دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی
سال سوم ،شمارۀ  ،5بهار و تابستان 11-39 ،4931

Journal of Theory & Practice in Curriculum

Vol.5 (3); 2015, 23-44

بررسی دستاوردها و پیامدهای برنامۀ درسی ضمنی دانشجویان در دانشگاه
An Investigation into the Outcomes of Implicit
Curriculum in Higher Education
2
مهرداد امینی،1دکتر رحمت اله مرزوقی
دکتر محمد مزیدی،3دکتر جعفر ترکزاده،4دکتر
5
مهدی محمدی

Abstract: The research goal was to
investigate the outcomes of implicit
’curriculum from university students
point of view.A purposeful sample of 15
professors and 20 students from shiraz
university participated in the study. Data
were collected through the research
literature and by doing interviews with
key experts and then the collected data
analyzed by using the thematic network
model. The set of 154 coded-common
experiences were identified. Findings
were classified into three major categories
)including: 1) basic concepts; 2
organizing themes; 3) inclusive themes.
Results generally indicate that the main
outcomes that students learned through
)the implicit curriculum are as follows: 1
)authority; 2) discipline behaviors; 3
sense of comfort; 4) self- worth; 5) selfcontrol; 6) social solidarity; 7) value)oriented approach; 8) responsibility; 9
passing exams with the minimum of
)effort; 10) cheating ; 11) stereotyping; 12
gaining scientific spirit; 13) deep study,
and 14) undeep study.
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چکیده :هدف پژوهش حاضر تبیین پیامدهای
برنامۀ درسی ضمنی دانشگاهی است .روش پژوهش کیفی،
از نوع مطالعه موردی است .شرکتکنندگان در پژوهش 11
نفر از اساتید و  22نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند
که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب گردیدند .اطالعات
با استفاده از منابع و متون علمی ،تحقیقات پیشین،
پرسشنامۀ باز پاسخ و مصاحبه با متخصصان کلیدی (افراد
کانونی) و به شیوۀ همسوسازی گردآوری و با بهکارگیری
روش شبکۀ مضامین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .از
مجموع یافتههای این پژوهش بعد از حذف کدهای
مشترک 114 ،کد مفهومی استخراج گردید .این مفاهیم
تحت عناوین کلی .1 :مضامین پایه (کدها و نکات کلیدی
متن) .2 ،مضامین سازماندهنده (مضامین بهدستآمده از
ترکیب و تلخیص مضامین پایه) و  .3مضامین فراگیر
(مضامین عالی دربرگیرندۀ اصول حاکم بر متن به مثابه کل)
مورد توجه قرار گرفتند .یافتهها نشان میدهند که عمدهترین
پیامدهای برنامۀ درسی ضمنی دانشگاهی که به وسیلۀ
دانشجویان از طریق برنامههای درسی ضمنی آموخته
میشوند شامل -1 :قدرتطلبی  -2رفتار انضباطی -3
احساس آرامش و آسایش -4احساس ارزشمندی -1
خودکنترلی -6انسجام اجتماعی -7ارزش محوری -8
مسئولیتپذیری -9گذراندن امتحان با کمترین تالش -12
تقلب -11برخورد کلیشهای -12روحیه علمی -13مطالعهی
عمقی نگر و -14مطالعهی سطحینگر میباشد.
واژگان کلیدی :تحقیق کیفی ،مطالعۀ موردی ،شبکۀ
مضمون ،برنامۀ درسی ضمنی ،پیامدهای برنامۀ درسی
ضمنی.
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مقدمه
همزمان با نهادینه شدن نقشش و اهمیشت تعلشیم و تربیشت در توسشعه و بالنشدگی جوامشع،
تالشهای بسیاری برای شناخت ابعاد و عناصر این فرایند خطیر انجام ششده اسشت .در میشان
ابعاد و عناصر نظام تعلیم و تربیت ،برنامههای درسی بشه عنشوان قلشب نظشام مشذکور ،ابشزاری
کلیدی برای تحقق اهداف آموزش و پرورش ،بیش از پیش مورد توجشه آمشوزش و پشرورش
قرارگرفته است؛ بهگونهای که امروزه قلمشرو علمشی برنامشۀ درسشی ،بشه یکشی از حشوزههشای
تخصصی ،باید گفت که تجاربی که طی دوران تحصشیل در محشیآ آموزششی و کشالس درس
کسب میشوند ،صرفاً در برنامۀ درسیِ از قبل تعیینشده نمیباشند ،بلکه مبتنی بر نوع دیگری
از برنامششههششای درسششی اسششت کششه بششه آن برنام شۀدرس شی ضششمنی 1گوینششد (اسششمیت)2228 ،؛
بهعبارتدیگر ،عواملی وجود دارند که جزء برنامۀدرسیِ رسمی نمیباششند و از دیشد برنامشه-
ریزان و متصدیان تعلیم و تربیت نیز پنهاناند؛ اما بر فکر ،عواطف و رفتار افراد (دانشآموزان)
اثر دارند و باعث شکلگیری نگشرش و گرایششی در فراگیشران مشیششوند .در پیششینۀ نظشری
مطالعات برنامۀدرسی ،این تأثیرات را در زمرۀ برنامۀ درسی ضمنی مشیداننشد (ملکشی:1381 ،
.)68
بهطورکلی برنامۀدرسی در آموزش عالی دارای انواع و الیههای متعشددی اسشت کشه
در الیۀ نخست آن ،الزامات برنامۀدرسی رسمی و آششکار و در الیشۀ پنهشانی آن ویژگشیهشا و
فرهنگ حاکم بر رشتۀ علمی و معیارهای تصریح نشدۀ محیآ آموزشی و دانشگاهی را ششامل
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تخصصی تعلیم و تربیت مبدّل گردیشده اسشت (فتحشی واجارگشاه .)1377 ،همچنشین از منظشر

میشود .از این منظر ،برنامۀدرسی در آموزش عالی را میتوان به کوه یخشی تششبیه نمشود کشه
بخش بیرونی آن همان برنامۀ درسی رسمی است ،درحالیکه بخش اعظم ضشمنی و ناپیشدای
نشدۀ رشتۀ علمی ،دانشگاه و گروه آموزشی میشود و تنها افراد تیزبین با ابزار و وسایل ویشژه
قادرند تا آن ها را تبیین کنند (صفایی موحد .)1392،درحالی که انتظار میرود که دانششجویان
به عنوان مخاطبان یادگیری و بر اساس تعامل با اساتید ،متون درسی ،قشوانین و مقشررات و بشا
قرارگرفتن در فضای علمی و ...به ارزشهای واالتر انسانی دست یابند ،البته برخی از یافتهها
1

- Implicit curriculum
24
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آن در زیرآب پنهان است .این نوع برنامۀ درسی ضمنی ،شامل ارزشها و هنجارهای تصریح

بررسی دستاوردها و پیامدهای برنامهدرسی ضمنی...

