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       چكيده 

ان يدانشجو يه علميپنهان و روح يبرنامه درس يهان مؤلفهيرابطه ب يبررسپژوهش اين  يهدف اصل

   عنوانن پژوهش هفت مؤلفه بهيدر ا. بود 1387- 1388 يليال تحصدانشگاه كاشان در س

و  يكيزيساختار ف ر گرفته شده است كه شاملظدر ن يعالپنهان در آموزش يبرنامه درس يهامؤلفه

 يهاروش، ن و مقرراتي، قوانانيو دانشجو يعلم هيئت يان اعضايارتباط متقابل م ،دانشگاه يمعمار

 يهمبستگ – يفيروش پژوهش از نوع توص. است ياجتماع و جو يابيارزش يهاوهي، شس، محتوايتدر

 يه و مهندسي، علوم پايعلوم انسان يهادانشكده مردو  زنان يه دانشجويشامل كل يجامعه آمار .است

انتخاب  ياوشهخ يتصادف يريگنمونه روشبا  )مرد 149 و زن 101( نفر 250تعداد  دانشگاه كاشان بود و

ب يضر .استكرت يگانه لپنجاس يه با مقيگو 35ساخته شامل  پرسشنامه محقق ر پژوهشابزا. ندشد

، رسونيپ يب همبستگيها از ضرداده ليتحل ه ويدر تجز. محاسبه شد 82/0اس يكرونباخ مق يآلفا ييايپا

 يهان تمام مؤلفهيبكه  ج نشان دادينتا .استفاده شد يمستقل و آزمون توك t ،هك طرفيانس يل واريتحل

ز فقط در ين مرد و زنان ين دانشجويب .وجود دارد ان رابطهيدانشجو يه علميپنهان با روح يبرنامه درس

 وجود دارد يتفاوت معنادار) انيو دانشجو يعلم هيئت يان اعضايارتباط متقابل م(ها از مؤلفه يكي

)0.05p< 2.75 وt = -.(  
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   مهمقد

داراي مجموعه  6هاي رسمي و از قبل تعيين شدهيف و مسئوليتابه موازات اجراي وظ 5اي آموزشيهنظام

مورد ذاريهاي مصوب و مدون الب اهداف و سياستگركردها هستند كه اگرچه چندان در قديگري از كا

. دارندصيت يادگيرندگان در ابعاد مختلف سلوك و شخ چشمگيرتي تأثيرا اند، ولي عمالًنگرفتهتوجه قرار 

عنوان برنامه درسي  بااز اين دسته كاركردها و تأثيرات  ريزي درسي غالباًتربيتي و برنامهدر ادبيات علوم

وجود غيرمستقيم بخشي از تجارب آموزشي و تربيتي فراگيران را به ايگونهشود كه بهنام برده مي 7پنهان

توان بر اين نكته در زمينه آثار و نتايج اين تجارب غير رسمي و ناپيداي نظامهاي آموزشي مي. آورندمي

و كوششهاي آگاهانه است كه  ثربخشي اين تجارب به مراتب بيشتر از روشهاي مستقيمتأكيد كرد كه ا

صاحبنظران تعليم و تربيت براي تشريح . ستامورد نظر مدرسه و نظام آموزشي ي و علن يرسمطور به

 ،گيرند و همچنينآموزان قرار ميها و نگرشهايي كه تحت تأثير اين عوامل ضمني در دانشآموخته

  ).Alavi et al., 2007(اند بهره گرفته »مه درسي پنهانبرنا«پيامدهاي آنها از مفهوم 

پنهان از مباحث و  مفهوم برنامه درسي) Mehrmohammadi, 2002(مهرمحمدي  هاز ديدگا   

طرح چنين مفهومي از . نو و بسيار روشنگرانه در قلمرو پژوهشهاي آموزشي و تربيتي است مفاهيم نسبتًا

حال . حكايت دارد ،آموزندكنند و ميضرورت توجه به آنچه فراگيران با حضور در نظام آموزشي تجربه مي

كنند، مي ريزيگيران طراحي و برنامهريزان درسي براي رشد و تربيت فراآنچه طراحان و برنامه ،نكهآ

  ريزان و برنامه درسي رسمي است و عوامل ديگري كه جزو برنامه درسي نيستند، از ديد برنامه

 كه گفته شده است در اهميت و تأثير برنامه درسي پنهان. مانداندركاران تعليم و تربيت پنهان مي دست

دار تعيين كننده آن چيزي است كه مبناي احساس ارزش و عزت نفس ابرنامه درسي پنهان در حدي معن

در . كنندگان است و بيش از برنامه درسي رسمي در سازگاري فراگيران و مدرسان تأثير داردهمه شركت

  ،نيل به اهداف نظامهاي آموزشيها و عناصر برنامه براي تعامل و يكپارچگي تمام مؤلفه خصوص،اين 

هر نظام آموزشي در تالش است تا از طريق طراحي و تدوين .  نمايدضروري مي ،عاليخصوص آموزشبه

    و آنها را براي هدآموزان انتقال دهاي درسي مشخص انواع مختلف دانش و مهارتها را به دانشبرنامه

آموزان در نظامهاي آموزشي دانش. گي واقعي آماده سازدبر عهده گرفتن نقشها و مسئوليتهايشان در زند

ريزي شده هاي درسي طرحدر برنامه گيرند كه بخش اعظم آنهاا فرا ميتجارب بسيار ارزشمندي ر

مند و سازمان يافته از طريق مصورت نظاه آموزان بيش از آن چيزي كه بدانش ،در واقع. مشخص نيست

  ). Alikhani, 2003(گيرند شود، ياد ميها آموزش داده ميبه آن انمعلممدارس و به واسطه 

                                                
5. Educational Systems 

6. Pre-intended Formal Function 

7. Hidden Curriculum 
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، 9، نهان8براي توصيف برنامه درسي پنهان الفاظ و عبارات گوناگوني همچون برنامه درسي غير مدون   

، پس 13محصوالت يا نتايج فرعي، 12نامرئي، نتايج غيرعلمي، 11پيش بيني نشده، ، نانوشته10نامشهود

اي از  برنامه درسي است كه هر كدام از اين عبارات به جنبه به كار برده شده 14اي نظام آموزش مدرسهو 

  .(Alikhani and Mehrmohammadi, 2005: 126)پنهان اشاره دارند 

ابعاد گوناگون  بهدهنده توجه صاحبنظران مختلف تعاريف و تحليلهاي ارائه شده در اين زمينه نشان   

 هتوجه زيادي ب 15ديويي و برخي از پيروان او همچون كيلپاتريك در اين زمينه جان. استموضوع 

ليكن انتشار كتاب فيليپ جكسون  ،اندشود، داشتهكاركردهاي پنهان و تجاربي كه در مدرسه حاصل مي

)Jacson,1968 (توان آغاز رسمي مطالعات گسترده در زمينه را مي 16»زندگي در كالس درس«عنوان با

  ).Alikhani and Mehrmohammadi, 2005: 126(نست سي پنهان دابرنامه در

تواند مي نتايجي كه برنامه درسي پنهان وزشي و دامنه وسيعي ازمجكسون به پيامدهاي ثانوي نظام آ   

داند و او برنامه درسي پنهان را مؤثرتر از برنامه درسي رسمي مي. كندسبب وقوع آن شود، اشاره مي

غير آكادميك محيط آموزشي و روابط اجتماعي  هاين برنامه را از طريق جنبهاي اعتقاد دارد كه فراگيران

 Mehrmohammadi and Fathi)آموزند طور ضمني ميهت و تشويق بمتأثر از عناصر قدرت، جمعي

Vajargah, 2007: 49).  صاحبنظران مختلفي همچون بلوم انديشمندان و(Bloom, 1982)  مايلز ،

 ,Chikeung)كيونگچي، )Wiki, 2008(، ويكي)Undreon, 2001  Mayls and(آندريون و

ابعاد اجتماعي و گروهي برنامه درسي پنهان را مورد توجه  غالبًا) Doganay, 2009(و دوگاناي  (2008

ها و يادگيريهايي اند كه اين نوع برنامه درسي به مجموعه آموختهقرار داده و بر اين نكته تأكيد كرده

ه فراگيران از طريق تعامالت و روابط خود با ساير همكالسان، معلمان و كادر مديريتي د ككناشاره مي

ها و ش و جايگاه تعامالت اجتماعي و روانشناختي ميان يادگيرندهنق از اين منظر، عمدتاً. آورندمي دستبه

