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 The relatively closed, unrevised, out of date and non-native 
educational model, weak management in the link between 
university, profession and research, seem to be the most 
important reasons for the inefficiency of the field of architecture 
that can make valuable changes by applying interdisciplinary 
discourse. In this regard, the question that arises relates to the 
necessary planning strategies needed to increase flexibility and 
self-regulation in response to changes in society and meeting 
needs in architecture education despite the transformed 
structure of architecture today in the world and Iran.  It seems 
that the use of interdisciplinary knowledge leads to greater 
effectiveness among different fields of knowledge and its impact 
is reflected in the evolution of the field. The research method was 
based on a qualitative-quantitative strategy and attempts to 
introduce the effective areas of interdisciplinary courses in 
architectural development by using content analysis. In this 
regard, it analyzed the content of the curriculum of the top 9 
universities in the world and compared it with those of Iranian 
universities, recommending the integration of interdisciplinary 
courses (optional and elective) and architecture education. 
Research findings show that interdisciplinary studies in 
architecture can, by linking the needs of society, research and 
education, the inclusion of different areas of knowledge in the 
content of the curriculum, achieve and build interdisciplinary 
knowledge that is a matter of time. By designing different 
educational models with a focus on interdisciplinary and 
background knowledge in the field of basic sciences can to some 
extent cause the dynamics of the educational system, training 
architects in various fields with interdisciplinary nature and thus 
provide its growth in profession, education and research.   
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روز و بومی نشده، ضعف مدیریتی در نشده، بهالگوی آموزشی نسبتاً بسته، بازنگری
از مهم نظر  به  پژوهش،  و  دانشگاه، حرفه  میان  رشته پیوند  ناکارآمدی  ترین دالیل 

می که  است  میانمعماری  گفتمان  کاربست  با  ارزشمند رشتهتواند  تغییراتی  ای، 
یافته معماری  ت که با وجود ساختار دگرگون ای مطرح اسبیابد. در این راستا مسئله

برنامه راهکارهای  چه  ایران،  و  جهان  در  انعطاف امروز  افزایش  برای  و ریزی  پذیری 
پاسخ و  جامعه  تغییرات  با  خودتنظیمی  آموزش  قابلیت  در  آنان  نیازهای  به  گویی 

، موجب  ایرشتهمیاناستفاده از دانش  که    رسد. به نظر میهستمعماری، ضروری  
شود و تأثیر آن در تحول رشته  های دانشی مختلف میاثربخشی بیشتر میان حوزه 

کمی است و با استفاده از    -راهبرد کیفیروش تحقیق، براساس  گردد.  منعکس می
معرفی حوزه  در  میانتحلیل محتوا سعی  دروس  تأثیرگذار  توسعه  رشتههای  در  ای 

دانشگاه برتر دنیا و    9محتوای برنامه درسی  به تحلیل    معماری دارد. در این راستا
دانشگاه  با  دروس مقایسه  ادغام  پیشنهاد  هدف  به  بحث  سپس  و  ایران  های 

های د. یافته پردازمی  صورت اختیاری و انتخابی( و آموزش معماریای )بهرشتهمیان
پیوند میان  تواند با  ای در معماری میرشتهدهد که مطالعات میانتحقیق نشان می

های دانشی مختلف در محتوای  نیازهای جامعه، پژوهش و آموزش، گنجاندن حوزه 
ای که امری در بستر زمان  رشتهیابی و برساخت دانش میانبرنامه درسی، در دست

میان محوریت  با  آموزشی  مختلف  الگوهای  طراحی  با  دانش  است،  و  رشتگی 
تا حدودی  زمینهپیش پایه  آموزشی، ای در حوزه علوم  پویایی نظام  بتواند موجبات 

حوزه  در  معماران  فرارشتهپرورش  ماهیت  با  مختلف  موجبات  های  نتیجه  در  و  ای 
 رشد آن در حرفه، آموزش و پژوهش را فراهم کند.
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 مقدمه 
پیمودن و بسط  ،  های برآمده از حوزه نظری و تجربه عملی ، یکی از رهیافت دانش بشری ش  گستر برای بسط و  

گرایی  شبکه ارتباطات، هم آن است. امروزه بسیاری از نهادهای علمی و دانشگاهی بر این باورند که با توجه به مرزهای 
آموختگان  های دانش انطباق نیازهای جامعه و قابلیت ای شدن، آموزش در رشته معماری با مسئله عدم جهانی و شبکه 

نیروی   تربیت  در  عالی  آموزش  و دستگاه  معماری  دروس رشته  است.  مواجه  اجتماعی  و  تجربه زیسته  براساس  آن 
ها از این بحران،  رفت دانشگاه های برون حل بخشی و کارایی مطلوبی ندارد. یکی از راه ها اثر ای و ارتقای آن کارآمد، حرفه 

 ای است. رشته کاربست گفتمان میان 
به در حال حاضر در کشورهای توسعه  آموزشی  به یافته، مؤسسات  دنبال  به  مدام  برنامه طور  های خود  روزرسانی 

های تکاملی الگوهای آموزشی موجود و  ش معماری، یکی از ضرورت ای در آموز رشته های میان ی گفتمان هستند. تجربه 
های آشکار برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و معرفتی پیچیده  های درسی، یکی از ضرورت استفاده از آن در برنامه 

، همچنین بند  [2]قانون برنامه چهارم توسعه    49که با توجه به الزام بند »د« ماده    [1]در شرایط کنونی جهان است  
مبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار،    دانشگاهی بر های  قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر بازنگری در رشته   15»ب« ماده  

ای مورد توجه بوده اما  رشته های اخیر گنجاندن دروس میان در سال   [ 3]   ای رشته تحوالت علمی در راستای علوم میان 
بنیان  های دانش گیری رهیافت جهانی و شکل   . تغییرات [ 4]   نداشته است الگوی مناسبی برای توسعه برنامه درسی وجود  

کسب  الگوی  در  تغییر  حرفه و  محیط  و  معماری  آموزش  تعامالت  نظام  که  است  عواملی  جمله  از  متأثر  وکار،  را  ای 
مند مهارت سطوح باال است موجب شده تا تقاضای نیروی  ای که نیاز در حقیقت، تحوالت محیط حرفه .  [ 5]   سازد می 

 .  [6]  و به نوعی تحوالت فناوری، ناگزیر از این تعامل است انسانی به ارتباط با نظام آموزش عالی باشد  
مدارس معماری امروز  ولی  کنند  قطعیت و خودسازماندهی را ارائه می علوم امروزی اصولی چون پذیرش عدم اگرچه  

-های قطعی برخوردارند، آموزش آن نیز برای هماهنگی و سازگاری با نگرش طور رسمی از نظامی ایستا و مؤلفه ایران به 
تر با مرور تاریخ معماری و چگونگی تأثیرپذیری  همه مهم ها و رویکردهای عصر حاضر باید از چنین اصولی بهره گیرد. از  

ارتباط با علوم دیگر    ای برای برقراری و منعطف و فرارشته   ، آن از تحوالت فلسفی و علمی دنیا، لزوم نظام آموزش پویا 
 ای خود را به بهترین شکل نمایان سازد. تأثیرگذار بر معماری الزم است و باید بتواند ماهیت فرارشته 

فرارشته  ماهیت  به  توجه  دادن ضرورت  نشان  هدف  با  پژوهش  سطح  این  ارتقای  و  دانش  افزایش  معماری،  ای 
دانش توانایی  حرفه های  جامعه  در  معماران  جایگاه  ارتقای  و  مختلف  علوم  در  ارائه  آموختگان  و  مسائل  بیان  به  ای، 

پرداخته است. در بخش    های ارتباطی یجاد مهارت تمرکز بر تقویت قوه استدالل، پرورش تفکر انتقادی و ا رویکردها و  
فرارشته  ماهیت  به  نسبت  کلی  بررسی  از  پس  بهره اول،  با  معماری  طبقه ای  به  محتوا،  تحلیل  روش  از  بندی  گیری 

پردازد و در بخش  دانشگاه برتر دنیا می   9های ایران و  ای در محتوای برنامه درسی دانشگاه رشته محورهای دانش میان 
به   میان دوم  دروس  گنجاندن  براساس  الگویی  برساخت  مورد  پیشنهادهایی در  به رشته ارائه  برای  ای  اختیاری  صورت 
 پذیری و رشد حرفه، در برنامه درسی پرداخته خواهد شد. انعطاف 

 پیشینه تحقیق  
پژوهش  بر  میان مروری  دانش  حوزه  به  توجه  ضرورت  از  نشان  زمینه،  این  در  رشته رشته ها  برخی  در  و  ای  ها 

