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 ده:یچك
نگارش سرفصل دروس برای آموزش مهندسی مهماری، به دلیل نیاز به 

های مختلف متهادل، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این رشته از رشتهارتباط 
مهندسی، علوم اجتماعی، اقتصادی و ... با پیچیدگی و دشواری توأم است. 
این مقاله سهی دارد با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی آشکار و 

و جدید دوره کارشناسی  مضمونی مفاهیم پایداری در سرفصل قدیم
هماری بپردازد و نکات ضهف و قوت هر یک از حیث توجه به مهندسی م

مفاهیم پایداری را بیان کند. در این تحقیق، تحلیل محتوای آشکار بر اساس 
 2016افزار کدهای مرتبط با مفاهیم اصلی پایداری و با استفاده از نرم

Maxqda  ،و تحلیل محتوای مضمونی پس از تشکیل پانل متخصصین
ج نشان داد که فراوانی تهداد مفاهیم مرتبط با بهد کالبدی انجام شد. نتای

های پایداری در سرفصل جدید نسبت به سرفصل قدیم کاهش و کلیدواژه
اجتماعی و اقتصادی پایداری در سرفصل جدید  -مؤکد بر دو بهد فرهنگی

اند. این در حالی است که تحلیل محتوای ضمنی حاکی از بیشتر شده
فرهنگی و توجه بیشتر به  -ین مرتبط با بهد اجتماعیتر شدن مضامکمرنگ

 مضامین کالبدی و اقتصادی سرفصل جدید در مقایسه با سرفصل قدیم دارد.
 

مهندسی مهماری، آموزش، پایداری، سرفصل جدیـد،  :کلیدیهای واژه
 .سرفصل قدیم

 

 

Abstract: 

Syllabus designing for teaching architectural 

engineering is a complicated and painstaking job due to 

the need for balanced relations as well as for affecting 

and taking effect from via as diverse disciplines as 

engineering, social sciences, economics, etc. Thus, the 

authors of the paper have applied content analysis 

method to study not only the implicit but also the 

explicit concepts of sustainability in the old and new 

syllabuses of undergraduate level of Iranian university 

architectural engineering courses in order to determine 

the sustainability-related strong and weak points of any 

of the above mentioned syllabuses. Hence, the explicit 

content analysis of the core issues in sustainability was 

carried out by Maxqda 2016 software. Moreover, the 

implicit content analysis was implemented through 

experts’ panel. The results revealed that the frequency of 

the physical aspects of the sustainability concept in the 

new syllabus was decreased in comparison to the old 

syllabus; while the emphatic socio-cultural and 

economic keywords were increased in the new syllabus. 

Furthermore it was revealed that based on the implicit 

content analysis the issues in socio-cultural aspects were 

faded much more and in contrary the issues in physical 

and economic aspects were much more accentuated in 

the new syllabus in comparison to the previous old one. 
 

Keywords: Architectural Engineering, Education, 

Sustainability, New Syllabus, former Syllabus. 
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 مقدمه

در آموزش مهماری، طراحی مهماری پایدار، بحثی اساسی و 
 یهاکنکاشپیچیده است که نیاز به مطالهات و  حالنیدرع

زیادی جهت آشنا کردن دانشجویان با زوایای مختلف آن دارد. 
آموزش مهماری پایدار در ایران، دارای مشکالتی از جنبه 

اگرچه دانشجویان در  کهیطوربهآموزشی است؛  یزیربرنامه
لی و کاربردی آگاهی دارند اما نقشه راه عم زمینه مهماری پایدار

تکنولوژیکی در مقاطع مختلف مهماری  یهاشرفتیپمتناسب با 
رغم علی(. Hosseini et al., 2008) تهریف نشده است

مهندسی که لزوم گنجاندن مباحث  هایرشتهبسیاری از 
اخیر بسیار  هایسالطی  آنهاتجدید پذیر در  هایانرژی

بسیاری در  یخألهااست، همچنان شاهد  قرارگرفته موردتوجه
. ریشه این میهستسرفصل دروس مهماری در این زمینه 

در وجود موانهی از قبیل تهاریف مبهم از  توانیممشکالت را 
مهماری پایدار، سردرگمی در مهنای پایداری و کمبود افراد 

 در این زمینه جستجو کرد.  متخصص

اصلی در زمینه آموزش مهماری پایدار در سه  یهاچالش
 :است یبررسقابلبخش 

بخش اول شامل گستردگی موضوعات مرتبط با مهماری 
، یشناسییبایزپایدار از قبیل موضوعات اجتماعی، فرهنگی، 

ی، اقتصادی و سیاسی است. در ضمن زیستمحیطشهری، 
مرتبط با خود را دارند.  یهارشاخهیزاز این موضوعات،  هرکدام

مختلف و  هایرشتهلذا استفاده از نظرات متخصصین 
 درباره پایداری، ضروری است. آنها یهالیتحل

و  1مباحث مربوط به علم مهماری رندهیدربرگبخش دوم 
و منابع  ستیزطیمحاست که بهد فیزیکی ساختمان بر  2اثری

که این بخش باید در رشته مهندسی  گذاردانرژی بر جای می
با واقع گردد. مهندس مهمار  موردتوجهخاص،  طوربهمهماری 

انتخاب سیستم ساختمانی، سیستم سرمایشی و گرمایشی، 
نقش  غیره،استفاده از منابع تجدیدپذیر یا غیر تجدیدپذیر و 

. کندمیدر پایداری و کاهش مصرف انرژی بنا ایفا  تأثیرگذاری
این مسئله بر اهمیت طراحی یکپارچه، فراگیر و آگاهانه از آثار 

 & Vassigh) کندمی تأکید هاسیستممتقابل 

Spiegelhalter, 2014 .) هایمهارتبخش سوم، توجه به 
دانشجویان مهماری یا مهندسین مهمار آینده و نحوه برقراری 

های مختلف مهندسی ) مهندسی عمران، ارتباط بین تخصص

                                                      
1. Architectural Science 
2. Footprint 

و از  کندمیمکانیک، انرژی، مدیریت و... ( با مهماری را گوشزد 
یندهای فرسایشی محاسباتی و امهماران در فر رکردنیدر گ

 . کندمیدیگر مهندسی، دوری  هایرشتهتخصصی 

مبحث پایداری، تئوری، سبک و یا جنبش جدیدی نیست. 
بلکه نگاه مجددی است به شیوه زندگی و بازبینی نگاه انسان 

توسهه  (.Khatami & Fallah, 2010) ندهیآبه جهان و 
جتماعی و یندی است که اهداف اقتصادی، اپایدار فرا

ی جامهه را در هر جا که ممکن است از طریق وضع زیستمحیط
، انجام اقدامات الزم و عملیات حمایتی با هم تلفیق هااستیس

که تلفیق امکان ندارد به بررسی رابطه  ییهرجاو در  کندمی
به عبارتی  (.Zahedi & Najafi, 2007) پردازدیم آنهابین 

است که نیازهای نسل حاضر را بدون  یاتوسهه»توسهه پایدار 
آینده، برای برآوردن نیازهای  یهاییتوانابه خطر انداختن 

 تاکنون (.Farhudi et al., 2011) کندمیبرآورده  «خودشان
متهددی در زمینه بررسی ابهاد مختلف پایداری  یهاپژوهش

ضمن بیان مفاهیم و  هاپژوهشصورت گرفته است. این 
پیشنهادی در  یهاهیروهر زمینه، اهداف و رویکردهای اصلی 
 دهندیممختلف پایداری ارائه  یهاجنبهراستای ارتقای 

(Benkari, 2013; Mahlabani, 2010 .) 

پایداری اجتماعی یکی از ابهاد توسهه پایدار است که اجماع 
نظر یا تهریف خاصی برای مهیارهای آن وجود ندارد. پایداری 

 میان ابهاد مختلف پایداری استرابطی  درواقعاجتماعی 
(Colantonio, 2008.) توسهه اقتصادی و  کهیدرحال

 ندیآیم حساببهی از اهداف توسهه پایدار زیستمحیط
(Assefa & Frostell, 2007 .) ارکان و مهیارهای متنوع

توسط محققین  شدهارائهپایداری اجتماعی از تهاریف 
است. پژوهشگران مختلف مهیارها و ارکان  استخراجقابل

 نیترمهمکه از  اندکردهمتهددی برای پایداری اجتماعی عنوان 
به عدالت، سالمت جامهه، مشارکت، آگاهی برای  توانیم آنها

پایداری و همبستگی اجتماعی، توجه به نیازهای اساسی مانند 
 یهابرنامهفردی، امکانات و  یهاتیظرفمسکن و درآمد، 

اجتماعی همچون هویت و  یهاتیظرفتفریحی، توجه به 
و تهامالت جمهی اشاره  هاسازمانمشارکت جمهی و توسهه 

 ,Assefa & Frostell, 2007; Mak & Peacock) نمود

2011; Murphy, 2012; Seghatoleslami, 2005 .)
، در زمینه آموزش مهماری مفاهیمی همچون: ملیت، وجودنیباا

 هایکلیدواژه نیترمهممیراث فرهنگی و ... از جامهه، هویت، 
(. 1)جدول  مرتبط با مقوله پایداری اجتماعی بیان شده است

بر اهمیت پایداری اجتماعی  تأکیدبا  زادفرخو  زادهحسن
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یکی از ابهاد مهم پایداری، به کمرنگ شدن جایگاه  عنوانبه
. این پژوهشگران بخش کنندیماشاره  هاپژوهشاین بهد در 

از مشکالت  موجود از قبیل از بین رفتن پویایی فضا،  یاعمده
مهماری و  یهاطیمحدر  غیرهروح زندگی، تهامالت جمهی و 

 دانندیمفضاهای شهری را مربوط به این مسئله 
(Hassanzadeh & Farokhzad, 2017.)  از دیدگاه

درک پیوستگی و ارمغان و گرجی مهلبانی، ناتوانی طراحان در 
اجتماعی مهماری و یا نیازها و انتظارات  -محتوای فرهنگی

در زمینه پایداری  هاپروژهکاربران، منجر به شکست بسیاری از 
 ,Armagan & Gorji-Mahlabani) اجتماعی گشته است

2009.) 
ی به بررسی حفاظت و تقویت پایه منابع زیستمحیطبهد 

طبیهت  -فیزیکی، بیولوژیکی، اکوسیستم و رابطه انسان
از اهداف اصلی  ستیزطیمح. تداوم و ارتقای سالمت پردازدیم

 ,Jafarian & Abdolhosseinpour) این رویکرد است

بر  عموماًی یک پروژه، زیستمحیطسنجش پایداری  (.2005
که در آن اثرات ناشی از  شودمی دهیسنجEIA 1 مبنای شاخص

بررسی و  ستیزطیمحانجام یک پروژه یا اثرات آن بر 
تا در هنگام انجام پروژه، با توجه به شناخت  گرددیم ینیبشیپ

وضهیت موجود و نوع اثرات، عملیات به صورتی انجام پذیرد تا 
 یهاشاخصوارد شود.  ستیزطیمحکمترین آسیب بر 

به سه دسته اصلی شاخص عملکرد  اًعمومی زیستمحیط
و  ESI 3 زیستمحیط، شاخص پایداری EPI 2 ستیزطیمح

 شوندمیتقسیم  EVI 4 زیستمحیط پذیریآسیبشاخص 
(Aghlami & Rad, 2018 .) هایپژوهشتاکنون 

مختلف  هایمقیاسی در زیستمحیطمتهددی در زمینه پایداری 
و ارکان و مهیارهای  شدهانجامکالن تا خرد )شهری، مهماری( 

 ;Aghlami & Rad, 2018) اندنمودهمرتبط را ارائه 

Hosseini et al., 2010 .) در این مقاله فاکتورها و مفاهیمی
 منظوربهغیره همچون: تهویه مطبوع، اقلیم، تراکم، اکولوژی و 