امه درسي پنهان به عنوان يكي از متغيرهاي اساسي برن تاداند درون مدرسه و به ويژه مربيان و اساافر

كه به نحوي بارز احساسات، ارزشها، نگرشها، باورها و رفتارهاي يادگيرندگان  است مورد توجه قرار گرفته

  . دهندرا تحت تأثير قرار مي

زمان اجرا شده در مراكز آموزشي را به سه دسته رسمي، پنهان هاي همبرنامه) Eisner, 1994(آيزنر    

 اي پنهان وهبرنامه )Mehrmohammadi, 2002(و مهرمحمدي  استكرده منفك ) مغفول( و پوچ

                                                
8. Unstudied Curriculum 

9. Covert 

10. Unsensible   
11. Unexpected  

١٢. Non Academic  
13. By Products of Schooling  
14. Residue of Schooling  

15. Kelpatric  

16. Life in the Classroom 
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آسبروكس . داند كه كمتر به آنها توجه شده استاي ميتازه و روشنگرانه پوچ را از مباحث و مفاهيم نسبتاً

)Ausbrox, 2000 ( اجتماعي محيط  برنامه درسي پنهان را متشكل از پيامهاي ضمني موجود در جو

زعم وي برنامه درسي  به. كننداحساس ميآن را  اگر چه نانوشته است، ليكن همه داند كهآموزشي مي

به سهولت از طريق حضور هر روزه در محيط آموزشي را  دانشي است كه يادگيرندگان آن پنهان بدنه

  ).Mahram et al., 2006: 4(ند كنهضم مي

  قادات، نگرشها، رفتار و قوانيني برنامه درسي پنهان را شامل دانش، اعت) Dekle, 2004(دكله    

  .كنندقصد نشده در خود دروني مي صورته صورت قصد شده و هم به داند كه دانش آموزان هم بمي

 يپيامها اي ازبرنامه درسي پنهان مجموعه كه معتقد است) Skelton, 2005(اسكلتون  ،همچنين   

 كه يادگيرنده در طول فرايندهاي آموزشيست اي و نگرشهاي به دانش، ارزشها، هنجارهاي رفتاريمربوط 

و هر  باشد ياست ضد و نقيض، غير خطي و تأكيد اين پيامها ممكن .كندتجربه مي يطور ضمنهب

در پژوهشگران و صاحبنظران  از در همين زمينه برخي .خاص كسب كند ايي آنها را به شيوهاهيادگيرند

 از. اندكردهبررسي محتواي كتب درسي و تصاوير آن  ن وابطه ميان برنامه درسي پنهانسبت و ر زمينه

حتي  است كه بعضًا پنهان و ديدگاه اين افراد محتوا و تصاوير كتب درسي همواره شامل پيامهاي ضمني

اقوام، اديان و  خصوصاي در ايجاد ذهنيتها و تصاوير كليشه. استهم در تعارض  با اهداف نظام آموزشي

 ;Margolis, 2000; Redish, 2009) اين موارد استه جملاز  جنسيتهاي مختلف

Bergenhenegouwen, 2009; Stephenson, 2009) . برخي از صاحبنظران از جمله آيزنر

)Eisner, 1994 (درسي مختلف  دروس و كتب باهاي آموزشي امبا توجه به نوع مواجهه و رويكرد نظ

راكز آموزشي و ميزان برنامه هفتگي مدارس و مبندي دروس مختلف در قالب كنند كه زماناستنباط مي

گيري نوعي يابد، باعث شكلكه در اين برنامه به كتب و دروس مختلف اختصاص مي يساعات

يعني دروسي  ؛شوداهميت دروس مختلف ميدر خصوص ارزشگذاري ترجيحي در ميان يادگيرندگان 

ا در برنامه هفتگي به خود اختصاص ر اضيات و علوم كه بيشترين و بهترين زمان آموزشيهمچون ري

دروسي همچون  ،عكسرو ب دهند، از نگاه يادگيرندگان دروس مهم و اولويت دار نظام آموزشي هستندمي

هاي عنوان حوزهشوند، بهاز بدترين و كمترين زمان آموزشي برخوردار مي هنر و تربيت بدني كه غالباً

  .ندندارهميت چنداني كه جايگاه و ا شوندمي آموزشي و درسي تلقي

ست كه چرا اين برنامه با وجود مهم ا درسي پنهان آن هيكي از مشكالت مهم در ارتباط با برنام   

معتقد ) Eisner, 1994( بودنش از جانب تعداد زيادي از صاحبنظران مورد تأكيد قرار گرفته است؟ آيزنر

بازبيني، دقت . دهنددارس آموزش ميبرنامه درسي آشكار بخش كوچكي از آن چيزي است كه م كه است

برنامه درسي . دهنده برنامه درسي پنهان نيستهاي درسي آشكار به هيچ وجه نشانو ژرفنگري در برنامه

م پاداشدهي مورد استفاده نظاشود، پنهان به فضاي مدرسه، ديدگاههاي مختلفي كه در آن رد و بدل مي

دارد، خصوصيات محيط فيزيكي خود  تداوم موجوديتدر مدارس، ساختار سازماني كه مدرسه براي 

اين ويژگيها مبين برخي از . شودگيرد، مربوط ميتجهيزات و وسايلي كه مورد استفاده قرار مي و مدرسه
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از  ،آموزندمي كند آنچه فراگيران از اين طريقمي او تأكيد. استهاي آشكار برنامه درسي پنهان مؤلفه

  .ي آنان استهاترين آموختهجمله مهم

 خصوصدر ) Eisner, 1994( و آيزنر) Ausbrox, 2000( آسبروكس ديدگاههايبندي در جمع   

ا از هبرنامه درسي پنهان در بسياري از جنبه كه توان چنين بيان كردميبرنامه درسي پنهان  آثارف و تعري

. يرتري برخوردار استهاي آن پايدارتر و از گستردگي فراگبرنامه درسي صريح مؤثرتر و آموخته

دهد بلكه كل فرايند تعليم و تربيت را تحت تأثير قرار مي ،يادگيريهاي پنهان نه تنها نگرش و رفتار افراد

)Mehrmohammadi and Fathi Vajargah, 2007: 49.( 

 برنامه درسي پنهان زماني مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت كه آنان دريافتند مدارس بيش از آنچه   

. شودمند و سازمان يافته انجام ميمصورت نظاهآموزند و اين آموزشها بآموزان ميمدعي هستند به دانش

براي نخستين بار فيليپ جكسون  1968طور كه بيان شد، مفهوم برنامه درسي پنهان را در سال همان

د، اما پس از وضع هايي مورد توجه بوپيش از ابداع رسمي اين مفهوم نيز چنين آموخته. مطرح كرد

شناسي، ويژه استادان جامعهههاي صاحبنظران گوناگون ب، نوشته»برنامه درسي پنهان« اصطالح

برنامه درسي  خصوصريزان درسي در تحليل و ارائه چهارچوب نظري در روانشناسان تربيتي و برنامه

  ).Alavi et al., 2007: 38( است يافتهغناي بيشتري  پنهان

در تحقيق خود با بررسي منابع مربوط يك چهارچوب نظري براي ) Ghorchian, 1999(قورچيان    

 (Bain, 1985)بندي بيندر اين تحقيق با استفاده از دسته. مطالعه برنامه درسي پنهان ارائه كرده است

  :برنامه درسي پنهان اشاره شده است بارهدر زير به چهار نظريه 

هاي قدرتمند، عنوان مكانيسمهش عناصر قدرت، جمعيت و تشويق بدر اين نگر: 17نگرش غير نظري .الف

  . سازندموجبات انتقال ارزشها و اعتقادات را به شاگردان فراهم مي

كنند و به مدارس شاگردان را براي مشاركت فعال در جامعه بزرگساالن آماده مي: نظريه كاركردي .ب

  .آموزندمتمايز از ديگران بودن را ميفقيت و عمومي بودن و وآنان هنجارهاي استقالل، م

روزآمد در مدارس مفهوم طبقات اجتماعي، نظم و ترتيب  هايهفراگيران از طريق تجرب: نظريه انطباقي .ج

  .گيرندمي ار و مشروعيت سلسله مراتب را يادك

مدارس از د و شوتعبير مجدد فراگيران از امور يك امر اساسي تلقي مي: نظريه انتقادي يا مقاومت .د

به نظام كل جامعه  توجهقابليت ايجاد مقاومت، اكتساب قدرت، درك و انتقال مفاهيم و ارزشها با 

