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  ٣دکتر حمید ندیمی                          ٢هادي شهامت
 ٥دکتر انسی کرامتی                     ٤بگلوقره دکتر مینو
ــده ــه: چکی ــه  برنام ــان، مجموع ــادگیريدرســی پنه ــاي اي از ی ه
شده در فرهنگ مؤسسات آموزشی است، که فراگیـران، در  نهادینه

کننـد. در ایـن   ها تجربه مـی اي از هنجارها و ارزشقالب مجموعه
داري از ماهیـت  میان، دانشجویان رشته معماري، به دلیـل برخـور  

دروس عملی و تعامل تنگاتنگ اساتید و دانشجویان بـا هـم،    هویژ
درسـی پنهـان هسـتند. از     برنامه هداراي اثرپذیري بیشتري در زمین

درسی پنهـان   برنامهرو این پژوهش، با هدف مطالعه و بررسی این
منظور با استفاده از روش تحلیل معماري شکل گرفت. بدین رشته

ـ محتواي کیفـی  یـک نفـر از دانشـجویان    وبیسـت  هزیسـت  ه، تجرب
کارشناسی مهندسی معماري در دانشگاه ایالم، با اسـتفاده از روش  

نیمه ساختاریافته ارزیـابی   هگیري گلوله برفی و ابزار مصاحبنمونه
شد. واحد ثبت پژوهش، مضمون بوده و پایایی پـژوهش برمبنـاي   

هـاي  سـاس یافتـه  دسـت آمـد. بـر ا   بـه  83/0توافق بین کدگزاران 
درسی پنهان، شناسایی شد  برنامه هدست آمده، بیست و دو مؤلفبه

شـکل  » سوداي سود« همضامین، نظری هو با استفاده از تحلیل شبک
گرفت که مبین واقعیات موجـود در تعامـل افـراد بـا یکـدیگر در      

معماري است. نتـایج ایـن پـژوهش، بـه شناسـایی       هبافت دانشکد
معمـاري تحـت    رشـته درسـی پنهـان    نامـه بر هدهنـد عوامل شکل

 منجر شد.» پایش«و » کنش«، »بینش«، »دانش«عناوین
معماري،  همعماري، دانشکد رشتهدرسی پنهان،  برنامه: هاکلیدواژه
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Abstrct: Hidden curriculum includes a set of 
established learning in the culture of educational 
institutions, which learners experience as some 
norms and values. Meanwhile, the architecture 
students, due to the special nature of practical 
lessons and close interaction between faculty 
members and students, receive greater effects 
from hidden curriculum. Therefore, this research 
was formed with the purpose of studying the 
hidden curriculum of the architecture discipline. 
To this aim, the lived experience of 21 
undergraduate students in architecture 
engineering at Ilam University was evaluated 
using snowball sampling and semi-structured 
interviewing tools and qualitative content 
analysis method. The research unit for analysis 
was the content and the reliability of the 
research was 0.83based on the agreement 
between the coders. According to the findings, 
22 components of the hidden curriculum were 
identified and by using the content network 
analysis, the theory of "transaction of benefit" 
was formed that illustrated the facts in the 
interaction of individuals with each other in the 
context of the faculty of architecture. The results 
of this study led to the identification of the 
factors creating hidden curriculum in the 
architecture discipline under the terms of 
"knowledge", "insight", "preparation" and 
"supervision". 
Keyword: hidden curriculum, architecture field, 
faculty of architecture, transaction of benefit 
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  مقدمه. 1
درسـی   برنامـه هایی دانست که در چارچوب اي از یادگیريتوان گونهدرسی پنهان را می برنامه

فرهنـگ حـاکم بـر نظـام      هدلیل حضور در بستر و زمینرسمی، تصریح نشده و فراگیرندگان، به
 ).75: 2002، 1آیزنـر ( کننـد هـا تجربـه مـی   اي از هنجارهـا و ارزش آموزشی، در قالب مجموعه

شـاگردان در   ههـاي روزمـر  از پژوهشگران، با تمرکـز بـر تعـامالت اجتمـاعی و تجربـه     برخی 
تـري  درسی پنهان، واجد اثـرات کـاراتر و عمیـق    برنامهاند که هاي درس، اظهارنظر کردهکالس

از طریـق   ضـمنی  طور بههاي مبتنی بر آن درسی رسمی است و اینکه یادگیري برنامهنسبت به 
؛ 1981، 2ژیـرو  ؛1387مهـرام و همکـاران،   ( دهـد آموزشی رخ می محیط غیرآکادمیک هايجنبه
و همکـاران،   8؛ گـافبرگ 2009، 7و بیجندي 6؛ حسن 2001، 5و رومرو 4مارگولیس؛ 1999 3ورن

2010.( 

درسی پنهان با دو رویکرد کلیِ انتقـادي و غیرانتقـادي مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه        برنامه
درسی پنهان به طـور عامدانـه، توسـط     برنامهمعتقدند که  ،قادياي با اتخاذ دیدگاه انتعدهاست. 

اعم از نظام آموزشی، سیاسی و ... ) هستند، بـه صـورت   ( افرادي که داراي قدرت در یک نظام
 شـود. در مقابـل، گـروه دوم از منظـر دیـدگاه     تلویحی و نامحسوس به دیگران انتقـال داده مـی  

درسـی پنهـان، بـه صـورت غیرتعمـدي و توسـط عوامـل        غیرانتقادي، بر این باورند که برنامـه  
این پژوهشگران، معتقدند که برنامه درسی پنهان،  شود.آن به فراگیرندگان منتقل می هدهندشکل

انـد؛ یعنـی   عمدتاً شامل آن چیزهایی در محیط آموزشی است که از شدت حضور، پنهـان شـده  
  ).2001، 10و مولینز 9گایر( دکننافراد آنها را بدیهی دانسته و با آنها زندگی می
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در جریـان   -از دبسـتان تـا دانشـگاه    -سطوح آموزشـی  ههرچند این برنامه درسی در هم
شناسایی ابعاد و زوایاي آن در سـطح دانشـگاه، بیشـتر مـورد      هاست، اما اخیراً پژوهش در زمین

ي دانشـگاهی،  هااز میان رشته ).1392کرامتی و همکاران، ( توجه پژوهشگران قرار گرفته است
درسی پنهان آن داراي نقشـی بـه مراتـب تأثیرگـذارتر از      برنامهاي است که ابعاد معماري رشته

ترین دالیل این امر را، لزوم حضور مـداوم دانشـجو   ها است. شاید بتوان یکی از مهمسایر رشته
از عناصر  براي کارهاي عملی و کارگاهی در محیط دانشگاه دانست که میزان اثرپذیري دانشجو

دهـد. ایـن عناصـر کـه تحـت عنـاوین محـیط        درسی پنهـان را افـزایش مـی    برنامه هدهندشکل
 برنامـه گیـري  هاي مختلـف شـکل  اند، زمینهبندي شدهاجتماعی، شناختی، کالبدي و اداري طبقه
  شوند.درسی در مؤسسات آموزشی، قلمداد می

درسـی پنهـان    برنامه هجود آورنددر محیط اجتماعی، روابط و تعامالت اجتماعی، عامل بو
هاي ارزیابی و ... از جمله هاي تدریس، روشهاي درسی، روشاست. در محیط شناختی، کتاب
کنند. در محیط کالبدي به نقـش  درسی پنهان، مؤثر عمل می برنامهمصادیقی هستند که در ایجاد 

هـا  اداري نیز، تأثیر سیاستشود. در محیط درسی پنهان، توجه می برنامهفضاي کالبدي در ایجاد 
 گیـرد درسـی پنهـان، مـورد ارزیـابی قـرار مـی       برنامـه گیري و قوانین و مقررات اداري بر شکل

  ).1392موحد و باوفا، صفایی(
هـا وقـت در   آموزش معماري، روندي درگیرکننده است که مستلزمِ صرف سـاعت یند فرآ

ـ «طراحی و نیازمند سطح باالیی از  هآتلی بخـش   ).2013، 2اولـونی ( اسـت  1»ه فـرد آموزش فرد ب
 ههـاي عملـی و مشـارکتی در آتلیـ    هاي آموزشی این رشته، متمرکز بر فعالیـت برنامهاي از عمده

طراحی است و این شیوه آموزشی، کمابیش در تمام دنیا به صـورت یکسـان بـه اجـرا گـذارده      
  شود.می

طریق هنجارهاي نهادینه  طراحی معماري، داراي فرهنگ مختص به خود است که از هآتلی
هاي طراحی جریـان دارنـد، بـر    شده در آن قابل شناسایی است. این هنجارها که در اغلب آتلیه

واقـع   گذارند و محرك الگوهـاي رفتـاري خاصـی هسـتند. در    نگرش دانشجویان تأثیر می هنحو
و از اثـرات  شوند، قصد شـده نیسـتند   بیشتر رفتارهایی که در این فرهنگ به نمایش گذاشته می
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توانند داراي بار معنایی مثبت یـا منفـی باشـند.    شوند و میهاي آتلیه محسوب میجنبی آموزش
درسـی پنهـان    برنامـه هاي این فرهنگ را، )، پیامد1991( 1جمع زیادي از محققین همانند داتون

  ).4: 2002و همکاران، 2کاچ( اندنامیده معماري طراحی ههاي آتلیآموزش
درسی پنهان در مقطع آموزش عالی در ایـران،   برنامه هات انجام شده در زمینبررسی مطالع

هاي گوناگونی مورد بررسی و مطالعه قـرار  درسی پنهان در رشته برنامهبیانگر آنست که هرچند 
معمـاري،   رشـته درسـی پنهـان    برنامـه  هگرفته است، اما به رغم اهمیت و تأثیر عمیق و گسـترد 

