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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش مؤلفههای تشکیلدهندد برنامده
درسی پنهان بر عاطفه دانشجویان نسبت به دانشگاه پیامنور صدور
گرفت .مفهوم برنامه درسی پنهان بهویژه نقش آن در عاطفه نسدبت
به دانشگاه بهندر برای آموزش از راه دور به کار بدرده ددده اسدت.
پرورشکاران آموزش عالی بیشترین هدفشان در حوزه ددناتتی و یدا
روانی  -حرکتی است و کمتر به حوزه عاطفی توجه دادتهاند .این در
حالی است که بسیاری از فعالیتهای یادگیری متأثر از حوزه عداطفی
است .مسئله اصلی این پژوهش آن اسدت کده نقدش برنامده درسدی
پنهان در ایجاد برنامه درسی پنهان چیسدت روش پدژوهش از ندو
آمیخته (کیفی و کمی) و بهصور مطالعه موردی بود .برای انتخدا
جامعه آماری و نمونه مورد بررسی بدا اسدتفاده از روش نموندهگیدری
هدفمند از میان مراکز مختلف ،مرکز سمنان انتخا دد .حجم نمونه
برای مشاهده  51کالس درس بود و مصاحبه بدا روش سدؤات بداز
استاندارددده 84 ،دانشجو و مصاحبه از نو گفت وگوهای غیررسمی،
تعداد دانشجویان از پیش تعیین دده نبود .ابزارهای پدژوهش عبدار
بودند از -5 :پرسشنامة محقد سداتته عاطفده نسدبت بده دانشدگاه
 -2فرم های درجه بندی ددده محقد سداتته مشداهده سدن و روش
واقعه نگاری  -3مصاحبه با روش سؤات بداز استانداردددده و روش
گفتوگوهای غیررسمی .طول مد مشداهده  2تدرم تحصدیلی بدود.
بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعا در بخش کمّی از تحلیل اندازهگیری
مکرر ،آزمون تعقیبی دفه ،ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده دد.
نتای تحلیل رگرسیون نشان داد که ضریب همبستگی چندگانه بدین
مؤلفههای برنامه درسی پنهان و عاطفه نسبت به دانشدگاه ،برابدر بدا
 0/125بود که در سطح اطمینان  51درصدد معندیدار نبدود .ضدریب
تبیین نیز برابر با  0/341بود .بدین ترتیدب مشدخش ددد کده 34/1
درصد عاطفه نسبت به دانشگاه ،تحت تأثیر مؤلفههای تشکیلدهندده
برنامه درسی پنهان قرار دارد؛ یعنی ابعاد برنامه درسدی پنهدان تدوان
پیشبینی عاطفه دانشجویان نسبت به دانشگاه را دارند.
واژههای کلیدی :برنامه درسی پنهان ،عاطفده نسدبت بده دانشدگاه،
دانشگاه پیامنور.
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Abstract
The aim of this research was to find the effect of
formation items of hidden curriculum on the
University-related affect in the students of
Semnan Payam-e-Noor University. The research
method was case study and mixed. Purposeful
sampling was used to select Semnan University.
Three different instruments were utilized to obtain
the data: 1) The affect of University-related
questionnaire 2) Observation checklist 3) The
standardized open-ended interview and informal
conversational. Several statistical procedures
including repeated measures analysis, Scheffe's
method and multiple regression were used to
analyze the data. The obtained multiple regression
analysis result for hidden curriculum, and the
affect of university-related was 0.621 which
wasn't meaningful at%5 level of significance.
Coefficient of determination was 0.385. Thus
distinguished that%38.5 of the affect of
University-related has been influenced by hidden
curriculum.
Keywords: hidden
curriculum, affect of
University-related, Payam-e-Noor University, case
study.
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مقدمه

پژوهش حاضر با هدف جستجو و کشف نقش مؤلفه ههای
برنام درسی پنهان دانشهاا پیها نهور مرکه سهمنان بهر
نارش دانشجویان نسبت ب دانشاا و ارائ پیشنهاد ههایی
برای طراحی محیط مطلوبتر انجا گرفت است.
امروز فرآیند و رسالت ویژ آمهوزش اهالی ( special
 )mission for higher educationبهه انههوان یکههی از
نظا های بنیادی جامع ارتباط ویژ با آرمانهای جامع و
نظا ارزشی آن و تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامع
دارد .ب منظور تحقق این رسالتها وظایفی ب اهد نظها
آموزش االی کشور است ک از مهم تهرین آنهها تهدریس و
آموزش تحقیق ارائ خدمات و توسع دانش و معرفهت و
رشههد حرف ه ای اسههت (پردخت ه کههاظم پههور و شههکیبایی
(.)Pardokhteh, Kazempour, Shakibaee, 2016
ب طوریک ههاردن ( )Harden, 2001اظههار مهیدارد که
شاید بیش از هر زمان دیاری توج به برنامه درسهی در
تربیت الز است .در توج ب برنام درسی نی باید ب این
نکت توج داشت ک جامعناری و توج هم جانب دقیق
و امیق نسبت ب آن از اهمیهت فهو العهاد ای برخهوردار
است .از نظر آی نر ( )Eisner,1994س نوع برنامه درسهی
ب طور هم مان در مدارس و دانشاا ها اجرا مهیشهود که
ابارتند از برنام درسهی آشهکار ()Explicit curriculum
برنام درسی پنهان ( )Hidden curriculumبرنام درسی
پههو ( )Null curriculumبرنامه درسههی آشههکار برنامه
درسههی اسههت ک ه بههرای رشههد و تربیههت ابعههاد گونههاگون
شخصههیت فراگیرنههدگان بهه طههور آگاهانهه طراحههی و
برنام ری ی مهیشهود و دارای آموزشهی مهدون محتهوای
معین و سازماندهی شد اصهول و روشههای یهاددهی -
یادگیری متناسب با اهداف و محتوا و شیو های هماهنه
و پیشبینی شد است .آسهبروکس ()Ausbrooks, 2000
برنام درسی پنهان را متشکل از پیا های ضهمنی موجهود
در جو اجتماای محیط آموزشی میدانهد گرچه نانوشهت
است لیکن توسط هم احساس میشود .این در شهرایطی
است که آههوال ( )Ahola, 2000اقیهد دارد که برنامه