ی پایداری در آموزش مهماری مدنظر زیستمحیطبررسی بهد 
 .ردیگیمقرار 

پایداری اقتصادی به بررسی رشد اقتصادی و رفاه فرد و 
 پردازدیمجامهه از طریق استفاده بهینه و کارایی منابع طبیهی 

(Jafarian & Abdolhosseinpour, 2005)؛ 

                                                      
1  . Environmental Impact Assessment 
2. Environmental Performance Index 
3. Environmental Ship Index 
4. Environmental Vulnerability Index 

توسهه اقتصادی به جنبه اقتصادی توسهه اطالق  گریدیعبارتبه
که امکانات مادی برای رشد و تهالی انسان را فراهم  شودمی

پایداری اقتصادی  (.Alalhesabi et al., 2011) آوردیم
ایده پایداری بر مبنای خودبسندگی است که با  درواقع
در مصرف منابع، ضمن برآورده ساختن نیازهای  جوییصرفه

انسانی سهی در حفظ کیفیت و بقای زندگی انسانی دارد. 
بسیار مهم پایداری است  هایجنبهپایداری اقتصادی یکی از 

که ضرورت توجه به آن در زمینه آموزش مهماری امروزه 
. در این تحقیق مفاهیمی همچون: شودمیاحساس  شیازپشیب

د، بازچرخه سازی، بازیافت، حذف و چرخش ضایهات علم اقتصا
هستند که در مقوله ارتباط مهماری و  هایکلیدواژهو ... از 

و الزم است که در  شودمیپایداری اقتصادی به آنها پرداخته 
 (.1)جدول  شوند  واقع موردتوجهامر آموزش مهماری 

مهماری رشته ایست که ضمن طراحی فضاهایی ایده آل 
ربران، وظیفه پاسخگویی به نیازهای پایداری محیطی را برای کا

توجه به مقوالت پایداری  (.Gucyeter, 2016) بر عهده دارد
در مدارس مهماری از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چراکه 

تربیت و ارائه افرادی متخصص به جامهه است  فرایندنتیجه این 
مختلف در مسیر  هایپروژهکه در نقش یک مهمار، هدایتگر 

تالش »مقتضی و پاسخگو به اهداف توسهه پایدار خواهند بود. 
دانشجویان مهماری را با  تواندمیبرای آموزش مهماری پایدار 

مهمارانه در  یهاحلراهوظیفه سنگینشان، یهنی ارائه 
ی آشنا کند و زیستمحیطبرای کم کردن مشکالت  وسازساخت

، جایگاه این وسازساختاری در با هدف قرار دادن عوامل پاید
 & Khatami) «کند ترروشنعوامل را در ایده پردازی 

Fallah, 2010.) 
اهمیت پایداری در حیطه طراحی مهماری از آنجایی 

تصمیمات در این حوزه  نیترکوچککه  شودیممشخص 
به دنبال خواهد  درازمدتی مختلفی را در زیستمحیطپیامدهای 

در آموزش  (.Dehzad Rostami et al., 2020) داشت
مهماری پایدار، محتوای دروس، پل ارتباطی بین علوم 

طراحی با توسهه اجتماعی، اقتصادی و  هایمهارتساختمانی و 
برای  رونیازا (.Hosseini et al., 2008) استمحیطی 

 درسی برنامه به یک نتیجه ایده آل الزم است که یابیدست
 واوری فن پایداری، بین ارتباط از اولیه درک یک باید مهماری
 به دانشجویان ارائه دهد. را طراحی
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 (Benkari, 2013) کلمات کلیدی مرتبط با مفاهیم پایداری در مهماری .1جدول

Table1. Related keywords to sustainability concept in architecture 

 جنبه کالبدی )محیطی(

Physical aspect (environmental) 
 فرهنگی-جنبه اجتماعی

Social- cultural aspect 
 جنبه اقتصادی

Economic aspect 
 تهویه مطبوع

Air conditioning 

  ملیت
Nationality 

 سرمایش/گرمایش هایهزینه

Cooling / heating costs 
 اقلیم

Climate 
 جامهه

Society 
 زدایینمک

Desalination 
 تراکم )ترافیک، بافت شهری(

Density (traffic, urban context) 
 فرهنگ

Culture 
 علم اقتصاد

Economics 
 سایت -بستر

Context- site 
 شدنجهانی

Globalization 
 راندمان

Efficiency 
 سیستم سرمایشی/گرمایشی

Cooling/ heating system 

 میراث فرهنگی

Cultural heritage 
 تخمین

Estimation 

 (شناسیبوماکولوژی )

Ecology 
 هویت

Identity 

 آنالیز چرخه حیات

Life cycle analysis 

 محیط

Environment 
 ساکنان

Inhabitants 
 بازار

Market 
 گرم شدن زمین

Global warming 
 اسالم

Islam 
 بازچرخه سازی

Recycling 

 سبز

Green 
 محلی

Local 

 آنهاحذف و کاهش ضایهات و استفاده مجدد از 

Elimination, reduction and 

recycling of waste  

 منظر مناطق مختلف

Landscape of different areas 
 بومی

Native 
 

 مصالح

Material 
 مردم

People 
 

 آلودگی )هوا، آب، جو، صوتی(

Pollution (air, water, atmosphere, 

noise) 

 آلودگی )فرهنگی(

Pollution (cultural) 
 

 مهماری پایدار

Sustainable architecture 

 غیر مهاجر

Non-immigrant 
 

 هدررفت

Waste 
 کاربران

Users 
 

 سنتی 

Traditional 
 

 

متهددی در زمینه اهمیت و جایگاه  هایپژوهشتاکنون 
و راهکارهایی در این  شدهانجامپایداری در آموزش مهماری 

( Hosseini et al., 2008) ارائه شده است. حسینی هانهیزم
ضمن بررسی مشکالت آموزش مهماری در ایران، بر حوزه 
آموزش پایداری و کیفیت دروس مرتبط با این مقوله متمرکز 
شده است. این مقاله به ارائه نتایج آموزش دروس اقلیمی مقطع 

ذهنی و  تأثیرکارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق سنجش 
اسالمی در دانشجویان در سه دانشگاه هنر  جادشدهیاانگیزه 

تبریز، بوعلی همدان و آزاد همدان پرداخته است. نتایج 
حاکی از آشنایی سطحی و نظری دانشجویان با  آمدهدستبه

مفاهیم پایداری و عدم آگاهی عمیق و آموزشی عملی در اصول 

خاتمی ضمن (. Hosseini et al., 2008)مهماری پایدار دارد
بین انسان و  بر نقش اساسی مهماران در خلق رابطه تأکید

محیط، به وظیفه سنگین و نقش محوری آموزش و پژوهش 
. آموزش کندمی تأکیدمهماری در ایجاد کیفیت این رابطه 

مهماری پایدار، انتخاب شیوه طراحی مناسب در مهماری پایدار و 
در این  شدهارائهنوین، سه راهکار  هایفناوریاستفاده از 

ت عدیده ایست که بر حل بخشی از مشکال منظوربهپژوهش 
 اخیر شکل گرفته است هایدهه هایپیشرفتاثر تحوالت و 

(Khatami & Fallah, 2010.) 

( مواجهه سطحی با موضوع 2014ایرانمنش و خواجه پور )
و با نقد و  داندیماصالت آن  دکنندهیتهدمهماری پایدار را 
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آموزش مهماری پایدار، به ارائه راهبردهایی در  یشناسبیآس
تقویت »، «پرهیز از کمیت گرایی». پردازدیمحیطه آموزش 

توازن بین مفهوم گرایی و مصداق »، «اعتماد به دانش ضمنی
، «فردی دانشجو یهاییتواناتقویت، تهدیل و تکمیل »، «گرایی

شش  «پرهیز از تکلف در آموزش»و  «ارتقای قابلیت روانی»
حل مهضالت کنونی در این  منظوربهراهکار اساسی آموزشی 

 ,Iranmanesh & Khajehpour) باشندیمپژوهش 

به مقایسه جایگاه دروس پایداری در ( 2013) یوکسک (.2014
تا  2007مختلف مهماری کشور ترکیه از سال  هایدانشکده

پرداخته است. هرچند مطالهات صورت گرفته نشان از  2011
درسی پیشرفت جایگاه دروس پایداری در سرفصل 

از نظر او این رشد چندان  حالنیباامهماری دارد،  هایدانشکده
 .(Yüksek, 2013) باشدینم قبولقابل

مطالهه مفاهیم و راهبردهای مرتبط با پایداری در آموزش 
اخیر بوده است.  هایسالعالی موضوع مهم پژوهشی طی 

( با بررسی نیازهای آموزشی 2020دلنواز رستمی و همکاران )
مدیریت صنهتی و صنایع،  هایرشتهدانشجویان  زیستمحیط
. بر اساس نتایج اندپرداختهاین نیازها  بندیاولویتبه 

دانش و مسائل  هایمؤلفه، آنهاتوسط  آمدهدستبه
 باشندیماولویت  نیترمهم نیتأمی در زنجیره زیستمحیط

(Dehzad Rostami et al., 2020 .) کوچکیان و همکاران
آموزشی  هایرشتهدر تلفیق  مؤثر هایمؤلفه( به بررسی 2020)

. بر اساس اندپرداختهپایدار در رشته کشاورزی  زیستمحیط
علمی از  هایرشته، بسیاری از محتواهای آموزشی در آنهانتایج 

 .باشندیمبه مفاهیم توسهه پایدار  توجهیبقبیل کشاورزی 
بهد  تیاهمر ب تأکیدبا  و کوچکیان و همکاران کارنقره

که ارزیابی  کندمی تأکیداقتصادی پایداری در آموزش مهماری، 
آموزش به  یریگجهتکیفیت آموزش مهماری بر مبنای میزان 

کلی نظام و میزان موفقیت آن در تحقق  یهااستیسسمت 
 ;Noghrehkar, 2014) ردیگیماهداف کالن جامهه صورت 

Koochekian et al., 2020.)  
آموزشی  هایمؤلفه( به بررسی 2018همکاران )رباطی و 

که گنجاندن  آن استحاکی از  آنها. نتایج اندپرداختهپایدار 
یادگیری از طریق اندیشه ورزی  فرایندمفاهیم پایداری در 

می باشد  ریپذامکانشدن آموزش  یالمللنیبنقادانه و 
(Robati et al., 2018.) 

بر اهمیت بهد  تأکیدغریب پور و توتونچی مقدم با 
اجتماعی پایداری، وضهیت آشفته مهماری و فقدان  -فرهنگی

هویت فرهنگی در آثار مهماری و فضاهای زیستی در شهرهای 

امروزی را بهترین گواه بر مشکل عدم آشنایی مهماران با مبانی 
. این مشکل از دیدگاه پژوهشگران دانندیمفرهنگی کشور 

ایگاه فرهنگی در آموزش ریشه در مشکالت آموزشی و ضهف ج
 Gharibpour & Toutounchi) داردمهماری 

Moghaddam, 2017.) 
 

 پژوهش شناسیروش

دروس  هایسرفصلهدف این پژوهش بررسی ارتباط میان 
دوره کارشناسی مهندسی مهماری با مفاهیم پایداری و تغییرات 

در میزان توجه به این مفاهیم در سرفصل جدید  شدهحاصل
 نسبت به سرفصل قدیم می باشد. 

