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 درسی برنامه یها مؤلفه یبند رتبه حاضر پژوهش از هدف چکیده:

 و دانشجو، تعامالت استاد ارزشیابی،روش  تدریس، روشپنهان )

 علمی هیروح دانشگاه، اجتماعیجو  فیزیکی، و کالبدی یفضا

 شان تی( ازنظر اهممقررات و نیقوان دروس، یمحتوا دانشجویان،

 علوم دانشکده دانشجویان دیدگاه از علمی هویت یریگ شکل در

 .بود 1394-1395 تحصیلی سال در بهشتی شهید دانشگاه تربیتی

پیمایشی و جامعه آماری کلیه  -توصیفی از نوعپژوهش  روش

دانشجویان زن و مرد رشته علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی 

(95=Nکه ) عنوان بهنفر  76ان تعداد با استفاده از جدول مورگ 

ی آور جمع ابزار نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب گردید.

 گانه پنجگویه با مقیاس  32اطالعات پرسشنامه محقق ساخته شامل 

لیکرت بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط کارشناسان و 

و پایایی آن از طریق روش ضریب آلفای کرونباخ  دییتأاساتید 

در سطح آمار  ها داده لیوتحل هیتجزحاسبه گردید. جهت ( م84/0)

از ی استنباطو در سطح آمار  درصد( ،نیانگیم فراوانی،از )توصیفی 

 -ساده، آزمون من خطی رگرسیون اسپیرمن، همبستگی ضریب)

از  آمده دست بهطبق نتایج شد.  ( استفادهویتنی، آزمون فریدمن

ی برنامه درسی پنهان و ها مؤلفهدیدگاه دانشجویان میان تمامی 

ی دار امعنرابطه و همبستگی مثبت  شان یعلمی هویت ریگ شکل

قدرت ها  مؤلفهدانشجویان تمامی  ازنظروجود دارد. عالوه بر این 

 «جو اجتماعی دانشگاه» ی مؤلفهی هویت علمی را داشته و نیب شیپ

ی بر هویت علمی رگذاریتأث ازلحاظ ها مؤلفهنسبت به بقیه 

ی بند رتبه تر تیاهم کم «ی علمی هیروح»ی  مؤلفهو  تر تیبااهم

زن  در بین دانشجویان ها مؤلفهگردید. در رابطه با اختالف میانگین 

 ی مشاهده نگردید.دار یمعنتفاوت  گونه چیهو مرد 

ی برنامه ها مؤلفه -برنامه درسی آموزش عالی :کلمات کلیدی

  هویت علمی -دیدگاه دانشجویان -درسی پنهان

Dr.Mohammad Javadipour, Behroz 

Rahimi 

Abstract: The present study aims to rank the 

components of hidden curriculum (including teaching 

methods, evaluation methods, teacher-student 

interaction in the space of physical and social 
atmosphere of the university, the scientific spirit of 

the students, the course and the rules and regulations) 

in terms of their importance in the formation of 
academic identity. For this purpose, the viewpoint of 

students studying at the faculty of education and 

psychology in Shahid Beheshti University in 2015-
2016 educational years are gathered and analyzed. 

This is a survey research and the statistical population 

include all the male and female students of 
educational science (n=95). From this population 76 

students are selected through Morgan table and simple 
random sampling as the research sample. The data are 

collected through a researcher-made questionnaire 

that includes 32 items on a five-level Likert scale. The 
face and content validity are confirmed by experts and 

reliability coefficient of 84% is calculated through 

Cronbach's alpha. The obtained data is analyzed 
through descriptive statistics (frequency counts, mean, 

and percentage) and inferential statistics (Spearman 

correlation coefficient, simple linear regression, 
Mann-Whitney test, Friedman test). The results 

indicate that, according to the participants, there is a 

significant relationship between hidden curriculum 
components and academic identity formation. In 

addition, most of the participants rank social 

atmosphere of university higher than the other 
components in terms of influencing scientific identity 

and component of scientific spirit was ranked lower 

than other components. The results show no 
significant difference between the two genders 

regarding mean difference of the components.  

Keywords: higher education curriculum, hidden 

curriculum component, scientific identity 

                                                 
 (Javadipour@ut.ac.irنویسنده مسئول :  تهران )عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه  - 1

 کارشناس ارشد مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید بهشتی - 2



 بهروز رحیمی -ی پور جواد محمددکتر 

1395 پاییز و زمستان، 14، شماره 7دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال   

 

132 

 مقدمه

. شود یکاربرده م به یا صورت گسترده به آموزشی گفتمان در اصطالح یکعنوان  به درسی برنامه

 یکعنوان  به حالت نیتر یجزئ در و کنند یم تدریس مدارسآنچه  به واژه این کلی، معنای در

 این. شود یم تعریف معین، زمان کی در خاصآموز  دانش یک برای ویژه و مدون آموزشی فعالیت

 این استشده  اقتباس شود، پیموده باید که راهی معنی به (currerer)التین  ریشه ازدر اصل  واژه

 سر پشت باید هدف به رسیدن برای فرد که تکالیفی یا موانع از یا مجموعه مسیر، یک بر مفهوم،

 داللتدارد،  را آن انجام قصد فرد که چیزی و است پایانی و آغاز دارای که یا دهیپد بگذارد،

هرکدام  پردازان هینظر واست  متعددی تعاریف دارای درسی برنامه(. 1387مهرمحمدی،) کند یم

 درسی برنامه اصطالح گوناگونی منظورهای به و ارائه را خود خاص تعریف خود رویکرد به توجه با

 درسی وعموض یک برای یا برنامه را درسی برنامه( 1974مثال اکس ) عنوان به اند. کاربرده بهرا 

 شامل، را درسی ( برنامه1389) انیمحمدار. یکند یم تعریف مشخص تحصیلی هیپا کی در خاص

در رفتار  مطلوب تغییرات ایجادمنظور  به و یادگیری یاددهی یها تیفعال سلسله یک یده سازمان

جارگاه وا فتحی دیدگاه از و یا کند یم تعریف تغییرات این تحقق میزان ارزشیابی و ها رندهیادگی

 آن ی جهینت یا حاصل که دارد فرایند یک به اشاره مفهومیازلحاظ  درسی یزیر ( برنامه1389)

 یا رسمی فرایند نوع یک درسی برنامه( 1991) یعتمداریازنظر شر .است درسی ی برنامه

 گرفته یاد را جدید مهارت یا مدرسه، دانش نظارت تحت یادگیرنده آن توسط که است یررسمیغ

 (.Barany et al, 2011) دهد یم تغییر را خود نگرش و ارزش و
 در چه و عالی تحصیالت سطح در چه) آموزشی مرکز هر ی درطورکل بهاگر از تعاریف بگذریم، 

1صریح و رسمی درسی است: برنامهتصور  قابل درسی برنامه دسته سه ،(ابتدایی و متوسطه سطح
 

 ،2پنهان یا ضمنی درسی ، برنامه«درسی برنامه: »است شده مرسوم کوتاهصورت  که به همان یا
 یکعنوان  به را درسی برنامه جدید قلمرو مقوله، سه این . امروزه3یا پوچ عقیم درسی یها برنامه
 خالصهصورت  به ذیالً که( 1373 قورچیان،)است  داده شکل امروز جهان در تخصصی حوزه
 که هستند درسی های برنامه ها تیفعال ،صریح و رسمی درسی یها برنامه .شد خواهد داده توضیح
 در درسی یها کتاب قالب در موارد از بسیاری در و کند می اعالم راها  آن رسمی آموزشی نظام

 از برخی درسی ریزی برنامه نظامهرگاه  (.1985آیزنر، ) شود می تدریسها  دانشگاه و مدارس
 های برنامه در شده گنجانیده مطالب یا و نگنجاند درسی های برنامه در عمالً را مسائل و مفاهیم
فهم  ها قابل آن برای و متناسب دانشجویان و آموزان دانش عقلیسن  با درسی های کتاب یا درسی
 برنامه (.1376 ،)عباس زادگان نامند می عقیم درسی یها برنامه را درسی یها برنامه این  نباشد،
 ها، ارزش نظام رملموسیغ و غیررسمی متن ستدری به ی در این مقاله(موردبررسپنهان ) درسی

                                                 
1 Explicit Curriculum  
2 Hidden Curriculum or Implicit Curriculum 
3 Neutral (null) Curriculum 
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 غیررسمی های جنبه و عالی آموزش مراکز کیآکادم ریغ های جنبه وها  برداشت طرز و هنجارها
 باشد، جامعه کلی بافت و ساخت حاکم، فلسفه به تربیتی نظام کل از متأثر که عالی آموزش مراکز
 در یها یریادگی از ای مجموعه به اجماالً پنهان درسی برنامه(. 1373 قورچیان،)شود  می اطالق
 و ها دانشگاه) آموزشی محیط بر حاکم فرهنگ بستر در که شود می اطالق عالی آموزش نظام

 نام تحت واحدی ارائه و یزیر برنامه بدون و( متوسطه و ابتدایی حتی یا عالی آموزش مؤسسات
عاریف برنامه درسی در مورد برنامه . تعدد تدیآ یم دانشجو وآموز  به دست دانش درسی برنامه

 نیاز ابه برخی  در ادامهدرست باشد لذا  تواند یم ها آنی  همهکه  استدرسی پنهان هم صادق 
جکسون در سال  پیلیفی برنامه درسی را تشریح خواهیم کرد. ها مؤلفهتعاریف اشاره و ابعاد و 

واژه را در  نیاو ا. کرد یدرس یزیر نامهبر اتیپنهان را رسماً وارد ادب یدرس ی واژه برنامه 1968
 یها آموخته شتریمشاهده کرد ب همیدورکهمچنین مطرح نمود. « 1در کالس درس یزندگ»کتاب 