حکایت از یادگیری مرکّب از دستاوردهای 1گوناگون و حتی معکشوس دارد .ننانچشه

آهشوال2

( )2222در قالب مطالعهای که در دانشگاههای فنالند انجام داد ،گزارش نمود که دانششجویان
بهجای دست یافتن به ارزشهای واالتر انسانی ،تملق ،سلطهپذیری و مقولۀ توفق جنسشیتی را
یاد میگیرند.
از سوی دیگر ،باوجود آنکه در دهههای اخیر مفهشوم برنامشۀ درسشی بشه ویشژه برنامشۀ
درسی ضمنی و لزوم توجه به آن نقش محوری و ویشژهای را در مطالعشات و تحقیقشات پیشدا
آن پرداختهاند ،لیکن در کشور ما تأکید و توجه مسئوالن و متصدیان تعلیم و تربیت بر برنامه-
های درسی رسمی و آشکار بوده است؛ لذا بخش قابلتوجهی از برنامههای درسی ضمنی (که
فراگیران در نظامهای آموزشی در معرض آن قرار مشیگیرنشد) مشورد کشم تشوجهی یشا لفلشت
قرارگرفته است (رحیمی .)1382 ،همچنین ،نظشامهشای آموزششی در تشالشانشد تشا از طریشق
طراحی و تدوین برنامههای درسیِ مشخص ،انواع مختلف دانش و مهارتها را بشه فراگیشران
انتقال دهند و آنها را برای به عهدهگرفتن نقشها و مسئولیتها در زندگی واقعیششان آمشاده
سازند .لذا ،فراگیران در نظامهای آموزشی باید تجارب بسیار ارزشمندی را فراگیرند .تجشاربی
که بخش اعظم آنها در برنامههای درسی برنامهریزی نشده است؛ درواقع ،فراگیشران بشیش از
آن نیزی که به صورت نظاممند و سازمانیافته از طریق محیآ آموزشی و به وسشیلۀ معلمشان
بششه آنهششا آمششوزش داده مششیشششود ،یششاد مششیگیرنششد (علیخششانی)1382 ،؛ بنششابراین ،شناسششایی و
کالبدشکافی ابعاد ،آثار و دستاوردهای برنامۀ درسی ضمنی میتواند بهعنوان یک ابزار تربیتشی
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نموده است و صاحبنظران متعددی به مطالعه ،بررسی و پژوهش برای کشف ابعاد ناششناختۀ

در خدمت متصدیان تعلیم و تربیت قرار گیرد .بدیهی است که کمتوجهی و لفلت از اثرات و
پیامدهای منفی این نوع برنامۀ درسی میتواند تحقق اهداف واالی تعلشیم و تربیشت را دنشار
نگردیده ،اما آنها یک برنامۀ درسی واقعی را تشکیل میدهند؛ بنابراین ،برنامهریزان و مجریان
باید متوجه مسئولیت حساس خود باشند؛ نراکه بهطور همزمان هم برنامۀ درسشی رسشمی را
طراحی و اجرا میکنند و هم زمینۀ ایجاد برنامۀ درسی ضمنی را فراهم میسازند.

-Outcomes
-Ahola

1
2

21
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مشکل سازد .اگرنه این یادگیریها و تجارب ،در برنامهدرسی ،از پیش طراحی و پشیشبینشی
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ایبرت و همکاران )2211( 1معتقدند که برنامۀ درسی ضشمنی بشه درسهشای برآمشده از
فرهنگ مدرسه و رفتارها ،نگرشها و انتظاراتی که از سوی آن فرهنگ مشخص ششده اسشت،
اشاره دارد .بهعنوانمثال ،هرنند که تربیت یک شهروند خوب ممکن است بهعنوان بخشی از
برنامههای درسی صریح و رسمی مدرسه در نظر گرفتهشده باشد ،اما عادات و رسوم خاصشی
که مروّج مواردی از قبیل پذیرش نند قومیتی و همکاری بین دانشآموزان است نیز میتوانشد
معرِّف یک مدرسۀ خاص باشد .آنان همننین بشر ایشن باورنشد کشه انشواع گشردآوری و نحشوۀ
معلم در کالس درس میتواند برنامۀ درسی ضمنی مرتبآ با ارزشهای مورد نظشر مدرسشه را
نشان دهد .در همین رابطه ،پیرسون )2211( 2برنامۀ درسی ضمنی را ششامل مشواردی از قبیشلِ
طراحی کالسها ،نگرشها و سبکهای یادگیری و ...می دانشد .وی معتقشد اسشت کشه برخشی
برنامههای درسی ضمنی از طریق ارائه و برخی نیز با عدم ارائه تدریس میشوند.
آسبروک )2222( 3در مورد تأثیر برنامۀ درسی ضمنی بر زندگی فراگیران در محشیآ
مؤسسۀ آموزشی ،برنامۀ درسی ضمنی را به عنوان جشوّ اجتمشاعی کشه تششکیلدهنشدۀ محشیآ
آموزشی است ،تعریشف مشیکنشد .وی ،بهتشرین ششکل برنامشۀ درسشی ضشمنی را در پشرورش
کنجکاوی عقالنی و رشد عاطفی خالصه نموده است که فرصتهایی را برای اکتشاف عالیق
نوین و توسعۀ تواناییهای جدید فراهم میآورد .در نقطۀ مقابل و در بشدترین حالشت ،برنامشۀ
درسی ضمنی میتواند باعث تضعیف تفکر انتقادی و ارسال پیشامهشای منفشی در زمینشۀ رششد
عقالنی و منطقی شود .مواردی همچون ایجاد تقویت روحیۀ رقابت بهجای رفاقت ،همکشاری
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نیدمان وسایل موجود در کالسهای درس و همچنین تعامل دانشآمشوزان بشا یکشدیگر و بشا