های متعددی برای  ای که مدل های دانشگاهی مانند طراحی محیط، زبان، روانشناسی و مدیریت دارد؛ به گونه تخصص 
ای در این زمینه ارائه شده است. در حوزه آموزش معماری، عمده مقاالت اغلب به مقوله خالقیت و  رشته آموزش میان 
رو  نگر، مستقیم و مرتبطی با موضوع مقاله پیش پژوهشی کل ای که  های عملی اختصاص دارد؛ به گونه کسب مهارت 

 دهد. مروری بر مطالعات در این حوزه از دانش در معماری را نشان می   1خورد. جدول  کمتر به چشم می 
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 ای و آموزش معماری در یک نگاه )مأخذ: نگارندگان( رشته . پیشینه تحقیق در حوزه بررسی دانش میان 1جدول  

 ها و پیشنهادها تحقیقیافته نام مؤلف

 واحد درسی برای تربیت دبیرهای فنی معماری و پیشنهاد افزایش آن   140کفایت عدم  [7]عظمتی و ضرغامی 

 ای، کسب دانش و مهارت زوم انطباق محتوای برنامه درسی با نیازهای محیط حرفهل [8]جمیری و همکاران 

 تعامل میان دروس نظری و عملی و ضرورت افزایش واحد دروس اختیاری  [9]محمودی 

 گفتاری، نوشتاری و ترسیمیهای نمایشی، نقش آموزش توأم با بازی [10]شفایی 

 فرهنگی  ایهلفهؤم به توجه منظر از کارشناسی دوره  معماری آموزش برنامه ارزیابی  [11] پورغریب افرا

 آینده  معضالت برای های امروزی آموزش و تمرین معماریمدلعدن تناسب  [12] گرجی

 اقتصادی نوین -آموزش معماری برگرفته از توسعه اجتماعیهای کارآمد  روش [ 13]  الحسابیعلی

 نقش ابزار فناوری اطالعات در آموزش معماری [14]زاده، محمودی تقی

 بر اندیشه اسالمی سازی برنامه راهبردی آموزش معماری، مبتنیمدل [15]کار و همکاران نقره 

 
دهد که کمتر پژوهشی در خصوص نکات و محورهای برجسته و مهم در  مرور سوابق پژوهشی چنین نشان می 

 ای در زمینه تخصصی معماری انجام شده است.  رشته حوزه دانش میان 
مدل  برساخت  پژوهش،  این  تدوین  از  به  هدف  قادر  که  است  معماری  رشته  در  منعطف  و  پویا  آموزشی  های 

پاسخگویی به نیازهای جامعه و متناسب با مفهوم وضعیت و موقعیت امروز باشد. در این پژوهش، مسائل و مشکالت در  
 زیر مطرح شده است:    صورت التحصیالن این رشته به آموزش معماری امروز ایران در خصوص فارغ 

 شکل  ها یا فقدان آن در برخی دیگر به دلیل آموزش در نظامی هم فزونی نیروی متخصص در برخی عرصه  -

 های غربی  توجهی به تحقیق و پژوهش و گرایش به سبك تضعیف پایه و اساس معماری کشور به دلیل بی  -

 موزشی با دیگر دروس تخصصی آن ای با اهداف کالن مشترک آ رشته انطباق بسیار اندک دروس میان  -

 قابلیت و ظرفیت پذیرش تغییرات سریع اجتماعی و سازماندهی مجدد نظام آموزشی کشور  عدم  -

 ای. التحصیالن در محیط حرفه نیافتن جایگاه مناسب فارغ  -

 براساس مسائل مطرح شده در این پژوهش چند سؤال اساسی عبارتند از: 
برقر دانشگاه   - برای  دنیا  برتر  با محیط حرفه های  معماری  رابطه  رویکرد  اری  با  ارتباط  را در  ای، چه موضوعاتی 
ای  رشته ؟ به عبارت دیگر، کدام موضوعات میان ند ا ای در گنجاندن محتوای برنامه درسی خود مهم تلقی کرده رشته میان 

 ای، از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ در حل مسائل معماری و محیط حرفه 
برن   - با وجود ساختار دگرگون امه راهکارهای  انعطاف ریزی  افزایش  برای  امروز،  قابلیت  یافته معماری در  پذیری و 

 خودتنظیمی با تغییرات جامعه و پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه در آموزش معماری کدامند؟  
 های زیر مدنظر قرار گرفت: براساس سؤاالت تحقیق، فرضیه   

ای در حوزه علوم اجتماعی  رشته ی معماری برتر دنیا قائل به موضوعات میان ها رسد اغلب دانشگاه به نظر می  -
از جامعه هستند و گنجاندن    و فرهنگی  برآمده  نیازهای  به  های مهارتی و  آموزش در راستای پاسخگویی 

مبتنی های حرفه بر صالحیت مبتنی  آموزش  کار ای،  و  بر  درسی  برنامه  دانش ، در محتوای  آموختگان  رصد 
 ایجاد کند.   حرفه و    معماری میان آموزش    مناسب   ارتباطی   تواند می   حرفه معماری ها در  دانشگاه 

ای، امری در بستر زمان است؛ پس طراحی الگوهای  رشته یابی و برساخت دانش میان رسد دست به نظر می  -
ای در برنامه درسی  رشته حوزه علوم پایه یا گنجاندن دروس میان   ای در زمینه مختلف با محوریت دانش پیش 
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های خاص و  دوره پذیری رشته معماری، در نظر گرفتن  تواند مؤثر باشد و برای افزایش انعطاف تا حدودی می 
برای  نیاز  که    ای رشته میان  را  برانگیزد،  برآورده کند   ای ورود به محیط حرفه دانشجویان  آنها را  ، مشارکت 

 ، ضروری است. و ارتقا بخشد   دهد افزایش    هماهنگی له را برای ایجاد  ئ ارت حل مس مه 

 چارچوب نظری تحقیق 
تغییرات سریع جامعه، آغاز عصر ارتباطات و ظهور عصر اطالعات، سبب تغییرات روزافزون در نیازهای آموزشی و  

ها و محتوای برنامه  رایند آموزشی دانشگاه شود؛ نیازهایی که منجر به تغییر در ساختار و ف حرفه معماری در جامعه می 
دهد و توانایی استادان این رشته  های آموزشی موجود نیازهای امروز را پوشش نمی شود. بر این اساس، مدل درسی می 

های یك  ای محدود خواهد بود. توانایی رشته و محیط حرفه نیز براساس محتوای برنامه درسی در برقراری ارتباط میان 
شود. دانش و مهارت از طریق استادان بسط و توسعه  بندی می معماردر سه رده علم و دانش، طراحی و مهارت، طبقه 

یابد. بنابراین با توجه به آنکه تمامی علوم در پی یافتن زبانی مشترک برای ایجاد ساختاری نظری در راستای بحث  می 
ن رشته در خصوص ارتباطات هستند، گفتمان میان  رسد. در  ظام آموزش معماری در کشور ضروری به نظر می ای در 

 ای پرداخته خواهد شد. رشته های دانش میان ادامه، به بررسی مولفه 

 ای رشته دانش میان 
ای  رشته های اروپا و امریکای شمالی ظاهر شدند. واژه میان ای در طول قرن بیستم در دانشگاه رشته مطالعات میان 

های اخیر،  کار برده شده است. در دهه در شورای پژوهش علوم اجتماعی ایاالت متحده به   1920بار در دهه  نخسین 
میان  مطالعات  در  پژوهش  و  آموزش  چشم رشته قلمرو  رشد  گونه ای،  به  است؛  داشته  تمام  گیری  در  امروزه  که  ای 

 ای است. رشته های دنیا اولویت تحقیقات بر پایه دانش میان دانشگاه 
برای پاسخ آموزش و پرو  برنامه رش  نیازمند  نیازهای مدرن معماری،  به  بر دانش میان گویی  ای  رشته های مبتنی 

این   پردازش  برای  مغز  سازوکار  فعالیت است.  محصول  چندگانه،  سازوکار  اطالعات  که  است  عینی  و  ذهنی  های 
بنابراین شناخت ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه معمار و مخاطبان،  .  [ 16] ای از عمل خالقه و عمل منطقی دارد  پیچیده 

    . [17]مؤلفه مهمی برای آموزش معماری شده است  
ای بر روند آموزش معماری، تأثیری گسترده دارند و به تعبیری  رشته گیری از دانش میان به این ترتیب، امروزه، بهره 

ای  تر شده است و در قالب مجموعه رفته کامل ها، رفته دگردیسی اند که در پی  جعبه ابزاری را برای آموزش تدارک دیده 
های  ها و روش های متعددی از مدل اند. هر کدام از این ابزارها، همچنان کارایی دارند و نمونه پویا و پایا، گرد هم آمده 

