شورای عالی شهرسازی :عدم رعایت ضوابط فنی 9
 %1 مغایرت نقشه های معماری با نقشه برداری 10
 %1 مغایرت نقشه های معماری با تاسیسات 11

 

 در ادامه ایرادات فوق مورد بررسی دقیق تر قرار می گیرند تا الگوهای موجود در آنها استخراج گردد.

 ترسیمی  ایراداتدر  : الگوی موجود3الگوی شماره 
دهد. حدود نیمی از موارد ذکرشده در (، بیشترین میزان فراوانی در هر سه گروه را به خود اختصاص می2ترسیمی )کد  اشكاالت

درصد گروه  51نماید )از را طی می روند نزولی« ج»تا گروه « الف»های گروه کنترل نقشه به این مورد اختصاص دارد، و از ساختمان

جدول 3. فراوانی موضوعی ايرادات
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الگـوی شـماره 5: الگـوی موجـود در ايـرادات 
مربـوط به مغايرت نقشـه هـای معماری و سـازه 
مغايرت نقشـه های معماری با سـازه )کـد 6(، در مرتبه 
گـروه  سـاختمان های  از  و  می باشـد  فراوانـی  بعـدی 
»الـف« تـا گـروه »ج« روندی صعـودی را طی می نمايد 
)از 8 درصـد گـروه الـف، بـه 11 درصـد گـروه ب، و به 

17 درصـد گـروه ج افزايـش يافته اسـت(. 
 الگـوی شـماره 6: الگـوی موجـود در ايـرادات 
مربـوط بـه عـدم رعايـت ضوابـط اختصاصـی 

سـازمان اسـتان
عـدم رعايـت ضوابـط اختصاصـی سـازمان اسـتان )کد 
10(، در مرتبـه بعـدی فراوانـی قـرار می گیـرد. اين امر 
نشـان دهنده ناآشـنايی و يا کم توجهی تهیه کنندگان 
طـرح هـا به اين ضوابط می باشـد. هرچنـد فراوانی اين 

ايـرادات در سـاختمان هـای گـروه الـف و ب ثابـت می 
مانـد، ولـی در گـروه ج افزايـش چشـم گیری را نشـان 

مـی دهـد )حـدوداً دو برابر می شـود(.
 الگـوی شـماره 7: الگـوی موجـود در ايـرادات 
مربوط به تشـخیص کارشـناس کنتـرل معماری

ايـرادات کـد 11 يعنـی تشـخیص کارشـناس کنتـرل 
معمـاری در هر سـه گـروه سـاختمانی، در مرتبه پنجم 
فراوانـی قـرار مـی گیـرد و فراوانـی آن در هر سـه گروه 

ثابـت باقـی مانده اسـت.
 مـوارد شـش گانه بعـدی ايرادات شـامل نقـص پرونده 
)کـد 1(، مغايـرت نقشـه های معمـاری با مرجـع صدور 
پروانـه )کد 3(، نقشـه برداری )کـد 4(، معماری )کد 5(، 
تاسیسـات )کـد 7( و عـدم رعايت مصوبات شـورايعالی 
معمـاری و شهرسـازی )کد 9( در مجموع سـهم اندکی 

تصوير 5 . درصد ايرادات ترسیمی در گروه های ساختمانی

تصوير 6 . درصد ايرادات مربوط به عدم رعايت مقررات ملی ساختمان

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
56

 IR
S

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 N

ov
em

be
r 

12
th

 2
01

9

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-2384-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 53 زمستان 97
No.53 Winter 2019 

314

تصوير 7 . درصد ايرادات مربوط به مغايرت نقشه های معماری و سازه

تصوير 8 . درصد ايرادات مربوط به عدم رعايت ضوابط اختصاصی سازمان استان

تصوير 9 . درصد ايرادات مربوط به تشخیص کارشناس کنترل معماری
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از مجمـوع ايـرادات )حـدود 12%( وارد بـر نقشـه ها را 
شـامل می شـوند از ايـن رو مورد بررسـی تفصیلی قرار 

نمی گیرند.  
6- مصاحبه با مسئوالن دفاتر معماری

جهت رسـیدن به تفسـیری از الگوهای مشـاهده شـده 
در گـزارش هـا و فهـم علـل ضعـف عملكرد ايـن دفاتر، 
نگارنـدگان بـه مصاحبـه با مسـئوالن تعـدادی از دفاتر 
معمـاری فعـال در شـهر رشـت پرداختنـد. در طی اين 
مصاحبـه ها نگارندگان کوشـیدند تـا چالش های پیش 
روی دفاتـر معمـاری اين شـهر بـرای ارائـه کار معماری 
بـا کیفیـت را از زبـان تعـدادی از مسـئوالن دفاتر جويا 
شـوند و بـا ديـدگاه هـای آنهـا در ايـن زمینـه آشـنا 
گردنـد و بـه دنبال آن بـه درک دقیق تـری از الگوهای 
مشـاهده شـده در گـزارش هـای کنترل نقشـه دسـت 
يابنـد. در ايـن گام از پژوهـش، پرسـش هـای زير مورد 

بررسـی قرار مـی گیرند:
• چالـش هـای پیـش روی دفاتر معماری شـهر رشـت 
بـرای ارائـه خدمـات مهندسـی طراحـی سـاختمان بـا 

کیفیـت مطلوب چیسـت؟
• جهت بهبود کارايی دفاتر معماری شـهر رشـت از نظر 
کیفیـت خدمات طراحی سـاختمان چـه راهكارهايی را 

بايـد دنبال نمود؟
به اعتقاد نگارندگان ضعف عملكرد دفاتر طراحی رشـت 
را نمـی تـوان صرفـاً بـه عـدم توانمنـدی معمـاران اين 
شـهر و يـا اعضای دفاتـر معماری نسـبت داد، بلكه علل 
و داليـل سـاختاری مهم تر ديگـری در بیـرون از دفاتر 
وجـود دارنـد کـه زمینه سـاز پیدايش چنیـن وضعیتی 
می شـوند. بر اين اسـاس پرسـش های مصاحبه طوری 
طراحـی گرديدنـد که نقـش عوامـل »درون دفتری« و 
»بـرون دفتـری« را در کاهش کیفیـت خدمات طراحی 
معمـاری مـورد واکاوی قـرار دهـد. بـرای ايـن منظـور، 
پرسشـنامه ای متشـكل از 12 پرسـش طراحی شد که 
پیشـاپیش در اختیـار مصاحبه شـوندگان قـرار گرفـت. 
مجموعـاً 8 مصاحبـه بـا مسـئوالن دفاتـر معمـاری که 
سـابقه کاری بیـن ده تـا هجـده سـال داشـتند، انجـام 
شـد کـه هر يک از مصاحبـه ها حـدود 35 دقیقه طول 

کشـید. در ادامـه بـه شـرح ديدگاه هـای ايـن معماران 
پرداختـه می شـود.