 از:  اندعبارتاصلی این پژوهش  سؤاالت

 دروس دوره کارشناسی مهندسی مهماری  1هایسرفصل
تا چه حدی با مباحث مفاهیم پایداری مهماری در 

 ارتباط است؟

  در سرفصل دروس دوره  شدهاعمالبا تغییرات
کارشناسی، میزان توجه به مفاهیم پایداری در سرفصل 
جدید در مقایسه با سرفصل قبلی چه تغییری کرده 

 است؟ 
نوع این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و تکنیک 

شامل  یبیترک یمحتوا لیتحلدر آن،  کاررفتهبهپژوهشی 
ار، می باشد. در روش آشک یآشکار و مضمون یمحتوا

اصطالحاتی که در متن برنامه درسی وجود دارد استخراج 
خاص را در  ییهاکلمهکه محقق وجود  صورتنیبد؛ شوندمی

. برای این منظور در مقاله حاضر از دینمایممتن جستجو و ثبت 
استفاده شده است.  بر اساس  Maxqda 2016 افزارنرم

کد از داخل متون دروس  صورتبه ییهاواژهپیشینه تحقیق، 
و میزان فراوانی هر کد در محتوای برنامه  بندیدستهاستخراج، 

محاسبه  افزارنرمدرسی قدیم و جدید کارشناسی مهماری توسط 
از  آمدهدستبه. بررسی تطبیقی فراوانی کدهای گرددمی

سرفصل جدید و قدیم میزان تکرار و جایگاه مفاهیم پایداری در 
 . دینمایمرا مشخص این دو سرفصل 

                                                      
تنظیم و به 1998سرفصل قدیم توسط گروه مهماری دانشگاه تهران در سال  .1

 2016تا  1998ی کشور درآمد. این سرفصل از سال زیربرنامهتصویب شورای عالی 
ی مهماری کل کشور اجرا شد و سرفصل جدید توسط گروه مهماری هادانشکدهدر 

ی زیربرنامهویب شورای عالی تنظیم و به تص 2014دانشگاه فردوسی مشهد در سال
ی مهماری هادانشکدهدر کل  2016-2017کشور درآمد. این سرفصل از نیمسال اول 

 ایران به اجرا درآمده است. 
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روش مضمونی، به دنبال فهم مهنای پنهان در متن و 
است که در میان جمالت وجود دارند. برای این  ییهامضمون

منظور از متخصصین مهماری در پانلی تخصصی خواسته شد تا 
با پایداری بحث شود. در  آنهادر زمینه سرفصل دروس و ارتباط 
در پانل  کنندهشرکتهماری این راستا، دو نفر از اساتید م

تخصصی مهماری بهد از مطالهه سرفصل و با توجه به مفاهیم 
کلیدی، پوشش هر درس را برای هر یک از مفاهیم پایداری 

فرهنگی و پایداری اقتصادی با سه -محیط، پایداری اجتماعی
گزینه بله، خیر، شاید مشخص نمودند. نظرات اشتراکی و 

 ماتریس مشخص گردید.  صورتبهافتراقی اساتید، 
این مقاله، سرفصل  یموردبررسمنابع مورد تحلیل و جامهه 

مصوب دوره کارشناسی مهندسی مهماری دانشگاه تهران در 
و همچنین سرفصل مصوب دوره کارشناسی 1998سال 

ی م 2016ماری دانشگاه فردوسی مشهد در سال مهندسی مه
. سرفصل جدید از اندشدههدفمند انتخاب  صورتبهباشد که 

   -2017ابالغ و از نیمسال اول  هادانشگاهبه  2016سال 
مهماری به اجرا درآمد. در  هایدانشکدهتوسط تمامی 2016
 -صورت گرفته دروس پایه و همچنین دروس اصلی هایتحلیل

جامهه مورد بررسی انتخاب  عنوانبهتخصصی هر دو سرفصل 
 شدند.

اهیم پایداری به تفکیک نوع برای تحلیل ابتدا فراوانی مف
دروس )اصلی و پایه( مشخص و سپس فراوانی واحدهای 
درسی در ارتباط با زیرمقوالت پایداری تبیین گردید. 

امکان  آمدهدستبهکمی  هایخروجی ایمقایسه لیوتحلهیتجز
بررسی تطبیقی دو سرفصل از منظر توجه به مقوالت پایداری را 

 نمود.  ریپذامکان
 داوراننجش پایایی و محاسبه ضریب توافق برای س

از آزمون اسکات، فرمول کاپا، فرمول آلفای کریپندروف  توانیم
 منظوربهو همبستگی مومان استفاده نمود. در این مقاله 

سنجش قابلیت اعتماد ارزیابی از آزمون اسکات استفاده شده 
 بر را انتظار مورد توافق یا شانسی توافق است. ضریب اسکات

 مورداستفاده طبقه یک خاص یهاارزش که دفهاتی پایه
بنابراین توافق مورد انتظار بر پایه ؛ کندمیمحاسبه  اندقرارگرفته

زیر  صورتبهاسکات  𝑃𝑖. فرمول  دیآیمنظریه احتمال به دست 
 (.Riffe et al., 2005) می باشد

 

𝑃𝑖=
𝑂𝐴%−𝐸𝐴%

1−𝐸𝐴%
                

 OA% و شدهمشاهدهتوافق  درصد EA%  درصد توافق
مورد انتظار است. پایایی آزمون منوط به ضریب اسکات باالتر 

با توجه به مهیارهای قضاوت در مورد ضریب پایایی می  0.6از 
بررسی مفاهیم پایداری در  منظوربه (.Stemler, 2001) باشد

و  هامقولهسرفصل دوره کارشناسی مهندسی مهماری، ساخت 
کرسی  بندیطبقهیف زیرمهیارها الزامی بود. بدین منظور از تهر

پایداری یونسکو در دانشگاه فنی کاتالونیا استفاده گردید و سه 
ی( زیستمحیطفرهنگی، اقتصادی و  -مقوله اصلی )اجتماعی

(. Segalàs, 2009) برای بررسی مفاهیم پایداری تهریف شد
صورت گرفته  هایپژوهشبرای ساخت زیرمهیارها با مراجهه به 

در این زمینه، مفاهیم و زیرمقوالت مربوط به هر مفهوم 
 .استخراج شدند

 

 تحلیل محتوا به روش آشکار
تحلیل محتوای آشکار با تمرکز بر روی قواعد آشکار و مشخص 

 کنترلقابل یهاداده، امکان تقلیل محتوای فراوان به متندرون
کمی یا آشکار، ناخودآگاه و . تحلیل محتوای آوردمیرا فراهم 

 Riffe) مختلف کاربرد دارد هایرشتهغیرکنش پذیر بوده و در 

et al., 2005.)  در گام اول این مقاله از روش تحلیل محتوای
مقایسه سرفصل قدیم و جدید رشته  منظوربهآشکار )کمی( 

مهماری از منظر توجه به مفاهیم پایداری استفاده شد. در این 
فرهنگی، -مهیارهای مرتبط با سه بهد اجتماعیراستا، زیر

اقتصادی و کالبدی پایداری مشخص شدند. سپس، با تهریف 
 افزارنرم، فراوانی هر مفهوم توسط افزارنرمبرای  هاکلیدواژهاین 

برای سرفصل جدید و قدیم محاسبه گردید. سپس، مفاهیم 
مرتبط با هر زیرمهیار از داخل سرفصل دروس استخراج و 

 شدند.  بندیتهدس

مهیارهای اصلی پایداری، زیرمهیارها، مفاهیم مربوطه و 
ارائه شده است.  2-3دروس مرتبط با هر مفهوم در جدول 

تهداد واحدهای درسی مرتبط با مفاهیم  1-2 ایمیلهنمودارهای 
تخصصی و دروس پایه  -پایداری را به تفکیک دروس اصلی

. مجموع واحدهای درسی مرتبط با زیرمهیارهای دهندمینشان 
ارائه شده است. بررسی تطبیقی  3-4پایداری در نمودارهای 

کمی میزان پیشرفت یا پسرفت  هایخروجینمودارها و 
سرفصل جدید در مقایسه با سرفصل قدیم از منظر توجه به 

 .دهدیممقوالت مختلف پایداری را نشان 
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 اسی مهندسی مهماری )سرفصل قدیم(دوره کارشن 1998مهیارها، مفاهیم مرتبط با پایداری و دروس مرتبط با هر مفهوم در سرفصل سال  .2جدول
Table 2. Criteria, related concepts to sustainability and relevant subjects to each concept in the former 