رسههمی در آمههوزش اههالی دارای آزادی امههل بیشههتری از
برنام درسی مدارس بود و اد تدوین کامل ایهن برنامه
موجب کارکرد بیشتر برنام درسی پنهان در آموزش االی
میشود .از نظر ملکی ( )Maleki, 2006برنام درسی پهو
مواد و موضوع های درسی یا فرایندهای ذهنی است ک در
سای گ ینش و تصمیم برنام ری درسی از دستور کار نظا
آموزشی حذف شد .
مفههو برنامه درسهی پنههان ()hidden curriculum
ب ویژ نقش آن در ااطف نسبت ب دانشاا (university-
 ) related affectب ندرت برای آموزش از را دور به کهار
بههرد شههد اسههت .زمینهه فی یکههی و تعههاملی متمههای
محیطهای یادگیری از را دور بیانار برداشت و تجربه ای
متفاوت از برنام درسهی پنههان در مقایسه بها مفهاهیمی
هستند ک متصدیان آمهوزش حوهوری تجربه مهیکننهد
آندرسون (.)Anderson, 2001
آهوال ( )Ahola, 2000مفهو برنامه درسهی پنههان را
در چهار بُعد اصلی تقسهیمبنهدی کهرد اسهت .یهادگرفتن
یهههادگیری ( )learning to learnیهههادگرفتن حرفههه
( )professional learningیادگرفتن تخصص ( learning
 )expertiseو یادگرفتن بازی ( )learning gamesهر یه
از این موارد برای آموزش از را دور نی قابل کاربرد اسهت.
وی اقید دارد ک برنام رسهمی در آمهوزش اهالی دارای
آزادی امل بیشتری از برنام درسی مدارس بهود و اهد
تدوین کامل ایهن برنامه موجهب کهارکرد بیشهتر برنامه
درسی پنهان در آموزش االی میشود.
یادگرفتن یادگیری :تعامل بین یادگیرندگان مؤلف ای
مهم در برنام ریه ی آموزشهی اسهت .یادگیرنهدگان بهرای
مشههارکت در چنههین تعههام تی در آمههوزش از را دور یههاد
میگیرند ک باید بهر مجمواه ای خها از فنهاوری ههای
ارتباطی و آموزشی تسلط یابند؛ زیهرا تمهامی تعهام ت در
آموزش از را دور طبق تعریف دارای فرآیندی بها واسهط
اسههت؛ بنههابراین آمههوزش از را دور یادگیرنههدگان را وادار
میکند ک کاربرانی ماهر و کارآمهد بهرای انهواع اب ارههای
ارتباطی باشند و در مههارت ههایی نظیهر مهدیریت زمهان
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سازماندهی برنام ری ی و شرایط مطالع به حهد تسهلط
دست یابنهد؛ بنهابراین آمهوزش از را دور موانهع فنهاوری
بیشتر و به تبهع آن اکتسهاب مههارتههای جدیهدتری را
ایجاب مهیکنهد که مهیتهوان آن را به انهوان بخشهی از
برنام ری ی درسی پنهان توصیف کرد.
یادگرفتن حرف  :یادگیری حرف بُعدی از برنام درسهی
پنهههان اسههت ک ه زیرسههاخت تربیههت حرف ه ای را فههراهم
میسازد و بر اساس آن برنام های آموزش فنهی و تربیهت
توانمندیهای حرف ای را ممکن مهیسهازد .آمهوزش از را
دور م ایای زیادی در آشهکار سهاختن ایهن بُعهد از برنامه
درسههی دارد زیههرا ادلههب دانشههجویان آمههوزش از را دور
دانشجویان پار وقت هسهتند و بیشهتر ایشهان شهادل انهد.
گرچ رشهت تحصهیلی بسهیاری از دانشهجویان بها شه ل
انتخابی آنها هیچ ارتباطی ندارد.
یادگرفتن تخصص :یادگیری تخصص مبتنی بهر حرفه
با اکتساب توانمندیها و مهارتهای فنهی که بها انجها و
اجرای تکالیف معین درسی و حرف ای همهرا اسهت آدهاز
میشود .با فرصتهایی ک برای تعامل یادگیرندگان ایجهاد
مهیشههود آنههها بهها اکتسههاب ناههرشههها هنجارههها و تفکههر
تخصصی آماد پذیرش تخصصی معین میشوند.
این بُعد از برنام درسی پنهان در آموزش از را دور ب
شکلی پیچید تر مطرح میشود .دلیل این امر این واقعیت
است ک در این زمین ها تخصص ب بارزترین شهکل خهود
ظاهر میشود .در آمهوزش از را دور زمینه بهتهری بهرای
ظهور تخصص واقعی ب جای تخصهص جعلهی و سهاختای
فراهم میشود.
یادگرفتن بازی :دانشجویان در یادگرفتن قااهد بهازی
ب جای ت ش های المی برای ارتقاء تحصیلی به پهذیرش
موضع انفعالی و تسلیم شدن در مقابل قهوانین و مقهررات
همنوایی و همرنای با گرو میپردازند .فقدان فرصتههای
معنادار برای مشورت امیق بین گرو دانشجویان به ویهژ
در دروسههی کهه مبتنههی بههر مطالعههات انفههرادی شههد و
خودخوان هستند ارزشمندترین منبع دانش دربار نحهو
و قوااههد بههازی را هههم در دانشههجویان و هههم در ااوههاء

هیئت المی ب شدت محهدود مهیکنهد .انصهراف و تهر
تحصههیل در آمههوزش از را دور بهه فقههدان یکپههارچای
آکادمی و اجتمهاای و دسهت ای از اوامهل پنههان درون
دور و اوامل شخصی نسبت داد شهد اسهت .در برخهی
دانشجویان از را دور الت تر و انصراف از تحصهیل تها
حدودی مربوط به ناکهامی و اهد موفقیهت در گذرانهدن
دروس و ناکههامی در در و دسههتکههاری برنام ه درسههی
پنهان دانشاا و قوااد برند شهدن در بهازی در ایهن نهوع
آموزشهاست.
پردختهه کههاظم پههور و شههکیبایی ( Pardokhteh,
 )Kazempoyr & Shakibaee, 2016در پژوهش خود که
ب بررسی رابط بین برنام درسی پنههان و نهابرابریههای
جنسیتی در دانشجویان دانشاا پرداختند ب ایهن نتیجه
رسیدند که بهین برنامه درسهی پنههان و نهابرابری ههای
جنسیتی دانشجویان رابط مثبت و معنیداری وجود دارد.
همچن هین بههین سههاختار سههازمانی دانشههاا و مت یرهههای
جامع پذیری جنسیتی اقیهد قهالبی جنسهیتی و ایفهای
نقش جنسیتی با  0/ 99اطمینان رابط وجهود دارد .بهین
جو اجتماای دانشاا و مت یرهای جامع پذیری جنسهیتی
و ایدئولوژی مردساالری و ابعاد برنام درسی پنهان رابطه
وجود دارد.
همچنان ک پردخت و همکاران ( Pardokhteh et all,
 )2016ب بررسی رابط برنام درسی پنهان با نابرابریهای
جنسیتی در دانشاا پرداختند سبحانی نهژاد احمهدآبادی
آرانههی محمههدی آزاد و محمههدی صههمد ( Sobhani
Nezhad, Ahmad Abadi Arayi, Mohammadi,
) Mohammadi, 2016در پههژوهش دیاههری بهه تبیههین

بازتولید فرهنای-طبقاتی دانشااهی با تأکید بر مؤلف های
ناهمسوئی برنام درسی ب منظور ارائ م حظات کهاربردی
در دانشاا پرداختند .یافت های پژوهش آنها نشان داد ک
مؤلف های ناهمسوی برنام درسهی پنههان آمهوزش اهالی
می توانند در تثبیت پایاها و من لهت بازتولیهد فرهناهی-
طبقاتی دانشجوی طبق خها مهؤرر بهود و بهالعکس در
نومیههدی از ت ییههر وضههعیت کنههونی بههرای دانشههجویان
طبق ههای متوسهط و پهایین مهؤرر باشهند .در م حظهات
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کاربردی بروز قابلیتهای طبقات مختلف در فعالیهتههای
دانشااهی تأکید بر برنام درسی چند فرهنای توج به
شیو های کیفی به جهای روشههای کمهی در ارزشهیابی
کاربرد و اجرای راهبردهای تهدریس فعهال و مشهارکتی و
ت ییر در محیطهای آموزشی اشار نمود.
صههفایی موحههد و اطههاران ( & Safaei Movahed
 )Ataran, 2013در پهژوهش دیاههری به واکههاوی برنامه
درسی پنهان در انتخاب استاد راهنما در دانشکد ریاضهی
پرداختند .از نظر آنها برنام درسی پنهان در آموزش االی
شههامل قوااههد تصههری نشههد ای اسههت که بههرای تکمیههل
موفقیت آمی آموزش رسمی ضروری است .صفایی موحد و
باوفها ( )Safaei Movahed & Bavafa, 2013در پهژوهش
دیاری برنام درسی پنهان را یکی از سرمای های مفهومی
رشههت برنامهه درسههی بهه شههمار آوردنههد .از نظههر ایههن
پژوهشههاران طههرح ایههن مفهههو سههبب شههد تهها ناهها
سطحیناران نسبت ب پدید برنام درسی کاهشیافته و
این مفهو ن صرفاً در بعد طراحی بلک در سط اجرا نیه
مد نظر قرار گیرد و پویاییهای آن رصد شود .از نظهر ایهن
پژوهشاران نظری ها و دیدگا های مطهرح شهد پیرامهون
برنام درسی پنهان را میتوان در  6دست یا طبق مختلف
جای داد :نظریه ههای مهاهیتی نظریه ههای کهارکردی
نظری های ابعادی نظری های ااملی نظری های پیامدی و
نظری های سطوحی.
سههبحانی نههژاد و حسههینی یهه دی ( Sobhaninejad,
 )Hosseni Yazdi, 2014نی در پژوهش دیاهری که به
بررسی روابط همبستای و سهم تبیینی مؤلف های برنامه
درسی پنهان با ابعاد نارش جامع پژوهشاری دانشهجویان
پرداختنههد بهه ایههن نتیجهه رسههیدند کهه پژوهشههاری
دانشجویان رابط معنادار و دیر مستقیم بود  .تحلیل سهم
نسبی هر ی از جنب های مثبت و منفی مؤلف های برنام
درسی پنهان دانشااهی در پیشبینی ابعاد س گانه و نیه
کل ابعاد نارش جامع پژوهشهاری دانشهجویان نشهان داد
ک مت یرهای پیشبین در مجموع توانست اند  22/4درصد
از واریانس کل ابعاد نارش جامع پژوهشاری دانشهجویان