انجام  یب درستاو ک یشده در برنامه درس گنجانده ریمتون و تصاو قیاز طر رندگانیادگی
اشاره به  نیا ،کر نکرده باشدرا ذ «هاننپ یبرنامه درس»عنوان  ماًیمستق او اگر یحت رد،یگ یم

 دینما یمیی حکایت ها یریادگ(. برنامه درسی پنهان، از یKentli,2009پنهان دارد ) یبرنامه درس
که در چارچوب اجرای برنامه درسی تصریح شده و به دلیل حضور در بطن و متن فرهنگ حاکم 

 شود یمحاصل  لهیوس نیبد ی یادگیری کهها تجربه. کنند یمبر نظام آموزشی، فراگیران تجربه 
و کمتر معطوف به حوزه  ابدی یمتبلور  ها ارزشی از انتظارها و ا مجموعهدر قالب  عمدتاً
ی رگذاریتأث. شکل زیر نوع (1387مهرمحمدی،)یا شناخت مربوطه دانسته شده است   ها یدانستن

 .دهد یمرا نشان  ی یادگیری فراگیرانها تجربههر سه نوع برنامه درسی بر 
 پ                                      پ       

 انواع برنامه درسی                                                                              

                    

 

               

 پ                                                                                  

 پ                                                                 پ              

 پ: برنامه درسی پوچ •پنهان(           ) یضمنض: برنامه درسی  •     : برنامه درسی صریحص •

 

 (1387رمحمدی، مه) یریادگی یها بر تجربهبرنامه درسی  ی انواعرگذاریتأث: نوع 1شکل 

 

                                                 
1-Life in Classrooms 

 برنامه درسی صریح 

 برنامه درسی پنهان 
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 یاا  رسامی  یهاا  هیا انیب از جادا  و ساازمان  توسطشده  ابالغ یها امیپ به اشاره پنهان درسی برنامه

 بامعموالً  پنهان درسی برنامه .دارد درسی برنامه یها موضوع حیطه دستورالعمل و مدرسه عمومی

ماؤثر   عوامال  نیتر مهم از یکی (.Barany et al,2011)دارد سروکار رفتار ، باورها وها ارزشنگرش، 

 یررسمیغ آموزش طریق از آورند یها به دست م آن که واقعی موفقیت و یادگیرندگان یادگیری بر

 4کوناگ  ، چی3، ستین2، بلوم1جکسون، سیندر مانند محققان از بسیاری .ردیگ یم صورت پنهان و

 حاال  نیبااا  اسات  یشاتر ب رسامی  درسی برنامه از یادگیری نوع این ریتأث و میزان که باورند براین

 ماورد  در کمتاری  تحقیقاات  و اسات شده  انجام رسمی درسی برنامه مورد در مطالعات از بسیاری

 ابعااد  بار  5دوگاانی  کوناگ و . استشده  انجام آموزان دانش یادگیری در پنهان درسی برنامه اثرات

 یهاا  وهیش به اشاره نپنها درسی برنامه که باوراند این بر و کنند یم دیتأک درسی برنامه اجتماعی

 برناماه  پوشاش  ی تحات  رندهیادگیهر ، گذارد یم اثر و جامعه معلمان انتظارت و ارزش بر که دارد

 داناش  از جزئای  پنهاان  درسی برنامه 6آسبوروکس ازنظر(. Nami et al,2014است ) پنهان درسی

 است معتقد او رندیگ یفرام را آن کالس و دانشگاه و مدرسه در حضور طریق از فراگیران که است

 .بشاوند  آموزشای  موسسه در خود جایگاه تحکیم وطور مؤثر  به آن تشخیص به قادر باید فراگیران

 موجاود  قواعد و فنون یادگیری مستلزم ی رندهیادگیهر  موفقیت 7اندرسونی مایلز و  دهیعقطبق 

 و کارده  کاز تمر پنهاان  درسای  برنامه شناختی یها جنبه بر دیگر محققاناست.  درس کالس در

 محتاوای  کاه  معتقدناد هاا   آن اناد.  کارده  بررسی درسی یها کتاب تصاویر و محتوا در را آن اثرات

 مانناد  هاا  امیا پ ایان  اوقاات  گااهی  کاه  ضامنی  پیام یکدهنده  انتقال تصاویر و درسی یها کتاب

 .اسات  تحصایلی  و آموزشای  اهاداف  باا  مغایررسماً جنسی،  تبعیض و ی، نژادیا شهیکل رفتارهای

 و آماوزان  دانشاست.  اجتماعی نظارت و کنترل پنهان، درسی برنامه اصلی گفت کارکرد توان یم

 آن باا  نحاوی  باه  داده تشاخیص  را خاود  موقعیات  پنهان، درسی برنامه با مواجهه در دانشجویان

 8ینیباازآفر  باه  پنهان، درسی برنامه طریق ازها  دانشگاه و مدارس ،گرید عبارت . بهشوند می سازگار

 پاذیرش  بارای  ضامنی، طاور   باه  راهاا   آن و پرداختاه  محصاالن  و آموزان دانش اجتماعی طبقات

 منظاور  هادف  این آشکار، درسی برنامه در که یدرحال سازد یم آماده شان ندهیآ اجتماعی موقعیت

 (.1392محمدی مهر،شود ) ینم

 عملکارد  مشااهده  طریاق  از را پنهاان  درسای  برنامه فراگیران که است معتقد« بین دری رابرت»

 و آموزشای  مرکز . ساختارآموزند یم اقتدار از معلم استفاده ه شیو و درس کالس اجتماعی ساخت
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8 Reproduction  
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 اسات  ممکان  که کند یم اشاره آن مختلف عناصر ن میا پایدارنسبتاً  روابط شبکه به درس کالس

 از مربای  اساتفاده  نحوه و درس کالس اجتماعی ساخت شیوه. درواقع باشد غیرمتمرکز یا متمرکز

 فیلیپ (.Ahola,2000) شود یم فراگیران در علمی میاز مفاه غیر مفاهیمی یادگیری قدرت موجد

 آموزشای  مرکز غیرعلمی یها جنبه طریق از را پنهان درسی برنامه فراگیران دارد اعتقاد جکسون

 امتجاانس ن و متجاانس  معلام،  قدرتمناد باودن   به عنایت با را هنجارهاییها  . درواقع آنآموزند یم

 را پنهاان  درسای  برنامه اهمیت نیز ییوید . جانآموزند یم معلم تشویق نظام و درس کالس بودن

 نیتار  بازر   . شااید بارد  یما  ناام  متاوازی  یاادگیری  عنوان تحتعموماً  را آن و است شده ادآوری

 تاسا  آن مطالعاه  مشغولرا که  یا ژهیو موادمنحصراً  فرد یک که باشد تصور این تربیتی سفسطه

 وهاا   خواساتن  دیرپاا،  یهاا  شیگارا  تشاکیل  طریاق  از متاوازی  یاادگیری  که ی. درحالردیگ یفرام

 و شاود  یگرفته م ادی که است تاریخی و جغرافیا درس یا کلمات امالی ازتر  غالباً مهم ،ها نخواستن

 پاورتلی  (.1387مهرمحمادی، ماؤثر اسات )   فرد آینده در بنیادیطور  به است که ها شیگرا همین

 بنادی  تقسایم  درچهاردساته شده  انجام مطالعاتبر اساس  را پنهان درسی برنامه مفاهیم( 1993)

 انتظاار،  ماورد  اما غیرصریح یها امیپ یا غیررسمی انتظاراتعنوان  به پنهان درسی برنامه :کند می

ن عناوا  باه  پنهاان  درسای  یادگیری، برناماه  شده قصد نتایج یا ها امیعنوان پ به پنهان درسی برنامه

 خلاق  دانشاجو عناوان آنچاه    باه  پنهان درسی آموزشی، برنامه ساختار از ناشی غیرصریح یها امیپ

 (.Margolis,2001کند ) می

 وها  روش مقررات قوانین، فشرده یها مجموعه با همراهغالباً  آموزشی مرکز اداری یساالر وانید

 این حفظ. شود یم حسوبم پنهان درسی برنامه برای پراهمیت عنصر کی آن مدیریت یها نظام

 شناسان جامعه از بسیاری. شود تلقی هدف یک خود یخود به است ممکن بوروکراتیک ساختار

 تلقی فراگیر کردن اجتماعی در اولیه عامل یکعنوان  به را آموزشگاهی فرآیند یها جنبه این

نظام  میتما ازاند  عبارت است صیتشخ قابل یسادگ به طبیعت این از که عناصری. کنند یم

 فراگیران، یبند گروه ،ها شود )کالس یم گرفته خدمت به آموزشی مرکز در که یبند طبقه

 یها روش و ارتقا یها وهیش ،(آموزشی مرکز سطوح عمودی یده موردتوجه سازمان یها نهیزم

انضباطی  قوانین ،(تحصیلی پیشرفت وها  پاداش و یگذار نمره ،ها )آزمون ارزشیابی

 پایین و باال کالس، در مقررات نشستن درس، کالس در ابیحضوروغ فراگیران، یها وجوش )جنب

 اخراج، تعلق، حبس، تمسخر، سرزنش کردن،) تنبیه یها روش و ها تیمحدود ،(پلکان از رفتن

 محیط بسته) یو گروهفردی  فعالیت کنترل و ها تیمحدود ،(بیگاری امتیازات، بازگیری طرد،

بر  (.1391ی()کریمی،مرکز آموزش و کارمندانکارکنان  یاقتدارطلبو  ها یسخنرانو  ها برنامه

طور  به مفهومیازنظر  تعاریف همه که کرد را استنباط این توان یم تعاریف ارائه شدهاساس 

 یا رسمی درسی برنامه مفهوم مقابل در را پنهان درسی برنامه مفهوم میرمستقیغ یا مستقیم
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و  رسمی از اهداف غیر چیزهایی یادگیری را پنهان درسی یها مهبرنا همچنیناند.  داده قرار آشکار

 حاصل عالی آموزش مراکز وها  دانشگاه در دانشجویان برای که دانند یم آموزشی نظام صریح