syllabus of Architectural Engineering (1998) 
تعداد درس/ 

 مجموع واحد

Number of 

lessons / total 

number of 

courses 

 دروس مرتبط با هر مفهوم

Related lessons to each concept 

 مفاهیم مرتبط با هر زیر معیار

Related concepts to each sub-criteria 

معیارهای مرتبط زیر 

 با پایداری

Sustainability 

related sub-

criteria 

معیارهای مرتبط 

 با پایداری

Sustainability 

related 

criteria 

 واحد 23درس/  7

7 subjects/ 23 

credits 

 5تحلیل فضاهای شهری، طراحی مهماری 

Analysis of urban spaces, 

Architecture design studio 5 

 جنبه هویتی 
Aspect of identity 

 -جنبه اجتماعی

 انسانی
Socio-human 

aspect 

 -جنبه اجتماعی

 فرهنگی

Socio-cultural 

aspect 

 5طراحی مهماری 
Architecture design studio 5 

 فضاهای جمهی 
Social spaces 

 5طراحی مهماری 
Architecture design studio 5 

 نیازهای ساکنین 

Needs of residents 

 درک و بیان محیط 

Environmental Communication 

 توصیف فضای اجتماعی 

Description of the social space 

 انسان، طبیهت مهماری 

Man, Nature, and Architecture 

 طراحی مهماری و عوامل انسانی 

Architectural design and human factors 

 تحلیل فضاهای شهری 

Analysis of urban spaces 

 احساس مکان 

Sense of space 
 مهماری جهان

World Architecture 

 گیری های اجتماعی شکلزمینه

Social contexts of formation 

  2روستا 

Rural Architecture 2 

 سنن و روابط اجتماعی 

Traditions and social relations 

 2طراحی مهماری 

Architecture design studio 2 

 شرایط اجتماعی 

Social condition 

 2طراحی مهماری 

Architecture design studio 2 

  ساکن ریغروحی افراد ساکن -شرایط سنی

Age-psychological conditions of non-

resident and residents 

 واحد 19درس/  6

6 subjects/ 19 

credits 

 کارگاه مصالح و ساخت 

Building Materials Workshop 

 ی مهماری سنتی ایران هاوهیش

Methods of traditional Iranian architectural  

 -جنبه تاریخی

 اجتماعی
Socio-historic 

aspect 

 آشنایی با مرمت ابنیه 

Introduction to building restoration 

 مرمت بناهای تاریخی فرهنگی 

Restoration of cultural and historical 

monuments 
 برداشت از بناهای تاریخی 

Historical buildings  measurement 

 مصادیق مهماری اسالمی ایران 
Examples of Islamic architecture in Iran 

 مهماری اسالمی 

Islamic architecture 

 هویت اسالمی در بناها 
Islamic identity in the buildings 

 آشنایی با مهماری مهاصر 

Introduction to contemporary 

architecture 

 اجتماعی مهماری-ی تاریخیهاشهیر

Historical-social roots of architecture  

 2 طراحی مهماری 

Architecture design studio 2 

 اعتقادی 

Doctrinal 

 واحد 30درس/  7

7 subjects/ 30 

credits 

 1 روستا

Rural architecture 1 

 گیریاجتماعی شکل-عوامل فرهنگی

Socio-cultural factors of formation the 

 جنبه فرهنگی

Cultural aspect 

 مبانی نظری مهماری 

Architectural theories 

 رابطه مهماری و فرهنگ 

The relationship between architecture and 

culture 

 2 طراحی مهماری

Architecture design studio 2 

 فرهنگی 

Cultural 

 3 طراحی مهماری

Architecture design studio 3 

 ابهاد فرهنگی و بیانی مهماری 

Cultural and expressive dimensions of 

architecture 

 طرح نهایی

Final project 

 عوامل فرهنگی/ هنری

Cultural / artistic factors 

 5تحلیل فضاهای شهری، طراحی مهماری 
Analysis of urban spaces, 

Architecture design studio 5 

 شرایط اجتماعی/ فرهنگی

Social / cultural conditions 

 واحد 9درس/  3-

3 subjects/ 9 

credits 

 مدیریت تشکیالت کارگاهی 

Construction management & 

organization 

 تخمین هزینه 

Cost estimation اقتصاد در اجرا 

Economics in 

execution 

جنبه 

 اقتصادی

Economic 

aspect 

 مدیریت تشکیالت کارگاهی 

Construction management & 

organization 

 راندمان کار 

Work efficiency 
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تعداد درس/ 

 مجموع واحد

Number of 

lessons / total 

number of 

courses 

 دروس مرتبط با هر مفهوم

Related lessons to each concept 

 مفاهیم مرتبط با هر زیر معیار

Related concepts to each sub-criteria 

معیارهای مرتبط زیر 

 با پایداری

Sustainability 

related sub-

criteria 

معیارهای مرتبط 

 با پایداری

Sustainability 

related 

criteria 

 مصالح ساختمانی 

Building materials 

 و مسائل اقتصادی مصالح  هانهیهز

Costs and economics of materials 

 2 طراحی مهماری

Architecture design studio 2 

 توجه به اقتصاد ساخت 

Consideration of construction economics 

 واحد 19درس/  6

6 subjects/ 19 

credits 

 2ساختمان 

Building construction 1 

 اقتصادی بودن فرمها 

Economic aspects of forms 

اقتصاد در طراحی 

 معماری

Economics in 

architectural 

design 

 انسان، طبیهت مهماری

Human , nature and architecture 

 طراحی مهماری و عوامل انسانی 

Architectural design and human factors 

 5طراحی مهماری 
Architecture design studio 5 

 های اقتصادی ویژگی

Economic features 
 متره و برآورد 

Cost estimation 

 مسائل اقتصادی طرح 

Economic aspects of the design 

 1 روستا

Rural architecture 1 

 گیری روستا عوامل اقتصادی شکل

Economic factors of village formation 

 3 طراحی مهماری

Architecture design studio 3 

 ها مسائل اقتصادی طرح

Economic issues of the design 

 واحد 3درس/  1

1 subjects/ 3 

credits 

 طراحی فنی

Building technical design  

 کارایی اقتصادی 

Economic efficiency 

 کارایی

Performance 

 درس/ 10

 واحد 34

10 subjects/ 34 

credits 

 کارگاه مصالح و ساخت 

Building Materials Workshop 

 گیری مهمارینقش مصالح در شکل

The role of materials in the formation of 

architecture  

 مصالح

Material 

 جنبه کالبدی

Physical 

aspect 

، مقدمات 1مهماری، مقدمات طراحی 2ساختمان
، طراحی 3، طراحی مهماری2طراحی مهماری

 فنی، آشنایی با مهماری جهان 

Building construction 2, Introduction 

to Architecture 1, Introduction to 

Architecture 2, Architecture design 

studio 2, Architecture design studio 

3, Building technical design, 

Introduction to world architecture 

 مصالح 

Material 

 مصالح ساختمان 

Building materials 

 انتخاب بهینه مصالح 

Optimal choice of materials 

 2روستا 

Rural architecture 2 

 مصالح و روش ساخت بومی 

Native materials and manufacturing 

methods 
 1 ساختمان

Building construction 1 

 نقش مواد و مصالح در ساختمان

The role of materials in the building  
 آشنایی با مهماری مهاصر 

Introduction to contemporary 

architecture 

 مصالح جدید 

Novel materials 

 واحد 28درس/  9

9 subjects/ 28 

credits 

 محیط، درک و بیان 2بیان مهماری 

Architectural communication 2, 

Environmental communication   

 درک محیط 

Perception of environment 

ط
حی

ک م
در

 

P
ercep

tio
n

 o
f en

v
iro

n
m

en
t

 

ی
حیط

جنبه م
 

E
n

v
iro

n
m

en
tal asp

ect 
 

 1 بیان مهماری

Architectural communication 1 

 درک محیط و طراحی از آن 

Perception of environment and designing it 
 ، انسان، طبیهت، مهماری 1طراحی مهماری

Architecture design studio 1, Human 

, nature and architecture  

 محیط

Environment  

 آشنایی با مهماری اسالمی 

Introduction to Islamic architecture 

 بناهای اسالمیمبانی کالبدی )محیطی( حاکم بر مهماری 

Physical principles of Islamic architecture 
 ( و صداتأسیسات الکتریکی )نور 

Electrical acoustics 

 صدا در محیط و فضای زندگی 

Sound in the environment and living spaces 
 5طراحی مهماری 

Architecture design studio 5 

 های سایت ویژگی

Site features 
 تحلیل فضاهای شهری

Analysis of urban spaces 

 محیط طبیهی 

Natural environment 
 تحلیل فضاهای شهری 

Analysis of urban spaces 

 محیط مصنوع 

Artificial environment 
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تعداد درس/ 

 مجموع واحد

Number of 

lessons / total 

number of 

courses 

 دروس مرتبط با هر مفهوم

Related lessons to each concept 

 مفاهیم مرتبط با هر زیر معیار

Related concepts to each sub-criteria 

معیارهای مرتبط زیر 

 با پایداری

Sustainability 

related sub-

criteria 

معیارهای مرتبط 

 با پایداری

Sustainability 

related 

criteria 

 واحد 31درس/  7
7 subjects/ 31 

credits 

، طراحی مهماری 5طرح نهایی، طراحی مهماری 
، مقدمات 1، مقدمات طراحی مهماری 2، روستا 3

 ، تنظیم شرایط محیطی 2طراحی مهماری 

Final project, Architecture design 

studio 5, Architecture design studio 

3, Rural architecture 2, Introduction 

to Architecture 1, Introduction to 

Architecture 2, Environmental 

control of buildings  

 شرایط اقلیمی 

Climatic condition 

ح
م

ی
 ط

ث اقل
و مباح

می
 ی

E
n
v

iro
n

m
en

t an
d

 

clim
atic issu

es
 

 واحد 32درس/  9

9 subjects/ 32 

credits 

، انسان، طبیهت و 2، روستا 1طراحی مهماری 
 مهماری 

Architecture design studio 1, Rural 

architecture 2, Human, nature and 

architecture  

 بستر

Context 

ی
ط و طراح

حی
م

 
E

n
v

iro
n

m
en

t an
d

 d
esig

n
 انسان، طبیهت و مهماری  

Human, nature and architecture 

 همزیستی مهماری با محیط طبیهی 

Coexistence of architecture with the natural 

environment 

، طراحی مهماری 5طراحی فنی، طراحی مهماری 
4 

Building technical design, 

Architecture design studio 5, 

Architecture design studio 4  

 شرایط محیطی 

Environmental conditions 

 4طراحی مهماری 

Architecture design studio 4 

 محیط و بستر طرح 

Environment and design context 
 مبانی نظری مهماری 

Architectural theories 

 طبیهت و یادگیری از آن 

Nature and learning from nature 
 1ساختمان 

Building construction 1 

 استقرار ساختمان در سایت 

Establishment of building on the site 

 2طراحی مهماری 

Architecture design studio 2 

 تطبیق با شرایط بوم محیط

Adaptation with the vernacular conditions 

of the environment 

 واحد 13درس/  3

3 subjects/ 13 

credits 

 1مقدمات طراحی مهماری 

Introduction to Architecture 1 

 روشنایی 

Lighting نور 

light )طرح نهایی، تأسیسات الکتریکی )نور و صدا 

 Final project, Electrical acoustics  

 نور 

Light 

 واحد 4درس/  2

2 subjects/ 4 

credits 

 آشنایی با مهماری جهان

 Introduction to world architecture 

 های ساخت ها و روشتکنیک

Manufacturing techniques and methods 
مبانی فکری و 

 های ساختروش
Subjective basics 

and construction 

methods 

 مهماری مهاصر آشنایی با 

Introduction to contemporary 

architecture 

 های فکری مهماری ریشه

Intellectual roots of the architecture 

 واحد 21درس/  6

6 subjects/ 21 

credits 

 تأسیسات مکانیکی 

Mechanical systems 

 ی رسانآب

Water supply 

 تأسیسات

Installations 

 تأسیسات مکانیکی 

Mechanical systems 

 گرمایش/سرمایش 

Heating/ cooling 
 تأسیسات مکانیکی 

Mechanical systems 

 تهویه مطبوع 

Air conditioning 
 تنظیم شرایط محیطی 

Environmental control of buildings 

 تهویه 

Ventilation 
 4 طراحی فنی،  طراحی مهماریطرح نهایی، 

Final project, Building technical 

design, Architecture design studio 4  

 نظام تأسیسات 

Installation system 

 2ساختمان 

Building construction 2 

 های تأسیساتی سیستم

Installation system 

 واحد 8درس/  2

2 subjects/ 8 

credits 

 تنظیم شرایط محیطی 

Environmental control of buildings 

 های تجدیدپذیر و  تجدیدناپذیرانرژی

Renewable and non-renewable energies انرژی 

Energy  طرح نهایی 

Final project 

 انرژی 

Energy 

 واحد 5درس/  2

2 subjects/ 5 

credits 

 1ساختمان 

Building construction 1 

 مناظر 

Landscape منظر 

Landscape  جزئیات اجرایی و منظر 2ساختمان 
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تعداد درس/ 

 مجموع واحد

Number of 

lessons / total 

number of 

courses 

 دروس مرتبط با هر مفهوم

Related lessons to each concept 

 مفاهیم مرتبط با هر زیر معیار

Related concepts to each sub-criteria 

معیارهای مرتبط زیر 

 با پایداری

Sustainability 

related sub-

criteria 

معیارهای مرتبط 

 با پایداری

Sustainability 

related 

criteria 

Building construction 2 Executive details and landscape 

 واحد 6درس/  2

2 subjects/ 6 

credits 

 1روستا 

Rural architecture 1 

 بافت روستا 

Rural built-up landscape بافت روستا 

Rural built-up 

landscape 
 2روستا 

Rural architecture 2 

 طراحی در بافت روستا

Design in the context of the village 

 واحد 15درس/  4

4 subjects/ 15 

credits 

 2 ، طراحی مهماری5طراحی مهماری 

Architecture design studio 5, 

Architecture design studio 2 

 بافت شهری 

Urban texture 

محیط و بافت 

 شهری

Environment and 

urban built-up 

landscape 

 ریزی کالبدی آشنایی با مبانی برنامه

Introduction to principles of urban 

planning 

 محیط و بافت شهری

 Environment and urban built-up landscape 

 ریزی کالبدی آشنایی با مبانی برنامه

Introduction to principles of urban 

planning 

 تراکم شهری 

Urban density 

 تحلیل فضاهای شهری

Analysis of urban spaces 

 فضا و بافت شهری 

Space and urban built-up landscape 

 
 مهندسی مهماری )سرفصل جدید(سی دوره کارشنا 1395مهیارها، مفاهیم مرتبط با پایداری و دروس مرتبط با هر مفهوم در سرفصل سال .3جدول

Table 3. Criteria, related concepts to sustainability and relevant subjects to each concept in the new syllabus 

of Architectural Engineering (2016) 
تعداد درس/ مجموع 

 واحد

Number of lessons 

/ total number of 

courses 

 هر مفهومدروس مرتبط با 

Related lessons to each concept 

 مفاهیم مرتبط با هر زیر معیار

Related concepts to each sub-criteria 

زیر معیارهای 

 مرتبط با پایداری

Sustainability 

related sub-

criteria 

معیارهای مرتبط 

 با پایداری

Sustainability 

related 

criteria 

 واحد 34 درس/ 11

11 subjects/ 34 

credits 

مهماری  -1مهماری مهاصر  -5طراحی مهماری 
طراحی فضاهای  -1مهماری اسالمی -2مهاصر 

 شهری

Architecture design studio 5, 

Introduction to contemporary 

architecture 1, introduction to 

contemporary architecture 2, 

Islamic architecture 1, Urban spaces 

design 

 جنبه هویتی
Aspect of identity 

 -جنبه اجتماعی

 انسانی
Socio-human 

aspect 

 -جنبه اجتماعی

 فرهنگی

Socio-

cultural 

aspect 

 5طراحی مهماری 

Architecture design studio 5 

 فضاهای جمهی
Social spaces 

 5طراحی مهماری 

Architecture design studio 5 
 زندگی اجتماعیتهامالت و 

Interactions and social life 
 طراحی فضاهای شهری -5طراحی مهماری 

Architecture design studio 5, Urban 

space design 

 نیازهای ساکنین

Needs of residents 

 -مبانی نظری مهماری -طراحی در مهماری فرایند
 ریزی فضاهای شهریمبانی برنامه

Design process in architecture, 

Architectural theories, Basics of 

urban space planning 

 عوامل انسانی
Human factors 

 -طرح نهایی -5طراحی مهماری  -2طراحی مهماری 
ریزی فضاهای مبانی برنامه - 2مهماری اسالمی