خود اام از رابط معنادار منفهی و مثبهت

را ب نحو خا
تبیین نمایند.
در این پژوهش شاخص های تشهخیص برنامه درسهی
پنهان ابارتند از تعام ت اساتید با دانشهجویان تعهام ت
کارکنان با دانشجویان تعهام ت دانشهجویان بها یکهدیار
شیو های تدریس و ارزشیابی محتوای برنام های درسهی
قوانین و مقهررات دانشهاا وضهعیت آراسهتای ظهاهری
اساتید و دانشجویان و امکانات فی یکی دانشاا
ا و بر مفهو برنام درسی پنهان مفهو بهازد ههای
ااطفی یادگیری و ااطفه نسهبت به دانشهاا از جمله
مفاهیمی است ک کمتر در آموزش از را دور مطرح بهود
است .پرورشکاران آمهوزش اهالی بیشهترین هدفشهان از
آمههوزش و یههادگیری رشههد شههناختی و اف ه ایش آگههاهی
دانشجویان است و توج کمتری ب رشد ا ئق ارزشهها
نارشها و رفتارهای آنها دارنهد .ایهن در حهالی اسهت که
بسیاری از فعالیت های یادگیری تهدریس و ارزشهیابی بهر
روی بازد های ااطفی یادگیری مهؤرر اسهت ( Shephard,
 .)2008بیههرد و همکههاران ( Beard, Clergy & smith,
 )2007هماا با شپرد معتقدند ک در محیطهای آموزش
االی انای ش دانشجویان ب یادگیری و ب محیط یادگیری
کمتر مورد توجه مسهئوالن بهود اسهت .میلهر ( Miller,
 )2005میگوید گرچ اههداف اهاطفی به طهور واضه در
برنام درسی آموزش االی مورد تأکید قرار نارفت لهیکن
بخش فراگیر و امهد تعلهیم و تربیهت را در برمهیگیهرد.
کارلسههون ( )Carlson, 2006م هینویسههد اهههداف حههوز
ااطفی برای پرورش کهاران ایهن حهوز ناشهناخت نیسهت
گرچ ب ندرت بر روی ارزشها و ناهرشههای دانشهجویان
بحث و بررسی میشود .اصط ح «برنامه درسهی پنههان»
نی ادلب ب منظور توصیف اوامل ناهمسان و ناهنجاریهها
در سیستم آموزشی ک موجب کسب ناهرش ههای منفهی
م هیشههود ب ه کههار بههرد م هیشههود ( ;Margolis, 2001
.)Atherton, 2005
پرورشکاران آموزش اهالی بیشهتر تهرجی مهیدهنهد
فارغ التحصی نی داشت باشهند که دانهش و مههارت ههای
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کافی برای اکتساب مشهادل دولتهی و اجتمهاای را کسهب
کنند و ارزش کمتری برای نحو نارش آنها ب دانشهاا و
سیستم آموزش االی قائل هستند درحالیک تأکید نظها
آموزش االی باید بر روی ناهرشهها و هیجانهات شخصهی
دانشجویان باشد تها در آینهد بتواننهد رفتارههای باربهاتی
داشت باشند (.)Chalkley, 2006
لیمکایت بی بو المهر و بونهت ( Lemkowitz, Bibo,
 )Lamer & Bonnet, 1996نی معتقدند از اولین سالهای
تحصیل دانشجویان رشت ههای مهندسهی و الهو ااوهاء
هیئتالمی و سایر مسئوالن ت ش میکنند تا دانشجویان
را وادار ب تفکر خ و انتقادی برای دستیابی به اههداف
شناختی کنند ولی در کنار رشد افکار انتقادی و خ قانه
ت ش کمتری برای رشد ارزشها و نارشهای موضهوااتی
میکنند ک با موضواات درسی ارتباط کمتری دارد.
برخی از محققین در پژوهش های خود نشهان داد انهد
ک چاونای فرآیند تهدریس و ارزشهیابی و به طهور کلهی
چاونای شیو های آموزش در مؤسسات آمهوزش اهالی از
جمل اوامل بسیار مهؤرر در ایجهاد بهازد ههای اهاطفی و
نارش دانشجویان نسبت ب دانشاا است .بحث ههای آزاد
( )open debateدرگیریهای برابر ()peer involvement
ایفای نقش شیو های یادگیری حل مسهئل درگیهری بها
الاوهای نقش شبی سازی تحلیلهای گروههی مطالعهات
دانشهههجویی بحهههثههههای کارشناسهههان و متخصصهههین
کرسیهای آزاداندیشی استفاد از فنآوریههای جدیهد و
مدل ههای چندرسهان ای که در حمایهت از فعالیهت ههای
یادگیری دانشجویان صورت می گیرد موجب ایجاد نارش
مثبت آنها ب درس و دانشاا و ایجاد خودپندار تحصیلی
مثبت در آنهها مهیشهود ( ;Ornstrein and lasley, 2000
)leng, 2002; howe, 2003; shepherd, 2005
فرصت های ایجاد کار معنیدار و تجرب مستقیم یکی دیار
از اوامل مؤرر در ایجاد نارش مثبت ب محهیط یهادگیری
است (.)Mass Weigert, 2006
در این پژوهش ااطفه نسهبت به دانشهاا از طریهق
پرسشنام محقق ساخت سنجید میشود.

در ی جمعبندی کلی از ادبیات پژوهشی مربهوط به
برنام درسی پنهان مشاهد شد ک نظریهات و تحقیقهات
گوناگونی دربار ایهن برنامه و اوامهل تشهکیلدهنهد آن
صورت گرفت است ولی کمتر پژوهشی ب بررسی آرار این
برنام در سیسهتم آموزشهی از را دور پرداخته اسهت .در
اینجا ایهن سهؤاالت مطهرح اسهت که نقهش مؤلفه ههای
تشکیل دهند برنام درسی پنههان در ااطفه نسهبت به
دانشاا چیست؟ و آیا میتوان گامی بهرای کهاهش نقهش
این برنام در ایجاد نارش منفی دانشهجویان به دانشهاا
ایجاد کرد؟ ب منظور پاسهخاویی به ایهن سهؤاالت مقاله
حاضر نااشت شد است.
ضرورت این مقال برای متصدیان نظا آمهوزش اهالی
داههوت بهه ژرفاندیشههی در جریههان تعلههیم و تربیههت
دانشجویان و پرهی از ساد پنداری و سطحیناهری اسهت.
در این ژرف اندیشی ابور از الی های سطحی اتفاقاتی که
در ک س های درس و محیط دانشاا رخ مهیدههد و پهی
بردن به امهق ارهرات ایهن اتفاقهات به ویهژ بهر ناهرش
دانشههجویان ب ه دانشههاا ضههروری اسههت .ناههرش منفههی
دانشجویان ب دانشاا پیشبینی نشد و مطابق بها اراد و
خواست مسئولین دانشاا و سیستم آموزش االی نیسهت
و تدبیر خاصی برای جلوگیری از آن در نظر گرفته نشهد
اسههت؛ بنههابراین ضههرورت بررسههی اوامههل ایجادکننههد
نارشهای منفی دانشجویان ب دانشاا احساس میشود.
شاخصهای تشخیص برنامه درسهی پنههان در ایهن
مقال ابارتند از:
 -1ارتباط متقابل ااوای هیئهت المهی و دانشهجویان
 -2روابط میانفردی کارکنان با دانشهجویان و بها یکهدیار
 -3روابط میانفردی دانشجویان با یکدیار  -4شهیو ههای
تههدریس و ارزشههیابی  -9محتههوای کتههابهههای درسههی
 -6سههاختار اجتمههاای و اداری دانشههاا  -7نحههو لبههاس
پوشههیدن و وضههعیت ظههاهری ااوههای هیئههتالمههی و
دانشجویان  -2معماری و کیفیهت سهاختمان و تجهیه ات
فی یکی دانشاا .
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شاخصهای تشخیص برنام درسی پنهان با استفاد از
نظر صاحب نظران و متخصصان حوز برنام درسی پنههان
استخراج شد است .با توج ب اینک برنام درسی پنههان
اکتشافی است و مهمترین و اصلی ترین اب ار تشهخیص آن
مشاهد مستقیم است .فر های مشهاهد سهنب بها کمه
صاحبنظران این حهوز سهاخت شهد و روایهی آن مهورد
تأیید قرار گرفت و در ی مطالع مقدماتی ب کهار گرفته
شد .برای تعیین روایی ساز از تحلیل ااملی استفاد شهد.
ضریب پایایی نی از طریق ضریب آلفی کرانباخ محاسهب و
 97/0ب دست آمد.
منظور از ااطف مربوط ب دانشاا در ایهن مقاله یه
حالت یا میل امومی مثبت و یا منفی نسبت ب دانشهاا
ااوا هیئت المی کارکنهان دانشهاا و سهایر دانشهجویان
است.
روش پژوهش