 .شود یم

 

 مسئلهبیان 

مغالطه تعلیم و تربیت معاصر  نیتر بزر »: دیگو یمجان دیویی، فیلسوف بزر  تعلیم و تربیت، 

را  آنچه صرفاًدانش آموزان  کنند یمی آموزشی گمان ها نظامت معاصر این است که تعلیم و تربی

عوامل  که یدرحال(. 1392باوفا،  و موحد )صفایی «رندیگ یفرام، کنند یماراده  ها نظامکه این 

تعلیم و  انیبرنامه ریزان و متصد ی نیست و از دید و مشاهده رسمی دیگری که جزء برنامه درسی

و در بیشتر موارد مؤثرتر  گذارند یپنهان است، در فکر و عواطف و رفتار فراگیرنده اثر م تربیت نیز

. قوانین و مقررات در کالس و محیط کنند یعمل م شده ینیب شیاز برنامه درسی آشکار و پ

 ی فراگیران با مدیران و معلمان ازجمله ی آموزشی، جو اجتماعی مرکز آموزشی و تعامل و رابطه

آن چیزی است که  ی کننده نییتع یدار یدرسی پنهان در حد معن ی مل هستند. برنامهاین عوا

درسی پنهان است که  ی کنندگان است و همین برنامه نفس شرکت مبنای احساس ارزش و عزت

 (.1381ملکی، درسی رسمی در سازگاری استادان و شاگردان تأثیر دارد ) ی بیش از برنامه

 از زیادی تعداد جانب از برنامه این چرا که است آن پنهان درسی برنامه با ارتباط در اساسی سؤال

 بخش آشکار درسی برنامه که است معتقد 1است؟ آیزنرقرارگرفته  دیتأک موردنظران  صاحب

 یها برنامه در ینگر ژرفبازبینی، دقت و  .دهند یم آموزش مدارس که است چیزی آن از کوچکی

 فضای به پنهان درسی برنامه .نیست پنهان درسی برنامه ی دهنده نشان وجه چیه به آشکار درسی

 درمورداستفاده  پاداش و تشویق ، نظامشود یم ردوبدل آن در که مختلفی یها دگاهید مدرسه،

 فیزیکی محیط دارد، خصوصیات خود موجودیت تداوم برای مدرسه که سازمانی مدارس، ساختار

 مبین ها یژگیو نی. اشود یم ، مربوطردیگ یم قرارفاده مورداست که وسایلی و تجهیزات و مدرسه

 طریق این از فراگیران آنچه کند یم دیتأک او .است پنهان درسی برنامه آشکار یها مؤلفه از برخی

برنامه درسی  (.1390همکاران، و امینی)است  آنان یها آموخته نیتر ازجمله مهم، آموزند یم

. در تحقیقات برنامه درسی کند یممختلفی تحقق عملی پیدا عوامل  واسطه بهو  ریتأثپنهان تحت 

ی اجتماعی، رهایمتغاجتماعی،  -مختلفی مانند ساختار کلی اقتصادی مؤثرپنهان گاهی از عوامل 

سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، شخصیتی و فناورانه، ساختار آموزشی، محیط فیزیکی، شناختی و 

نام برده شده است  محیط خارج نظام آموزشی باشد، اجتماعی، روابط قدرت و غیره که مربوط به

ی ها مؤلفهی  دهنده شکل عنوان بهی دیگر از عوامل داخلی نظام آموزشی ها پژوهشو در برخی از 

                                                 
1 Eisner  
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قوانین  محتوای دروس، دانشجو، و استاد به تعامالت توان یماست که  ادشدهبرنامه درسی پنهان ی

غیره اشاره کرد. اینکه از میان این عوامل کدام ها  و مقررات، فرهنگ حاکم بر محیط آموزشی و

طالبی و شریفی فدیجی، دارد ) قیموردتحقهستند، بستگی به رویکرد محقق و جامعه  مؤثرتر

توسط  شدهیا استفاده   کشفی ها مؤلفهی  همه(. در این پژوهش سعی شده است با ترکیب 1394

ی برنامه درسی پنهان حفظ ها مؤلفهجامعیت  ی اخیر در رابطه با برنامه درسی پنهان،ها پژوهش

در  موردمطالعهی برنامه درسی پنهان و همچنین ابعاد هویت علمی ها مؤلفهگردد. در جدول زیر 

 است. شده ارائهاین پژوهش 
 

 ی برنامه درسی پنهان و ابعاد هویت علمیها مؤلفه: 1جدول 

 ابعاد هویت علمی ی برنامه درسیها مؤلفه

 توسعه دامنه دانش و آگاهی خود - تدریس روش

 نوآوری در فکر و عمل و خالقیت -

منتقد بودن به کار خود و دیگران و گفتگوی  -

 آزاد و منتقدانه داشتن در کالس درس

 یریپذ تیمسئولاحساس مسئولیت و روحیه  -

تمایل به رقابت سازنده و احترام به آرا و افکار  -

 دیگران

 عالقه به یادگیری مداوم -

مطالب و موشکافی عقاید  لیوتحل هیتجزقدرت  -

 ی منطقیها مالکبا 

 ارزشیابی روش

 دانشجو و استاد تعامالت

 دانشگاه / دانشکده فیزیکی و کالبدی فضای

 جو اجتماعی دانشگاه

 روحیه علمی دانشجویان

 محتوای دروس

 قوانین و مقررات

 (1390ان، و همکار ینیاز ام رییمنبع: )اقتباس با تغ 

 اصلی سؤال

 از کی کدام نقش بهشتی شهید دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده دانشجویان دیدگاه از

 بارزتر است؟ ها آن علمی هویت یریگ در شکل پنهان درسی برنامه یها مؤلفه

با ی برنامه درسی پنهان ها مؤلفهاصلی پژوهش ابتدا باید رابطه هر یک از  سؤالجهت پاسخ به 

فرعی زیر پاسخ داده  سؤاالتهویت علمی دانشجویان مورد آزمون قرار گیرد. به همین منظور به 

 خواهد شد.

 فرعی سؤاالت

 دارد؟ وجود رابطه دانشجویان علمی هویت با اساتید تدریس روش آیا بین -1
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 رابطه وجود دارد؟ انیدانشجو یعلم تیبا هو یابیروش ارزش نیب ایآ -2

 دارد؟ وجود رابطه دانشجویان علمی هویت با دانشجو و داستا تعامالت آیا بین -3

 رابطه وجود دارد؟ انیدانشجو یعلم تیدانشگاه با هو یکیزیو ف یکالبد یفضا نیب ایآ -4

 رابطه وجود دارد؟ انیدانشجو یعلم تیدانشگاه با هو یجو اجتماع نیب ایآ -5

 د دارد؟رابطه وجو انیدانشجو یعلم تیبا هو انیدانشجو یعلم هیروح نیب ایآ -6

 رابطه وجود دارد؟ انیدانشجو یعلم تیدروس با هو یمحتوا نیب ایآ -7

 وجود دارد؟ رابطه انیدانشجو یعلم تیبا هو انیو مقررات دانشجو نیقوان نیب ایآ -8

 ؟رادارندی هویت علمی دانشجویان نیب شیپی برنامه درسی پنهان قدرت ها مؤلفهآیا  -9

 رنامه درسی تفاوت وجود دارد؟ی بها مؤلفهآیا بین جنسیت دانشجویان با   -10

 

 مبانی نظری پژوهش

 ضمن و دارد دیتأک عالی آموزش نظام در پنهان دسی برنامه به توجه تیبر اهم 1مارگولیس

 تربیات  و تعلایم  باه  فقاط  را پنهاان  درسی برنامه بهتوجهشان  که انتقادی پردازان هینظر به انتقاد

ی، آماوز  مهاارت  برای اصلی یا صحنه را عالی زشآمو ، عرصهاند ساخته معطوف متوسطه و ابتدایی

 تماام  پیشارفته  صانعتی  جواماع  در ویزعم  به .است دانسته اجتماعی تغییرات و شدن اجتماعی

درکناار   اسااس  باراین  و استموردتوجه قرارگرفته  دانشگاه تا کودکستان از تربیت و تعلیم فرایند

 بقاای  و در راساتای  صاعودی  تحرکاات  بارای  یا ناه یعناوان گز  باه  عالی کارکردی آموزش توسعه

 در حاال  سارعت  باه  (دانشاگاهی باالتر از متوساطه )  تیو ترب اقتصادی، ساختار تعلیم و اجتماعی

 در را پنهاان  درسای  برناماه  شکل ( بهترین200) 2(. آسبروکسMahram et al,2006)تغییراست 

 را ییهاا  فرصات  کاه  است کرده خالصه عاطفی رشد و عقالنی کنجکاوی پرورش در عالی آموزش

 بادترین  در و مقابل نقطه در .آورد یم فراهم جدید یها ییتوانا توسعه و نوین عالیق اکتشاف برای

 ضامنی  یهاا  امیا پ ارساال  و انتقادی تفکر رفتن بین از موجب تواند یم پنهان درسی برنامه شکل

پنهاان   درسی مهبرنا مفهوم( 1987) ازنظرگوستن .شود یمنطق و عقالنی یها یریگیپ ٔ  نهیدرزم

 در ترتیاب  و نظام  مثالً) عالی آموزش نظام یده سازمان و اصول در ضمنیطور  به که آنچه شامل

 دروس، تکارار  ماثالً ) آموزشای  مراکاز  در تعامال  و ارتبااط  الگوی در و( گروهی وضعیت و کالس

 پدیده است هترب که دارد باور وی  ،رو نی. ازاشود می دارد، وجود...(  و اطاعت دادن،گوش  شنیدن،

 پنهاان  درسای  برناماه  واژه شاود، زیارا،   نامیاده  حیرصریغ یا ضمنی آموزشی پنهان، درسی برنامه

