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ارتباط برنامه درسي پنهان با اهمال كاری تحصیلي ،روحیه علمي و عملكرد تحصیلي
در بین دانشجويان(مطالعه موردی  :دانشجويان دانشگاه پیام نور مركز تهران جنوب)
زهره قاسمي هنر
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 1دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه پيام نور

چكیده
در تحقيق حاضر به بررسي موضوع ارتباط برنامه درسي پنهان و مولفه هاي آن (ساختار فيزيكي و معماري دانشگاه ،ارتباط
متقابل ميان اعضاي هيئت علمي و دانشجويان ،قوانين و مقررات دانشگاه ،شيوه هاي ارزشيابي اساتيد ،جو اجتماعي دانشگاه )
با اهمال كاري تحصيلي ،روحيه علمي و عملكرد ت حصيلي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب پرداخته شده
است  ،در اين تحقيق با روش توصيفي از نوع همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است ،جامعه آماري مورد نظر كليه ي
دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب مي باشد ( ) n=032كه با استفاده از جدول كرچسي و
مورگان  142نفر را به عنوان حجم نمونه آماري انتخاب نموده و با استفاده از روش نمونه يابي تصادفي سيستماتيك اقدام به
انتخاب نمونه آماري تحقيق نموده ايم .؛ براي تدوين مباني نظري با مراجعه به كتابخانه و جمع آوري داده ها به گردآوري
اطال عات پرداخته شد و براي تجزيه و تحليل و گردآوري داده هاي ديگر با استفاده از پرسشنامه و وارد كردن اطالعات به نرم
افزار spssمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و از آن خروجي گرفته شد  ،ماحصل تحقيق را مي توان اين گونه بيان نمود كه ؛
ارتباط برنامه درسي پنهان و مولفه هاي آن با اهمال كاري تحصيلي و روحيه ي علمي و عملكردي تحصيلي رابطه ي مستقيم
وجود دارد و مي توان به اين مسئله نيز اشاره كرد كه ميانگين نمرات برنامه درسي پنهان و متغييرهاي تحقيق در زنان و
مردان در يك راستاي منظم بود بجز يك مورد كه اين تفاوت از نظر آماري در مورد مولفه ي قوانين و مقررات دانشگاه با
جنسيت معني دار و داراي تفاوت بود.
واژههای كلیدی :اهمال كاري ،برنامه درسي پنهان ،روحيه ي علمي ،عملكرد تحصيلي
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مقدمه :
يكي از مؤلفه هاي اساسي درنظام تعليم و تربيت برنامه درسي است  .برنامه درسي به محتواي رسمي و غيررسمي  ،و آموزش
هاي آشكار و پنهان اطالق مي گردد كه به وسيله آن ها شاگردان تحت هدايت مدرسه دانش الزم را به دست مي آورند ،
مهارت ها راكسب مي كنند وگرايش و ارزش ها را در خود تغيير مي دهند (ملكي  . ) 1381 ،بسياري از صاحب نظران بر اين
عقيدهاند كه برنامه ي درسي آش كار بخش كوچكي از آن چيزي است كه مراكز آموزش ميدهند  .بخش اعظمي از يادگيري -
هاي افراد (دانشچويان يا دانش آموزان) حاصل تعامل پوياي آنان با فرهنگ يا مجموعه روابط و مناسبات  ،قوانين و مقررات و
جّو حاكم بر مراكز آموزشي است كه از سنخ آموختههاي غير عمدي  ،قصد نشده و عمدتاً ارزشي ،هنجاري و نگرشي است و
جزئي از برنامههاي درسي پنهان  1محسوب مي شود .اين تجارب كه بدون آگاهي طراحان  ،معلمان  ،اساتيد  ،دانشجويان و
دانشآموزان حاصل مي شود ،داراي آثار مثبت و منفي متفاوتي است و عدم توجه به آثار منفي آن ميتواند تحقق اهداف واالي
تعليم و تربيت را دچار اشكال نمايد (برومند نسب وهمكاران  .) 1333 ،نخستين بار جكسون  ) 1398 ( 0واژه برنامه درسي پنهان
را دركتاب خود تحت عنوان "زندگي دركالس هاي درس" به كاربرد .اما متعاقب آن توسط صاحب نظران ديگري نيز مورد
توجه قرارگرفت  .لورنس كهلبرگ  ) 1383 ( 3معتقد است برنامه ي درسي پنهان رابطه ي جدايي ناپذير با آموزش اخالق دارد،
و معلم از طريق اين برنامه به اشتغال استاندارد هاي اخالقي مي پردازد  .هنري جيرو ) 1383 ( 4معتقد است كه برنامه ي درسي
پنهان يا مستتر در مراكز آموزشي به انتقال ضمني آن دسته از هنجارها ،ارزش ها و طرز تلقي ها كه منتج از روابط اجتماعي و
كالس درس است ،مي پردازد .براساس نظرمارتين  ، ) 1379(1برنامه درسي پنهان در ساختار اجتماعي كالس درس  ،فعاليت
7
هاي مقتدرانه معلم و قوانين حاكم بر روابط بين معلم و دانش آموز ،يافت مي شود (به نقل از دامال كنتلي  . ) 0223 ،9بلوم
(  ، ) 1370در پاسخ به اين سوال كه "چرا برنامه درسي پنهان با وجود مبهم بودنش تا اين حد در ميان عموم رواج دارد؟"اين
گونه پاسخ مي دهد كه احتماالبرنامه درسي پنهان بايد در بسياري ازجنبه ها از برنامه درسي آشكار مؤثرتر باشد و آموزه هاي
آن در مدت ز مان بيشتري درحافظه ها باقي بماند (داودي . ) 1378 ،آيزنر ، ) 1373 ( 8معتقد است كه مدارس به طور همزمان
مبادرت به تدريس سه برنامه درسي مي نمايند  .اين سه برنامه عبارتند از :برنامه درسي صريح ( 3رسمي)  ،برنامه درسي پنهان
(ضمني) و باالخره برنامه درسي پوچ  ،12كه اين برخ الف تصور رايج نسبت به برنامه درسي مدارس است كه آن را پديده تك
1- Hidden curriculum.
2- Jackson.
3- .Kohelberg
.Giroux
.Martin
.Damla Kentli
.Bloom
.Eisner
.Explicit curriculum
.Null curriculum
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بعدي مي انگارند و مدارس را صرفاً مهد اجراي برنامه هاي درسي صريح مي پندارند .از نظر وي برنامه درسي پنهان از
يادگيريهايي حكايت مي كند كه در چارچوب اجراي برنامه درسي تصريح شده و به دليل حضور در بطن و متن فرهنگ حاكم
بر نظام آموزشي  ،دانش آموزان تجربه مي كنند .تجربه هايي كه از اين طريق حاصل مي شود  ،عمدتا در قالب مجموعه اي از
انتظارها و ارزش ها تبلور مي يابد  ،و كمتر معطوف به حوزه دانستنيها يا شناخت  ،دانسته شده است  .ارزشگذاري ترجيحي
براي مواد و موضوعهاي درسي مختلف  ،ايجاد يا تقويت روحيه رقابت به جاي رفاقت  ،همكاري درسايه نظام ارزشيابي آموزش
حاكم برمدرسه ؛ ايجاد و تقويت روحيه اطاعت به جاي روحيه ابتكار و نوآوري از مصاديقي است كه به عنوان مؤلفه هاي برنامه
درسي پنهان يا يادگيري قصد نشده معرفي شده است (مهرمحمدي  .) 1381 ،برنامه ي درسي پنهان جزء برنامه ي درسي
رسمي نيست و از ديد و مشاهده ي برنامه ريزان و دست اندركاران برنامه ريزي درسي خارج است و مي تواند در فكر و عواطف
و رفتار فراگيران اثر كند و در اغلب موارد مؤثرتر از برنامه ي درسي پيش بيني شده عمل نما يد .قوانين و مقرّرات مركز
آموزشي ،جّو آن و تعامل اعضا با هم از اهّم اين عوامل هستند؛ واز تأثير اين ها ،تفكر ،نگرشها وگرايش هايي در فراگيران شكل
مي گيرد .ازآنجاكه برنامه درسي پنهان گاهي تقويت كننده برنامه درسي آشكاروگاهي تضعيف كننده آن است؛ برنامه ريزي
درسي بايد بتواند فاصله بين اين دو را كاهش دهد  ،و معلم هم تالش كند عوامل داخل مدرسه اي را با هدف هاي درسي
هماهنگ كند (تقوايي  . ) 1330 ،عباسي ( ، ) 1389سبك مديريت  ،مقررات مدرسه  ،شخصيت و رفتار كاركنان ،روش تدريس
معلم ،امكانات فيزيكي مدرسه  ،فرهنگ دانش آموزا ن  ،اقتصاد خانواده ها و انتظارات آنها و جو اجتماعي و عاطفي مدرسه را
ازعناصر دخيل در برنامه درسي پنهان مي داند  .مجدزاده ( ) 1389نيز عوامل مؤثر در شكل گيري برنامه درسي پنهان را شا مل
 ) 1 :قوانين و مقررات مدرسه  ) 0روابط ميان فردي و  ) 3ارتباط متقابل معلم ودانش آموز مي داند .وي ناسازگاري و انزواطلبي
اجتماعي دانش آموزان ،بي عالقگي  ،انعطاف ناپذيري  ،محروميت وآسيب رسيدن به شاٴ ن اجتماعي فراگيران را از جمله
تاثيرات مهمي دانسته كه از برنامه درسي پنهان ناشي مي شود .سيلورو همكاران  ، ) 1382 ( 11ضمن تشريح ابعاد برنامه درسي
غ يرمدّون (پنهان) كه شامل ساختار مدرسه  ،جو اجتماعي مدرسه و تعامل معلم دانش آموز است ؛ تاكيد دارند كه هنگام طرح
ريزي برنامه درسي بايد به نكاتي توجه نمود كه اهم آن عبارتند از ) 1 :كاركنان يك آموزشگاه بايد با شركت دانش آموزان و
والدين عميقا طبيعت و ويژگي برنام ه درسي غير مدوّن مدرسه خويش را مورد ارزيابي و شناسايي قراردهند  ) 0 .هر تالش غير
رسمي بايد توجه خويش را به تمامي برنامه غير مدون معطوف دارد ) 3 .ارتباطات انساني يك جنبه پراهميت از برنامه درسي
غيرمدون است وكاركنان مدرسه همراه با دانش آموزان و والدين بايد طبيع ت و ويژگي اين فرآيندهاي تعاملي را مورد ارزيابي
قراردهند (فتحي  . ) 1331 ،يافته هاي تجربي و نظري بسياري  ،تاثيرات برنامه درسي پنهان را بر عملكرد تحصيلي فراگيران در
محيط هاي آموزشي  ،نشان مي دهد .فالح وهمكاران( ، ) 1331طي پژوهش خود دريافتند كه قوانين و مقررات مدرسه  ،روابط
ميان فردي  ،روابط متقابل معلم و دانش آموز و آگاهي معلمان از عوامل مؤثر در برنامه درسي پنهان  ،در يادگيري دانش
آموزان نقش دارد .درپژوهش اميني وهمكاران(  ، ) 1383تحت عنوان بررسي " رابطه بين مؤلفه هاي برنامه درسي پنهان و
روحيه علمي دانشجويان"  ،ابعاد برنامه درسي پنهان را به  ،ساختار فيزيكي و معماري  ،ارتباط متقابل ميان اعضاي هيئت
علمي و دانشجو ،جو اجتماعي  ،قوانين و مقررات  ،محتوا  ،شيوه ارزشيابي و روش تدريس تقسيم نمودند  .دربررسي يافته هاي
اين مطالعه تعيين شد كه رابطه معناداري بين ابعاد برنامه درسي پنهان و روحيه ي علمي دانشجويان وجود دارد .ولي در بين
ابعاد برنامه درسي پنهان  ،تنها مؤلفه ي ارتباط متقابل اعضاي هيات علمي و دانشجو با عامل جنسيت رابطه معناداري داشته
است  .به عبارت ديگر دانشجويان زن ارزيابي بهتري از مؤلفه ي ارتباط متقابل اساتيد و دانشجويا ن داشته اند  .همچنين در اين
مطالعه پيشنهاد هايي در جهت نيل به اهداف پژوهش مطرح شده است كه به اهّم آن اشاره مي شود  ) 1 :تغيير در الگوهاي
ارتباطي و تعامل استاد و دانشجو  ،به گونه اي كه مشاركت دانشجويان درمراحل و فرايند آموزش و فرصت اظهار نظر ،جايگزين
روحيه ي فرمانبرداري و اطاعت بي چون و چرا گردد ) 0 .تغيير در روش هاي تدريس نامناسب و حذف قوانين و مقررات خشك
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و دست و پاگير كه باعث مي شود خالقيت و نوآوري بر روحيه ي انفعال  ،نااميدي ،سطحي نگري و تقلب غلبه كند  ) 3 .اصالح
در برخي از متون و محتواهاي درسي  ،بطوريكه به جاي القاي كليشه اي و ذهنيت هاي قالبي  ،رشد و بالندگي علمي و
آموزشي را در دانشجويان ترويج نمايد  ) 4 .تجديد نظر در نظام ارزشيابي كه بجاي تاكيد بر سنجش مهارتهاي شناختي سطوح
پايين و يادگيريهاي سطحي و طوطي وار  ،الزامات مرتبط با روحيه ي علمي در دانشجويان برقرار نمايد  .درپژوهش بيانفر و
همكاران(  ،) 1332مدلي با توجه به يافته هاي حاصل از تجزيه و تحليل كمي و كيفي داده ها و در جهت كاهش آثار اكتشافي
منفي برنامه درسي پنهان و افزايش آثار اكتشافي مثبت آن بر يادگيري هاي واقعي و پيشرفت وعملكرد تحصيلي دانش آموزان
پيشنهاد شد  .اين مدل در پنج بعد روانشناختي  ،جامعه شناسي  ،علمي  ،سياسي و ديني – اخالقي تدوين شد  .هدف مدل
پيشنهادي افزايش يادگيري هاي عميق  ،معنادار و پايدار مطالب درسي بود  .اصول بدست آمده از اين مدل عبارتند از ) 1 :تنوع
روشهاي تدريس و ارزشيابي  ) 0تنوع روشهاي ايجاد ا نگيزش دردانش آموزان  ) 3تنوع بين نقش معلم و يادگيرنده درفرآيند
آموزش  ) 4باارزش بودن همه مواد درسي  ) 1طراحي و تنظيم محيط هاي آموزشي مطلوب  ) 9توجه به تاثير امكانات ظاهري و
تجهيزات كالس درس و مدرسه بر يادگيري هاي عميق دانش آموزان  ) 7ضرورت آشنايي كاركنان آموزشي هر دوره تحصيلي با
ويژگيهاي روانشناختي دانش آموزان آن دوره  ) 8توجه به فعاليت هاي فوق برنامه جهت رشد و پرورش هوش و استعداد همه
جانبه دانش آموزان  ) 3توجه به تاثير انگيزش بر فرآيند يادگيري دانش آموزان .در پژوهش ديگري تحت عنوان "بررسي
پيامدهاي قصد نشده برنامه درسي پنهان ناشي ازمحيط اجتماعي مدارس دوره متوسطه اصفهان "گزارش شد  ،در مدارسي كه
از جو مشاركتي و باز برخوردار است  ،دانش آموزان در آزمون ها نمره هاي بهتري را كسب نموده و ياد گيري هاي آنها بادوام
تر است (عليخاني ومهرمحمدي  . ) 1383 ،محققين  ،در پژوهشي تحت عنوان " مقايسه ي پيشرفت وعملكرد تحصيلي به
روش سخنراني و يادگيري مبتني بر مسأله در دانشجويان پزشكي"  ،اثربخشي استفاده از روش تدريس مبتني بر بهبود
پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي راگزارش نمودند ؛ واعالم داشتند كه استفاده از روش هاي مناسب ارزشيابي و طراحي
آزمون ه اي سطوح باالي شناختي  ،دانشجويان را جهت كسب توانمندي هاي سطوح باال تشويق مي كند (تقي پور. ) 1388 ،
هساي ،چانگ و اسميت  ، ) 0228 ( 10در مطالعه اي به اثر بخشي تعامالت شخصي در دوره هاي آموزش از را ه دور و ميزان
رضايت دانشجويان از اين دوره ها پرداختند  .يافته هاي آن ها نشان داد تعامل دانشجويان با يكديگر نه تنها موجب افزايش
نمرات پيشرفت تحصيلي بلكه موجب رضايت بيشتر آنها از مواد درسي مي شود (به نقل ازبيانفر و همكاران . ) 1383 ،براساس
نظركورنليوس و وايت
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(  ،) 0227مطالعات صورت گرفته در زمينه ي بررسي عوامل مؤثر بر پيشرفت وعملكرد تحصيلي طي