روش پژوهش آمیخت یا ترکیبی بهود .در بخهش کم،هی از
روش پیمایشی از نوع مقطعی ب منظور گهردآوری داد هها
دربار «ااطف نسبت ب دانشاا » استفاد شهد .در بخهش
کیفههی نیهه از روش بررسههی مههوردی بههرای جمههعآوری
اط اات در مورد برنامه درسهی پنههان اسهتفاد گردیهد.
مورد یا «واحد تحلیل» در این پژوهش دانشهاا پیها نهور
مرک سمنان بود.
جامع آماری پژوهش حاضهر کلیه مراکه دانشهااهی
دانشاا پیا نور در نیمسال اول و دو سال تحصهیلی -99
 1394بود .از میان مراک مختلف دانشااهی با استفاد از
روش نمونهه گیههری هدفمنههد مرکهه سههمنان و از میههان
رشت ههای تحصهیلی مختلهف رشهت ههای روان شناسهی
مشاور و الو تربیتی انتخاب شدند .الت انتخهاب مرکه
سمنان و رشت های روانشناسی و الو تربیتهی ایهن بهود
ک پژوهشار اوو هیئهتالمهی ایهن دانشهاا در رشهت

روانشناسی تربیتی بهود؛ بنهابراین مهیتوانسهت اط اهات
امیقتری را ب دست آورد .ضمن اینک حوهور پژوهشهار
ب انوان اامل مداخل گر محسوب نمیشد.
برای انتخاب ک سههای درس بها روش نمونه گیهری
هدفمند ک سههای درسهی انتخهاب شهدند که ااوهای
هیئههتالمههی ایههن دانشههاا در آن کهه سههها تههدریس
میکردند .در مجمهوع  19که س درس انتخهاب شهدند و
پرسشههنام «ااطفهه نسههبت بهه دانشههاا » بهه تمههامی
دانشجویان این ک س ها ک در مجموع  104نفر میشدند
داد شد.
برای جمعآوری اط اات متناسب بها ماهیهت موضهوع
پژوهش و روش تحقیهق مهورد اسهتفاد از اب ارههای زیهر
استفاد شد -1 :پرسشنام «ااطف نسهبت به دانشهاا »
 -2فر های درج بندی مشاهد سنب و روش واقعه ناهاری
 -3مصاحب بها روش سهؤاالت بهاز استانداردشهد و روش
گفتوگوهای دیررسمی .بهرای سهاختن اب ارهها از مبهانی
نظری و نظر ااوای هیئتالمی رشهت ههای روانشناسهی
تربیتی و برنام ری ی درسی استفاد شد .اب ارهای سهاخت
شد قب ً توسط محقق در چهار نوبت اجرا و ضریب روایی
و پایایی اب ارها محاسب شد بود تها بهرای اجهرای نههایی
آماد شود .پایایی اب ار سنجش ااطف نسبت به دانشهاا
برابر  0/72شد .برای تعیین پایایی «اب ار سهنجش برنامه
درسی پنهان» داد ههای کیفهی حاصهل از مشهاهد هها و
مصاحب ها ب داد های کم،هی تبهدیل شهد و ابهارتههای
تکراری حذف گردید .در فر نهایی از  142ابهارت 140
ابارت باقی ماند.
بههرای تعیههین پایههایی از روش ضههریب آلفههای کرانبههاخ
( )Cronbach Coefficient Alphaاسههتفاد شههد .نتههایب
پایایی آزمون در جدول ( )1گ ارش شد است.

جدول  .3ضریب پایایی برنامه درسی پنهان

تعداد سؤاالت

میانگین

انحراف استاندارد

ضریب پایایی

041

479/99

29/99

1/974
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در این پژوهش به منظهور بررسهی روایهی سهاز ابه ار
سنجش برنام درسی پنهان از تحلیل ااملی استفاد شد.

تحلیل کمّی یافتههای پژوهش

در ابتدا شاخصهای آمهاری توصهیفی مؤلفه ههای برنامه
درسی پنهان ارائ شد است.

جدول  .1محاسبه میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای برنامه درسی پنهان

مؤلفهها 


تعداد

دامنه

حداقل

حداکثر

میانگین

ارتباط متقابل اعضای هیئتعلمی و دانشجویان

انحراف
استاندارد

واریانس

09

92/11

01/11

042/11

94/9474

10/01990

999/211

09

79/11

97/11

011/11

12/4900

09/14490

120/994

شیوههای آموزش و ارزشیابی در دانشگاه پیامنور

09

90/11

01/11

040/11

91/9010

11/10444

0129/901

روابط میانفردی دانشجویان با یکدیگر

09

97/11

1/11

97/11

01/9119

7/91100

19/929

روابط میانفردی کارکنان با دانشجویان

09

012/11

1/11

012/11

04/1101

92/04117

204/909

روابط میانفردی کارکنان با یکدیگر

09

001/11

1/11

001/11

47/2947

41/91109

0170/711

ارتباط متقابل اعضای هیئتعلمی با دانشجویان
ضعیف و قوی

همانگون ک مشاهد میشود میاناین مؤلف ارتباط
متقابل ااوای هیئتالمی و دانشجویان از سایر مؤلف هها
باالتر بهود و مؤلفه ارتبهاط میهان فهردی دانشهجویان بها
یکهدیار از میههاناین کمتههری نسههبت به سههایر مؤلفه ههها
برخوردار بود است.
سههپس میههاناین و انحههراف اسههتاندارد مت یههر ااطف ه
نسبت ب دانشاا محاسب شد .تعداد آزمودنیها  104نفهر
بودنهههد .میهههاناین  69/97و انحهههراف اسهههتاندارد 11/22

محاسب شد .حهد متوسهط پرسشهنام اهدد  90بهود و از
آنجایی ک میاناین محاسب شد ب رگتر از حهد ،متوسهط
پرسشنام بود ااطف دانشجویان نسبت ب دانشاا مثبت
بود.
سههپس بههرای تعیههین تفههاوت معنههاداری بههین کلیهه
مؤلف های برنام درسی پنهان از تحلیل انداز گیری مکهرر
ی راه استفاد شد ک نتایب این تحلیهل در جهدول ()4
گ ارش شد است:

جدول  .1نتایج تحلیل اندازهگیری مکرّر برای تعیین تفاوت معناداری بین کلیه مؤلفههای برنامه درسی پنهان

اثر 

مجموعمجذورات 

درجةآزادی 

میانگینمجذورات  نسبت  Fسطحمعناداری 

یاسهایبرنامهدرسیپنهان 
خردهمق 

 81548/680

5

 40961/046

 16/508

 6/666

خطا 

 14256/611

 65

 140/060





همان طور که در جهدول ( )4مشهاهد مهی شهود ارهر
مؤلف های برنامه درسهی پنههان در سهط اطمینهان 99
درصد معنادار است؛ ب ابارتی بین میاناینهای  7مؤلفه
برنام درسی پنهان تفاوت معناداری وجود دارد .در ادامه

