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Abstract: This study is examined the hidden curricula in 
Iranian higher education via Grounded Theory method. For 
studying hidden curriculum, two approaches of micro and 
macro can be used. According to the centralized attitude in 
Iranian higher education and the key and pivotal role of 
policymakers, planners, implementers and researchers of 
curriculum in it, at first macro and then micro approach was 
employed so that the influential hidden and unwritten values 
and attitudes in designing and implementing curricula in 
higher education of the country were identified. To achieve 
this goal, via snowball sampling, the experience of twenty-
seven experts in higher education in three groups including 
the experts in Curriculum Studies Association, the 
researchers in Research and Planning Institute in higher 
education, as well as faculty members and curriculum 
experts in the Ministry of Science was explored. Data was 
gathered via unstructured interviews. The results revealed 
that the central phenomenonin the grounded theory of the 
hidden curriculum of higher education is a phenomenon 
known as “Game of Knowledge” that it is against the truth 
of academic knowledge. Again, the various factors have led 
to its formation were examined. Then, based on micro-
approach, structured interviews were conducted with thirty-
one senior students at Ferdowsi Universityof 
Mashhad.These students were selected in a purposeful 
manner. The analysis of the conducted interviews with 
students confirmed the results of the obtained findings.  
Key words: hidden curriculum, higher education, grounded 
theory, game of knowledge 
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اين مطالعه با هدف بررسي برنامه درسي پنهان در آموزش عالي ايـران             : چكيده
رسـي پنهـان دو     جهت بررسي برنامه د    .اي انجام شده است   با روش نظريه زمينه   

با توجه به وجـود نگـرش       . تواند مورد استفاده قرار گيرد    رويكرد خرد و كالن مي    
-تمركزگرايانه در نظام آموزش عالي ايران و نقـش كليـدي و محـوري سياسـت               

هاي درسي در آن؛ ابتدا از رويكرد    گذاران، طراحان، مجريان و پژوهشگران برنامه     
هـاي پنهـان و     هـا و نگـرش     تـا ارزش   .شدكالن و سپس از رويكرد خرد استفاده        

هـاي درسـي آمـوزش عـالي كـشور          نانوشته مـوثر در طراحـي و اجـراي برنامـه          
-گيري گلولـه برفـي، تجربـه   براي تحقق اين هدف با روش نمونه   . شناسايي شود 

نظـران مختلـف آمـوزش عـالي در سـه گـروه،             هاي بيست و هفت نفر از صاحب      
ه درسي، پژوهشگران موسـسه پـژوهش و        متخصصان عضو انجمن مطالعات برنام    

ريـزي  ريزي در آموزش عالي، و اعضاي هيات علمـي و كارشناسـان برنامـه      برنامه
در . ايران مـورد كـاوش قـرار گرفـت         درسي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري      

هـاي بـه    براساس يافتـه  . ها از مصاحبه ساختارنايافته استفاده شد     گردآوري داده 
اي برنامه درسي پنهان آموزش عالي،      محوري در نظريه زمينه   دست آمده، پديده    

 نـام گرفـت كـه در مقابـل حقيقـت دانـش              "بـازي دانـايي   " اي با عنـوان   پديده
گيري آن، مورد بررسـي  سپس عوامل مختلف منجر به شكل. آكادميك قرار دارد 

سپس براساس رويكرد خرد، سي و يك نفر از دانشجويان شاغل به            . قرار گرفتند 
صيل در سال آخر مقطع كارشناسي دانشگاه فردوسي مـشهد كـه بـه شـيوه                تح

تحليـل  . هدفمند انتخـاب شـدند، مـورد مـصاحبه سـاخت يافتـه قـرار گرفتنـد                
 .  هاي انجام شده با دانشجويان، مويد نتايج حاصل از يافته ها بودمصاحبه

 
زي دانايياي، با زمينههينظربرنامه درسي پنهان، آموزش عالي، : هاكليد واژه  
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  مقدمه
 چهار رسالت عمده را عنوان متولي تربيت نيروي انساني در سطوح عالي،آموزش عالي به    

 ،4 و تربيت مدرس3، تربيت محقق2تربيت متخصص ،1تربيت عمومي: برعهده دارد كه عبارت از
 يا ش عالي، در توفيقها و موسسات آموزهاي درسي دانشگاهبرنامه ).2002شورت، (هستند 

واجارگاه و  فتحي (كنندكننده را ايفا مي، نقشي كليدي و بسيار تعيينهاشكست اين رسالت
ها به نيازهاي در حال گو بودن دانشگاه چراكه بيانگر ميزان پيشرفت و پاسخ؛)1386 شفيعي؛

 ضرورت بررسي دربه). 1994 (6آيزنر رواين از).  2005، 5بارنت و كووت( تغيير جامعه هستند
هاي آموزشي تاكيد در محيط) اعم از آشكار، پنهان و پوچ( هاي درسي مختلفمورد انواع برنامه

درسي، طي پنجاه   نسبت به ساير انواع برنامه هاي پژوهش در زمينه برنامه درسي پنهان،. دارد
سال گذشته از جاذبه زيادي ميان محققان و مربيان تربيتي برخوردار شده است 

هاي اساسي فراگيران از ها معتقدند كه مقدار قابل توجهي از يادگيري؛ زيرا آن)2002؛7اندرسون(
؛ 1994 ،9؛ آيزنر1980 ،8ژيرو(شوند هاي پنهان آن آموخته ميطريق برنامه درسي پنهان و پيام

يافته در اين  هرچند در گذشته غالب تحقيقات انجام؛)2008 ،11 و جاكوبسون2003 ،10پيتز
كند ، بيان مي)2004( 12طور كه مورفيسطح آموزش عمومي بود؛ اما همانزمينه معطوف به 

، با آثار خويش شواهدي را فراهم 16، اشنايدر15، بورديو14، مارگوليس13محققاني نظير جكسون
از ( اند كه بيانگر فعال بودن و جريان داشتن برنامه درسي پنهان در تمام سطوح آموزشيكرده

ابراين پژوهش در زمينه برنامه درسي پنهان آموزش عالي نيز مورد است و بن) دبستان تا دانشگاه
  .تري قرار گرفته استتوجه جدي

                                                            
1. General education 
2. Education of specialist 
3. Education of researcher 
4. Education of educator 
5. Barnett &Coate 
6. Eisner 
7. Anderson 
8. Giroux 
9. Eisner 
10. Pitts  
11. Jacobson 
12. Murphy 
13. Jackson 
14. Margolis 
15. Bourdieu 
16. Snyder 
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هاي متعدد و ابعاد گوناگوني است كه از الزامات  اليه داراي برنامه درسي پنهان در آموزش عالي
و نيز علمي  هاي آغاز شده و تا هنجارهاي رشته) برنامه درسي رسمي(رسمي و مكتوبيك دانشگاه 

). 2001  ؛1آكر( يابد كه در مورد دانشجوي خوب وجود دارد تداوم مي ها و عقايدغيرمكتوبي ايده
بر اين باور است كه برنامه درسي رسمي در ) 1385 ،، به نقل از مهرام و همكاران2000(آهوال 