درسی پنهـان   برنامههاي کم و کیف مؤلفه هنگرفته است و در زمین پژوهشی بر روي آن صورت
هـاي نظـام معاصـر آمـوزش معمـاري و      با توجه بـه ویژگـی  وجود دارد.  این رشته، فقر دانشی

آموزش از طراحی و ساخت در محیط واقعی، لزوم انجـام   هشدن مقول شدن و تفکیکتخصصی
رین آمـوزش معمـاري، ضـرورتی دوچنـدان     هـاي زیـ  پژوهش براي روشن ساختن ابعاد و الیـه 

کند که بدانیم نظام آموزشی ما ما آشکار می یابد. واکاوي این مسأله، زمانی اهمیت خود را برمی
هـاي معمـاري، تربیـت خیـل عظیمـی از      حدوحصر دانشـکده ضابطه و بیبا رشد و گسترش بی

ین هـدف از پـژوهش حاضـر،    دانشجویان معماري را در دستور کار خود قرار داده است. بنـابرا 
بـا رویکـرد    3هـاي معمـاري کشـور   درسـی پنهـان یکـی از دانشـکده     برنامههاي شناسایی مؤلفه

وضعیت موجود فرهنگ و جو حاکم بر این دانشکده غیرانتقادي و تالش براي توصیف و تبیین 
اینـرو  درسـی اسـت. از    برنامـه هاي حاکم بر جریان واقعـی  براي رسیدن به درکی از قانونمندي

هایی که در چهـارچوب  درسی پنهان در این پژوهش نیز عبارت است از یادگیري برنامهتعریف 
اجراي برنامه درسی تصریح شده و به دلیل حضـور در بطـن و مـتن فرهنـگ حـاکم بـر نظـام        

هـایی کـه   ). یعنـی یـادگیري  1393مهرمحمـدي،  ( کننـد آموزشی، فراگیرندگان آنها را تجربه می
کننـد، تحـت تـأثیر بسـتر و فرهنـگ      اري در قالب برنامه درسی پنهان کسب میدانشجویان معم

  حاکم بر این رشته قرار دارد که متأثر از ماهیت آموزش معماري است.
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  دي، دانشکدة معماري دانشگاه ایالم که در دسترس بود انتخاب شد.به عنوان مطالعۀ مور .3
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هـاي  ها، سؤال اصلی پژوهشـی، عبـارت اسـت از: مؤلفـه    در راستاي واکاوي این یادگیري
گاه ایالم کدامند؟ براي پاسـخگویی  معماري دانش هدرسی پنهان رشته معماري در دانشکد برنامه

ها سؤاالت دیگري پرسیده شده است. مثالً شوندهبه این سؤال نیز در فرآیند مصاحبه از مصاحبه
ها پرسیده شد، آن بـود کـه: کـالس درسـی     شوندهیکی از سؤاالت مشترکی که از تمام مصاحبه
در ادامـه   .ا توصیف کنیـد است ر مثبت/منفی) بوده( یکی از اساتید معماري که بر شما تأثیرگذار

ها هنگام توصیف تجارب آموزشی خود شوندهنیز سؤال از چگونگی و چرایی احساس مصاحبه
  بسیار مورد تأکید قرار داشت.

  پژوهش ه. پیشین2
 نود میالدي در دنیا مطرح شد. همعماري، تقریباً از اوایل دهدر رشته درسی پنهان  برنامهمفهوم 

هاي طراحی مطرح کـرد، داتـون   مفهوم را در رشته معماري با محوریت آتلیه اولین کسی که این
  است.

پژوهی، بـه عنـوان   اقدام -) طی چند پژوهش، با روش توصیفی1996، 1991، 1987( داتون
معماري را با تأکید بـر فضـاي آموزشـی     رشتهدرسی پنهان  برنامهپژوهشگر و مدرس معماري، 

سی قرار داد. او از طریق تعامل با دانشجویان و اساتید، در مـتن  طراحی معماري، مورد برر هآتلی
درسـی پنهـان را    برنامـه هـاي  هاي طراحی معماري و تحلیل و ارزیابی آن، طیفی از مؤلفـه آتلیه

، معتقـد اســت تولیــد، توزیــع و  1»دانــش آتلیــه« همطـرح کــرده اســت. وي بـا اشــاره بــه مؤلفـ   
مبتنی بر نگرش حاکم بر جامعه درمـورد آن اسـت؛   بخشی به نوع خاصی از دانش که مشروعیت

کنـد. سـپس   طراحی معماري نیز سرایت مـی  هها و تعامالت اجتماعی درون آتلیدر متن آموزش
 2»سلسله مراتب« هروابط نابرابر مبتنی بر قدرت اجتماعی بین مدرس و دانشجو را در قالب مؤلف

کاري، از وجود رقابت در آتلیه که به مخفی، تبعات ناشی »رقابت« همطرح کرده و با معرفی مؤلف
کاهش محسوس تبادالت علمی و مخدوش نمودن تعـامالت دوسـتانه بـین دانشـجویان منجـر      

دیگـري اسـت کـه بـه      همؤلف3»معماري روي کاغذ«دهد. شود را مورد ارزیابی و نقد قرار میمی
هـاي آتلیـه و درگیـر    شمعمـاري در آمـوز   هتوجهی به واقعیات اجرایی حرفزعم او ناشی از بی

                                                 
1. Studio Knowledge 
2. Hierarchy 
3. Paper Architecture 
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شدن بیش از حد دانشجویان به مباحث تئوریک و غیرقابل اجرا اشاره دارد. او در نهایـت بـراي   
بهبود وضعیت موجود، به راهکارهایی از قبیل طراحی مشارکتی دانشجویان در آتلیـه و ارزیـابی   

  کند.جمعی آثار دانشجویان اشاره می
تـأثیر سـاختار فرهنگـی و اجتمـاعی جامعـه بـر        ه)، در پژوهش خود در زمینـ 1990( 1ورد

هـاي  تحلیلی انجـام گرفـت، سـوگیري   -تعامالت بین دانشجویان و اساتید، که با روش توصیفی
طراحی را مورد نقد قرار داده است. او با تأیید نظریات داتـون در مـورد    هآموزشی رایج در آتلی

طراحی، معتقد به لزوم تغییر اساسی در  هیدرسی پنهان آتل برنامههاي اثرات منفی برخی از مؤلفه
درسـی   برنامـه ساختار آموزش معماري است. از دیدگاه او این تغییرات باید بـا هـدف ارتقـاي    

معماري، با استفاده از راهکارهایی چون طراحی مشارکتی و تالش در ایجـاد روابـط    رشتهپنهان 
بر برابري و آزادي در آموزش معماري برابر بین مدرس و دانشجو، به ایجاد فضایی باز و مبتنی 

  بیانجامد.
)، که با روش گرانـدد تئـوري بـه انجـام رسـیده، متوجـه       1993( 3و آنتونی2ارنتزنپژوهش 

هاي جنسیتی و تأثیر تعامالت ناشی از آن در آموزش معماري است. این پژوهشگران، بـا  تفاوت
طـرح   هطراحـی، زمینـ   هاي آتلیـ هـ میزان و نحوه مشارکت دختران و پسـران در فعالیـت   همقایس
درسی پنهان معماري، باز کرده و روابط قـدرت میـان    برنامههاي فمینیستی را در مباحث دیدگاه

گیـري  دهند. آنها در مجموع، جهتدانشجویان و دانشکده را از این دیدگاه، مورد بحث قرار می
اسـتار ایجـاد تغییراتـی در    آموزش معماري رایج را به نفع دانشجویان پسر، ارزیابی کـرده و خو 

  اند.ها براي مهیا کردن شرایط به نفع دانشجویان دختر شدهمحتواي این آموزش
هاي مرکب از مالحظـات جامعـه شناسـی، اقتصـادي،     دیدگاه ه) نیز، با ارائ1995( 4کریسلر

هــاي آموزشــی رایــج در تحلیلــی، شــیوه -اي بــا اســتفاده از روش توصــیفیسیاســی و حرفــه
را دلیل آنکه دانشجویان ها، بههاي معماري را به نقد کشیده است. به اعتقاد او این شیوهدانشکده

، کنـد مـی هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی تبـدیل     اي منفعلی بدون در نظر گرفتن زمینهبه افراد حرفه

                                                 
1. Ward 
2. Ahrentzen 
3. Anthony 
4. Crysler 
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هـاي  هاي فراوانی است. در واقع، کریسلر با نگاه انتقـادي بـه دنبـال کشـف زمینـه     داراي ضعف
 همعمـاري و آتلیـ   هی و سیاسی رسوخ پیدا کـرده در بطـن تعـامالت اجتمـاعی دانشـکد     اجتماع

هاي سیاسـی، فرهنگـی و اجتمـاعی حـاکم بـر نظـام       گرایی زمینهطراحی است. در نظر او، جزم
و 1آموزش معماري، مخالف با اصل احترام به تنوع و گوناگونی فرهنگی و اجتماعی است. بـویر 

ش خود، که به روش تحلیل محتواي کیفی به انجام رسـیده اسـت،   )، در پژوه1996( 2میتگانگ
هـاي متعـدد   آموزش معماري در بافت اجتماعی ایاالت متحـده امریکـا، کـه داراي زمینـه     هشیو

مهـم ایـن    هدهنـد. یافتـ  هاي اجتماعی، جنسیتی و نژادي است را مورد واکاوي قرار مـی تبعیض
 اري مبتنی بر اصـول احتـرام بـه گونـاگونی    پژوهش، ارائه چارچوب جدیدي براي آموزش معم