در پرسـش اول از مصاحبه شـوندگان خواسـته شـد تـا 
نظـر خـود را دربـاره ی انواع دفاتر معماری شـهر رشـت 
فعالیـت  الگـوی  و  سـاختاری  ويژگی هـای  لحـاظ  از 
حرفـه ای اعـالم کننـد. مصاحبه شـوندگان در پاسـخ به 
ايـن پرسـش، بـه شـیوه ی خـود، دفاتـر را دسـته بندی 
داشـت.  وجـود  پاسـخ ها  در  زيـادی  تنـوع  و  نمودنـد 
يكـی از مصاحبه شـوندگان، دفاتـر را بـه دو دسـته ی 
»کارفرمامحـور« و »معمـاری محـور« طبقه بندی نمود.  
بـه بیـان وی »دسـته ی اول؛ دفاتـر پـرکاری می باشـند 
کـه بـا سـاليق کارفرمـا آشـنا هسـتند و بـر اسـاس 
آن طـرح خـود را ارايـه می دهنـد، امـا دسـته ی دوم؛ 
دفاتـری هسـتند کـه ضمـن توجه بـه سـاليق کارفرما، 
ايده هـای معمارانـه ی خـود را نیـز اعمـال می کننـد و 
کارفرمـا هم بـه تخصص شـان احترام می گـذارد«. يكی 
ديگـر از مصاحبه شـوندگان، دفاتـر را بـه پنج دسـته ی 
»دفاتـری که نقشـههای روتین، سـاده و معمولـی را به 
نظام مهندسـی ارايـه می دهند«، »دفاتـری که کارهای 
معمـاری صـرف انجام می دهند« و بیشـتر بـر ارائه ايده 
هـای نو و جـذاب تمرکز دارند، ولی نقشـه های اجرايی 
تهیـه نمـی کننـد، »مشـاوران کـه پروژه هـای بـزرگ 
مقیـاس و اغلـب دولتی انجام می دهنـد«، »دفاتر آلوده؛ 
مغازه هـای فروش کاغذديـواری، و بنگاه هايـی که بدون 
تخصـص و مـدرک کار معمـاری انجـام می دهنـد«، و 
»دالالن که دفترشـان، ماشین شـان اسـت« طبقه بندی 
نمـود. در مجموع مـی توان گفت تفكیـک بین دفاتری 
کـه بـه دنبـال خلق آثـار معمـاری با کیفیت هسـتند و 
دفاتـری کـه صرفـاً بـر مبنـای دغدغـه هـای اقتصادی 
عمـل مـی کننـد و لزومـاً بـه دنبـال کار بـا کیفیـت 
نیسـتند، در اظهـارات همـه مصاحبـه شـوندگان قابـل 
مشـاهده بـوده اسـت. نكتـه ديگـر ايـن کـه مـی تـوان 
گفـت ديدگاه تمام مصاحبه شـوندگان نسـبت به دفاتر 

دسـته دوم ديدگاهـی منفـی بوده اسـت.
ايـن طـرز نگاه به انـواع دفاتر معماری که بـا نگاه منفی 
نسـبت به نوعی از آنها همراه اسـت با دسـته بندی ای 
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کـه رِنـا کاليـن بـرای انـواع دفاتـر معمـاری کوچک در 
آمريـكا ارائـه مـی نمايـد و در کتاب »راهنمـای فعالیت 
حرفـه ای بـرای معمـاران« انجمن معمـاران آمريكا نیز 
مبنـای دسـته بنـدی انـواع دفاتر معمـاری قـرار گرفته 
اسـت، تفـاوت معنـاداری دارد. کاليـن در کتـاب خـود 
اظهـار مـی دارد کـه دفاتـر معمـاری بـر مبنـای الگوی 
کسـب و کاری کـه اتخاذ می کنند، مـی توانند در يكی 

از سـه مـدل به شـرح زير جـای بگیرند.  
در »دفاتـر مبتنـی بـر بازدهـی« بـر ارائـه سـريع و کم 
هزينـه پـروژه هـا تمرکـز می شـود. »ايـن دفاتـر اغلب 
در نـوع بخصوصـی از پـروژه هـا يـا حیطـه محـدودی 
از خدمـات تخصـص دارنـد و مايـل هسـتند کـه بـه 
کارفرماهايـی خدمـات بدهنـد کـه بـه دنبـال راه حـل 
های اسـتاندارد و برگشـت سـرمايه سـريع می باشند« 
)Klein. 2010. 6(. مـدل چینـش کارکنـان در ايـن 
دفاتـر بـه شـكل هرمی با قاعده گسـترده می باشـد که 
در رأس آن شـرکای اصلـی دفتـر جـای دارنـد کـه کار 
مـی گیرنـد، در میانـه هرم تعـداد کمی کارکنان ارشـد 
قـرار دارند کـه سـازماندهی کارها را انجام مـی دهند و 
جنبـه هـای غیـر روتین کارهـا را مديريت مـی نمايند، 
در قاعـده هـرم نیـز تعداد زيـادی کارکنـان دون پايه و 
تكنیسـین حضـور دارنـد کـه فرايندهـای اسـتاندارد با 

عناصـر تكـراری را انجـام مـی دهند.
 بـر خـالف دفاتـر مبتنی بـر بازدهی کـه تجربه عمیقی 
در انجـام پـروژه هـای روتیـن دارنـد، »دفاتـر مبتنی بر 
تجربـه«، در حل مسـائل طراحی پیچیـده و غیر روتین 
توانمند هسـتند. هرچند تجربـه کاری اين دفاتر ممكن 

اسـت در يـک نوع پـروژه خـاص مانند مـدارس و موزه 
هـای عمومی باشـد، امـا توانمندی محـوری آنها در اين 
اسـت کـه مـی تواننـد پـروژه هـای مهـم و پیچیـده را 
بـا موفقیـت هدايـت نماينـد و به انجـام برسـانند. هرم 
چینـش کارکنـان در ايـن دفاتـر شـكل متعادلـی دارد 

 .)9 .2010 .Klein(
 »دفاتـر مبتنـی بـر خبرگـی« خدماتی ارائـه می دهند 
کـه بـر پايـه دانشـی عمیـق و يا اسـتعدادی اسـتثنائی 
اسـتوار اسـت. ايـن دفاتـر شـامل دفاتـری مـی شـوند 
کـه بـه معمـاران مشـهور و سـتاره های معمـاری تعلق 
دارنـد. همچنیـن، دفاتـر مبتنی بـر خبرگی مـی توانند 
در زمینـه دقیقـی از دانـش حرفـه ای ماننـد طراحـی 
صنعتـی  هـای  آشـپزخانه  طراحـی  يـا  آکوسـتیک 
متخصـص باشـند. هرم چینـش کارکنان در ايـن نوع از 
دفاتـر قاعده باريک و رأس نسـبتاً بزرگی دارد و بیشـتر 
وزن کاری دفتـر کـه جنبـه تخصصـی و خالقانـه دارد، 
 .Klein( بـه عهـده شـرکا و مسـئوالن دفتر مـی باشـد

.)11-10  .2010
 همچنیـن در اين دسـته بنـدی دفاتر می تـوان انتظار 
داشـت که جريان خالقیـت در معمـاری از دفاتر خالق 
يـا مبتنـی بر خبرگی شـروع شـود، سـپس راه خـود را 
بـه دفاتـر مبتنـی بـر تجربـه بـاز کنـد و در نهايـت و با 
گذشـت زمـان کافـی بـه صـورت ايـده هايی کـه ديگر 
شـكل روتیـن بـه خـود گرفتـه انـد در دفاتـر مبتنی بر 
بازدهـی بـه کار گرفتـه شـوند. بنابرايـن در يک محیط 
کسـب و کار سـالم و مسـاعد هر يک از ايـن گونه های 
دفاتـر می تواننـد انواعـی از خدمات طراحی مـورد نیاز 