و تشریک مساعی در سایۀ نظام ارزشیابی حاکم بر محیآ آموزشی ،ایجشاد و تقویشت روحیشۀ
اطاعت و انقیاد به جای روحیۀ ابتکار و نوآوری در سایه روشهای تدریس به کار گرفتهشده،
بهعنوان مؤلفههای برنامۀ درسی ضمنی معرفشی ششده اسشت (مهرمحمشدی :1387 ،ص .)468
پژوهشهایی در این حوزه انجامگرفته که به تعدادی از آنها در جدول ( )1اشاره میگردد.
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از مصادیق و نمونههای برنامۀ درسشی ضشمنی اسشت کشه در منشابع تخصصشی برنامشۀ درسشی

بررسی دستاوردها و پیامدهای برنامهدرسی ضمنی...

جدول  -1برخی از تحقیقات انجامشده در حوزه برنامۀ درسی ضمنی
محقق

نتایج

موضوع

امینی و همکاران

بررسی رابطۀ بین

بین مؤلفههای برنامۀ درسی ضمنی اعم از روش تدریس،

()1931

مؤلفههای برنامۀ

محتوا ،ارزشیابی و جوّ اجتماعی و روحیۀ علمی

درسی ضمنی و

دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.

روحیۀعلمی
دانشجویان
همکاران ()1933

برنامۀ درسی ضمنی

جامعه ،همچنین دلبستگی به سنتهای خانوادگی عامل

در آموزش مجازی

مؤثری در توسعۀ آموزش مجازی تلقی میشود.

ایران
فتحی واجارگاه و

بررسی برنامۀ

دیگران ()1933

درسی ضمنی در

دانشجویان تجارب منفی و مثبت متعددی در طول
پایاننامه نویسی به دست میآورند.

پایاننامههای
کارشناسی ارشد
کشتی آرای و

یادگیری ضمنی

افکار و عقاید جدید ،تخلف از قوانین و مقررات ،اخذ

همکاران ()1933

دانشجویان در

شیوههای جدید زندگی ،جایگزینی لغات انگلیسی

تعامل با اینترنت

بهجای فارسی و عاریه گرفتن اصطالحات اینترنتی در
محاورههای روزمره ،یادگیریهای دانشجویان در جریان
تعامل با اینترنت میباشد.

برگهنگوین

برنامهدرسی ضمنی

محتوا و تصاویر کتب درسی همواره شامل پیامهای

()9113

دانشگاه

ضمنی است که بعضاً با اهداف نظام آموزشی هم در

چاپمن ()9113

جنسیت در تعلیم و

لی بالنک ()9112

بررسی برنامۀ

تعارض است.
سوگیری معلمان و توجه آنها به دانشآموزان پسر،
باعث ایجاد انفعال و سستی در دختران میشود.

بیاحترامی ،خندیدن و سرزنش کردن بیماران

درسی ضمنی در
طب اورژانس

27
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تربیت
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علی پور و

جنسیت با نگاه به

تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی و ناهمگونی افراد
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اما بهطورکلی باید گفت که این قلمرو مطالعاتی ،حوزهای است که مطالعشات نسشبتاً معشدودی
دربارۀ آن بهویژه در داخل صورت گرفته است ،لذا با توجه به اهمیّت ،ابعشاد و دسشتاوردهای
برنامۀ درسیِ ضمنی ،هدف مطالعۀ موردی کیفی حاضشر ،شناسشایی پیامشدهای برنامشۀ درسشیِ
ضمنیِ دانشگاهی است تا بتوان ابعاد و دامنۀ تشأثیرات ایشن نشوع برنامشۀ درسشی را در محشیآ
دانشگاهی کشور مورد بررسی ،مطالعه و مداقّه قرارداد .بنابراین ،هدف کلی پژوهش ،شناسایی
پیامدهای برنامۀ درسی ضمنی دانشگاهی است و تالش میشود تا بشه ایشن سشؤال پاسشخ داده
کدماند؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کیفی و شیوۀ مطالعه موردی 1است .مطالعۀ موردی کاوشی تجربی
است که از منابع و شواهد نندگانه برای بررسی یک پدیدۀ موجود در زمینۀ واقعشیاش و در
شرایطی که مرز بین آن و زمینۀ آن بهوضوح روششن نیسشت ،اسشتفاده مشیکنشد (یشین.)1376،
شرکتکنندگان در پژوهش ،متخصصان و صاحبنظران و دانشجویان دانشگاه شیراز میباشند
که با روش نمونهگیری هدفمند و با رعایت قاعدۀ اششباع نظشری ،2تعشداد  11تشن از اعضشای
هیئتعلمی و  22تن از دانشجویان بهعنوان مشارکتکننده در ایشن پشژوهش انتخشاب ششدند.
دانشجویان موردنظر در گروه علوم انسانی و در رشتۀ مدیریت و برنامهریزی آموزشی انتخاب
شدهاند .در انتخابِ حجم نمونه ،اگرنه قاعدۀ خاصی وجود ندارد ،اما نمونهبرداریهای کیفی
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شود که بهطورکلی پیامدهای برنامۀ درسی ضمنی دانشگاهی در برخی از دانشگاههشای کششور