 طراحی فضاهای شهری -شهری

Architecture design studio 2, 

Architecture design studio 5, Final 

project, Islamic architecture 2, 

Basics of urban space planning, 

Urban space design 

 شرایط اجتماعی

Social condition 

 مبانی نظری مهماری -طراحی در مهماری فرایند

Design process in architecture, 

Architectural theories 

 جامهه

Society 



 85                                 1400 زمستان، دومشماره هم، سال د ،زیست و توسهه پایدارآموزش محیطفصلنامه علمی 

 

تعداد درس/ مجموع 

 واحد

Number of lessons 

/ total number of 

courses 

 هر مفهومدروس مرتبط با 

Related lessons to each concept 

 مفاهیم مرتبط با هر زیر معیار

Related concepts to each sub-criteria 

زیر معیارهای 

 مرتبط با پایداری

Sustainability 

related sub-

criteria 

معیارهای مرتبط 

 با پایداری

Sustainability 

related 

criteria 

 2طراحی مهماری 

Architecture design studio 2 

 شرایط رفتاری

Behavioral conditions 

 5طراحی مهماری 

Architecture design studio 5 

 های فردی و اجتماعی ساکنینفهالیت

Individual and social activities of 

residents 

 2طراحی مهماری 

Architecture design studio 2 

 روحی افراد ساکن غیرساکن-شرایط سنی

Age-psychological conditions of 

non-resident and residents 

 واحد35درس/ 11

11 subjects/ 35 

credits 

 1مهماری اسالمی 

Islamic architecture 1 

 هویت اسالمی در بناها
Islamic identity in the buildings 

 -جنبه تاریخی

 اجتماعی
Socio-historic 

aspect 

مهماری  -1مهماری مهاصر  -4طراحی مهماری 
 آشنایی با مهماری جهان -2مهاصر 

Architecture design studio 4, 

Introduction to contemporary 

architecture 1, Introduction to 

contemporary architecture 2, 

Introduction to world architecture 

 اجتماعی مهماری-های تاریخیریشه

Historical-social roots of architecture 

 2مهماری اسالمی -2طراحی مهماری 
Architecture design studio 2, 

Islamic architecture 2 

 مذهبی -اعتقادی
Doctrinal and religious 

مقدمات طراحی مهماری  -2مقدمات طراحی مهماری 
مهماری  -1مهماری اسالمی -2مهماری مهاصر  -3

 2اسالمی

Introduction to Architecture 2, 

Introduction to Architecture 3, 

Introduction to contemporary 

architecture 2, Islamic architecture 

1, Islamic architecture 2 

 مصادیق مهماری ایران
 مهماری اسالمی ایرانمصادیق 

Samples of Iranian architecture 

Samples of Islamic architecture in 

Iran 

 مصالح ساختمانی -آشنایی با مهماری جهان 

Introduction to world architecture, 

Building materials 

 مصادیق تاریخی

Historical samples 

 انسان، طبیهت و مهماری

Human, nature and architecture 

 مهماری سنتی در ارتباط با طبیهت
Traditional architecture in relation 

with nature 

 واحد 39درس/ 12
12 subjects/ 39 

credits 

طراحی  -3طراحی مهماری  -2طراحی مهماری 
طراحی در  فرایند -2مهماری مهاصر  -5مهماری 
طراحی فضاهای  -مبانی نظری مهماری -مهماری

 مهماری بومی -شهری

Architecture design studio 2, 

Architecture design studio 3, 

Architecture design studio 5, 

Introduction to contemporary 

architecture 2, Design process in 

architecture, Architectural theories, 

Urban space design, Vernacular 

architecture 

 فرهنگی

Cultural 

 جنبه فرهنگی
Cultural aspect 

 2طراحی مهماری 

Architecture design studio 2 
 هویت فرهنگی

Cultural identity 
 2مهماری اسالمی 

Islamic architecture 2 
 تاریخی -میراث فرهنگی

Cultural- historical heritage 
 2آشنایی با مهماری مهاصر 

Introduction to contemporary 

architecture 2 

 های فرهنگیچالش

Cultural challenges 

 3طراحی مهماری 
Architecture design studio 3 

 ابهاد فرهنگی و بیانی مهماری

Cultural and expressive aspects of 

architecture 

طرح  -3طراحی مهماری  -طبیهت و مهماریانسان، 
 نهایی

Human, nature and architecture, 

 عوامل فرهنگی/ هنری

Cultural-artistic factors 
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تعداد درس/ مجموع 

 واحد

Number of lessons 

/ total number of 

courses 

 هر مفهومدروس مرتبط با 

Related lessons to each concept 

 مفاهیم مرتبط با هر زیر معیار

Related concepts to each sub-criteria 

زیر معیارهای 

 مرتبط با پایداری

Sustainability 

related sub-

criteria 

معیارهای مرتبط 

 با پایداری

Sustainability 

related 

criteria 

Architecture design studio 3, Final 

project 

 مهماری بومی

Vernacular architecture 
 شرایط اجتماعی/ فرهنگی

Social- cultural conditions 

 واحد 9درس/  3
3 subjects/ 9 

credits 

مدیریت تشکیالت  -طراحی در مهماری فرایند
 کارگاهی

Design process in architecture, 

Construction management & 

organization 

 مدیریت زمان و هزینه

Time and cost management اقتصاد در اجرا 
Economics in 

execution 

 جنبه اقتصادی

Economic 

aspect 

 طراحی مهماری 

Architecture design studio 2 

 توجه به اقتصاد ساخت

Consideration of construction 

economics 

 واحد 31درس/  9

9 subjects/ 31 

credits 

 

مبانی نظری  -طرح نهایی -5طراحی مهماری 
 مهماری

Architecture design studio 5, Final 

project, Architectural theories 

 های اقتصادیویژگی

Economic features 

اقتصاد در طراحی 

 معماری

Economics in 

architectural 

design 

 -1 مهماری اسالمی -مهماری جهانآشنایی با 
 -طراحی فضاهای شهری -2 مهماری اسالمی

 مهماری بومی
Introduction to world architecture, 

Islamic architecture 1, Islamic 

architecture 2, Urban space design, 

Vernacular architecture 

 عوامل مؤثر اقتصادی

Effective economic factors 

 3طراحی مهماری 

Architecture design studio 3 

 هامسائل اقتصادی طرح

Economic issues of designs 

 واحد 4درس/  2
2 subjects/ 4 

credits 

 مقررات ملی ساختمان -1ساختمان 

Building construction 1, National 

building regulations 

 کارایی اقتصادی

Economic efficiency 
 کارایی

Performance 

 واحد35درس/  10
10 subjects/ 35 

credits 

مقدمات طراحی مهماری  -2مقدمات طراحی مهماری 
3 

Introduction to Architecture 2, 

Introduction to Architecture 3 

 گیری مهمارینقش مصالح در شکل

The role of materials in the 

formation of architecture 

 مصالح
Material 

 جنبه کالبدی

Physical 

aspect 

 -2طراحی مهماری  -1مقدمات طراحی مهماری
 -طراحی در مهماری فرایند -3طراحی مهماری 

مقررات   2ساختمان  -1ساختمان -مصالح ساختمانی
 ملی ساختمان

Introduction to Architecture1, 

Architecture design studio 2, 

Architecture design studio 3, Design 

process in architecture, Building 

materials, Building construction 1, 

Building construction 2, National 

building regulations 

 مصالح

Materials 

 مصالح ساختمانی

Building materials 
 انتخاب بهینه مصالح

Optimal choice of materials 
 مصالح ساختمانی

Building materials 
 تناسب مصالح با کاربری

Proportion of materials with function 
 1ساختمان 

Building construction 1 

 نقش مواد و مصالح در ساختمان

Role of materials in the building 

 مصالح ساختمانی

Building materials 

 مصالح جدید

Novel materials 

 واحد 28درس/ 9

9 subjects/ 28 

credits 

 1بیان مهماری 

Architectural communication 1 
 درک محیط

Perception of environment ط
حی

ک م
در

 P
ercep

tio
n

 o
f 

en
v

iro
n

m
en

t
 

ی
حیط

جنبه م
 

E
n
v

iro
n

m
en

tal asp
ect

 

 

 1مقدمات طراحی مهماری  -1بیان مهماری 

Architectural communication 1, 

Introduction to Architecture1 

 درک محیط و طراحی از آن

Perception of environment and 

designing it 

 طراحی فضاهای شهری -3مقدمات طراحی مهماری 

Introduction to Architecture 3, 

 انسان و محیط

Human and environment 
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تعداد درس/ مجموع 

 واحد

Number of lessons 

/ total number of 

courses 

 هر مفهومدروس مرتبط با 

Related lessons to each concept 

 مفاهیم مرتبط با هر زیر معیار

Related concepts to each sub-criteria 

زیر معیارهای 

 مرتبط با پایداری

Sustainability 

related sub-

criteria 

معیارهای مرتبط 

 با پایداری

Sustainability 

related 

criteria 

Urban space design 
 مصالح ساختمانی

Building materials 

 محیط

Environment 

 2مهماری اسالمی 

Islamic architecture 2 

مهماری بناهای مبانی کالبدی )محیطی( حاکم بر 
 اسالمی

Physical principles of Islamic 

architecture 

 مقررات ملی ساختمان

National building regulations 

 صدا در محیط و فضای زندگی

Sound in the environment and living 

spaces 

 طراحی در مهماری فرایند -5طراحی مهماری 

Architecture design studio 5, Design 

process in architecture 

 محیط طبیهی

Natural environment 

 طراحی در مهماری فرایند

Design process in architecture 

 محیط مصنوع

Artificial environment 

 واحد 32درس/  11

11 subjects/ 32 

credits 

مبانی نظری  -طرح نهایی -5طراحی مهماری 
 - 1مهماری اسالمی -مهماری جهان -مهماری

طراحی  -تنظیم شرایط محیطی - 2مهماری اسالمی
 مهماری بومی -فضاهای شهری

Architecture design studio 5, Final 

project, Architectural theories, 

Introduction to world architecture, 

Islamic architecture 1, Islamic 

architecture 2, Environmental 

control of buildings, Urban space 

design, Vernacular architecture 

 شرایط اقلیمی

Climatic condition 

ح
م

ی
 ط

ث اقل
و مباح

می
 ی

E
n
v

iro
n

m
en

t an
d

 clim
atic 

issu
es

 