)7 ,2010 ,Klein( :تصوير 10 . ساختار هرمی پرسنل در دفاتر مبتنی بر بازدهی. منبع
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جامعـه را عرضـه نماينـد و ديـدگاه منفـی و انتقـادی 
نسـبت بـه هیچ يـک از آنهـا توجیه نـدارد. امـا آنچه از 
اظهـارات مصاحبـه شـوندگان بر مـی آمد حاکـی از آن 
بـود کـه عمومـاً دفاتر مبتنی بـر بازدهی يا بـه اصطالح 
يكـی از مصاحبه شـوندگان »دفاتر روتین-کار« در حال 
حاضـر دچـار آسـیب هـا و يـا آلودگـی هايـی هسـتند 
کـه باعـث مـی شـود تـا معمـاران متعهـد بـه کیفیت، 
بـه طـور کلـی ديدگاهی منفی نسـبت بـه آنها داشـته 
باشـند و يـا ايـن که با نوعی احسـاس شـرمندگی دفتر 
خـود را در ايـن دسـته از دفاتـر طبقـه بنـدی نماينـد. 
مشـاهده فراوانـی زيـاد ايـرادات ترسـیم فنی در نقشـه 
هـای معمـاری ارائه شـده بـه سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان می تواند نشـان دهنده سـطح کیفـی پايین 

خدمـات طراحـی ايـن دسـته از دفاتر قلمـداد گردد.
بـا توجـه بـه اينكـه نگارنـدگان در ايـن مقالـه، در پـی 
بررسـی نقـش عوامل مؤثـر در کاهش کیفیـت خدمات 

طراحـی معمـاری بودنـد، بررسـی های خـود را به طـور 
کارفرماهـا،  شـامل  عامـل  چهـار  نقـش  بـه  خـاص 
شـهرداری، سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان، و خود 
دفاتـر طراحـی متمرکـز نمودند. در پرسـش های بعدی 
از مصاحبه شـوندگان خواسـته شـد تا به ترتیـب درباره 

نقـش و تأثیـر چهـار عامـل فـوق بحـث نمايند. 
تمـام مصاحبه شـوندگان با قاطعیت، اولیـن عامل مانع 
ارائـه کار معماری با کیفیت را کارفرماها معرفی نمودند. 
در مصاحبـه از معمـاران پرسـیده شـد کـه بـرای ارائـه 
خدمـات طراحی معماری با کیفیـت مطلوب، مهمترين 
چالش هايـی را کـه از طـرف »کارفرما هـا« بـا آن مواجه 
هسـتند، عنـوان کننـد و پیشنهادهايشـان در خصوص 
رفـع ايـن چالش ها را بیـان نمايند. نظـر اکثريت بر اين 
بـود کـه کارفرمـا بدلیـل ايـن کـه سـرمايه گذار اسـت، 
صرفـاً دغدغـه اقتصـادی دارد و اين تأکیـد بیش از حد 
بـر اقتصـاد بـه کیفیـت طراحـی معمـاری صدمـه مـی 

)9 ,2010 ,Klein( :تصوير 11 . ساختار هرمی پرسنل در دفاتر مبتنی بر تجربه. منبع

)11 ,2010 ,Klein( :تصوير 12 . ساختار هرمی پرسنل در دفاتر مبتنی بر بازدهی. منبع
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زنـد. بـه گفتـه ی يكـی از مصاحبه شـوندگان؛ »کارفرما 
فقـط پول و سـرمايه دارد. نمی داند کـه کارش را به چه 
کسـی بسـپارد. به دنبال کسـانی می گـردد که کمترين 
قیمـت را پیشـنهاد می دهنـد« وی در ادامـه نظـر خود 
را بـا صراحـت بیشـتری اعـالم مـی نمايـد و مـی گويد 
»کارفرمـا همیشـه نقش مزاحـم دارد و جلـوی طراحی 
خـوب را می گیـرد«. بـه گفتـه يكـی ديگـر از مصاحبه 
شـوندگان »گاهـی کارفرمـا زمیـن کوچكـی دارد و می 
خواهـد تمـام آمـال و آرزوهـای زندگـی خـود را در آن 
پیـاده کند« و بدين گونه اسـت کـه آزادی عمل الزم از 

معمار سـلب می شـود.
بـرای رفـع چالش هـای مرتبـط بـا کارفرمـا تعـدادی از 
مصاحبه شـوندگان بر اعتمـاد کارفرما بـه دفتر معماری 
تأکیـد داشـتند: »کارفرمـای خـوب بايـد دسـت معمار 
را بـاز بگـذارد. کارفرمـا بايـد تحصیل کـرده باشـد... اگر 
دانـش و تخصـص مرتبط نـدارد، به دفتری کـه می رود 
اعتمـاد کنـد«. ايجاد تعامل سـازنده با کارفرمـا و ارتقاء 
ديـدگاه هـای وی نسـبت بـه ارزش معمـاری خـوب از 
ديگـر نكاتـی بـود که مـورد اشـاره مصاحبه شـوندگان 
قـرار مـی گرفت. بـه گفته يكـی از مصاحبه شـوندگان 
»بايـد تدريجـاً بـا روشـن نمـودن فكـر کارفرما بـه آنها 
تفهیـم کـرد کـه متـراژی کـه بـرای فضـا مصـرف می 
شـود، برای سـاختمان ايجـاد ارزش افـزوده می نمايد«. 
تأکیـد بـر نقـش مقـررات سـاختمان و عملكـرد نظـام 
کنتـرل سـاختمان در تضمیـن ارزش هـای معمـاری 
از ديگـر نكاتـی بـود کـه مـورد توجـه معمـاران مـورد 
مصاحبـه بوده اسـت. به بیـان يكی از آنهـا »بايد قوانین 
و مقـررات فنـی معماری بقـدری قوی و مفصل باشـند 

کـه کارفرمـا نتوانـد از کیفیـت کار بزند«.
مهمتريـن  پرسـش  بـه  پاسـخ  در  مصاحبه شـوندگان 
چالـش هـای دفاتر در مواجهـه با »شـهرداريها«؛ ضعف 
طـرح جامـع و تفصیلـی شـهر، دانـش نسـبتاً پايیـن 
کارشناسـان شـهرداری، بی عدالتی در اعطـای پروانه ی 
سـاختمانی به دفاتر خـاص و وجود رانـت در ارجاع کار 
بـه ايـن دفاتـر را بـه عنـوان مهمترين چالش هـا عنوان 
نمودنـد. بـه گفتـه يكـی از مصاحبـه شـوندگان »طرح 

تفصیلـی مصوبات نامعقول دارد و شـهرداری ها سـلیقه 
ای عمـل می کننـد«. پیشـنهادها بـرای رفـع چالـش 
هـای مرتبـط بـا شـهرداری هـا طیـف گسـترده ای را 
شـامل می شـد کـه از واگـذاری کامـل امـور مربوط به 
کنتـرل سـاختمان بـه وزارت راه و شهرسـازی، مبـارزه 
بـا فسـاد اداری در فراينـد صـدور پروانـه، اصـالح طرح 
جامـع شـهر تـا آمـوزش کارشناسـان مرتبط را شـامل 