با توج ب اینک ارر مؤلف ها در سط اطمینان  99درصهد
معنادار است با آزمهون تعقیبهی شهف به بررسهی تفهاوت
دوب دوی معنادار بین مؤلف هها پرداخته مهیشهود .نتهایب
آزمون تعقیبی شف در جدول ( )9آورد شد است:
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هیئتعلمیو
ارتباطمتقابلاعضای 
دانشجویان 

هیئتعلمیبا
ارتباطمتقابلاعضای 
دانشجویانضعیفوقوی 

یوههایآموزشوارزشیابیدردانشگاه
ش 
یامنور 
پ 

هیئتعلمیودانشجویان 
ارتباطمتقابلاعضای 
هیئتعلمیبادانشجویانضعیفوقوی 
ارتباطمتقابلاعضای 
یامنور 
یوههایآموزشوارزشیابیدردانشگاهپ 
ش 
یانفردیدانشجویانبایکدیگر 
روابطم 
یانفردیکارکنانبادانشجویان 
روابطم 
یانفردیکارکنانبایکدیگر 
روابطم 








 6/666






 6/666  6/666  6/080
 6/424  6/666  6/664
 6/664  6/666

 6/666









یانفردیدانشجویانبایکدیگر 
روابطم 

یانفردیکارکنانبادانشجویان 
روابطم 

اجتماعی 

یانفردیکارکنانبایکدیگر 
روابطم 

جدول  .4نتایج آزمون تعقیبی شفه بین مؤلفههای برنامه درسی پنهان

 6/666
 6/646
 6/666
 6/666
 6/241
 4/666

در مرحل بعد ضریب همبسهتای مؤلفه ههای برنامه
درسی پنهان و «ااطف نسبت ب دانشاا » محاسب شد.
جدول  .1ضریب همبستگی

خطایاستانداردبرآورد 
 41/40915

یلشده 
ضریبتعیینتعد 
 -6/660

ضریبهمبستگی 
 6/0246

ضریبتعیین 
 6/185

جدول  .2جدول رگرسیون

مدل 
رگرسیون 
باقیمانده 
مجموع 

مجموعمجذورات 
 4181/860
 2268/560
 1592/184

درجهآزادی 
6
 44
 48

مجذوراتمیانگین 
 496/096
 266/661


F

 6/985



سطحمعناداری 
 6/188



جدول  .1جدول ضرایب

مدل 
مقدار ثابت
ارتباط متقابل اعضای هیئتعلمی و دانشجویان
ارتباط متقابل اعضای هیئتعلمیی بیا دانشیجویان
ضعیف و قوی
شیوههای آموزش و ارزشیابی در دانشگاه پیامنور
روابط میانفردی دانشجویان با یکدیگر
روابط میانفردی کارکنان با دانشجویان
روابط میانفردی کارکنان با یکدیگر
محیط فیزیکی

ضرایبغیراستاندارد 
خطایاستاندارد 
B
094/099
-07/209
1/909
1/107

ضرایباستاندارد 

1/717

-1/410
0/994

سطح
معناداری 
1/100
1/947

-1/101

1/020

-1/179

-1/110

1/711

-1/921
-1/910
-1/000
1/011
1/904

1/910
0/111
1/971
1/002
1/291

-1/104
-1/091
-1/911
1/121
1/109

-0/099
-1/271
-1/491
1/240
0/001

1/902
1/410
1/172
1/401
1/922

Beta

t
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همان طور ک در جداول فو نشهان داد شهد اسهت
ضریب همبستای چندگان بین مؤلف های برنامه درسهی
پنهان و ااطف نسبت ب دانشاا برابر  0/621است ک بها
توج ب مقدار  Fو سط خطای محاسهب شهد معنهیدار
نیست .با این حال ضریب تبیین نیه برابهر  0/329اسهت.
بدین ترتیب مشخص مهیشهود که  32/9درصهد ااطفه
نسبت ب دانشاا متأرر از مؤلف های برنام درسهی پنههان
است .بدیهی است سایر درصد ت ییرات این مت یر ناشی از
خطا و مت یرهایی است که محقهق انهداز نارفته اسهت.
همچنین در جدول ( )2ضرایب رگرسهیونی نیه محاسهب
شد هیچی از مؤلف ها معنادار نبهود انهد .بها ایهن حهال
ضرایب استاندارد محاسب شد نشان میدهد که محهیط
فی یکی دانشاا روابط میانفردی دانشجویان با یکدیار و
ارتباط متقابل ااوای هیئتالمی با دانشجویان ب ترتیهب
سهم بیشهتری در پهیش بینهی مت یهر ااطفه نسهبت به
دانشاا را داشت اند.
تجزیهوتحلیل کیفی یافتههای پژوهش

 ارتباط متقابل اعضای هیئت علمی و دانشجویان .اکثهرااوای هیئت المهی (رشهت ههای روانشناسهی الهو
تربیتی و مشاور ) دانشاا روابط و تعام ت مثبتهی بها
دانشجویان داشتند .همه ااوهای هیئهتالمهی دارای
مدر دکترای تخصصی در رشت ههای روانشناسهی و
مشاور بودند؛ بنابراین تکنی ها و روش های برقهراری
ارتباط میان فردی مطلوب را دانست و ت ش میکردند
ک این تکنی ها را در تعام تشان با دانشجویان بکهار
بایرند .پژوهشار شاهد بود ک در روز معلم بیشهترین
می ه ان تقدیرنام ه ههها و اهههداء گههل و هههدایا از طههرف
دانشجویان رشهت ههای روانشناسهی و مشهاور بهرای
ااوای هیئتالمهی بهود که موجهب تعجهب ااوهای
هیئت المی سایر رشت ها و کارکنان دانشاا شد بود.
بیشترین می ان مراجع دانشهجویان به اتها ااوهای
هیئتالمی و اساتید مداو رشهت ههای روانشناسهی و
مشاور بود .این مراجعات هم بیشتر ب دلیهل بررسهی