به طورکلی شامل واحدهای کونک در مطالعۀ عمقشی اسشت (کشوزل ،1999 ،نقشل از فتحشی
واجارگاه )1389 ،و معموالً بین  12تا  22نفر پیشنهاد شده است (هومن.)1381 ،
متون علمی ،تحقیقات پیشین و مصاحبه و «پرسششنامشۀ بشاز پاسشخ »بشا گشروههشای کشانونی
(متخصصان کلیدی) و دانشجویان ،به شیوۀ همسوسازی استفاده شد .در این راستا ،محقشق بشا
مراجعه به منابع و مآخذ علمی و بررسی تحقیقات پیشین ،اسناد و مدارک موجشود را بررسشی
نموده و نسبت به گردآوری دادههای موردنیاز اقدام نمود و در ایشن خصشوص پشس از انجشام
-Case study
-Theoretical saturation
28
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در این پژوهش (برای شناسایی پیامدهای برنامۀ درسشی ضشمنی دانششگاهی) از منشابع و
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هماهنگیهای الزم ،مصاحبهگر برای مصاحبه در دفتر کار اساتید دانشگاه شیراز حضور یافشت
و نظرات آنان دریافت و یادداشت برداری شد .مصاحبهها تا جایی که احسشاس مشیششد کشه
اطالعات جدیدی اضافه نمیگردد ادامه داشت .برای مصاحبه با دانشجویان نیز ،در مکان آرام
و در ساعتی که معموالً پیشنهاد خود آنان بود .قبل از ششروع مصشاحبه ،عشالوه بشر تأکیشد بشر
محرمانه بودن اطالعات ،اطالعات شفاهیِ مورد نیاز در اختیار آنان قرار گرفته و پس از انجام
مصاحبه ،از امور مهم و کلیدی مورد آنها ،یادداشت برداری شد .بازۀ زمانی هر مصشاحبه نیشز

روش تجزیه و تحلیل دادهها

1

-Thematic Analysis
-Braun & Clarke
3
-Thematic Network
2
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تجزیه و تحلیل دادهها یعنی فرایند تدوین ،تنظیم ،طبقهبندی ،تلخیص و بیان مفهوم
یا معنای انبوهی از دادههای گردآوریشده که با کاهش آنها بهصورت بخشهای قابلکنتشرل
و تفسیر آنها سروکار دارد (هشومن .)116 :1381 ،در بررسشیهشای کیفشی ،نخسشتین گشام در
تحلیل دادهها ،خواندن مطالب اصلی و اولیۀ یادداشتها در میدان پژوهش به منظور تشخیص
هرگونه مضمون ،درونمایه یا فرضیههایی است که باید مورد توجه قرار گیرنشد و یشا از آنهشا
صرفنظر شود (برگ .)1998 ،برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش تحلیل مضمون 1استفاده
گردید .در این روش بشر اسشاس دیشدگاه بشراون و کشالرک )2226( 2از ابشزار تحلیشل ششبکۀ
مضامین 3استفاده گردیده است .بر این اساس ،مضامین به سه دسته -1 :مضامین پایه (کدها و
نکات کلیدی متن) -2 ،مضامین سازماندهنده (مضامین بهدست آمشده از ترکیشب و تلخشیص
مضامین پایه) و  -3مضامین فراگیر (مضامین عالی دربرگیرندۀ اصولِ حاکم بر مشتن بشه مثابشۀ
کل) طبقهبندی گردید .سپس این مضامین به صورت نقشههای شبکۀ تارنمشا ،رسشم و روابشآ
میان آنها مشخص شد .بهطورکلی در تحقیق حاضر ،برای تحلیل دادهها ،مراحل زیر به دقت
دنبال شده است:
 .1مصاحبهها یک به یک و کلمه به کلمه ،بر روی کالذ پیاده گردید.
 .2محتوای مکتوب مصاحبه سطر به سطر مورد بررسی قشرار گرفشت و جمشالت معنشیدار و
کنایهها که مرتبآ با موضوع اصلی پژوهش بودند ،عالمتگذاری و برجستهسازی شدند.
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بین  22تا  62دقیقه بود.
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اعتبار سنجی کیفی دادهها
در تحقیق حاضر ،برای تعیین اعتبار درونی (قابلیت اعتبار) یافتهها ،عالوه بر اینکه دادههشا
بامطالعۀ مبانی نظری ،پیشینۀ تحقیق ،منابع ،مصاحبه با افراد کانونی و «پرسشنامۀ بشاز پاسشخ»
انتخاب و تأیید شدند ،نظرات و رهنمودهای گروهشی از خبرگشان نیشز لحشا ششد و قبشل از
کدگذاری ،جرح و تعدیل نهایی به عمل آمد .برای تأیید دقّشت و صشحّت دادههشا ،1در مشورد
اعتبار مطالعه 2از شیوۀ بررسی به وسیلۀ اعضای پژوهش 3استفاده گردید .بشه ایشن ترتیشب کشه
نتایج تحلیل و مقولهبندیهای حاصل از «پرسشنامۀ باز پاسخ» و مصاحبه شوندهها ،در اختیار
آنان قرار گرفت که آنها را تأیید نمودند .جهت تعیین اعتبار بیرونی (انتقالپذیری) یافتههشا از
تکنیکهای حصول اشباع نظری ،استفاده از رویشههشای ویشژۀ کدگشذاری و تحلیشل نمادهشا و
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 .3مطالب برجسته و حساس در دست نوشتههای اسشاتید و دانششجویان از «پرسششنامشۀ بشاز
پاسخ» استخراج گردید.
 .4ادلام یادداشتها و نکات حاصل از مصاحبهها و دستنوشتهها
 .1کدهای اولیه و کدگذاری از ویژگیهای جالب دادهها ایجاد گردید.
 .6استخراج مضامین از یادداشتها و نکات ترکیبی مصاحبهها و دستنوشتهها
 .7بررسی و کنترل همخوانی مضامین با کدهای مستخرج با استفاده از تحلیل مقایسهای.
 .8انتخاب مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر.
 .9ترسیم شبکۀ مضامین.
 .12تحلیل شبکۀ مضامین.