می شـد.
دربـاره  پرسـش  بـه  پاسـخ  در  مصاحبه شـوندگان 
مهمتريـن چالش هـای دفاتـر در مواجهـه بـا »سـازمان 
نظام مهندسـی سـاختمان« کاغذبازی اداری، روزمرگی 
نظـام مهندسـی، حق الزحمه ی کم مهندسـان، عملكرد 
تخصصـی  کمیسـیون های  انگیزگـی  بـی  و  ضعیـف 
نمودنـد.  عنـوان  چالش هـا  مهمتريـن  به عنـوان  را 
»کاغذبـازی در سـازمان باعـث زحمـت دفاتـر می گردد 
و بـرای کارفرمـا دردسـر ايجـاد می کند«. بـه بیان يكی 
ديگـر از مصاحبـه شـوندگان »نظـام مهندسـی دچـار 
خصـوص  در  ترغیبـی  کوچكتريـن  شـده،  روزمرگـی 
پیشـرفت معمـاری وجـود نـدارد«. يكـی از مصاحبـه 
شـوندگان بـا اشـاره بـه نقـش مهـم کمیسـیون هـای 
تخصصی اظهار داشـت: »کمیسـیون ها نبايد فرمايشـی 
باشـند و اعضـای آن نبايـد بر اسـاس روابـط و باندبازی 

شـوند«.  تعیین 
در خصـوص رفـع چالـش هـای مرتبـط بـا سـازمان 
نظـام مهندسـی،  اصـالح وضعیـت حـق الزحمـه هـا از 
مصاحبـه  مـورد  معمـاران  پیشـنهادهای  تريـن  مهـم 
بـوده اسـت: به گفتـه يكـی از آنهـا »مهندسـان بايد از 
لحـاظ مالـی تأمیـن باشـند، حق الزحمـه ی مهندسـان 
می بايسـت اصـالح شـود تـا خدمـات کیفیـت بهتـری 
پیدا کند و اشـتیاق مهندسـان بیشـتر شـود«. تأکید بر 
نقش کمیسـیون هـای تخصصی از ديگر پیشـنهادهای 
مهندسـان بـوده اسـت: »سـازمان بايـد بـه ايـن بلـوغ 
برسـد کـه بـه کمیسـیون هايش اعتمـاد کنـد، نظـام 
بـه  تقويـت کمیسـیون هايش می توانـد  بـا  مهندسـی 
بهبـود معماری کمک کند«. يكی از مصاحبه شـوندگان 
پیشـنهاد برگزاری مسـابقه و تشـويق آثار معماری برتر 
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را عنـوان کـرد: »نظـام مهندسـی هـر سـال در يـک 
جريـان رقابتی، بهترين سـاختمان های شـهر را معرفی 

و تشـويق نمايـد«.
مهمتريـن  پرسـش  بـه  پاسـخ  در  مصاحبه شـوندگان 
چالش هـای »سـاختار و ويژگی هـای درونـی دفاتـر«؛ 
برخـوردار نبـودن معماران از تخصص کافی و ناآشـنايی 
بـا دانـش روز، ضعـف اقتصـادی دفاتـر و خصوصیـات 
کالبـدی نامناسـب دفاتـر اشـاره نمودنـد. بـه گفتـه ی 
اصلـی  عوامـل  از  »يكـی  مصاحبه شـوندگان؛  از  يكـی 
کاهـش کیفیت معماری اين اسـت کـه فارغ التحصیالن 
دانشـگاه ها سـواد کافـی ندارنـد، و در دفاتـر دو يـا سـه 
سـال بايـد بـه آنهـا آمـوزش داد تـا بـه حـد مطلـوب 
برسـند، وقتـی هـم که به ايـن نقطه می رسـند، از دفتر 

می رونـد و مسـتقل می شـوند«.
بـرای رفـع ايـن چالش هـا،  يكـی از مصاحبه شـوندگان 
عنـوان کـرد کـه »يكـی از مشـخصاتی کـه يـک دفتـر 
بايد داشـته باشـد اين اسـت که يک معمار در رأس آن 
باشـد و مهندسـین سـاير رشته ها پشـت بیرق معماری 
حرکـت کننـد«. به گفته مصاحبه شـونده ديگـر »برای 
تهیـه ی نقشـه، مهندسـان می بايسـت کنار هم باشـند 
مسـئول  يـک  بايـد  بخـش  کنند...هـر  کار  هـم  بـا  و 
داشـته باشـد، و نقشـه هـا قبـل از اينكـه بـرای کنترل 
به سـازمان ارسـال شـود، در خـود دفتر کنترل شـود«. 
اشـاره بـه کیفیت فضايـی دفاتر نیز در بین پیشـنهادها 
مشـاهده مـی شـد. در مجمـوع، بررسـی ديـدگاه های 
معمـاران فعـال در شـهر رشـت بـه فهـم واقعیـات بازار 
کار و علـل پیدايـش الگوهـای موجود در گـزارش های 
کنتـرل نقشـه معماری کمـک شـايانی نمـود. در ادامه 

بـه تحلیـل و تفسـیر ايـن الگوهـا پرداخته می شـود.
7- تفسیر آمار:

الگوهـای مشـاهده شـده در ايرادهـای کنتـرل نقشـه 
معمـاری حاکـی از آن اسـت کـه به طور کلـی عملكرد 
دفاتـر مهندسـی شـهر رشـت در زمینـه ی طراحـی و 
تهیـه نقشـه های معمـاری از مطلوبیت کافـی برخوردار 
نیسـت. اختصـاص حـدود نیمـی از ايرادهـای کنتـرل 
نقشـه به ايرادات ترسـیمی در نقشـه های عرضه شـده، 

نشـان دهنـده دقـت و يا توان فنـی ناکافـی دفاتر مورد 
نظـر در تهیـه اين نقشـه ها می باشـد. چرا که آشـنايی 
بـا اصـول ترسـیم فنـی نقشـه هـای معمـاری جـزو 
مبتديـات و لـوازم اولیه ارائه خدمات مهندسـی طراحی 
سـاختمان محسـوب مـی شـود. بـا توجـه بـه ايـن که 
طبـق آمارهـای اخـذ شـده از سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان اسـتان گیـالن حـق الزحمه پرداخت شـده 
بـه کنترلرهـای معماری رشـت در بـازه ی زمانـی مورد 
بررسـی )از فرورديـن تـا آذر مـاه سـال 1396(، مبلـغ 
408،800،000 ريـال بـوده اسـت، مـی تـوان گفت که 
ماحصـل هزينـه کرد نیمـی از اين مبلغ )حدود بیسـت 
میلیون تومان( صرفاً رفع اشـكاالت ترسـیم فنی نقشـه 
هـا بوده اسـت . همچنین واضح اسـت کـه تمرکز واحد 
کنتـرل نقشـه معمـاری بـر موضوعـات پیش پـا افتاده 
ايـن چنینـی در مجمـوع نشـان دهنـده سـطح نـازل 
کیفیـت خدمـات طراحـی معمـاری در ايـن شـهر می 