ن آموزش عالي داراي آزادي عمل بيشتري از برنامه درسي مدارس است و عدم تدوين كامل اي
به بيان  .شودبرنامه باعث تحقق كاركردهاي بيشتر برنامه درسي پنهان در آموزش عالي مي

هاي منفي آن هاي مربوط به برنامه درسي پنهان بيشتر به جنبهچون در پژوهش )2004( مورفي
دهنده و تصوير آن تاريك، شود؛ گويي برنامه درسي پنهان موضوعي تحقيرآميز و تنزلتوجه مي
موضعي ا نسبت به برنامه درسي پنهان خود، هباشد؛ بنابراين دانشگاهمي  تهديدكنندهمبهم و

خاطر . )2006( طور كه مازال اما همانكنند؛ وجود آن اتخاذ ميطرفانه و حتي انكارمنفعل، بي
 ها اجازه هاي مثبت بسياري در برنامه درسي پنهان وجود دارد كه به دانشگاه جنبه،كندنشان مي

كند كه تمامي وي در اين زمينه تاكيد مي. دهد تا به شكلي مطلوب و سازنده فعاليت كنندمي
همسو ساختن برنامه  منظورهاي درسي دانشگاهي بايد تالشي فزاينده را بهاندركاران برنامهدست

درسي پنهان با اهداف آموزشي و پيامدهاي برنامه درسي رسمي انجام دهند؛ تالشي كه معادل 
  . هاي درسي رسمي استي برنامهطراح

طور عام و كه در مورد مفهوم و عملكرد برنامه درسي پنهان به فراواني نظرهايرغم اختالفبه    
 نظير(حيطه طور خاص وجود دارد؛ پژوهشگران ايننيز برنامه درسي پنهان در آموزش عالي به

؛ 2008 ؛ رينرت،2001مارگوليس، ؛ 2000 ،2آهوال ؛2008نقل از عبدالسالم، ؛ به1970اشنايدر
 ؛ يماني،1386 ؛ بيجندي،1384 ؛ مهرام،2008 ؛ تارشيز،2008 ،4؛ جاكوبسون20083 عبدالسالم،

شدت تحت  معتقدند كه برنامه درسي پنهان به :)1390  و بزرگ،1390 ؛ صفايي موحد،1388
ن راستا سامبل و مك در اي. يابدزمينه و بستري قرار دارد كه آموزش در آن جريان مي تاثير
را براي اشاره  ) آميبشكل بودن( 6 نيز اصطالح آمرفوس )2008به نقل از اندرسون، 1998 (5دوئل

شديد برنامه  حكايت از تاثيرپذيري برند كهمي كاردرسي به هاياين نوع از برنامه به ماهيت
عنوان هسته مشتركي هدر واقع توجه به عنصر بافت، ب. آموزشي خود دارد درسي پنهان از زمينه

 به اين. توجه پژوهشگران مختلف قرار دارد جهت پژوهش در حيطه برنامه درسي پنهان مورد
                                                            

1. Acker 
2. Ahola 
3. Abdulsalam 
4. Jacobson 
5. Sambell & Mc Dowell 
6. amorphous  
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نقل از  به1968( از يك طرف همانند جكسون. توان به دو صورت نگريستمي نيز هسته مشترك
وب فراگيران پذيري مطلتوان برنامه درسي پنهان را عاملي در راستاي جامعه مي. )2004، 1آهوي

 و 3، توجه2شناسينظير وقتهنجارهايي مطلوب  يادگيري  كه،در نظام آموزشي خود تلقي نمود
و ) 1982( 5 اپلاز طرف ديگر همانند. دنبال دارددر آموزش به هافقيت آن را جهت مو4تمكين

نست كه عنوان ابزاري در دست سياستمدارن داتوان برنامه درسي پنهان را بهمي) 2001( 6ژيرو
نظر از اين دو نوع نگاه به برنامه درسي صرف. درصدد بازتوليد روابط قدرت در جامعه هستند

شود كه اين وجود آورد، مالحظه ميتواند بهپنهان و پيامدهاي مغايري كه در نظام آموزشي مي
جارهاي  كه فراگيران را با هنبرخوردار است قابليت اجتماعي سازي پنهاني  ازنوع برنامه درسي

 يك با توجه به بافت محور بودن برنامه درسي پنهان و اهميت. سازدموجود در جامعه همسو مي
يا كه برنامه  شود اين سوال مطرح مي  درسي در آموزش عالي دارد، هاياين نوع از برنامه بررسي
ي پنهان اهميت توجه به برنامه درس چيست؟ درسي پنهان حاكم بر آموزش عالي ايرانهاي برنامه
؛ 1994 آيزنر،(جريان داشته ) صريح( روست كه اين برنامه به موازات برنامه درسي آشكاراز آن

 حداد ؛2006، 9؛ جرالد1999، 8؛ ورن2003 نقل از پيتز، به،1987 ،7؛ دوتان2002 اندرسون،
 عاملي ياتواند مانع و مي) 1388چنگيز و اديبي  و يماني، لياقتدار، 1386؛ دوانلو، 1386علوي، 

 و اسكندري، سعيدي رضواني، مهرام و 1993 ورن؛( براي تحقق اهداف يك نظام آموزشي باشد
بررسي مطالعات انجام شده در زمينه برنامه درسي پنهان آموزش عالي ). 1387 مهرمحمدي؛

ي كه در درسهاي ايران بيانگر آن است كه با وجود اهميت نظام  آموزش عالي در ايران و برنامه
قلمرو آموزش هاي اندكي پيرامون اين برنامه و به خصوص در يابد، تحقيق و بررسين جريان ميآ

هاي درسي پنهان موجود در اين نظام نيز، در كنار كه برنامهدر حاليعالي انجام شده است؛ 
نظران در حيطه هاي درسي رسمي آن به ايفاي نقش پرداخته و به گفته برخي از صاحببرنامه
تر و كارآتر از برنامه درسي رسمي ها حتي اثراتي به مراتب عميقه درسي پنهان، اين برنامهبرنام

مهرام، اسكندري، سعيدي ( جهت وصول يا عدم وصول به اهداف يك موسسه آموزشي دارند
هايي غيرمستقيم، پژوهش يا مستقيم البته به شكل). 1999 ،؛ ورن1387، رضواني و مهرمحمدي

                                                            
1. Ahwee 
2. Punctuality 
3. Attentiveness 
4. Compliance 
5. Apple  
6. Giroux  
7. Wern 
8. Gerald 
9. Dotan 
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ايران، توسط محققاني نظير  درسي پنهان در آموزش عالي هايجايگاه برنامهدر مورد نقش و 
، )1384( ، مهرام)1384( زاده و شعباني وركي، حسين قلي)1380( قاضي طباطبايي و مرجاني