نشانهها و توصیف لنی دادهها ،بهره گرفته شد .به این ترتیب کشه در مشورد کلیشۀ نکشاتی کشه
ممکن است بر قابلیت انتقال اثر بگذارد و قابلیت تعمیم نتایج به سایر حوزههشا و زمینشههشا را

انجام پذیرفت .جهت تعیین اعتبار سازهای (تأیید پذیری) یافتهها نیز از سه تکنیکِ جمعآوری
دادهها از منابع متعدد ،تحلیل موارد منفی و انعطاف روش استفاده گردید .منابع دادهای متنشوع
1

-Trustworthiness
-Credibility
3
-Member check
2

32

] [ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.3.5.23

افزایش دهد ،تأکید شد .در این زمینه جامع و مانع بودن طبقهبندی و کدگذاریهای صحیح و
بررسی و تحلیل عمیق دادهها جهت افزایش قابلیت انتقال ضروری مینمود که توسآ محقشق
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بوده و همسوسازی به کار گرفتهشده است .محقق در تحلیل موارد منفیِ مصاحبههشا ،تبیینشات
متناقضِ تفسیر شده را در دادهها حل کرده اسشت .همچنشین برنامشۀ مصشاحبه ،بارهشا ارزیشابی
مجدد شده و محتوا و فرآینشدهای آن مشورد بشازبینی قرارگرفتشه و در تفسشیرها ،پیششنهادها و
یافتهها کامالً منعطف عمل شده است.
یافتهها
یافتههای حاصل از این پژوهش بعد از حذف کدهای مشترک 114،کد مفهومی است کشه
عنوان کلی مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر به شرح زیر انتخاب گردید:
 -1مضامین پایه:
مضامین پایۀ انتخاب شده از نکات کلیدی  133مضمون است که این مضامین در جشدول
شماره ( )4آورده شدهاند .برخی از آنها شامل-1 :رعایت سلسله مراتب  -2تذکر اسشاتید بشه
دانشجویان ،تشویق  -3تنبیه  -4سیستم پاداشدهی  -1امتحانات رسمی  -6شیوههای مراقبت
در جلسۀ امتحان  -7نظام نمرهگذاری  -8پشس گشرفتن امتیشازات داده ششده بشه دانششجو -9
حضور و لیاب  -12مقررات نشستن در کالس  -11ساعت برگزاری کالس و نظایر ایشنهشا
میباشند.
 -9مضامین سازماندهنده:
مضامین سازماندهندۀ انتخابشده از مضامین پایه پس از بررسی و مرتب ششدن بشه دو
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حاکی از یادگیریهای ضمنی دانشجویان در محیآ دانشگاهی است .ایشن مفشاهیم تحشت سشه

دستۀ مضامین سازماندهندۀ  1و مضامین سازمان دهندۀ  2طبقهبندی شدند .مضامین سازمان-
دهندۀ  1شامل این موارد میباشند:
قششدرتطلبششی ،رفتششار انضششباطی ،احسششاس آرامششش و آسششایش ،احسششاس ارزشششمندی،
تالش ،تقلب ،روحیۀ علمی ،برخورد کلیششهای ،مطالعشۀ عمقشی نگشر و مطالعشۀ سشطحینگشر
میباشند و مضامین سازماندهندۀ  2نیز ننین اند:
قوانین و مقررات ،ساختار فیزیکی و معماری ،ارتباطات ،جشوّ اجتمشاعی ،قواعشد بشازی،
محتوا و باورهای معرفتشناختی میباشند.
 -9مضامین فراگیر:
31
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خودکنترلی ،انسجام اجتماعی ،خودمحوری ،مسئولیتپشذیری ،گذرانشدن امتحشان بشا کمتشرین
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پیامدهای برنامۀ درسی ضمنی دانشگاهی بهعنشوان مضشمون فراگیشر در ایشن پشژوهش
قلمداد میگردد.
در جدول شماره ( )2مضامین فراگیر ،سازمان دهنده و کلیدی (پایشه) پیامشدهای برنامشۀ
درسی ضمنی دانشگاهی آورده ششده اسشت و در نمشودار ( )1ششبکه مضشامین دسشتاوردها و
پیامدهای برنامۀ درسیِ ضمنیِ دانشگاهی آورده شده است .با توجه به گسترده بودن مضشامین
کلیدی (پایه) هرکدام از مضامین سازمان دهنده ،امکان ترسیم آنها در یک صفحه و در قالب
پیامدها و دستاوردهای برنامۀ درسی ضمنی ،از اصطالح «مضامین کلیدی مرتبآ» استفاده شده
است و برای نمونه شبکۀ مضامین باورهای معرفتشناختی نیز آورده شده است.
جدول شماره -9مضامین فراگیر ،مضامین سازمان دهنده و مضامین پایه پیامدهای برنامۀ درسی ضمنی

ردیف

مضامین
فراگیر

دانشگاهی
مضامین
مضامین
سازمان دهنده سازمان دهنده
1
9

قدرتطلبی

9

پیامدهای
برنامۀ
درسی
ضمنی

ساختار
فیزیکی و
معماری

رفتار انضباطی
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احساس آرامش
و آسایش
احساس
ارزشمندی

شیوه های مراقبت در جلسه امتحشان ،پشس
گرفتن امتیازات داده شده به دانشجو ،نظام
نمششرهگششذاری ،امتحانششات رسششمی ،سیسششتم
پاداش دهی ،تذکر اساتید بشه دانششجویان،
تشششویق ،رعایششت سلسششله مراتششب ،تنبی شه،
حضور و لیاب
مقشششررات نشسشششتن در کشششالس ،سشششاعت
برگزاری کالسها ،لیبت و محشروم ششدن
از امتحان ،قوانین انضشباطی ،زمشان ورود و
خشروج بشه کشالس ،وقشتشناسشی ،کمیتشه
انضباطی ،تعلیق تحصیلی
دمای کالس ،رنگآمیزی ،نور و روششنایی،
شکل ظاهری کالس ،نمای داخل کشالس،
حیاط دانشکده ،ظاهر دانشکده
سالن امتحان ،کتابخانه ،قرائتخانشه ،مرکشز
کششامپیوتر ،آبخشششوری ،نمازخانششه ،بوفشششه،
سشششرویس بهداششششتی ،کیفیش شت صشششندلی،
امکانات ،تجهیزات
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1

پیامدهای
برنامۀ
درسی
ضمنی

قوانین و
مقررات

مضامین پایه (کلیدی)
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یک نمودار وجود نداشت ،لذا به منظشور نششان دادن آنهشا در نمشودار کلشی ششبکۀ مضشامین
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ارتباطات