باشد.
الگـوی فراوانـی نسـبی ايرادها کـه در جدول شـماره 3 
ديده شـد، نشـان دهنده موضوعاتی اسـت که به ترتیب 
نیازمنـد توجـه و برنامه ريـزی متولیان امر می باشـند. 
در خصوص تفسـیر الگوی شـماره 3 و مشـاهده اين که 
بیشـترين میزان ايرادات ترسـیمی در نقشـه های گروه 
الـف وجـود دارند می تـوان گفت که دفاتـر معماری به 
پـروژه هـای گـروه الـف کـه عموماً شـامل پـروژه های 
روسـتايی کوچک می شـود، اهمیت کمتـری می دهند 
و طراحـی ايـن پـروژه ها بـا کمترين میزان حساسـیت 
نسـبت بـه سـاير گـروه هـای سـاختمانی صـورت مـی 
گیـرد. کـم بـودن نسـبی حـق الزحمـه طراحی پـروژه 
هـای روسـتايی، برخـورداری دفاتـر پرکاری کـه عموماً 
کارهـای روسـتايی را انجـام مـی دهند از رانـت و ايجاد 
روابـط ناسـالم با دهیـاری های مربـوط، رواج اسـتفاده 
از نقشـه هـای تیـپ بـی کیفیـت در دفاتـر، سـهولت 
امـكان اجـرای پـروژه بـر خـالف مدلـول نقشـه هـای 
مصـوب و ناآگاهـی کارفرمايان از جمله عواملی هسـتند 
کـه بـه ايـن وضعیـت دامـن مـی زننـد و در مصاحبـه 
بـا مسـئوالن دفاتر معمـاری مورد اشـاره قـرار گرفتند. 
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بـا توجـه بـه اهمیـت و فراوانـی مناطـق روسـتايی در 
سـاختار اجتماعـی و اقتصادی اسـتان گیـالن و روند رو 
به رشـد سـاخت و سـازها در اين مناطـق، اين وضعیت 
نشـان دهنده آن اسـت کـه بخش معماری در راسـتای 
توسـعه پايدار مناطق روسـتايی اسـتان نقش خود را به 

خوبـی ايفا نمـی نمايد. 
الگوی شـماره 4 مشـاهده شـده در گزارش های کنترل 
نقشـه حاکـی از آن اسـت کـه دفاتر معماری اين شـهر 
سـاختمان  ملـی  مقـررات  بـا  آشـنايی  خصـوص  در 
نیازمنـد آمـوزش جـدی مـی باشـند. اختصـاص رتبـه 
دوم از ايـرادات کنتـرل نقشـه بـه ايـن گـروه از ايرادات 
)14%( نشـان دهنـده ضـرورت ايـن امـر مـی باشـد. 
الگـوی موجـود در ايـرادات مربـوط به مباحـث مختلف 
مقـررات ملـی سـاختمان، نشـان دهنـده لـزوم تأکیـد 
مضاعـف بـر آمـوزش ايـن مباحث بـه دفاتر مهندسـی 

اسـتان می باشـد. 
حساسـیت موضـوع زمانی بیشـتر می شـود کـه به اين 
نكتـه توجـه گردد کـه در حـال حاضر الزامـات مباحث 
مقـررات ملـی سـاختمان بـه طـور کامـل اعمـال نمی 
شـود و بخـش هـای مهمی از ايـن الزامات هنـوز جنبه 
اجرايـی بـه خـود نگرفتـه انـد. بـه بیـان ديگـر، نقشـه 
هـای معمـاری بـدون رعايـت ايـن الزامـات نیـز تأيیـد 
مـی شـوند. بـرای مثـال، از جملـه بندهايـی از مقررات 
ملی سـاختمان کـه در حـال حاضر اعمال نمی شـوند، 
مـی تـوان به ايـن مـوارد اشـاره نمـود: لـزوم دوربندی 
راه پلـه در بناهـای آپارتمانـی مسـكونی تا شـش طبقه 
)بنـد 3-6-11-2-4 از مبحث سـوم(، ممنوعیت تعبیه 
دو دروازه ماشـین رو در قطعـات زمیـن بـا بـر کمتـر از 
20 متـر )بنـد 4-5-10-3-3 از مبحـث چهـارم(، لزوم 
فاصلـه حداقـل 6 متـری بیـن پنجـره هـای فضاهـای 
اقامـت از دو واحد مسـكونی مسـتقل که از يک پاسـیو 
نـور می گیرنـد )بنـد 4-7-1-1-24 از مبحث چهارم(، 
لـزوم تعبیـه حداقـل دو دسـتگاه آسانسـور در بناهـای 
بـا هشـت طبقـه و بیشـتر )بنـد 15-2-2-3 از مبحث 
پانزدهم(، ممنوعیت اسـتفاده از باالبر خـودرو به عنوان 
تنهـا راه خـروج ماشـین هـا از زيـر زمین )بنـد 2-15-

6-1 از مبحـث پانزدهـم(. بـا توجـه به اين کـه در حال 
حاضـر، فرهنـگ سـاختمان سـازی رايـج در رشـت بـا 
بندهـای فـوق زاويه تنـدی دارد، اعمـال اين مـوارد در 
کنترل نقشـه بر شـمار نقشـه هايـی کـه دارای ايراد در 
رعايت مقررات ملی سـاختمان هسـتند، خواهـد افزود.

افزايـش تعـداد ايـرادات مرتبـط بـا مغايرت نقشـه ها با 
يكديگـر از پـروژه های سـاده تـر تا پروژه هـای پیچیده 
تـر در الگـوی شـماره 5 مـی تواند نشـان دهنـده توان 
فنـی محـدود اين دفاتر باشـد که با افزايـش پیچیدگی 
کار طراحـی قـادر به ارائه نقشـه های دقیق و منسـجم 
نیسـتند. به بیان ديگـر، با افزايش پیچیدگـی پروژه ها، 
نقـص در روند کار گروهی و ناهماهنگی بین مهندسـان 
رشـته هـای معماری و سـازه که روی يک پـروژه واحد 
کار مـی کننـد، بیشـتر به چشـم مـی آيد. ايـن امر می 
توانـد نشـان دهنـده فقـدان فرايندهـای کار گروهـی 
متناسـب بـا توجـه بـه پیچیدگـی پـروژه هـا در دفاتـر 
مهندسـی رشـت و نبـود کنتـرل نقشـه درون دفتـری 
قبـل از ارسـال نقشـه هـا بـه سـازمان نظام مهندسـی 
باشـد. نبـود چنین کنتـرل هايی خـود گاهی ناشـی از 
عوامـل درون دفتـری اسـت و گاهـی ناشـی از عوامـل 
بـرون دفتـری مـی باشـد. بـرای مثـال، بنـا بـه اظهـار 
برخـی از مسـئوالن دفاتـر مـورد مصاحبـه، بـا نزديـک 
شـدن موعـد تغییـر تعرفـه هـا و يـا برخـی فرايندهای 
اجرايـی، موعـد اجرايی شـدن برخی ضوابـط و مقررات 
جديـد و يـا مواردی از اين دسـت دفاتر معماری شـاهد 
هجـوم کارفرماها بـرای ثبت پروژه پیش از فرا رسـیدن 
موعـد ايـن نوع تغییرات می باشـند کـه در چنین برهه 
هـای زمانـی خـاص بـه جهـت فشـردگی فراينـد تهیه 
نقشـه هـا کیفیـت تهیه نقشـه ها به شـدت تنـزل می 
يابـد و بـرای مثـال منجر بـه افزايش مغايرت در نقشـه 