 ی استفاده شود.  توان جست که به فراخور موقعیت و وضعیت از این ابزارها به درست آموزشی پویا و منعطف را می 
میان  و شیوه رشته دانش  دانش  رشته ای ترکیب  بر  مبتنی  تفکر  در  های  است.  منظور شناخت  به  های تخصصی 

ای ایجاد ساختار نظری برای بحث درخصوص ارتباطات عمومی دنیای  رشته حقیقت تمامی علوم به دنبال زبانی میان 
ای از علوم به شکل متفاوت خود را نشان داد،  نیاز در هر رشته  پنداشتند. این تجربی را بسیاری پراهمیت و ضروری می 

های چند نظامی، تأکید داشتند و با هم موافق بودند. نکته بسیار  اما همه آنان بر سر یك زبان مشترک برای شرح پدیده 
نبودند با شکستن مسائل به اجزا و پدیده قابل  به  های کوچك توجه آن است که علوم مختلف قادر  حل مشکالت  تر 

ها یا مسائل وجود داشت که با خرد کردن مسائل آن نظام از  را بیابند؛ زیرا نظامی در ماهیت پدیده حل آن بپردازند و راه 
شد کلیت و یکپارچگی همان پدیده است که اهمیت باالیی در شناخت  کرد. آن چیزی که فراموش می نظرها دور می 

ها و همچنین نیاز دانشمندان علوم  ها بر درک صحیح پدیده ها و نظام لیت مسائل دارد. بدین ترتیب نیاز به حفظ ک 
بتوان به کشف قوانین عمومی پرداخت، زمینه مختلف به دستیابی به سطوحی که به  ای برای تولد نظریه  واسطه آن 
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ن زبانی مشترک برای هماهنگی  یافت   منظور به اولین کسی بود که    1. لودویك فون برتالفنی ]18[ها شد  عمومی سیستم 
ای دارد و زبان مشترکی میان  رشته به عبارتی، این نظریه ماهیتی میان   ؛ ها را بنیان نهاد عمومی سیستم   نظریه علوم،  

 تمام علوم دارد.  
میان به  دانش  پژوهش رشته موازات  میان ای،  مهارت رشته های  ابزارها،  اطالعات،  ترکیب  هدف  با  و  ای  مفاهیم  ها، 
گروه نظریه  از  شده  برگرفته  دانشگاهی های  و  علمی  محافل  توجه  مورد  تخصصی،  تفکرات  [19]  است   های  امروزه   .

به رشته بین  پژوهش ای  پیشبرد  برای  سازنده  روش  به  شده سرعت  تبدیل  و  ها  سرشت  پیچیدگی  آن  دالیل  که  اند 
ارائه پاسخ عالقه  هایی است که معمواًل در چارچوب و حیطه تخصص و رشته  مندی پژوهشگران برای حل مسائل و 

 . [ 16] گنجد  علمی نمی 
-تواند زمینه مطالعات، پژوهش رشتگی برای آموزش معماری می توان چنین بیان کرد که پذیرش محتوای میان می 

ای را فراهم کند و به بازتعریف مدلی آموزشی منجر شود که پویا، امروزی و کارا باشد. با  های عملیاتی گسترده ها و مدل 
ها که برای رسیدن به مدل آموزشی معماری  ها و دانش توان به دامنه وسیعی از مهارت توجه به اصول مطرح شده می 

 برد.  مناسب پی 
براساس دانش، مهارت و طراحی شامل دروسی است که در شکل   برنامه درسی  نشان داده شده    1محتوای 

این دروس را می  براساس تخصص به دو دسته درون است. همچنین  ای(  رشته اری )میان معم معماری و برون توان 
  2شوند. که در شکل  تقسیم کرد و در نوع ارائه دروس هر یك به دو بخش اختیاری )انتخابی( و اجباری تقسیم می 

 نشان داده شده است.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 های روح زمان )ماخذ: نگارندگان( بندی دوره های آموزش معماری براساس مولفه . طبقه 1شکل 
 
 
 

 
1 Ludwing Von Bertulanffy 
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 )ماخذ: نگارنده(   ی آموزش معمار   ی ها دوره   ی بند . طبقه 2شکل 

 
 عنوان یک نیاز در آموزش معماری های اختیاری )انتخابی( به دوره 

هایی که در  این دوره بر اساس توانایی   آموختگان دانش ای است،  با توجه به این که معماری یك حرفه بین رشته 
آموزش کسب   می ده کر روند  در  اند  نقشه های  زمینه توانند  تهیه  و  تدریس  طراحی  و  اجرا  در  مشارکت  اجرایی،  های 

با دیگر متخصصان سایر رشته ایفای نقش کنند دروس کاردانی   برای طراحی و تکمیل پروژه . بنابراین معماران  ها  ها 
توانند انجام  ا می نویسی، نظارت، ارزیابی اقتصادی و پژوهش ر های متنوعی چون طراحی، برنامه همکاری دارند و فعالیت 

انتظار می  بنابراین از معماران  باید  رود که تسلط جامع حرفه دهند.  ای داشته باشند. بر این اساس، آموزش معماری 
ها و هنجارهای جامعه برای  های ویژه، همچنین اخالق، اصول، ارزش بتواند دانشجویان را با دانش گسترده و مهارت 

های  ی که برنامه از آنجای   . [20]های اجتماعی خود آگاهند، آشنا کند  نی که از مسئولیت ایفای نقش آنها به عنوان معمارا 
های  ای از طریق برنامه رشته رسد، بنابراین ادغام دروس میان آموزش معماری برای اهداف بیان شده، محدود به نظر می 

 پذیر خواهد بود.  درسی کارشناسی پیوسته معماری، امکان 
منظور اعتباربخشی به برنامه درسی، آن را به سه  به   2009در سال    NAAB)شورای ملی اعتبارسنجی معماری ) 
بندی کرد و تأکید کرد که برنامه درسی  ای و دروس اختیاری و انتخابی مرحله مرحله مطالعات عمومی، مطالعات حرفه 

ل آن در نظر گرفته  معیار ذی   37پذیر باشد تا دانشجو بتواند از همان زمان پیشرفت کند و  باید به اندازه کافی انعطاف 
رتبه  امروزه  که  می   QSبندی  شد  انجام  اساس  این  حرفه بر  آموزشی  شامل  معیارها  این  شود.  است.  معماری  در  ای 

های  ها در مهارت معیارها سه سطح از دستاورد را با خود به همراه دارند: توانایی، درک و آگاهی. در این میان توانایی 
های طراحی بنیادی، و  های تفکر انتقادی، مهارت های پژوهشی، مهارت افیکی، مهارت های گر کالمی و نوشتاری، مهارت 

های امنیت زندگی، آگاهی از  ای، سیستم های ملی و منطقه های غربی، سنت غیره وجود دارند که در کنار درک سنت 
-اند. این معیارها نشان ری ضروری های غیرغربی و غیره، برای انجام امور معما ها، سنت رفتارهای انسانی، گوناگونی انسان 

با این وجود این موارد به معنی آموزش همگن در مدارس   دهنده اهمیت آموزش چندبعدی برای یك معمار است. 
 . [21]نیست  

ن   مهارتی   و   ای حرفه   و   فنی   آموزش   های شیوه   ر ث تک و    محتوا   و   درسی   های برنامه   روزرسانی ه ب    ازهای ی براساس 
محیط   آموزی مهارت   مانند ضیان  متقا و  کار    بازار افزون  روز  جمله   عمل   صحنه و    واقعی   در  ه  توسع   راهکارهای   از 

 . [ 22]   است   کشور   در   آموزی مهارت 
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 شناسی  روش 
از    پژوهش  پژوهش،  حاضر  نتایج  نظر کاربرد منظر  از  است مقطع پژوهش  زمان،    ی،  اجرایی،    . ی  فرایند  لحاظ  به 

های کیفی و کمی را در یك طرح تحقیقی به یکدیگر پیوند زد.  توان روش های گوناگونی می کمی است. به روش   -کیفی 
های  بندی هرمنوتیکی انجام شده و آرا و روش روشی موسوم به تحلیل محتوای رده ها با استفاده از  تلفیق این روش 

است.   استقرایی ، منطق اجرا پژوهش از منظر کند. هرمنوتیك عینی را با تحلیل محتوا که روشی کمی است، تلفیق می 
صل از مشاهدات و تجارب  های حا ای که بر اساس یافته های استقرایی، استدالل از جز به کل است. به گونه در پژوهش 

های توصیفی براساس  کند. به عالوه، این پژوهش از دیدگاه هدف، توصیفی است. پژوهش قبلی، الگو و فرضیه ارائه می 
شوند که در این پژوهش از طریق  های پیمایشی و مطالعات موردی تقسیم می شیوه اجرا به دو گروه یعنی پژوهش 