انجام شده است؛ اما ) 1390(  و بزرگ) 1390( ، صفايي موحد)1388( ، يماني)1386( بيجندي
كه اند؛ در حاليپنهان نگريسته  به برنامه درسي يا غيرانتقاديي خردها از منظر رويكردتمامي آن

با نظر .  وجود دارد)انتقادي ( و كالن)غيرانتقادي (در بحث از برنامه درسي پنهان دو رويكرد خرد
؛ ضروري است تا از منظر )1389محمدنژاد و روشن، ( ايران داشتن تمركز در نظام آموزش عالي

براساس . درسي پنهان در اين نظام پرداخته شود هايبرنامه/ يز به برنامهن  يا انتقاديكالن
انتقادي و مقاومت؛ ارتباط نظام  بازتوليد،  هايكالن برنامه درسي مانند ديدگاه رويكردهاي

كه در رويكردهاي خرد هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه تبيينمي شود؛ در حاليآموزشي با نظام
برنامه اين ، هاي انجام شده قبلي در كشورنامه درسي پنهان ـ نظير پژوهشبه بر يا غيرانتقادي
و  برنامه درسي تجربه شده توسط  درسي قصدشده توسط مجريانميان برنامه  براساس تمايز

  .گيردميفراگيران مورد تبيين قرار 
 برنامه درسي حاكم بر) خرد و كالن(بنابراين در اين مقاله  با درنظر گرفتن دو نوع نگاه      

هاي راحان، پژوهشگران و مجريان برنامهط اران،ذگهاي موثر سياستپنهان، از يك طرف به نگرش
در اين . درسي توجه شده است و از سوي ديگر تجارب دانشجويان موردنظر قرار داده شده است

حان، مجريان ارن، طراذگراستا، نخست با اتخاذ رويكردي كالن به برنامه درسي پنهان؛ با سياست
هايي عميق انجام شده تا با كاوش در عمق هاي درسي آموزش عالي، مصاحبهو پژوهشگران برنامه

سپس با . هاي پنهان حاكم بر آموزش عالي دست يافته شودها و نگرشها به ارزشتجارب آن
عالي هاي دانشجويان نظام آموزش ها در تجربهاتخاذ رويكردي خرد به بررسي آثار اين نگرش

  .پرداخته شده است
  

  روش
اين . اي انجام شده استاين پژوهش با رويكردي كيفي و  با استفاده از روش نظريه زمينه    

روش براي بررسي فرايندهاي اجتماعي موجود در تعامالت انساني، ساختار و روندي كه به آن 
 از تجارب روزمره، تعامالت، اي با روش استقرايينظريهتوسط آن رود و كار مي به،منجر شده است

علت انتخاب اين ). 1387 استراووس و كوربن،(شود مستندات، ادبيات و مشاهدات، كشف مي
ويژه در تعامالت افراد با عنوان فرايندي اجتماعي است كه بهروش، توجه به برنامه درسي پنهان به

 استفاده از روش نظريه با. يكديگر شكل گرفته و به زمان، مكان و بافت، بسيار حساس است
هاي گروه. اي بومي و اقليمي در مورد پديده مورد بررسي دست يافتتوان به نظريهاي ميزمينه
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ارائه شده است؛ با استفاده از روش  1 ها در جدولشناختي آنمورد مطالعه كه مشخصات جمعيت
-هم. استفاده شد 1به عميقها از مصاحبراي گردآوري داده. گيري گلوله برفي انتخاب شدندنمونه

  .ها تا دستيابي به اشباع اطالعاتي ادامه يافتچنين انجام مصاحبه
  

  هاي مورد مطالعهشناختي گروه مشخصات جمعيت.1جدول 

  
صورت هدفمند انجام انتخاب اولين فرد براي مصاحبه در هر يك از سه گروه مورد مطالعه به     

هاي قبلي معرفي شوندهها توسط مصاحبهو نفرات بعدي براي مصاحبه در هريك از اين گروه
حدود يك ساعت و نيم به طول ميانجاميد؛ طور متوسط هاي مورداستفاده كه بهمصاحبه. شدند

-ها به شيوه نظامتحليل مصاحبه.  ثبت و در همان روز مصاحبه مكتوب شدند2توسط ضبط صوت
شخصي در مراحل  هايتحليل براساس يادداشت در اولين سطح، . دار در چند سطح انجام شد

مفاهيم بود؛ به  ه ايجادها مربوط بسطح دوم تحليل مصاحبه. قبل و حين مصاحبه انجام گرفت
يك مصاحبه روي كاغذ، سطر به سطر آن مطالعه شده و متن تمام سازي پس از پيادهاي كه گونه

                                                            
1. The general interview guide approach  
2. A special recorder for interviewing(JXD) 

  رشته تحصيلي  تحصيالت و مرتبه علمي  جنسيت  
منابع   دكتري

برنامه   كارشناسي  ارشد  استاديار  دانشيار  استاد  مرد  زن  اطالعاتي
  درسي

جامعه 
  شناسي

  مديريت
  آموزشي

آموزش 
  عالي

  
  اقتصاد

  
  فلسفه

  
  هنر

اعضاي 
انجمن 

مطالعات 
برنامه 
درسي 
  ايران

4  6  1  5  4  -  -  8  -  1  1  -  -  -  

اعضاي 
موسسه 
پژوهش 
وبرنامه 

ريزي در 
آموزش 
  عالي

1  7  1  2  5  -  -  1  1  2  2  2  -  -  

اعضاي 
هيات 

علمي و 
كارشناسان 

برنامه 
ريزي 
ر درسي د
وزارت 
  علوم

6  3  -  -  4  3  2  -  1  2  2  2  1  1  
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 .چند سطر كه به هم مرتبط بودند؛ يك مفهوم ايجاد شد و گاهي هر سطر با توجه به محتواي هر
توليد شده در مرحله قبلي مفاهيم  كه  به نحوي ها بود؛ها مربوط به ايجاد مقولهسطح سوم تحليل

 قدري ها كهاين مقوله .دست آيد مشترك براي ايجاد مقوله بهيبا يكديگر مقايسه شدند تا محور
 يك مصاحبه، بلكه از طريق درون  نه تنها از توليد شده در مرحله قبل بودند، تر از مفاهيمانتزاعي
ها تا زمان روند ايجاد مقوله. گرفتندمي شكل نيز بعدي هاييك مصاحبه با مصاحبه مقايسه

-در واقع زماني كه اطمينان حاصل شد مفاهيم حاصل از مصاحبه. دستيابي به اشباع ادامه يافت
. شود، اين سطح از تحليل به پايان رسيدهاي جديدي نميهاي انجام شده منجر به ايجاد مقوله

لي از باالترين سطح انتزاع ها كه نسبت به سطوح قبدر نهايت، در سطح چهارم تحليل مصاحبه
هاي موجود در چهارچوب نظري روئيده برخوردار بود، به تببين و تصريح ارتباطات ميان مقوله

سطوح چهارگانه با نظر به مراحل كدگزاري در پژوهش . كشف شده پرداخته شد شده يا نظريه
  . انجام شده است1كيفي، كدگزاري باز، محوري، انتخابي و نظري