عقاید و طرز تفکر و استفاده از معیارهاي ارزیـابی متنـوع در محـیط آمـوزش معمـاري، اسـت.       
طراحـی   هتحلیلی، به تأثیر موضوعات اجتماعی بر آتلی -) نیز با روش توصیفی1998( 3استیونس

ی در جامعـه بـه روابـط و    اشاره کرده و معتقد است وجـود تبعیضـات قـومی، نـژادي و طبقـات     
) نیـز، از دیگـر   2001( 4کنـد. کـدي  طراحـی رسـوخ پیـدا مـی     هتعامالت اجتمـاعی درون آتلیـ  

تحلیلــی و بــا اســتفاده از مطالعــات  -پژوهشــگرانی اســت کــه بــا اســتفاده از روش توصــیفی 
ر تربیت دانشجویان بـراي صـرفاً کـار د    رایج آموزش معماري، که در راستاي هاي، شیوکتابخانه

دهد کـه متولیـان بـه    ریزي شده را مورد نقد قرار داده و پیشنهاد میدفاتر طراحی معماري برنامه
درسـی   برنامههاي تنوع اهداف شغلی دانشجویان توجه داشته باشند. عالوه بر آن، یکی از مؤلفه

دانسـته و از مدرسـین معمـاري    طراحـی   هتمجید از شاهکارهاي معمـاري در آتلیـ   این رشته را
  خواهد که به نقد و واکاوي نقاط قوت و ضعف این آثار بپردازند. یم

دانشـجویان معمـاري    همؤسسـ «در ادامه به سه پژوهش مرتبط و نسـبتاً جـامع، کـه توسـط     
هـا، بـا هـدف بـازنگري و ارتقـاي سـطح       شود. این پـژوهش به انجام رسیده اشاره می 5»آمریکا

ی معماري و با اسـتفاده از روش پـژوهش تحلیـل    هاي طراحدرسی پنهان آتلیه برنامهفرهنگ و 
با اشاره به برخی )، 2002( محتواي کیفی صورت گرفته است. در پژوهش اول، کاچ و همکاران

                                                 
1. Boyer 
2. Mitgang 
3. Stevens 
4. Keddy 
5. American Institute Of Architecture Students 
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هاي طراحـی در آمـوزش   شده در رشته معماري، نقش مهم و محوري آتلیهاز هنجارهاي نهادینه
توان به تدوین و طراحی پژوهش می ینهاي اترین یافتهاند. از عمدهمعماري را خاطرنشان کرده

معمـاري مبتنـی بـر اهمیـت      رشـته درسـی پنهـان    برنامهچارچوبی براي ارتقاي فرهنگ آتلیه و 
مشـارکت بـر    ههاي تفکر طراحانه، لزوم توجه به فرآیند طراحی معماري و غلبـ آموزش مهارت
بررســی نظــر  )، بــه2005( 1طراحــی، اشــاره کــرد. در پــژوهش دوم، کــالگ هرقابــت در آتلیــ

معماري در ارتبـاط   ههاي معماري و کارشناسان خبردانشجویان، مدرسین معماري، مدیر سازمان
پـردازد.  هـاي معمـاري مـی   با توصیف وضعیت موجود هنجارهـاي نهادینـه شـده در دانشـکده    

هاي او مؤید این نکته است کـه بـراي ایجـاد تغییـر مـؤثر و سـازنده در فرهنـگ مـدارس         یافته
اي و دانشگاهی مرتبط با آموزش معماري ضـرورت دارد  نهادهاي حرفه ههمکاري کلی ،معماري

کنـد. در پـژوهش   و به طور ویژه به سه اصل مشارکت و حمایت جمعی و خالقیت تأکیـد مـی  
ـ   2008( 2سوم نیز کروسـو  دو پـژوهش پیشـین، وضـعیت موجـود فرهنـگ       ه)، بـر مبنـاي تجرب

به ســاختارمند دانشــجویان، مدرســان و مســئوالن هــاي معمــاري را بــا انجــام مصــاحدانشــکده
هاي معماري، به تصویر کشیده و ارزیابی نموده است. پژوهش وي، به تدوین مقـررات  دانشکده

هاي معماري، با توجه به نیازها و اقتضائات معاصـر  اجرایی، براي ارتقاي سطح فرهنگ دانشکده
  جامعه، انجامید.

 هاستفاده از روش پژوهش تحلیل محتواي کیفی پدیـد )، در پژوهش خود، با 2013( اولونی
درسی پنهان در رشـته معمـاري، در شـرق     برنامههاي را به عنوان یکی از مؤلفه 3»پذیريجامعه«

روندي است که دانشجویان از طریـق  پذیري در واقع آفریقا مورد بررسی قرار داده است. جامعه
هـاي ایـن   یافتـه  آموزنـد. را مـی  آیندة خـود  هفها و هنجارهاي شغل یا حرها، ارزشآن، مهارت

ـ  پذیري در آموزش معمـاري در شـکل دادن بـه ایـده    پژوهش نشان داد که جامعه  ههـاي طراحان
  کند.دانشجویان بسیار مؤثر عمل می

                                                 
1. Kellogg 
2. Caruso 
3. Socialization 
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هـایی کـه بـا اسـتفاده از روش     )، طی پژوهش2014( 2) و بشیرb2014و  a2014( 1زونیس
اند، بر لـزوم توجـه بـه عوامـل، شـرایط و واقعیـات اجرایـی        تحلیلی به انجام رسانده -توصیفی

ها تأییدي بر نظر داتون مبنی بر هاي این پژوهشتأثیرگذار بر طراحی معماري تأکید دارند. یافته
و  3طراحـی و لـزوم ایجـاد تـوازن بـین خالقیـت       همعمـاري روي کاغـذ در آتلیـ    هوجود مؤلفـ 

) نیز، در پژوهشی که به منظور 2017( 6لینو مک 5در طراحی معماري است. سالمه 4نگريواقع
پژوهـی انجـام   اقـدام  -ارزیابی ابعاد اجتماعی و فرهنگی در آموزش معماري به روش توصـیفی 

طراحی پرداخته و به نقش مهم  ههاي فراتر از چارچوب آتلیاند، به مطالعه و بررسی آموزشداده
ویان در مواجهه بـا دنیـاي بیـرون از آتلیـه     و مؤثر این شیوه در ارتقاي سطح دانش عملی دانشج

تـوان  می7»دانشگاه بدون دیوار« هکنند. از نظر این پژوهشگران، با تحقق بخشیدن به ایدتأکید می
  هاي مبتنی بر واقعیات بیرونی در دانشجویان را به نحو مؤثري ارتقا داد.سطح آگاهی

 درسی پنهـان در رشـته   برنامه هنپژوهش در زمی هشود، پیشیندر مجموع چنانچه مالحظه می
  معماري بیانگر چند نکته است که عبارتند از: 

هـاي برجسـته در ایـن    درسی پنهان و پژوهش برنامهبا توجه به اینکه براي اولین بار مفهوم  -1
هـاي  هـاي متعـدد تبعـیض   امریکا ارائه شد و در ایـن کشـور نیـز زمینـه     هزمینه در ایاالت متحد

هـاي  هاي یادشده نیـز تحـت تـاثیر زمینـه    ادي وجود دارد، اکثر پژوهشاجتماعی، جنسیتی و نژ
هـاي  انـد. یعنـی سیاسـت   هاي خود مورد توجه قرار دادهنامبره، دیدگاهی انتقادي را در پژوهش

کالن حاکم بر نظام آموزش معماري را مورد ارزیابی قرار داده و خواسـتار شـرایط برابـر بـراي     
  اند.فراگیرندگان شده

هـاي  دهد، به دلیل اهمیـت جنبـه  هاي مورد بحث، نشان مینتایج حاصل از پژوهشبررسی  -2
آن، بیشتر به ابعاد اجتماعی آن توجه شـده   هدهنددرسی پنهان، از میان عوامل شکل برنامهتربیتی 
 است.

                                                 
1. Tzonis 
2. Bashir 
3. Creativity, 
4. Rationality 
5. Salama 
6. Maclean 
7. University Without Walls 
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هاي یـاد شـده،   طراحی معماري، محور پژوهش هبا توجه به اهمیت تعامالت در فضاي آتلی -3
هاي شناختی و طراحی معماري عمدتاً در زمینه هدرسی پنهان فضاي آتلی رنامهبهاي کشف مؤلفه

 اجتماعی است.

هـا و آثـار مثبـت و منفـی اسـت، اکثـر ایـن        درسی پنهان واجد جنبـه  برنامهبا وجود اینکه  -4
درسی پنهان در رشته معماري  برنامهها، با تمرکز بر ابعاد منفی آن، ابعاد سازنده و مثبت پژوهش

 دیده گرفته اند.را نا

هـاي  تمام پژوهشگران نامبرده پژوهش خود را با رویکرد کیفی و عمدتاً با استفاده از روش -5
 تحلیلی یا تحلیل محتوا انجام داده اند.  -توصیفی

 . روش پژوهش3

پژوهش حاضر، با رویکردي کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتواي کیفی انجام شده است. 
آن بر ابعـاد اجتمـاعی موضـوع مـورد پـژوهش       هدرسی پنهان که تأکید عمد برنامهدر مطالعات 

هـا بـراي شـناخت    شـود و بـر درك عمیـق داده   است، از تحلیل، تفسیر و استنتاج اسـتفاده مـی  
؛ مهرام، اسکندري، سعیدي رضوانی 1386واجارگاه، فتحی( هاي زیرین آموزش تمرکز داردالیه

شناسـی  براین رویکرد پژوهش حاضـر، مبتنـی بـر روش   )، بنا1999و ورن 1387و مهرمحمدي 
 برنامـه کارگیري آن، ابعاد پیچیده، پوشیده و غیررسـمی  مطالعات از نوع کیفی بوده است تا با به

درسی پنهان، در بافت دانشگاه را بهتر بتوان واکاوي نمود. در تحلیل محتواي کیفی، روش کـار  
پیام سروکار دارد و این امر، بیشترین قرابت روشـی   و منطق پژوهش، بیشتر با معانی بنیادین در

درسی پنهان دارد. در واقع در تحلیل محتواي کیفی نیز عالوه بر معـانی آشـکار    برنامهبا مفهوم 
 گیرد.مفاهیم، معانی و مضامین پنهان آنها نیز شناسایی و مورد توجه قرار می

شـود.  بر اساس واحد ثبت انجـام مـی   گیري متغیرها در تمام تحقیقات تحلیل محتوا،اندازه 
اند و پایه و اسـاس تحلیـل   گیريواحدهاي ثبت مجموعاً حامل اطالعات درون واحدهاي نمونه

). در تحقیق حاضر، واحد ثبت، مضامین هسـتند.  2009، 2و استراوس 1گالسر( شوندشمرده می

                                                 
1. Glaser 
2. Strauss 
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 واحـد  و است ثبت واحد از بزرگتر که بررسی مورد متن از عناصري و اجزا واحد زمینه نیز به

هـاي  احد زمینه تحقیق حاضـر نیـز، همـان مـتن    همان). و( گیرد اشاره داردمی آن جاي در ثبت
  مصاحبه است، که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند.