از    ی برتر خارج   ی دانشکده معمار   9  ی در معمار   ی مهندس   ی صل دوره کارشناس سرف مطالعه موردی به بررسی تطبیقی  
آن با سرفصل    سه ی و مقا   ی ا قاره   ی بند م ی و براساس تقس   2018جهان در سال    ی ها محور دانشگاه رشته   ی بند لحاظ رتبه 

ا  از تجزیه   1397و    1377در سال    ران ی دروس  براساس دانش  ها  وتحلیل محتوای سرفصل پرداخته شده است. پس 
ای در یازده نمونه سرفصل دانشگاهی به تحلیل محتوای برنامه درسی پرداخته شده و نتایج حاصل از تحلیل  رشته میان 
   است. ای  صورت مطالعات کتابخانه به   ها داده   ی گردآور   روش گیری شده است.  ها، مقایسه و نتیجه داده 

 ها یافته 
ای  رشته بندی دانش میان محتوای برنامه درسی براساس تقسیم   در های انجام شده  های مستخرج از بررسی شاخص 

( که در این پژوهش به معرفی دروس مربوط به  2)جدول    اختیاری و اجباری( انجام شده است ) های:  شامل زیربخش 
 های مختلف نیز خواهیم پرداخت. این حوزه در دانشگاه 

 موردی  های نمونه  معرفی 

 برتر  معماری  انشکده د   9ان و  ایر  معماری  مهندسی  کارشناسی  دوره  دروس  فصل سر  موردی،  های نه نمو  انتخاب  برای 

 اروپا  آسیا، )   ها ه قار  بندی براساس تقسیم و    2018سال   در  QS جهان  های دانشگاه  محور رشته  بندی رتبه  لحاظ  از  خارجی 

 شامل:   بررسی شد و   )و آمریکا 
   . ( 1377های دوره چهار ساله کارشناسی مهندسی معماری ایران )سال  سرفصل 

)تهیه شده دانشگاه تهران و مصوب  (  1397های دوره چهار ساله کارشناسی مهندسی معماری ایران )سال  سرفصل 
 . وزارت علوم( 
ملی  سرفصل  دانشگاه  آسیایی:  برتر  دانشکده  سه  معماری  مهندسی  کارشناسی  ساله  چهار  دوره  سنگاپور،  های 

   . دانشگاه چینهو و دانشگاه هنگ کنگ 

بارتلت،  سرفصل  معماری  دانشکده  اروپایی:  برتر  دانشکده  سه  معماری  مهندسی  کارشناسی  ساله  سه  دوره  های 
   . دانشگاه صنعتی دلفت و انستیتو تکنولوژی فدرال سوئیس، زوریخ 

د سرفصل  آمریکایی:  برتر  معماری  مهندسی  دانشکده  سه  کارشناسی  ماساچوست های  مهندسی  و  فنی  ،  انشگاه 
 . دانشگاه برکلی کالیفرنیا و دانشگاه هاروارد 

 های موردی: های تحقیق منطبق بر نمونه شاخص   کیفی تحلیل   -
برنامه درسی دانشگاه  دانشگاه در بررسی محتوای  ارتباط مناسب دانشگاه و حرفه،  و  نظام آموزشی  به  ها و  هایی 

 اند که به شرح راهبردهای آنها خواهیم پرداخت. ای موفق عمل کرده رشته میان   خورند که در اتخاد راهبرد چشم می 
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ای موفق در حوزه تأمین نیروی انسانی متخصص موردنیاز برنامه توسعه به ثبت  مالزی تجربه   USMدانشگاه     •
ت.  ای در آموزش و پژوهش اس رشته رسانده است و این موفقیت در درجه نخست مرهون انتخاب راهبرد میان 

دانشکده  آغاز سیستم  از  این  دانشگاه  آنچه  است.  اجرا گذاشته  به  دپارتمانی  به جای سیستم سنتی  را  ای 
تر در آن حوزه دانش  های مشخص سازد آن است که هر دانشکده قادر است به نیاز رشته سیستم را متمایز می 

العاتی که توسط دانشکده دیگری  های مط زمان دانشجویان نیز از فرصت کاوش در سایر حوزه پاسخ دهد و هم 
می  می ارائه  برخوردار  میان شود  رویکرد  می رشته شوند.  تضمین  به ای  دانشگاه،  این  که  نخستین  کند  عنوان 

های چندگانه  آموختگانی تربیت کند که دارای قابلیت دانشگاهی که این سیستم را انتخاب کرده است، دانش 
 . [23]هستند  

قانونی به تصویب رسید که در آن قید شده است که برنامه    1986در آموزش عالی هندوستان نیز در پارلمان   •
به  و  نیستند  زمان  نیازهای  پاسخگوی  دانشگاه  برنامه درسی  میان صراحت  درسی  و  عملی  در  رشته های  ای 

به تعام  با اشتغال را  ترین نهاد آموزشی را  عنوان مأموریت نظام آموزش عالی خود نام برده است و موفق ل 
ای در حوزه های مختلف علوم  رشته گیری میان دانشگاه جواهر لعل نهرو معرفی کرده که از بدو تأسیس جهت 

 . [24]پایه و علوم اجتماعی داشته است  
قرار دارد و بیشترین امتیازش    2018بندی معماری سال  در دانشگاه صنعتی دلف که در جایگاه سوم در رتبه  •

های تحصیلی مقطع ارشد و باالتر را آن را  را بابت کارفرمایان مشهور خود دریافت کرده است، طیفی از برنامه 
هلندی، عمل چندرشته ارائه می  پایه سنت  بر  دانشجویان در  ای صورت می کند که  که  معنا  بدین  پذیرد، 

برای ایجاد راه گروه    ، ی به مهندس   ی ا شته ان ی به صورت م   ان ی دانشجو   . کنند های تلفیقی فعالیت می حل هایی 
  ن ی و همچن   ت ی و خالق   ل ی وتحل ه ی تجز   ی ها توانست مهارت   د ن خواه   دانشجویان   پردازند. ی م   ی و طراح   ات ی نظر 

کرد.    د ن کار خواه   ی و گروه   ی صورت فرد به   ی طراح   ی ها پروژه   ی رو   و   د ن را توسعه ده   ان ش یی استعداد فضا 
ب  تعامالت  مح   ، ی طراح   ، ی تکنولوژ   ن ی درباره  ساختار  و  همچن   د ن خواه   ط ی جامعه    د ن توان ی م   ن ی آموخت. 

مورد پژوهش قرار    یی فضا   ران ی کشان، مهندسان و مد را در رابطه با طراحان، نقشه   ی مختلف   ی ا حرفه   ی ها جهان 
 . [24]  د ن ده 

• ETH   به   خ ی زور دن   ی معمار   ی ها دانشکده   ن ی تر از موردتوجه   ی ک ی عنوان  که    ت ی شود، موفق ی شناخته م   ا ی در 
مد  را  و    ج ی نتا   ون ی خود  مح ی عال   س ی تدر پژوهش  مسائل  بر  که  است  سراسر    ی ا گسترده   ی ط ی اش  در  که 

فرد، ط   ل ی تکم   جهت که    ]28[  داشته متمرکز است وجود    خش ی تار  از موضوعات    ی ع ی وس   ف ی مطالعات هر 
 . د کر اتخاذ    خ ی زور   ETHتوان در  ی را م   ی و علوم انسان   ی شامل مطالعات اجتماع   ی ا رشته ان ی م 

در جهان،    2018سال    ی رتبه رشته معمار   ن ی ششم عنوان  به هاروارد    ی طراح   ی ل ی تکم   الت ی دانشکده تحص  •
حال جذاب    ن ی دشوار و در ع   ی ا فرارشته   ی ها پژوهش   ج ی منظور ترو تا بستر الزم را به   د دان ی خود را موظف م 

  و   است   دار ی مطلوب و پا   ی ها نده ی آ   جاد ی که مقصودش ا   ی اجتماع   ی بعد   ی دارا   آموزشی آنها   برنامه د.  ن ک   جاد ی ا 
 . ]29[رد  قرار دا   ز ی ن   ی اس ی و س   ی در قلمرو اخالق 

توان با  دادنی است و می   باشد، امری آموزش های رفتاری فردی می ای خصلت رآفرینی، اگرچه متأثر از پاره کا  -
 . [25]  راهکارهای مناسب آن را توسعه بخشید 

 های موردی: های تحقیق منطبق بر نمونه تحلیل کمی شاخص  -
دانشگاه در    11ای از این  وتحلیل محتوای برنامه درسی نمونه بندی دروس و تجزیه منظور درک بیشتر نحوه طبقه به 
 ارائه شده است.    2جدول  
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ارائه می رشته داده شده است که دروس میان   نشان   2در جدول   اجباری  شود.  ای در دانشگاه چینهو به صورت 
به خود اختصاص داد و بیشترین امتیازش را به   2018-2019دنیا را در سال   دانشگاه چینهو رتبه یازدهم معماری در 

ها در کشور معروف است،  دلیل شهرت کارفرمایانش به دست آورد. چینهو به دلیل داشتن یکی از زیباترین پردیس 
ل شدن به  سازی دانشجویان برای بد های آموزشی دوره کارشناسی آن پرورش »رهبران متخصص«، آماده هدف برنامه 

 معماران، پژوهشگران و مدیرانی شایسته، مولد و مبتکر است.  