سه دهه ي اخير نشان مي دهد پيشرفت وعملكرد تحصيلي نه تنها از ساختارهاي دانش و فرايندهاي پردازش اطالعات  ،بلكه از
عوامل محيطي ازقبيل متغيرهاي فرآيندي يعني سبك هاي ارتباطي معلمان با دانش آموزان دركالس متاٴثر مي شود .
مطالعات انجام شده در زمين ه پيشرفت تحصيلي  ،حاكي از اين است كه ميزان بااليي از پيشرفت تحصيلي به ارتباط مطلوب و
مناسب معلم با دانش آموزان دركالس درس و برعكس ميزان پايين ازپيشرفت تحصيلي يا به عبارتي  ،ميزان بااليي از افت
تحصيلي ،بي عالقگي نسبت به كالس  ،مدرسه و در نهايت يادگيري ،به ا رتباط نامناسب معلم با دانش آموزان در چارچوب
كالس درس مربوط مي شود (صمدي . ) 1333 ،به طور كلي دراين تحقيق سعي مي شود كه ارتباط برنامه درسي پنهان را با
اهمال كاري  ،عملكرد تحصيلي و روحيه ي علمي مورد بررسي قراردهيم ،زيرا برنامه درسي پنهان  ،عملكردتحصيلي  ،روحيه
ي علمي و اهمال كاري تحصيلي به نوعي از لحاظ معنايي و مفهومي در يك راستا و مسير با همديگر درارتباط هستند مثال در
عملكرد تحصيلي به نتيجه عملكرد و تالش هاي فرد درجريان تحصيل اشاره دارد كه فرد در مسير تحصيلي آيا بازده مثبت
داشته يا منفي و همچنين اهمال كاري تحصيلي نيز به نوعي مي توان گفت كه زير مجموعه ي عملكرد تحصيلي مي باشد زيرا
12
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اهمال كاري يعني اينكه كارهاي ضروري تر را عقب بيندازيم و ترجيح دهيم كه ابتدا كارهايي با ضرورت كمتر را انجام دهيم .به
عبارت ديگر ،كارهايي كه لذت انجام آنها بيشتر يا رنج انجام آنها كمتر است را در فهرست فعاليتهاي خود – مستقل از اهميت
و ضرورت آنها – در اولويت قرار دهيم كه اين عمل نيز مي تواند در فرايند تحصيل تاثيرات مثبت يا منفي را به همراه داشته
باشد بنابراين همانطور كه اشاره شد برنامه درسي پنهان با كليه ي المن ها و مولفه هاي تحصيلي رابط ه دارد و به نوعي از
برنامه درسي اشكار تاثيرات بسزا تري را در ذهن و حافظه افرادبرجاي مي گذارد حال از ميان كليه ي مولفه ها و المن هاي
آموزشي و تحصيلي سه متغيير اهمال كاري  ،عملكرد تحصيلي و روحيه ي علمي را كه تاكنون به صورت جدي مورد بررسي
قرار نگرفته و در مط الب پيش نيز به آن ها اشاره شد  ،جهت بررسي تعيين شده اند زيرا اين سه متغيير باتوجه به ميزان
اهميت باالي آن تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته واگر هم مورد بررسي قرار گرفته باشند به صورت جداگانه به بررسي آن ها
پرداخته شده است لذا محقق بنابر اهميت انكار ناپذير ب رنامه درسي پنهان درصد بررسي آن با متغييرهاي مذكور برآمد ودراين
تحقيق به دنبال يافتن پاسخي مناسب براي سوال ذيل هستيم :
آيا بين متغيرهاي برنامه درسي پنهان با اهمال كاري تحصيلي  ،روحيه علمي ،و عملكرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه
پيام نور رابطه معناداري وج وددارد؟ براي تفهيم بيشتر سوال تحقيق مي توان متغييرهاي موجود در تحقيق را اينگونه بيان
نماييم  ،اهمال كاري اين است كه كاري را كه تصميم به اجراي آن داريم به آينده موكول كنيم .در يك كلمه مي توان گفت:
جوهره اين آسيب رواني " به تعويق انداختن ،تعلل ورزيدن ،سبك گرفتن و سهل انگاري در كار" است و مي توان براي عملكرد
تحصيلي گفت كه عملكرد به جنبه هاي قابل مشاهده  ،ونتيجه عمل فرد اشاره مي كند ودرپايان روحيه ي علمي را جهت
تفهيم بهتر اينگونه بيان كنيم كه  ،روحيه علمي داراي مولفه هايي چون تمايل به رقابت سازنده  ،احساس خود ارزشمندي ،
عزت نفس و اعتماد به نفس  ،تسامح در برخورد با آراء ديگران  ،روحيه كنجكاوي و پرسشگري  ،ژرف نگري  ،وسعت ديد ،
تمايل به تفكر خالق و واگرا ،تخيل و تفكر شهودي در رويايي با مسائل  ،جرات ابراز انديشه و غيره بوده است (رضواني ) 1388 ،
كه مي توان آن را از طريق نظام تربيتي در ميان مردم يك جامعه به وجود آورد .بطور كلي در اين تحقيق سعي مي شود كه
رابطه ي متغييرهاي مذكور را با برنامه درسي پنهان در بين دانشجويان را مورد بررسي قرار دهيم.
مباني نظری و پیشینه تحقیق :
واالنس (  ، ) 1331در دايرة المعارف برنامه درسي ،برنام ه درسي پنهان را چنين تعريف مي كند  « :برنامه ي درسي
پنهان به عملكرد هاو نتايج آموزشي اطالق مي شود كه با وجود آشكار نبودن در رهنمودهاي برنامه درسي يا سياست هاي
آموزش و پرورش ،بخش حتمي و موثر تجربه تحصيلي است  .بيشتر آثار مربوط به برنامه درسي پنهان به ارزش ها ،تمايالت،
هنجارها ،طرز تلقي ها و مهارتهايي پرداخته اند كه دانش آموزان آن ها را مستقل از مواد درسي مي آموزند .در چند دهه اخير
برنامه ي درسي پنهان نقش محوري ويژه اي در مطالعات مربوط به برنامه ريزي درسي داشته است (فتحي واجارگاه) 1331 ،
اليزابت و االنس سه بع د مهم از مفهوم برنامه درسي پنهان را ارائه مي دهد :
 - 1برنامه درسي پنهان به بافت و زمينه آموزش مدرسه اي مربوط مي شود .واحد تعامل معلم و شاگرد ،ساختار كالس درس،
الگوي كلي سازماندهي برنامه آموزشي به منزله مدل كوچك شده نظام ارزشي اجتماعي به اين بعد
اشاره دارد.
 - 0برنامه درسي پنهان مي تواند شماري از فرايندهاي عمل را ايجاد كند كه در مدرسه يا از طريق مدرسه قابل اعمال است.
فرايندهاي اكتساب ارزش ها ،اجتماعي شدن ،حفظ و نگهداري ساختار و طبقه اجتماعي و اقتصادي در اين بعد قرار مي گيرند.
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 - 3برنامه درسي پنهان هم از س ويي درجات متفاوتي از سمت و سوي پنهان بودن و عمق آن را مي تواند در بر داشته باشد و
هم از ديگر سو در دامنه اي از يك امر اتفاقي و ناخواسته در برنامه تا نتايج در هم تنيده و عميق كه بر خاسته از كنش تاريخي
و اجتماعي تعليم و تربيت است ،قرار مي گيرد.
در مطالعه اي كه توسط عليخاني در سال  1380با عنوان؛ بررسي پيامد هاي قصد نشده ( برنامه درسي پنهان) در محيط
اجتماعي مدارس دوره متوسطه شهر اصفهان و ارائه راهكارهايي براي كاهش پيامد هاي منفي آن ،انجام پذيرفت ،ابتدا با
استفاده از پرسشنامه و شيوه كمي ،جو اجتماعي مورد مطالعه قرار گرفت.
عمده ترين يافته هاي پژوهشي از پيامدهاي قصد نشده مدارس داراي جو بسته:
 - 1افزايش روحيه اطاعت پذيري ،تقليد و پيروي محض و كاهش روحيه تفكر انتقادي؛  - 0تقويت تمايل دانش آموزان به انجام
فعاليت انفرادي و نگرش منفي نسبت به فعاليت هاي گروهي؛  - 3كاهش ميزا ن اعتماد و عزت نفس دانش آموزان و تقويت
احساس خود پنداره منفي در آنها ،همچنين دارا بودن روحيه اطاعت و انقياد وتكاليف انفرادي در پسران بيش از دختران و
ميزان كاهش عزت نفس در دختران بيش از پسران گزارش شده است (بيجندي.) 1388 ،
پورتلي ،مفاهيم گوناگوني را در پيشين ه برنامه ي درسي پنهان مي توان يافت .به چهار دسته زير تقسيم نموده است (به نقل
ازسعيدي رضواني.) 1388 ،
الف) پيامها و انتظارات غير رسمي يا پنهان مورد انتظار.
ب) پيامها يا نتايج يادگيري قصد نشده.
ج) پيامهاي غير صريح و ضمني ناشي از ساختار مدرسه.
د) برنامهاي كه توسط دانشآموزان ايجاد ميشود.
آهوال (  ) 0222درپژوهشي تحت عنوان برنامه درسي پنهان در آموزش عالي در دانشگاه تاركاي فنالند و بر روي  082نفر
دانشجوي رشته هاي پزشكي ـ تربيت معلم ـ و علوم اجتماعي به بررسي اين سوال مهم كه «دانشجويان عمال در دانشگاه چه
مي آم وزند و چگونه اين يادگيري ها صورت مي گيرد» پرداخت .اين پژوهش به وسيله پرسش نامه باز پاسخ ،مصاحبه و
مشاهده در سه زمينه تخصصي متفاوت بر روي دانشجويان انجام گرفت و يافته هاي زير حاصل گرديد:
 - 1دانشجويان براي موفقيت در دانشگاه مجبور هستند ضوابط فرهنگي غير رسم ي زندگي آكادميك و مقررات بازي آكادميك
را ياد بگيرند.
 - 0فضاي كنوني آموزش عالي ،پيشرفت تحصيلي و رقابت بسيار مهم است.
 - 3دانشجويان بايد ياد بگيرند بين اهداف يادگيري و اهداف عملكردي تفكيك قائل شوند.
 - 4قدرت تخصصي ،خود كنترلي و جهت گيري علمي تحقيقي در دا نشگاه از اهميت زيادي بر خوردار است .تحقيات نشان
داده است كه افراد بر جسته به ندرت از مدرسه و معلمانش به عنوان عامل مؤثر در رشد توانائي ها و خالقيتشان ياد نموده اند.