هـاي  کننـده در این پژوهش از ابزار مصـاحبه نیمـه سـاختاریافته اسـتفاده شـد و مشـارکت      
ن کارشناسی مهندسی معماري دانشگاه دولتی ایالم بودنـد، کـه بـا    نفر از دانشجویا 21پژوهش، 

اي ، از نوع غیرخطی یا نمایی انتخاب شـدند. بـه گونـه   1برفیگیري گلولهاستفاده از روش نمونه
ترین اطالعات بوده و از بیـان  صورت هدفمند، از بین دانشجویانی که واجد غنیکه نفر اول، به

جتماعی بیشتري با اساتید و دانشـجویان برخـوردار بـود، انتخـاب     تر و روابط و تعامالت اقوي
شـدند تـا اشـباع    هاي پیشین معرفـی مـی  شوندهنفرات بعدي که توسط مصاحبهشد. مصاحبه با 

شناختی این دانشـجویان را نشـان   هاي جمعیت، برخی از ویژگی1جدول اطالعاتی ادامه یافت. 
  دهد.می
 

 پژوهشی در دانشکده معماري دانشگاه ایالمکننده هايی مشارکتشناختهاي جمعیت: ویژگی1جدول 

 نوع مصاحبه
گروه 
 تحصیلی

 تعداد مقطع
وضعیت 
 تحصیلی

 محل سکونت جنسیت

سر
پ

ختر 
د

 

 خوابگاه خانواده

 مصاحبه پایلوت
مهندسی 
 معماري

 1 2 1 2 ترم آخر 3 کارشناسی

 اصلی همصاحب
مهندسی 
 معماري

 10 5 7 8 ترم آخر 15 کارشناسی

آزمون اشباع 
 اطالعات

مهندسی 
 معماري

 0 3 2 1 ترم آخر 3 کارشناسی

  
هـاي  کارشناسی این بود کـه در قیـاس بـا دانشـجویان دوره     هعلت انتخاب دانشجویان دور

هـا، محـیط   تحصیالت تکمیلی، میزان حضور آنها در محـیط دانشـگاه و تعامـل بـا همکالسـی     

                                                 
1. Snowball Sampling 
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آنهـا در   هتوان گفت که تجارب زیستمراتب بیشتر است و می خوابگاه، اساتید و امور اداري، به
تر و از نظر تنوع داراي غناي بیشتري نسبت به دانشـجویان تحصـیالت   محیط آموزشی، پیوسته

تکمیلی است. دلیل انتخاب دانشگاه دولتی ایالم نیز، آن بود که، ضمن در دسترس بـودن بـراي   
اري از نظـر میـزان رعایـت حـداقل اسـتانداردهاي      هاي دولتی در رشته معمپژوهشگر، دانشگاه

در وضعیت -آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی -هاآموزشی، کالبدي و اداري در قیاس با سایر دانشگاه
گـر ناشـی از   تري قرار دارند و بدینوسیله تالش شد تا میـزان تـأثیر متغیرهـاي مداخلـه    مطلوب

 ش یابد.کمبود یا فقدان امکانات آموزشی و کالبدي، کاه

گیري شد. اول اینکه پس از در این پژوهش، براي افزایش میزان پایایی، از چند راهکار بهره
پژوهشـگر،   ههاي اولیـ انجام هر مصاحبه و مکتوب کردن آن، متن نوشتاري مصاحبه و برداشت

 گرفت، تا از صحت متن نوشتاري مصاحبه وشونده قرار میاز طریق رایانامه در اختیار مصاحبه
شـد،  بـازخوردي کـه از آنهـا دریافـت مـی      هوسـیل ها، بهشوندهها و تجارب مصاحبهمعناي گفته

هـاي  اطمینان حاصل شود. دوم اینکه بعد از بـه اشـباع رسـیدن اطالعـات حاصـل از مصـاحبه      
سیزدهم تا پانزدهم، با نظر اساتید راهنما و مشاور، بـا سـه تـن دیگـر از دانشـجویان معمـاري       

  ه به عمل آمد، تا اشباع اطالعاتی، به آزمون گذارده شود.دانشکده مصاحب
گیري از روش نمونه گیري گلوله برفی غیرخطی استفاده شد. بـه  از طرف دیگر، براي نمونه
تـرین  شونده نیز به صورت هدفمنـد انتخـاب شـده و واجـد غنـی     نحوي که اولین فرد مصاحبه

شوندگان ارتباط برقرار شد. سایر مصاحبه پژوهش بود. سپس از طریق وي با هاطالعات در زمین
پژوهش، سطح اعتماد  هبدین ترتیب، با فراهم شدن امکان مصاحبه با افراد مطلع و آگاه در زمین

هاي آزمایشـی، درمـورد بهتـرین مکـان     ها تا حد ممکن افزایش یافت. همچنین در مصاحبهداده
ی هدف مصاحبه و پرسیدن سـؤال  مصاحبه و کیفیت برگزاري آن مانند چگونگی شروع و معرف

  ها انجام شد.هایی در راستاي افزایش میزان اعتماد دادهگیريها، تصمیمشوندهاز مصاحبه
 چنـد  یا یک استخدام شود،می معرفی پایائی عدم با مقابله براي که ترین روشیقابل اعتماد

بایـد بـا    وا مسلط باشد،تحلیل محت هقدر هم که پژوهشگر به کار خود در زمین دستیار است. هر
 قبـولی  پایـائی قابـل   بـه  رسیدن را براي تحلیلش هايروش چند دستیار، هگیري از مشاوربهره
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). بنابراین به عنوان راهکار چهارم، از کدگـذارهاي دوم و سـوم   2014و همکاران،  1الو( برساند
هـا،  ز ایـن بررسـی  ها استفاده شد. نتایج حاصل ابراي بررسی حدود یک چهارم از متن مصاحبه

بود و در نهایـت تمـام مراحـل پـژوهش، صـحت       83/0حاکی از توافق بین کدگزاران به میزان 
از گـروه  ( فرآیند کدگذاري و بررسی محتواي پژوهش به تأییـد نهـایی اسـاتید محتـرم راهنمـا     

  از گروه علوم تربیتی) رسید.( معماري) و مشاور
  ها. یافته4

بنـدي آنهـا   مفهوم، استخراج شد که پس از طبقه 516توب شده، هاي مکبا بررسی متن مصاحبه
ـ  10زیرمقولـه و   22ها و سپس مضـامین، سـرانجام   در قالب مقوله اصـلی بدسـت آمـد.     همقول

هـاي برنامـه   مـورد پیـام   هـا در بیانگر تجارب زیسته مشارکت کننـده  2هاي جدول شماره یافته
  دهنده به آنها هستند.ل شکلها و عواملفهؤدرسی پنهان در رشته معماري، م

  
  آنها هدهندها با توجه به عامل شکلبندي مقوالت و زیرمقوالت استخراج شده از متن مصاحبه: طبقه2جدول   

 مقوالت کلی 
 هدرسی پنهان دانشکد برنامههاي مؤلفه

 معماري
 دهندهعامل شکل

هاي پنهان پیام
 مثبت

 آموزش کارآمد
 محیط کالبدي حس تعلق مکانی

 محیط شناختی نگري در طراحیژرف

 آموزش پویا
 محیط شناختی پذیري استاد در اتخاذ روش تدریسانعطاف

 محیط شناختی و اجتماعی فعالیت مشارکتی

مقبولیت و محبوبیت 
 استاد

 محیط اجتماعی تعامل غیررسمی استاد و دانشجو

 محیط اجتماعی و شناختی نقش الگویی استاد

پنهان  هايپیام
 منفی

 عدالتی آموزشیبی

 محیط شناختی و اجتماعی ارزیابی ناعادالنه

 محیط اجتماعی تبعیض جنسیتی

 محیط اجتماعی نابرابر بین استاد و دانشجو هرابط

کنترل و سختگیري 
  افراطی

 

 محیط اجتماعی و اداري کنترل افراطی روابط دختر و پسر

 اختیمحیط شن گیري افراطی استادسخت

                                                 
1. Elo 
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 مقوالت کلی 
 هدرسی پنهان دانشکد برنامههاي مؤلفه

 معماري
 دهندهعامل شکل

هاي پنهان پیام
 منفی

ضعف تعهد علمی 
 اساتید

 محیط شناختی و اجتماعی خلط مباحث علمی و عقیدتی

 محیط شناختی و اجتماعی  گریزي اساتیدمسئولیت

کتمان دانش از سوي استاد و سردرگمی 
 دانشجو

 محیط شناختی و اجتماعی

 ناهنجاري تحصیلی
 محیط شناختی برونسپاري طرح

 محیط شناختی و اجتماعی ت منفیرقاب

 معماري روي کاغذ
 محیط شناختی آموزش غیرکاربردي و فانتزي معماري

 محیط شناختی فقدان توجه به مدیریت زمان

مدیریت آموزشی 
 ناکارآمد

 محیط اداري ضعف و ناکارآمدي نظام اداري دانشگاه

 محیط اداري ناکارآمدي نظام ارزیابی اساتید

یزیکی محیط ف
 ناکارآمد

 محیط کالبدي ضعف در طرح معماري بیرونی دانشکده

 محیط کالبدي ناکارآمدي معماري داخلی فضاي آتلیه

  
نیز قابل مشاهده است، از میان بیست و دو مؤلفه شناسـایی شـده،    2همانطور که در جدول 

هـاي پنهـان مثبـت    پیـام  ههاي پنهان منفی و شش مؤلفه دربردارنـد پیام هشانزده مؤلفه دربردارند
هـاي کشـف شـده، بـه توصـیف      با توجه به کوتاه بودن مجال این مقاله، از بـین مؤلفـه   هستند.