، (2019-2018)عنوان برنامه نمونه به Tsinghua های دانشگاهی محتوای سرفصل وتحلیل. تجزیه2جدول  

 ( ماخذ: نگارندگان)

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

های دروس  وتحلیل شد و دروسی که در زیربخش تجزیه دانشگاه    11با توجه به جدول نمونه، محتوای برنامه درسی  
 است:   3به جدول  گردد، به تفکیك  دانشگاه ارائه می   11صورت اختیاری و اجباری در این  ای به رشته میان 

 ای )نگارندگان( رشته های آموزشی دوره کارشناسی متناسب با مؤلفه دانش میان میزان درصد سرفصل   . 3جدول  

ره
ما

ش
 

 دوره  رتبه مکان  نام دانشکده 
مدت  

 دوره 
مجموع  

 واحدها 
 ایرشتهدانش میان 

 جمع اجباری اختیاری

1 
های ایران  دانشگاه 

(1377 ) 
 19/ 2 16/ 4 2/ 8 140 سال  4 کارشناسی  _ آسیا 

2 
های ایران  دانشگاه 

(1397 ) 
 21/ 7 16/ 1 5/ 6 143 سال  4 کارشناسی  _ آسیا 

 35 15 20 160 سال  4 کارشناسی  10 آسیا  سنگاپور یدانشگاه مل 3
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ره
ما

ش
 

 دوره  رتبه مکان  نام دانشکده 
مدت  

 دوره 
مجموع  

 واحدها 
 ایرشتهدانش میان 

 جمع اجباری اختیاری

(NUS) 
 8 8 - 163 سال  5-4 ی کارشناس 11 آسیا  نهو یدانشگاه چ 4

5 
 کنگدانشگاه هنگ 

(HKU ) 
 31/ 7 24/ 4 7/ 3 246 سال  4 ی کارشناس 12 آسیا 

6 
 یدانشکده معمار

 ( UCL) بارتلت
 - - - 90 سال  3 ی کارشناس 2 اروپا 

7 
  دلفت یدانشگاه صنعت

(TU Delft) 
 3/ 3 3/ 3 - 180 سال  3 ی کارشناس 3 اروپا 

8 
 یتکنولوژ تویانست

، زوریخ سیفدرال سوئ

(ETH) 
 20 13/ 3 6/ 7 180 سال  3 ی کارشناس 4 اروپا 

9 
و   یدانشگاه فن

  ماساچوست یمهندس

(MIT) 
 18/ 7 18/ 7 - 209 سال  3 ی کارشناس 1 آمریکا 

10 
  ایفرنیکال یدانشگاه برکل

(UCB) 
 35 35 - 120  ی کارشناس 5 کا یآمر

 15/ 9 15/ 9 - 252  ی کارشناس 6 کا یآمر دانشگاه هاروارد  11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 نگارندگان ای ماخذ: رشتههای حوزه دانش میاندرصد زیربخش  . نمودار3شکل
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%( و    3 /3)  UCL   (0%  ،) TU Delftهای دانشگاهی  ترتیب سرفصل داده شد، به   نشان   3جدول  طور که در  همان 
  UCBهای دانشگاهی  ای و سرفصل رشته ( دارای کمترین درصد تعداد واحد دروس مرتبط با دانش میان % 8چینهو ) 

ای  رشته ( دارای بیشترین درصد تعداد واحد دروس مرتبط با دانش میان % 7/ 31کنگ ) ( و هنگ % 35(، سنگاپور ) 35%) 
-ای متعلق به دانشکده رشته د واحد دروس مرتبط با دانش میان هستند و با اختالف زیادی کمترین میانگین درصد تعدا 

  2/ 5ای ) رشته های دانشگاهی ایران تعداد واحد دروس مرتبط با حوزه دانش میان ( است. سرفصل % 8/ 7های برتر اروپا ) 
 های قدیم وجود داشته است. درصد( افزایش نسبت به سرفصل 

  3در شکل طور که  وس اختیاری و دروس اجباری است. همان های در ای، شامل زیربخش رشته حوزه دانش میان   
-رشته و ایران )قدیم و جدید( دارای دروس بین NUS ، چینهو،  ETH  ،HKUهای  نشان داده شده است؛ تنها دانشکده 
های دانشگاهی ایران دروس اختیاری بین چند درس انتخاب شد و دروس عمومی  ای اختیاری هستند که در سرفصل 

-های برتر اروپایی و آمریکایی، دانشجویان گستره انتخاب وسیع مذهب و سیاست محدود است. اما در دانشکده در حوزه  
تری براساس عالیق خود در انتخاب دروس اختیاری که بیشتر شامل دروس مرتبط با حوزه فرهنگی و اجتماعی بستر  

( است این در  % 20شکده آسیایی سنگاپور با ) موردبررسی است را دارا هستند. بیشترین درصد دروس اختیاری در دان 
 شود. های مرتبط با مذهب را شامل می حالی است که حوزه دروس عمومی بخش 

ها ای در محتوای برنامه درسی دانشگاهمیانگین درصد موضوعات درسی دانش میان رشته . مقایسه4جدول 
 )مأخذ: نگارندگان( 

س 
ت درو

ضوعا
مو

 

شکده 
نام دان

 

ی و 
فرهنگ

ی
هنر

ی و   
ت اجتماع

مطالعا
ی

سان
علوم ان

 

ی
ت و مهندس

ن ساخ
ف

 

ی 
استدیو طراح

  و
ت

مهار
ها

ی 
شهرساز

ت حرفه 
تمرینا

ی 
ا

 

رسانه
ی و 

جیتال
ی دی

ها
ی 

حاسبات
م

 

ک 
ت و گرافی

ارتباطا
 

ط
حی

م
ت و 

س
زی

ی پایدار 
معمار

 

سایر
 

های  دانشگاه 
ایران 

(1377 ) 
8.71 16.13 12.90 7.42 19.35 6.45 9.68 3.23 16.13 0.00 

های  دانشگاه 
ایران 

(1397 ) 
12.90 0.00 38.71 12.90 9.68 6.45 6.45 6.45 6.45 0.00 

دانشگاه 
  یمل

 سنگاپور 
25.00 10.71 7.14 0.00 17.68 0.00 7.14 7.14 17.86 3.57 

دانشگاه 
 نهویچ

22.50 13.64 9.09 2.27 9.09 9.09 18.18 9.09 7.05 0.00 

دانشگاه 
 هنگ کنگ 

14.55 5.45 20 9.09 18.18 10.91 0.00 7.27 10.97 3.64 

دانشگاه 
 یصنعت

 دلفت
35.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 31.67 0.00 0.00 0.00 

دانشگاه 
  یبرکل

 ایفرنیکال
36.75 10.00 5.00 5.00 15.00 7.50 5.00 5.00 3.25 7.50 
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س 
ت درو

ضوعا
مو

 

شکده 
نام دان

 

ی و 
فرهنگ

ی
هنر

ی و   
ت اجتماع

مطالعا
ی

سان
علوم ان

 

ی
ت و مهندس

ن ساخ
ف

 

ی 
استدیو طراح

  و
ت

مهار
ها

ی 
شهرساز

ت حرفه 
تمرینا

ی 
ا

 

رسانه
ی و 

جیتال
ی دی

ها
ی 

حاسبات
م

 

ک 
ت و گرافی

ارتباطا
 

ط
حی

م
ت و 

س
زی

ی پایدار 
معمار

 

سایر
 

دانشگاه 
 هاروارد 

39.75 10.25 10.00 5.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 0.00 

دانشکده  
  یمعمار

 بارتلت
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  تویانست
 یتکنولوژ

فدرال 
،  سیسوئ

 زوریخ 

24.00 15.00 20.00 6.00 15.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 

دانشگاه 
و   یفن

 یمهندس
 ماساچوست

21.08 10.81 16.22 10.81 0.00 5.41 16.22 5.41 10.81 3.24 

 
  4ای در حرفه معماری موضوعات دروس در برنامه درسی مطابق جدول  رشته سپس برای درک تأثیر دروس میان   