10

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال دوم ،شماره  ،2بهار 9311

عالوه بر آن گزارش نمود كه دانشجويان به جاي دست يافتن به ارزشهاي واالتر انساني ،تملق ـ سلطه پذيري ـ و تفوّق
جنسيتي را ياد مي گيرند به اثربخشي اين نوع از برنامه درسي (پنهان) اشاره نموده و ايجاد نگاههاي برتر جنسيتي (تفوق
مردانه) و قواعد بازي را به عنوان يادگيري هاي پنهان در دانشجويان عنوان مي دارد (مهرام وكاظمي ) 1383 ،
قورچيان (  ) 1378چهار نگرش كلي ا ختيار شده را براي درک برنامه هاي درسي پنهان در مطالعات مرتبط با اين حوزه مطرح
مي كند .در جدول شماره  1به عنوان چهارچوب نظري ،تقسيم بندي ايشان براي مطالعه برنامه درسي پنهان به تفكيك آمده
است:

جدول شماره  :9درک برنامه های درسي پنهان
نظريه پردازان و

نوع

روش های

محققان

نگرش و

تحقیق

تبیین ماهیت
برنامه درسي مستتر

نظريه
فیلیپ جكسون

كار غير
نظري

مشاهده و
توصيف

عناصرقدرت ،جمعيت و تشويق به عنوان مكانيسم هاي
قدرتمند موجبات انتقال ارزش ها و اعتقادات را به
شاگردان فراهم مي سازند.

رابرت دری بین

نظريه

تجزيه و

مدارس شاگردان را براي شركت فعال در جامعه ي

عملكردي

تحليل
نظري

بزرگساالن آماده مي كند و به آنان هنجارهاي استقالل،
موفقيت ،عمومي بودن و متمايز از ديگران بودن را مي
آموزد.

ساموئل بولس و هنری

نظريه

تجزيه و تحليل

شاگردان از طريق تجربيات روزآمد در مدارس مفهوم

جنتیس

انطباق

نظري

طبقات اجتماعي ،نظم و ترتيب در كار ،مشروعيت سلسله

مايكل اپل و هنری

نظريه
مقاومت

روش انتقادي

مراتب و از دست دادن كنترل بر روي كار خود را ياد مي
گيرند.
جیرو

تعيين مجدد شاگردان از امور يك امر اساسي تلقي مي
گردد ومدارس از قابليت ايجاد مقاومت ،اكتساب قدرت،
درک و خلق و انتقال مفاهيم و ارزش ها با عنايت به نظام
كل جامعه برخوردار مي باشند.

همچنين مطالعه اي در خصوص جو كالس توسط گالسر (  ) 0223انجام شده است اين محقق پيشنهاد مي كند؛ كه در آن
محيط هايي كه دانش آموزان به عنوان افراد توانا پذيرفته مي شوند و مدارس ،محيط هاي صميمي و شخصي براي آنها فراهم
مي كنند ،مسايل انضباطي به حداقل خواهد رسيد (سيلور وهمكاران) 1383 ،
عراقيه و همكاران(  ) 1332تحقيقي با عنوان بررسي جايگاه قوميت در برنامه درسي پنهان انجام دادند ؛ يافته هاي اين تحقيق
نشان مي دهد كه احترام به قوميت ه اي مختلف در برنامه درسي پنهان جايگاه مطلوبي را نداشته و دانش آموزان به ميزان
بسيار كمي ازقوميت هاي يكديگر اطالع داشته و تجارب روزانه آنان تضمين نمي كند كه دانش آموزان همان عناصر فرهنگي را
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دريافت كنند كه جامعه و برنامه هاي درسي صريح معتقد است اعضايش بايد آنها را داشته باشند
صفايي موحد و باوفا (  ) 1330در تحقيقي با عنوان به سوي فرانظريه اي ديگر براي شناخت برنامه درسي پنهان سعي كرده اند
كه با بررسي پيشينه پژوهشي مربوط به اين مفهوم چيستي ،ابعاد و سطوح گوناگون آن با نگاهي كل نگرانه مورد بررسي قرار
گيرد  .بدين منظور  ،آثار و پژوهش هاي معتبر داخلي و خارجي در حوزه برنامه درسي پنهان مورد بررسي قرار گرفته (تحليل
مضمون) و بر اساس پرسش هاي ذيل فرانظريه اي با توجه به ويژگي هاي مشترک هر كدام ارائه شده است :ماهيت برنامه
درسي پنهان چيست؟ كاركردهاي اين برنامه كدام است؟ اين برنام ه از ديد كدام يك از كنشگران حوزه تعليم و تربيت پنهان
است؟ چه عواملي بر شكل گيري اين برنامه موثرند؟ پيامدهاي اين برنامه كدام است؟ و اين برنامه در چه سطوحي تاثيرگذار
است؟ به نظر نگارنده ،نظريه ها و ديدگاه هاي مطرح شده پيرامون برنامه درسي پنهان را مي توان در  9دسته يا طبقه مختلف
جاي داد  :نظريه هاي ماهيتي ،نظريه هاي كاركردي ،نظريه هاي ابعادي ،نظريه هاي عاملي ،نظريه هاي پيامدي ،نظريه هاي

سطوحي.

جانعلي زاده و همكاران(  ) 1331در تحقيقي با عنوان نقش برنامه درسي پنهان بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان به نتايجي
رسيدند كه شامل  - 1 :محيط هاي اجتماعي مدارس خاص (نمونه  -شاهد) و دولتي از نظر باز  -بسته بودن با هم متفاوتند- 0 .
محيط هاي اجتماعي مدارس نمونه از شاهد و شاهد از دولتي بازترند - 3 .محيط هاي اجتماعي مدارس دخترانه نسبت به
پسرانه بازترند - 4 .محيط هاي اجتماعي باز 2201از عم لكرد تحصيلي (معدل پاياني) دانش آموزان را تبيين مي كند - 1 .با
بسته شدن محيط هاي اجتماعي مدارس عملكرد تحصيلي (معدل پاياني) دانش آموزان كاهش مي يابد
.تقوايي و همكاران (  ) 1330تحقيقي با موضوع بررسي وضعيت برنامه درسي پنهان دانشگاه علوم پزشكي كاشان انجام دادند
كه يافته ها نشان داد ميانگين جايگاه برنامه درسي پنهان به ميزان  3209باالتر از حد متوسط است .همچنين بين ديدگاه
دانشجويان در مورد جايگاه برنامه درسي پنهان تفاوت معناداري وجود نداشت نتيجه گيري :تغيير و بهبود عناصر برنامه درسي
پنهان در راستاي رشد مهارت هاي دانش جويان و خنثي سازي مشكالتي كه در اين مسير مي تواند ايجاد كند ،ضروري است.
عليخاني (  ) 1383در تحقيقي با عنوان؛ بررسي پيامد هاي قصد نشده ( برنامه درسي پنهان) در محيط اجتماعي مدارس دوره
متوسطه شهر اصفهان و ارائه راهكارهايي براي كاهش پيامد هاي منفي آن ،انجام پذي رفت ،ابتدا با استفاده از پرسشنامه و شيوه
كمي ،جو اجتماعي مورد مطالعه قرار گرفت .همچنين مطالعه اي در خصوص جو كالس توسط گالسر (  ) 0211انجام شده است
اين محقق پيشنهاد مي كند؛ كه در آن محيط هايي كه دانش آموزان به عنوان افراد توانا پذيرفته مي شوند و مدارس ،محيط
ه اي صميمي و شخصي براي آنها فراهم مي كنند ،مسايل انضباطي به حداقل خواهد رسيد .
گين تيس (  ، ) 0223كاركرد اصلي آن را كنترل و نظارت اجتماعي مي دانند .مدرسه از طريق برنامه درسي به باز آفريني طبقه
اجتماعي دانش آموزان مي پردازد و آنها را به طور ضمني براي پذيرش موقع يت اجتماعي آينده شان آماده مي سازد .به عقيده
بولزوگين تيس ،برنامه درسي پنهان ،يك امر سياسي – اقتصادي دارد .مسئوليت آن ،جداسازي طبقاتي است.
فريزروساوكر (  ) 0212در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه مدارس پيام هاي پنهان متفاوتي را مورد جنسيت بر دانش
آموزان منتق ل مي كنند .بسياري در تحقيقات به اين نتيجه رسيدند كه هنجارها ارزش ها ،انتظارات و تجارب مدرسه اي
اعتقادات نادرست جنسي را تقويت نموده و برنامه درسي پنهان در جهت تقويت روابط مد ساالنه و محدود نمودن تجارب
آموزشي زنان عمل مي نمايد (عليخاني ) 14:1380 ،
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شري آهرنتزن (  ) 0211تحقيقي در رابطه با محيط فيزيكي كالس ،و تأثير آن روي مسايل انضباطي انجام داده است .در اين
تحقيق شقوق مختلف شيوه هاي انضباطي سنتي وتكنيك هاي جديد انضباطي در مورد گروه آزمايشي و گواه مورد بررسي قرار
گرفت .نتايج نشان داد كه انضباط خشك و اجباري زيان آور است و مسايل و مشكالت دانش آموزان را شديد مي كند .در حالي
كه دانش آموزاني كه خود ،برقرار كننده نظم در بين خود بودند و خودرا مسئول كارهاي خود مي دانسته وبا اراده خود انضباط
را به وجود آورده بودند نتيجه اي معقوالنه تري داشته است .هم چنين نتايج تحقيق نشان داد كه مشخصات داخلي مكان
كالس مثل بلندي سقف ،مساحت كالس و مساحت متعلق به هر فرد در كالس ،بر انضباط دانش آموزان ،اثر مي گذارد .هر قدر
فضاي كالس بيشتر باشد ،مشكالت انضباطي كمتر خواهد بود و رضايت بيشتري از محيط مدرسه حاصل خواهد شد (جباري،
.) 14:1373