 رضاوانی،  ساعیدی ) شاود  مای  واقع رسمی یادگیری نتایج ورای که است ییها آموزش همه شامل

 یعال آموزش سطحدر « عالی آموزش در پنهان درسی برنامه» عنوان با پژوهشی «آهوال» (.1389

                                                 
1 Margolis 
2 Ausbrox 
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 و رناد یگ یما  یادواقعاً  دانشجویان آنچه بررسی وی پژوهش اساسی مسئله .است داده انجام فنالند

 :است زیر شرح به او پژوهش یها افتهبود، یها  آن یادگیری چگونگی

 در زندگی غیررسمی فرهنگی ضوابط ناگزیرنددر دانشگاه  موفقیت سبب به دانشجویان -1

 کنونی فضای در -2 رندیبگ ادی را دانشگاهی یها طیمح در بازی مقررات و دانشگاه محیط

 اهداف باید دانشجویان -3است  مهم بسیار رقابت و تحصیلی پیشرفت عالی آموزش

 .کنند تفکیک همدیگر از را عملکردی اهداف و یادگیری

 پنهان درسی برنامه یها مؤلفه نقش بررسیباهدف  یقیتحق 1همکاران و مهرام نیز ایران کشور در

استاد،  یها مؤلفهمطالعه  این در اند. داده انجام فردوسی مشهد در دانشگاه دانشجویان هویت در

 برنامه عواملازجمله  مقررات و قوانین و تدریس، ارزشیابی، محتوا فیزیکی، روش دانشجو، مکان

 یها افتهی طبق .است شده یبررس دانشجویان ملی هویت کاهش درها  آن نقش که هستند درسی

و در  است افتهی کاهش معناداری گونه بهموردمطالعه  دانشجویان میان در علمی هویت تحقیق

 اند. داشته سزایی به نقش پنهان درسی برنامه یها مؤلفه زمینه این

 تحصیلی پیشرفت در پنهان درسی برنامه ریتأث» عنوان با( 2014همکاران ) و نامی پژوهش در

 -2دانشجو  و استاد ارتباط -1شامل  که را پنهان درسی برنامهمؤلفه  شش نقش« دانشجویان

 -6دانشکده  ظاهر نقش -5اجتماعی  محیط -4سازمانی  ساختار نقش -3 دانشجویان بین ارتباط

 شده یبررس تربیتی علوم و روانشناسی دانشجویان تحصیلی پیشرفت بودند، در فیزیکی ساختار

 وجود یدار یمعن ارتباط دانشجویان تحصیلی تپیشرف باها  مؤلفه تمامی بین داد نشان نتایج است

 نشد. مشاهده معناداری رابطه کالس فیزیکی ساختار و تحصیلی پیشرفت بین تنها و دارد

 برنامه یها مؤلفه نقش تحلیل و بررسی»( با عنوان 1390تاش ) تمجید و چوبقلو که پژوهشی در

اند  داده انجام «بناب واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان علمی هویت تحکیم در پنهان درسی

 ساختار دانشگاه، یا دانشکده ساختمان کیفیت و معماریپنهان ) درسی برنامه یها مؤلفه نقش

 روابط و دانشجویان و یعلم ئتیه اعضای متقابل ارتباط دانشگاه، یا دانشکده یوادار اجتماعی

 دانشگاه این دانشجویان علمی هویت تحکیم در را( یکدیگر با و کارکنان با فردی دانشجویان میان

 علمی هویت تحکیم در پنهان درسی برنامه یها مؤلفه پژوهش یها افتهی طبق اند. نموده بررسی

 و بوده انتظار باالتر ازشده  کسب یها نیانگیم بودن باال آن دلیل و هستمؤثر  دانشجویان

 .است دانشجویان علمی بنیه یمتحک و یریگ شکل چگونگی برها  آن یرگذاریتأث نشانگردرمجموع 

 پنهان درسی برنامهدهنده  شکل عوامل» عنوان با( 1392)باوفا  و موحد صفایی که پژوهشی در

 در پنهان رسی د برنامه یریگ شکل موجب که عواملی اند داده انجام «ایران عالی آموزش در

 اساتید، انتخاب در جویاندانش نسبی آزادی درسی، برنامه انعطاف را شوند یم ایران عالی آموزش

                                                 
1 Mahram et al 
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 در سیاسی نهادهای حضور شدنتر  پررنگ ،رساله ای نامه انیپا پروژه ارزشیابی، شیوه انعطاف

 یها رشته متفاوت جایگاه ی،اندوز علم گفتمان جنسیتی، اختالط طبقاتی، و قومی تنوع دانشگاه،

 .کنند یم معرفی عالی آموزش مختلفمؤسسات  اجتماعی پایگاه دانشگاهی،

 درسی برنامه یها مؤلفه بین رابطه بررسی» عنوان با( 1390همکاران ) و امینی که تحقیقی در

 فیزیکی ساختارمؤلفه ) هفتاند  داده انجام «کاشان دانشگاه در دانشجویان علمی روحیه و پنهان

 مقررات، و قوانین دانشجویان، و یعلم ئتیه اعضای میان متقابلارتباط  دانشگاه، معماری و

 درسی برنامه یها عنوان مؤلفه به اجتماعی( جو و ارزشیابی یها وهیشتدریس، محتوا،  یها روش

 درسی برنامه یها مؤلفه تمام بین که داد نشان نتایج شد. گرفته نظر در عالیآموزش  در پنهان

 .دارد وجود رابطه دانشجویان علمی هیباروح پنهان

 طور به در ادامه اند قرارگرفتهی موردبررسحاضر  پنهان که در پژوهش درسی برنامه یها مؤلفه

 :شود یممختصر شرح داده 

 تدریس یها روش چه هر است. یادگیری توانایی افزایش تدریس از هدف :تدریس روش -1

 .بود خواهدها مؤثر  آن یادگیری افزایش در یقین قطع به باشدتر  جذاب فراگیرانازنظر  وتر  متنوع

 حالت در فراگیر و داردبر عهده  را تدریس اصلی وظیفه معلم که سنتی تدریس یها روش در

 این در که دارد قرار محور -فراگیر روش مقابل روش در .است اطالعات کننده افتیدر تنها منفعل

 است حالی در این .دارد فعال نقش فراگیر و دارد را کننده تیهدا و راهنما نقش تنها معلم روش

 صرف انتقال در یادگیری تجارب تمامی و دارد فعال نقش مدرس ها دانشگاه در امروزه که

سؤاالت و  ها دگاهید به اساتید توجه تدریس روش از منظور یطورکل به .شود یم خالصه معلومات

 حقایق، و اطالعات انتقال صرف عدم دانشجویان، دادن مشارکت در اساتید توانایی دانشجویان،

 (.Myles et al,2004است ) تدریس جریان در اساتید و دانشجویان بودن فعال
 خردورزی از غیر دیگری امر به یادگیرنده ی زهیانگ چنانچه که است بدیهی :ارزشیابی روش -2

 پایین طبقات درصرفاً  نپردازد، ارزشیابی ها دهیپدنقلی  بازگویی به جز استاد و باشد معطوف

 و تحلیل ی قوه به توجه ارزشیابی عطف نقطه چنانچه؛ و گرفت خواهد انجام شناختی ی طهیح

 حیطه از باالتری طبقات به ارزشیابی یقین قطع به باشد دانشجویان قضاوت و ترکیب و پردازش

 ارزشیابی یها روش الکساندر و سیلور نظر . طبق(2006همکاران، و مهرام) شود یم نائل شناختی

 توانند ی...مو تنبیه یها روش، ها تیمحدودانضباطی،  ی، قوانینگذار نمره، ها ازجمله آزمون

 و امینی) رندیبگ قرارمدنظر هستند،  تربیتی و آموزشی پنهان آثار دارای که عناصریعنوان  به

 .(1390همکاران،
 

 در مهم بسیار عوامل از یعلم ئتیه اعضای رفتار و تلقی دانشجو: طرز و استاد تعامالت -3

 کندآزاد برخورد  درس، کالس در یعلم ئتیه یاعضا اگراست.  دانشجویان یها یتلق طرز تشکیل
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 او در رانفس  اعتمادبه حس و توانایی تالش، دهد قرار دانشجویان اختیار در مؤثر و کافی فرصت و

 گری سلطه رویه با و دهد قرار محور را خود نظرات وها  خواسته و امیال اگر. کند یم تقویت

 را دیگران به سلطه گری گرایش دانشجویان در و شود یم ها ییتوانا بروز مانع نماید برخورد

 در نیز یعلم ئتیه اعضای فرهنگی و طبقاتی اقتصادی، یریگ جهت بعالوه. دهد یم پرورش

 .(1391مهر، محمدیاست ) مؤثر دانشجو با رابطه و تدریس اجرای و طراحی

 مشارکت بر افض و مکان ی مؤلفه تأثیر بحث دانشگاه: یا دانشکده فیزیکی و کالبدی فضای -4

 دانشجویان به را« نبودن دانش ی ندهیجو»تواند  یم فضا نوع و است مهم علمی هویت و دانشجو

 حیاط تجهیزات صدا، نور، ،ها کالس ظرفیت و فضا ،ها یصندل چیدن ی وهیش نماید، بنابراین القا

. دارند تربیتی و آموزشی اثرات همه و همه طوالنی و تنگ راهروهای دانشگاه، یا دانشکده

 برعکس و کند یم آسان را یادگیری آورده، ارمغان به را شادی و نشاط سرسبز، و زیبا دانشکده

ی شکسته رغبت به ها یصندلو  فرسوده تخته ،نور کم یها باکالس کوچک و تنگ آموزشی مراکز

 .(1373نوید،ببرند )درس، بحث و یادگیری را شاید برای همیشه از بین 

 غیررسمی یا رسمیصورت  بهعالی  آموزش مراکز وها  دانشگاه درون گاه: درجو اجتماعی دانش -5

 گونه نیازایکی رادارند.  خود خاص تربیتی آثار هرکدام و ردیگ یم شکل متعدد انسانی روابط