 بندی شد. دانشگاه نمونه، بررسی، بازبینی و دسته   11در  
صورت اختیاری )انتخابی( یا اجباری معماری  ای به رشته تعداد دروس میان   دهنده نشان   4ستونی در شکل  نمودار  

 های بررسی شده موجود است. ای در نمونه رشته مجاز برای دانشجویان در هر برنامه است. موضوعات مختلف میان 

 ای در محتوای برنامه درسی ماخذ نگارندگان  . طبقه بندی موضوعات میان رشته4شکل 

0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00

فرهنگی و 

هنری

مطالعات 

اجتماعی و 

علوم انسانی

فن ساخت و 

مهندسی

استدیو طراحی

یا مهارت ها

ه تمرینات حرفشهرسازی

ای

رسانه های 

دیجیتالی و 

محاسباتی

ارتباطات و 

گرافیك

محیط زیست وسایر

معماری پایدار

1377دانشگاههای ایران 

1397دانشگاههای ایران 

دانشگاه بین المللی سنگاپور

دانشگاه چینهو

دانشگاه هنگ کنگ

دانشگاه دلف

دانشگاه برکلی 

دانشگاه هاروارد

دانشگاه بارتلت

دانشگاه زوریخ

دانشگاه ماساچوست
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ها نشان می دهد. بیشترین درصد به موضوع  هر موضوع را در تمام برنامه دروس    فراوانی   5ای در شکل  میله نمودار    
درصد، علوم اجتماعی و علوم انسانی   12.64درصد، سپس موضوع فن ساخت و مهندسی با   21.84فرهنگی و هنری با 

  درصد اختصاص دارد.   10درصد و بقیه دروس کمتر از    10.38د و سپس شهرسازی با  درص   11.39با  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (. ماخذ نگارندگان )   ای براساس موضوع در برنامه درسی دوره کارشناسی معماری . فراوانی دروس میان رشته 5شکل  
 

های برتر دنیا برای ارائه مدل پیشنهادی  ای در دانشگاه رشته وتحلیل موضوعات و فراوانی دروس میان پس از تجزیه 
های ایران در دوره کارشناسی  بررسی نسبت دروس پایه، اصلی، تخصصی و اختیاری در حوزه های مختلف در دانشگاه 

ریزی مورخ  کارشناسی معماری مصوب شورای عالی برنامه رسد. به همین منظور برنامه درسی دوره ضروری به نظر می 
برنامه درسی    1392/ 12/ 18و برنامه بازنگری شده در دانشگاه تهران مورخ    1377/  08/ 24 بازنگری شده دانشگاه  و 

های مختلف نشان  نسبت دروس در حوزه  5مقایسه گردید. براساس جدول  13951395/ 10/ 06فردوسی مشهد مورخ 
   داده شده است.  

 . مقایسه تطبیقی تعداد واحدها در برنامه درسی 5جدول  

حوزه 
اصلی 
 دروس 

نوع 
 درس

تعداد واحد درسی  

 ریزیشورای عالی برنامه 
 24/08/1377مورخ 

نسبت واحد درسی در برنامه  

بازنگری شده دانشگاه تهران  

 18/12/1392 مورخ

  در برنامه واحد درسی نسبت

بازنگری شده دانشگاه فردوسی 

 06/10/1395 مورخ مشهد

ت 
هار

و م
ی 

ور
فنا

 

 2 2 3 پایه 
 20 20 25 اصلی

 0 0 3 تخصصی 
 9 8 4 اختیاری 

 21 30 35 جمع 

ی 
مار

مع
ی 

اح
طر

 

 0 0 24 پایه 
 27 30 21 اصلی

 0 0 19 تخصصی 
 12 8 2 اختیاری 

 39 38 66 جمع 
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حوزه 
اصلی 
 دروس 

نوع 
 درس

تعداد واحد درسی  

 ریزیشورای عالی برنامه 
 24/08/1377مورخ 

نسبت واحد درسی در برنامه  

بازنگری شده دانشگاه تهران  

 18/12/1392 مورخ

  در برنامه واحد درسی نسبت

بازنگری شده دانشگاه فردوسی 

 06/10/1395 مورخ مشهد

یه 
ظر

و ن
خ 

اری
ت

 

 22 25 2 پایه 
 34 37 14 اصلی

 0 0 5 تخصصی 
 4 6 18 اختیاری 

 59 68 29 جمع 

مع 
ج

 

 24 27 29 پایه 
 81 87 60 اصلی

 0 0 27 تخصصی 
 25 22 24 اختیاری 

 130 136 140 جمع 
   

یافته  ریزی با وجود ساختار دگرگون برای یافتن پاسخ مناسب به سؤال اصلی پژوهش مبنی بر »راهکارهای برنامه 
پذیری و قابلیت خودتنظیمی با تغییرات جامعه و پاسخگویی به نیازهای امروز  معماری در امروز، برای افزایش انعطاف 

 شود که عبارتند از:   جامعه در آموزش معماری کدامند؟« سؤاالت فرعی دیگری مطرح می 

 رشتگی الزم است؟  چقدر انعطاف در ارائه دروس با محتوای میان  .1

ای در معماری باید به کدام موضوعات و  رشته پذیری دروس اختیاری )انتخابی( میان منظور افزایش انعطاف به  .2
 ها بپردازد؟ مهارت 

خودتنظیمی    ای معماری در چه مقطع زمانی در برنامه درسی باید ارائه شوند تا قابلیت رشته دروس میان  .3
 داشته باشند؟ 

های  دانشگاه تهران که در اکثر دانشکده   1392ها نشان داد در برنامه درسی دوره کارشناسی ایران مصوب  یافته 
صورت تخصصی ارائه  االجرا است، در حال حاضر هیچ درس اختیاری )انتخابی( به الزم   1397معماری کشور از سال  

عنوان  صورت اجباری دروسی که حتی به استادانی که با آنها همکاری دارند به ها براساس تخصص  شود و دانشگاه نمی 
ها باید زمان کافی را برای  کند که برنامه دهند. بنابراین، این پژوهش اکیدًا توصیه می اختیاری تعریف شده است، ارائه می 

میان دوره  با محتوای  تعریف دروس تخصصی  )انتخابی( در  اختیاری  این    ای در رشته های  این،  بر  بگیرند. عالوه  نظر 
های اجباری بسیار ناچیز است و  رشتگی ارائه شده در برابر دوره های اختیاری با محتوای میان مطالعه نشان داد که دوره 

)بازنگری دانشگاه تهران    1397همچنین فراوانی دروس برای انتخاب بسیار محدود است. در سرفصل ارائه شده سال  
ای خاص از  اختیاری است که بیشتر موضوعات مربوط به زمینه   22واحد از بین    8از به انتخاب  ( دانشجو مج 1392

 پذیری الزم برخوردار نیست.  دانش است که ممکن است جز عالیق دانشجو نباشد و از انعطاف 
 پذیری، عواملی مؤثر هستند که عبارتند از:  در بررسی میزان انعطاف 

تر باشد؛  تخابی( که باید متناسب با عامل زمان باشد؛ زیرا هرچه برنامه طوالنی تعداد واحد دروس اختیاری )ان  -
 یابد. حق انتخاب نیز افزایش می 

آموزان،  نام شده عامل مهم دیگر است؛ زیرا افزایش تنوع دروس با توجه به تعداد دانش تعداد دانشجویان ثبت  -
 رسد. منطقی به نظر می 

 ها و تجهیزات اداری برای ارائه دروس تخصصی منابع موجود مانند استادان، کالس  -
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ای  ارائه طیف گسترده   -ای ارائه شده رشته نسبت تعداد دروس اختیاری )انتخابی( موردنیاز به موضوعات میان  -
های  طلبی چندگانگی در عالیق و خواسته دهد تنوع ای به دانشجویان اجازه می رشته از دروس با موضوع میان 
وه بر این، در افزایش روحیه رقابت در بین استادان و ایجاد انگیزه در آنها برای توسعه  خود داشته باشند و عال 

دهد؛  های پژوهش سناریوهای متعددی را پیش روی ما قرار می های مهارتی و توانایی مفید است. یافته دوره 
را ارائه دهد که منطقی و  های مختلفی  تواند مدل هایی که در باال بیان شد می زیرا یك برنامه به نسبت مؤلفه 

 رسند. عملی به نظر می 
میان  دروس  درسی  برنامه  خودتنظیمی  قابلیت  بررسی  بدانیم  رشته برای  باید  معماری  رشته  در  ادغام  قابل  ای 

 ها ضروری هستند.  پرورش کدام مهارت 
طور منظم بدون  بهتوان آن را  های اختیاری )انتخابی( قابل تنظیم و تغییر هستند، میاز آنجایی که مؤلفه