ادبیات تحقیق :
برنامهي درسي به عنوان يكي از ستون هاي الزامي سازه علوم تربيتي نقش بي بديلي در عملكردهاي تربيتي داشته است و
حتي پا را از قلمرو رسمي بودن بيرون گذاشته ،فرايند غير رسمي را در بر گرفته است .برنامهي درسي ،به منزلهي ظرف و
ظرفيتي در نظر گرفته شده است كه كاركردهاي چندگانه پيدا كرده و درصدد برآمده تا همه اتفاقهاي آموزشي آشكار و پنهان
و شكل عملي شدن انتظارات و مقاصد آموزشي را در خود جاي دهد .برنامه درسي به منزله يك فرايند ميخواهد مسيري باشد
كه آغاز و پايان جريان يادگيري و آموزش را به هم پيوند دهد .از اواسط دهه  1372و اوايل  1382متخصصان برنامه درسي
تالشي در نظاممند كردن تمامي نظريه ها با نگرشي متاتئوريكي داشته و موفق به ترسيم و ارائه نظام در اين خصوص گرديدند
كه سه مقولهي كلي « برنامه درسي رسمي يا صريح» (« ،) Explicit curriculumبرنامهي درسي عقيم يا پوچ» ( Explicit
 ) curriculumو «برنامهي درسي پنهان يا مستتر» ( ) Hidden curriculumرا در برداشت .تعريف «برنامهي درسي
پنهان» بسيار دشوارتر از اصطالح «برنامهي درسي رسمي» است .اين به دليل پيچيدگي تعريف اصطالح « پنهان» است .زيرا
تجربيات و يادگيري دانشآموزان با يكديگر تفاوت دارد و همچنين با تغييرات تدريجي باورها و دانش هر اجتماع ،دائماً در حال
تغيير است (سبحاني نژاد ومنافي  .) 1332 ،برنامه درسي به عنوان يك راهنما جهت انجام فعاليت هاي فرآيند آموزش تدوين
مي شود كه شامل مراحل مختلفي مي باشد .ابتدا نياز سنجي صورت مي پذيرد و پ س از آن اهداف يادگيري با توجه به مباني
تعيين اهداف مشخص شده و سپس محتوا و مجموعه اي از تجارب و فعاليت هاي يادگيري از پيش تعيين مي شوند و به
صورت رسمي در كتاب ها و ساير رسانه ها و در مراكز آموزش رسمي از پيش دبستاني تا دوره هاي آموزش عالي اجرا شده و
مورد ارز شيابي قرار مي گيرند .در اين ميان تجاربي وجود دارند كه در تدوين برنامه درسي به آن ها توجه نمي شود ،اما دانش
آموزان و دانشجويان در طي فرآيند آموزش و يادگيري ،آن ها را ياد گرفته و تجربه مي كنند .اين پژوهش سعي در شناخت و
معرفي اين جزء پنهان برنامه درسي يا برنا مه درسي پنهان دارد .برنامه درسي پنهان بعد غيرفعال پيش بيني يادگيري است و
مواردي فراتر از جنبه ي رسمي را در بر مي گيرد .با مطالعه كتابها و مجالت مرتبط در حوزه تعليم و تربيت  ،خصوصا" حوزه
برنامه ريزي آموزشي و درسي و همچنين جستجو در اينترنت و سايتهاي  SIDو  ، IRANDOCتعداد كمي از مقاالت ،
پژوهش هاي ميداني و پايان نامه ها در خصوص برنامه درسي پنهان مشاهده شد ؛ با ذكر اين نكته كه كار علمي زيادي در اين
حوزه از برنامه ريزي درسي انجام نشده است  ،در زير به موارد يافت شده اشاره مي شود :
ـ تحقيقي با عنوان  « :بررسي پيامدهاي قصدنشده « برنامه درسي پنهان » ناشي از جو اجتماعي مدارس دوره متوسطه شهر
اصفهان و ارائه راهكارهايي براي كاهش پيامدهاي منفي آن »  ،كه توسط عليخاني و مهرمحمدي انجام گرفته است .از نظر آنها
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عمده ترين پيامدهاي قصد نشده مدارسي كه از جو اجتماعي بسته تري برخوردارند ،عبارتند از1 :ـ افزايش روحيه اطاعت،
تقليد و پيروي محض و كاهش روحيه تفكر انتقادي و برخورد نقادانه با موضوعات و مباحث علمي0 .ـ تقويت تمايل دانش
آموزان به انجام فعاليتهاي يادگيري به صورت انفرادي و نگرش منفي آنان نسبت به فعاليتهاي گروهي3 .ـ كاهش ميزان ا عتماد
و عزت نفس دانش آموزان و تقويت احساس خودپنداري منفي در آنان 4 .ـ روحيه اطاعت و انقياد و تمايل به انجام فعاليتها و
تكاليف يادگيري به صورت انفرادي در دانش آموزان مدارس پسرانه بيش از دانش آموزان مدارس دخترانه بوده است1 .ـ ميزان
كاهش عزت نفس در دانش آموزان مدارس دخترانه بيش از دانش آموزان مدارس پسرانه بوده است .در مدارسي كه داراي جو
باز بودند ميزان كاهش عزت نفس تقريبا مشابه بوده است.
ـ تحقيق ديگري توسط حداد علوي  ،عبدالهي و علي احمدي با عنوان  « :برنامه درسي پنهان :پژوهشي در يادگيري هاي
ضمني مدرسه ؛ مورد  :روحيه علمي » انجام شده است .يافته هاي تحقيق نشان مي دهند كه دانش آموزان  ،طي يادگيري
هاي مدرسه اي  ،برنامه هاي درسي پنهاني را فرا مي گيرند كه در جهت مخالف مولفه هاي روحيه علمي قرار دارند؛ ازجمله :
ايجاد و تقويت روحيه تقليد و اطاعت در برابر نوآوري  ،كنجكاوي و خالقيت  ،ايجاد و تقويت روحيه انفعال و ترس به جاي
پرسشگري و نقادي  ،ايجاد رقابت منفي براي نمره به جاي مشاركت و كار گروهي.
ـ در يك تحقيق ميداني با عنوان « شناسايي آسيبهاي تربيت شهروندي در برنامه درسي پنهان  :نظام آموزش متوسطه نظري
از ديدگاه معلمان زن شهر تهران و ارائه راهكارهايي براي بهبود وضعيت آن » كه توسط فتحي واجارگاه و واحد چوكده انجام
گرفت و همچنين مهرمحمدي  ،مهرام  ،ساكتي و مسعودي در يك مطالعه موردي با عنوان « نقش مولفه هاي برنامه درسي
پنهان در هويت علمي دانش آموزان ( مطالعه موردي  :دانشگاه فردوسي مشهد ) ،نيز نظراتي در خصوص ذيل دارند:
بر اين عقيدهاند كه برنامه ي درسي آشكار بخش كوچكي از آن چيزي است كه مدارس آموزش ميدهند .بخش اعظمي از
دانش آموزان حاصل تعامل پوياي آنان با فرهنگ يا مجموعه روابط و مناسبات ،قوانين و مقررات و جو حاكم
يادگيريهاي
بر مدرسه است كه از سنخ آموخته هاي غير عمدي ،قصد نشده و عمدتاً ارزشي ،هنجاري و نگرشي است و جزئي از برنامههاي
درسي پنهان محسوب مي شود .اين تجارب كه بدون آگاهي طراحان ،معلمان و دانشآموزان حاصل ميشود ،داراي آثار مثبت و
منفي متفاوتي بر روي دانشآموزان است .عدم توجه به آثار منفي آن ميتواند تحقق اهداف واالي تعليم و تربيت را دچار اشكال
نمايد .گرچه اين يادگيريها و تجارب ،در برنامهي درسي صريح و از پيش طراحي شده پيش بيني نگرديده ليكن ،همانطور كه
روبي آسبروكس (روبي آسبروكس ) 0222 ،اشاره ميكند يك برنامهي درسي واقعي را تشكيل ميدهند ،زيرا در زمرهي مهم -
ترين و مؤثرترين محتواهاي آموزشي هستند كه دانش آموزان در مدرسه به طور طبيعي ياد مي گيرند .اين برنامه در مدرسه
آموزش داده ميشود و از داخل كالسها ،كتابخانهها ،جشنها و محيط اجتماعي مدرسه شكل ميگيرد .بنابراين ،برنامهريزان
و مجريان بايد متوجه مسؤوليت خطير خود باشند زيرا كه به طور همزمان هم برنامهي درسي آشكار را طراحي و اجرا ميكنند
و هم زمينهي ايجاد برنامهي درسي پنهان را فراهم ميكنند (عليخاني .)1383 ،در دايرهالمعارف برنامهي درسي ،واالنس ،برنامه
درسي پنهان را چنين تعريف ميكند« .برنامهي درسي پنهان به عملكردها و نتايج آموزشي اطالق ميشود كه با وجود آشكار
نبودن در رهنمودهاي برنامهي درسي يا سياستهاي آموزش و پرورش ،بخش حتمي و مؤثر تجربهي تحصيلي است (قورچيان،
.) 1374
برنامهي درسي پنهان توسط آسبروكس در قالب پيام هاي ضمني موجود در جو اجتماعي اماكن آموزشي تعريف شده كه اگر
چه نانوشته است ،ليكن توسط همگان دريافت ميشود و اين نوع برنامه را بدنه دانش ميداند كه يادگيرندهها از طريق حضور
هر روز در محيط آموزشي ،هضم نموده و «محيط يادگيري» را ايجاد مي نمايد (آسبروكس .) 0222 ،سيلور و الكساندر و لوئيس
( ) Saylor&Alexander &Lewisسه بعد براي برنامه درسي پنهان در نظر ميگيرند:
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ساختار مدرسه :ديوانساالري اداري مدرسه غالباً همراه با مجموعههاي فشردهي قوانين ،مقررات ،روشها و نظامهاي مديريت آن
يك عنصر پراهميت « برنامه درسي غير مدون» محسوب مي شود .عناصري از اين طبيعت كه به سادگي قابل تشخيص است
عبارتاند از تمام نظام طبقه بندي به خدمت گرفته شده در مدرسه ،روشهاي ارزشيابي و غيره.
جو اجتماعي مدرسه :جو اجتماعي مدرسه اگرچه عاملي نافذ در مدرسه است و كمتر از طريق اعمال آشكار مشخص ميگردد.
معلمان در طرح ريزي آموزش بايد به اين مجموعه كامل شرايط غير رسمي و طبيعت ارتباطات ميان فردي كه بين دانشآموزان
و هيأت آموزشي وجود دارد ،معرفت يابند .فرهنگ موجود بين همساالن به ويژه در سالهاي باالي مدرسه عاملي پر اهميت در
تعليم و تربيت جوانان محسوب ميشود.
تعامل معلم و دانش آموز :تعامل معلمان و شاگردان در كالس درس به وسيلهي ساختار مدرسه و سازمان اجتماعي غالب بر آن
تحت تأثير قرار مي گيرد .اين گونه ارتباطات به نوبهي خود اثري مستقيم بر بافت سازماني نحوهي ارائه تكاليف يادگيري دارد
(سيلور ،الكساندر و لوئيس) 1383 ،
بررسي پژوهشهاي انجام شده در زمينهي برنامه درسي پنهان نشان ميدهد كه اكثريت اين پژوهشها به شناسايي مؤلفههاي
برنامهي درسي پنهان بر متغيرهاي مالک پرداختهاند .به طور مثال پژوهشي در زمينهي رشد اخالقي دانشآموزان و رابطهي آن
با جو سازماني مدرسه و نحوهي تعامل معلمان و دانشآموزان توسط كديور (  ،) 1371اجرا شده است .در اين تحقيق كه در
مدرسه راهنمايي انجام گرفت معلوم شد كه مدارس با جوهاي باز و خودگردان زمينهي مساعدتري براي رشد قضاوتهاي
دانشآموزان فراهم ميآورند .همچنين نحوهي تعامل دانشآم وزان به عنوان عامل بسيار مؤثر در رشد قضاوتهاي
اخالقي
اخالقي دانشآموز شناخته شد .مطالعهاي در خصوص جو كالس توسط (گالسر ،) 1393 ،صورت گرفت .اين محقق پيشنهاد
ميكند كه در آن محيطهايي كه دانش آموزان به عنوان افراد توانا پذيرفته ميشوند و مدارس ،محيطهايي صميمي و شخ صي
براي آنها فراهم مي كنند ،مسايل انضباطي به حداقل خواهد رسيد (اميني ) 1383 ،
بطور خالصه مي توان كه تاثير برنامه درسي پنهان برروي عملكرد وروحيه تحصيلي را اينگونه بيان نمود؛
برنامه درسي پنهان را ميتوان نوعي دعوت به ژرف نگري در تعليم و تربيت و ابعاد و اليهه اي گوناگون برنامه درسي دانست.
جان ديويي ،فيلسوف بزرگ تعليم و تربيت ،ميگويد" :بزرگترين مغالطه تعليم و تربيت معاصر اين است كه نظامهاي آموزشي
گمان ميكنند دانشآموزان صرفاً آنچه را كه اين نظامها اراده ميكنند فرا ميگيرند" (دوي ) 1337 ،نگاهي به وضعيت حاضر
دانشگاه در ايران و تحليل تطبيقي عملكرد فعلي آن با وضعيت ايدهآل موردنظر جامعه ،نشان ميدهد كه شكاف عظيمي بين
"آنچه كه بايد باشد" و "آنچه كه هست" وجود دارد .شريعتمداري (  ) 1373معتقد است دانشگاه بهطور ايدهآل مي بايد
موجب توسعه روحيات ذيل در دانشگاهيان شو د :بسط روحيه تفكر و تحقيق ،انصاف و احترام به حقايق علمي ،عالقه به پژوهش
و حل مساله ،تربيت مغزهايي متفكر و واگرا ،احترام به علم به خاطر خود علم و نه هدفهاي انتفاعي ،پرورش انسانهايي خالق،
درک ضرورت يادگيري مداوم ،تقويت هويت علمي .اينها ويژگيهايي هستند كه شايد بتوان گفت از تمامي دانشگاههاي سراسر
جهان انتظار ميرود آنها را تحقق بخشند .اما بهنظر مي رسد كه اعتبار اين مفروضات با مشاهده كژرفتاريهايي در ميان
محققان و استادان (و هم چنين دانشجويان) عمال شكسته شده است .جريان حوادث و وقايع و كژرفتاريهاي موجود در دانشگاه
و در ميان دانشگاهيان ،مثل سوق يافتن وقايع دانشگاهي در راستاي اهداف شركتهاي خصوصي بهدليل برخورداري از منافع و
مزاياي مادي آن ،تحريف دستاوردهاي تحقيق ،تحصيل داده هاي تحقيق از تجربيات غيرواقعي و كاذب ،كار و تدريس تمام وقت
و همزمان در دانشگاه و در مراكز ديگر ،تصاحب و اقتباس نامشروع و بدون ارجاع مقاالت و كارهاي تحقيقي ديگران در شرايط
قضاوت يا داوري مقاالت و طرح هاي پژوهش ،چاپ كردن مقاالت و نوشتهها به پشتوانه نفوذ اجرايي و سياسي ،قضاوت درباره
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تحقيق ديگران براساس اعتبار و عنوان نهاد يا موسسه شغلي مولف ،خست گرايي علمي ،عدم تشريك مساعي در طرحهاي
پژوهشي و تحقيقاتي ،تماماً حرمت فهم متعارف و ايمان متكي بر مفروضات آن را در خصوص سوگيري هنجاري و اخالقي
دانشگاهيان خدشه دار كرده است .در چنين شرايطي مي توان مدعي شد كه فرد دانشگاهي نيز موجودي زميني است و مانند
د يگر اعضاي جامعه در سوگيري هنجاري و اخالقي خود ،مسائل و مشكالتي دارد؛ با اين تفاوت كه ممكن است نوع مشكالتش
با ديگران متفاوت باشد (ايزدي و همكاران) 1388 ،
اهمالكاری چیست وتعريف آن

ازنظر روانشناسي اهمالكاري يعني كاري را به آينده محول كردن كه تصميم به اجراي آن گ رفته ايم .اما اين كلمه نزد افراد
مختلف معاني متفاوتي دارد ووجوه مختلفي از آن برداشت مي گردد.فرد مايل به انجام كاري است و آن دست كم ميتواند براي
وي در آينده نتيجه بخش باشد هر چند در حال حاضر ضروري به نظر نمي رسد .تعويق انداختن ممكن است گاهي حتي در
بهتر ادا مه دادن ان كاربه فرد كمك كند اما به طور كلي پيامدهاي ناخوشايندي دربردارد.اهمالكاري به هرنحوي كه باشد
ناپسندونكوهيده است(.تقوايي) 1330 ،