 -تأسیسات الکتریکی -تنظیم شرایط محیطی
 تأسیسات مکانیکی

Environmental control of buildings, 

Electrical acoustics, Mechanical 

systems 

 آسایش محیطی

Environmental comfort 

 واحد 39درس/  12
12 subjects/ 39 

credits 

 طراحی در مهماری فرایند

Design process in architecture 

 همزیستی مهماری با محیط طبیهی

Coexistence of architecture with the 

natural environment 

ی
ط و طراح

حی
م

 
E

n
v

iro
n

m
en

t an
d

 d
esig

n
 

 طراحی در مهماری فرایند

Design process in architecture 
 مهماری و زمینه

Architecture and context 
تأسیسات  -تأسیسات الکتریکی -طرح نهایی

 طراحی فضاهای شهری -مکانیکی
Final project, Electrical acoustics, 

Mechanical systems, Urban space 

design 

 زیستمحیط
Environment 

 مبانی نظری مهماری -انسان، طبیهت و مهماری

Human, nature and architecture, 

Architectural theories 

 تهامل با طبیهت

Interaction with nature 

 انسان، طبیهت و مهماری

Human, nature and architecture 

 احترام به طبیهت -حفظ طبیهت

Nature preservation- respect for 

nature 
طراحی  -4طراحی مهماری  -2طراحی مهماری 

 5مهماری 

Architecture design studio 2, 

Architecture design studio 4, 

Architecture design studio 5 

 شرایط محیطی

Environmental conditions 

 -4طراحی مهماری  -انسان، طبیهت و مهماری
 مبانی نظری مهماری -5طراحی مهماری 

Human, nature and architecture, 

Architecture design studio 4, 

Architecture design studio 5, 

Architectural theories 

 محیط و بستر طرح
Environment and design context 

 طبیهت و یادگیری از آن مبانی نظری مهماری -انسان، طبیهت و مهماری
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تعداد درس/ مجموع 

 واحد

Number of lessons 

/ total number of 

courses 

 هر مفهومدروس مرتبط با 

Related lessons to each concept 

 مفاهیم مرتبط با هر زیر معیار

Related concepts to each sub-criteria 

زیر معیارهای 

 مرتبط با پایداری

Sustainability 

related sub-

criteria 

معیارهای مرتبط 

 با پایداری

Sustainability 

related 

criteria 

Human, nature and architecture, 

Architectural theories 

Nature and learning from nature 

 1ساختمان  -5طراحی مهماری 

Architecture design studio 5, 

Building construction 1 

 سایتاستقرار ساختمان در 

Establishment of building on the site 

 طراحی در مهماری فرایند

Design process in architecture 
 نیروهای سایت

Context energies 
 2طراحی مهماری 

Architecture design studio 2 

 هایجوارهمتوجه به 

Neighborhood consideration 

 انسان، طبیهت و مهماری

Human, nature and architecture 

 اصول مهماری سنتی در مواجهه با طبیهت

Principles of traditional architecture 

in the face of nature 
 مهماری بومی

Vernacular architecture 
 مهماری بومی

Vernacular architecture 
 مهماری بومی

Vernacular architecture 
 پایدارتوسهه 

Sustainable development 

 2طراحی مهماری 

Architecture design studio 2 

 تطبیق با شرایط بوم محیط

Adaptation with the vernacular 

conditions of the environment 

 واحد 13 درس/ 3
3 subjects/ 13 

credits 

 تأسیسات الکتریکی

Electrical acoustics 

 روشنایی

Lighting نور 

light 

 

 تأسیسات الکتریکی -طرح نهایی -2طراحی مهماری 

Architecture design studio 2, Final 

project, Electrical acoustics 

 نور

Light 

 واحد 4درس/ 2

2 subjects/ 4 

credits 

 2مهماری مهاصر  ،1مهماری مهاصر

Introduction to contemporary 

architecture1, Introduction to 

contemporary architecture 2 

 های فکری مهماریریشه

Intellectual roots of the architecture 

مبانی فکری و 

 های ساختروش
Subjective 

basics and 

construction 

methods 

 واحد 29درس/ 9

9 subjects/ 29 

credits 

 

 تأسیسات مکانیکی

Mechanical systems 

 یرسانآب

Water supply 

 تأسیسات

Installations 

 تأسیسات مکانیکی

Mechanical systems 

 گرمایش/سرمایش

Heating/ cooling 

 تأسیسات مکانیکی

Mechanical systems 

 تهویه مطبوع

Air conditioning 

ساختمان  -تأسیسات مکانیکی -تنظیم شرایط محیطی
2 

Environmental control of buildings, 

Mechanical systems, Building 

construction 2 

 تهویه

Ventilation 

 تأسیسات مکانیکی
Mechanical systems 

 نظام تأسیسات

Installation system 

 -طرح نهایی -4طراحی مهماری  -2طراحی مهماری 
 -2ساختمان  -1ساختمان  -طراحی در مهماری فرایند

 طراحی فنی
Architecture design studio 2, 

Architecture design studio 4, Final 

project, Design process in 

architecture, Building construction 

1, Building construction 2, 

Technical design 

 تجهیزات تأسیساتی -های تأسیساتیسیستم

Installation system 

 واحد 26درس/ 9
9 subjects/ 26 

credits 

 تنظیم شرایط محیطی

Environmental control of buildings 

 های تجدیدپذیر و  تجدیدناپذیرانرژی

Renewable and non-renewable 

energies انرژی 

Energy  تنظیم شرایط  -طرح نهایی -4طراحی مهماری
 -تأسیسات مکانیکی -تأسیسات الکتریکی -محیطی

 -طراحی فنی -2ساختمان  -مصالح ساختمانی

 انرژی

Energy 
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تعداد درس/ مجموع 

 واحد

Number of lessons 

/ total number of 

courses 

 هر مفهومدروس مرتبط با 

Related lessons to each concept 

 مفاهیم مرتبط با هر زیر معیار

Related concepts to each sub-criteria 

زیر معیارهای 

 مرتبط با پایداری

Sustainability 

related sub-

criteria 

معیارهای مرتبط 

 با پایداری

Sustainability 

related 

criteria 

 مقررات ملی ساختمان

Architecture design studio 4, Final 

project, Environmental control of 

buildings, Electrical acoustics, 

Mechanical systems, Building 

materials, Building construction 2, 

Technical design, National building 

regulations 

 واحد 2درس/  1
1 subjects/ 2 

credits 

 2ساختمان 

Building construction 2 

 جزئیات اجرایی و منظر

Executive details and landscape منظر 

Landscape  2ساختمان 

Building construction 2 
 بام سبز -دیوار سبز

Green wall- green roof 

 واحد 3درس/  1

1 subjects/ 3 

credits 

 مهماری بومی

Vernacular architecture 

 بافت روستا

Rural built-up landscape 

 بافت روستا

Rural built-up 

landscape 

 واحد 15 درس/ 4

4 subjects/ 15 

credits 

 5، طراحی مهماری 4طراحی مهماری 

Architecture design studio 4, 

Architecture design studio 5 

 ارتباط بنا با شهر و فضاهای شهری

Building relevance with city and 

urban spaces 

محیط و بافت 

 شهری

Environment 

and urban built-

up landscape 

 5طراحی مهماری 

Architecture design studio 5 

 ارتباط با بافت اطراف

Building relation with neighborhood 
 4طراحی مهماری 

Architecture design studio 4 

 محیط شهری

Urban environment 
طراحی فضاهای  -ریزی فضاهای شهریمبانی برنامه

 شهری

Basics of urban space planning, 

Urban space design 

 توسهه پایدار شهری

Sustainable urban development 

طراحی فضاهای  -ریزی فضاهای شهریمبانی برنامه
 شهری

Basics of urban space planning, 

Urban space design 

 فضاها و بافت شهری

Urban spaces and textures 

 

 
( 1998های مختلف پایداری در سرفصل قدیم )تخصصی، دروس پایه و مجموع واحدهای مرتبط با جنبه -تهداد واحدهای دروس اصلی .1شکل 

 کارشناسی مهماری

Figure 1. Number of main-specialized subjects, basic subjects, and the overall related credits to various 

aspects of sustainability in the former syllabus (1998), Bachelor of Architecture. 
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(محیطی)واحدهای درسی مرتبط با جنبه های کالبدی 

Credits related to environmental aspects

فرهنگی-واحدهای درسی مرتبط با جنبه های اجتماعی

Credits related to cultural-social aspects

واحدهای درسی مرتبط با جنبه های اقتصادی         

Credit related to economical aspects  
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( 2016های مختلف پایداری در سرفصل جدید )جنبه تخصصی، دروس پایه و مجموع واحدهای مرتبط با -. تهداد واحدهای دروس اصلی2شکل 

 کارشناسی مهماری
Figure 2. Number of main-specialized subjects, basic subjects, and the overall related credits to various 

aspects of sustainability in the new syllabus (2016), Bachelor of Architecture. 

 
اول پژوهش که جایگاه مفاهیم پایداری  سؤالدر پاسخ به 

باید  دهدمیدر سرفصل دروس مهماری را مورد پرسش قرار 
اذعان نمود که در سرفصل قدیم توجه به مفاهیم مرتبط با 

محیطی در مقایسه با دیگر ابهاد پایداری -کالبدی یهاجنبه
فرهنگی و اقتصادی( در هر دو زمینه دروس پایه و  -)اجتماعی

 -می باشد. توجه به دو بهد اجتماعی ترپررنگاختصاصی 
. ردیگیمبهدی قرار  یهاردهدر  بیترتفرهنگی و اقتصادی به 

 تهداد واحدهای اصلی تخصصی حاوی مفاهیم مرتبط با بهد
واحدی با ابهاد  40و  18ی به ترتیب دارای اختالف زیستمحیط

 است یحالفرهنگی و اقتصادی می باشد.  این در  -اجتماعی
ی در دروس پایه زیستمحیطکه حضور مفاهیم مرتبط با بهد 

واحد بیشتر از دو بهد  19و  14 اندازهبهمهماری به ترتیب 
 فرهنگی و اقتصادی می باشد.  -اجتماعی
در ارتباط با مفاهیم پایداری در  آمدهدستبهج کمی نتای

 -سرفصل جدید مهماری حاکی از جایگاه باالتر بهد کالبدی
 22و  15محیطی نسبت به دیگر ابهاد پایداری است. اختالف 

فرهنگی و  -ی با ابهاد اجتماعیزیستمحیطواحدی مفاهیم 
تخصصی شاهدی بر این  -اقتصادی در زمینه دروس اصلی

واحدی دروس پایه 19و  7ست. از سویی دیگر اختالف ادعا
فرهنگی  -اجتماعی هایزمینهی با زیستمحیطمرتبط با مفاهیم 

ی حاکی از جایگاه و توجه بیشتر به این بهد در زیستمحیطو 
 سرفصل جدید رشته مهماری می باشد. 

دوم پژوهش میزان تغییرات صورت گرفته از منظر  سؤال

داری در سرفصل جدید نسبت به سرفصل توجه به مفاهیم پای
. در پاسخ به این دهدمیقدیم مهماری را مورد پرسش قرار 

باید گفت که مقایسه تهداد واحدهای درسی مرتبط با  سؤال
مختلف کالبدی در سرفصل قدیم و جدید دوره  هایجنبه

کارشناسی مهماری نشان داد که تهداد واحدهای دروس 
هد کالبدی در سرفصل قدیم نسبت تخصصی و پایه مرتبط با ب

به سرفصل جدید بیشتر بوده است. در زمینه کالبدی تهداد 
و   %34/4واحدهای دروس تخصصی سرفصل جدید به میزان 

در مقایسه با  %52/9تهداد واحدهای دروس پایه به میزان 
 سرفصل قدیم کاهش یافته است.

بررسی تطبیقی واحدهای مرتبط با زمینه فرهنگی و  
اصلی  -تماعی نشان داد که تهداد واحدهای دروس تخصصیاج

که در  است یحالدر هر دو سرفصل یکسان می باشد. این در 
در مقایسه  %42/71مورد دروس پایه سرفصل جدید شاهد رشد

تهداد واحدهای درسی  درمجموعبا سرفصل قدیم هستیم. 
مرتبط با بهد فرهنگی اجتماعی پایداری در سرفصل جدید 

 داشته است.  %62/8رابر با رشدی ب
از تحلیل محتوای دروس  آمدهدستبهمطالهات و آمار کمی 

اصلی که به مقوله  -نشان داد که تهداد واحدهای تخصصی
 نسبتاً اقتصادی پایداری توجه دارند در سرفصل جدید رشد 

 است یحالداشته است. این در  %72/51و برابر با  مالحظهقابل
که تهداد دروس پایه در این زمینه به صفر رسیده است. بررسی 
تطبیقی مجموع واحدهای تخصصی و پایه حاکی از رشد 
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Credits related to social-cultural aspectsفرهنگی
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Credits related to economical aspects
Overall creditsمجموع واحدها 
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دروس سرفصل جدید در مقایسه با سرفصل قدیم از  93/41%
 منظر توجه به مقوله پایداری اقتصادی است.