مشههک ت شخصههی و خههانوادگی و نه به دلیههل رفههع
اشکاالت درسی و یا انجا تحقیق و پژوهش بود.
از آنجایی ک اکثر ااوای هیئهتالمهی ایهن دانشهاا
سههاکن تهههران بودنههد دانشههجویان بههرای رفههع مشههک ت
شخصی و خهانوادگی خهود تمایهل بیشهتری به برقهراری
ارتباط با این اساتید داشتند .حتی بسیاری از دانشهجویان
ب دلیل نداشتن ااتماد ب تخصهص و رازداری مشهاوران و
روان شناسان مراک مشاور و رواندرمانی و ترس و نارانی
از افشاء مشک تشان در سط شهرسهتان تمایهل داشهتند
مشک تشان را با ااوای هیئتالمی ساکن تههران مطهرح
کننههد .طههرح مسههائل و مشههک ت شخصههی از طههرف
دانشجویان موجهب ایجهاد ارتبهاط اهاطفی و امیهق بهین
ااوای هیئتالمی و دانشجویان در این دانشاا شد بود.
برقراری این ارتباطات ااطفی موجب اف ایش نارش مثبت
ب دانشاا شد و ا ق دانشجویان را ب آمدن ب دانشاا
زیادتر کرد بود ب گون ای ک بسیاری از دانشهجویان که
ب رشت تحصیلی خود هم ا ق ای نداشتند ب آمدن به
دانشاا و برقراری تعامل با ااوای هیئتالمی ا ق منهد
بودند .در این میان حتی دانشجویان سایر رشت ههای ایهن
دانشاا هم با ااوای هیئت المی رشت های روان شناسهی
و مشاور ارتباط ن دی و خوبی برقرار میکردند و بهدین
ترتیب نسبت ب دانشاا نارش مثبتتری پیدا میکردند.
یافت های این بخش از پژوهش با یافت های به دسهت
آمهد از پهژوهشههای فیلیهپس و بانهد ( & Philips, V
 )Bond, C, 2004و بهت ( Bath, Smith, Stein, Swann,
)Shephard, 2004؛ همخهوانی دارد .ایهن پژوهشهاران در
پژوهشهای خود نشان دادند آموزش مهارتهای برقهراری
ارتباط و آماد کردن دانشجویان بهرای زنهدگی در دنیهای
واقعی و حل مسائل و مشک ت شخصهی از اههداف بسهیار
مهمی است ک بهتر است مؤسسات آموزش االی ب جهای
تمرک بر روی آموزش دروس تخصصی به آنهها بپردازنهد.
این پژوهشاران نشان دادند ک یکی از جنب ههای مثبهت
برنام درسهی پنههان آمهوزش هنجارهها و قوااهد اساسهی
زنههدگی اسههت ک ه در مؤسسههات آمههوزش اههالی ب ه طههور
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دیرمستقیم ب دانشجویان آموزش داد می شود گرچ این
هنجارها و قوااد ج ء برنام درسی رسمی و صهری نظها
آموزش االی نیست.
 روابط میان فردی کارکنان با دانشجویان و با یکددیگر.روابط میان فردی ااوای هیئتالمی با یکدیار خهوب
بود و در حد رضایتبخش و مطلوبی بود .بهین برخهی
از ااوای هیئت المی روابط صهمیمان ای برقهرار بهود.
ب ویژ ااوای هیئتالمی ساکن تهران ک با یکهدیار
در خواباا زندگی میکردند .روابط میانفردی ااوهای
هیئتالمی با کارکنان هم توأ با احترا بود و روابهط
تقریباً رضایتبخش و خهوب بهود .روابهط میهانفهردی
کارکنان با یکدیار هم خوب و صمیمان بود .گرچ در
برخی موارد دلخوری ها و رنجش هایی وجود داشت ک
این دلخوریها اکثراً ب دلیل حجم زیاد کار و ناهرفتن
دستم د کافی در مقابهل کهار ارائه شهد بهود .روابهط
کارکنان با دانشجویان تقریباً خوب بود .ولی به دلیهل
حجههم زیههاد مراجعه دانشههجویان و کمبههود پرسههنل و
نیروی کافی گهاهی تعهام ت منفهی ایجهاد مهی شهد.
بیشههترین میهه ان تعههام ت منفههی بههین کارکنههان و
دانشجویان در ایا امتحانات و در جلسات امتحانی بود
ک گاهی برخورد تند و خشونت آمی با دانشجو صورت
م هیگرفههت .ب ه دلیههل کمبههود نیههروی کههافی در ایهها
امتحانهههات ههههیچکهههدا از بخهههشهههها از جملههه
فههارغالتحصههی ن آمههوزش کتابخانهه فرهناههی و
دانشجویی پاسخاوی دانشهجویان نبهود و درب اکثهر
اتا های کادر اداری بست بود و تقریباً همه کارکنهان
ب انوان مراقب امتحهانی در جلسهات امتحهان حوهور
داشتند .در سایر اوقات ههم به دلیهل کمبهود نیهروی
انسهههانی متخصهههص و کارآمهههد و اسهههتفاد از کهههار
دانشههجویانی کهه هههیچ الههم و اط اههی در زمینهه
برنامهه ریهه ی درسههی نداشههتند بخههش آمههوزش و
برنامه ری ه ی درسههی پاسههخاوی دانشههجویان و حتههی
ااوای هیئتالمی و اساتید مداو نبود درب اتها از
پشههت قفههل شههد تلفههنههها پاسههد داد نم هیشههد و

درصورتیک استاد و یا دانشجویی برای گهرفتن پاسهد
اصههرار م هیورزیههد مههورد تههوهین و ب هیاحترامههی قههرار
میگرفت .در بخش خدمات هم تنها یه نفهر نیهروی
رابت ب انهوان آبهدارچی و نظهافتچی وجهود داشهت و
گاهی از ی یا دو نفر نیروی کمکی به صهورت موقهت
استفاد میشد .این تعداد جواباوی تقاضهاهای ااوهاء
هیئههتالمههی اسههاتید مههداو و دانشههجویان نبههود و
زمین های تعام ت منفی ایجاد میشد .کمبود پرسهنل
ب ویژ در بخش آموزش و خدمات زمینه ههای ایجهاد
ناههرش منفههی ب ه دانشههاا را در دانشههجویان ایجههاد
میکرد.
این یافته پهژوهش بها یافته ههای پهژوهش چهالکلی
( )Chalkly, 2006و فتحههی واجارگهها و واحههد چوکههد
()Fathi Vagargah & Vahed Chokadeh, 2006
همخوان است .چالکلی ( )Chalklyدر پژوهش خود نشهان
داد پرورش کاران آموزش االی بیشترین هدفشان آمهوزش
دانش و مهارتها برای ورود ب بازار مشادل اسهت و ارزش
کمتری را برای نحهو ناهرش دانشهجویان به دانشهاا و
سیستم آموزش اهالی قائهل هسهتند .فتحهی و اجارگها و
واحد چوکد نشان دادند ک دیوان ساالری اداری دانشاا
ااملی مؤرر در شکلگیری برنامه درسهی پنههان و نحهو
نارش دانشجویان ب دانشاا است.
 روابط میانفردی دانشجویان با یکدیگر .از آنجایی کهدر دانشاا پیا نور سیسهتم آمهوزش از را دور اسهت
روابط میانفردی دانشجویان با یکدیار کمتهر از سهایر
دانشاا هاسهت .دانشهجویان تنهها در بعوهی از دروس
مانند «مشاور خانواد » که بها یکهدیار کهار گروههی
مههیکردنههد روابههط ن دیهه تههری داشههتند .برخههی از
دانشجویان هم که در تشهکلههای دانشهجویی ماننهد
انجمههن روانشناس هی بهها یکههدیار همکههاری داشههتند
تعههام ت بیشههتری بهها هههم داشههتند .در دروسههی ک ه
زمین ههای رقابهت گروههی بهرای دانشهجویان فهراهم
میشد و از دانشجویان خواست میشد که به صهورت
گروهههی بههر روی مههواد درسههی کههار کننههد میهه ان
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ا ق مندی دانشجویان به آن درسهها و به دانشهاا
بیشتر می شد .یافت های پژوهش حاضر بها یافته ههای
پژوهش ویتههال ( )Waite Hall, 2008و ههایسهای
چانه و اسهمیت ()Hsieh Chang & Smith, 2008
همخوانی داشت.
ویههتهههال ( )Waite Hallک ه ب ه بررسههی تعههام ت
دانشجویان در دور ههای آمهوزش از را دور پرداخهت به
ایههن نتیج ه رسههید کهه در دروسههی ک ه امکههان تعامههل
دانشجویان با یکدیار فراهم میشد دانشهجویان احسهاس
رضایت بیشتری نسهبت به دور ههای آمهوزش از را دور
نشان میدادند.
هایسای چان و اسمیت ()Hsieh Chang & Smith
نیه که ماننهد ویهتههال ( )Waite Hallبه پهژوهش در
دور های آموزش از را دور پرداختند نشان دادنهد زمهانی
ک زمینه ههای تعهام ت دانشهجویان بها یکهدیار فهراهم
می شود دانشجویان احساس رضایت بیشهتری نسهبت به
دور های آموزش از را دور نشان میدهند.
 شیوههای آموزش و ارزشدیابی .در دانشهاا پیها نهورشیو ههای آمهوزش و ارزشهیابی بها سهایر دانشهاا هها
متفاوت بود .تعداد ک سههای آموزشهی بسهیار کهم و
حجم کتاب ههای درسهی زیهاد و محتهوای دروس نیه
نسبتاً سناین بود .سیستم آمهوزش از را دور به ویهژ
برای دانشجویانی ک شهری پرداخت کرد و ب صهورت
حووری ربت نا کرد بودند جها نیفتهاد بهود و در
درسههتی از کهه سهههای آموزشههی نداشههتند .هههدف
ک سهای آموزشی رفع اشکاالت درسی مطرح شد از
طرف دانشجویان بود درحهالی که ادلهب دانشهجویان
بدون آمهادگی قبلهی وارد که س درس شهد و ههیچ
پ هیشمطالع ه ای نداشههتند .طبیعت هاً دانشههجویانی ک ه
پیشمطالع نداشتند سؤالی را هم مطرح نمیکردند و
کام ً نقش منفعل داشتند .دانشجو انتظار داشهت که
اسههتاد در همههان وقههت کههم تمهها مطالههب درسههی را
آموزش دهد .استاد هم تحهت فشهار روانهی زیهاد قهرار
گرفت زیرا مجبور بود کتابی را ک در سایر دانشاا هها