عوامل مؤثر در شكل گیری برنامه درسي پنهان در دانشگاههای ايران
ترديدي نيست كه نظام آموزش عالي يك كشور تحت تأثير نظامهاي سياسي ،اقتصادي ،مذهبي و اجتماعي آن كشور قرار
دارد .از تعامل بين نظام آموزش عالي و ساير نظام هاي اطراف آن است كه فرهنگ آكادميك يك كشور تا حد زيادي شكل
مي گيرد .ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست .براي مثال در كشور ما سياستهاي كالن آموزش عالي توسط حكومت مركزي
تعيين ميشوند و دانشگاه ها موظفند با تدوين برنامه هاي خاصّ خود اين سياستها را تحقق بخشند .البته در طي سالهاي
اخير ،نهاد سياست نقش پر رنگتري حتي در امور داخلي دانشگاهها به عهده گرفته كه شاهد اين مدّعي ،جذب متمركز اعضاء
هيات علمي و دانشجويان مقطع دكتري مي باشد .آنچه در پي مي آيد تجربيات زيسته نگارنده از حضور بيش از  12سال در
دانشگاه هاي داخل در نقش دانشجو و مدرّس است .بديهي است كه بررسي ابعاد مختلف برنامه درسي پنهان در آموزش عالي و
عوامل شكلدهندة آن مستلزم پژوهشهايي گستردهتر است.
 - 9انعطاف برنامه درسي :در مقطع آموزش عالي ايران ،سرفصلهاي دروس توسط «وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري» تدوين
گشته و اساتيد موظفند منابعي را معرفي كنند كه اين سر فصل ها را پوشش دهند( .اين در حالي است كه در مقاطع پيش از
دانشگاه كتابهايي يكسان توسط آموزش و پرورش تدوين شد ه و تمامي معلمان كشور موظف به تدريس آنها هستند) .اين امر
و از سوي ديگر عدم نظارت مناسب باعث شده است تا در برخي موارد ،اساتيد صرفاً كتابهاي تاليف يا ترجمه شده توسط خود
را به عنوان منبع درسي معرفي كنند ،حتي اگر اين كتابها مرتبط با درس مربوطه نباشند .در مقطع كارشناسي ،درسي به نام
«روانشناسي عمومي» داشتيم .مدرّس جوان آن درس كه به تازگي به عضويت هيأت علمي درآمده بود كتابي را در حوزة
روانشناسي كودكان عقب مانده ذهني به چاپ رسانده بود و آن را به عنوان منبع اصلي درس تعيين كرد .دانشجويان كالس نيز
كه صرفاً گرفتن نمره براي آنها مهم بود و سابقه درخشان اين استاد در دادن نمرههاي باال و بدون ارتباط با عملكرد تحصيلي
دانشجويان را مي دانستند ،اعتراضي به اين امر نكردند و ترم با يك توافق ذهني غير مصرّح بين استاد و دانشجويان به پايان
رسيد:
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استاد :شما كتاب جديد من را كه ربط چ نداني به درستان ندارد را ميخريد و به نوعي آن را براي من تبليغ ميكنيد ،من هم
نمرة خوب شما را ،در صورتي كه اعتراضي به اين كار نكنيد ،در پايان ترم تضمين ميكنم!
دانشجويان :خيالي نيست! شما نمره ما را تضمين كنيد ،هر كتابي را كه مي خواهيد معرفي كنيد .البته زياد هم پروژه و كار
كالسي به ما تحميل نكنيد تا ما هم صدايمان درنيايد!
برخي اوقات نيز اساتيد جزوه هايي را براي درس خود تهيه كرده و دانشجويان را موظف به خواندن آن ميكنند .برخي از اين
جزوهها سالها عمر ميكنند ،بدون اين كه تغييري كوچك در شكل ظاهري و محتواي آنها بهوجود آيد .هنگامي كه من در
مقطع كارشناسي تحصيل ميكردم ،درسي با عنوان «برنامهريزي آموزشي» داشتيم .مدرس اين درس دفترچهاي دست نويس
داشت كه با آن وارد كالس ميشد و شروع مي كرد به انتقال مطالب آن به روي تخته سياه .تنها كنش فعال ما در سر آن كالس
نگاه كردن و نوشتن (و شايد كمي گوش دادن) بود .جريان انتقال دانش در كالس مذكور را ميتوان به شكل ذيل دانست:
اين نحوة يادگيري و دانشاندوزي را ميتوان مدل "آموزش و پرورش بانكي" نام نهاد كه به عقيدة پائولو فريره ويژگي اصلي
تربيت ستمديدگان است ،تربيتي كه در آن ذهن نه به عنوان عاملي فعال ،بلكه همانند آرامگاه اطالعات مدنظر قرار ميگيرد.
اطالعات در اين آرامگاه مدتي كوتاه را سپري مي كنند تا پوسيده شده و محو گردند .دانشجويان نيز كه كنشگرا ني منفعل
هستند جرات هيچ گونه اعتراض علني ندارند .اما نكته جالب اينكه هنگامي كه من در مقطع كارشناسي ارشد همان دانشگاه
قبول شدم (حدود  7سال بعد) ،همان مدرس همان مطالب را در درسي با عنوان «برنامهريزي آموزشي پيشرفته» ارائه كرد .تنها
تفاوت محسوس اين بود كه آن دفترچه كهنه تر و زردتر شده بود! به نظر من نحوة تدريس مدرس مذكور و منبع ارائه اطالعات
وي باعث شكلگيري نگرشهاي ذيل در دانشجويان شده بود:
 تدريس مستلزم كوشش علمي چنداني نيست و روز آمد بودن نقش چنداني در رشته ما ندارد. علم آن چيزي است كه ديگران ميگويند و ما مي بايد آن را جذب كنيم. شرايط موجود را نميتوان تغيير داد و مي بايد بدان سرسپرد. قاعده نيم عمر اطالعات در رشته ما چيزي در حد كشك است! - 2آزادی نسبي دانشجويان در انتخاب استاد :يكي از تفاوت هاي اصلي مقطع دانشگاه با مرحله پيش از آن ،آزادي
نسبي دانشجويان در انتخاب مدرسان است .البته واژه نسبي از اين جهت در اين قسمت ذكر شده است كه در برخي
گروهها ،دروس تنها توسط يك يا دو استاد ارائه مي شد و دانشجويان قدرت انتخاب بسيار محدودي داشتند .اما هنگامي كه
دايره انتخاب وسيعتر بود معيارهاي دانشجويان براي گز ينش شكلهاي متفاوتي به خود ميگرفت:
گروهي از دانشجويان اساتيدي را ترجيح ميدادند كه در دادن نمره بسيار سهل گير بودند ،برخي ديگر در جستجوي اساتيدي
بودند كه نسبت به حضور و غياب حساسيت چنداني نداشتند (عمدتاً دانشجويان شاغل) ،بعضي ديگر عدم ارائه تكاليف زياد در
طول ترم را معيار اصلي خود قرار مي دادند ،تعدادي بر مفرح بودن جو كالس و يكنواخت نبودن سبك تدريس استاد تأكيد
داشتند ،... ،و البته آنچه مدنظر قرار نمي گرفت ،روحيه علمي و هنجارهاي علمي بود كه از يك دانشجوي دانشگاه انتظار
ميرفت .قاضي طباطبايي و دادهير (  ) 1373معتقدند دانشگاههاي ايران بيشتر ضد هنجارهاي علم را ترويج ميكنند و تحقيقات
مهرام و همكاران (  ) 1383نيز نكته مذكور را تأكيد ميكند.
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 - 3انعطاف شیوة ارزشیابي :برخالف دورة قبل از دانشگاه كه ارزشيابي دانش آموزان غالباً به شيوه استاندارد و براساس
دستورالعملهاي ادارات كل آموزش و پرورش صورت مي گيرد ،در مقطع دانشگاه مدرسان آزادي بيشتري در نحوه ارزشيابي
دارند .اين نوع آزادي قانوني و دموكراتيك مي تواند به مدرسان كمك كند تا استرس ناشي از امتحان را در ميان فراگيرندگان
كاهش دهند و از سنجش به عنوان ابزار يادگيري و ارائه بازخورد استفاده كنند ،اما تجربههاي نگارنده بعضاً تصاوير مختلف
ديگري را به ذهن متبادر ميسازد:
 برخي اساتيد نمره پايان ترم را به عنوان يك ابزار قدرت مورد استفاده قرار ميدهند .اين ابزار ميتواند در جهت مديريتديكتاتورمابانه كالس درس و خاموش كردن صداهاي مخالف ،بهره كشي تحصيلي (براي مثال ترجمة متوني كه استاد بدانها نياز
دارد) ،و حتي در مواردي محدود به عنوان ابزاري براي بهرهكشي جنسي بهكار رود.
 از سوي ديگر ،برخي اساتيد سخت گيري در نمره دادن را به عنوان ابزاري براي باال بردن پايگاه اجتماعي و آكادميكي درسخود مورد استفاده قرار ميدهند .براي مثال ،مدرس درس «تربيت اسالمي» ما معتقد بود كه اين درس ارزش آكادميك خود را
از دست داده است و وي وظيفه دارد سهل گيري و غفلت ديگر اساتيد را جبران كند .او بدون اينكه در محتواي خشك و تكراري
اين درس تغييري ايجاد كند ،چندين نفر ا ز دانشجويان كالس را مردود كرد تا به قول خود با اهرم نمره ،پايگاه آكادميك درس
تربيت اسالمي را احيا كند .اين داستان در مورد درس تربيت بدني نيز تكرار شد .مدرس درس مذكور نيز با اهرم نمره تالش
كرد درس خود را بسيار جدي و مهم جلوه دهد.
 امروزه تعداد زيادي از است ادان بخشي از نمره پايان ترم خود را منوط به ترجمة متون تخصصي ميكنند .بسياري ازدانشجويان معتقدند اين ترجمهها بعداً به طرز ناشيانه اي مونتاژ شده و به صورت كتابي دانشگاهي توسط استاد درس مربوطه
منتشر ميشود .شاهد اين مدّعا كتابهاي متعددي هستند كه بهطور ساليانه توسط يك استاد منتشر ميشوند و گاه تعداد آن -
ها بسيار عجيب و حيرت آور است .نگاهي به نگارش ناهمگون بخشهاي مختلف برخي از اين كتابها صدق مدعاي دانشجويان
را تأئيد ميكند.
 گاهي اوقات دانشجويان ملزم مي شوند تا هر كدام به صورت فردي يا گروهي بخشي از كتاب درسي را در كالس ارائه دهند.اين كار اگرچه در ظاهر ترويج فرهنگ مشاركت در يادگيري و آموزش است ،اما هنگامي كه مشاهده ميكنيد بحثها صرفاً ارائه
مي شوند و هيچ گونه نقد و نظري از سوي استاد و ديگر دانشجويان در مورد آنها ابراز نميشود ،آنگاه فرضية «بيسوادي
استاد» يا «رفع تكليف» از سوي وي در ميان دانشجويان رواج پيدا مي كند .اين در حالي است كه فرهنگ مشاركتي در علم
مبتني بر نقش فعال كنشگران در توليد دانش است كه ظاهراً در جامعه دانشگاهي ايران به مشاركت در «رفع تكليف» و
بازگويي شفاهي دانش مرده موجود در كتابها ختم ميشود.
 - 4پروژه پاياننامه يا رساله :به نظر من پروژه پايان نامه را ميتوان يكي از تأثيرگذارترين عوامل شكلگيري برنامه درسي
پنهان در آموزش عالي دانست .پاياننامهها و رسالههاي دانشجويي از دو جهت براي اساتيد ارزشمند هستند :الف – بعد مادي،
و ب  -بعد علمي .طبيعتاً براساس ارزشها و هنجارهاي پذيرفته شده جهاني انتظار مي رود كه دانشجويان از طريق تعامل علمي
سازنده با استاد راهنما و استاد مشاور خود عالوه بر حل مسائل مبتال به جامعه ،به پژوهشگراني مستقل تبديل شوند .اما آنچه
در عمل مشاهده ميشود ا ين است كه تعداد زيادي ا ز دانشجويان صرفاً جهت كسب مدرک و به دليل الزامات قانوني ،و به دور
از انگيزههاي علمي الزم ،كار پژوهشي خود را انجام مي دهند .انتخاب استاد راهنما بر اساس جايگاه سازماني او ،تن سپردن به
موضوعات تحميل شده از سوي استاد راهنما ،كپي برداري و سرقت علمي ... ،از جمل ه پديدههايي هستند كه به وفور در
محيطهاي دانشگاه مشاهده مي شوند .از سوي ديگر رابطه بين استاد راهنما و دانشجو بر پايه بنيانهاي نابرابر بنا نهاده شده
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است .اگرچه پروژه پايان نامه يا رساله در اكثر مواقع بزرگترين دغدغة علمي و ذهني يك دانشجوست ،اما همين پروژه تنها يكي
از مجموعه دلمشغولي هاي گسترده يك استاد است و طبيعتاً وقت و زمان چنداني را بدان اختصاص نميدهد .عدم وجود
ساختارهاي دموكراتيك در دانشگاه نيز باعث ميشود تا مرجع مشخصي براي پاسخگويي به دغدغههاي دانشجويان وجود
نداشته باشد و آنها نيز به روابط ناعاد النه قدرت تن در دهند .چاپ و نشر مقاالت استخراج شده از رساله بعد ديگري از روابط
ناعادالنه قدرت را به تصوير ميكشد.
 - 5پررنگ تر شدن حضور نهادهای سیاسي ،مذهبي ،و شبه نظامي در دانشگاه :دانشگاه در ايران ،عرصه حضور پررنگ
نهادهاي سياسي ،مذهبي ،و شبه نظامي است .مع موالً در يك دانشگاه دفاتري چون بسيج دانشجويي ،انجمن اسالمي
دانشجويان ،دفتر تحكيم وحدت ،دفتر نهاد رهبري .... ،حضور دارند .اين در حالي است كه در بحبوحه زمان انتخابات
دانشجويان نقش نردبان را براي نامزدهاي سياسي بازي ميكنند و بيش از پيش نور چشم چهرهها و احزاب ميشوند .بنابراين
بهره برداري از دانشجويان براي مقاصد سياسي به دو صورت محقق پيدا ميكند:
الف – بهره گيري موقت در زمان انتخابات به منظور تبليغهاي مردمي ،كم هزينه ،و پرشور
ب  -بهره گيري مداوم از طريق نهادهاي مختلف نظير بسيج دانشجويي به منظور تبليغ و توسعه ارزشهاي نظام.
البته عضويت در برخي نهادها نظير بسيج و همكاري با برخي ديگر نظير نهاد رهبري نقش مؤثري در استخدام و كارراهه
شغلي دانشجويان در آينده دارد (و البته همكاري با بعضي نهادها نظير دفتر تحكيم وحدت كه در دورههايي خاص مورد تأئيد
حكومت نيستند ميتواند به همان نسبت دردسرساز باشد) .اين امر باعث مي شود تا تعدادي از دانشجويان به جاي پرداختن به
مقولة علم و پژوهشگري ،در پي حضور در برنامههاي سياسي و مذهبي بهمنظور كسب مزاياي حاشيهاي باشند.
نهاد حكومت در طي چند دهه گذشته همواره تالش كرده است تا ايدئولوژي مذهب ي مورد نظر خود را به طرق مختلف در
آموزش عالي نهادينه كرده و با كنترل دانشگاه ،باز توليد طبقه مذهبي موردنظر خويش را تسهيل كند .از جمله اقداماتي كه
بدين منظور صورت گرفته است مي توان به انقالب فرهنگي و به تبع آن تأسيس شوراي عالي انقالب فرهنگي؛ وارد شدن
دروسي چون تربيت اسالمي ،وصاياي امام ،انقالب اسالمي و ريشه هاي آن به برنامه درسي تمامي دانشگاهها؛ جذب متمركز
اعضاء هيأت علمي و اجباري شدن گزنيش مذهبي  -سياسي براي استخدام آنها ،و  ...اشاره كرد.
 - 6تنوّع قومي ،مذهبي ،طبقاتي :در مقاطع قبل از آموزش عالي ،جمعيت دانش آموزي بر اساس عوامل تأثيرگذاري چون
سن ،محل زندگي ،سبك زندگي ،مذهب ،سطح درآمد ،و يا پايگاه اجتماعي خانواده به مدارس خاص هدايت ميشود .براي مثال
دانش آموزان عشاير به مدارس عشايري ،برخي دانشآموزان روستايي به كالسهاي درس چندپايه ،دانشآموزان طبقه متمول و
م ناطق مرفه نشين به مدارس غير انتفاعي و دانشآموزان ديگر مذاهب واقعيتهاي غير شيعه به مدارس خاص خود ميروند.
اين تجانس و همگوني نسبي ،در مقطع آموزش عالي كامالً دگرگون مي شود ،چراكه فيلتري به نام كنكور صرفاً بر محور توانايي
هاي علمي خاص طراحي شده است و متغيرهاي ذكر شده فوق در جايگزين كردن افراد در دانشگاههاي گوناگون نقشي ندارند.
بدين ترتيب مي توان مشاهده كرد كه جمعيت دانشجويي يك دانشگاه معموالً تنوع قومي گستردهاي دارد .اين تنوع قومي
حاكي از آن است كه افراد با سرمايه فرهنگي متفاوت و برخورداري از سطوح مختلف ك دهاي زباني وارد دانشگاه ميشوند .اما
آنچه كه در دانشگاه مستقر است ،فرهنگ طبقه خاصي است كه دانشجويان مي بايد براي همنوايي با آن تالش كنند .از جمله
اين تالشها ميتوان به سبك لباس پوشيدن ،به كارگيري اصطالحات قشر دانشگاهي ،استفاده از معادلهاي انگليسي به جاي
كلمات و مفاهيم فارسي ،تالش براي تسلط بر مهارت هاي ديجيتالي (اينترنت ،تلفن همراه ،رايانه ).... ،اشاره كرد .دانشجوياني
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كه بتواننند با چشمان تيزبين خود اين اليه هاي زيرين فرهنگ دانشگاهي را مشاهده يا كشف كنند ،مسير علمي ،و احتماالً
شغلي ،آينده خويش را با موفقيت بيشتري پشت سر ميگذارند(.سبحاني نژاد و منافي ) 1332 ،
 - 7اختالط جنسیتي :از ديگر تفاوت هاي مهم مقطع آموزش عالي با مقاطع پيشين ،حضور همزمان دانشجويان دختر و پسر و
اساتيد زن و مرد در يك فضاي فيزيكي واحد است ،امكاني كه تا قبل از مقطع دانشگاه براي فراگيرندگان ميسر نمي باشد .در
نظام جمهوري اسالمي ايران ،اختالط جنسيتي همواره به عنوان يك معضل مطرح بوده و در گفتمان موسوم به اسالمي سازي
دانشگاه ،يكي از اهداف مهم جداسازي جنسيتي است .از جمله نتايج حاصل از اين اختالط جنسيتي ميتوان به بهرهكشي
اساتيد از جنس مخالف با اس تفاده از ابزار اعمال قدرت نظير نمره ،تالش دانشجويان براي جلب توجه جنس مخالف به جاي
مشاركت در كسب علم ،و  ...اشاره كرد.
 - 8گفتمان علماندوزی :نوع نگرش يك فرهنگ دانشگاهي نسبت به ماهيت علم و چگونگي كسب آن تأثيري به سزا بر
هويت علمي دانشجويان دارد .در دانشگاه هاي ايران ،روش مسلط تدريس ،روش سخنراني است و هدف آن انتقال مطالب از
ذهن مدرس به عنوان منبع علم به ذهن دانشجو به عنوان گيرنده علم مي باشد .فرايند انتقال يك سويه است و كسب دانش ،به
جاي مشاركت در ساخت دانش ،اولويت دارد .چنين رويكردي باعث القا اين نگرش در دانشجويان ميشود كه علم چيزي است
كه در بيرون وجود دارد و دارندگان آن مي توانند هر زمان كه خواستند مقداري از آن را به اطرافيان ببخشند .در نتيجه
دانشجويي زمان مناسبي براي مشاركت در توليد علم نيست و پژوهش نيز در بهترين حالت خود ميتواند به تأئيد فرضيههاي
استخراج شده از نظريه هاي ديگران منجر شود .در يكچنين فرهنگ دانشگاهي ،مقاله نويسي يعني كپي كردن مطالب ديگران و
قرار دادن آن ها در يك قالب جديد بدون اينكه حتي جرات كنيد نقدي بر اين مطالب از خود بيافزاييد .شايستهترين افراد
كساني هستند كه به زبان انگليسي تسلط داشته و ميتوانند با ترجمه منابع التين ،ديدگاهها و مفاهيم تازه مطرح شده در
فرهنگ آمريكايي – اروپايي را براي اولين بار در كشور مطرح كنند .فرهنگ دانشگاهي ايران خصوصاً در حوزة علوم انساني
تبلور بارز مك دونالديزه شدن علم و توجه به مسائل غيربومي است.
 - 1جايگاه متفاوت رشتههای دانشگاهي :در كشور ايران جايگاه اجتماعي رشتههاي دانشگاهي بسيار متفاوت است و در
حقيقت ميتوان اين تفاوت را تداوم جايگاه رشتههاي رياضي – فيزيك ،تجربي و علوم انساني در مقطع متوسط دانست .به نظر
من پايگاه اجتماعي متفاوت رشتههاي دانشگاهي را از دو منظر ميتوان بررسي كرد:
الف  -تقاضاي بازار كار براي فارغالتحصيالن رشتههاي دانشگاهي و ميزان درآمدي كه ميتوانند در بازار كسب كنند :در جامعه
ايران رشته هايي نظير عمران ،مكانيك ،برق ،الكترونيك ،حقوق ... ،كه تقاضاي بااليي براي آنها وجود دارد و درآمد
فارغالتحصيالن آن ها نيز نسبتاً زياد است پايگاه اجتماعي باالتري دارند .دانشجويان اين رشتهها خود پندارة باالتري نسبت به
ديگران دانشجويان دارند و حوزه تحصيلي خود را ماهيتاً ارزشمندتر ميدانند.
ب  -ميزان استفاده از نمادهاي رياضي – آماري :عامل ديگري است كه پايگاه اجتماع ي باالتر براي يك رشته دانشگاهي را
تضمين مي كنند .براي مثال در دانشكده هاي فنّي ،رشته صنايع ارج و قرب كمتري در بين دانشجويان و استادان دارد .وقتي
دليل اين امر را بررسي ميكنيد به اين نتيجه ميرسيد كه در رشته صنايع تعداد زيادي از دروس با رشتههاي مديريت همسان
هستند و اين گناهي نابخشودني است كه باعث ميشود صنايع به عنوان فرزند ناخلف رشتههاي فني نگريسته شود! يكچنين
وضعيت مشابهي را ميتوان در رشته علوم تربيتي مشاهده كرد .در اين رشته ،گرايشهاي تحقيقات آموزشي و سنجش و
اندازه گيري كه به ميزان باالتري از علم آمار بهره ميگيرند پايگاه اجتماعي ويژهاي دارند و گرايشهايي چون برنامهريزي درسي
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و فلسفه تعليم و تربيت به دليل دور بودن از علم آمار به گناه غير علمي بودن محكوم ميشوند .اين جوّ باعث بهوجود آمدن اين
نگرش پوزيتيويستي در دانشجويان ميشود كه « :هر آنچه بتوان اندازهگيري كرد علميتر است».
 - 91پايگاه اجتماعي موسسات مختلف آموزش عالي :در ايران دانشگاههاي مختلف پايگاه اجتماعي متفاوتي دارند و اين
پايگاه متفاوت لزوماً به توليدات علمي آنها وابسته نيست؛ به نظر من اين پايگاه متفاوت را ميتوان حاصل عوامل ذيل دانست:
 حوزة جغرافيايي :در ايران هر چه دانشگاه به پايتخت و يا مراكز استانها نزديكتر باشد پايگاه اجتماعي ارزشمندتري دارد.بدين ترتيب مي توان مشاهده كرد دانشگاه صنعتي شريف از دانشگاه صنعتي اصفهان ،دانشگاه آزاد تهران شمال از دانشگاه آزاد
مشهد ،دانشگاه شيراز از دانشگاه سيستان و  ....پرطرفدارتر مي باشند .جاذبههاي اقتصادي و غير اقتصادي شهر تهران باعث
مي شود تا اساتيد و دانشجويان تمايل بيشتري به حضور در دانشگاه هاي اين شهر داشته باشند و اين خود عاملي در جهت
تقويت خود انگارة مثبت در آنهاست.
 دولتي يا غير دولتي بودن :در فرهنگ ايراني ،دانشجويان دانشگاههاي دولتي باهوشتر ،با استعدادتر ،و كوشاتر از دانشجويانديگر دانشگاهها تلقي ميشوند .شرايط به گونهاي است كه حتي خانوادههاي متحول حاضرند هر هزينهاي را تحمل كنند تا
فرزندانشان در دانشگاههاي دولتي پذيرفته شوند .دانشجوي دانش گاه دولتي بودن يعني برتري علمي ،افتخار خانوادگي ،فرصت
بهتر براي استخدام ،جذب بيشتر تقاضاي بازار .. ،
راه حل هايي برای جلوگیری از اهمال در تحصیل
تعلل وعقب انداختن كارها بزرگترين عامل منفي در جهت رسيدن به اهداف شماست هيچ كار راحت يا كوچكترين فعاليتي كه
در برنامه خود داريد به تاخير نيندازيد ومطمئن باشيد به اين ترتيب نه تنها به هدف نزديكتر مي شويد بلكه از لحاظ روحي نيز
تقويت شده احساس بالندگي خواهيد كرد نرمش و جست وخيز اثري نيرومند در تغيير روحيه شما دارد باعث شادابي روحي و
جسمي شما مي شود و آماده حركت مثبت و بهتر انديشي خواهيد شدو از الگوهاي عادتي –ذهني كه باعث عقب افتادن شما
شده اند آگاه مي شويد .دراولين فرصت ممكن تصميم خود را در مورد برنامه وعادت جديدمطالعه ودرس عملي كنيد .اگر شما
بخواهيد پس از گرايش تصميم گيري انجام آن رابه تاخيربيندازيد به احتمال زياد اي ن كار باعث عدم توفيق مي شود زيرا كم
كم آنكه در زمان تصميم گيري داشته ايد كم رنگ تر شده اجراي تصميم برايتان مشكل مي شود  .احساس بي حوصله گي را
تلقين نكنيد جاي هميشگي مطالعه داشته باشيد در دماي ماليم ميزان هوشياري و فراگيري باال مي رود (حدود 02درجه
سانتي گراد ) .نزديك پنجره تمركز حواستان از دست مي رود  (.جعفري) 1381 ،
يادداشت بر داريد در يك كاغذ جداگانه بنويسيد ودر نظر داشته باشيد كه بعدابايد دور بيندازيد  .كاريك دانشجوي خوب  /مثل
يك آدم تنبل است البد شنيده ايد كه مي گويند ((:از تنبل زرنگتر نمي شود ))منظور اي ن است كه دانشجو بايد با كمترين
تالش بيشترين نتيجه را بدست آورد البته منظور يك تنبل باهوش است .يادداشت برداشتن يك عمل هوشيارانه است وقتي زير
كلمات خط مي كشيد در واقع حافظه خود را به كار وادار نمي كنيد و به تدريج تنبل و كاهالنه عمل مي كنيد  .خواب خواب
مي آور د  /پول پول مي آورد /ياد گيري يادگيري مي آورد (.تقوايي) 1330 ،
يك دانشجوي پيروز كارهاي امروز را به فردا موكول نمي كند زيرا اومي داندكه با سهل انگاري و تنبلي درسها و تمرينات روي
هم انباشته شده و درآينده نزديك باعث اضطراب و نگراني او مي شوند لذا با دقت و سرعت تمام كارها و تكاليف امروز را به
موقع انجام مي دهد و بر اشكاالت و سواالتي كه پيش مي آيد عالمت گذاشته و مي پرسد .در پايان بررسي وتحليل داده ها
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تفاوت معني داري در افزايش عملكرد تحصيلي دانشجويان از طريق آموزش مهارتهاي مطالعه به نفع دانشجويان درونگراديده
شد اما با اعمال شناخت درماني در افزايش عملكرد تحصيلي و با اعمال آموزش مهارتهاي مطالعه در كاهش اضطراب امتحان
بين دانشجويان درونگرا وبرونگرا تفاوت معني داري بدست نيامده است .اصولي كه در مطالعه بايد همواره مورد توجه قرار
گيرندعبارتند از - 1 :مطالعه بايد فعاالنه ودر گ ير كردن ذهن با موضوع مطلب مورد مطالعه  - 0جديت در مطالعه اهميت دادن
به كاري كه به آن مشغوليم  - 3حفظ آرامش هنگام مطالعه  - 4ترک افكار منفي ونمي توانم ها  - 1استفاده از انگشت دست
ودنبال كردن مطالب خطوط با آن  - 9تمركز حواس و تعلق خاطر دادن به مطالعه  - 7استراحت كردن در مواقع و فواصل معين
جهت تجديد قوا  - 8پشتكار و كوشش هر چه بيشتر در امر مطالعه و تحصيل  (.بيان فر ) 1383 ،
از خود بپرسيد كه محيط تا چه اندازه باعث مسامحه وتنبلي شما مي شود اگر كار شما شلوغ است كاري كنيد كه حواستان به
كساني كه در آنجا هستند پرت نشود و اگر مي توانيد در را بسته ويا خواهش كنيد كه اطراف شما كمتر صحبت كنند .
مسامحه و تنبلي يك مقوله كامال ذهني است  .توجه داشته باشيد كه ديگران هرگز به قدر شما به ترقي شما عالقه مند نيستند
و از همه مهمتر زمام امور خود را به ديگران دادن اسباب شرمندگي است (.بيجندي ) 1388 ،
روش تحقیق :