 و تفکر طرز و یریگ موضع .ستا دانشجویان با یعلم ئتیه اعضای و کارکنان روابط روابط،

 اگر کارکنان. استمالحظه  قابل بسیار زمینه این در آموزش مراکز ی ندهکن اداره و افراد یها نگرش

 تربیتی یها یریگ میتصم در دانشجویان زندگی باشند، نوع داشته یا ژهیو طبقاتی یها برداشت

 از دارند باالتری اهمیت عالی آموزش مراکز کارکنان نزد که یها طبقهفرزندان . کند یم تأثیر

 خواهند محروم توجهی چنین از دیگر دانشجویان طبقات و شد خواهند برخوردار ویژه توجهات

رادارند.  خود خاص آثار نیز دوستی یها گروه و دانشجویان فرهنگ کارکنان، تأثیر بر عالوه. ماند

 دانشجویان است ممکن ،رندیپذ یم تأثیر یکدیگر اجتماعی و فرهنگی ها یژگیو از دانشجویان

 با کند یم فرقها  آن معاشرت و آداب ورادارند  خودشان خاص گفرهن که مرفه یها خانواده

 مقابل در و شوند تر یراض خود از و مغرورتر تنگدست یادرآمد  کم یها خانواده دانشجویان دیدن

 یجزئ حالت دو نیاز ا یک هر. کنند حقارت و کمبود احساسدرآمد  کم یها خانواده دانشجویان

 .(1391مهر، محمدیدهد ) یم تشکیل را دانشجویان پنهان درسی برنامه از

روحیه پرسشگری، عالقه به رشته تحصیلی، عالقه به  روحیه علمی دانشجویان: منظور-6

 (.1392همکارن، و یزدلی تقوائیاست )خالقیت  روحیه پژوهشی، تقویت-ی علمیها تیفعال

و عدم ارتباط افقی و  واقعی دانشجویان محتوای دروس: عدم همخوانی محتوا با نیازهای-7

به  ها رندهیادگی ی عالقهسبب کاهش  تواند یمعمودی آن با دیگر موضوعات مورد تدریس، 

 (.1387مهرمحمدی،شود )پیگیری و کاوش علمی 
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بودن این قوانین با توسعه اهداف علمی دانشجویان که  راستا همقوانین و مقررات: منظور -8

 .شود یملین دانشگاه دانشجویان و مسئو مؤثرموجب ارتباط 

 مدل مفهومی پژوهش

 برنامه پدیده به جدی و اساسی توجه کهشده  انجام یها پژوهش والذکر  فوق موارد به عنایت به

 یها مؤلفه تا است شده تالش پژوهش در این .سازد یم فراهم عالی آموزش نظام در پنهان درسی

 آنان ارتباط و بررسی دانشجویان دید از را شدند ذکر مختصری توضیح با که پنهان درسی برنامه

توسعه دامنه دانش و آگاهی خود، منتقد بودن به کار ) دانشجویان علمی هویت یریگ شکل با را

. نماید یبند رتبه و.( مشخص خود و دیگران و گفتگوی آزاد و منتقدانه داشتن در کالس درس و

 است. شده گرفته چارچوب مفهومی در نظر عنوان بههمین راستا مدل زیر  در

 
 

 

 
 : مدل مفهومی پژوهش2شکل 

 منبع : مطالعات نگارندگان

 

 

 پژوهش وشر

روش، چون این مطالعه به بررسی دیدگاه و نگرش  و ازلحاظماهیت توصیفی  ازنظر حاضر پژوهش

 پیمایشای( ) یابیا  ناه یزمجزء روش  پردازد یمی برنامه درسی پنهان ها مؤلفهدانشجویان نسبت به 

 یبهشات  شهید دانشگاه تربیتی علوم رشته کارشناسی دانشجویان آماری این پژوهش جامعه است.

(95N= )باا  نموناه اناد. حجام    باوده  تحصیل بهمشغول  1394-1395 تحصیلی سال در که است 

 ابازار  .شاد  تصادفی سااده انجاام   روش به یریگ نمونه و نیی( تعn=76) مورگان جدول از استفاده

محتوای 

 دروس

 روحیه علمی

3 

2 
1 
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 کاه  اسات  لیکارت  مقیااس  باا  گویاه  32 شامل که ساخته محقق پرسشنامه اطالعات یآور جمع

 ماوافقم کاامالً   از) کرتیل ی درجه پنج پیوستار روی بر را هرگویه به را خود پاسخشوندگان  آزمون

 اختیاار  درپرسشنامه  محتوایی، و صوری روایی. جهت برآورد کنند یم یبند ( رتبهمخالفمکامالً  تا

بارآورد   . جهات شاد  انجام الزم اصالحات نظراتشان دریافت بعد از و گرفت قرار اساتید از تن چند

کاه یاک    رود یما کرونباخ استفاده شد. این روش زمانی بکار  روش ضریب آلفای از پایایی، ضریب

مانناد طیاف پانج    ) یارزشا ی چند ها نهیگز( و همچنین دارای مؤلفهآزمون دارای خرده آزمون )

نفر از  30(. به همین منظور پرسشنامه بین 1394ی و فعال قیومی، باشد )مؤمنت( ی لیکرا نهیگز

افراد نمونه توزیع و ضریب پایایی آن محاسبه و همچنین عالوه بار پایاایی نموناه اولیاه، ضاریب      

نهاایی( طباق    -اولیهنمونه )محاسبه شد که ستاده ی هردو  ها مؤلفهنهایی برای کل  پایایی نمونه

جهات   اسات.  پژوهش ابزار مناسب پایایی ی دهنده نشان که گردید ./.( برآورد7االی )ب (،2جدول )

آماار   در ساطح و  (فراوانای، میاانگین، درصاد   از )در ساطح آماار توصایفی     هاا  داده لیوتحل هیتجز

 -کولموگاوروف  از آزماون  باا اساتفاده  هاا   داده( باودن توزیاع   نرماال  ریغی، ابتدا )نرماال/ استنباط

باه اینکاه    با توجاه ( ارائه گردیده است. 3جدول )بررسی گردید که نتایج آن در ( kS) رنوفیاسم

رد  هاا  داده( فارض نرماال باودن    >0.01pآماد )  به دستاز یک درصد  تر کوچکسطح معناداری 

 اساپیرمن،  همبساتگی  ضاریب ) ی ناپاارامتری شاامل  هاا  آزمون، ها دادهتحلیل  منظور بهگردید و 

 بکاار  SPSSافازار   نارم طریاق   ( از(، آزمون فریدمنU) یتنیو -ساده، آزمون من خطی رگرسیون

 گرفته شد.

 ها مؤلفه: آزمون پایایی 2جدول 

تعداد  مؤلفه

 ها مؤلفه

 آلفای کرونباخ حجم نمونه

 84/0 30 8 ها مؤلفهکل 

 80/0 76 8 ها مؤلفهکل 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 

 (kSنوف )اسمیر -: آزمون کولموگوروف3جدول 

 76 ی پرسشنامهها دادهداد تع

  0.621 اسمیرنوف-ی کولمو گوروف آماره

 0.00 سطح معناداری

 منبع: )محاسبات نگارندگان(               
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 ها افتهی

 بخش اول: آمار توصیفی
ی جمعیت ها یژگیوپژوهش با توجه به  موردمطالعهی توصیفی جامعه ها افتهدر این بخش ی

 است. شده ارائهی شناختی جنسیت و ترم تحصیل
 

 : توزیع فروانی افراد نمونه برحسب جنسیت4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 0/25 19 مرد

 0/75 57 زن

 0/100 76 مجموع

 منبع: )محاسبات نگارندگان(                                       
 

بودند که از این تعداد  76ش است افراد نمونه پژوه شده دادهکه در جدول فوق نشان  طور همان
طبق  نکهیباا با توجهبه ذکر است  الزم .باشند یم( زن 57) درصد 75( مرد و 19درصد ) 25

لذا جهت تناسب  باشند یم( زن 95پژوهش )اکثریت تعداد جامعه  شده یآور جمعاطالعات 
 .استبیشتر  ها زنتعداد جنسیت  ها نمونهیکسان و همگونی 

 

��    ��

��    ��

��    ��

��    ��

           

     

     

     

     

 ترم تحصیلیافراد نمونه برحسب  یفروان عیتوز: 1نمودار       رندگان(        منبع: )محاسبات نگا 
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( نفر 16) درصد 21 دوم، ترم  موردمطالعه( از نمونه نفر 39صد )در  51با توجه به نمودار فوق 

ند. دلیل زوج بودن ( ترم هشتم بودنفر 7درصد ) 9( ترم ششم و نفر 14) درصد 18ترم چهارم، 

در نیمسال دوم سال تحصیلی  ها دادهی آور جمعکه  است جهت نیازاترم تحصیلی دانشجویان 

 انجام گردیده است. 1395-1394

 

 بخش دوم: آمار استنباطی

 اصلی سؤال

نقش  یبهشت دیدانشگاه شه یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب انیدانشجو دیدگاهاز  -1

 ؟بارزتر استها  آن یعلم تیهو یریگ پنهان در شکل یبرنامه درس یها از مؤلفه کی کدام

 فرعی سؤاالت

 دارد؟ وجود رابطه دانشجویان علمی هویت با اساتید تدریس روش آیا بین -1

 دانشجویان علمی هویت با اساتید تدریس روش بین همبستگی ضریب -5جدول             

 شاخص آماری ریمتغ

  روش تدریس با هویت علمی
rxy **596= ./  

0.000 
76 

 اسپیرمن ضریب همبستگی
 یدارامعنسطح 
 تعداد

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 دانشاجویان  علمای  هویات  و تادریس  روش باین  شاود  یما  مشااهده  5 جادول  که در طور همان
 (.=0.01p<** ،596./ rxyدارد ) وجود معناداری ی رابطه و همبستگی مثبت