به . استفاده شد) 1985( 2ها از معيارهاي چهارگانه گابا و لينكلنتامين اعتبار يافتهجهت      
بررسي توسط "؛ از دو روش3"باورپذيري"ها يعني نحوي كه در رابطه با معيار اول موردنظر آن

براساس روش بررسي توسط .   استفاده شد5"توصيف توسط همتايان" و 4"كنندگانمشاركت
  محتواي مصاحبه از طريق كردن متن آن، پس از انجام هر مصاحبه و مكتوب كنندگان، مشاركت
شد تا از صحت شونده انتقال داده ميابتدايي به فرد مصاحبه هاي همراه با تحليل6رايانامه
 براساس روش توصيف چنينهم. كننده در اين زمينه اطمينان حاصل شودهاي مصاحبهبرداشت

 از اين روش استفاده كرده بودند، ز پژوهشگران قابل اعتماد كه قبالًتوسط همتايان، با برخي ا
ارتباط برقرار شد و قسمتهايي از مصاحبه هايكدگذاري و تحليل شده در اختيار آنها قرار گرفت 

                                                            
. انتخابي و تشكيل نظريه كدگزاري باز، كدگزاريمحوري، كدگزاري: چهار سطح تحليل در پژوهش كيفي عبارتند از. 1

ها در ها و ابعاد آنسطح كدگزاري باز بيانگر فرايند تحليلي است كه از طريق آن مفاهيم شناسايي شده و ويژگي
سطح كدگزاري محوري . گيرندهاي اوليه نيز شكل ميچنين براساس اين مفاهيم، مقولههم. شودها كشف ميداده

در واقع در اين . ها و ابعاد استها در سطح ويژگي دادن مقولهها و پيوندها به زيرمقولهدهي مقولهبيانگر فرايند ربط
تري در مورد پديده مورد تر و كاملشوند تا تبيين دقيقتر خود ربط داده ميهاي فرعيها به مقولهسطح مقوله

قق با هاست كه براساس آن محسازي و پايش مقولهسطح كدگزاري انتخابي نيز بيانگر يكپارچه. بررسي به دست آيد
در سطح چهارم نيز نظريه شكل . كندها را براي ايجاد  يك نظريه، تنظيم ميها، آنيك چيدمان خاص در بين مقوله

 .شوداي و يا روايي، پرداخته ميگرفته و به روايت آن به شكل بصري، گزاره
2. Lincoln &Guba 
3. Credibility 
4. Member Check  
5. Peer Debriefing  
6. Electronic Mail 
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در رابطه . ابتدايي مورد بررسي قرار گيرد هايتا صحت روند كدگذاري و عدم سوگيري در تحليل
بدين منظور از .  استفاده شد2"گيري هدفمندنمونه" از روش 1"پذيريقالانت"با معيار دوم يعني
 هايعنوان هسته در هريك از گروهكه به گيري گلوله برفي، ابتدا با فرديطريق روش نمونه

شوندگان وي با ساير مصاحبه وجود داشت؛ مصاحبه انجام گرفت و سپس از طريق مطالعاتي
 4"اجماعي كفايت" از روش 3"پذيرياطمينان"معيار سوم يعني در رابطه با. ارتباط برقرار شد

اي با حضور چهارتن از متخصصان برجسته در زمينه كه در جلسه ترتيب به اين. استفاده شد
دست آمده ارائه  هاي بهدرسي و فلسفه تعليم و تربيت، روند انجام مصاحبه و يافته برنامه ريزي

دهنده كشف شده، نشان احي چهارچوب نظري و مفهوميواصله در خصوص طر بازخوردهاي. شد
همسويي مخاطبان با فرايند انجام و تحليل مطالعه بود و اصالحاتي را در زمينه چگونگي ارائه 

از روش  5"تاييدپذيري"معيار چهارم يعني  جهت رعايت. دنبال داشتديداري اين چهارچوب، به
كردن متن كامل  ام مصاحبه و يا پس از مكتوبكه در حين انج( 6"تاملي هاينگارش يادداشت"

  .گيري شدبهره) مصاحبه مورد استفاده قرار داشت
 نظرن حوزه برنامه درسي پنهانپردازان و صاحببسياري از نظريه كهبا توجه به اين     

  ؛2004و ديگران  8نقل از آهويبه ؛ 1987  پورتلي،؛ 1983 ،7گوردون   ؛1381مهرمحمدي، (
اين برنامه  از جنس تجربه بوده و  معتقدند كه) 2010  ،10 و هوبارد2004 ،9 و استينهايديت
 برنامه نهايتاً يعني كندمي كسب فراگير تحت راهنمايي نظام آموزشي تجاربي است كه بيانگر

بنابراين با سي و يك نفر از دانشجويان  كند؛درسي پنهان در فراگيران نظام آموزشي رسوخ مي
. ال آخر در دانشگاه فردوسي مشهد در خصوص نظريه كشف شده مصاحبه شدكارشناسي س

  .باشدشناختي اين دانشجويان ميهاي جمعيتجدول زير بيانگر برخي از ويژگي
  
  
  
  

                                                            
1. Transferability 
2. Purposive Sampeling 
3. Dependability 
4. Consensual adequacy  
5. Confirmability 
6. Theory triangulation  
7. Gordon 
8. Ahwee 
9. Haidet& Stein 
10. Hubbard 
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  شناختي دانشجويان مورد مصاحبههاي جمعيت ويژگي.2جدول 

    محل سكونت  جنسيت
  مرد  زن  گروه تحصيلي

  
  خوابگاه  خانواده  تعداد

  6  9  15  6  9  م انساني و اجتماعيعلو
  3  6  9  5  4  علوم پايه

  2  5  7  4  3  فني و مهندسي
  

هاي  گيري در دسترس انتخاب شدند و تجربهاين دانشجويان به شيوه هدفمند و توسط نمونه     
-ساختاريافته و مبتني بر مقوله ها از حضور در بافت آموزش عالي با استفاده از مصاحبه هاييآن

  .اي، مورد بررسي و كاوش قرار گرفترويكرد نظريه زمينه كتشافي درهاي ا
  

  هايافته
نظر اي با سه گروه صاحبها براساس روش نظريه زمينهزمان آنها و تحليل همانجام مصاحبه     

عنوان نقطه اين مصاحبه به. هاي درسي آموزش عالي تا  مصاحبه چهاردهم ادامه يافتدر برنامه
پژوهش حاضر تلقي شد؛ چرا كه در حين و پس از انجام آن، اين احساس به وجود آمد عطفي در 

هاي مختلف به وجود يك نوع برنامه درسي پنهان در نظام شونده به شيوهكه تمام افراد مصاحبه
كه  كردندمي بيان ها به نوعيشوندهدر واقع همه مصاحبه. كنندايران اشاره مي آموزش عالي

جدي و  رو گرايشيجدي و اصيل نبوده و از اين ايپديده ايران يك در آموزش عاليدانش آكادم"
برخي به عوامل  نحوي كه به. "حقيقي به آن از جانب كنشگران مختلف آموزش عالي وجود ندارد