روش گردآوري مطالب در اين تحقيق به دو روش كتابخانه اي و ميداني مي باشد كه با مراجعه به كتابخانه و فيش برداري از
مطالب و منابع مرتبط درصدد گردآوري مطالب و مباني نظري تحقيق برآمده و همچنين با مراجعه به محدوده مورد مطالعه و
بازديد ميداني و مشاهدات و بررسي هاي الزم در صدد شناخت بهتر منطقه و جامعه آماري تحقيق برآمديم كه با استفاده از
توزيع پرسشنامه به گردآوري مطالب مورد نظر پرداخته مي شود.
ابزار اندازه گيري در اين تحقيق پرسشنامه هاي استاندارد برنامه درسي پنهان  ،پرسشنامه جوسازماني هاليپن كرافت ،
پرسشنامه سنجش اهمال كاري تحصيلي دانشجويان ) (PASSسولومن و راثلبوم (  ) 1384و پرسشنامه محقق ساخته ي
روحيه ي علمي دانشجويان مي باشد كه در ذيل به معرفي وآنها پرداخته مي شود :
پرسشنامه استاندارد برنامه درسي پنهان  :اين پرسشنامه شامل  39سوال بسته پاسخ با مقياس پنج ليكرتي در قالب شش
مولفه ي (روش تدريس  ،روش ارزشيابي  ،تعامالت استاد و دانشجو  ،فضاي كالبدي  ،قوانين و مقرارت و تفكرات انتقادي )
است  ،ضريب پايايي پرسشنامه برنامه درسي پنهان  ، % 89روش تدريس  %80روش ارزشيابي  ، %87فضاي كالبدي ، %31
قوانين و مقررات  ، %83تعامالت  %7وتفكرات انتقادي  % 87برآورد گرديد كه درسطح آلفاي يك درصد معنادار بوده و حاكي از
پايايي باالي ابزار اندازه گيري مي باشد.
پرسشنامه استاندارد جوسازماني هالپين كرافت  :پرسشنامه جو سازماني هالپين و كرافت يك پرسشنامه استاندارد است .ابعاد
پرسشنا مه جو سازماني عبارت است از :روحيه گروهي ،مزاحمت ،صميميت ،عالقمندي ،مالحظه گري ،فاصله گيري ،نفوذ و
پويايي ،تاكيد بر توليد .اين پرسشنامه  30پرسش دارد .اين پرسشنامه از آن جا كه جهاني است از روايي بااليي برخوردار است از
طرف ديگر باتوجه به الفاي كرونباخ بدست آمده  a=%884پايايي اين پرسشنامه از حد نسبتا بااليي برخوردار است.
پرسشنامه سنجش اهمال كاری تحصیلي دانشجويان ) (PASSسولومن و راثلبوم (  :)9184اين پرسشنامه را سولومون و راث
بلوم در سال (  ) 1384ساخته و آن را مقياس اهمال كاري تحصيلي نام نهادند ،اين مقياس را دهقاني (  ) 1387براي اولين بار در
ايران بهكاربرده است .اين مقياس داراي  07گويه مي باشد كه  3مؤلفه را مورد بررسي قرار ميدهد :مؤلفه اول ،آماده شدن براي