  .برخوردارند

 نيز به چهار ديدگاه كاركردي، ليبرال، انتقادي و پست مدرن اشاره كرده) Skelton, 2005( اسكلتون   

در ديدگاه . كنندميايجاد امه درسي پنهان برن خصوصبينشهايي را در كه هر كدام از اين ديدگاهها  است

اشاره و با نفي  ياد شدهگانه پست مدرن، او ضمن استفاده از نقد فوكو به محدوديتهاي ديدگاههاي سه

                                                
17. Theoretical Work 
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 :Alikhani and Mehrmohammadi, 2005)كندرنامه ارائه ميآنها تعريف جديدي از اين ب

ظري خاص برنامه درسي پنهان را مد نظر قرار از سوي ديگر، صاحبنظران مختلف هر يك از من .(127

چهار بعد اساسي برنامه درسي پنهان را شامل يادگيري چگونه ) Ahola, 2000(آهوال . اندداده

  .داندو يادگيري بازي مي نبره شداي، يادگيري به منظور خيادگرفتن، يادگيري حرفه

چگونگي ارتباط  .1: داند ازميا عبارت اد برنامه درسي پنهان رابع) Alikhani, 2003(عليخاني    

  .ساختار فيزيكي مدرسه و كالس درس .3 ؛ساختار سازماني مدرسه .2 ؛متقابل افراد در مدرسه

اند كه هاي اساسي برنامه درسي پنهان در نظر گرفتهعنوان مؤلفههنيز سه مؤلفه را ب و همكاران سيلور   

و، ساختار مدرسه و شاملاز عمق و جامعيت بيشتري برخوردار   آموزتعامل معلم و دانشو اجتماعي  ج

در نظريه تحليلي كنش پارسونز با نگاهي جامعه شناختي به ابعاد پنهان يادگيريهاي  ،همچنين. است

عنوان يك نظام اجتماعي داراي خرده نظامهاي ه در اين نظريه مدرسه ب. اي نگريسته شده استمدرسه

 ,.Alavi et al)است خرده نظام ابزاري يا ساختار فيزيكي و اجتماعي وشخصيتي  ،اجتماعي ،فرهنگي

2007: 44).  

در مدرسه، معيار  پيشرفت قيت و وفخرده نظام فرهنگي با تصور فراگيران از ارزش تحصيالت، م   

در خرده نظام اجتماعي الگوهاي . آموز خوب بودن، ارزش و نقش علم در زندگي واقعي مرتبط استدانش

         آموز، دانش - شامل الگوي تعامل معلم وو تعامل در كالس درس مد نظر قرار گرفته  ارتباط

خرده نظام شخصيتي نيز در برگيرنده باورها و . استتكليف  - آموزآموز و دانشدانش - آموزدانش

هنجارهاي مرتبط با پرسشگري، كنجكاوي و نقادي است كه با پرسش در كالس درس و كيفيت و نوع 

در خرده نظام ابزاري . العمل فراگيران و معلمان در برابر پرسشهاي فراگيران مرتبط استؤاالت و عكسس

نيز محيط فيزيكي و اجتماعي از نحوه چيدمان صندليها گرفته تا انواع نظامهاي مديريتي كالس درس، 

ثير قرار أتحت ت روشهاي تدريس و يادگيري و محتواي كتابهاي درسي، آموزشي و تعامالت فرگيران را

  .دهدمي

عالي از آزادي عمل بيشتري برنامه درسي در آموزش كه معتقد است) Kardan, 1991(كاردان    

كامل اين برنامه باعث كاركرد بيشتر برنامه  نشدن تدوين است ونسبت به برنامه درسي مدارس برخوردار 

ن هدف هر نظام آموزشي افزايش و تعميم ترياز سوي ديگر، اساسي. شودعالي ميدرسي پنهان در آموزش

. ايجاد و تقويت بينش علمي در نسل جوان است ،دانشجويان و همچنين ميانقدرت تفكر و روحيه علمي 

هدف اين است كه فراگيران طوري تربيت شوند كه بتوانند در شناخت جهان و عملكرد خود روش و 

شند و رفتار كنند، نه اينكه به حفظ كردن دستاوردهاي كار برند و چون انديشمندان بينديبينش علمي را به

  . علمي و پس دادن هنگام امتحان اكتفا كنند

  در سطح  »يعالبرنامه درسي پنهان در آموزش«پژوهشي با عنوان  )Ahola, 2000(آهوال    

اً بررسي آنچه دانشجويان واقع وي اساسي پژوهش مسئله. عالي فنالند انجام داده استآموزش   اد ي

  . گيرند و چگونگي يادگيري آنهاستمي
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  :است به قرار زيرهاي اين پژوهش يافته

ط فرهنگي غير رسمي زندگي در محيط بفقيت در دانشگاه ناگريزند ضواودانشجويان به سبب م .1

  ؛گيرندبدانشگاه و مقررات بازي در محيطهاي دانشگاهي را ياد 

 ؛ابت بسيار مهم استعالي پيشرفت تحصيلي و رقدر فضاي كنوني آموزش .2

 ؛ل شونديگيرند ميان اهداف يادگيري و اهداف عملكردي تفكيك قاب دانشجويان بايد ياد .3

اي گونهعملكرد سيستم به. دست آوردن اطالعات از ضروريات آغاز به تحصيل در دانشگاه استبه .4

هاي دفترچه بوط درحتي با وجود آنكه اطالعات مر. ندا رسد اطالعات بسيار كمياباست كه به نظر مي

 ؛راهنماي بسيار ضخيم موجود است

توانند تصميمات دپارتماني و فعاليتهاي آموزشي را كنند كه آنها نميدانشجويان به شدت احساس مي .5

اي كه شيوه. اين موضوع يكي از داليل اتخاذ شيوه انفعالي در تحصيل است. تحت تأثير قرار دهند

ترين راه از طريق برنامه باره چگونگي كشف آسان اطالعاتي در. كندد ميهمواره آسان ترين راه را پيشنها

هاي يافته ).Saeidi Rezvani from Alavi et al.,2007: 42( شوددرسي پنهان فراهم مي

اجتماعي، فرهنگ، آداب و رسوم و ارزشهاي  ست كه عوامل زيادي از جمله جوا تحقيقاتي ديگر بيانگر آن

هاي غير علمي و فضاي حاكم بر مدرسه جنبه )Smith and Montgomery, 1997(مدرسه 

)Ahola, 2000( ،،محيط فيزيكي و ظاهري مدرسه ،انضباط نظم و قوانين و مقررات آموزشي 

)Brenda, 1997(  مه درسي گيري برناچگوني ارتباطات و پيامدهاي منفي مستتر در آنها در شكلو

  .(Alikhani and Mehrmohammadi, 2005: 128)پنهان دخالت دارند

سي نقش ربا هدف بر يتحقيق) Mahram et al., 2006(ايران نيز مهرام و همكاران كشور در    

در اين . ندامشهد انجام داده يپنهان در هويت دانشجويان در دانشگاه فردوس يهاي برنامه درسمؤلفه

، محتوا و قوانين و مقررات از يرزشياب، روش تدريس، اياستاد، دانشجو، مكان فيزيك يهامطالعه مؤلفه

طبق . استبررسي شده دانشجويان  يجمله عوامل برنامه درسي هستند كه نقش آنها در كاهش هويت مل

و در  است كاهش يافته يگونه معناداردر ميان دانشجويان مورد مطالعه به يتحقيق هويت علم يهايافته

  .اندداشته يش اساسپنهان نق يبرنامه درس يهامؤلفه زمينهاين 

پنهان در بعد  يرا با هدف شناخت برنامه درس يپژوهش) Alavi et al., 2007(و همكاران  يعلو   

پنهان، ابعاد  ياز مفهوم برنامه درس يجامعه شناخت يدر اين پژوهش با توصيف.  نداانجام داده يروحيه علم

  .است بررسي شده يروحيه علم يپنهان و مقايسه آن با هنجارها يبرنامه درس

 Mehrmohammadi and Fathi Vajargah)مهرمحمدي و فتحي واجارگاه از ديدگاه    

در شود كه اطالق مي يعالاز يادگيريها در نظام آموزش ياپنهان به مجموعه يبرنامه درس (2007:49

  ضاي و بدون آگاهي اع يعالدانشگاهها و مؤسسات آموزش بستر فرهنگ حاكم بر محيط آموزشي

  .شوديدانشجويان حاصل م يعلمي و دانشجويان براهيئت
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عالي داراي آزادي عمل بيشتري از معتقد است كه برنامه درسي در آموزش) Ahola, 2000( آهوال   