 به پيامدهاي نيز برخي گيري آن و محيطي موثر در شكل  برخي به شرايط ذار در ايجاد آن،تاثيرگ
-هاي مصاحبهبنابراين از مصاحبه پانزدهم سعي شد بيشتر به صحبت ؛ اشاره داشتندحاصل از آن

 توجه شده و ابعاد مختلف آن با توجه به تجارب پنهان درسي برنامهاين  خصوصها در شونده
وجود آمد، اما آزمون اشباع هرچند در مصاحبه بيست و يكم اشباع اطالعاتي به. ها كاويده شودآن

در مجموع در اين . ها ادامه يافت انجام و تا بيست و هفتمين مورد، انجام مصاحبهاطالعات نيز
دست آمده از هاي بهچهارچوبي نظري براساس مقوله  مقوله ايجاد و68 مفهوم و 2204 پژوهش
ها  تمام آن هاي حاصل،ها روئيدن گرفت كه با درنظرگرفتن ارتباطات موجود ميان مقولهمصاحبه

ساز، محيط برون سازماني آموزش عالي، محيط درون شامل عوامل زمينه( تركلي مقوله 4در 
- مصاحبهكه تعداد زيادي ازبا توجه به اين. ندقرار داده شد)  و پيامدها سازماني آموزش عالي

عنوان ايران به وجود نگرش غيرجدي به دانش آكادميك در آموزش عاليها به نوعي بهشونده
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. براي مقوله محوري انتخاب شد 1"بازي دانايي"پنهان اشاره داشتند؛ عنوان نوعي برنامه درسي 
پژوهشگران براي دستيابي به اين اكتشاف در مورد برنامه درسي پنهان حاكم بر آموزش عالي، 

ماهيت "اولين سوال محوري مربوط به . كردندهمواره پاسخ به دو سوال محوري را دنبال مي
هاي ذهني  و تالش براي شفافيت برداشت"بر آموزش عالي ايرانبرنامه درسي پنهان حاكم 
كه براي پاسخ به اين سوال با توجه به اين. اران آموزش عالي بودذگطراحان، مجريان و سياست

-سابقه تدريس داشتند، بنابراين در حين مصاحبه از آن) بيست و سه تن(اكثر افراد مورد مطالعه 
هاي شاخصي كه منجر به تمايز درسي خود را با تمركز بر ويژگيشد تا يك كالس ها خواسته مي

از چهار نفر ديگري كه (شود را از ابعاد مختلف توصيف كنند ها از ساير مدرسان ميكالس آن
هاي خويش و نيز تعامالت سابقه تدريس نداشتند، سواالتي مبني بر توصيف محيط كاري، فعاليت

هاي ارائه شده توسط سه گروه مورد مطالعه پاسخ).  پرسيده شدخود با ساير افراد در آموزش عالي
هاي زيسته معيني را در زندگي دانشگاهي دارا بوده كه اين تجارب ها تجربهبيانگر آن بود كه آن

 هايي در سه سطح مرتبط با يكديگر و برخوردار از سطح انتزاع متفاوتتوان در قالب مقولهرا مي
) ماهيت عناصر برنامه درسي،  ب) از عيني به انتزاعي عبارت از الف اين سه سطح .قرار دارد

. هاي حاكم بر آموزش عالي هستندها و نگرشارزش) قوانين و انتظارات حاكم بر تعامالت و ج
هاي اهداف برنامه) 1: هاي مورد مطالعه در مورد ماهيت عناصر برنامه درسي معتقد بودندگروه

هاي آن دارند و نگرش مطلوب دانشجويان به دانشگاه و رسالتترين نقش را در درسي مهم
 يا به عكس نگرشي اصيل و واقعي به دانش سطحيگيري نگرشي ها منجر به شكلچگونگي آن

 "يادگيري متقابل"چه اين اهداف مبتني بر مفروضه چنان. آكادميك و يادگيري آن خواهد شد
 و استاد و )از جانب استاد به دانشجويان قرار داردسويه اطالعات كه در مقابل انتقال يك (باشد

-ها و خالقيتعنوان آموزنده در محيط يادگيري تلقي كنند، توانمنديدو خود را به دانشجو هر
شود تا اهداف از پيش متصور و نيز اهداف هاي چشمگيري در هر دو طرف بروز نموده و منجر مي

ه خصوص نيازهاي جامعه انطباق و ب ا نيازهاي فراگير ياددهي ب-روئيدني در حين فرايند يادگيري
 در نهايت منجر به آشناسازي دانشجويان با خود، جامعه، فرهنگ و تمدن خويش چنينهم. يابد
هاي درسي در آموزش عالي نيز كه بر مبناي علمي يا غيرعلمي بودن محتواي برنامه) 2؛ شودمي

ه دانش و عدم جدي شمردن آن توسط استادان و  بسطحياهداف قرار دارند در رابطه با نگرش 
چه محتواي موردنظر براي يادگيري در چناناي را دارا هستند؛ يعني هجويان نقش عمددانش

دانشگاه منطبق با دستاوردهاي علمي روز، پژوهش مدار، مرتبط با مسائل موجود در زندگي و نيز 
. شودوان محتوايي علمي شناخته ميعنپيونددهنده نظر و عمل در زندگي روزمره باشد، به

                                                            
1. Game of Knowledge  
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بنابراين چنين محتوايي براي دانشجو با ارزش تلقي شده و درصدد كسب آن با مشاركت معنادار 
محدود شدن استاد به چهارچوب هاي خشك از پيش ) 3؛  ويش در جريان يادگيري خواهد بودخ

 يادگيري براي خود و يتعنوان روش تدريس؛ منجر به تنزل شادابي و جذابيت فعالمتصور به
-اي رعب آور تبديل مي را به جاي ايفاي نقش راهنما، به كنترل كنندهاو شده و دانشجويان وي

 هاي تدريس فعال كه منطبق با محتواي موردنظر هستند، منجردر مقابل استفاده از روش. كند
به . خواهد شدبه ايجاد نگرش مطلوب در دانشجويان نسبت به يادگيري و كسب دانش آكادميك 

هاي موثر تدريس از ابزارهاي متعددي در فرايند چه استاد ضمن برخورداري از قابليتعالوه چنان
تري تدريس خويش استفاده كند و زمان و مكان تدريس خويش را وسعت ببخشد، شرايط مناسب

 به افراد مورد مطالعه نگرش خاصي) 4آورد؛ تر دانشجويان فراهم ميبراي يادگيري عميق
تفكر دانشجو و رعايت ( ، مبنا)درون يا بيرون از آموزش عالي( ارزشيابي از حيث تنوع آن، مكان

) كل يا قسمتي از فرايند تدريس(، وسعت )عدالت آموزشي يا عدم تفكر و مجاز دانستن سوگيري
ها در چه ارزشيابيها معتقد بودند كه چنانآن. آن، داشتند) فرايند يا محصول محور( و نيز نوع