04

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال دوم ،شماره  ،2بهار 9311

امتحانات؛ شامل  8سؤال مي باشد .مؤلفه دوم ،آماده شدن براي تكاليف مي باشد و شامل  11گويه مي باشد و مؤلفه سوم ،آماده
شدن براي مقالههاي پايانترم مي باشد كه شامل  8گويه مي باشد .نحوه پاسخدهي به گويهها به اين صورت است كه پاسخ -
دهندگان ميزان موافقت خود را باهر گويه با انتخاب يكي از گزينههاي «هرگز»« ،بهندرت»« ،گهگاهي»« ،اكثر اوقات» ،و
«هميشه» نشان ميدهند كه به گزينه «هرگز» نمره « ،1بهندرت» نمره « ،0گهگاهي» نمره « ،3اكثر اوقات» نمره ،4
«هميشه» نمره  ،1تعلق مي گيرد .همچنين در اين مقياس گويههاي « –01 –03 –01» 19– 11– 13– 11– 9– 4– 0به
صورت معكوس نمرهگذاري ميشوند .ناميان و حسينچاري ( ) 1332در تحقيقي با عنوان تبيين اهمالكاري تحصيلي
دانشجويان بر اساس باورهاي مذهبي و هسته كنترل ضريب پايايي پرسشنامه را به روش آلفاي كرونباخ  2 /73به دست آوردند.
دولتي (  ) 1331نيز در پژوهشي ضريب پايايي پرسشنامه را به روش آلفاي كرونباخ  2 /31بدست آورد .در اين پژوهش از نسخه
 07سؤالي استفاده شد .رواي ي پرسشنامه در پژوهش جوكار و دالورپور ( ) 1389با استفاده از روش تحليل عاملي محاسبه شد
كه يافتهها بيانگر روايي مطلوب پرسشنامه بود.
پرسشنامه روحیه ی علمي دانشجويان  :پرسشنامه محقق ساخته روحيه ي علمي دانشجويان كه توسط محقق تدوين گرديده
سعي به بررسي و ابعاد مخت لف سنجش روحيه ي علمي دانشجويان دارد كه داراي  00سوال  1ليكرتي مي باشد كه روايي و
پايايي آن مورد تاييد اساتيد رشته مورد نظر بوده است.
جامعه آماری ،روش نمونه گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امكان):
جامعه آماري مورد نظر كليه ي دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب مي باشد ( ) n=032كه با استفاده از
جدول كرچسي و مورگان  142نفر را به عنوان حجم نمونه آماري انتخاب نموده و با استفاده از روش نمونه يابي تصادفي سيستماتيك
اقدام به انتخاب نمونه آماري تحقيق نموده ايم.
روشها و ابزار تجزيه و تحلیل دادهها:
گرد آوري اطالعات مورد نياز تحقيق يكي از مراحل اساسي آن است .مرحله گردآوري اطالعات آغاز فرايندي است كه طي آن محقق
يافته هاي ميداني و كتابخانه اي را گردآوري ،طبقه بندي و سپس به تجزيه و تحليل مي پردازد و فرضيه هاي تدوين شده خود را مورد
ارزيابي قرار مي دهد و در نهايت حكم صادر مي كند و پاسخ مساله تحقيق را به اتكاي آنها مي يابد .در تحقيق حاضر براي گردآوري
مباني نظري روش كتابخانه اي مورد استفاده قرار گرفته است كه در آن با توجه به گردآوري و جمع آوري داده ها وگردآوري اسناد به
اين مرحله پرداخته مي شودو در بخ ش دوم براي تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده از آماره هاي استنباطي (ضريب همبستگي ،
تحليل واريانس  ،آزمون تي  ،رگرسيون چندگانه و  )...استفاده مي شود و همچنين براي غناي بيشتر تحقيق از روش هاي آماري
توصيفي ( نمودارها  ،جداول توزيع فراواني  ،شاخص هاي مركزي وپ راكندگي نيز بهره گرفته مي شود ) در ضمن كليه ي عمليات اجرايي
پردازش داده ها با استفاده از نرم افزار  spssصورت مي گيرد.
نتايج وتحلیل يافته های تحقیق:
در اين قسمت توضيحاتي در مورد مشخصات عمومي پاسخگويان ارائه شده است و در ادامه نيز به نتايج مربـوط بـه نگـرش و
وضعيت پاسخگويان در ارتباط با هريك از مفاهيم و گويه هاي تحقيق پرداخته خواهد شد.
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جدول زير براساس توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت تنظيم گرديده است ،همانطور كه مشخص مي باشد از ميزان
كل نمونه آماري انتخاب شده  93 /17در صد آن را دانشجويان دختر و  39/43در صد آن را دانشجويان پسر تشكيل داده است.
جدول شماره  :2وضعیت جنسیت آزمودني ها

سن

فراواني

درصد

دختر

83

93 /17

پسر

11

39/43

تحصیالت
جدول زير براساس توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصيالت تنظيم گرديده است ،همانطور كه مشخص مي باشد نمونـه
آماري تحقيق شامل دو دسته از دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد مي باشد كه دانشجويان مقطع كارشناسي با 99/43
و دانشجويان كارشناسي ارشد با  33 /17از كل نمونه آماري را تشكيل مي دهند.

جدول شماره  : 3تحصیالت آزمودنی ها

سن

فراوانی

درصد

دانشجوی مقطع کارشناسی

39

66 /39

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد

34

99 /74

جمع

031

011

جدول شماره  : 4مشخص کننده های تحلیل رگرسیونی تاثیر برنامه درسی پنهان برروی متغییرهای تحقیق ( روحیه ی علمی ،
عملكرد تحصیلی  ،اهمال کاری تحصیلی)
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مدل رگرسیونی

R2

ضریب همبستگی

 R2تعدیل شده

Durbin Watson
F

)(r

سطح معنی داری

اهمال کاری تحصیلی

1/387

1/381

1/320

0/392

098/814

1/102

روحیه ی علمی

1/942

1/937

1/901

2/418

090/217

1/111

عملكرد تحصیلی

1/284

1/267

1/204

0/907

023/384

1/119

جدول شماره  : 5ضريب همبستگي بین برنامه درسي پنهان و متغییرهای ت حقیق( روحیه ی علمي  ،عملكرد تحصیلي  ،اهمال
كاری تحصیلي)

متغیر

ضریب بتا

ضریب B

مقدار تی

سطح معنی داری

ضريب ثابت

-

2/124

9/348

0/000

اهمال كاري تحصيلي

1/387

1/938

3/147

0/000

روحيه ي علمي

1/942

1/968

9/683

0/000

عملكرد تحصيلي

1/284

1/270

2/734

0/000

با توجه به جدول باال به بررسي ضريب همبستگي بين برنامه درسي پنهان با اهمال كاري تحصيلي  ،روحيه ي علمي  ،عملكرد تحصيلي
پرداخته شد كه ضريب بتاي متغييرهاي مذكور به ترتيب  2 /087 ، 2 /370 ، 2 /481مي باشد .
 تحلیل وبررسي فرضیههای تحقیق:فرضیه ی شماره  : 9ب ین برنامه درسي پنهان با اهمال كاری تحصیلي  ،روحیه ی علمي و عملكرد تحصیلي رابطه ی
معناداری وجوددارد.
با توجه به داده اي بدست آمده وبيان شده در جدول شماره  9مي توان به رابطه ي معنادار بين برنامه درسي پنهان با اهمال كاري
تحصيلي (ضريب همبستگي ، ) 2 /301 :روحيه ي علمي ( ضريب همبستگي ) 2 /478 :و عملكرد تحصيلي( ) 2 /339اشاره كنيم.

جدول شماره  : 6ضريب همبستگي برنامه درسي پنهان با اهمال كاری تحصیلي  ،روحیه ی علمي و عملكرد تحصیلي دانشجويان
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متغیر

آماره

برنامه درسی پنهان

اهمال کاری تحصیلی

ضريب همبستگي اسپيرمن

1/927

سطح معناداري

1/112

تعداد

031

ضريب همبستگي اسپيرمن

1/348

سطح معناداري

1/119

تعداد

031

ضريب همبستگي اسپيرمن

1/936

سطح معناداري

1/113

تعداد

031

روحیه ی علمی

عملكرد تحصیلی

فرضیه ی شماره  : 2بین ساختار فیزيكي و معماری دانشگاه با اهمال كاری تحصیلي  ،روحیه علمي و عملكرد تحصیلي
دانشجويان منطقه مورد مطالعه رابطه وجود دارد
با توجه به تحقيقات و گردآوري داده ها و پرسشنامه ها مي توان گفت كه بين سا ختار فيزيكي و معماري دانشگاه با اهمال كاري
تحصيلي  ،روحيه ي علمي و عملكرد تحصيلي رابطه ي مستقيم و همبستگي مثبتي وجوددارد  ،جدول شماره  1ميزان نتايج اين عمل را
به ترتيب  ، 2 /43 ، 2 /99 ، 2 /84با سطح معناداري  2 /223 ، 2 /224 ، 2 /221نشان مي دهد كه باعث تاييد فرضيه ي مورد نظر
مي شود.
جدول شماره  : 7ضريب همبستگي بین ساختار فیزيكي و معماری دانشگاه با اهمال كاری تحصیلي  ،روحیه ی علمي  ،عملكرد
تحصیلي
متغیر

آماره

ساختار فیزیكی و معماری دانشگاه

اهمال کاری تحصیلی

ضريب همبستگي اسپيرمن

1/83

سطح معناداري

1/110

تعداد

031

ضريب همبستگي اسپيرمن

1/66

سطح معناداري

1/113

تعداد

031

ضريب همبستگي اسپيرمن

1/33

سطح معناداري

1/113

تعداد

031

روحیه ی علمی

عملكرد تحصیلی

فرضیه ی شماره  : 3بین ارتباط متقايل میان اعضای هیئت علمي و دانشجويان با اهمال كاری  ،روحیه علمي دانشجويان
وعملكرد تحصیلي منطقه مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد .
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جدول شماره  8ميزان همبستگي بين ارتباط متقايل ميان اعضاي هيئت علمي و دانشجويان با اهمال كاري تحصيلي  ،روحيه ي علمي ،
عملكرد تحصيلي را  131به ترتيب ، 2 /13 ، 2 /44 ، 2 /11با سطح معناداري  2 /220 ، 2 /221 ، 2 /220نشان مي دهد كه با توجه به
مثبت بودن اين عدد مي توان به رابطه ي مستقيم اين دو متغي ير و تاييد فرضيه ي مذكور اشاره كنيم
جدول شماره  : 8ضريب همبستگي بین ارتباط متقايل میان اعضای هیئت علمي و دانشجويان با اهمال كاری تحصیلي  ،روحیه ی
علمي  ،عملكرد تحصیلي

ارتباط متقایل میان اعضای هیئت

متغیر

آماره

اهمال کاری تحصیلی

ضريب همبستگي اسپيرمن

1/70

سطح معناداري

1/112

تعداد

031

ضريب همبستگي اسپيرمن

1/33

سطح معناداري

1/110

تعداد

031

ضريب همبستگي اسپيرمن

1/79

سطح معناداري

1/112

تعداد

031

علمی و دانشجویان

روحیه ی علمی

عملكرد تحصیلی

فرضیه ی شماره چهارم  :بین قوانین و مقررات دانشگاه با اهمال كاری تحصیلي  ،روحیه ی علمي  ،عملكرد تحصیلي
رابطه وجود دارد .