كامل اين برنامه باعث كاركرد بيشتر برنامه درسي پنهان در  نشدن و تدوين استبرنامه درسي مدارس 

  .شودمي يعالآموزش

عالي تĤكيد اهميت توجه به برنامه درسي پنهان در نظام آموزش رب) Margolis, 2000( ارگوليسم   

به تعليم و  فقطپرداران انتقادي كه توجهشان به برنامه درسي پنهان را و ضمن انتقاد به نظريه كرده است

اي مهارت آموزي، اي اصلي برعالي را صحنهاند، عرصه آموزشمعطوف ساختهتربيت ابتدايي و متوسطه 

در جوامع صنعتي پيشرفته تمام فرايند تعليم  ويبه زعم . ستاجتماعي شدن و تغييرات اجتماعي دانسته ا

و تربيت از كودكستان تا دانشگاه مورد توجه قرار گرفته است و بر اين اساس در كنار توسعه كاركردي 

تاي بقاي اجتماعي و اقتصادي، ساختار اي براي تحركات صعودي و در راسعنوان گزينهه عالي بآموزش

 ,.Mahram et al)استبه سرعت در حال تغيير ) هيدانشگا(تعليم و تربيت باالتر از متوسطه 

2006:5).  

عالي در پرورش بهترين شكل برنامه درسي پنهان را در آموزش) Ausbrox, 2000(آسبروكس    

تهايي را براي اكتشاف عاليق نوين و كه فرص است دهكركنجكاوي عقالني و رشد عاطفي خالصه 

تواند مي در نقطه قابل و در بدترين شكل برنامه درسي پنهان. آوردهم مياتوسعه تواناييهاي جديد فر

در اين .  باعث تضعيف تفكر انتقادي و ارسال پيامهاي ضمني در زمينه پيگيريهاي عقالني و منطقي شود

ار سازماني دانشگاه با برنامه درسي پنهان اشاره و بررسي ساختمان جونز به ارتباط ساخت –زمينه بلومنفيلد 

اين . اندكردههاي پرورشي آن دانشگاه عنوان فيزيكي دانشگاه را عاملي در دريافت نگرش نسبت به شيوه

بخش ضمانتبه پيامهاي نوشته شده محدوديت آور و  )Margolis, 2001(مارگوليسست كه ا در حالي

ه عنوان بخشي از محيط فيزيكي دانشگاهي و در راستاي برنامه ده و آنها را بكرنيز اشاره  بر روي ديوارها

هاي تحصيلي با برنامه نامهاكر نيز به تعامل عملكرد استاد راهنماهاي پايان ،همچنين. درسي دانسته است

  گامهاي ، سرعت پيشرفت در به انتظارات دانشجو گوييزان پاسخو مي كندميدرسي پنهان اشاره 

دهي سبك نگارش، سهولت بندي شده، انعطاف و تحمل در نگارش، ساختاردهي فصول و شكلمرحله

اصول اخالقي حاكم در پژوهش براي انتشار نام استاد راهنما را از  ،ها و در نهايتبخشي به انتشار يافته

  ).Mahram et al., 2006: 6( گيرندميفرا  آن را ايداند كه دانشجويان هر رشتهجمله مواردي مي

پژوهش حاضر نيز در . شده استپژوهشهاي گوناگون به بعدي از برنامه درسي پنهان پرداخته در    

اجتماعي،  دانشجويان، جو علمي وهيئتهاي ساختار فيزيكي و معماري، ارتباط متقابل ميان اعضاي مؤلفه

نقش آنها در  نيز منظر برنامه درسي پنهان وارزشيابي و محتوا از  قوانين و مقررات، روش تدريس، شيوه

ذكر است كه در نظريه تحليلي كنش پارسونز،  شايان[ است بررسي شدهپرورش روحيه علمي دانشجويان 

هاي محيط فيزيكي و اجتماعي و در پژوهش سيلور مؤلفه روش تدريس و محتوا جزء زير مجموعه مؤلفه

ليكن به دليل  ،زير مجموعه مؤلفه قوانين و مقررات آمده استهاي ارزشيابي جزء و الكساندر مؤلفه شيوه
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  رسي راي جداگانه با روحيه علمي بصورت مؤلفهه هاي درسي، آنها باهميت اين سه عنصر در برنامه

  .]اندشده

 اند،شدهرسي روجود آورنده و مؤثر بر برنامه درسي پنهان كه در اين مطالعه به عوامل ب در اين زمينه   

  :استرح زير شبه

 »علم ارتباطات«وردهاي مفيد ابا توجه به دست: ساختار فيزيكي و معماري دانشكده يا دانشگاه .1

آموزشهاي غير كالمي و رفتاري بياني بيش از ساير عوامل در  كه صاحبنظران اين رشته معتقدند

ظران حوزه ادوارتي هال، يكي از صاحبن ،بر همين اساس. انتقال پيام به فراگيران نقش دارند

 :Navid, 1994)گويدمي فضا سخن كه است معتقد» صامت«در نظريه خود به نام زبان ، ارتباطات

حياط  ،مراكز آموزشي و عناصر تشكيل دهنده آن مانند رنگ، نور، صدا، تجهيزات ،بنابراين. (2

سبز نشاط و دانشكده زيبا و سر. آموزشي و تربيتي دارند آثارراهروهاي تنگ و طوالني  و دانشكده

مراكز آموزشي تنگ و كوچك و  ،كند و برعكسآورد، يادگيري را آسان ميميشادابي را به ارمغان 

كالسهاي كم نور، تخته فرسوده و صندليهاي شكسته رغبت به درس و بحث يادگيري را شايد براي 

در انواع  گتزلز نيز ساختار فيزيكي كالس درس را ).Noorzadeh, 2006:3(هميشه از ببن ببرد 

كند كه گوناگون آموزشگاهها توصيف كرده و بر آن است كه هر ساختار تصور خاصي از فرگير القا مي

 ,.Mahram et al)كه تنها منبع يادگيري است ي استموجودي خالي الذهن و تحت كنترل معلم

سوم  قانون دو با عنوانز آن ا 18اين تحميل فضا و مكان همان چيزي است كه زمر .(14 :2006

در تشريح اين قانون مي ) Mortazavi, 1997:4(مرتضوي  .كندحاكم بر كالس درس ياد مي

يعني دو سوم وقت كالس يك نفر صحبت ؛ داندربرت زمر را بر كالس درس حاكم مي«: نويسد

فقط  ،كنند و در نهايتماريا مونته سوري كودكاني را كه حركت نمي.... كند و آن معلم استمي

  .كندتشبيه مي »اندهايي كه سنجاق شدهپروانه«گيرند، به را فرا مي »تبعيت«

لمي از عهيئتطرز تلقي و رفتار اعضاي : علمي و دانشجويانهيئتان اعضاي يارتباط متقابل م .2

علمي در كالسهاي درس آزاد هيئتاگر اعضاي . استعوامل بسيار مهم در طرز تلقي دانشجويان 

تلقي و توانايي و حس اعتماد  ،و مؤثر در در اختيار دانشجويان قرار دهندبرخورد كنند و فرصت كافي 

جهتگيريهاي اقتصادي، كه معتقد است ) Maleki, 1997(ملكي . كنندبه نفس را در آنها تقويت مي

. شجو مؤثر استنعلمي در طراحي و اجراي تدريس و رابطه با داهيئتطبقاتي و فرهنگي اعضاي 

دانشجويي كه به . علمي مؤثر استهيئتگيري اعضاي ويان نيز در تصميمرفتار دانشج ،همچنين

  دهد، در ارتباط با ديگران با نظر مثبت عمل ميمشاركت در فعاليتهاي آموزشي تمايل نشان 

عالقه به همكاري و احترام به  و كندكند و رفتارهاي ضداجتماعي مانند پرخاشگري را كنترل ميمي

  .علمي بر مي انگيزديئتهدانشجو را در اعضاي 

                                                
18. Sommer  
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3. و اقتصادي و نگرشهاي متفاوتي كه فرزندان افراد اين  -گروههاي مختلف اجتماعي: اجتماعي ج

گروهها با خود به دانشگاهها مي آورند، از طريق صحبتها و بحثهاي دانشجويان و نحوه برخورد آنها 