 دارد؟ وجود رابطه دانشجویان علمی هویت با ارزشیابی روش آیا بین -2

 علمی دانشجویان هویت و ارزشیابی روش بین همبستگی ضریب -6 جدول

 شاخص آماری ریمتغ

  یعلم تیبا هو یابیروش ارزش

rxy = **628/0  

000/0  

76 

 اسپیرمن یهمبستگ بیضر

 یداراسطح معن

 تعداد

 منبع: )محاسبات نگارندگان( 
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 علمی هویت یریگ شکل و اساتید ارزشیابی روش بینکه  دهد یمنتایج جدول فوق نشان 

 (.= 0.01p<**،628/0rxyدارد )وجود  معناداری و باال همبستگی دانشجویان

 دارد؟ وجود رابطه دانشجویان علمی هویت با دانشجو و استاد تعامالت آیا بین -3

 ی دانشجویانعلم هویت با دانشجو و استاد تعامالت بین همبستگی ضریب -7 جدول      

 شاخص آماری ریمتغ

  علمی هویت تعامالت استاد و دانشجویان با

rxy = **604/0  

000/0  

76 

 اسپیرمن یهمبستگ بیضر

 یداراسطح معن

 تعداد

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 رابطه و همبستگی دانشجویان علمی هویت با دانشجو و استاد تعامالت بین 7 جدول طبق

 .(.=01/0p<، **604/ rxy)دارد  معناداری وجود

 دارد؟ وجود رابطه دانشجویان علمی هویت با دانشگاه فیزیکی و کالبدی فضای آیا بین -4

 انیدانشجو یعلم تیبا هو یکیزیف یفضا نیب یهمبستگ بیضر -8جدول 

 شاخص آماری ریمتغ

  علمی هویت فضای کالبدی و فیزیکی با

rxy = **722/0  

000/0  

76 

 پیرمناس یهمبستگ بیضر

 یداراسطح معن

 تعداد

 منبع: )محاسبات نگارندگان( 

 سطح در دانشجویان علمی هویت با دانشگاه فیزیکی فضای ، بین8 ستاده ی جدول طبق

 (rxy=722/0**) همبستگی مثبتی وجود دارد. ضریب و( p<01/0) یمعنادار
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 رد؟دا وجود رابطه دانشجویان علمی هویت با دانشگاه اجتماعی جو آیا بین -5

 علمی دانشجویان هویت با دانشگاه اجتماعی جو بین همبستگی ضریب -9 جدول

 شاخص آماری ریمتغ 

  دانشگاه اجتماعی جو علمی هویت با

rxy = **674/0  

00/0  

76 

 اسپیرمن یهمبستگ بیضر

 یداراسطح معن

 تعداد

 منبع: )محاسبات نگارندگان( 

 دانشجویان علمی هویت و دانشگاه اجتماعی وج بین ،دهد یمنشان  9که نتایج جدول طور  همان

 .(01/0p<**،674/0=rxy) دارد وجود مثبتی همبستگی و معنادار رابطه

 

 دارد؟ وجود رابطه دانشجویان علمی هویت با دانشجویان علمی روحیه آیا بین -6

 علمی دانشجویان هویت با دانشجویان علمی روحیه بین همبستگی ضریب -10 جدول

 ماریشاخص آ ریمتغ

  دانشجویان علمی روحیه علمی هویت با

rxy **362/0=  

001/0  

76 

 اسپیرمن یهمبستگ بیضر

 یداراسطح معن

 تعداد

 منبع: )محاسبات نگارندگان( 

 علمی روحیه بین مثبت و متوسطی همبستگی و معنادار ی رابطه ،دهد یمنتایج جدول فوق نشان 

 .(= p** ،362/0rxy<01/0دارد )وجود  شان یعلم هویت و دانشجویان
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 دارد؟ وجود رابطه دانشجویان علمی هویت با دروس محتوای آیا بین -7

 علمی دانشجویان هویت و دروس محتوای بین همبستگی ضریب -11 جدول

 شاخص آماری   ریمتغ 

  دروس محتوای علمی هویت با

rxy = **590/0  

000/0  

76 

 اسپیرمن یهمبستگ بیضر

 یداراسطح معن

 تعداد

 : )محاسبات نگارندگان(منبع

 هویت و دروس محتوای بین مثبت و همبستگی معنادار ی رابطهوجود  از ، حاکی11نتایج جدول 

 (.= p= ،590/0 rxy<01/0) است علمی

 دارد؟ رابطه وجود دانشجویان علمی هویت با دانشجویان مقررات و قوانین آیا بین -8

 علمی دانشجویان هویت با دانشگاه مقررات و قوانین بین همبستگی ضریب -12جدول 

 شاخص آماری   ریمتغ 

  مقررات و قوانین علمی هویت با

rxy = **636/0  

000/0  

76 

 اسپیرمن یهمبستگ بیضر

 یداراسطح معن

 تعداد

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 علمی هویت با دانشگاه مقررات و قوانین بین شود یم مشاهده 12 که در جدولگونه  همان

 .(=p=،636/0 rxy<01/0.)دارد وجود معناداری رابطه جویاندانش
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 دارند؟ را انیدانشجو یعلم تیهو ینیب شیپنهان قدرت پ یبرنامه درس یها مؤلفه ایآ -9

ی برنامه درسی ها مؤلفه بر اساسی هویت علمی نیب شیپ در خصوص ونیگرسنتایج آزمون ر -13جدول 

 پنهان

برنامه  یها مؤلفه
 پنهان یدرس

انحراف  یانگینم تعداد
 استاندارد

مقدار 
t 

R R
2

 یسطح معنادار 

 سیتدر روش
 دیاسات

76 60/11 06/5 38/6 596/0 355/0 0.000 

 0.000 395/0 628/0 94/6 37/2 20/9 76 یابیارزش روش

استاد و  تعامالت
 دانشجو

76 79/10 49/2 51/6 604/0 365/0 0.000 

و  یکالبد یفضا
 یکیزیف

76 94/10 79/2 96/8 722/0 521/0 0.000 

 یاجتماع جو
 دانشگاه

76 39/3 0.823 84/7 674/0 
 

454/0 0.000 

 یعلم هیروح
 انیدانشجو

76 64/12 78/2 34/3 362/0 131/0 0.001 

 0.000 348/0 590/0 27/6 39/2 94/9 76 دروس یمحتوا

 0.000 405/0 636/0 09/7 60/2 60/9 76 و مقررات نیقوان

 گارندگان(منبع: )محاسبات ن

به ضریب همبستگی و ضریب تعیاین،   با توجه انیازنظر دانشجو ها مؤلفهی تمام ،13طبق جدول 

(. باه هماین ترتیاب    =p<01/0) را دارناد  شاان  یعلما ی بر هویات  رگذاریتأثی و نیب شیپقدرت 

( و همچنین باا ضاریب   =722/0Rدارای همبستگی بیشتر ) «فضای کالبدی و فیزیکی» ی مؤلفه

R2 521/0) نییتع
ی هویات  ریا گ شاکل بیشاتری در   ینیب شیپقدرت  ها مؤلفه( نسبت به دیگر =

 بیبااا ضااردانشااجویان  دگاهیاااز د «جااو اجتماااعی دانشااگاه»ی  مؤلفااهعلماای دانشااجویان دارد. 

R=،454/0R 674/0همبستگی و تعیین )
2
ی هویت علمی دانشاجویان  نیب شیپمیزان  ازلحاظ( =

 636/0) نیای تعباا ضاریب همبساتگی و     «قوانین و مقاررات »ی  همؤلفدر جایگاه دوم قرار دارد. 

R=،405/0R
2
 ی مؤلفاه  اسات.  قرارگرفتاه ی هویات علمای   نا یب شیپجایگاه سوم از جهت  ( در=

R،395/0R =./628ضاریب همبساتگی و تعیاین )    باا « روش ارزشیابی»
2
جایگااه چهاارم    ر( د=

 دگاهیا دی بعدی که از  مؤلفه قرار دارد. مؤلفهی هویت علمی با توجه با این نیب شیپقدرت  ازلحاظ

باا   «تعاامالت اساتاد و دانشاجو   »ی  مؤلفهی کند نیب شیپرا  شان یعلمهویت  تواند یمدانشجویان 

 باا  «روش تادریس اسااتید  »ی  مؤلفه. ت( اس=604/0R=،365/0R2)ضریب همبستگی و تعیین 
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اهمیات آن   ازنظار جایگاه ششم  ( در=596/0R=،355/0R2ضریب همبستگی و ضریب تعیین )

باه ضاریب همبساتگی و تعیاین      باا توجاه   ی هویات علمای دانشاجویان قارار دارد.    نا یب شیپدر 

(590/0R=،348/0R
2
در جایگااه بعادی    «محتاوای دروس »ی  مؤلفاه دیدگاه دانشاجویان   ( از=

 «روحیه علمی» ی مؤلفه .ردیگ یمقرار  مؤلفهی هویت علمی با توجه به این نیب شیپمیزان  ازلحاظ

362/0R=،131R) نییتعنظردانشجویان با ضریب همبستگی و از
2
ی هویات  نا یب شیپ ازلحاظ( =

 علمی دانشجویان تاثیرکمتری دارد.