هـا می شـوند. 
نكتـه قابـل تأمـل ديگر در خصـوص وجـود مغايرت ها 
در نقشـه هـای پرونـده به تفاوت سـاختار »رسـمی« و 
سـاختار »واقعـی« دفاتـر معماری بر می گردد. بررسـی 
هـای میدانـی حاکـی از آن اسـت کـه سـاختار تعريف 
شـده بـرای دفاتـر مهندسـی طراحـی سـاختمان در 
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مبحـث دوم مقـررات ملـی سـاختمان بـا مجموعـه ای 
کـه بـه طور واقعی کارهـای طراحی سـاختمان را انجام 
مـی دهند، تطابـق چندانی نـدارد و معموالً گـروه های 
کاری واقعـی بـا دفاتـر طراحـی ثبت شـده در سـازمان 
نظـام مهندسـی سـاختمان متفـاوت هسـتند. ايـن امر 
منجـر به تهیه نقشـه ها توسـط عـده ای و مهـر و امضا 
کـردن نقشـه هـا توسـط عـده ای ديگـر از مهندسـان 
مـی شـود. بـه نظـر مـی رسـد سـاز و کار فعلـی پیش 
بینـی شـده در مقـررات کـه طـی آن در صـورت نـام 
نويسـی مهندسـان رشـته هـای مختلف در يـک دفتر، 
سـهمیه اختصاصـی به هر يـک از اعضای دفتـر افزايش 
مـی يابـد )نـک: دفتـر تدويـن و ترويـج مقـررات ملـی 
سـاختمان، 1384، 26(، بـه ايجـاد دفاتـری کـه صرفـاً 
از نامنويسـی تعـدادی مهندس از رشـته هـای مختلف 
تشـكیل يافتـه انـد ولـی الزامـاً تهیـه کننـده نقشـه ها 
نیسـتند، کمـک نموده اسـت. بـه نظر می رسـد، واقعی 
شـدن ساختار و تشـكیالت دفاتر طراحی ساختمان نیز 
مـی تواند زمینه سـاز کاهش مغايرت ها در نقشـه های 

تهیه شـده باشـد.
عـدم رعايـت ضوابط اختصاصی سـازمان اسـتان که در 
الگـوی شـماره 6 مشـاهده مـی شـود، بـر لـزوم اطالع 
رسـانی بهتـر و آموزش ايـن ضوابط به دفاتر مهندسـی 
ضوابـط  در  مثـال  بـرای  نمايـد.  مـی  داللـت  اسـتان 
معماری ابالغ شـده توسـط سـازمان اسـتان دروازه نفر 
رو بـرای دسترسـی بـه ملـک بايـد بـا مقـداری عقـب 
نشسـتگی نسـبت به معبـر عمومی و ايجـاد يک فضای 
پیـش ورودی همـراه باشـد کـه عـدم رعايـت آن منجر 
به رد شـدن نقشـه می شـود. علـت رعايت نكـردن اين 
ضابطـه توسـط برخـی از دفاتـر مـی تواند بـه ناآگاهی، 
بـی توجهـی عمدی، اشـتباه و يا فراموشـی برگردد. چه 
بسـا همـان گونه که در برخـی مصاحبه ها مورد اشـاره 
قـرار گرفـت دفاتـر معمـاری گاهـی بـه خاطر اصـرار و 
فشـار کارفرمـا برخـی از ضوابـط را عالمانـه و عامدانـه 

رعايـت نمـی کنند.
 ايـرادات کـد 11 يعنـی تشـخیص کارشـناس کنتـرل 
معمـاری در هر سـه گـروه سـاختمانی، در مرتبه پنجم 

فراوانـی قـرار می گیرد. ايراداتی که در اين دسـته جای 
داده می شـوند، شـامل مواردی می شـوند که هر چند 
در مقـررات ملـی سـاختمان مـورد اشـاره قـرار نگرفته 
انـد، امـا بـه هـر حـال بـا عـرف و عقـل سـلیم مغايرت 
دارنـد و کارشـناس کنتـرل پیـش بینـی مـی کنـد که 
اجـرای سـاختمان بـا چنیـن وضعیتی می توانـد منجر 
بـه شـكايت و طـرح دعـوای کارفرمـا نسـبت بـه دفتـر 
مهندسـی مزبـور گـردد. بـرای مثـال نقشـه ای کـه در 
آن طـراح بـه تبعیـت از خـط هـای حـدود زمیـن کـه 
نسـبت بـه هم زاويـه تند دارنـد، تمام فضاهـای خانه را 
بـه صـورت لـوزی طراحی کرده اسـت می تواند شـامل 
ايـن نـوع ايـراد گـردد. اين نـوع ايـرادات معموالً نشـان 
دهنـده طراحی های نامعقول اسـت کـه احتماالً از توان 
فنـی و شـناخت معمارانـه ناکافی تهیه کننـدگان طرح 

مـورد نظـر حكايت مـی کند.
8- نتیجه گیری و پیشنهادها

گـزارش هـای کنتـرل نقشـه معمـاری کـه همـه روزه 
در مجموعـه گسـترده سـازمان هـای نظـام مهندسـی 
سـاختمان در سرتاسـر کشـور تهیـه و ثبت می شـوند، 
مـی تواننـد تصويـری قابـل اعتنـا از وضعیـت عمومـی 
خدمـات طراحی معمـاری در حیطه کاری هر سـازمان 
ارائـه نماينـد. اين در حالی اسـت که تاکنـون به قابلیت 
ايـن گـزارش ها بـرای اسـتخراج شـاخص هـای پايش 
و نظـارت بـر وضعیـت خدمـات طراحی سـاختمان که 
توسـط دفاتـر معمـاری عرضه می شـود، توجه شـايانی 
نشـده اسـت و نهادهـای متولـی بـه خصـوص هیـأت 
مديـره های سـازمان هـای نظام مهندسـی سـاختمان 
بـه ايـن گزارش هـا به عنوان يـک ابـزار مديريتی مفید 
و کارا نـگاه نكـرده انـد. پژوهش حاضر کوششـی بوده تا 
بـه قابلیـت هـای اين گـزارش هـا در انعـكاس وضعیت 
خدمـات طراحـی معمـاری توجـه گـردد و بـه عنـوان 
نمونـه، کاربـرد آن در دفتـر نمايندگی رشـت سـازمان 
نظـام مهندسـی سـاختمان به نمايش گذاشـته شـود. 
نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان گیـالن مـی تواند با 
توجـه به يافتـه های حاصل از پژوهـش حاضر تصويری 
از وضـع موجـود خدمات مهندسـی طراحی سـاختمان 
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جدول 4. جمع بندی يافته ها و پیشنهادهای حاصل از پژوهش

19 
 

 برون دفتری درون دفتری پیشنهادها و راهکارها دالیل و علت ها فراوانی ایراد موضوع تبهر