آنها  بارههنوز مطالعه دقيقي در آورد كه در جامعه ما وجود ميه ثيرات عميق تربيتي را بأبا هم ت

در  )Translated by Khoeinejad, 1993:103( و همكاران سيلور. نگرفته است صورت

كنند كه اجتماعي بيان مي توضيح جو»و ولي كمتر از طريق  ،اجتماعي اگر چه عاملي نافذ است ج

مهم در تعليم و تربيت جوانان  فرهنگ موجود بين همساالن عاطفي .»شوداعمال آشكار مشخص مي

ناهوشيارانه سعي در دگرگوني فراگيران بر  كاركنان آموزشگاهها ممكن است غالباً. شودمحسوب مي

 گروههاي خرده فرهنگي متفاوتي در جو ،در نتيجه. داشته باشنداساس نوع زندگي و تفكر خود 

 .(Mehrmohammadi and Fathi Vajargah ,2007: 49)اجتماعي آموزشگاهها تأثير دارند

هاي فشرده قوانين، مقررات، روشها و نظامهاي با مجموعه ديوانساالري اداري غالبًا: قوانين و مقررات .4

كه دارند سيلور و الكساندر اظهار مي. مدرن است »برنامه درسي«اهميت  مديريت آن يك عنصر با

وان يك عامل اصلي در اجتماعي شدن عنه بسياري از جامعه شناسان ساختار بروكراتيك دانسگاه را ب

  نظام : ند ازاعبارت ،ندهست خيصبه سادگي قابل تش ناصري كهع ؛كنندفراگيران تلقي مي

كه در مركز آموزشي به خدمت گرفته شده است، كالسهاي دانشگاه، گروهبندي،  ايبنديطبقه

 Mehrmohammadi and)ايستگي براي فعاليتهاهاي ارتقاي ششيوه و سازماندهي عمودي

Fathi Vajargah ,2007:104). 

و مصداق  رندآموزشي ضمني داآثار همه ... مواد و متن كتابها از جمله عكسها، نمودارها و: حتوام .5

    Mahram)به عقيده مهرام و همكاران). Akrami, 1994: 113(برنامه درسي پنهان هستند 

et al., 2006) واقعي، حجم زياد مطالب و به روز  هماهنگ نبودن محتواي دروس با نيازهاي

مختلف تحصيلي و معرفي منابع در آخر ترم  ترمهايمحتواي دروس در  مرتبط نبودننبودن منابع، 

 .عالي باشندعنوان عوامل پنهان برنامه درسي در آموزشه توانند بمي

گذاري، قوانين رهاي ارزشيابي از جمله آزمونها، نمطبق نظر سيلور و الكساندر روشه: شيوه ارزشيابي .6

پنهان آموزشي  آثارعنوان عناصري كه داراي ه توانند بمي... يه و انضباطي، محدوديتها، روشهاي تنب

معتقدند كه   )Mahram et al., 2006(مهرام و همكاران . تربيتي هستند، مد نظر قرار گيرند و

اي و ه سؤاالت چند گزينههاي پايين شناختي، غلبطراحي سؤاالت بر اساس اهداف مربوط به حوزه

صورت گام به گام و اجراي متراكم آن به كسب تجارب ضد تربيتي در هعدم اتمام ارزشيابي ب

 . شودميمنجر عالي آموزش

محيط يادگيري هستند و هدف از تدريس افزايش  كنندهالگوهاي تدريس توصيف : روش تدريس. 7

عهده دارد و فراگير  علم وظيفه اصلي تدريس را بردر الگوهاي تدريس سنتي م. توانايي يادگيري است

 ,Behrangi and Aghayari)عقيده بهرنگي و آقاياري به. براي يادگيري بايد از او اطاعت كند

به تفاوتهاي فردي توجه  و ضعيف است وابط ميان گروهي كامالًهمكاري و ردر اين نظام  (2004
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محور معلم نقش راهنما و هدايت كننده را دارد و  – كه در الگوي تدريس فراگيرشود، در حالينمي

در دانشگاهها انتقال صرف  ،اين در حالي است كه امروزه. ستا فعاليت يادگيرنده از اصول آن

 .شودميمنجر معلومات و داشتن نقش فعال مدرس به كسب تجارب ضد تربيتي در دانشجويان 

و براي تعريف و عملياتي  لمي از نظريات مرتوندر پژوهش حاضر براي تعريف هنجارها و روحيه ع   

، علوي و )Mehrmohammadi, 2001( مهرمحمدي ديدگاههايكردن مصاديق روحيه علمي از 

. استفاده شده است) Mahram et al., 2006(و مهرام و ديگران ) Alavi et al., 2007(همكاران 

هنجارهاي  باره است كه به بحث در پردازينخستين جامعه شناس و نظريه) Merton, 1968(مرتون 

ي مداند كه بر جامعه علمرتون فعاليت علمي را ناشي از هنحارها و ارزشهايي مي. علمي پرداخته است

  .تأثيرات هماهنگ اين ارزشها و هنجارها سازنده روحيه علمي هستند؛ حاكم است

است، شامل باورها، هنجارها  دهشتأكيد  بر آنهاهنجارهاي روحيه علمي كه در پژوهش حاضر  مجموعه   

و ارزشهايي است كه هر نظام تربيتي در زمره هدفهاي اساسي خود در پي تحقق بخشيدن و پرورش 

اف رسمي اعالم نظام آموزش و پرورش كشور نيز تحقق بخشيدن به آنها از اهددر كه  طوريه ب. آنهاست

در تحقيق خود ) Alavi et al., 2007(علوي و همكاران نيز ). Seif and Safi,2000(ده است ش

 1جدول در . كه پژوهش حاضر نيز طبق آنها صورت گرفته است اندهاي روحيه علمي را ذكر كردهمؤلفه

اند، اشاره ههاي برنامه درسي پنهان و هنجارهاي روحيه علمي كه در اين پژوهش مطالعه شدبه مؤلفه

  .شده است

  

  هاي برنامه درسي پنهان و روحيه علميمؤلفه -1جدول 

  هنجارهاي روحيه علمي  هاي برنامه درسيمؤلفه

  ساختار فيزيكي و معماري - 1

  علمي و دانشجو هيئتارتباط متقابل ميان اعضاي  - 2

3 -و   اجتماعي ج

  

  مقرراتقوانين و  - 4

  محتوا - 5

  

  شيوه ارزشيابي - 6

  روش تدريس - 7

  آگاهي خود تدريس براي توسعه دامنه دانش و -

  نوآوري در فكر و عمل و خالقيت -

منتقد بودن به كار خود و ديگران و گفتگوي آزاد و  -

  منتقدانه داشتن در كالس درس

  ليت پذيريئوليت و روحيه مسئواحساس مس -

  تمايل به رقابت سازنده و احترام به آرا و افكار ديگران -

  عالقه به يادگيري مداوم -

مطالب و موشكافي عقايد با  قدرت تجزيه و تحليل -

  مالكهاي منطقي

  

عنوان مخاطبان يادگيري و بر اساس تعامل متقابل با ست كه دانشجويان بها ه انتظار آنكدر حالي   

به ارزشهاي ر خالصه قرار گرفتن در محيط علمي طوه، متون درسي، قوانين و مقررات و باستادان

  .ها حكايت از اخذ نتيجه معكوس داردبرخي از يافتهواالتري همچون روحيه علمي دست يابند، 
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  لق و ضرورت توسل به قواعد تأثيرگذاري بر استادان مبه يادگيري ت) Ahola, 2000(آهوال    

عنوان پيامدهاي ناشي از زندگي هب) به زعم وي قاعده بازي(فقيت وعنوان مالك مهكسب نمره ب منظوربه

هاي عرصه تفكر و خردورزي توانند با مؤلفهد، نتايجي كه مينكدر محيطهاي دانشگاهي اشاره مي

 ,.Mahram et al)مهرام و همكاران  .همچون انصاف و احترام به حقايق علمي مغايرت داشته باشند

مواردي از جمله بسط روحيه تفكر و تحقيق، تربيت مغزهايي متفكر و واگرا و پرورش انسانهايي  (2006

آموخته دانشاي كه براي يك خصيصه. انددهكرعالي قلمداد نظام آموزش را در زمره اهداف خالق

بلكه انديشمندي پرسشگر و  ،اي مقلدختهوعنوان كارشناس مد نظر است، نه دانش اندهدانشگاهي و ب

گرايي و ست كه وي به جاي مدركا انتظار از يك فرد داراي هويت علمي بايسته آن. نقادي مجتهد است