شونده ها در این پژوهش داراي شـیوع بیشـتري   شود که از دیدگاه مصاحبهمواردي پرداخته می
و » مکـانی حس تعلـق  « ههاي مثبت، دو مؤلفمعماري هستند. به نحوي که از میان پیام در رشته

، »نـابرابر  هرابطـ « ههـاي منفـی، سـه مؤلفـ    و از میـان پیـام  » تعامل غیررسمی اسـتاد و دانشـجو  «
  گیرند.مورد واکاوي قرار می» آموزش غیرکاربردي و فانتزي معماري«و » برونسپاري طرح«

  هاي مثبت. پیام1. 4
  . حس تعلق مکانی1. 1 .4

عد غیرمادي نیز عد مادي، از ب برخوردار است و منجر بر برانگیختن احساساتی  مکان، عالوه بر ب
آیـد کـه باعـث    شود. بر مبناي این احساسات، نوعی تعلق مکانی در فرد بوجود مـی در فرد می
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و  2سـمکن ( شـود شود. این نیروي معنوي، حس مکان نامیـده مـی  گیري هویت مکانی میشکل
میـان انسـان و مکـان، ارتبـاط     ). بر این مبنا، حس مکان، عاملی است که 1043: 2008، 3فریمن

آورد. دانشجو در فضایی که بـه آن احسـاس تعلـق    کند و نوعی وحدت به وجود میبرقرار می
پـردازد و در فضـایی صـمیمی بـه کسـب      دارد، با آرامش به تعامل و ارتباط با همتایان خود می

داد لیه، نشان میشونده از فضاي آتپردازد. توصیف اکثر دانشجویان مصاحبهمهارت و تجربه می
طراحی معماري، به دلیل ماهیت دروس طراحی معماري و نیـز نـوع تعـامالت     هکه فضاي آتلی
هاي منحصر بفردي است که نوعی تعلق و دلبسـتگی  ها و با استاد، داراي ویژگیبین همکالسی

ی ، در مـورد راحتـ  105کـد   هشـوند را نسبت به این فضا در آنها به وجود آورده است. مصاحبه
 گوید:طراحی معماري اینگونه می هخود و احساس تعلق به فضاي آتلی

تونی بـا دوسـتت حـرف بزنـی،     ترین ویژگیش همینه که راحتی اونجا. یعنی اینکه میآتلیه، مهم«
تونی اصالً اینجـا اسـفنج بیـاري،    خواد، میبشینی کار خودتو انجام بدي. با هر چیزي که دلت می

کاري کنی. [مکث] حتی در حضور استاد. بعضی از ر چی میخواي کثیفگچ بیاري، گل بیاري، ه
استادا اینو واقعاً خودشون از ما میخوان، این ویژگیش واقعاً خوبه. مثه اون کالسا خشـک نیسـت   
که روي یه صندلی خشکی بشینی، یه استادي بیاد صـحبت کنـه، تـو همینجـوري بشـینی. اینجـا       

تونی آهنگتم گوش بدي. حتی با دوستاتم حـرف بزنـی   . میتونی تغذیتم بخوريراحتی، حتی می
تري.[مکث] من خودم واقعاً کارایی که تو ولی کارتم انجام میدي. اینجوري به نظرم خیلی راحت

  »آتلیه انجام دادم، نتیجۀ بهتري داشته تا اینکه تو خونه باشم.

ي سطح احساس تعلق به محیط ارتقا هکند که تالش در زمین) در این زمینه بیان می2011( 4ایتو
گیـري  تحصـیلی، شـکل   همنجـر بـه بهبـود عملکـرد، افـزایش انگیـز       ،یادگیري در فراگیرندگان

هـاي رایـج در محـیط آموزشـی     رفتارهاي بهنجار و ایجاد تعهد فردي نسبت به رعایـت ارزش 
و ) نیز، بر نقش مهم احساس تعلـق بـه محـیط اشـاره کـرده      2012( 6و کوثرکار 5شود. خانمی

دانند. بر این مبنا آنها براي افزایش حس سازي محیط را یکی از نیازهاي ذاتی انسان میشخصی

                                                 
2. Semken 
3. Freeman 
4. Ito 
5. Khan 
6. Kotharkar 
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تعلق جوانان در محیط یادگیري، داشتن حریم خصوصی و ایجـاد فضـاهاي شخصـی را بسـیار     
طراحـی   هتوان احساس تعلق دانشجویان معماري به فضاي آتلیـ کنند. بنابراین، میمهم تلقی می

ز وجود فضایی شخصـی بـراي طراحـی و فعالیـت علمـی دانسـت کـه بـه احسـاس          را ناشی ا
  انجامد.صمیمت و تعلق بیشتري به این فضا می

  . تعامل غیررسمی استاد و دانشجو2. 1. 4
هاي انجام شده، مصادیق زیـادي از تعامـل بـین اسـاتید و دانشـجویان      در واکاوي متن مصاحبه

رسمی و  کالس هصی از تعامالت، فراتر از محدودوجود داشت که حاکی از گسترش نوعی خا
در فضاي غیر رسمی بود. در واقع بذل متواضعانه وقت و امکانات شخصـی از سـوي اسـتاد و    

هاي فضـاي رسـمی   دانشجو در تعامل صمیمی با استاد از یک سو و محدودیت هعالقه و انگیز
ر بـه سـوق پیـدا کـردن     و بدون تـرس و اضـطراب، منجـ    صمیمی هآموزش در ایجاد یک رابط

هـا  شوندهدانشجو و استاد در برقراري این نوع تعامل شده بود. براساس تجارب زیسته مصاحبه
تـوان مـواردي چـون،    معماري، مـی  هدرسی پنهان در دانشکد برنامه هاز نتایج فراگیري این مؤلف

صـیل، ایجـاد   افزایش حس اعتماد به نفس دانشجو و متعاقب آن تقویت انگیزه بـراي ادامـه تح  
ها و کمک بـه نقـش   زمینه براي صمیمیت بیشتر استاد با دانشجو، ارتقاي سطح بازدهی آموزش

روابـط   هدر مـورد ایجـاد زمینـ    101کـد   هشوندالگویی استاد را برشمرد. به عنوان مثال مصاحبه
  کند:غیررسمی در خارج از کالس بیان می

س، واسه اینکه کالس از دستش در نره و واسه اینکه نظـم کـالس   ممکنه استاد واسه کنترل کال«
تونید خیلـی باهـاش   میکنه. بیرون از کالس، شما برقرار باشه اونجا مثالً قوانین خودشو اجرا می

راحت شوخی کنید، باهاش بخندي، باهاش مسائل غیر درسی هـم حتـی صـحبت کنـی. مسـائل      
ی و سؤاالیی هم که مثالً داري ازش بپرسـی و یـواش   تونی باش صحبت کنمیزندگیت هم مثالً 

  »ساز ارتباط بین دانشجو و استاد بشه.یواش زمینه
هاي دیگـري نیـز مـورد    تعامل غیررسمی استاد و دانشجو، در پژوهش هنقش مؤثر و سازند

 8) و واتکینـز 2016( و همکـاران  7هیـو هـاي پـژوهش مـی   تأکید قرار گرفته است. مطابق یافتـه 

                                                 
7. Mayhew 
8. Watkins 
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سـطح   هرسمی بین استاد و دانشجو عالوه بر رشد و توسع افزایش سطح تعامالت غیر )،2000(
هاي عاطفی بوده و تأثیر زیادي بر افزایش احساس رضـایتمندي  علمی دانشجویان، داراي پیامد

  زندگی دانشجویی دارد. هاز تجرب
  

  هاي منفی. پیام2. 4
  نابرابر بین استاد و دانشجو ه. رابط1. 2 .4

 هغیررسمی با اساتید خود، در فضاي بیرون از کالس و آتلیـ  هجویان به وجود رابطهرچند دانش
طراحی، به عنوان یک پیام مثبت اشاره داشتند، اما نظر آنها در مـورد فضـاي رسـمی کـالس و     

مراتب بود که آن را به عنوان پیامی منفـی و  نابرابر و سلسله هطراحی، حاکی از وجود رابط هآتلی
ده بودند. به بیان دانشجویان، از دالیل مختلفی که به تسـري و گسـترش ایـن    مخرب تجربه کر