راحتی نسبت به مسائل روز و نیازهای جامعه واکنش نشان داد، در  روز کرد و به هم ریختن ساختار برنامه، به به
گیری برنامه، عالیق و نیازهای دانشجویان و تخصص موجود اعضای هیئت علمی این صورت ضروری است جهت 

 در نظر گرفته شود. 
ی  ها های موضوعی و عناوین دوره ای از دسته طیف گسترده   ا، ه دانشگاه   بررسی مورد های  ، نمونه پژوهش طی این  

موضوعات براساس روح زمان و نیازهای جامعه بررسی  بندی  طبقه و  وتحلیل  تجزیه  دادند. را پوشش    اختیاری )انتخابی( 
تواند دروس را شامل شود که عالوه بر  می   اختیاری )انتخابی( صورت  ای به رشته میان دروس  شد برخی  مشخص  شد و  

  د ن ده می انشجویان اجازه  ای به د رشته توسعه دانش و آگاهی در یادگیری مهارت نیز مؤثر باشند؛ زیرا موضوعات میان 
در یك  خود را  های  د و توانایی ن های خود را تقویت کن د، مهارت ن پیش ببر های علوم مختلف  در زمینه دانش خود را  
، ارتقا دهند که این امر برای پر کردن فضای خالی برنامه درسی دوره کارشناسی معماری که در  از تخصص زمینه خاص  

شکل و افزایش یا کاهش نیروی متخصص در یك حوزه خاص و  بیان مسئله تحت عنوان تربیت نیرو در یك نظام هم 
 افزایش نرخ بیکاری و مشکالت حرفه را تا حدودی پر خواهد کرد.  

تاریخ و  ،  شهرسازی   موضوعات   بر   ی توجه قابل   د ی ک أ ها ت از برنامه   ی ، تعداد کم ی نظرسنج   ن ی ا   ی ها افته ی به  با توجه  
های دیجیتالی و محاسباتی،  زیست، رسانه فرهنگ و هنر، علوم اجتماعی و علوم انسانی، محیط ،  ی و مهارت ور ا و فن   نظریه 

بین این  توانند از  معرفی کند که ب   ان ی دانشجو   به را    ی مشخص   ی تخصص   ی رها ی مس   تواند علوم ارتباطات و ... دارد که می 
 کنند.   ای دروس موردعالقه خود را انتخاب رشته دروس میان 

کند: یکی لیست دروس ثابت و اجباری  عالوه بر این، مدل پیشنهادی، دو رویکرد برای برنامه درسی مشخص می 
االجرا است و لیست  الزم   1397که از سال    1392ال  که شامل دروس پایه و اصلی برنامه مصوب دانشگاه تهران س 

ای است که  رشته ای از دروس تخصصی و میان روز شود و شامل مجموعه تواند به پذیری که هر سال یا هر ترم می انعطاف 
   روزتر خواهد بود. پذیرتر و به ای بیشتر باشد انعطاف رشته بدون شك هرچه تعداد عناوین و موضوعات این دروس میان 

زمان  ، مدت زمان مناسب برای ارائه این دروس در دوره کارشناسی دغدغه دیگر پژوهشگران در این پژوهش بود 
های درسی نمونه  وتحلیل محتوای برنامه و نهایی. براساس تجزیه   انه ی ، م یی ابتدا :  شود   م ی سه مرحله تقس   به   تواند ی برنامه م 

جویان  دانش  ی ها و مهارت   ی گسترش دانش عموم  ی برا ی و پایه که  موم ع   ، دروس ها اکثر برنامه دهد که  ها نشان می یافته 
است   ابتدا ضروری  مرحله  در  اصلی و    یی را  م   ی معمار   دروس  انتظار  مختلف رود  ی که  و    ی ها فرصت و    باشد   متنوع 

  ی ها ، انتخاب یی در مرحله نها ی و  ان ی دهد را در مرحله م ی مختلف گسترش م   ی ها کشف تخصص   ی را برا جویان  دانش 
دهد،  می ارائه    ی تر افته ی توسعه   ی چارچوب نظر   و   رسد ی به نظر م   ی منطق تری را ارائه دهد که عالوه بر آن که  شرفته ی پ 

 . خواهد شد متمرکز    و واضح   روشن   ی ها تخصص   ا ی   ق ی عال   بر   ان ی انتخاب دانشجو 
 گردد: پیشنهاد می برنامه    مدت طول    در   اختیاری )انتخابی(   دروس   ص ی تخص   ی سه روش برا ،  طول مطالعه   در 
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های  فرصت   شود که به دلیل فراهم کردن ی م   ع ی توز   ، برنامه   های سال   در طول   یکپارچه طور  را به   ها انتخاب  -
 برتری دارد.    جویان، دانش تشخیص خواسته و آرزوهای    ی برا کافی  

خارج از  ها را  دوره   ن ی ا   گذراندن کند که  ی سال متمرکز م   ك ی   ا ی ترم    ك ی اختیاری )انتخابی( را در    دروس  -
 .  ند ک ی م   ل ی ه عنوان بخش فرعی تس برنامه به 

با توجه به    -زمان   ت ی برنامه بدون محدود   ق ی دروس اختیاری )انتخابی( از طر   ص ی تخص   ی را برا   ان ی دانشجو  -
واحدها  برا   ی تعداد  شرا   ی مجاز  از  فراتر  ترم  م   -ی اجبار   ط ی هر  دانشجو ی فراهم  که    ی دارا   ان ی کند 

 در زمان هستند.   ی شتر ی ب   ی ر ی پذ انعطاف 

 گیری و پیشنهاد نتیجه 
ها و ابزار  ترین مدل که از جمله مهم   است های تکاملی الگوهای آموزشی  یکی از ضرورت   ، های نوین آموزشی تجربه 
 .  است ای  رشته ثر از دانش میان أ آموزشی مت 

های پژوهش اثبات شد که  وتحلیل داده این پژوهش دو سؤال کلی و به دنبال آن سؤاالت فرعی دارد. در پی تجزیه 
ای، قادر به پاسخگویی به نیازهای جامعه و  رشته محتوای برنامه درسی کارشناسی معماری بدون گنجاندن دروس میان 

سازی محتوای برنامه درسی  ای، غنی رشد کشور و نیاز به تربیت معماران حرفه حرفه نخواهد بود و با توجه به روند روبه 
 روری است. ای ض رشته با دروس میان 

 در انتها دو مدل آموزشی پیشنهاد شد.  
های ایران و تفکیك تعداد واحدهای پایه، اصلی و تخصصی،  براساس تحلیل محتوای برنامه آموزشی در دانشگاه 

 عبارت است از: 
مدل نخست واحدهای برنامه درسی را به سه بخش دروس پایه و دروس اصلی و تخصصی بر پایه دروس   .1

صورت دروس  اختیاری، تقسیم گردد که بخش پایه مشترک و بخش تخصصی براساس نیاز جامعه و حرفه به 
صورت مشترک در بین  (. در این مدل، دروس پایه و اصلی ارائه شده به 6ای تعریف گردد )شکل  رشته میان 

واحد و دروس    20رنده  های اول و دوم قابل ارائه است؛ دروس پایه دربرگی دانشجویان رشته معماری در سال 
ای که مد نظر دارند، در بین  رشته توانند براساس دوره میان واحد درسی است و دانشجویان می   40اصلی نیز  

به کثرت   80 منجر  که  انتخاب کنند  انعطاف واحد دروس تخصصی  و  آموزش  نهایت  گرایی در  در  و  پذیری 
 گردد. منتهی به یك برنامه درسی نامحدود می 

الگوی     به در  براساس عناوین  برنامه درسی  دست فوق پیشنهاد عناوین دروس تخصصی  از تحلیل محتوای  آمده 
گیری در مورد عناوین دروس پایه و اصلی براساس محتوای برنامه درسی موجود بوده  های برتر است و تصمیم دانشگاه 

ه درسی مشارکتی و انتخابی است.  گنجد. در مدل پیشنهادی رویکرد برنام است و به طبع در چارچوب این مدل نمی 
به   بستری مناسب برای پاسخ  معماری،  آموزش  با  زمان شناسی، علوم شناختی و فلسفه، هم روان  آموزش  لزوم  تأکید بر 
 در  نظری  و  عملی  صرفًا های آموزش  میان  گسست موجود  شود و می  طراحی  محیطی  و  فرهنگی  اجتماعی،  نیازهای 

 کند. پر می  را  آموزش معماری  فرایند 
انعطاف  برای  ارائه راهکاری  بر  به برساخت مدل  پاسخ به سؤال دوم مبنی  این پژوهش منجر  پذیری آموزش در 