4

پیامدهای
برنامۀ
درسی
ضمنی

جو اجتماعی

5

پیامدهای
برنامۀ
درسی
ضمنی

قواعد بازی

خودکنترلی

انسجام اجتماعی

ارزش محوری

مسئولیتپذیری

گذراندن
امتحان با
کمترین تالش

تقلب

جهت گیری سیاسی ،جهت گیری اقتصادی،
صششداقت اسششتاد ،برخششورد قهششری اسششتاد،
اطاعششت از خواسششتههششای اسششتاد ،برخششورد
سششطحی بششا دانشششجو ،تصششور اسششتاد از
دانشجو ،جهت گیری فرهنگی ،جهت گیری
طبقاتی
مشارکت دانشجو در فعالیتهای آموزشی،
مهششارتهششای تعششاملی اسششتاد بششا دانشششجو،
پاسششخگویی ،برخششورد آزادانششه اسششتاد در
کالس ،دادن فرصشت کشافی بشه دانششجو،
تعامل دانشجویان بشا یکشدیگر ،سشازگاری
استاد با روحیات دانشجو
ارزشهششای حششاکم بششر محششیآ ،اثربخشششی
محششرکهششای محیطششی ،مباحثششه ،نگششرش
دانشجو نسبت به دانشگاه ،مناظره ،میزگرد
دانشجویی ،عزتنفشس ،اسشتقالل و آزادی
عمل ،ابراز وجود دانشجو ،تقویت توانشایی
افششراد ،تقویششت خششود پنششداره ،احسششاس
ازخودبیگانگی ،رفتارهای مخرب ،احساس
بیفایدگی علمی دانشجو
درک و پذیرش احساسات دیگشران ،روش
تدریس مشارکتی ،پرورش و تحکیم رابطۀ
دوسشششتانه ،محشششیآ خوابگشششاهی ،خشششرده
فرهنگهای متفاوت ،همکاری دانششجویان
با یکدیگر ،وظیفهشناسی ،کمک به دیگران
تقاضای کتبی ،واسطه گشری سشایر اسشاتید،
نشان دادن خود در حال مطالعشه ،التمشاس،
مراجعه مکرر به اتاق استاد ،پرسیدن سؤال
در کالس ،تملّق و تمجید پیش از امتحشان،
صحنه سشازی ،طشرح مششکالت شخصشی،
اثرپذیری دانشجویان سشال پشایین از سشال
باال
ظالمانه دانسشتن جشوّ دانششگاه ،مششکالت
مالی ،مشکالت خانوادگی ،لشذت بشردن از
تقلششب ،دروغپششردازی ،معرفششی محتششوا در
جلسششات پایششانی ،ارزشششیابی سششنتی ،عششدم
آشنایی برخی مدرسشین بشا قواعشد آزمشون
سششازی ،حجششم زیششاد محتششوا ،تأکیششد بششر
33

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-22

9

پیامدهای
برنامۀ
درسی
ضمنی

ردیف

] [ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.3.5.23

مضامین
فراگیر

مضامین
سازمان دهنده
9

مضامین
سازمان دهنده
1

مضامین پایه (کلیدی)

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شمارۀ  ،1سال سوم ،بهار و تابستان 1394

6

پیامدهای
برنامۀ
درسی
ضمنی

محتوا

2

پیامدهای
برنامۀ
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روحیه علمی

برخورد
کلیشهای
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34

ارتباط محتوا با نیازهای واقعی دانشجویان،
ساعت هفتگی برگشزاری دروس ،تکشراری
بششودن محتششوا ،کهنگششی محتششوا ،تأکی شد بششر
جزوه ،بهینشه نبشودن محتشوا ،ارتبشاط افقشی
دروس ،ارتباط عمودی دروس
مثششالهششای گنجانیششده شششده در کتششاب،
ذهنیششتهششای قششالبی ،تصششاویر کلیشششهای،
عکسهشا و نمودارهشا ،ایجشاد ذهنیشتهشا،
برجسششته نمششودن قششوتهششای اقتصششادی
اجتمشاعی تششاریخی و فرهنگشی ،تأکیشد بششر
شخصیتهای داستانی
مرور ذهنی ،رویکرد علمی قادر بشه تبیشین
تمامی پدیدهها نیست ،دانش نیازمند تفکشر
مسششتقل اسششت ،دانششش از راه اسششتدالل بششه
دست میآید ،یشادگیری مسشتلزم تشالش و
صششرف زمششان اسششت ،یششادگیری تششدریجی
است ،علم دانش بدون ابهام است ،نگونه
آموختن ،دانش از مراجع علمی بشه دسشت
میآید ،تسلآ بر همه مباحث علمی ،اعتبار
همه دستاوردهای علمی و دانشش یکسشان
نیست ،واقعیت امری فردی است
حفشش طششوطیوار ،دانششش مطلششق اسششت،
ابطال پذیری علم ،یادگیری سشریع مفشاهیم
علمشی ،بشه دنبششال یشک پاسششخ بشودن ،هششر
عقیدهای بهخودیخشود قابشلقبشول اسشت،
توانایی یادگیری ذاتشی ،دانشش وابسشته بشه
موقعیششت اسششت ،خششودداری از درگیششری و
فعالیت مشداوم بشرای یشادگیری ،یشادگیری
محدود به سشطوح پشایین حیطشه ششناختی
است ،هیچ ارتباطی بین اطالعات و دانشش
وجود ندارد
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یادگیری تدریجی
است

یادگیری مستلزم
تالش و صرف زمان
است

دانش از طریق مراجع
علمی به دست میآید

اعتبار همه
دستاوردهای علمی و
دانش یکسان نیستند

دانش نیازمند تفکر
مستقل است
مرور
ذهنی

مطالعه

چگونه آموختن

عمقینگر

پیامدهای برنامهدرسی

باورهای معرفتشناختی

ضمنی دانشگاهی

یادگیری محدود به سطوح
پایین حیطهشناختی است

دانش وابسته به
موقعیت است
هر عقیده
بهخودیخود
قابلقبول است.