هايي مواجه باشد، دانشجويان را نسبت به جريان يادگيري دلزده ابعاد مختلف با محدوديت
ها شده و نگرشي نامطلوب را هاي آنساخته، منجر به همرنگي و نيز اختالل در بروز توانمندي

  . ها ايجاد خواهد كردنسبت به فرايندهاي آموزشي دانشگاه در آن
 ترين ويژگي موردتوجه در مورد ماهيت عناصر برنامه درسيرده، مهماز ميان موارد نامب     

ها بود كه چگونگي مربوط به حاكميت نگرش علمي در ساختار بخشي عقالني به محتواي برنامه
  : كند بيان ميCR07 1عنوان مثالبه. دادتاثير قرار ميساير عناصر برنامه درسي را تحت

زنند تا كي كنند و همه چرت ميها توجه نميزنيد، بچههاي غيرتخصصي باگر سركالس حرف"
  ."....ات شويحرفت تمام شود و وارد درس اصلي

در واقع زماني كه مدرسين محتواي علمي تدريس خود را به ارائه مطالب غيرتخصصي و      
 RM03 . شودكنند، از ايجاد فضاي يادگيري متقابل در كالس جلوگيري ميغيرعلمي آلوده مي

  :دهدنيز تجربه تدريس خود در اين زمينه را چنين توضيح مي
 يك دانشجويي غيبت زياد داره، توي امتحان كردم، مثالً  مطرح ميCaseهام را با درس"    

كالس ما كالس .... كنيد مشكل اين فرد چيه؟عنوان يك مدير، فكر ميكنه، شما بهتقلب مي

                                                            
نحوي به. ها يك كد اختصاص داده شده است هر يك از آنها بهشوندههاي مصاحبهبراي محرمانه ماندن ويژگي. 1

 M، حرف اول كد اختصاصي اعضاي وزارت علوم با )مخفف دانشجو (Sكه حرف اول كد اختصاصي دانشجويان با 
و حرف اول ) مخفف پژوهش (Rريزي با ، حرف اول كد اختصاصي اعضاي موسسه پژوهش و برنامه)مخفف وزارت(

  .باشدقابل شناسايي مي) مخفف برنامه درسي (Cجمن مطالعات برنامه درسي با كد اختصاصي اعضاي ان
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- بردم سركالس، مقاله ميكردند، منم كتاب ميوال ميها زياد سخيلي فعال و خوبي شد، بچه
  ."...بردم
مداري، عبارتي زماني كه محتواي آموزشي از اعتبار علمي برخوردار بوده و عالوه بر پژوهشبه    

از مسائل زندگي روزمره برخاسته باشد، دانشجويان يادگيري آن را جدي و مهم تلقي خواهند 
  : كندرد مصاحبه در اين زمينه بيان مييكي از دانشجويان مو.  نمود
چون هم به لحاظ علمي فرد پري است و . واقعا استادي قابل احترام براي من است... دكتر"     

استادهايي داريم كه به لحاظ علمي خيلي ... كند كه رشد كنندهم به دانشجويان كمك مي
ند و بيشتر سعي دارند كالس را كنترل دهما را نميباسوادند ولي در كالسشان اجازه اظهارنظر به

  ."...كنند
هايي در مورد قوانين و انتظارات نانوشته موجود ها به مقولهشوندهسطح دوم تجارب مصاحبه    

در تعامالت كنشگران آموزش عالي اشاره داشت كه بر جدي و اصيل شمرده شدن دانش 
اين تعامالت در پنج مقوله شامل .  بودآكادميك و كسب آن در دانشگاه از جانب دانشجويان موثر

 - نظام آموزش عالي و كاركنان- دانشجو، مدير- دانشجواستاد، -استاد ، دانشجو-استادتعامالت 
ها شونده دانشجو، مصاحبه-در رابطه با مقوله تعامالت استاد. نظام آموزش عالي قرار داده شد

ها معتقد بودند آن. مالت بيان نمودندتاكيد خاصي را بر حفظ حرمت استاد و دانشجو در تعا
 يادگيري -چه حقوق متقابل استاد و دانشجو حفظ شده، علم و احساس در جريان ياددهيچنان

اي علمي و نه عنوان اسطورهبيني بر تعامالت حاكم گردد، استاد بهيافته و واقعبا يكديگر تلفيق
انگاري دانشجو در يادگيري لم سهلبا نمايش وسعت دنياي عشود كه  ميمدرسي صرف شناخته

يان شكل خواهد اي موازي در تعامالت با دانشجورا زدوده و گفتگوي معناداري را براساس رابطه
كه اين تعامالت با چه هدفي، چگونه و با چه در مقوله تعامالت استادان و بسته به اين. داد

هاي پنهان ر متفاوتي را بر يادگيريها معتقد بودند كه تاثيشوندهكيفيتي انجام شود؛ مصاحبه
-عنوان الگويي جهت آموزش ارزشدانشجو در آموزش عالي خواهد گذاشت؛ چراكه يك استاد به

اگر اين تعامالت بيشتر بر مبناي . اي در حوزه خويش مطرح استها و اخالق حرفهها، نگرش
كاري، حفظ سلسله ايش مخفيتنازع براي بقا و كسب مدارج علمي قرار داشته باشد؛ منجر به افز

اي استادها شده و دانشجو را نسبت به مراتب در روابط و در مجموع عملكردهاي غيرحرفه
مقوله تعامالت دانشجويان . اصالت محيط يادگيري در دانشگاه وازده خواهد كرد يادگيري دانش و

مسئوليت دانشجويان با يكديگر نيز بيانگر اين بود كه همكاري و رفاقت در يادگيري و احساس 
 – دانشجو و استاد -نسبت به يادگيري جمعي در كالس و در دانشگاه و متاثر از تعامالت استاد 

تواند موجد نگرشي جدي و متعهدانه به يادگيري باشد كه در مقابل فردگرايي و استاد، مي
  .خودمحوري دانشجويان قرار دارد
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  دو نوع مديريت خدمتگزار و اعمال كنترل توسطمقوله تعامل مديران با نظام آموزش عالي به 
سازي امكانات و فراهمجهت  ي خدمتگزار بهچه مديران آموزش عاليمدير اشاره داشت؛ چنان

منابع الزم براي رشد مجموعه مبادرت نموده و با نگاهي تخصصي و پژوهش محور، از عملكرد 
هاي آموزش عالي در تر به رسالتجدي نگرشي شود تااين امر منجر مي؛ باشندساير سطوح مطلع 

 به عملكرد بهتر در انجام  نيزنتيجه آن استاد و دانشجو كنشگران آموزش عالي ايجاد شود و در
چه رويكرد مديريتي از نوع اعمال كنترل باشد؛ در مقابل چنان. ترغيب شوندهاي خويش رسالت

در . دنبال خواهد داشتمجموعه را بهموانعي براي افراد ايجاد شده و سرخوردگي نيروي انساني 
عنوان نهايت مقوله مربوط به تعامل كاركنان آموزش عالي نيز در اين راستا روييدن گرفت كه به