 رشتگی در آموزش گردید. آموزشی براساس نقش میان 
 



 95-112، 1شماره  نامهژه یو(، 1400) 18کارافن،  یفصلنامه علم                                             ...براساس یبرساخت مدل آموزش معمار

108 
 

 
 ای در آموزش معماری )ماخذ نگارندگان( . مدل پیشنهادی ادغام دروس میان رشته 6شکل  

 
در  رشتگی  با موضوع میان   ادغام دروس   ی شنهاد ی پ   مدل   6، شکل  پژوهش   ن ی موردبحث در ا موضوعات  ادغام    برای 

آن،    طول   که ی است  مکعب   شکل به    ی برنامه معمار   ك ی   ساختار پیشنهادی  مدل  در  دهد.  ی را نشان م   ی آموزش معمار 
دهنده  ارتفاع نشان ی پایه، اصلی و تخصصی و  ها دوره بیانگر  عرض  است،    برنامه پنج ساله   ك ی   که و مراحل برنامه    زمان 

 اختیاری )انتخابی( است.   ی ها به دوره   ی نسبت دروس اجبار 

های آخر دوره مطالعه افزایش یابد. در  ها در سال پذیری برنامه رود انعطاف انتظار می  با توجه به مدل پیشنهادی، 
شود، در حالی که دروس اصلی معماری ممکن است در مرحله میانی غالب  طول مرحله ابتدایی، دروس پایه ارائه می 

ای  طور فزاینده شوند که به می شود. در مرحله نهایی، دروس پیشرفته و تخصصی به صورت اختیاری )انتخابی( پیشنهاد  
  ق ی خود را از طر   ی ها یی توانند دانش، مهارت و توانا باید ب   جویان دانش کارآمد خواهند بود. عالوه بر این، براساس این مدل  

اختیاری )انتخابی( را که  قابل تغییر    دروس   ست ی ل   د ی ها با برنامه همچنین    اختیاری )انتخابی( توسعه دهند   ی ها دوره 
بس  با    ی ار ی شامل  متناسب  موضوعات  است از  حرفه  روز  ب نیازهای  از  تا  دهند  ارائه  انعطاف ه ،  و  بودن  آنها    ی ر ی پذ روز 

 حاصل شود.   نان ی اطم 
در    ای رشته میان ادغام دروس    برساخت مدل آموزشی براساس   برای   ی علم   ه ی با هدف فراهم آوردن پا پژوهش    ن ی ا 
  ت ی در تقو   تأثیر بسیاری موارد اختیاری )انتخابی(    ت ی ف ی و ک   ت ی کم .  است   ی معمار   ی دوره کارشناسی درس   ی ها برنامه 

 .  خواهد داشت   ی آموزش معمار 
های معماری در رابطه با میزان دانش، مهارت و توانایی موردنیاز برای ایجاد در یك  با توجه به زمان محدود برنامه 

بر موضوعات تخصصی تمرکز کنند، در عین  بازه زمانی خاص، پیشنهاد ما این است که اجزای اختیاری )انتخابی( عمدتًا  
 های پایه و اصلی حفظ شود. تری هم برای دوره حال بخش کوچك 

جنبه  ارزیابی  دروس  برای  است.  الزم  بیشتری  بررسی  و  دقت  )انتخابی(،  اختیاری  دروس  کیفی  و  کمی  های 
ته باشد دیدگاه مربیان نیز باید  های کیفی جهت پیشرفت دانشجویان باید توجه داش پیشنهادی عالوه بر آنکه به جنبه 

در این بین باید تالش شود تا یك سیستم آموزشی سازگار با نیازهای جامعه و حرفه ایجاد شود  . مورد بررسی قرار گیرد 
های نوآورانه برای مقابله با کمبود منابع بدون از بین بردن سطح کیفیت مورد نظر در آموزش  و عالوه بر این باید روش 

 معماری دنبال شود. 
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 ( ماخذ نگارندگان)ای و آموزش چند وجهی های زمینهبراساس رشته آموزشی. مدل 7شکل 

 
رشته  گذراندن  از  بعد  معماری  دانشجوی  پذیرش  دوم،  آموزشی  که  مدل  است  کارشناسی  مقطع  در  پایه  ای 

عه  های متعدد برخاسته از جام دهد موفقیت بیشتری در پاسخگویی نیازهای متعدد با ریشه های تحقیق نشان می یافته 
ای معماری بیشتر  ها دارا هستند، ماهیت فرارشته ای که هر یك از این رشته کسب کند. همچنین با توجه به زمینه 

-ای همگرا یا متقارب سعی در ایجاد دوره یابد و با بهره بردن از الگوی طراحی برنامه درسی بین رشته امکان ظهور می 
امید که این امر زمینه برای حرکت به سمت طراحی برنامه درسی  ای در سطح کارشناسی کرد، با این  های بین رشته 

ای در آموزش عالی ما ایجاد کرده باشد، با توجه به  رشته های دانش میان تلفیق و ادغامی در حوزه معماری و سایر حوزه 
از این مدل    توان های دانشی در آموزش عالی ما دارای خاصیت چند گرایشی بودن هستند، می اینکه بسیاری از حوزه 

التحصیالن این رشته شبیه به هم  های علوم در نظام آموزش عالی استفاده کرد. بر این اساس فارغ برای سایر حوزه 
برنامه  ارائه  با  و  بود  فرصت نخواهند  متفاوت،  برنامه های  انتخاب  در  دانشجویان  برای  را  بسیاری  با  های  مطابق  ای 

 علوم  مباحثی مانند  از  خود  ای رشته میان  ماهیت  دلیل  به  معماری  کند. حرفه ها و استعدادهایشان ایجاد می عالقمندی 

 طراحی بلکه  نهایی  محصول  تنها نه  نتیجه  در  برد؛ می  بهره  خود  بطن  در  هنر  و  انسانی  علوم  اجتماعی،  علوم  شناختی، 

 

 

 

 
 هنر و علوم رسانه علوم زیستی

 ای بر روند پذیرش دانشجورشتهنقش میان

 

 )پایه( زمینهرشته پیش

 

سطح 

کارشناس

 ی

 ای در معماریت فرارشتهامکان ظهور ماهی

 

 ایجاد فرصت انتخاب درس برای دانشجو طبق عالقه مندی و استعداد

 فرصت برای برگزاری دوره های بین رشته ای در سطح کارشناسیایجاد 

 

 روانشناسی

 و 

 علوم رفتاری

 

 سطح 

 کارشناسی

 جامعه شناسی اقتصاد ریاضیات فلسفه

 و 

 فرهنگ

 علوم رایانه

 رشتۀ تخصصی

 

 رشته معماری

 

 ایجاد فرصت برای آگاهی از تنوع ذاتی علوم
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آرمانی   و  ذهنی  محیط  یعنی  بالقوه،  محیط  بین  بگیرد. فاصله  قرار  بررسی  و  توجه  باید مورد  معماری  و  طراحی  فرایند 
 است.  فاصله زیادی  گیرد، می  قرار  برداری بهره  مورد  و  شود می  ساخته  که  محیطی  یعنی  بالفعل  محیط  و  طراح 
 اقتصادی، سیاسی و روانی  فرهنگی،  اجتماعی،  شرایط  که  شود  می  تبدیل  بالفعل  محیط  به  بالقوه  صورتی محیط  در   

 برد پیش  در  فیزیکی  محیط  تعاملی  نقش  طراحی،  موضوع  از  شود. اهمیت شناخت کافی  گرفته  نظر  در  محیط  مخاطبان 

 هستند.  عوامل  ترین مهم  تعامل از  این  از  جستن  بهره  همچنین  و  افراد  سرکوب  یا 

-برنامه های برتر که در آنها دانشجویان به دنبال  های تحقیق در مورد دانشگاه های پیشنهادی بر اساس یافته مدل 
ای که  گونه دهد، به ها می های مختلف علوم را به آن ای هستند و امکان آشنایی با رشته های کارشناسی فراگیر و گسترده 

های مختلف علوم کمك کند و  تر یا برای انجام مطالعات پیشرفته در حوزه ای آماده ها را برای دنیای واقعی و حرفه آن 
د تا از اجماع درونی به تنوع ذاتی علوم آگاه شوند، از این طریق یك آموزش چند  هایی را برای آنان ایجاد کن فرصت 

وجهی و خوب تلفیق شده را پشت سر گذارند و مهارت در زمینه آشنایی با فرایند حل مسئله که از طریق مراحل  
ده است را  های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل ش مختلفی چون حل مسئله، شناخت، محاسبه ارزش 

ای سبب انسجام محیط دانشگاهی در رشته معماری و پویایی نظام آموزشی و  رشته کسب کنند و بسط مطالعات میان 
 اصالح فرهنگ معماری خواهد شد.  
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