علمي  يو از كاوشها باشد مدرك علمي، شور و شوق فراواني در يادگيري  و توليد علم داشتهسودطلبي از 

توانند بر روحيه علمي دانشجويان مؤثر هاي برنامه درسي پنهان ميمؤلفه خصوص،در اين . دشودلسرد ن

   .شوندو به طور معناداري باعث افزايش يا كاهش آن  باشند

توجه جدي و علمي به پديده برنامه درسي پنهان  برايكه مستندات الزم را  ياد شدهبا توجه به مطالب    

هتگيريهاي اساسي يكي از اهداف و ج نيز از آنجايي كه اصوالًو  سازدعالي فراهم ميدر نظام آموزش

تا ده است شاين پژوهش تالش  در ،استعالي رشد و پرورش روحيه علمي در ميان دانشجويان آموزش

  در اين پژوهش  .بررسي شودپنهان و روحيه علمي دانشجويان  هاي برنامه درسيؤلفهرابطه ميان م

هاي اصلي برنامه درسي پنهان در قالب ساختار فيزيكي و معماري دانشگاه، روابط متقابل اعضاي مؤلفه

و ، محتواي آموزشي تادانعلمي و دانشجويان، قوانين و مقررات حاكم بر دانشگاه، روش تدريس اسهيئت

روحيه علمي نيز در قالب ويژگيهايي همچون  ،همچنين. اندهاي ارزشيابي تعريف و مشخص شدهشيوه

فعاليتهاي آموزشي، قابليتهاي علمي  دادن فعاليتهاي پژوهشي، هدفمندي در انجام دادن كنجكاوي، انجام

هاي اصلي در اين ، فرضيهخصوصدر اين  .بررسي شده است) انتقادي(و تجربي دانشجويان و تفكر نقاد 

  :استتحقيق به قرار زير 

  .بين ساختار فيزيكي و معماري دانشگاه با روحيه علمي دانشجويان رابطه وجود دارد .1

  .علمي و دانشجويان با روحيه علمي آنها رابطه وجود داردهيئتبين ارتباط متقابل ميان اعضاي  .2

  .بطه وجود داردبين قوانين و مقررات دانشگاه با روحيه علمي دانشجويان را .3

  .با روحيه علمي دانشجويان رابطه وجود دارد استادانبين روش تدريس  .4

  .بين محتواي دروس با روحيه علمي دانشجويان رابطه وجود دارد .5

  .با روحيه علمي دانشجويان رابطه وجود دارد استادانبين شيوه ارزشيابي  .6

7. وجود دارداجتماعي دانشگاه با روحيه علمي دانشجويان رابطه  بين جو.  

  .هاي برنامه درسي پنهان تفاوت وجود داردبين جنسيت دانشجويان با مؤلفه .8
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  پژوهش  روش

و  زنجامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانشجويان . همبستگي است -پژوهش حاضر از نوع توصيفي

در سال كه  است =N) 2679( پايه و مهندسي دانشگاه كاشانانساني، علومهاي علومدانشكده مرد

گيري به روش نفر تعيين و نمونه 250 حجم نمونه الزم. نداهمشغول به تحصيل بود 1387-88تحصيلي 

اي محقق ساخته بود كه شامل ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه. انجام شد ايخوشهتصادفي 

 موافقم تا كامالً از كامًال(كرت گانه ليآزمودنيها پاسخ خود را به هر گويه در پيوستار پنج. گويه است 35

سؤاالت پرسشنامه به استناد بررسي و مطالعه جامع مباني نظري و  .كنندبندي ميرتبه) مخالفم

 ه استمنظور محاسبه پايايي آن آزموني مقدماتي صورت گرفتهب و شدهپژوهشهاي انجام گرفته تنظيم 

دهنده پايايي مناسب ابزار پژوهش  نشان ود دست آمبه 82/0  هاي كسب شدهكه آلفاي كرونباخ داده

در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي انجام و  SPSSنرم افزار با استفاده از  هاتجزيه و تحليل داده. است

در سطح توصيفي از شاخصهاي آماري نظير فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و در سطح . شد

يكطرفه و آزمون توكي استفاده مستقل، تحليل واريانس  tآزمون استنباطي از ضريب همبستگي پيرسون، 

  .شد

  

  هايافته

روحيه علمي دانشجويان رابطه  بين ساختار فيزيكي و معماري دانشگاه با :اولفرضيه 

  .وجود دارد

  

  ضريب همبستگي بين ساختار فيزيكي و معماري با روحيه علمي - 1جدول 

  

  

شود، بين ساختار فيزيكي و معماري دانشگاه با روحيه علمي مشاهده مي 1گونه كه در جدول همان   

  ).= r  0.66 و  >0.01p( د دانشجويان رابطه معناداري وجود دار

علمي و دانشجويان با روحيه علمي  هيئتبين ارتباط متقابل ميان اعضاي : فرضيه دوم

  .آنها رابطه وجود دارد

  

   متغير                   

  ساختار فيزيكي و معماري با روحيه علمي  شاخص آماري

  ضريب همبستگي

  يسطح معنادار

  تعداد

r = 66/0  
00/0  

250 
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  علمي و دانشجويان با روحيه علميهيئتضريب همبستگي بين ارتباط متقابل ميان اعضاي  -2جدول 

          متغير                  

     شاخص آماري          

علمي و  هيئتارتباط متقابل ميان اعضاي 

  دانشجويان با روحيه علمي

  ضريب همبستگي

  سطح معناداري

  تعداد

r = 0/ 71 

00/0  

250 

علمي و دانشجويان  هيئتشود، بين ارتباط متقابل ميان اعضاي مشاهده مي 2گونه كه در جدول همان   

  فرضيه دوم تأييد ،بنابراينو ) = r  0.71 و >p 0.01( رابطه معناداري وجود داردآنها  با روحيه علمي

  .شودمي

علمي دانشجويان رابطه وجود  بين قوانين و مقررات دانشگاه با روحيه: فرضيه سوم

  .دارد
  

  ضريب همبستگي بين قوانين و مقررات با روحيه علمي - 3جدول 

          متغير                   

  قوانين و مقررات با روحيه علمي  شاخص آماري

  ضريب همبستگي

  معناداريسطح 

  تعداد

r = 0/ 53 

00/0  

250 

    

شود، بين قوانين و مقررات دانشگاه با روحيه علمي دانشجويان مشاهده مي 3گونه كه در جدول همان 

  .شودرضيه سوم تأييد ميف ،بنابراين و )= r  0.53و >p 0.01(رابطه معناداري وجود دارد 

  .دباروحيه علمي دانشجويان رابطه وجود دار استادانبين روش تدريس : فرضيه چهارم
  

  با روحيه علمي استادانضريب همبستگي بين روش تدريس  - 4جدول 

          متغير              

  شاخص آماري
  با روحيه علمي استادانروش تدريس 

  ضريب همبستگي

  سطح معناداري

  تعداد

r = 0/ 64 

00/0  

250 
  

و روحيه علمي دانشجويان  استادانشود، بين روش تدريس مشاهده مي 4گونه كه در جدول همان   

  .شودفرضيه چهارم تأييد مي ،بنابراين و )= r  0.64 و >0.01p( .طه معناداري وجود داردراب
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  .نشجويان رابطه وجود داردبين محتواي دروس با روحيه علمي دا: فرضيه پنجم 
 

  ضريب همبستگي بين محتوا با روحيه علمي - 5جدول 

متغير                      

  محتوا و روحيه علمي  شاخص آماري

  ضريب همبستگي

  سطح معناداري

  تعداد

r = 0/ 62 

00/0  

250 

  

ن رابطه معناداري مشاهده مي شود، بين محتوا و روحيه علمي دانشجويا 5گونه كه در جدول همان   

  .شودتأييد مي تحقيق فرضيه پنجم ،بنابراين و )= r  0.62 و >0.01p(وجود دارد

با روحيه علمي دانشجويان رابطه وجود  استادانبين شيوه ارزشيابي : فرضيه ششم

  .دارد

  

  با روحيه علمي استادانضريب همبستگي بين شيوه ارزشيابي  -6جدول 

        متغير             

  شاخص آماري 

با روحيه  استادانشيوه ارزشيابي 

  علمي

  ضريب همبستگي

  سطح معناداري

  تعداد

r = 0/ 65 

00/0  

250 

  

با روحيه علمي دانشجويان  استادانشود، بين شيوه ارزشيابي مشاهده مي 6گونه كه در جدول همان   