توان به برترپنداري استاد، نـاتوانی اسـتاد در برقـرار کـردن     پیام در دانشکده انجامیده است، می
تعامالت دوستانه با دانشجویان در کالس، انتقادناپذیري استاد، مشکالت روحی و روانی اسـتاد  

رفتار استاد در کالس اشـاره نمـود.    هنترل از سوي مدیریت دانشکده بر نحوو عدم نظارت و ک
توان به ایجاد جو خشک درسی پنهان می برنامه ههمچنین از عواقب ناشی از گسترش این مؤلف

استاد، پـایین   هتوان علمی، دید از باال به پایین از ناحی هدر کالس و آتلیه، تحقیر دانشجو با حرب
پرسشــگري و اظهــار نظــر در کــالس، انــزوا و  هس، از بــین رفــتن روحیــآمــدن بــازدهی کــال

هـاي خـود،   در صـحبت  103کـد   هشوندگیري دانشجو اشاره کرد. به عنوان مثال مصاحبهگوشه
توجهی اسـتاد، در احتـرام بـه    بی هدهنددارد که نشانپرده از روابطی بین دانشجو و استاد بر می

  در کالس است: شأن دانشجو و ایجاد روابط متعادل
مکث] ».[برا پروژه نهاییتون ویال ارائه بدید«استاد طرح دو بود فک کنم، استاد [نام استاد]، گفت: «

من جهت زمین رو اشتباه در نظر گرفته بودم. واقعاً استاد[نام استاد] برخورد خیلی بدي باهام کرد 
 تا طرح خیلـی خـوب زده   هم کردم، چون من سه که اون لحظه، خیلی ناراحت شدم، حتی گریه

بودم[مکث طوالنی همراه با ناراحتی]. همون اسـتاد خیلـی واقعـاً شخصـیتمو خـورد کـرد، نـوع        
انگیز و این جور چیزا. باعث شـده  هاي مثالً شگفترفتارش باعث شد اصالً دیگه نَرَم سمت ایده

کـه حجمـت    زدن این ضعفو داشته باشم، چون حجممو هی کوبید تـو سـرم  که همیشه تو حجم
  »اینجوریه و اونجوري. واقعاً چون این لحنش هم یه جوري بود.
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 ) و کــدي1998و  1995( )، اســتیونس1996و  1991، 1987( پژوهشــگرانی چــون داتــون
نابرابر و سلسله مراتبی در آتلیه طراحی معماري را تشریح کرده و به نقد  ه، وجود رابط)2001(

اند. اگر چه این پژوهشگران بر وجود روابـط نـابرابر بـین    تهدرسی پنهان پرداخ برنامه هاین مؤلف
استاد تأکید دارند، ولـی معتقدنـد ایـن روابـط نـابرابر، در       هاستاد و دانشجو به دلیل جایگاه ویژ

اجتماعی، میزان تمـول، جنسـیت و    ههاي ناشی از طبقتعامل بین دانشجویان نیز به دلیل تفاوت
  سن، وجود دارد.

  پاري طرح. برونس2. 2. 4
برونسپاري طرح به معنی واگذار کردن کار طراحی دانشجو به فرد یا مؤسسات غیرمجاز خارج 

ــوعی  ــه ن ــگاه و ب ــر    ،از محــیط دانش ــر نظ ــا ب ــاري اســت. بن ــب در دروس طراحــی معم تقل
ها، عدم توجه استاد به نظارت بر فرآیند طراحی دانشجو در طول ترم، تأکیـد بـر   شوندهمصاحبه

هـاي  هایی به جاي فرآیند طراحی، سختگیري افراطی، فقدان توجه به اولویـت محصول بصري ن
برونسـپاري   هپذیري استاد، عدم کنترل استاد بر جلوگیري از شیوع پدیدمسئولیتبازار کار، عدم

عـواملی محسـوب    هریزي و مدیریت زمان براي انجام کار طراحـی از جملـ  طرح و عدم برنامه
ترین نتـایج  معماري منجر شده است. از مهم هپاري طرح در دانشکدشوند که به رواج برونسمی

شدن اخالق مبتنی بر دروغ، فریـب و  توان به نهادینهدرسی پنهان، می برنامه هفراگیري این مؤلف
اي اشاره کرد. ریاکاري، ناتوانی در طراحی معماري و عدم آمادگی براي ورود به بازار کار حرفه

عـدم   هانگیزگی دانشجویان فعال و تالشگر در نتیجبه بی 103کد  هشونددر این رابطه، مصاحبه
  کند:برونسپاري طرح اشاره می هتوجه استاد در مقابله با رواج پدید

ها از ترس اینکه این درس طراحی معماري پنج واحدیه، چیزیم نیست که جدي نگیریمش. بچه«
جام نمیدن، این ترسه باعث میشه که [اگه] ممکنه استاد، نمرة خیلی کم بده، کارشونو خودشون ان

بخوان ارائه بِدن، برن کارشونو بدن بیرون [مکـث] از بیرون[مکـث] بگـن براشـون     یه کار خوب 
کنم، هر چندم اگه حاال کم باشه یا زیاد انجام بدن، اینکه مثالً منی که تو طول ترم، دارم تالش می

ی میاد آخر ترم میره دویست سیصد تومن میـده،  باشه، همون نتیجۀ زحمت خودمه، اما یهویی یک
میده بیرون، کارشو انجام میدن، استاده هم می فهمه، اما اصالً به روي خودش نمیاره. ایـن باعـث   
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میشه انگیزة دانشجویی مثل من، که خودم کارمو انجـام میـدم پـایین بیـاد. واقعـاً تـأثیر خودشـو        
  »میذاره.

هـاي دانشـگاهی، عمـدتاً در قالـب فـروش      یر رشـته در کشور ما، این پدیده در مـورد سـا  
شود. تعداد زیادي از دانشجویان، صرفاً بـراي کسـب   هاي پژوهشی دیده میها و پروژهنامهپایان

هاي علمی الزم، انجام کار پژوهشی خود را بـه افـراد یـا مؤسسـاتی در     مدرك و فارغ از انگیزه
هـایی  پی برداري و سرقت علمی از جمله پدیـده کنند. بر این مبنا کخارج از دانشگاه محول می
: 1392موحـد و باوفـا،   صـفایی ( شـوند هاي دانشگاهی مشاهده میهستند که به وفور در محیط

45.(  
  . آموزش غیرکاربردي و فانتزي معماري3. 2. 4

هاي دانشگاه هاي بازار کار، تعریف نشدن آموزشکاربردي نبودن و در راستاي نیازها و اولویت
هـاي آتلیـه، بـدون    و توجه صرف به سالیق و تجارب شخصی دانشجو در آمـوزش  سویک  از

ماننـد مسـائل شـهري و نیازهـاي     ( توجه به نیازهاي مبتنی بر واقعیت در دنیاي خارج از آتلیـه 
درسـی پنهـان    برنامـه  هگیـري مؤلفـ  عواملی هستند که بـه شـکل   سوي دیگر، از جمله مردم) از

 هتزي معماري در دانشکده انجامیده است. از نتایج گسترش این مؤلفـ آموزش غیرکاربردي و فان
ضـعیف شـدن دانشـجویان در درك مسـائل اجرایـی و رفتـار        توان بـه درسی پنهان، می برنامه
هاي ظاهري بدون مالحظات اجرایی در طراحـی و  ها، توجه افراطی به زیباییاي ساختمانسازه

رت کاربردي و فاقد آمادگی براي ورود بـه بـازار کـار    تربیت خیل دانشجویان فاقد دانش و مها
 برنامـه  هدر راستاي تأییـد ایـن مؤلفـ    104کد  هشوندمصاحبهالتحصیلی، اشاره کرد. پس از فارغ

درسی پنهان، به همراستا نبودن اهداف آموزش اساتید دانشکده با نوع مطالبـاتی کـه در دنیـاي    
  :کندبیرون از دانشکده وجود دارد اشاره می

شیم، مباحث فنی بیشـتر  گراییم، ولی همین که وارد بازار کار میدر دوران دانشجویی صرفاً ایده«
پـردازي و خیلـی از   ها اکثراً میرن سراغ ایـده هاي ما، االن بچهمورد توجه هست. [مکث] تو آتلیه

پیه، مباحث فنیش و پالنکارایی که می غ مباحـث  ها کپـین و بیشـتر میـریم سـرا    کنیم، بیشترش کُ
زیبایی بصري. البته زیبایی بصري از نظر خودمون، نه از نظر منظر شهري، نه از نظـر شهرسـازي،   

  »نه از نظر مردم.
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 )، زونـیس 2011( 9)،کمینر1987و 1990( )، ورد1987( هاي پژوهشگرانی چون داتونیافته
)a2014  وb2014وجـود ایـن    ) و دیگـران نیـز مؤیـد   2017( )، سالمه و مکلین2014( )، بشیر

) معتقــد اســت، 1987( معمــاري اســت. در ایــن ارتبــاط، ورد رشــتهدرســی در  برنامــه همؤلفــ
شـود.  هـاي غیرواقعـی و فـانتزي محـدود مـی     هاي طراحی معماري به پـروژه هاي آتلیهفعالیت

هاي آتلیه، ناشـی از خودشـیفتگیِ معمارانـه و بـدون در نظـر گـرفتن       محتواي غیرواقعی پروژه
پـردازي و  طراحـی روي کاغـذ، بـا بهـا دادن بـیش از حـد بـه خیـال         ایـی اسـت.  واقعیات اجر

 ).158، 1987ورد، ( بردسازي ذهنی، راه به واقعیت نمیتصویر

  سوداي سود ه. نظری3. 4
بندي و تحلیل محتواي مضـامین برگرفتـه   با دانشجویان، کدگذاري، مقوله پس از انجام مصاحبه