رابطه ي بين قوانين و مقررارت دانشگاه با اهمال كاري تحصيلي  ،روحيه ي علمي و عملكرد تحصيلي با توجه به عدد بدست آمده كه از
تحقيقات و پرسشنامه هاي تحقيق استخراج شده به ترتيب  2 /48با سطح معناداري  2 /10 ، 2 /221با سطح معناداري  2 /223؛ 2 /91
با سطح معناداري  2 /220مي باشد كه اين نتيجه نشان از وجود رابطه ي بين متغييرهاي تحقيق را دارد.
جدول شماره  : 1ضريب همبستگي بین قوانین و مقررات دانشگاه با اهمال كاری تحصیلي  ،روحیه ی علمي  ،عملكرد تحصیلي

متغیر

آماره

قوانین و مقررات دانشگاه

اهمال کاری تحصیلی

ضريب همبستگي اسپيرمن

1/38

سطح معناداري

1/110

تعداد

031

ضريب همبستگي اسپيرمن

1/72

سطح معناداري

1/119

روحیه ی علمی
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عملكرد تحصیلی

تعداد

031

ضريب همبستگي اسپيرمن

1/60

سطح معناداري

1/112

تعداد

031

فرضیه ی شماره پنجم :بین شیوه های ارزشیابي اساتید و روحیه تحصیلي دانشجويان رابطه معناداری وجود دارد .
باتوجه به جدول شماره  12مي توان گفت كه به رابطه ي معنادار بين شيوه هاي ارزشيابي اساتيد با اهمال كاري  ،و روحيه ي تحصيلي
وعملكرد تحصيلي اشاره كرد.
جدول شماره  : 91ضريب همبستگي بین قوانین و مقررات دانشگاه با اهمال كاری تحصیلي  ،روحیه ی علمي  ،عملكرد تحصیلي

متغیر

آماره

شیوه های ارزشیابی

اهمال کاری تحصیلی

ضريب همبستگي اسپيرمن

1/93

سطح معناداري

1/110

تعداد

031

ضريب همبستگي اسپيرمن

1/63

سطح معناداري

1/110

تعداد

031

ضريب همبستگي اسپيرمن

1/77

سطح معناداري

1/110

تعداد

031

روحیه ی علمی

عملكرد تحصیلی

فرضیه ی شماره ششم  :بین جو اجتماعي دانشگاه با اهمال كاری تحصیلي  ،روحیه ی علمي و عملكرد تحصیلي
دانشجويان منطقه مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد .
طبق جدول شماره  11ضريب همبستگي بين جو اجتماعي دانشگاه با اهمال كاري تحصيلي (  ، ) 2 /34روحيه ي علمي (  ) 2 /48و
عملكرد تحصيلي (  ) 2 /30مي باشد.

جدول شماره  : 99ضريب همبستگي بین قوانین و مقررات دانشگاه با اهمال كاری تحصیلي  ،روحیه ی علمي  ،عملكرد تحصیلي
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متغیر

آماره

جو اجتماعی دانشگاه

اهمال کاری تحصیلی

ضريب همبستگي اسپيرمن

1/93

سطح معناداري

1/119

تعداد

031

ضريب همبستگي اسپيرمن

1/38

سطح معناداري

1/110

تعداد

031

ضريب همبستگي اسپيرمن

1/92

سطح معناداري

1/112

ت عداد

031

روحیه ی علمی

عملكرد تحصیلی

فرضیه ی شماره هفتم  :بین جنسیت دانشجويان و مولفه های برنامه درسي پنهان منطقه مورد مطالعه رابطه معناداری
وجود دارد .
جدول شماره  :92نتايج  tمستقل در خصوص مقايسه میانگین نمرات مولفه های برنامه درسي پنهان براساس جنسیت
مولفه های

آزمودنی ها

تعداد

برنامه درسی

انحراف

میانگین
M

معیار

مقدار t
P

درجه
آزادی

مقدار
p

پنهان
ساختار

مرد

83

03 /91

3 /18

فیزيكي

زن

11

04 /74

3 /34

2 /39

138

2 /08

103

2 /21

دانشگاه
ارتباط متقابل

مرد

83

01 /03

0 /33

میان اساتید و

زن

11

04 /19

0 /14

2 /08

139

2 /00

109

2 /13

دانشجويان
قوانین و

مرد

83

09/10

3 /87

مقررات

زن

11

01 /11

0 /38

- 1 /201

103

2 /01

137

21 /07

دانشگاه
شیوه های

مرد

83

03 /41

0 /77

ارزشیابي

زن

11

07 /91

0 /11

جو اجتماعي

مرد

13

02 /01

3 /13

زن

11

03 /10

0 /99
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2 /47

131
134

2 /42

19/0

2 /33

41 /3

2 /41
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با توجه به جد.ل شماره  10بين دانشجويان زن و مرد فقط در يكي از مولفه هاي برنامه درسي پنهان ؛ يعني قوانين و
مقررارت دانشگاه تفاوت معناداري وجوددارد ،در واقع دانشجويان زن با ميانگين  01 /11و دانشجويان مرد با ميانگين 09/10
داشته اند اما ميان دانشجوي ان زن و مرد و مولفه هاي ديگر برنامه درسي پنهان تفاوت معناداري وجود ندارد.

بحث و نتیجه گیری:

در اين تحقيق با توجه به يافته هاي مورد نظر مي توان گفت كه برنامه درسي پنهان يكي از برنامه هايي مي باشد كه مورد بي
توجهي برنامه ريزان و سياستگذاران آموزشي قرار گرفت ه است واين برنامه درسي مي تواند بسياري از مولفه هاي آموزشي را
تحت تاثير قرار دهد يعني به نوعي اين برنامه مي تواند به نوع مثبت برروي اهمال كاري  ،عملكرد  ،روحيه علمي و يادگيري
دانش آموزان و دانشجويان تاثير گذار باشد  ،حال با برنامه ريزي دقيق اين تاثيرات مي تواند به سمت مثبت ميل كند و با سهل
انگاري مي تواند رويكردي منفي را در برگيرد در اين تحقيق برنامه درسي پنهان با متغييرهاي اهمال كاري تحصيلي  ،روحيه
ي علمي  ،عملكرد تحصيلي و همچنين مولفه هاي برنامه درسي پنهان ( ساختار فيزيكي و معماري دانشگاه  ،ارتباط متقابل
بين اعضاي هيئت علمي و دانشجويان  ،قوانين و مقررات دانشگاه  ،شيوه هاي ارزشيابي اساتيد  ،جو اجتماعي دانشگاه و بين
جنسيت دانشجويان با برنامه درسي پنهان) مورد ارزيابي قرار گرفت كه متغييرهاي اهمال كاري تحصيلي  ،روحيه ي علمي ،
عملكرد تحصيلي داراي رابطه ي مستق يم و همبستگي مثبتي با ميزان ضريب همبستگي (  ) 2 /339 ، 2 /478 ، 2 /301به ترتيب
مي باشد و ضريب همبستگي بين مولفه هاي برنامه درسي پنهان با اهمال كاري تحصيلي  ،روحيه ي علمي و عملكرد
تحصيلي  ،داراي رابطه ي معنادار بوده است و همچنين متغييرهاي تحقيق با مولفه هاي برن امه درسي پنهان از لحاظ جنسيت
در بين دانشجويان مورد بررسي قرار گرفت كه فقط با قوانين و مقررات دانشگاه داراي تفاوت معنادار بود و با ساير مولفه ها
داراي ارتباط نرمال و طبعي بود .
پیشنهادات :
 .1فراهم ساختن زمينه هاي الزم براي ايجاداصالحات و تغييرات الزم در مجم وعه قوانين و مقررات اداري حاكم بر
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به منظور كاهش ديوانساالري و تسهيل و آماده سازي روندهاي اجرايي كه محرک ها
و انگيزه هاي الزم را در فعاليت خود انگيخته دانشجويان و بروز قابليت ها واستعدادهاي متنوع و متكثر آن ها فراهم
مي سازد.
 .0فرا هم كردن زمينه هاي الزم براي ايجاد تغيير وتحول اساسي در شيوه ها والگوي ارزشيابي استادواعضاي هيئت
علمي دانشگاهها به منظور معطوف ساختن هرچه بيشتر اين روش ها به سنجش و مهارتهاي واقعي و عملكردي در
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دانشجويان ونه صرفا سنجش و آزمون يادگيري هاي حافظه محور آن ها از طريق امتحانات تشريحي يا مداد –
كاغذي
 .3اتخاذ تدابير و تمهيدات الزم براي ايجاد انگيزه و تشويق هرچه بيشتر دانشجويان جهت مشاركت در فعاليت هاي
گروهي و جمعي در حوزه هاي علمي  ،اجتماعي و فرهنگي و...
 .4انجام دادن مطالعات و بررسي هاي الزم براي ايجاد تغييرات و بازنگري در محتواي دروس مختلف به ويژه دروس
عمومي به منظور توجه هرچه بيشتر به اقتضائات ونيازهاي واقعي وعملي دانشجويان.
 .1اتخاذ تدابير و تمهيدات الزم از سوي مديران بخشها وواحدهاي مختلف دانشگاهي به ويژه مديران گروهها ي
آموزشي در ايجاد ارتباط و تعامل بيشتر بين دانشجويان و اساتيد.

منابع :
 .1ايزدي ،صمد؛ شارع پور ،محمود و قرباني قهرماني ،راضيه (  .) 1388بررسي نقش برنامة درسي پنهان در ايجاد نگرش
به اقتدار ،تقويت هويت ملي و جهانيشدن (مورد مطالعه :دانش آموزان مدارس متوسطه) .فصلنامة مطالعات ملي12 ،
( .139- 123 :) 3
 .0بيانفر ،فاطمه و همكاران (  .) 1383تبيين اثر برنامة درس پنهان مدارس بر بازده عاطفي يادگيري در دانشآموزان
دوره راهنمايي به منظور ارائه مدل .فصلنامة مطالعات برنامة درسي.81 – 17 :) 17 ( 1 ،
 .3تقوايي يزدلي ،زهرا (  .) 1330تحليل وضعيت برنامة درسي پنهان دانشگاه علوم پزشكي و دانشگاه كاشان و ارتباط آن
با ميزان هوش هيجاني دانشجويان .پايان نامة كارشناسي ارشد دانشگاه كاشان.
 .4سبحاني نژاد ،مهدي و منافي شرفآباد ،كاظم (  .) 1332جامعهشناسي آموزش و پرورش (مباني ،رويكردها و ،) ...تهران:
انتشارات يسطرون.
 .1سيلور ،جي.؛ گالن ،الكساندر؛ ويليام ام .و لوئيس ،آرتور جي .) 1383 ( .برنامهريزي درسي براي آموزش و يادگيري
بهتر؛ ترجمة غالمرضا خوي نژاد ،مشهد :به نشر.
 .9شارع پور ،محمود (  .) 1383جامعهشناسي آموزش و پرورش .تهران :انتشارات سمت.
 .7فتحي واجارگاه ،كوروش و بزرگ ،حميده (  .) 1331شناسايي برنامة درسي پنهان ناشي از محيط فيزيكي دانشگاه .دو
فصلنامة مطالعات برنامة درسي آموزش عالي.48- 09 :1 ،
 .8كاظمي ،صديقه و مهرام ،بهروز (  .) 1383كاوشي در عملكرد مديريت آموزشي به عنوان مؤلفهاي از برنامة درسي پنهان
در تربيت ارزشي دانش آموزان .فصلنامة مطالعات برنامة درسي.110 - 103 :) 17 ( 1 ،
 .3م هرام ،بهروز؛ ساكي ،پرويز؛ مسعود ،اكبر و مهرمحمدي ،محمود (  .) 1381نقش مؤلفههاي برنامة درسي پنهان در
هويت علمي دانشجويان (مطالعه موردي دانشگاه فردوسي مشهد) .فصلنامة مطالعات برنامة درسي.03 – 3 :3 .
 .12اميني ،محمد( ) 1383؛ « رابطه بين جو سازماني و برنامه درسي پنهان در مدارس متوسطه شهرستان دهلران»؛ مجله
تازههاي پژوهش در برنامهريزي درسي ،شماره.93- 41 ،3 ،
 .11بيانفر ،فاطمه (  ) 1383؛ «تبيين اثر برنامه درسي پنهان بر بازدههاي عاطفي يادگيري در دانشآموزان دوره راهنمايي
بهمنظور ارائه مدل»؛ فصلنامه مطالعات برنامه درسي ايران ،سال پنجم ،شماره.93- 10 ،17 ،

 .10بيجندي ،محمدصادق( ) 1388؛ مقايسه تأثير برنامه درسي پنهان بر آموختههاي دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و
روان شناسي دانشگاه عالمه طباطبايي با دانشجويان دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان يك دانشگاه غيردولتي؛ پاياننامه
كارشناسي ارشد مدي ريت آموزشي ،دانشگاه عالمه طباطبايي تهران.
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