-مصاحبه. ها موردتوجه قرار داشتشوندهحلقه واسط تعامالت استاد و دانشجو از جانب مصاحبه
لي بايد افرادي باشند كه براي كاركردن در ها بر اين باور بودند كه ساير كاركنان آموزش عاشونده

ها همسو و هماهنگ با عملكردهاي ساير افراد و عملكرد آن محيط دانشگاه آموزش ديده باشند
در آموزش عالي باشد؛ چراكه در غير اين صورت، هر چند ساير تعامالت بيانگر اصالت، ارزشمندي 

تواند منجر به ض ساير كاركنان دانشگاه ميو جديت دانش در دانشگاه باشند اما رفتارهاي متناق
  . هاي نامطلوب در دانشجويان از محيط دانشگاه شودايجاد نگرش

نوعي در تمام ترين قوانين و انتظاراتي كه در اين سطح وجود داشت و بهدر مجموع از مهم    
در واقع . تلف بود در تعامالت افراد مخ"سلسه مراتب"گرفت؛ رعايت ها مورداشاره قرار ميمصاحبه
. اي برابر نيستها معتقد بودند كه تعامالت افراد در آموزش عالي مبتني بر رابطهشوندهمصاحبه

اين روابط نابرابر منجر به عدم ايجاد نگرش جدي و اصيل در دانشجويان نسبت به يادگيري و 
يان تحت يك خصوص دانشجوچه افراد مختلف و بهكه چنانحالي در. شودانجام پژوهش مي

هاي آموزش عالي در رابطه برابر اجتماعي و آموزشي قرار داشته باشند، تعهدي عميق به رسالت
. ها خواهند بودهاي خود و عمق دادن به آنها ايجاد شده كه همواره درصدد بازتوليد يادگيريآن

RS02دهدهاي آموزشي و پژوهشي خود توضيح مي در بيان داليل موفقيت :  
كنم دهم ايجاد ميها آموزش مي برابر را براي همكارانم و كساني كه به آنcontextن يك م"    

كسي كه ده سال ... ها شدهگيري يك نوع روابط پايدار بين من و آن مجموعهو اين باعث شكل
 set كنم، با منپيش باهاش كار كردم االن به همان اندازه فردي كه االن دارم باهاش كار مي

كنند در يك شبكه برابر اجتماعي، انساني و ليلش هم آن است كه افراد احساس ميد. است
  ."....گيرندكننده، مطالبي را ياد ميحمايت

  : كند نيز بيان ميSF12دانشجوي 
هايي بودند كه دانشجو را در سطحي بسيار بدترين استادان من كه كم نيز نيستند؛ آن"    
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ها اطاعت شود، كردند كه بايد از آننوعي رفتار ميگرفتند و به ميتر از خود درنظرضعيف و پايين
تر باشند؛ اما شايد دانشجويان از نظر دانشي از استادها عقب. چون دانشجو هستيم) با تاكيد( چرا؟

  "..هاي وي نيستاين دليلي براي تحقير دانشجو و دست كم دانستن توانايي
  : داردن زمينه اظهار مياي را در اي نيز تجربهSM15دانشجوي 

كه توضيحات استاد بدون اين... روزي طراحي كرده بودمافزاري را پس از زحمت شبانهنرم.... "    
-ها همه فكر ميطوري با من برخورد كرد كه بچه.... من را بشنود گفت كه اين كار خودت نيست

بعد از كلي بيگاري ... ه همين استتوي پژوهش هم قص... ام كار يكي ديگر را دزديدهكردند واقعاً
 ."....دهدمجري طرح است، دوزار بهت مي )تاكيد(كشيدن از دانشجو چون استاد 

ها كه نسبت به دو سطح گذشته در باالترين سطح انتزاع شوندهسطح سوم تجارب مصاحبه    
 مقوله اين سطح شامل سه دسته .هاي حاكم بر آموزش عالي بودقرار داشت مربوط به نگرش

ريزي و نيز نگرش نسبت به برنامه مربوط به نگرش نسبت به دانشجو، نگرش نسبت به استاد
 كه كردندهاي مورد مطالعه بيان ميدر رابطه با مقوله نگرش نسبت به دانشجو گروه. درسي است

هرقدر نگرش نسبت به دانشجو از حيث توانمندي براي ايفاي نقش فعال در محيط يادگيري 
يافته، احساس نياز به يادگيري يادگيري دانش تري ازتر باشد، دانشجو نيز تصور روشنمثبت

آيد؛ زيرا دانش و هايش برمينموده و درصدد متنوع ساختن خود و كاربردي نمودن آموخته
 .كنديادگيري را امري مهم و بااهميت تلقي مي

هاي گاه و تحصيل در آن با رسالتهاي دانشجويان از ورود به دانشهرقدر انگيزه چنينهم    
در . يشتري براي آنان حاصل خواهد شدتر باشد، رشد فردي و اجتماعي بآموزش عالي هماهنگ

هاي دانشگاه قرار ها در تعارض با يكديگر و در تعارض با رسالتبه هر ميزان كه اين انگيزهمقابل 
مقوله . ضور در بافت آموزش عالي احساس لذت كمتري خواهد نمودداشته باشند، دانشجو از ح

نگرش به استاد بر محوريت نگرش به اصالت هويت وي قرار دارد؛ به نحوي كه هرقدر استاد 
تر داشته باشد، علم و تعامالت علمي، رشد و يادگيري شخصي و نيز برخورداري از هويتي اصيل

يابد و بنابراين ضمن تعهد به دانش و پژوهش توليدي استقالل رأي براي وي اهميت بيشتري مي
 در SM20دانشجوي عنوان مثال به. شوددار ميخويش، مديريت يادگيري دانشجويان را عهده

  : كنداين خصوص بيان مي
گذارد كه دو سال هم بيشتر در خارج از كشور نبوده ولي چپ و راست كالس مي... دكتر"    
 چون سواد …قدر عقب هستيدطوري اينودند و بل بودند و شماها اينجا دانشجويان ال باون

طوري بگم بهت اين... كنهدرستي ندارد، مدام از خاطراتش ميگه و دانشجويان را با هم مقايسه مي
كه بيشتر از بيست سال  يا اين…اما دكتر....الكي فقط اداي استادهاي باكالس و باسواد را درمياره
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ادا در . كنه و سبك خودش را دارد كرده، اما هميشه دانشجوها را تشويق ميدر آمريكا زندگي
  . "...نمياره و تا جايي كه بتونه بارها ديدم به دانشجوهايي كه حتي دانشجوش نبودن كمك كرده

چه استاد از هويتي غيراصيل در زمينه علم و دانش برخوردار باشد؛ بيشتر به مقابل چنان در    
ر عرصه تعامل با دانشجو پرداخته و تجارب ناخوشايندي را از يادگيري واقعي براي كنترل كردن د

  .آوردهمراه ميدانشجو به
ريزي در آموزش عالي ايران  نيز بر محوريت جايگاه برنامه"ريزينگرش نسبت به برنامه"مقوله     

انگر وجود جايگاهي ريزي؛ بيچه نگرش نسبت به فرايند برنامهنحوي كه چنانبه. استوار است
مشخص و پراهميت براي آن باشد، فعاليتي پيچيده قلمداد خواهد شد كه در انجام آن افرادي 

 در اين زمينه بيان  MB014.ريزي مشاركت خواهند داشتبرخوردار از تخصص در زمينه برنامه
  :كندمي
 در .اندها تحصيلكردهاندركاران آموزش عالي همه نگاه فني دارند و در اين رشتهدست ...    