 

 ی برنامه درسی تفاوت وجود دارد؟ها مؤلفهآیا بین جنسیت دانشجویان با  -10

ی برنامه ها فهمؤل( در رابطه با مقایسه میانگین نمرات Uویتنی ) -نتایج آزمون من -14 جدول

 جنسیت بر اساسدرسی پنهان 

 یسطح معنادار ها رتبه  میانگین   تعداد ها یآزمودن ی برنامه درسی پنهانها مؤلفه

 170/0 50/32 19 مرد اساتید تدریس روش

 50/42 57 زن
 933/0 38.87 19 مرد ارزشیابی روش

 38.38 57 زن

 377/0 34.63 19 مرد دانشجو و استاد تعامالت
 39.79 57 زن

 296/0 33.92 19 مرد فیزیکی و کالبدی فضای
 40.03 57 زن

 278/0 43.24 19 مرد دانشگاه اجتماعی جو
 36.92 57 زن

 630/0 40.61 19 مرد دانشجویان علمی روحیه
 37.80 57 زن

 202/0 44.08 19 مرد دروس محتوای
 36.64 57 زن

 576/0 40.95 19 مرد مقررات و قوانین

 37.68 57 زن

 منبع: )محاسبات نگارندگان(   

ی روش تدریس ها مؤلفه، دانشجویان زن در شود یممشاهده  طور که همان 14با توجه به جدول 

( نسبت به 03/40) یکالبد(، فضای فیزیکی و 39.79مالت استاد و دانشجو )اتع (،50/42) دیاسات

جو ی ها مؤلفهدانشجویان مرد در  طور نیهمآوردند و  دستبه دانشجویان مرد میانگین باالتری 
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مقررات ( و قوانین و 44.08دروس )(، محتوای 40.61) یعلم(، روحیه 43.24دانشگاه ) یاجتماع

 ها مؤلفهی  همهبا توجه به اینکه سطح معناداری  اما ( میانگین باالتری کسب کردند.37.68)

انشجویان زن و مرد تفاوت معناداری گزارش بین د است( p>01/0درصد )از یک  تر بزر 

 .گردد ینم

 اصلی پژوهش سؤال
 از کی کدام نقش بهشتی شهید دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده دانشجویان دیدگاه از

 بارزتر است؟ها  آن علمی هویت یریگ در شکل پنهان درسی برنامه یها مؤلفه
پنهان  یبرنامه درس یها توسط مؤلفه انیدانشجو یعمل تیهو ینیب شیپ زانیم یعالوه بر بررس

و  جینتا ریاستفاده گرد. در جدول ز دمنیها از آزمون فر ( مؤلفهیبند )رتبه یبند تیمنظور اولو به
 شده است. ها ارائه از مؤلفه کیرتبه هر نیانگیم
 

 دمنیها در آزمون فر مؤلفه ی رتبه نیانگیم -15جدول 

ی آزمون ها آماره رتبه یا رتبهمیانگین  مؤلفه 
 فریدمن

  اول 01/1 جو اجتماعی دانشگاه
 درجه آزادی
7 

 سطح معناداری
0.00 
 کای دو
254.947 

 

 دوم 72/3 روش ارزشیابی
 سوم 14/4 قوانین و مقررات
 چهارم 36/4 محتوای دروس

 پنجم 24/5 تعامالت استاد و دانشجو
 ششم 5.38 فضای کالبدی و فیزیکی

 هفتم 52/5 ریس اساتیدروش تد
 هشتم 63/6 روحیه علمی

 منبع: )محاسبات نگارندگان(
ی است )مؤمنبیشتر  ریمتغباشد، اهمیت آن  تر کوچک ها رتبهدر آزمون فریدمن هرچقدر میانگین 

از یک درصد  تر کوچک، با توجه به اینکه سطح معناداری 10جدول  طبق (.1394و فعال قیومی، 
(01/0>p=بر ) بدین معنی که تفاوت گردد یمرد  ها رتبهآورد گردید فرض یکسان بودن .

از دیدگاه دانشجویان  طبق جدول فوق ؛ ووجود دارد ها مؤلفهمعناداری بین میانگین تمامی 
( در 01/1ی هویت علمی با میانگین )ریگ شکلاهمیت در  ازلحاظی جو اجتماعی دانشگاه  مؤلفه

ی قوانین و مقررات  مؤلفه(، 72/3) نیانگیمی روش ارزشیابی با  لفهمؤرتبه یک و به همین ترتیب 
ی تعامالت استاد و دانشجو  مؤلفه(، 36/4) نیانگیمی محتوای دروس با  مؤلفه(، 14/4) نیانگیمبا 
ی روش تدریس  مؤلفه(، 38/5) نیانگیمی فضای کالبدی و فیزیکی با  مؤلفه(، 24/5) نیانگیمبا 
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( در 63/6) نیانگیمی علمی با  هیروحی  مؤلفهو  ی دوم تا هفتمها رتبهر (، د5.52با میانگین )
 ی آخر قرار گرفتند. رتبه

 یریگ جهینتبحث و 
بار  برناماه درسای پنهاان     یرگاذار یتأثبررسی دیدگاه دانشجویان در مورد  باهدفپژوهش حاضر 

ی هاا  مؤلفاه کیاب  همین منظور از طریق استخراج و تر به انجام شد. شان یعلمی هویت ریگ شکل
 ارزشایابی، روش  روش تدریس اساتید،)که شامل  مؤلفهی گذشته، هشت ها پژوهشدر  شده کشف

 علمای  هیا روح دانشاگاه،  اجتمااعی  دانشاجو، فضاای فیزیکای و کالبادی، جاو      و اساتاد تعامالت 
ی برنامه درسای پنهاان در   ها مؤلفه عنوان به، است مقررات( و نیقوان ی دروس،محتوا دانشجویان،
و  هاا  دانشاگاه توساط پژوهشاگران در    ی مختلفای هاا  پاژوهش شد. با توجه باه اینکاه    نظر گرفته
برناماه درسای پنهاان در آماوزش     و نقش یرگذاری تأثبا  در رابطهآموزش عالی مختلف  مؤسسات

-1392مژگاان   ی مهار، محماد  عالی )ازجمله برنامه درسی پنهان و نقاش آن در آماوزش عاالی:   
ی و نا یام ی برنامه درسی پنهاان و روحیاه علمای دانشاجویان:    ها مؤلفهن ی رابطه بیبررس ،1391

انجام رسیده است. لذا در این پژوهش عالوه بر بررسی این رابطاه باه قادرت     ( به1390همکاران 
ی هویات  ریا گ شکلدر  ها آناهمیت  ازلحاظی برنامه درسی پنهان ها مؤلفهی بند رتبهی و نیب شیپ

از  اسات کاه  هادف، تبیاین ایان موضاوع      گرید عبارت به پرداخته شد.علمی از دیدگاه دانشجویان 
بارزتر است. نتاایج   شان یعلمی به هویت ده شکلدر  ها مؤلفهاز  کی کدامدانشجویان نقش  دگاهید
ی نیب شیپهمبستگی مثبت و همچنین قدرت  مؤلفه هر هشتحاکی از این است که  آمده دست به

 (پژوهشای  یهاا  تیا فعال باه مناد   عالقهی، کنجکاو انتقادی، کرتف)با هویت علمی  در رابطهباالیی 
( 1390همکااران )  و امینای  ( و1390تااش )  تمجیاد  و دارند، این یافته با نتایج پژوهش چوبقلاو 

همکااران   و ی این پژوهش باا پاژوهش دیگاری کاه توساط ناامی      ها افته. همچنین یاست همسو
ی ساختار فیزیکی، همساو   مؤلفهپژوهش جز در ی این ها مؤلفهبه انجام رسیده با تمامی  (2014)

در رتبه اول قرا جو اجتماعی از دیدگاه دانشجویان،  ها مؤلفهاهمیت و رتبه هریک از  ازلحاظ. است
خاود دانشاجویان، یاا     درون دانشاگاه و رواباط باین   ی حاکم در جو اجتماعنشانگر  وگرفته است 

دارد.  ریتاأث ی پژوهشا  داناش نسبت به علم و  که در نگرش دانشجویان استکارکنان با دانشجویان 
ی  نحاوه ی دانشگاه اشاره کارد  علم ئتیهبه روابط دانشجویان با اعضای  توان یمازجمله این روابط 

در باشاد باعاث ایجااد شاوق و دلگرمای       و مثبتاساتید با دانشجویان اگر خوب  و تعاملبرخورد 
یان طارز تفکار منفای نسابت باه نحاوه       دانشجوو بلعکس اگر  گردد یمعلمی دانشجویان  هیروح

برخورد اساتید داشته باشند این امر ممکن است موجب ضعف انگیزشی در روحیاه پرسشاگری و   
. روش ارزشایابی  اسات بعادی روش ارزشایابی    رگاذار یتأثی  مؤلفهبگردد.  ها آنی علمی ها تیفعال

اگر اساتید تنها بار   مثال نوانع بهعامل انگیزشی در دانشجویان عمل کند  عنوان به تواند یماساتید 
ی صرف مطالب بپردازند باعث القای ایان  ادآورارزیابی سطح پایین دانش شناختی مانند حفظ و ی

و  ناد ینما یما که اساتید و نظام آموزش عالی به هماین ساطح اکتفاا     گردد یمفکر به دانشجویان 
نیسات. طباق نظار    نیازی به تالش جهت رسیدن باه ساطوح بااالتری مانناد ترکیاب و قضااوت       
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ی در هویات  رگاذار یتأث ازنظار کاه   اسات ی بعادی   مؤلفاه دانشجویان قوانین و مقاررات دانشاگاه   
ایجاد محدودیت یاا   ازنظربودن این قوانین با اهداف علمی  راستا هم .استحائز اهمیت  شان یعلم
 مناد  عالقاه در شاگرفی   ریتأث تواند یمتسهیل ارتباط دانشجویان و مسئوالن دانشگاه  مثال عنوان به

ی پژوهشی داشته باشد. طبق نظار دانشاجویان قاوانین و مقاررات     ها تیفعالکردن دانشجویان به 
 .اسات حاائز اهمیات    شاان  یعلما ی در هویات  رگاذار یتأث ازنظرکه  استی بعدی  مؤلفهدانشگاه 
رتبااط  مثال تساهیل ا  عنوان بهایجاد محدودیت یا  ازنظربودن این قوانین با اهداف علمی  راستا هم