  .دشوفرضيه ششم نيز تأييد مي ،بنابراين و )= r  0.65 و >0.01p( رابطه معناداري وجود دارد

  .اجتماعي دانشگاه با روحيه علمي دانشجويان رابطه وجود دارد بين جو: فرضيه هفتم

  
  اجتماعي دانشگاه با روحيه علمي ضريب همبستگي بين جو - 7جدول 

  متغير                 

  شاخص آماري 
و   اجتماعي دانشگاه با روحيه علمي ج

  همبستگي ضريب

  سطح معناداري

  تعداد

r = 0/ 51 

00/0  

250 
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اجتماعي دانشگاه با روحيه علمي دانشجويان  شود، بين جو مشاهده مي 7گونه كه در جدول همان   

  .شودپژوهش نيز تأييد مي فرضيه هفتم ،بنابراين و )= r  0.51 و >0.01p(  رابطه معناداري وجود دارد

هاي برنامه درسي پنهان تفاوت وجود نشجويان با مؤلفهبين جنسيت دا: فرضيه هشتم

  .دارد

  

  درسي پنهان برنامه يهان نمرات مؤلفهيانگيسه ميمقا خصوص مستقل درtنتايج آزمون  - 8جدول

  تياساس جنس بر 

  هايمؤلفه

 برنامه درسي

  پنهان

  ميانگين  تعداد  آزمودنيها
انحراف 

  معيار
 t   مقدار

درجه 

  آزادي

  مقدار

p 

  فيزيكي و ساختار

  معماري

   59/3 00/22 101  زن

07/1 

  

248 

  

 30/3 47/22 149 مرد  28/0

باط متقابل ميان ارت

و ي علم هيئتاعضاي 

  دانشجويان

    30/3  59/19 101  زن 

57/2- 

  

248  

  

01/0 

  55/2  67/18  149  مرد

  قوانين و مقررات
   11/2 77/13 101 زن

26/0 

  

248 

  

 47/2 85/13 149 مرد  79/0

  محتوا
    25/3  44/18 101 زن

36/0- 

  

248 

  

  46/3  28/18 149 مرد  71/0

  شيوه ارزشيابي
    73/3  53/18 101 زن

83/0- 

  

248 

  

40/0  
  69/3  13/18 149 مرد

  

و   اجتماعي ج

    68/2  68/17 101 زن

91/0 

  

248 

  

36/0  
  08/3  02/18 149 مرد

  

هاي از مؤلفه يكيفقط در  مرد و زنان ين دانشجويشود، بيمشاهده م 8گونه كه در جدول همان   

تفاوت معناداري وجود  علمي و دانشجويانهيئتارتباط متقابل ميان اعضاي  يعني ؛برنامه درسي پنهان

از مؤلفه  ارتباط  يبهتر يابيارز) 59/19ن نمره يانگيبا م( زنان يدانشجو ،در واقع و) >0.05p(دارد 

) 67/18ن نمره يانگيبا م( مردان يسه با دانشجويدر مقا علمي و دانشجويانهيئتمتقابل ميان اعضاي 

يعني ساختار فيزيكي و  ؛پنهان يبرنامه درس يهار مؤلفهيدر سا مردو  زناما ميان دانشجويان . اندداشته
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 وجود اجتماعي تفاوت معناداري  معماري، قوانين و مقررات، روش تدريس، محتوا، شيوه ارزشيابي و جو

  ).<0.05p(ندارد 

  

  گيريجهيبحث و نت

  عالي براي رشد و تربيت دانشجويان طراحي و ريزان رسمي در نظام آموزشآنچه طراحان و برنامه

حال آنكه مجموعه يادگيريهاي دانشجويان به برنامه . كنند، برنامه درسي رسمي استريزي ميبرنامه

ريزان و برنامه نامه درسي نيستند و از ديدكه جزء برعوامل يادگيري شود و محدود نميدرسي رسمي 

د و نگذارثير ميد كه بر فكر و رفتار دانشجويان تأنعالي پنهان است، وجود داراندركاران نظام آموزشدست

سيطره ابعاد تر باشد، آموزش عالي ضعيفهر چه نظام ،رواز اين. ندنكمؤثرتر از برنامه درسي عمل مي

در اين پژوهش براي برنامه درسي . شودمي عالي بيشتري درسي پنهان در نظام آموزشهابرنامهمنفي 

  ري، ارتباط متقابل ميان اعضاي عالي هفت مؤلفه ساختار فيزيكي و معماپنهان در نظام آموزش

اجتماعي  هاي ارزشيابي و جوعلمي و دانشجويان، قوانين و مقررات، روشهاي تدريس، محتوا، شيوههيئت

ها و عناصر آنها براي پرورش روحيه علمي شكل منفي هر يك از اين مؤلفه. نظر گفته شده است در

مجموعه  ،همچنين. دشوميمنجر  به كسب تجارب ضد تربيتيعنوان آسيب تلقي و هدانشجويان ب

ست ، شامل باورها، هنجارها و ارزشهايي اشدهكيد تأ بر آنهايه علمي كه در پژوهش حاضر هنجارهاي روح

 خصوصدر . كه هر نظام تربيتي در زمره هدفهاي اساسي خود در پي تحقق بخشيدن و پرورش آنهاست

پذير همواره تحقق اهدافي نظير رشد و پرورش دانشجويان خالق، متفكر، دانا و مسئوليتعالي، آموزش

تار فيزيكي و از فرضيه اول پژوهش نشان داد كه بين ساخ دست آمدهبهنتايج . مورد تأكيد بوده است

 باره در اي انجام گرفتههپژوهش .ابطه معناداري وجود داردمعماري دانشگاه با روحيه علمي دانشجويان ر

جويان مؤثر باشند، نقش مؤلفه ساختار وانند بر روحيه علمي دانشتهاي مختلف برنامه درسي كه ميمؤلفه

ساختار فيزيكي كالس . شودگر ميجلوهز اهميت يعنوان يكي از عوامل بسيار حاهفيزيكي و معماري ب

خالي  كند كه فراگيرانذهن القا مي به روي ميز معلم، اين تصور را به رو و بهم پيوسته يهادرس با نيمكت

چيدن صندليها، فضا و  شيوه. شودالذهن و تحت كنترل مدرسي هستند كه تنها منبع يادگيري تلقي مي

  ان فيزيكي در برنامه درسي مؤثر محسوب هاي مكعنوان مؤلفههها بظرفيت كالس

نتايج . دكنجويان القا ركود و انفعال را به ذهن دانشتواند اين نوع فضاست كه مي ،شوند و در واقعمي

علمي و دانشجويان با روحيه علمي رابطه هيئتبين ارتباط متقابل ميان اعضاي  كه فرضيه دوم نشان داد

علمي از عوامل بسيار مهم در طرز تلقيها و يادگيريهاي هيئت رفتار اعضاي. معناداري وجود دارد

الگوهاي ارتباط و در  شواهد موجود بيانگر آن است كه غالباً ،متأسفانه. شوددانشجويان محسوب مي

زمينه كمتري براي  و عمالً شده استكيد انبرداري و اطاعت بي چون و چرا تأتعامل در دانشگاهها بر فرم

انفعال،  ظر وجود دارد و آنان را به روحيهن در مراحل و فرايند آموزش و فرصت اظهار نمشاركت دانشجويا
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كه برخورد آزاد در كالس درس و دادن فرصت كافي و مؤثر به در حالي. كشاندتسليم و انقياد مي

 گرايش ،صورتاين و در غير شودميي علمي در آنان ادانشجويان سبب تقويت اعتماد به نفس و تالشه

نتايج فرضيه سوم اين پژوهش نشان داد كه بين قوانين و . گري در آنها تقويت خواهد شدبه سلطه

هاي ديوانساالري با مجموعه. مقررات دانشگاه و روحيه علمي دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد

هاي فردي و فشرده قوانين و مقررات، قوانين انضباطي و محدوديتها و قوانين حضور و غياب و كنترل

تأثيرات مخرب و منفي را بر نحوه  است كه عمالً گروهي از عناصر پر اهميت در برنامه درسي پنهان

نتايج فرضيه چهارم پژوهش نشان داد كه بين . گذاردمير روحيه علمي دانشجويان بر جاي نگرش د

دسته از روشهاي تدريس آن . شجويان رابطه معناداري وجود داردو روحيه علمي دان استادانروش تدريس 