یفی استخراج شده، مورد بررسی و واکـاوي قـرار گرفـت و بـر     هاي کاز متن مکتوب آنها، داده
اي از مضـامین بـا محوریـت    ها شناسایی و در قالب شبکهمبناي آن الگوهاي مستتر در متن داده

اي از کـه ایـن مفهـوم، بیـانگر زنجیـره     سازماندهی شد. با توجه به ایـن » سوداي سود«مضمون 
هـا بـود و دیـد    مضامین مسـتخرج از مـتن مصـاحبه   ارتباط معنایی و نوعی همپوشانی مبتنی بر 

بنـدي  کرد، نظریه نامیده شد. پـس از صـورت  هاي آن را ارائه میاي از مفاهیم و مقولهیافتهنظام
هـاي  که بیانگر نوعی نظریه براي توصیف واقعیات موجود در مورد برنامه -این شبکه مضمونی

براي اعتباریابی مضاعف آن، پـس از ارائـه    -درسی پنهان حاکم بر دانشکده معماري ایالم است
شونده، توسط رایانامه سؤاالتی در خصوص وجـوه و ابعـاد ایـن    ها به دانشجویان مصاحبهیافته

سـوداي سـود بـود. بـه      هها نیز مؤید نظریشوندههاي مصاحبهنظریه از آنها پرسیده شد و پاسخ
  کند:یدر این زمینه بیان م 103کد  هعنوان مثال مصاحبه شوند

سوداي سود واژه خوبیه. از این سود معانی مختلفی ممکنه برداشت بشه. سود، از دید مـن بایـد   «
ها ممکنـه  رضایت خاطر رو به دنبال بیاره و در کل میتونه واسه هرکس یه جور تعبیر بشه. بعضی

گـرفتن  اما بعضیا فقط دنبال  با انجام وظیفشون به بهترین نحو احساس رضایت و سودمندي کنند
 »آنی هستن، حتی اگه از راه درستش به اون نتیجه نرسیده باشن. هنتیج

 کند:گونه ابراز میسوداي سود این هنیز نظر خود را در مورد نظری 105کد  هشوندمصاحبه

                                                 
9. Kaminer 
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هاي مختلف در دانشگاه که امکان داره( بنظرم باتوجه به جوي که درفضاي دانشگاه ما قرار دارد«
دانشـجویان و اسـاتید در فکـر     ) واژه مناسبی انتخاب شده و هـر دو گـروه  شدتش متفاوت باشه

هـاي کـامالً متفـاوت. اونـایی کـه بـدنبال نفـع        سودکردن از دیدگاه خودشون هستن اما به روش
نخواهد رسید. بنظر من کسـی سـود    شخصی و زودگذر خودشونن، آخر سر به اون نتیجه واقعی

  »نجهبره که عاقبت کارشو بسواقعی رو می
  

  
  مضامین اکتشافی درمورد برنامه هاي درسی پنهان مبتنی بر مضمون سوداي سود  ه: شبک1نمودار 

 هدر این بود که مفهـوم آن، مضـمون همـ   » سوداي سود«پژوهشگر از مضمون  هدلیل استفاد
اعم از مثبت و منفی) کـه در سـطح فرهنـگ قـرار داشـتند را در      ( درسی پنهان برنامه همؤلف 22

مشترك اکثریت دانشجویان معمـاري، بـه ایـن     هگرفت. در واقع، واکاوي در تجارب زیستبرمی
شود، کـه  اي براي کسب سود، محسوب میمعماري به عنوان عرصه هنتیجه ختم شد که دانشکد

هر عضوي از اعضاي مؤثر در آن، از دانشجویان گرفته تا اساتید و کارکنان، به دنبال رسیدن بـه  
هـاي  خود هستند و در این راه، هر کدام از ایـن اعضـاء، بـه شـگردها و شـیوه     منفعت، از منظر 
سودا، نوعی ایهام در معنـا را نیـز در خـود مسـتتر دارد. ایـن       هاند. استفاده از واژانتفاع، پی برده

عطف نظریه به دست آمده در این پژوهش اشـاره دارد کـه بـر مبنـاي نـوع       هوجه ایهام، به نقط
طور همزمان نشکده، سودا به معنی خیال باطل یا به معنی تجارت صادقانه، بهنگرش متعاملین دا

  تواند تعبیر شود.می
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اگر چه مفهوم سود در نگاه رایج، به مسائل اقتصادي و بانکی اشاره دارد. اما واقعیت آنست 
مادي و معنوي قابل طرح است، چه آنکـه سـودگرایی، یکـی از     که این مفهوم در هر دو عرصه

) در کتاب نقد و بررسی مکاتب 1394( اهللا مصباح یزديشود. آیتاتب اخالقی محسوب میمک
  کند:منظور از سود را به این صورت بیان میاخالقی، 

جمعی و گروهی را در نظر بگیریم. بـه بیـان   در همه رفتارهاي اخالقی خود باید همواره سود «
 هخود به دنبال آن باشیم که بیشترین غلب مه اعمالدیگر، اصل سود به این معنا است که ما باید در ه

یـا دسـت کـم، در جامعـه     ( ممکن شر بر خیر) را در کل جهان هترین غلبیا کم( ممکن خیر بر شر
  ).166-167: 1394مصباح یزدي، ( »خود) محقق کنیم

در واقع، وجه منفی سوداي سود به اساتید و دانشجویانی اشـاره دارد کـه بـه دنبـال منـافع      
 هانـد و در نقطـ  هاي پنهان منفـی دانشـکده را شـکل داده   شخصی و مادي خود هستند و برنامه

مقابل، وجه مثبت سوداي سود نشـانگر دانشـجویان و اسـاتیدي اسـت کـه بـه دنبـال تجـارت         
هاي درسی صادقانه و معنوي و مبتنی بر مصلحت اندیشی، هستند و عامل ایجاد و تسري برنامه

 هبـازیگران اصـلی دانشـکد    هانـد. در واقـع همـ   را به خود اختصـاص داده  پنهان مثبت دانشکده
هـا، هنجارهـا، آداب و   اي از ارزشمعماري، در داد و ستد با هم، به بازآفرینی و تبادل مجموعه

منفعت طلبی یا مصلحت اندیشـی   هپردازند و هرکدام از آنها از نگاه و دریچرسوم و باورها می
انتفاع و سود هستند. اینکـه دانشـجوي معمـاري پـس از ورود بـه       شخصی به دنبال رسیدن به

دانشکده، با دانش و بینش پیشین خود و پس از چهار سال تحصیل و قـرار داشـتن در معـرض    
رسد، موضوعی است که با تحلیـل  فرهنگ جاري دانشکده، به چه سطحی از دانش و بینش می

تـوان  بینی است و بـر مبنـاي آن مـی   ابل پیشهاي پنهان دانشکده، تا حدود زیادي قماهیت پیام
که ماهیـت آن را سـوداي سـودي    نرخداد یادشده را سوداي سودي واقعی و مثبت دانست یا آ

 خیالی و باطل یافت.

 گیري. بحث و نتیجه5

درسـی پنهـان    برنامـه مهـم   همعماري، بیست و دو مؤلفـ  هها بیانگر آن است که در دانشکدیافته
سـوداي سـود شـکل     هها، نظریکنش مفهومی محتواي این مؤلفههمکنش و بروجود دارد که از 

معماري است، بیانگر نـوعی رقابـت بـین     هدانشکد هگرفته است. این نظریه، که برگرفته از زمین
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براي رسیدن به سود از منظـر خـود اسـت. اینکـه هـر       -دانشجویان و اساتید -دانشکده عوامل
نوع سودي است و تالش و همت خود را در راستاي نبال چهفردي با توجه به نگرش خود به د
هاي منفی و مثبـت  کند موضوعی است که به شکل دادن پیامرسیدن به چه منفعتی مصروف می

  در دانشکده منجر شده است.
هـاي  دهـی و فراگیـري برنامـه   هاي انجام شده درمورد عوامل شـکل واکاوي بیشتر مصاحبه
دهـد: در هـر دو بخـش    دارد که نشان مـی میز چهار عامل اساسی برپنهان مثبت و منفی، پرده ا

ها وجود دارد، کـه عامـل   این پیام ههاي مثبت و منفی، چهار عامل مهم مشترك، در میان همپیام
  هاي مثبت و منفی عبارتند از:این عوامل، به تفکیک پیام .اصلی فراگیري آنها شده است

  ي پنهان منفیهاعوامل مشترك فراگیري پیام -الف
  عدم ادراك و فقدان آگاهی از مضرات فردي و اجتماعی عمل یا پیام -1
  طلبی و توجه به منافع زودگذرمنفعت -2
  صعوبت انجام عمل و توجیه وجود شرایط اضطرار -3
  فقدان نظارت یا نظارت غیرکارآمد -4
  هاي پنهان مثبت:عوامل مشترك فراگیري پیام -ب
  فواید فردي و اجتماعی عمل یا پیامادراك و آگاهی از  -1
  نگرياندیشی و عاقبتمصلحت -2
  سهولت انجام عمل -3
  نظارت کارآمد -4

هاي پنهان مثبـت و  پیام هبوجودآورنده و فراگیرکنند هبا تعمیق در چیستی عوامل چهارگان
ن اثر آ همنفی دانشکده، چهار مضمون شناسایی شد که این چهار مضمون، نشانگر جنس و حوز

کـنش و   -3بیـنش،   -2دانـش،   -1عوامل چهارگانه هستند. چهار مضمون یاد شده عبارتند از: 
طلبـی یـا   پایش. به نحوي که وجـود یـا فقـدان ادراك و آگـاهی از جـنس دانـش؛ منفعـت        -4