کاردن دانشاجویان باه     مناد  عالقاه شاگرفی در   ریتاأث  تواناد  یما دانشجویان و مسئوالن دانشاگاه  
دانشاجویان قارار    ازنظار ی چهاارم   رتبهی دیگری که در  مؤلفهی پژوهشی داشته باشد. ها تیفعال
همخوانی محتوا باا نیازهاای دانشاجویان از دیگار عوامال       عدم .است« محتوای دروس» ردیگ یم

ی  مؤلفاه . تعامالت اساتاد و دانشاجو   استمنفی در هویت علمی دانشجویان  ریتأثو  القهکاهش ع
ی کاه اسااتید در   زمان انتقال دهد. ها آنی را به ها امیپ تواند یمدانشجویان  ازنظرکه  استدیگری 

، دهناد  یما کالس فرصت کافی جهت ابراز نظرات و بحث و تباادالت نظار باه دانشاجویان خاود      
ماتکلم   صورت بهاما زمانی که استاد خود  شود یمتقویت  در آنان نفس اعتمادبهی و ی علمها تالش
و خالقیات   ها ییتوانامانع بروز  دیآ ینمفرصتی برای دانشجویان فراهم  گونه چیهو  دیآ یدرموحده 

 شاان  یعلما ی هویات  ریا گ شکلی بعدی که از دیدگاه دانشجویان در  مؤلفه. گردد یمدانشجویان 
کاالس   طیو محا . فضا باشد یمی فضا کالبدی و فیزیکی )دانشکده/دانشگاه(  مؤلفه است رگذاریتأث

، هاا  کاالس و ظرفیات   فضاا  ،هاا  یصاندل ی چیدن  وهیش ازجملهی مواردی  رندهیدربرگکه  دانشگاه
، اسات ی تنگ و طوالنی، زیباا و سرسابز باودن دانشاکده، تجهیازات و امکاناات و غیاره        راهروها

به دانشجویان القاا کناد لاذا     را« ی دانش نبودن ندهیجو»ی یا بلعکس هشپژو دانشحس  تواند یم
روش  ی مؤلفاه  ی و آموزشی به این مهام بایاد توجاه کاافی نمایناد.     دانشگاهی ها طیمحطراحان 
است که بیانگر این نکته است که  قرارگرفته تیاهم هفتم ی در رتبه انیشجودان دگاهیاز د سیتدر

 باا  ساه یتار اساتفاده کنناد در مقا    متناوع  سیتدر یها رچه از روشه دیاسات ،درس یها در کالس
 یهاا  باعاث توساعه مهاارت    رناد، یگ یرا به کار ما  یمانند سخنران یروش سنت کیکه تنها  یزمان

ی آخر، روحیاه علمای    مؤلفه .گردد یم انیدانشجو یریادگی شیافزا نیهمچن و یو فرد یاجتماع
 شاان  یعلما ی هویات  ریا گ در شاکل  ها مؤلفهبه بقیه  دانشجویان نسبت ازنظر مؤلفهاست که این 

ی تحصایلی خاود و    رشتههرچه دانشجویان نسبت به  درواقعی شده است بند تیاولو تر تیاهم کم
 هاا  آنباشند به همان میازان هویات علمای مثبتای در      مندتر عالقه پژوهشی–ی علمی ها تیفعال

موضوعات درسی هیچ اشاتیاقی از خاود    و اما زمانی که دانشجویان نسبت به رشته ردیگ یمشکل 
. همچناین طباق نتاایج    گاردد  یم ها آنمنفی در هویت علمی  ریتأثاین امر باعث  دهند ینمنشان 
 هاا  آننظارات   نیدر با اخاتالف میاانگین    ها مؤلفهدر اکثر  و مردبین دانشجویان زن  آمده دست به

 مشاهده شد اما این اختالف معنادار نبود.
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 ها شنهادیپ
ی هویت علمی از دید ریگ شکلی برنامه درسی پنهان در ها مؤلفه توجه قابلبه نقش  توجهبا 

دانشجویان باید تدابیری اتخاذ و اصالحاتی جهت افزایش پیامد مثبت برنامه درسی پنهان انجام 
 :ازجملهگیرد 

ام ی دانشگاه با دانشجویان، تکریم و تشویق آنان جهت انجعلم ئتیهارتباط متناسب اعضای  -1
ایجاد نگرش مثبت در دانشجویان نسبت به  منظور بهی علمی و پژوهش ها تیفعال
 ی.پژوهش دانش

و  ترم انیپا یتراکم یابیترم در مقابل ارزش در طول انیاز دانشجو ینیمستمر و تکو یابیارزش -2
در عوض  انیو قضاوت دانشجو یدانش مانند تفکر انتقاد یسطوح باال یابیارز نیهمچن
 .وار یمطالب و حفظ طوط یادآوریتنها بر  یابیشارز دیتأک

قوانین و مقررات به اثرات این قوانین در روحیه  کنندگان نیتدوتوجه نمودن مسئولین و  -3
یی جهت تقویت ها فرصتو فراهم کردن  ها تیمحدوددانشجویان و تالش در جهت رفع 

 پژوهشی دانشجویان با تصویب قوانین مناسب. -ی علمی هیروح

شدن و با جدیت  مند عالقهدر افزایش روحیه دانشجویان جهت  رگذاریتأثعوامل  لهازجم -4
ی علمی و پژوهشی مرتبط بودن محتوا و موضوعات درسی با نیازهای ها تیفعالدنبال کردن 

جدی قرار  موردتوجهمحتوای دروس  کنندگان نیتدو، لذا این مهم باید توسط استشغلی 
 بگیرد.

ی مثبت در هویت رگذاریتأث و بهبود این روابط در راستای گرفته شکلتوجه به تعامالت  -5
 مثال روابط بین دانشجویان، کارمندان و مسئولین دانشگاه. عنوان بهعلمی دانشجویان 

آور  کالس، سرسبز و نشاط دمانیچ رییدرس مانند تغ یها و کالس یدانشگاه طیمح رییتغ -6
 .انیکردن محوطه جهت بهبود نگرش دانشجو

ی دانشجویان باعث مند عالقهی تدریس جدید و متناسب با نیازها و ها روشده از استفا -7
اساتید در عوض استفاده از  لذا .شود یم ها آنبودن به  توجه قابلانتقال حس مهم و 

 و فعال نمایند. روز بهی ها روشی ریکارگ بهی تدریس سنتی و خشک باید سعی در ها روش

پنهان باید در راستای ایجاد نگرش مثبت در دانشجویان ی برنامه درسی ها مؤلفهتمامی  -8
ی ها تیفعالی به مند عالقهشکل بگیرد زیرا این امر باعث افزایش روحیه علمی، پرسشگری و 

آن هویتی که در دانشجویان شکل  تبع بهکه  گردد یمآموزشی و پژوهشی دانشجویان 
ر موردقبول جامعه از هویتی متناسب با رسالت اصلی آموزش عالی و تصو ردیگ یم

 .استدانشجویان 

 منابع

 علمی روحیه و پنهان درسی برنامه یها مؤلفه بین رابطه بررسی(. 1390. )همکاران و امینی، محمد

 .103-81(،62)5عالی، آموزش در یزیر برنامه و پژوهش فصلنامه. دانشجویان
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 دانشگاه پنهان درسی ی برنامه بررسی(. 1392) یعلی، خواست زدی حمید. ی،می. رحیزدلی، زهرا تقوائی

-14 (،12)6،پزشکی علوم در آموزش ی توسعه ی مجله. دانشجویان دیدگاه از کاشان پزشکی علوم

23. 

 دوره اسالمی بینش درس در درسی پنهان برنامه تبیین. (1389)رضوانی، محمود  سعیدی

 .معلم تیترب دانشگاه :تهران .ی درسیزیر برنامهدکتری رشته  رساله متوسطه.

 عالی آموزش در پنهان درسی برنامهدهنده  شکل عوامل(. 1392. )، داوودباوفا صفایی موحد، سعید.

 .30-49 (،7)4،عالی آموزش درسی برنامه مطالعات فصلنامه. خودنگاشت ینگار مردم کی: ایران

: مقاومت یآموز نشدا یپنهان در زندگ یبرنامه درس(. 1394ی، ابوتراب. شریفی فدیجی، حسین.)طالب

 .57-78 (.17)5 ،جامعه، فرهنگ و رسانه، تیهمراه با تابع

 انتشارات تهران: درسی، ریزی برنامه در اساسی مفاهیم و اصول( 1376.)محمد سید ،عباس زادگان

 سوره.

 ی نو در ابعاد ناشناخته آموزشی،مستمر بحثی از برنامه درسی لیتحل (.1373.)قورچیان، نادرقلی

 .49-66. 5شماره  ،ی در آموزش عالیزیر برنامهپژوهش و  مهفصلنا

راهبردهای  فصلنامه اجتماعی. تربیت بر دیتأک پنهان؛ درسی ( برنامه1391.)کریمی، فاطمه
 .125-130(،2)5،آموزش

 درسی برنامه یها مؤلفه نقش تحلیل وبررسی  (.1390، الهام. )تاش دیتمجی. محمدعلچوبقلو،  مجلل

 فصلنامهبناب(.  واحد اسالمی آزاد دانشگاه موردی مطالعه) انیدانشجو علمی هویت کیمتح در پنهان

 .52-66(،4)2،تربیتی روانشناسی

 مطالعات نشریه. عالی آموزش در آن نقش و پنهان درسی برنامه(. 1392. )محمدی مهر، مژگان
 .10-5. (2)1،ارتش پزشکی علوم دانشگاه پزشکی آموزش و توسعه مطالعات مرکز آموزشی

 .سمت :تهران .اندازها چشمو  کردهایرو ،ها نظرگاه درسی: برنامه (.1387.)مهرمحمدی، محمود

: تهران .SPSSی آماری با استفاده از ها لیتحل(. 1394.)ی، منصور. فعال قیومی، علیمؤمن 

 ویرایش.

 مدارس. هیزتج و توسعه و نوسازی سازمان نشر :تهران ،مدرسهپیام  (.1373.)مهدی نوید، 
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