در  16-17جلس آموزش میدهد در طول مدت  4تها
 6جلس تما کند .تدریس حجم فشهرد مطالهب جه
با روش سخنرانی آن هم بهدون راایهت تکنیه ههای
ایههن روش امکههانپههذیر نبههود .هههیچیهه از اصههول
روانشناسی یادگیری و تربیتی و روشهای سهنجش و
ارزشیابی در رابط با شهیو ههای آمهوزش و ارزشهیابی
راایت نمیشد.
برخی از سؤاالت آزمونها استاندارد نبود و برخی تنهها
محفوظههات ب هیارزش دانشههجویان را مههورد ارزیههابی قههرار
میداد .شیو ارزشیابی ب صورت آزمونههای بسهت پاسهد
بود و یادگیرندگان را ب یادگیری اط اات ج ئی و حفظ
اط اات بیارزش تشویق مهیکهرد .ایهن شهیو ارزشهیابی
بسیار ماشینی مکانیکی و دیرانسهانگرایانه بهود و در آن
تفاوتهای فردی در نظر گرفت نشد و ت شهای دانشجو
دید نمیشد .ضمن آنک اگر دانشجو ب دالیلی در آزمهون
پایان تر شکست میخورد ت شههای دانشهجو در طهول
تر مشاهد نمیشد .این شیو ههای آمهوزش و ارزشهیابی
زمین های نارش منفی نسبت ب سیسهتم آموزشهی از را
دور را ایجاد میکرد.
یافت های پژوهش حاضر بها یافته ههای پهژوهشههای
اُرنسترین و السهلی ()Ornstrein & lassly, 2000؛ لنه
()Leng, 2002؛ هههههاو ( )Howe, 2003و شههههپرد
( )Shephard, 2005مطابقت داشت .ایهن پژوهشهاران در
پژوهشهای خود نشان دادند ک چاونای فرایند تهدریس
و ارزشیابی و ب طور کلی چاونای شهیو ههای آمهوزش در
مؤسسات آموزش اهالی از جمله اوامهل بسهیار مهؤرر در
ایجاد نارش دانشجویان نسبت ب دانشاا است.
 محتوای کتاب های درسی .محتوای کتاب های درسهیو منابع آموزشی در دانشهاا پیها نهور بهرخ ف سهایر
دانشاا ها از طرف سازمان مرکه ی تعیهین شهد و در
تما دانشاا های پیا نور کشور یکسان بهود .محتهوای
اکثههر ایههن کتههابههها تمههامی سرفصههل دروس را در
برمیگرفت و جامع و کامل بود و ب صهورت خودخهوان
تهی شد بود.
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از نظر دانشجویان محتوای کتاب های درسهی نسهبتاً
خوب و مناسب بود .ولی محتوای برخی از کتابهها ماننهد
کاربرد آزمونهای روانی آمهار و روش تحقیهق به صهورت
خودخوان نبود و توضیحات کافی نداشت و بدون حوهور
در کهه س قابههل در و فهههم نبههود .محتههوای برخههی از
کتاب ها هم بسیار سناین بود و در حد مقطع کارشناسهی
نبود .این در حالی بهود که از نظهر دانشهجویان محتهوای
برخههی دیاههر از کتههابههها ماننههد «مشههاور خههانواد »
«روانشناسهههی جنهههایی» «روانشناسهههی سههه مت»
«روانشناسی یادگیری» و «ت ییر و اص ح رفتار» خوب و
جالب بود و از مطالب آن میتوانستند برای ارتقای س مت
روان بهبههود تکنی ه هههای مطالع ه و یههادگیری اف ه ایش
رضایتمندی زناشویی و تربیت فرزندان استفاد کنند.
بحث و نتیجهگیری

نتایب یافت های این قسمت بها نتهایب یافته ههای پهژوهش
کهوآن و چهییها هها ()Kuo-An,H & Chia-Hao, 2008
م الن هین و پدریب ( )2009همخوانی داشت.
کوآن و چییا هها ( Kuo-An, H & Chia-Hao, Y,
 )2008در مطالع خود ب نتایب زیر دسهت یافتنهد :زمهانی
ک محتوای مطالب درسی دانش آموزان را برای مقابله بها
مسههائل و مشههک ت روزمههر در زنههدگی آمههاد م هیکنههد
دانشآموزان ب این محتوا ا ق مندتر میشوند.
مه النه ههین و پههدریب ( & Mc Longhin, M
 )Padraig, M,N, 2009در پههژوهش خههود یههادگیری بههر
اساس پرسشاری و سیستم آموزش محتوامحور در مقابهل
یادگیرند محور و معلممحور را بررسی کردند .آنها به ایهن
نتیجهه رسههیدند زمههانی کهه محتههوا کههاربردی باشههد و
دانههشآمههوزان در مقابههل محتههوا منفعههل نباشههند میههران
ا ق منهدی به محتهوا و میه ان یهادگیری آنهها افه ایش
مییابد.
 ساختار اجتماعی و اداری دانشگاه .یافت های حاصل ازتحلیل مصاحب ها نشان داد ک در مجموع بسهیاری از
دانشههجویان از وضههعیت قههوانین و مقههررات حههاکم بههر
دانشاا احساس رضایت داشتند .در این میان برخی از

دانشجویان اظهار نارضایتی مهیکردنهد .به نظهر آنهها
برخههی از قههوانین و مقههررات ضههروری نبههود و موجههب
نارش منفی نسبت ب دانشاا میشد .به طهور نمونه
یکههی از قههوانینی کهه موجههب نارضههایتی بسههیاری از
دانشجویان شد بهود ایهن قهانون بهود که تها شههری
دانشاا را ب طور کامل واری نکننهد نمهیتواننهد وارد
سیستم گلستان شد و نمرات درسی خهود را ببیننهد؛
بنابراین اگر مشکلی در نمرات میان تهر و پایهان تهر
آنها باشد فرصت ااتراض را از دست میدهند.
طبههق نظریهه کارکردگرایههان مشههک ت رفتههاری در
آموزشاا از تنبی قوانین و مقررات خشه و دیرمنطقهی
و تقاضههاهای نههامعقول از یادگیرنههدگان ناشههی م هیشههود.
تداایگرایان هم معتقدند ک قوانین و مقررات دیرمنطقی
موجب ایجاد نارش منفی ب محیط آموزشهاا مهیشهود.
یافت های پژوهش حاضر با یافته ههای پهژوهش چهالکلی
( )Chalkley, 2006هماا است .چهالکلی ( )Chalkleyدر
پژوهش خود نشان داد ک برخی از دانشجویان از سهاختار
اجتمههاای و اداری دانشههاا و وضههعیت قههوانین و مقههررات
رضایت ندارند و این نارضایتی بر روی نحو نارش آنها به
دانشاا اررات نامطلوبی گذاشت است.
 -نحددوه لبدداش پوشددیدن و وضددعیت ضدداهری اعضددای