نشان داد که مجموع  آمدهدستبهبرآوردی کلی از نتایج 

ی و پایه مرتبط با سه زمینه اصلی پایداری در واحدهای تخصص
در  %02/5سرفصل جدید کارشناسی مهماری رشدی برابر با 

 مقایسه با سرفصل قدیم داشته است.
 

 
 ( کارشناسی مهماری1998مجموع واحدهای درسی مرتبط با مفاهیم پایداری در سرفصل قدیم ) .3تصویر

Figure 3. Overall credits related to the concepts of sustainability in the former syllabus (1998), Bachelor of 

Architecture 
 

 
 ( کارشناسی مهماری2016. مجموع واحدهای درسی مرتبط با مفاهیم پایداری در سرفصل جدید )4شکل 

Figure 4. Overall credits related to the concepts of sustainability in the new syllabus (2016), Bachelor of 

Architecture 
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پس از ارائه آماری کلی در زمینه تهداد واحدهای مرتبط با 
سه زمینه اصلی پایداری اعم از اقتصادی، اجتماعی و 

در زمینه زیرمهیارهای  ترقیدقی، به ارائه نتایجی زیستمحیط
 4و 3در تصاویر  آنهاپایداری و واحدهای مرتبط با هریک از 

فرهنگی و زمینه اقتصادی  -پرداختیم. برای زمینه اجتماعی
زیرمهیار  12سه زیرمهیار و بهد کالبدی پایداری  هرکدام

مشخص گردید. بررسی تطبیقی نتایج نشان داد تهداد واحدهای 
فرهنگی و اقتصادی سرفصل  -اجتماعی مرتبط با زیرمهیارهای

. از میان سه اندافتهیشیافزاجدید در مقایسه با سرفصل قدیم 
دارای بیشترین رشد  %84.2اجتماعی با -زیرمهیار، بهد تاریخی

بوده است. از بین زیرمهیارهای اقتصادی، زمینه اقتصاد در اجرا، 
اری و بدون تغییر و دو زیرمهیار شامل اقتصاد در طراحی مهم

کارایی اقتصادی با افزایش تهداد واحد در سرفصل جدید، به 
 . اندبوده %3/33و  %1/63ترتیب دارای رشد 

از میان زیرمهیارهای مرتبط با مقوله کالبدی، فاکتورهای 
، تأسیساتمصالح، محیط و مباحث اقلیمی، محیط و طراحی، 

انرژی و محیط و بافت شهری در سرفصل جدید بیشتر 
 است یحال. این در اندداشتهو رشدی مثبت  شدهواقع جهموردتو

-که تهداد واحدهای مرتبط با سه زیرمهیار نور، مبانی فکری
 %0روش ساخت و درک محیط ثابت بوده و دارای رشد 

. رشد منفی دو زیرمهیار منظر و بافت روستا حاکی از باشندیم
با  توجه کمتر به این دو مقوله در سرفصل جدید در مقایسه

 سرفصل قدیم می باشد. 
و زیرمهیارهای مرتبط  هانهیزم یتمامبهبا نگاهی کلی 

نتیجه گرفت که مقوله انرژی دارای بیشترین رشد در  توانمی
مقایسه با سایر فاکتورها بوده و تهداد واحدهای درسی مرتبط با 
این مقوله افزایش چشمگیری در مقایسه با سرفصل قدیم 

 .(4داشته است )جدول
 

 مهیارها، زیرمهیارها و تهداد واحدهای مرتبط با آنها و تغییرات حاصله در سرفصل جدید نسبت به سرفصل قدیم. .4جدول 

Table 4. Criteria, sub-criteria, the number of related credits to them and the resulting changes in the new 

syllabus compared to the former syllabus. 
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 تحلیل محتوا به روش مضمونی
روش مضمونی، به دنبال فهم مهنای مستتر در متن می باشد؛ 
مضامینی که در البالی جمالت و عبارات وجود دارند. تحلیل 

بوده و  ترپیچیدهمحتوای مضمونی در مقایسه با روش آشکار 

انجام  منظوربهبر روی محتوا دارد.  تأملو  وتحلیلتجزیهنیاز به 
تحلیل محتوای مضمونی پس از کدگذاری و تکمیل 

توسط اساتید مهماری، ضریب پایایی اسکات  هاپرسشنامه
 (.6و5محاسبه و نتایج زیر حاصل شد )جدول 
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 سرفصل قدیم کارشناسی مهماری نتایج آزمون پایایی اسکات برای تحلیل محتوای ضمنی .5جدول

Table5. Results of Scott reliability test for content analysis of the former syllabus of Bachelor of 

Architecture 

 
 نتایج آزمون پایایی اسکات برای تحلیل محتوای ضمنی سرفصل جدید کارشناسی مهماری .6جدول 

Table 6. Results of Scott reliability test for content analysis of the new syllabus of Bachelor of Architecture 

 

 
 سرفصل قدیم دوره کارشناسی مهماریبرآیند نتایج تحلیل محتوای ضمنی . 5شکل 

Figure5. The implicit content analysis results of the former syllabus in the undergraduate courses of 

architecture 
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 محیطی -کالبدی

Physical-environmental 
 فرهنگی -اجتماعی

Socio-cultural 

 اقتصادی

Economical 

 1کدگذار  

Coder1 
 2کدگذار 

Coder2 
JP JP 

Squared 
 1کدگذار 

Coder1 
 2کدگذار 

Coder2 
JP JP 

Squared 
 1کدگذار 

Coder1 

 2کدگذار 

Coder2 

JP JP 

Squared 

 بله

Yes 
20 17 0.48 0.23 10 12 0.28 0.08 4 4 0.1 0.01 

 خیر

No 
9 9 0.23 0.05 21 18 0.51 0.26 18 17 0.46 0.21 

 شاید

Maybe 
9 12 0.27 0.07 7 8 0.19 0.03 16 17 0.43 0.18 

Pr(e)    0.35    0.37    0.4 

π =0.87 π =0.77 π =0.86 

 محیطی -کالبدی

Physical-environmental 
 فرهنگی -اجتماعی

Socio-cultural 

 اقتصادی

Economical 

 1کدگذار  

Coder1 
 2کدگذار 

Coder2 
JP JP 

Squared 
 1کدگذار 

Coder1 
 2کدگذار 

Coder2 
JP JP 

Squared 
 1کدگذار 

Coder1 

 2کدگذار 

Coder2 

JP JP 

Squared 

 بله

Yes 
14 14 0.27 0.14 11 12 0.21 0.09 5 6 0.14 0.02 

 خیر

No 
6 6 0.16 0.02 21 20 0.55 0.3 15 14 0.39 0.15 

 شاید

Maybe 
17 17 0.45 0.2 5 5 0.13 0.01 17 17 0.45 0.2 

Pr(e)    0.36    0.4    0.27 

π =0.9 π =0.85 π =0.82 
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 برآیند نتایج تحلیل محتوای ضمنی سرفصل جدید دوره کارشناسی مهماری .6شکل 

Figure 6. The implicit content analysis results of the new syllabus in the undergraduate courses of 

architecture 
 

آزمون پایایی اسکات در مورد تحلیل محتوای ضمنی 
سرفصل دروس که توسط دو تن از اساتید دانشگاه انجام شد، 

 از پایایی قابل قبولی برخوردار هستند. هایکدگذارنشان داد که 
اول  سؤالنتایج تحلیل محتوای ضمنی در پاسخ به 

که مفاهیم مرتبط با بهد  آن استپژوهش، حاکی از 
ی پایداری در سرفصل قدیم دروس مهماری از زیستمحیط

فرهنگی و  -جایگاه باالتری نسبت به دو بهد دیگر اجتماعی
منفی  یهاپاسخو تهداد  هاپاسخ اقتصادی برخوردار است. برآیند

فرهنگی  -اساتید در رابطه با تهداد دروس دارای بهد اجتماعی
نشان داد که این وجه از پایداری در سرفصل قدیم دروس 
مهماری مغفول واقع شده است. بررسی نتایج کمی حاصله از 
تحلیل محتوای ضمنی سرفصل جدید نیز حاکی از تهداد باالی 

ی در قیاس با دیگر ابهاد زیستمحیطمفاهیم دروس مشتمل بر 
فرهنگی  -پایداری می باشد. برآیندها نشان داد که بهد اجتماعی

جایگاه را در سرفصل جدید دروس مهماری دارد؛  ترینپایین
اساتید بسیاری از دروس این سرفصل را فاقد  کهیطوربه

 انتومی رونیازا. اندکردهفرهنگی قلمداد  -محتوای اجتماعی
ی و اقتصادی زیستمحیطاذعان داشت که در این سرفصل بهد 

 .اندشدهبیشتر مورد توجه واقع 
دوم پژوهش در  سؤالآزمون محتوای ضمنی در پاسخ  به 

ارتباط با مقایسه دو سرفصل از منظر توجه به مفاهیم پایداری 
 هایپاسخو  هاپرسشنامهنتایج زیر را به دنبال داشت. استناد به 

درس پایه و  38اساتید، حاکی از اینست که از میان  مشترک
از دروس مشتمل  %73/44تخصصی سرفصل قدیم، محتوای 

که این  باشندیمبر مضامین مرتبط با بهد کالبدی پایداری 
است. بررسی  افتهیکاهش %13/35مقدار در سرفصل جدید به 

محتوای مضمونی دروس نشان داد که تهداد دروس حاوی 
فرهنگی و اقتصادی در هر  -تبط با ابهاد اجتماعیمضامین مر

دو سرفصل قدیم و جدید یکسان است. آمارها نشان داد که 
محیطی و اقتصادی پایداری  -تهداد دروسی که به ابهاد کالبدی

 %5/12و  %33هیچ توجهی ندارند در سرفصل جدید به میزان 
که تهداد دروس فاقد  است یحال. این در اندیافتهکاهش 

 نسبتاً فرهنگی پایداری در سرفصل جدید  -حتوای اجتماعیم
 افزایش یافته است. 

برآیند نتایج حاصل از تحلیل محتوای ضمنی سرفصل 
محیطی و اقتصادی  -دروس نشان داد که توجه به بهد کالبدی

در محتوای دروس سرفصل جدید نسبت به سرفصل قدیم 
کمی،  یهاخروجیافزایش یافته است. این در حالیست که 

 -شدن مضامین مرتبط با بهد فرهنگی تراز کمرنگحاکی 
اجتماعی پایداری در محتوای دروس سرفصل جدید نسبت به 

 سرفصل قدیم می باشد. 
 