واقعیت امری فردی
است

مطالعه سطحینگر

خودداری از درگیری و
فعالیت مداوم برای
یادگیری

یادگیری در زمان
کوتاهی اتفاق میافتد
ابطالپذیری
علم

دانش مطلق
است
حفظ طوطیوار

هیچ ارتباطی بین
اطالعات و دانش
وجود ندارد

نمودار  .9شبکه مضامین باورهای معرفتشناختی ناشی از برنامۀ درسی ضمنی دانشگاهی.
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توانایی یادگیری
ذاتی
به دنبال یک پاسخ
بودن
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رویکردهای علمی
قادر به تبیین تمامی
پدیدههاست

تسلط بر همه مباحث
علمی
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پیامدهای برنامۀ درسی ضمنی دانشگاهی بر اساس تحلیل مضمون
پس از بررسی و تجزیه و تحلیل شبکۀ مضامین ،پیامدهای برنامۀ درسی ضمنی دانشگاهی
در تحقیق حاضر به شرح زیر است:
 -1مجموع فشردۀ قوانین و مقرراتی نظیرِ قوانین انضباطی ،نظام نمرهگذاری ،امتحانات رسشمی،
تنبیه و حضور و لیاب که هر مؤسسۀ آموزشی جهت ادارۀ امور مختلف وضع میکند ،بشهعنشوان
یک عامل مهم در اجتماعی شدن فراگیران نقش دارند .پیامدهای حاصل از بررسی ایشن جنبشه از
است.
 -2ساختار فیزیکی و معماری دانشکده یا دانشگاه در انتقشال پیشام بشه دانششجویان نقشش دارنشد؛
بنابراین مراکز آموزشی و عناصر تشکیلدهنشدۀ آن ماننشد رنشگآمیشزی ،نشور و روششنایی ،دمشای
کالس ،شکل ظاهری کالس ،محیآ دانشکده و  ...آثار آموزشی و تربیتی دارند .احساس آرامشش
و آسایش و احساس ارزشمندی پیامدهایی هستند که از بررسی این جنبه از برنامۀ درسی ضمنی
در این پژوهش محقق شد.
 -3رفتار متقابل اعضای هیئتعلمشی بشا دانششجویان ،دانششجویان بشا یکشدیگر و دانششجویان بشا
کارمندان از عوامل بسیار مهم در طرز تلقّی دانشجویان است .در این رابطشه ،یکشی از پیامشدهای
برنامۀ درسی ضمنی دانشگاهی« ،انسجام اجتماعی» است .دانشجویی که به مشارکت در فعالیت-
های آموزشی تمایل نشان میدهد ،در ارتباط با دیگر دانشجویان با دید مثبشت عمشل مشیکنشد و
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برنامۀ درسی ضمنی ،نگرش «قدرتطلبی» و «رفتار انضباطی» است که در دانشجویان شکلگرفته

رفتارهای ضداجتماعی مانند پرخاشگری را کنترل میکند که این رفتار دانشجو باعث برانگیختشه
شدن حس عالقه به همکاری و احترام در اساتید میگردد« .خودکنترلی» از دیگر پیامدهای برنامه
 -4تعامالت اجتماعی – انسانی و فرهنگیِ نسبتاً پایداری که دانشجویان بشهطشور لیرمسشتقیم در
دانشگاه تحت تأثیر آن قرار میگیرند ،تأثیرات عمیق تربیتی را به وجود میآورند که در جامعۀ ما
هنوز مطالعۀ دقیقی دربارۀ آنها صورت نگرفته است .این تعامالت میتواند در دانشگاه منجر بشه
ایجاد نگشرشهشایی همچشون «مسشئولیتپشذیری» و «ارزش محشوری» در دانششجویان گشردد .از
پیامدهای برنامۀ درسی ضمنی دانشگاهی در این پژوهش میباشند.
33
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 -1یادگیری تملّق و خودنمایی و ضرورت توسّل به قواعد تأثیرگذاری بر استادان نظیر التمشاس،
طرح مشکالت شخصی و خانوادگی ،صحنهسازی و واسطهگری سایر اسشاتید ،بشهمنظشور کسشب
نمره (گذراندن امتحان با کمترین تالش) را مشیتشوان یکشی از پیامشدهای برنامشۀ درسشی ضشمنی
دانشگاهی دانست که دانشجویان طی مدت زمان تحصیل در دانشگاه به آن دست پیدا مشیکننشد.
از دیگر پیامدهای بهدستآمده در پژوهش حاضر ،تحوّل دانشجویان در مقولۀ «تقلب» است.
 -6مواد و متون کتابهای درسی ازجمله عکسها و نمودارهشا و ،...همشۀ آثشار آمشوزش ضشمنی
یا کاهش «بینش علمی» در دانشجویان اشاره نمود؛ بنابراین محتوا و تصاویر کتب درسی همشواره
شامل پیامهای ضمنی است که بعضاً با اهداف نظام آموزشی در تعارض میباشند ،از جملشۀ ایشن
پیامها ،ایجاد نگرش «برخورد کلیشهای» در دانشجویان است که در این پشژوهش مشورد بررسشی
قرار گرفت.
 -7ازجمله آثار برنامۀ درسی ضمنی دانشگاهی ،معانی و تفاسیر مشترکی اسشت کشه دانششجویان
طی زندگی دانشگاهی دربارۀ معنا و مفهوم علم و عالم کسشب مشیکننشد .ازجملشه ایشن معشانی و
تفاسیر میتوان به ذاتی بودن یادگیری ،تدریجی بودن یادگیری ،مطلق دانستن دانش ،ابطالپذیری
علم و بدون ابهام دانستن علم اشاره نمود .این معشانی و تفاسشیر مششترک باعشث ایجشاد دو نشوع
نگرش نسبت به مطالعه در آنان میگردد .در تحقیق حاضر این نگرشها تحت عنشاوین «مطالعشۀ
عمقینگر» و «مطالعۀ سطحینگر» طبقهبندی گردیدهاند که بهعنوان پیامدهای برنامۀ درسی ضمنی
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دارند و مصداق برنامۀ درسی ضمنی هستند .از پیامدهای موارد فوق میتوان به ایجاد ،تقویشت و

دانشگاهی قلمداد میشوند.