مصلحت اندیشی از جنس بینش؛ صعوبت و سهولت انجام عمل از جنس کنش و کارآمـدي یـا   
کـه   2یش هستند. رابطه این مضامین و عوامل نامبرده، در نمودار ناکارآمدي نظارت از جنس پا

  باشد. بیانگر مدل مفهومی حاصل از یافته هاي این پژوهش است، قابل مالحظه می
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  سوداي سود همعماري بر مبناي نظری هدرسی پنهان دانشکد برنامه: مدل مفهومی 2نمودار

نش، بینش، کنش و پایش، به عنوان عوامل دا همطابق با این مدل مفهومی، مضامین چهارگان
شناختی، اجتماعی، اداري و کالبدي عمل  ههاي چهارگانسوداي سود در محیط هفراگیري نظری

  کنند.می
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معماري در کشور، داراي اسلوبی هماهنگ با نظام آمـوزش   رشتهنظر به آنکه نظام آموزش 
درسـی پنهـان کشـف شـده در پـژوهش       برنامههاي الملل است؛ به تبع آن، بخشی از مؤلفهبین

هـاي  توان بـه مؤلفـه  اند. به عنوان مثال میها نیز مورد اشاره قرار گرفتهحاضر، در سایر پژوهش
) به آن توجه 1990( ) و ورد1987( آموزش غیرکاربردي و فانتزي معماري اشاره کرد که داتون

) مطـرح  2002( و همکـاران  فقدان توجه به مدیریت زمان نیز در پـژوهش کـاچ   هداشته و مؤلف
 ههاي آتلیاند. این دو مؤلفه ناشی از عدم توجه به اقتضائات کاربردي و اجرایی در آموزششده

نابرابر بین استاد و  هطراحی است. عالوه بر آن، ساختار سلسه مراتبی قدرت در آتلیه که به رابط
 )، ورد1996و 1991( نشـود، در پـژوهش هـاي داتـو    دانشجو و ارزیابی ناعادالنـه منجـر مـی   

) نیز مورد تأکید قرار داشته و از جمله یافته هاي مشابه این پژوهش بـا  2002( ) و کدي1990(
  شود.ها تلقی میسایر پژوهش

 از طرف دیگر، شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی جامعه، ابعاد گونـاگون نظـام  
یل تأثیرپذیري بیشتر از وجوه اجتمـاعی و  درسی پنهان به دل برنامهمخصوصاً  -آموزش معماري
هـاي  اي از مؤلفـه دهد؛ به همین دلیل بخش عمـده را تحت تأثیر خود قرار می -فرهنگی جامعه

معماري در پـژوهش حاضـر، مـاهیتی بـومی دارنـد کـه در سـایر         هدرسی پنهان دانشکد برنامه
) و 1996( و میتگانـگ  ها، به آنها اشاره نشـده اسـت. بـه عنـوان مثـال اگـر چـه بـویر        پژوهش
اجتمـاعی بـه عنـوان یکـی از      ههاي ناشی از تفاوت نـژاد یـا طبقـ   ) به تبعیض1998( استیونس

کننـد کـه بـا توجـه بـه اقتضـاي شـرایط        معماري اشاره می رشتهدرسی پنهان  برنامههاي مؤلفه
بـه  اجتماعی و فرهنگی کشور ایاالت متحده آمریکا قابل بررسی است؛ اما در پـژوهش حاضـر   

دلیل بافت همگن اجتماعی اکثر منـاطق کشـور و از جملـه بافـت اجتمـاعی و فرهنگـی بسـتر        
برونسـپاري طـرح مـورد     ههـا دیـده نشـد. در مقابـل، مؤلفـ     پژوهش حاضر، این مؤلفه در یافته
گرایی و فقدان توجه به توان متأثر از مشکالتی، از قبیل مدركشناسایی قرار گرفت که آن را می

). عـالوه بـر آن،   1387فرهـود،  ( عملی دانست که در نظام آموزشی مـا ریشـه دارد  هاي مهارت
فقدان ساختار نظارتی کارا و مؤثر براي پایش وضعیت تدریس و به کـارگیري مدرسـان و نیـز    

هاي نظام اداري دانشـکده، پژوهشـگر را متوجـه مـوارد     هاي فراوان در زیرساختوجود ضعف
درسی پنهان چون ناکارآمدي نظام ارزیابی اساتید و ضـعف و   مهبرناهاي بومی دیگري از مؤلفه
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هـاي بـومی   ناکارآمدي نظام اداري دانشگاه در این زمینه نمـود. واکـاوي دالیـل فراونـی مؤلفـه     
درسی پنهان بـا وضـعیت و شـرایط     برنامهشناسایی شده، از تأثیرپذیري زیاد و ارتباط تنگاتنگ 

  دارد.و سیاسی جامعه، پرده بر میگوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي 
 برنامه ههاي انجام گرفته در زمیندر مجموع، از وجوه تمایز پژوهش حاضر با سایر پژوهش

  شود اشاره کرد:درسی پنهان رشته معماري به چند مورد می
درسـی   برنامـه هـاي اجتمـاعی و شـناختی    شده، با تأکید بر جنبـه هاي یاددر اغلب پژوهش

اي ها کمتر پرداخته شده است، اما در این پـژوهش، بـدون تأکیـد بـر جنبـه     ر جنبهپنهان، به سای
  خاص، تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، شناختی، کالبدي و اداري مورد ارزیابی قرار گرفت.  

هاي مثبت و منفـی  دانشجویان، تمام جنبه هدر این پژوهش، با مبنا قرار دادن تجربیات زیست
هـاي پیشـین   پنهان مورد واکاوي قرار گرفت، در حالی کـه در پـژوهش   درسی برنامههاي مؤلفه

هـاي  هاي منفی پرداخته شده است. وجه تمایز دیگـر ایـن پـژوهش از پـژوهش    اغلب به مؤلفه
درسی پنهان در قالب یک نظریـه اسـت بـه     برنامهمشابه، تالش براي توصیف وضعیت موجود 

درسـی پنهـان    برنامههاي مثبت و منفی در پیاماي که مضمون آن، گویاي واقعیات موجود گونه
  باشد.

هاي معماري کشور نیست، دانشکده ههرچند نتایج حاصل از این تحقیق، قابل تعمیم به هم
درسی پنهان در  برنامهتواند به گفتمانی براي بررسی اما بحث و بررسی پیرامون این موضوع می

  هاي معماري کشور تبدیل شود.سایر دانشکده
هاي کشف شـده نیـز، بـا هـدف بررسـی امکـان مداخلـۀ        مؤلفه هدهنداوي عوامل شکلواک

هاي انجام گرفته در ایـن  اصالحی در آنها، از دیگر وجوه تمایز پژوهش حاضر با سایر پژوهش
ها و نتایج پژوهش، پیشنهادهاي زیر قابل ارائـه  شود. در مجموع، با توجه به یافتهزمینه تلقی می

  است:
درسی پنهان در چهار محیط شناختی، اجتمـاعی، فیزیکـی و    برنامههاي مؤلفه هدامن هر چند -1

دهـد، طیـف وسـیعی از    گونه که مدل مفهومی پژوهش نشان مـی اداري گسترده شده اند اما، آن
تعامالت اجتماعی و مرتبط با مباحث اخالقی و تربیتی  ههاي منفی، در حوزآنها، مخصوصاً پیام

هاي کشف شده و کارکردهاي متنوع آنها مـورد تأمـل   شود که مؤلفهپیشنهاد میهستند. بنابراین 
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هاي معمـاري قـرار بگیـرد تـا     ریزان آموزشی و درسی و مدرسان دانشکدهسیاستگذاران، برنامه
هـاي  درسی پنهان براي افـزایش کـارایی و اثربخشـی جنبـه     برنامه ههاي سازندبتوان از ظرفیت

  عمل آورد.الزم بهتربیتی دانشگاه استفاده 
هاي هاي حاکم بر جریان و عوامل فراگیري مؤلفهبا توجه به ایجاد درك نسبی از قانونمندي -2

هـاي آینـده از طریـق شناسـایی     شود پژوهشدرسی پنهان در رشته معماري، پیشنهاد می برنامه
داري و چهار محـیط اجتمـاعی، شـناختی، ا    هچهار مضمون دانش، بینش، کنش و پایش در زمین

هاي منفـی  راهکارهایی براي مداخلۀ اصالحی، یعنی جلوگیري از فراگیري پیام هکالبدي، به ارائ
  هاي مثبت، معطوف گردد.فراگیر شدن پیام هو تسهیل و گسترش زمین

  منابع
اي دیگـر بـراي شـناخت برنامـه درسـی      ). به سوي فرانظریه1392( موحد، سعید و باوفا، داوودصفایی

  .76-96)، 10( 2، ریزي درسیوهش در برنامهپژپنهان، 
دهنده برنامه درسـی پنهـان در آمـوزش عـالی     ). عوامل شکل1392( موحد، سعید و باوفا، داوودصفایی

-53)، 7( 4، دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آمـوزش عـالی  نگاري خودنگاشت، ایران: یک مردم
30.  
به سوي هویت هاي جدید: شرحی بر نظریات معاصـر  برنامه درسی ). 1386( واجارگاه، کوروشفتحی

  جلد اول، تهران: نشر آییژ. برنامه درسی،
فصـلنامه اخـالق در   واژگان پلجریسم)، ( سازيبازي، مدركپروازي، علم). بلند1387( فرهود، داریوش

  .1-5، 3و4، علوم فناوري
). بازي دانایی نظریه 1392( حمودکرامتی، انسی؛ مهرام، بهروز؛ شعبانی ورکی، بختیار و مهرمحمدي، م

دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش اي برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران. زمینه
 .85 -109) ، 7( 4، عالی
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