هیئددتعلمددی و دانشددجویان .تحلیههل مصههاحب ههها بهها
دانشههجویان نشههان داد ک ه ادلههب دانشههجویان دختههر
معتقدند ک وضهعیت ظهاهری تمیه و مرتهب بهودن
شی پوشی و تنوع در وضعیت لباس پوشیدن ااوهای
هیئت المی نشان دهند ا ق استاد ب ک س درس و
دانشاا و اهمیت و احترامهی اسهت که اسهتاد بهرای
دانشجویان و دانشهاا قائهل اسهت و نه تنهها موجهب
محبوبیت بیشهتر اسهتاد شهد بلکه موجهب افه ایش
نارش مثبت ب دانشاا میشود .براکس ساد پوشهی
بیش از حد ااوای هیئتالمی و پوشیدن لباسههایی
با رن های تیر و یکنواخت پوشیدن و اهد تنهوع در
پوشش ظاهری نشاندهنهد نداشهتن ا قه و انایه
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زیاد ب ک س درس و دانشاا است و موجهب کهاهش
محبوبیت استاد و کاهش ا ق ب دانشاا میشود.
از نظر دانشجویان قوانین و مقهررات سهخت در مهورد
نحو پوشش دانشجویان ب ویهژ تهذکر شهفاهی در مهورد
نحو پوشش و آراستای ظاهری دانشجو در حوور سهایر
دانشجویان موجب تحقیر دانشجو و کاهش ااتمادب نفهس
او شد و یکی از اوامل بسیار مهم و مؤرر در ایجاد نارش
منفی دانشجویان ب دانشاا است .یافت های ایهن قسهمت
از پژوهش با یافت های پژوهش های سباستین و برای سهتو
( )Sebastian, R.J & Bristow, D, 2008پار دیرادو و
کهالوگرو ( Park, L.E & Diraddo, A.M & Calogero,
 )R.M, 2009و بیههانفههر ( )Bayanfar, 2010همخههوانی
داشت.
سباستین و برایستو ()Sebastian & Bristow, 2008
در پژوهش های خود نشان دادند ک دانش آمهوزان تمایهل
ب پوشیدن لباسهای زیبها در مدرسه داشهتند و دوسهت
داشتند یونیفور مدرس زیبا باشد و یکی از دالیل دوست
داشتن مدرسه را یهونیفر زیبهای مدرسه مهیدانسهتند.
همچنین آنها تمایل داشتند معلمها و سایر کادر آموزشهی
هم لباس های زیبا ب تن داشت باشهند .ایهن پژوهشهاران
بههین سههب لبههاس پوشههیدن معلههم و نحههو تعههام ت
دانشآموزان با آنها اررات مثبت و معنیداری را یافتند.
پار و همکاران ( )Park et all, 2009هم در پهژوهش
خود نشان دادند سب لباس پوشیدن ااوای هیئتالمی
و دانشهههجویان بهههر روی دانشهههجویان دختهههر بیشهههتر از
دانشجویان پسر مهؤرر اسهت و آنهها به وضهعیت ظهاهری
خودشان و اساتیدشان حساستر هستند.
بیانفر در رسال دکتری خود ک بر روی دانشآمهوزان
دختر مقطع سو راهنمایی انجا داد بود ب ایهن نتیجه
رسید ک مدل و رن یونیفور مدرس یکی از اوامل مهم
در نارش مثبت و یا منفی دانشآموزان نسبت ب مدرسه
است .ضمناً یکی از موارد درگیهری مسهئوالن مهدارس بها
برخههی از دانههشآمههوزان اههد راایههت قههوانین و مقههررات

یونیفور مدرس و نحو آراسهتای ظهاهری دانهشآمهوزان
است.
 -معمدداری و کیفیددت سدداختمان و تجهیددزات فیزیکددی

دانشددگاه .دانشههاا سههاختمان نههو و جدیدالتأسیسههی
داشت .فوای ک سهای درس ب رگ بود و به دیهر از
ک سهای واقع در زیرزمین سایر ک سها از نظر نهور
و روشنایی در وضعیت مطلوبی بودنهد .امکانهات تخته
وایت بُرد و ویدئو پروژکتور در تمها که سهها وجهود
داشت .امکانات کتابخان و سایت در حد نسبتاً مطلوبی
بود .بااینحال اکثهر دانشهجویان از تجهیه ات فی یکهی
دانشاا اظهار نارضایتی مهی کردنهد .مهوارد نارضهایتی
دانشجویان و ااوهای هیئهت المهی ابهارت بودنهد از:
امکانات ضعیف کتابخان از نظر کتهاب مجله المهی-
پژوهشی طرح های تحقیقاتی پایهان نامه کارشناسهی
ارشد و دکتری نداشتن سالن و مکان مطالع امکانات
ضعیف سایت امکانات و تجهی ات ضعیف انجمن ههای
دانشجویی فقدان مکانی بهرای اسهتراحت دانشهجویان
در اوقههات بیکههاری نداشههتن سههلفسههرویس و سههالن
دذاخوری امکانات ضعیف فروشهاا و بوفه دانشهاا
کمبود سهرویس ههای بهداشهتی و آبخهوری کثیهف و
نامرتههب بههودن کهه سهههای درس و سههرویسهههای
بهداشتی در اکثر اوقات فقدان وسیل رفت وآمد بهرای
دانشجویان.
نتایب یافت های این قسمت از پژوهش بها توصهی ههای
نظری پردازان نوپیاژ ای انسانگرایانی چون آبراها مازلو و
روانشناسان تربیتی و نتایب پژوهشهای کامر و همکهاران
( Kumer, R & O'Malley, P.M & Johnston, L.D,
 )2008کامی ( )Kumis, 2009و بیهانفهر ( Bayanfar,
 )2010همخوانی داشت.
کامر و همکاران ()Kumer et allدر پژوهش خهود که
ب بررسی نقش محیط فی یکی در ایجاد مشک ت رفتهاری
دانشآموزان پرداختند ب این نتیجه رسهیدند که رابطه
معنهههیداری بهههین مشهههک ت رفتهههاری و پرخاشهههاری
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دانشآموزان و طراحی محیطهای فی یکی نامناسب وجهود
دارد.
کامی ( )Kumisهم مانند کامر ب بررسی اررات محیط
فی یکی که س درس و مدرسه بهر اخهت الت رفتهاری و
نمههرات پیشههرفت تحصههیلی دانههشآمههوزان بهها مشههک ت
یادگیری پرداخت و ب این نتیج رسید ک بین رفتارههای
پرخاشاران دانشآموزان بها طراحهی محهیطههای که س
درس و مدرس همبسهتای مسهتقیم و معنهیداری وجهود
دارد.
بیان فر ( )Bayanfarهم در رسال دکتری خود ب ایهن
نتیج رسهید که یکهی از اوامهل مههم و مهؤرر در ایجهاد
نارش مثبت و یا منفی ب مدرسه امکانهات و تجهیه ات
فی یکی مدرس است.
با توج ب یافت ها پیشنهادهایی ب منظور کاهش نقش
مؤلف های برنامه درسهی پنههان در ایجهاد ااطفه منفهی
نسبت ب دانشاا ارائ میشود:
 -1استخدا نیهروی متخصهص و به تعهداد کهافی در
بخش آمهوزش و برنامه ریه ی درسهی و نیهروی کهافی در
بخش خدمات الز و ضروری است -2 .ایجاد فرصت ههای
بیشههتری بههرای تشههکلههها انجمههنهههای دانشههجویی و
کارگا های آموزشی و همچنهین ایجهاد فرصهتههایی که
دانشجویان بتوانند ب صورت گروهی بهر روی مهواد درسهی
کار کننهد -3 .توجیه کهردن سیسهتم آمهوزش از را دور
ب ویژ برای دانشجویان ک به صهورت حوهوری ربهتنها
کرد اند -4 .تهی فیلم آموزشی برای تمها مهوارد درسهی
ب گون ای ک دروس ب صورت کامل تدریس شهود و ایجهاد
امکان برقراری ارتباط از طریق اینترنت و سایر وسهایل بها
استاد مربوط برای تمامی دانشهجویان -9 .ایجهاد امکهانی
ک هر دانشاا و مرک ی بتواند ب صورت مستقل و با توج
ب ظرفیتها و توانمندیههای دانشهجویان از آنهها آزمهون
بایرد -6 .تجدید نظهر محتهوای کتهاب ههای درسهی که
ب صورت خودخوان نبهود و توضهیحات کهافی نهدارد-7 .
تجدید نظر در قوانین و مقهررات لبهاس پوشهیدن و نحهو
آراستای ظاهری ااوای هیئت المی و دانشجویان -2 .در

اختیههار کتابخانهه قههرار دادن یهه نسههخ از طههرحهههای
تحقیقاتی توسط ااواء هیئهتالمهی انجها مهیگیهرد در
اختیار کتابخان قرار گیرد ب گون ای ک امکهان دسترسهی
ااواء هیئهتالمهی و دانشهجویان به آنهها فهراهم شهود.
همچنین درخواست ارسهال مجله از مجله ههای المهی-
پژوهشی .فراهم سازی فوایی برای استراحت دانشجویان و
تأسیس سالن دذاخوری.
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