 5/49% اشکاالت ترسیمی 1

ترسیم  عدم تسلط کافی بر ضوابط -
 استانابالغی توسط سازمان نقشه 

طراحان و  سهل انگاری و بی دقتی -
 یا ترسیم کنندگان نقشه ها

عدم تسلط کافی بر نرم افزارهای  -
 ترسیمی

 و ... -

ضعف آموزش معماری )ترسیم  -
 فنی( در دانشگاه ها

ی و آموزش ضعف فرایندهای -
نظارتی در سازمان نظام مهندسی 

 ساختمان
نگاه کارشناسان مراجع صدور  -

ضوابط ترسیم  پروانه نسبت به
 گرفتن موضوعنقشه و جدی ن

ضوابط  نگاه سازندگان نسبت به -
ترسیم نقشه و جدی نگرفتن 

 موضوع
 و ... -
 

های آموزشی ترسیم برگزاری کالس -
نقشه بر اساس ضوابط فنی اختصاصی 

 سازمان استان
ورد بازدارنده با دفاتری که برخ -

 کنند.های پرایراد ارائه مینقشه
سیاست تشویقی برای دفاتری که  -

ارائه های صحیح و بدون ایراد نقشه
 کنند.می
 و ...

عدم رعایت مقررات ملی  2
 %15 ساختمان

بر مباحث طراحان عدم تسلط کافی  -
 مقررات ملی

سستی اعتقاد طراحان نسبت به  -
ضرورت رعایت مقررات ملی 

 ساختمان
 و ...

اصرار و فشار کارفرما برای  -
 ملی ساختمان از مقررات تخطی

فشار کارشناسان  همكاری و یا -
از  مراجع صدور پروانه برای تخطی

 ملی ساختمان مقررات
مرجع الزامات عدم هماهنگی  -

صدور پروانه با مقررات ملی 
 ساختمان

در  وجود برخی نواقص و ابهامات-
 ساختمان مقررات ملی

 و ...

مباحث  های آموزشیبرگزاری کالس -
برای مهندسان ساختمان مقررات ملی 

 طراح
سازی در خصوص ضرورت فرهنگ -

برای رعایت مقررات ملی ساختمان 
مراجع صدور پروانه، کارفرمایان، 
سازندگان و سایر عوامل اجرایی پروژه 

 ها
رفع مغایرت ها بین ضوابط مراجع  -

 صدور پروانه با مقررات ملی ساختمان 
دشوارسازی امكان تخطی از مقررات  -

ملی ساختمان در اجرا و باال بردن 
 هزینه های آن

 و ...

های معماری مغایرت نقشه 3
 %10 با سازه

نقص در فرایند تهیه نقشه ها در  -
گروهی و  عدم کارِدفاتر مهندسی و 

 مهندسان معماری و سازه ناهماهنگی
به دانش  انعدم تسلط کافی معمار -

 مهندسی سازه و بالعكس 
 و ... -

هجوم کار به دفاتر در زمان های  -
سال به دالیلی مانند خاصی از 

تغییر تعرفه  و مانند آن و ناتوانی 
 دفاتر برای پردازش حجم زیاد کار

نبود ساز و کار تنبیهی در  -
سازمان نظام مهندسی ساختمان 
در مورد دفاتری که نقشه های 

 دارای مغایرت ارائه می کنند. 
 و ... -
 

ها کنترل درون دفتری نقشهضرورت  -
 مانقبل از ارسال به ساز

برگزاری دوره های آموزشی بین  -
رشته ای برای مهندسان معماری و 
عمران توسط سازمان نظام مهندسی 

 ساختمان
 و ...

عدم رعایت ضوابط فنی  4
 %7 اختصاصی سازمان استان

عدم تسلط کافی بر ضوابط فنی  -
 اختصاصی سازمان استان

و یا بی  بی دقتی سهل انگاری، -
اعتقادی طراحان نسبت به رعایت این 

 ضوابط
 و...

 وجود برخی ابهامات و نواقص در -
  موجود ضوابط

ضوابط فنی ناهماهنگی بین  -
و ضوابط  اختصاصی سازمان استان

مورد استفاده در مراجع صدور 
 پروانه

سهولت امكان تخطی از ضوابط  -
  در اجرا

 و ...

رای دوره های آموزشی ببرگزاری  -
مهندسان طراح توسط سازمان نظام 

 مهندسی ساختمان
ضوابط فنی بروزرسانی و رفع ابهام  -

 اختصاصی سازمان استان
دشوارسازی امكان تخطی از ضوابط  -

 مورد اشاره در اجرا
 و ...
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در اختیـار داشـته باشـد و بـرای بهبـود وضعیـت ايـن 
خدمـات در آينـده برنامه ريـزی نمايد. برای هر دسـته 
از ايرادهـا مـی توان رسـیدن به مقاديـر خاصی را هدف 
گـذاری نمـود و بـرای به صفر رسـانیدن آنهـا گام های 
متناسـب برداشت. سـازمان نظام مهندسـی هر استانی 
مـی توانـد بـا توجـه بـه وضعیـت دفاتـر معمـاری خود 
رسـیدن بـه نقطه خاصـی را هدف گـذاری نمايـد و در 
طـول زمـان اسـتاندارد هـای خدمات طراحـی معماری 
را باالتـر و باالتـر ببـرد. البتـه بـرای رسـیدن بـه ايـن 
نقطـه، اسـتاندارد سـازی و تدقیـق رويـه کنتـرل نیـز 

ضـرورت دارد.
در حـال حاضـر دفاتـری کـه از روی بی مباالتـی يا هر 
دلیـل ديگـر نقشـه هـای پـر ايـراد را بـه واحـد کنترل 
نقشـه تحويـل مـی دهنـد و وقت و انـرژی بیشـتری از 
واحـد کنتـرل نقشـه را بـه اصـالح پرونـده هـای خـود 
اختصـاص مـی دهنـد، از نظـر نظـام مهندسـی هیـچ 
تفاوتـی بـا دفاتـر ديگر که نقشـه های بدون ايـراد تهیه 
مـی کننـد، ندارنـد. بـه نظر می رسـد، پیش بینی سـاز 
و کارهـای تنبیهـی بـرای چنیـن پرونـده هايـی، مـی 
توانـد بـه عنوان يـک عامـل بازدارنـده در مقابـل دفاتر 
کـم دقـت تـر و محرکی برای بهبـود فرايندهـای کاری 

ايـن دفاتـر عمـل نمايد. 
در سـال هـای اخیـر صحبـت از اصـالح اساسـی آيیـن 
نامـه کنترل سـاختمان توسـط وزارت راه و شهرسـازی 