 گیریبحث و نتیجه
پایداری در آموزش مهماری  هایارزشتوجه به مفاهیم و 

و متضمن  ساززمینه تواندمیضرورتی انکارناپذیر است که 
اقتصادی، اجتماعی و  هایزمینهتحقق اهدافی متهالی در 

فرهنگی جوامع باشد. هدف این مقاله بررسی تطبیقی میزان 
مفاهیم مرتبط با پایداری در دو سرفصل  پذیریتحققتوجه و 

 هاییافتهمهماری ایران است.  هایدانشکدهجدید و قدیم 
ر محتوای آشکار و بارز د هاییتفاوتحاصل از مقاله بیانگر 

پایداری در  هایارزشضمنی دو سرفصل از حیث توجه به 
آموزش مهماری است. نتایج تحلیل محتوای آشکار نشان داد 
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که فراوانی تهداد مفاهیم مرتبط با بهد کالبدی پایداری در 
 هایکلیدواژهسرفصل جدید نسبت به سرفصل قدیم کاهش و 

اقتصادی پایداری در اجتماعی و  -بر دو بهد فرهنگی مؤکد
که تحلیل  است یحال. این در اندشدهسرفصل جدید بیشتر 

شدن مضامین مرتبط با  ترکمرنگمحتوای ضمنی، حاکی از 
فرهنگی و توجه بیشتر به مضامین کالبدی و  -بهد اجتماعی

اقتصادی سرفصل جدید در مقایسه با سرفصل قدیم دارد. رشد 
هنگی در سرفصل دروس فر -مفاهیم مرتبط با بهد اجتماعی

نشان از تغییر دیدگاه برنامه ریزان آموزشی نسبت به این بهد از 
پایداری دارد. چنین تغییری ناشی از بروز برخی مشکالت جدی 

اخیر می باشد که به  هایدههاجتماعی و فرهنگی مهماری در 
ریزان درسی درصدد رفع این مشکالت رنامهب رسدیمنظر 

یرات در روند آموزشی و سرفصل دروس اعمال تغی واسطهبه
( 2017و فرخزاد ) زادهحسنکه  گونههمانرشته مهماری دارند. 

، پایداری اجتماعی یکی از ابهاد مهم پایداری اندنمودهاذعان 
قرار گرفته است  موردتوجهاست که در قیاس با سایر ابهاد کمتر 

و مشکالت عدیده حاضر همانند از بین رفتن پویایی فضا، روح 
مهماری و  هایمحیطدر  غیرهزندگی، تهامالت جمهی و 

فضاهای شهری ریشه در این مسئله دارند. رشد روزافزون 
توجهات جهانی به ابهاد اجتماعی پایداری که با ارتقا کیفیت 

این امر را به اثبات محیط زندگی در ارتباط است ضرورت 
( اشاره به این 2017. غریب پور و توتونچی مقدم )رساندیم

وضهیت آشفته مهماری و فقدان هویت »موضوع دارند که 
فرهنگی در آثار مهماری و فضاهای زیستی در شهرهای ما 
بهترین گواه بر مشکل عدم آشنایی مهماران با مبانی فرهنگی 

از  یادهیعدشگران، بخش از دیدگاه این پژوه «.استکشور 
مشکالت مذکور ریشه در حضور بسیار کمرنگ فرهنگ ایرانی 

که ارمغان و گرجی  گونههماندر آموزش مهماری ریشه دارد. 
، ناتوانی طراحان در درک اندنموده( اظهار 2009مهلبانی )

اجتماعی مهماری و یا نیازها و  -پیوستگی و محتوای فرهنگی
در زمینه  هاپروژهجر به شکست بسیاری از انتظارات کاربران، من

مرتبط  هایارزشتوجه به ابهاد و  پایداری اجتماعی گشته است.
 تواندمیاجتماعی پایداری در آموزش مهماری -با بهد فرهنگی

بسزایی در رفع مشکالت مزبور، ایجاد حس مکان،  تأثیر
ق انطبامهماری، ارتقا تهامالت اجتماعی، به فضاهای  خاطرتهلق

 هایریشهمهماری با هویت ملی و فرهنگ ایرانی و احیای 
تاریخی و اجتماعی در کالبد مهماری مهاصر کشور داشته باشد. 

درصدی تهداد واحدهای حاوی مفاهیم  62/8علیرغم رشد 
فرهنگی پایداری، شاهد تنزل  -آشکار مرتبط با بهد اجتماعی

. چنین میشبایممضامین مرتبط با این مقوله در سرفصل جدید 
برنامه ریزان  تأکیدکه علیرغم تالش و  دهدمیتناقضی نشان 

تغییرات  عمالً اجتماعی پایداری،  -بر ارتقا ابهاد فرهنگی
ای در مضمون و محتوای آموزشی ایجاد نشده مالحظهقابل

است. تحقق این اهداف مستلزم آشنایی عمیق دانشجویان با 
رهنگی بستر طراحی ف -اجتماعی  هایمؤلفهمبانی نظری و 

چنین  عمالًاست که محدودیت تهداد واحدها و زمان آموزش 
ه دروس جدید با . از سویی دیگر، ارائآورندنمیامکانی را فراهم 

فرهنگی -برنامه کاری منطبق با تحلیل مثبت و منفی اجتماعی
ناشی از بناها و نیز توجه به دروس طراحی مهماری با رویکرد 

هویتی، فضاهای جمهی، شرایط اجتماعی و فرهنگی،  هایجنبه
فرهنگی -مفاهیم پایداری اجتماعی گیریشکلدر  تواندمی... 

 باشد.  مؤثردر ذهن دانشجویان 

درصدی واحدهای  55/5نتایج تحقیقات حاکی از کاهش
حاوی مفاهیم آشکار کالبدی و افزایش مضامین این وجه از 
پایداری در سرفصل جدید می باشد. مفهوم پایداری کالبدی در 
چارچوب مهماری، بیانگر تهادل و پویایی ساختار مهماری با 

در فضایی و متضمن پایداری فضاهای زیستی  -ساختار کالبدی
 یهاشاخصهزمانی است. توجه و ارتقا  -روندهای مکانی
منجر به بهبود و ارتقا کمی و کیفی  تواندمیکالبدی پایداری 

ساختار کالبدی مهماری شود. ذهنیت و تصور اولیه دانشجوی 
مهماری و عموم مردم از واژه پایداری همان بهد کالبدی 

وی میزان . تمرکز این وجه از پایداری بر رآن استمحیطی 
و حل مشکالت  زیستمحیطمصرف انرژی و حفظ 

نکته مثبتی  تواندمیی حاضر می باشد که این امر زیستمحیط
جدید باشد. برای اینکه، علیرغم توجه کمتر به  سرفصلدر 

به دلیل ارزان بودن آن، در سرفصل  درگذشتهمبحث انرژی 
 تأکیدجدید سهی شده است بر اهمیت آن در آموزش مهماری 

شود. از سوی دیگر به دلیل اینکه مباحث کالبدی، در مقایسه با 
بوده و راهبردهای تحقق  ترملموسسایر وجوه برای دانشجو 

است، به جهت دستیابی به اهداف  تردرکقابلآن در مهماری 
. رسدیمبه نظر  ترموفقآموزشی از دو بهد دیگر پایداری، 

اد که برنامه تحلیل محتوای آشکار سرفصل دروس نشان د
 -بیشتر بر دو بهد دیگر پایداری )اجتماعی تأکیدریزان درسی با 

فرهنگی و اقتصادی(، سهی در تشخص بخشی و ارتقا جایگاه 
برنامه ریزان درسی بر سایر وجوه  تأکید. علیرغم اندداشتهآنها 

که  دهدمینشان  آمدهدستبهپایداری، تحقیقات و آمار 
ابهاد  یسوبهمچنان کشش مضامین و محتوای درسی ه

 توانمیکه عنوان شد  طورهمانکالبدی محیطی پایداری دارد. 
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موجود، ملموس  یسازهیشبدلیل اصلی این امر را در ابزارهای 
بودن وجه کالبدی محیطی، وجود منابع در دسترس فراوان و 

 مطرح کرد.  غیره،
آشکار و ضمنی سرفصل دروس نشان از  هایتحلیلنتایج 

ا جایگاه مباحث اقتصادی در آموزش مهماری دارد. ارتق
( اظهار نموده است، یکی از 2014) کارنقرهکه  گونههمان

 نیتأمآن آموزش مهماری  تبعبهی کشور و هادانشگاهاهداف 
جامهه است. ارزیابی کیفیت  هایآرماناهداف و همسویی با 

آموزش به سمت  گیریجهتآموزش مهماری بر مبنای میزان 
کلی نظام و میزان موفقیت آن در تحقق اهداف  هایسیاست

 ترینمهم. در حال حاضر، یکی از گیردمیکالن جامهه صورت 
جامهه بحث اقتصادی و مدیریت منابع مالی است.  هایدغدغه
 یخوببهبرنامه ریزان و مدرسین دروس بر این زمینه،  تأکید
 یابیدستی و راهبرد ریزیبرنامهدر راستای  آنهاتالش  مؤید

به اهداف توسهه و پایداری اقتصادی جامهه از طریق آموزشی 
اصولی است. نتایج این پژوهش در رابطه با نیازهای ضروری 

ی در جهت افزایش زیستمحیط مؤلفهآموزش پایداری و پیوند 
آگاهی دانشجویان از مفاهیم پایداری با نتایج دهزاد رستمی و 

د. از طرفی دیگر، هر دو همسو می باش (2020همکاران )
آموزشی در سطوح کالن و اعمال  گذاریسیاستپژوهش 

کردن مفاهیم  ترپررنگ منظوربهمداخالت در سرفصل دروس 
 هایروش. استفاده از دهدمیقرار  تأکیدپایداری را مورد 

در  تواندمیآموزش طراحی مهماری بر مبنای اصول پایداری 
مهمی  تأثیری و جوامع پایدار شهر هایبافتبناها،  گیریشکل

قدیمی و جدید امکان بررسی  هایسرفصلداشته باشد. تحلیل 
. بر این کندمیروند تغییرات را در جهت نیل به اهداف فراهم 
و  سنجشقابلاساس، لزوم توجه بیشتر به مباحث ملموس، 

 مخصوصاًیکپارچه با طرح، برای فاکتورهای مختلف پایداری، 
فرهنگی، در تدوین برنامه درسی رشته -یپایداری اجتماع

. نتایج این بخش از پژوهش را رسدیممهماری ضروری به نظر 
( و 2020توسط کوچکیان ) گرفتهانجام هایپژوهشبا  توانمی

در  هادانشگاه( که ضرورت مدیریت 2018حمزه رباطی )
آموزشی و در هم آمیختن توسهه  یهادورهراستای یکپارچگی 

، همسو دانست. در این راستا، نهادینه کندمیپایدار را مطرح 
نوین  یهاافتیرهپایداری مستلزم اعمال  هایفهالیتساختن 

 آموزشی است. 

پژوهش حاضر با هدف بررسی شرایط کنونی و تالش برای 
ارتقا جایگاه مفاهیم پایداری در عرصه آموزش مهماری انجام 

و موانهی در انجام این پژوهش وجود داشت  هاتیمحدودشد. 
به این موارد اشاره نمود؛ اگرچه تهیین  توانمی آنهاکه از جمله 

بر مبنای سرفصل  دقیقاً هادانشگاهبرنامه آموزشی در بسیاری از 
، اما در گیردمیتوسط وزارت علوم انجام  شدهارائهدروس 

ی بنا به صالحدید گروه، بسیاری از شرایط، محتوای آموزش
سالیق شخصی مدرس، سطح سواد و نیاز دانشجویان ممکن 
است تغییر کند. از سویی دیگر، هدف، موضوع و روش ارائه 

بسیار  صورتبهبرای هر درس در سرفصل دوره کارشناسی 
اهداف و  یخوببهجامع و خالصه ارائه شده است که شاید نتواند 

  برنامه آن درس را نشان دهد.
محدودی با هدف بررسی جایگاه  هایپژوهشتاکنون 

دانشگاهی انجام شده است.  هایرشتهپایداری در آموزش 
دانشگاهی  هایرشتهمشابه به بسیاری از  هایپژوهشتهمیم 

موضوع  تواندمی اندماندهکه تا به امروز در این زمینه مغفول 
که عنوان شد  گونههمانآتی باشد. از سویی دیگر،  هایپژوهش
مشابه با استناد به سرفصل دروس و  هایپژوهشبیشتر 
آتی با  هایپژوهش. لذا انجام اندرفتهمکتوب پیش  یهابرنامه

استناد به مشاهدات میدانی و حضور مستمر پژوهشگر در طول 
تری دقیقنتایج  تواندمیدرسی  هایکالسآموزشی و  هایدوره

 به دنبال داشته باشد.
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