یافتههای تحقیق نشان داد دانشجویان تجارب مثبت و منفی متعددی در طول زمان تحصشیل
در دانشگاه به دست میآورند .در این پژوهش برای برنامۀ درسی ضمنی در نظام آمشوزش عشالی
هفت مؤلفه  -1قوانین و مقررات  -2ساختار فیزیکی و معماری  -3ارتباطات  -4جشوّ اجتمشاعی
-1قواعد بازی  -6محتوا  -7باورهای معرفتشناختی بهعنوان عوامل ایجادکننشدۀ ایشن تجشارب
(پیامدها) در نظر گرفتهشده است .شکل منفی هر یک از مؤلفهها و عناصر به عنوان آسیب تلقّشی
04
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و به کسب تجارب ضد تربیتی منجر میشود .یافتهها نشان داد که هرکدام از این مؤلفشههشا مشی-
تواند منجر به ایجاد نگرش خاصی در دانشجویان گردد .مجموعۀ فشردۀ قوانین و مقررات نظیشر
قوانین انضباطی ،محدودیتها ،نظام نمرهگذاری ،قوانین حضور و لیاب و کنتشرلهشای فشردی و
ال تشأثیرات مخشرب و منفشی
گروهی از عناصر با اهمیت در برنامۀ درسی ضشمنی اسشت کشه عمش ً
همچون گرایش به قدرتطلبی را در دانشجویان تقویت میکند .ساختار فیزیکی کالس درس بشا
نیمکتهای به هم پیوسته و روبروی میز استاد ،این تصور را به ذهن القا مشیکنشد کشه فراگیشران
موجوداتی خالی از ذهن و تحت کنترل مدرسی هستند که تنها منبشع یشادگیری تلقشی مشیششوند.
محسوب میشوند و درواقع ،این نوع فضاست که میتواند رکود و انفعال را به ذهن دانششجویان
القا کند .از سوی دیگر دانشکدۀ زیبا و سرسبز با تجهیزات و امکانات کافی ،احسشاس آرامشش و
آسایش را به ارمغان میآورد و یادگیری را آسان میکند .وجود داشتن جوّی فعّال و مشارکتجو
با حضور و نقشآفرینی گروههای مختلف اجتماعی – اقتصادی و ارائۀ نگشرشهشای متفشاوت از
سوی دانشجویان ،بحثها و میزگردهای دانشجویی و نحوۀ برخورد آنهشا بشاهم یکشی دیگشر از
عناصر اساسی برنامۀ درسی در آموزشی عالی محسوب میشود .رفتشار اعضشای هیئشتعلمشی از
عوامل بسیار مهم در طرز تلقیها و یادگیریهای دانشجویان محسوب مشیششود .اسشتادان نقشش
انگیزشگر را در فعالیتهای علمی دانشجویان ایفا میکنند و با ارتقای توانایی علمی آنان ،روحیۀ
علمی و پژوهشگری دانشجویان نیز تقویت میشود که این کار درگشرو ایشن اسشت کشه اسشتادان
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شیوۀ نیدن صندلیها و فضا و  ...بهعنشوان مؤلفشههشای مکشان فیزیکشی در برنامشۀ درسشی مشؤثر

اطالعات و دانش خود را همسو با نیازهای دانشی و مهارتی دانشجویان روز آمد کنند و مهارت-
های تعاملی خود را گسترش دهند .مشارکت دادن دانششجویان در مراحشل و فراینشد آمشوزش و
دادن فرصت اظهار نظر به آنان و همچنین برخورد آزاد در کالس درس و دادن فرصشت کشافی و
مؤلفههای برنامۀ درسیِ ضمنی در این پژوهش در نظر گرفته شده است .آن دسته از محتواهشایی
که با نیازهای دانشجویان مرتبآ نبوده و در نحوۀ سازماندهی آنها مالحظات فنی الزم (از جمله
ارتباط عمودی و افقی بین موضوعات تدریس) رعایت نشود و درعینحال بهگونهای یک طرفشه
درصدد القای کلیشهها و ذهنیتهای قالبی به دانشجویان باشد ،نمیتواند باعشث رششد و تشرویج
نشاط و روحیۀ علمی و آموزشی در میان دانشجویان شود .از دیگشر یافتشههشای تحقیشق حاضشر،
01
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مؤثر به دانشجویان باعث ایجاد انسجام اجتماعی در آنان خواهد شد .محتشوا بشه عنشوان یکشی از
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یادگیری قواعد بازی و تحوّل دانشجویان در مقولۀ تقلب است .باید عنایشت داششت کشه هویشت
علمی ،مقولهای بیارتباط با یادگیری قواعد بشازی و تقلشب نبشوده و نیسشت .هنگشامیکشه هشدف
اساسی و رسالت لاییِ نظامِ آموزشیِ عالی بر تربیت انسانهایی معطوف شود که خودآگاهانه بشه
دنبال کسب دانش و شعور و رمزگشایی از پدیدههای پیرامونی خود باشند و هدفِ فارغالتحصیلِ
دانشگاهی ،اندیشمندی پرسشگر و نقادی مجتهد بودن باشد به جای دانشاندوختهای مقلّد بودن؛
همچنین ،یک فرد دارای هویت علمی بایستی به جای مدرکگرایی و سودطلبی از مدارک علمی،
علمی دلسرد نگردد .اگر دانشجو در مقام «جویندۀ دانش بودن» قرار گیرد ،عالوه بر اینکه قواعشد
بازی و تقلب و پیامدهای بعدی آنان کمرنگ میگردد ،دانشجو به قبولی آسان و گذرانشدن یشک
درس بدون تغییرات الزم در خود رضایت نداده و دانشگاه به معنی واقعی آن متجلّی میشود .در
این وضعیت است که رویکرد مطالعۀ وی از رویکرد سطحینگر به رویکشرد مطالعشۀ عمقشینگشر
ارتقاء پیدا خواهد کرد.
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