بـه میـان آمده اسـت کـه ظاهـراً در آن فراينـد کنترل 
نقشـه در سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان حـذف 
مـی شـود )نـک: URL 1&2(، بـر اسـاس يافتـه های 
پژوهـش حاضـر دسـت کـم در خصوص اسـتان گیالن 
مـی تـوان گفـت تضعیـف فراينـد کنتـرل نقشـه در 
شـرايط فعلـی بـه صـالح نیسـت. در حالـی کـه حدود 
نیمـی از پرونـده های مـورد کنتـرل )52%( در مرحله 
اول بـا عـدم تأيیـد کارشـناس کنتـرل معمـاری مواجه 
مـی شـوند و از هـر پرونـده مـردود شـده در مرتبه اول 
بـه طـور متوسـط حـدود پنـج ايـراد گرفتـه می شـود، 
نمـی تـوان بـه يكباره نسـبت بـه حـذف ايـن فرايند از 
چرخـه کنتـرل سـاختمان اقدام نمـود. ضمنـاً بايد اين 
نكتـه را در نظـر داشـت کـه در حـال حاضـر الزامـات 
مقـررات ملـی سـاختمان و سـاير ضوابـط فنـی مرتبط 
بـه طـور کامل اعمـال نمی شـوند. تنهـا در صورتی که 
بـا تقويت کیفیت خدمـات طراحی معمـاری تعداد اين 
ايرادهـا بـه سـمت صفر میـل نمايـد، دنبال کـردن اين 
ايـده مـی توانـد موجه دانسـته شـود. به نظر می رسـد 
در شـرايط کنونی، حذف فرايند کنترل نقشـه معماری 
نـه تنهـا منجر بـه اصالح پنج ايـراد فعلی از هـر پرونده 
نخواهـد شـد، بلكه بیشـتر احتمـال می رود کـه تعداد 
ايرادهـای موجـود در پرونده هـا افزايش يابـد. عالوه بر 
ايـن، کنترل نقشـه به واسـطه کارکـرد نظارتـی ای که 
جهـت رصد وضعیـت عمومی معماری کشـور می تواند 

20 
 

تشخیص ایراد بر اساس  5
 5/6% کارشناس کنترل معماری

دانش فنی ناکافی و عدم توانمندی  -
که منجر به ارائه  طراحان معماری

طرح های نامعقول و نامتعارف مشكل 
 ساز می شود.

 و...
 

و یا فشار  بی اطالعی کارفرماها -
کارفرماها به دفاتر برای طراحی 

 و نامتعارف نامعقولهای 
برخورد شخصی و رفتار غیر  -

 انکارشناسحرفه ای موردی 
 نقشه کنترل

فقدان وحدت رویه بین  -
 مورد در کنترل نقشهکارشناسان 

 و موارد ایرادات ی کنترلنحوه
فشار و اعمال نفوذ عوامل بیرونی  -

 نقشه کنترل انکارشناسبر 
 و...

های توجیهی جهت برگزاری کالس -
های هماهنگی کنترلرها توسط گروه

سازمان نظام مهندسی  تخصصی
 ساختمان

 توجیهیهای برگزاری کالس -
کنترلرها بین  جهت هماهنگیمشترک 

 مهندسان طراح دفاترو 
بروزرسانی و تكمیل چک لیست  -

 های کنترل نقشه معماری
عدم دخالت عوامل بیرونی غیر فنی  -

در فرایند کنترل نقشه و تأمین 
استقالل عمل الزم جهت کارایی 

 مطلوب واحد کنترل نقشه
 و ...

 %12 سایر موارد 6
با توجه به ناچیز بودن سهم هر یک 

 قرار نگرفت. از موارد مورد بررسی
با توجه به ناچیز بودن سهم هر 
یک از موارد مورد بررسی قرار 

 نگرفت.

با توجه به ناچیز بودن سهم هر یک از 
 موارد مورد بررسی قرار نگرفت.

 

قت و نقشه های پر ایراد را به واحد کنترل نقشه تحویل می دهند و و یا هر دلیل دیگر مباالتیاز روی بی  در حال حاضر دفاتری که
هیچ تفاوتی با دفاتر دیگر از نظر نظام مهندسی انرژی بیشتری از واحد کنترل نقشه را به اصالح پرونده های خود اختصاص می دهند، 

ندارند. به نظر می رسد، پیش بینی ساز و کارهای تنبیهی برای چنین پرونده هایی، می نقشه های بدون ایراد تهیه می کنند، که 
 عامل بازدارنده در مقابل دفاتر کم دقت تر و محرکی برای بهبود فرایندهای کاری این دفاتر عمل نماید.  تواند به عنوان یک

ظاهراً که  به میان آمده استتوسط وزارت راه و شهرسازی صحبت از اصالح اساسی آیین نامه کنترل ساختمان  در سال های اخیر
فته های پژوهش حاضر یابر اساس ، (URL 1&2 نک:) می شودحذف در آن فرایند کنترل نقشه در سازمان نظام مهندسی ساختمان 

در حالی که حدود قشه در شرایط فعلی به صالح نیست. تضعیف فرایند کنترل ندست کم در خصوص استان گیالن می توان گفت 
مردود رحله اول با عدم تأیید کارشناس کنترل معماری مواجه می شوند و از هر پرونده ( در م%52نیمی از پرونده های مورد کنترل )

، نمی توان به یكباره نسبت به حذف این فرایند از چرخه کنترل به طور متوسط حدود پنج ایراد گرفته می شود شده در مرتبه اول
ل حاضر الزامات مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط فنی مرتبط ضمناً باید این نكته را در نظر داشت که در حاساختمان اقدام نمود. 

سمت صفر میل  تعداد این ایرادها بهبا تقویت کیفیت خدمات طراحی معماری در صورتی که تنها به طور کامل اعمال نمی شوند. 
نه معماری نترل نقشه فرایند کحذف  شرایط کنونی،در به نظر می رسد نماید، دنبال کردن این ایده می تواند موجه دانسته شود. 

 ها پرونده ود که تعداد ایرادهای موجود درایراد فعلی از هر پرونده نخواهد شد، بلكه بیشتر احتمال می ر تنها منجر به اصالح پنج
داشته می تواند  معماری کشورعمومی جهت رصد وضعیت افزایش یابد. عالوه بر این، کنترل نقشه به واسطه کارکرد نظارتی ای که 

 . ارزش حفظ شدن را دارد باشد،

 منابع
 .17-8. صص: 20. ماهنامه شمس: شماره وضع کنترل ساختمان در شهرداری پایتخت و چند پیشنهاد( 1385بهرام غفاری، محسن ) .1
، تهران: 1384نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه های مصوب اردیبهشت ماه  :( مبحث دوم1384دفتر مقررات ملی ساختمان ) .2

 نشر توسعه ایران.
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داشـته باشـد، ارزش حفظ شـدن را دارد. 
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پی نوشت:
plan checking -1

site inspections -2
3- عـالوه بر وبسـايت شـهرداری های مختلـف آمريكا، 
مـی تـوان بـرای نمونـه مجموعـه ای از اين گـزارش ها 

را در وبسـايت »مرکـز پژوهـش و خدمات شـهرداری«
 The Municipal Research and Services(  
Center )MRSC(( در صفحـه مربوط به »روانسـازی 
رويـه هـای محلـی بازبینـی پروانـه« مشـاهده نمـود: 

http://mrsc.org
Codage -4

Categorization -5
6- و از آنجـا کـه حـق الزحمـه پرداخـت شـده در بازه 
بـه کنترلـر هـای معمـاری کل  اشـاره  مـورد  زمانـی 
اسـتان مبلـغ 1،538،800،000 ريـال بـوده اسـت. می 
تـوان مسـامحتاً تصـور نمـود کـه نیمـی از ايـن هزينه 
صرف رفع اشـكاالت ترسـیم فنی نقشـه هـای معماری 
شـده اسـت. اعداد فوق از واحد مالی سـازمان اسـتعالم 

اسـت. گرديده 
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