در نقش  و دانشجويان صرفًا كنندميوظيفه   دايعنوان متكلم وحده اسنتي كه طي آن استاد يا مدرس به

روش در واقع، . شوند، تأثيري منفي بر روحيه علمي دانشجويان داردمخاطبان منفعل و راكد ظاهر مي

ي تقلب را در مقابل فعاليت، شور و شوق تواند انفعال، نااميدي، سطحي نگري و حتتدريس استاد مي

دانشگاهي مورد انتظار  از يك نظام آنچه از اين رو،. وري به دنبال داشته باشديادگيري و خالقيت و نوآ

است، مباحثه و نقادي و كشف حقيقت توسط خود يادگيرنده است و روش تدريس در دانشگاه بايد 

م پژوهش نشان داد كه بين محتواي دروس با روحيه علمي نتايج فرضيه پنج. كننده اين مهم باشدتسهيل

در واقع، آن دسته از محتواهايي كه با نيازهاي دانشجويان مرتبط . دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد

و در  شودرعايت ن ]از جمله ارتباط عمودي و افقي[مالحظات فني الزم دهي آنها نو در نحوه سازما باشدن

تواند ها و ذهنيتهاي قالبي به دانشجويان باشد، نميكليشه ياي يك طرفه در صدد القاعين حال به گونه

نتايج فرضيه ششم پژوهش . باعث رشد و ترويج نشاط و روحيه علمي و آموزشي در ميان دانشجويان شود

ايد بر ب. و روحيه علمي دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد استاداننشان داد كه بين شيوه ارزشيابي 

تواند بر روحيه علمي مي رنامه درسي كههاي قابل بررسي باز مؤلفهاين نكته تأكيد كرد كه يكي 

روشهاي ارزشيابي كه بر طبقات و مهارتهاي در  .دانشجويان مؤثر واقع شود، مؤلفه شيوه ارزشيابي است

وار آنها مورد و طوطي و صرفا يادگيريهاي حفظي شودميپايين و كم اهميت دانشجويان تأكيد شناختي 

. تواند الزامات مرتبط با روحيه علمي را در دانشجويان ايجاد كند، نميگيردگيري قرار ميو اندازه سنجش

يعني نوآوري و خالقيت،  ؛شجوارزشيابي در نظام دانشگاهي بر اساس انتظارات واقعي از دان عكس، اگررب

  عالي تضمين ياري از اهداف آرماني نظام آموزش، نقد و قضاوت صورت گيرد، دستيابي به بستحليل

اجتماعي دانشگاه و روحيه علمي دانشجويان  نتايج فرضيه هفتم پژوهش نشان داد كه بين جو. دشومي

اي ههگروفعال و مشاركت جو با حضور و نقش آفريني  يوجداشتن وجود . رابطه معناداري وجود دارد

ي و ميزگردها بحثهااي متفاوت از سوي دانشجويان، هرشارائه نگاقتصادي و  -مختلف اجتماعي

عالي دانشجويي و نحوه برخورد آنها با هم، يكي ديگر از عناصر اساسي برنامه درسي پنهان در آموزش

فقط در يكي از  مرد و زننتايج فرضيه هشتم پژوهش نشان داد كه بين  دانشجويان . شودمحسوب مي

علمي و دانشجويان تفاوت هيئتيعني ارتباط متقابل ميان اعضاي  ؛هاي برنامه درسي پنهانمؤلفه
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يعني ساختار  ؛هاي برنامه درسي پنهاندر ساير مؤلفه مردو  زنمعناداري وجود دارد، اما ميان دانشجويان 

اجتماعي تفاوت  فيزيكي و معماري، قوانين و مقررات، روش تدريس، شيوه ارزشيابي، محتوا و جو

هاي مختلف فقط نتايج فرضيه نهم پژوهش نشان داد كه بين دانشجويان دانشكده. داردمعناداري وجود ن

يعني محتوا تفاوت معناداري وجود دارد، اما ميان دانشجويان  ؛هاي برنامه درسي پنهاندر يكي از مؤلفه

نتايج  ،ينهمچن. هاي برنامه درسي پنهان تفاوت معناداري وجود نداردهاي مختلف در ساير مؤلفهدانشكده

از اين فرضيه نشان داد كه مؤلفه محتوا در بين دانشجويان دانشكده علوم پايه و علوم  دست آمدهبه

  . انساني با دانشجويان دانشكده مهندسي تفاوت معناداري وجود دارد

  

  پيشنهادها

  :شودارائه ميو راهكارهاي زير  پيشنهادها، دست آمدهبهبا توجه به نتايج 

عالي اي آموزشهطساختار فيزيكي و نوع معماري فضاها و محي چشمگيرقش و جايگاه با توجه به ن - 1

  الزم در اين بخشكه اصالحات و تغييرات شود در پرورش روحيه علمي دانشجويان، پيشنهاد مي

به ويژه از نظر تغيير در نوع چيدمان كالسهاي درس و جايگزين سازي چيدمان ميزگردي به جاي 

. انجام پذيردي و مهندسي كالسهاي درس و تغيير آنها از شكل مستطيلي به مربع ستوني و نيز طراح

اي باشد كه گونهعالي بايد بهويژه در دانشگاهها و مراكز آموزشهاي آموزشي بهفضاها و محيط اساسًا

يادگيري - هاي ياددهيرا در فرايندهمه دانشجويان  مشاركت و حضور فعاالنه و برابر هايزمينه

 .سازد تسهيل

ها و واحدهاي مختلف دانشگاهي، به ويژه مديران تمهيدات الزم از سوي مديران بخش اتخاذ تدابير و - 2

علمي با دانشجويان كه  هيئتل هر چه بيشتر اعضاي در ايجاد ارتباط و تعام ،گروههاي آموزشي

ژوهشي، هاي آموزشي، پساز درك متقابل و همكاريهاي هرچه بيشتر آنان در حوزهزمينه قطعًا

 .فرهنگي و اجتماعي خواهد بود

مقررات  ايجاد اصالحات و تغييرات الزم در مجموعه قوانين و برايهاي الزم فراهم ساختن زمينه - 3

سهيل و آماده سازي ساالري و تمنظور كاهش ديواني بهعالاداري حاكم بر دانشگاهها و مراكز آموزش

ها انگيخته دانشجويان و بروز قابليتا در فعاليت خودهاي الزم رها و انگيرهمحركروندهاي اجرايي كه 

 .سازدو استعدادهاي متنوع و متكثر آنها فراهم مي

ساختن اعضاي  منظور توانمندبه يادگيري –هاي ياددهي ها و كارگاههاي آموزشي روشبرگزاري دوره - 4

بر تي و مبتني علمي دانشگاهها در زمينه كاربرد و اجراي راهبردهاي تدريس فعال، مشارك هيئت

اين راهكار ضمن منسوخ شمردن روشهاي تدريس سنتي، انفعالي و مبتني . مسئلهكاوشگري و حل 

گري آنان نيز نقش ابليتهاي علمي و پژوهشها و قدانشجويان در ايجاد و رشد مهارت بر اطالعات به

 .پذيري دارداانكارن
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و بازنگري در محتواي دروس مختلف  ايجاد تغييرات برايهاي الزم مطالعات و بررسيدادن انجام  - 5

چه بيشتر به اقتضائات  توجه هرمنظور به ،هاي علوم انسانيويژه دروس عمومي و رشتهدانشگاهي، به

قعي و عملي دانشجويان و نيز تالش در جهت توجه به معيارهاي فني انتخاب و گزينش و نيازهاي وا

تلفيق محتواي ( باطات افقي و عموديخصوص مالكهاي مربوط به لحاظ كردن ارتمحتوا و به

 .)دروس

و الگوهاي ارزشيابي  هاهاي الزم براي ايجاد تغيير و تحول اساسي در شيوهزمينهفراهم كردن  - 6

ها به ساختن هر چه بيشتر اين روشمنظور معطوف ها بهانشگاهعلمي د هيئتو اعضاي  تاداناس

    سنجش و آزمون يادگيريهاي  اًسنجش مهارتهاي واقعي و عملكردي دانشجويان و نه صرف

 .  كاغذي- يمحور آنها از طريق امتحانات تشريحي يا مدادحافظه

ايجاد انگيزه و تشويق هر چه بيشتر دانشجويان به مشاركت در  براياتخاذ تدابير و تمهيدات الزم  - 7

  .هاي علمي، اجتماعي، فرهنگي و سياسيفعاليتهاي گروهي و جمعي در حوزه
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