اند، علوم ريزي نخواندهگيرندگان ما برنامه تصميمعموماً... بايد از علوم انساني باشند كهحالي
اند، اما اگر كسي تعليم و تربيت خوانده بود  مهندسي داشته-اند و هميشه صبغه فنيانساني نبوده

-ترين وضعيت شايد وضع برنامههداشت، در خوشبينانآمد و مسئوليتي ميو توي اين حيطه مي
   ....شدريزي بهتر از اين مي

هاي مورد مطالعه مطرح شد، مربوط دومين سوال محوري كه در حين انجام مصاحبه با گروه    
براي پاسخ به اين سوال  .  بود"آموزش عالي دهنده برنامه درسي پنهان حاكم برعوامل شكل"به 

ها به سبكي خاص توسط آن) عملكردهاي( گر چرايي تدريسشد كه بياننيز سواالتي مطرح مي
اي از عوامل درون سازماني آموزش عالي شده نيز نشان داد كه مجموعههاي ارائهپاسخ. ايشان بود

. كه در ارتباط متقابل با عوامل برون سازماني آموزش عالي هستند؛ در اين راستا دخيل هستند
 قوانين ساختار آموزش عالي، : ر قالب پنج مقوله شاملعوامل درون سازماني شناسايي شده د

مقوله .  دانشجو و نيز جايگاه رشته درسي، قرار داده شدندهايژگي  وي، تجارب استاد، آموزش عالي
 ميانيك دوره تحصيلي با سطح تناسبوجود ساالري، ساختار آموزش عالي از حيث درجه مردم

. گذارند تاثير ميبازي داناييساز مجاز  بر عوامل زمينه و نيز هماهنگي اجزاي دروني؛آن دشواري
چه ساختار آموزش عالي واجد سه ويژگي نامبرده باشد، سه مقوله ماهيت عناصر برنامه چنان

درسي، قوانين و انتظارات حاكم بر تعامالت افراد و نيز نگرش به آموزش عالي مطلوبيت بيشتري 
هاي آموزش عالي معنادارتر دانشگاه را در راستاي رسالتيافته و تعامالت دانشجويان در محيط 

 در ابعاد مختلف قرار  بودن با محوريت ويژگي علمي نيزمقوله قوانين آموزش عالي. خواهد ساخت
هاي علمي و تالش افراد، انعطاف و نيز تعادل مبتني باشند،  بر سرمايهاين قوانين چه چنان؛دارد
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 را بازي داناييساز، برنامه درسي پنهان موجود يعني شرايط زمينهتوانند با واسطه تاثير بر مي
  :كنددر مورد قوانين جذب و ارتقاي مدرسان در آموزش عالي بيان مي CM01 .متاثر سازند

چون دانشگاه استقالل نهادي ندارد؛ در نتيجه سرمايه سياسي و اداري استادها بيشتر از ...."    
عبارت ديگر گذارد، بهها يا ارتقائشان تاثير ميشان در پيشرفتهاي فكري و معرفتيسرمايه

ها و نهادها و مقامات و ها و يا پيوندهاي سياسي و اداري با وزارتخانهاستادهايي كه داراي رابطه
توانند ها ميگويم سرمايه سياسي، اينها ميهاي سياسي دارند، كه من به اينطور موقعيتهمين

هاي ز توانمندي پژوهشي و علمي مدارج ارتقاء را طي كنند و حتي پستبدون برخورداري ا
  "...سازماني دانشگاه را هم تصاحب كنند، از مدير گروه گرفته تا رئيس دانشگاه

 نيز در بيان داليل نگرش غيرجدي خود به يادگيري دانش SF18 در اين زمينه دانشجوي    
  : كندبيان مي

ديدم وقتي مي... جذب اين دانشگاه شده است؟ ... كدام معيار، دكترجه بهدانم با تومن نمي... "    
كند، مساوي است و فردا ام كه فقط از زبانش استفاده ميتالش من در درس خواندن با همكالسي

كنن، انگيزه من براي درس خواندن و حتي براي دوره ارشد هم اون رو بدون كنكور جذب مي
  "... شد و كمتربه تدريج كمادامه تحصيل 

عنوان دو مقوله مهم ديگر از شرايط هاي دانشجويان و تجارب استادان نيز بههاي ويژگيمقوله     
 فرهنگي و اقتصادي -نحوي كه هر قدر دانشجويان از وضعيت اجتماعيسازماني هستند؛  بهدرون

تري نگي و آموزشي غنيباالتري برخوردار بوده و استاد نيز از تجارب شغلي متنوع و پيشينه فره
. ها و عملكردهاي بهتري را در بافت آموزش عالي خواهد داشتبرخوردار باشد، به مراتب نگرش

مقوله ديگر در زمينه شرايط درون سازماني آموزش عالي كه ارتباط بيشتري نيز با مقوله و 
ديدگاه دانشجو و نيز سازماني آموزش عالي دارد؛ جايگاه رشته درسي از هاي شرايط برونزيرمقوله

صورت تاثير فرهنگ حاكم برجامعه بهدر واقع جايگاهي كه رشته درسي تحت. در بازار كار است
تاثير شرايط اقتصادي حاكم برمحيط خارج از صورت واقعي تحتاي در انديشه فرد و يا بهكليشه

ر دانشجويان تاثيرگذار  دنوع بازي داناييگيري شكل تواند برآموزش عالي ايجاد نموده است، مي
  :كند در اين زمينه بيان ميSF28 دانشجوي .باشد
صورت تصادفي انتخاب رشته كرده بودم و فقط هدفم اين بود كه در دانشگاه قبول شوم، به..."    

كردم كشاورزي فقط با پرورش بذر و گل و گياه سروكار داره و زياد درس وقتي نتايج آمد فكر مي
ام ديدگاهم نسبت به رشته جا داشتم و واقعاًاستادهاي خيلي خوبي اين.... م نبود خواندن برام مه
  ."...خوام همين رشته را ادامه بدمبراي ارشد هم مي... خيلي تغيير كرد

بازي لي بر ايجاد پديده  شرايط موثر درون سازماني آموزش عاهاي مربوط بهمقولهمجموعه     
. شرايط برون سازماني آموزش عالي قرار دارندهاي مربوط به مقولهل تاثير متقاب خود تحت،دانايي
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 فرهنگي، محيط -منظور از شرايط برون سازماني آموزش عالي، شرايط حاكم بر محيط اجتماعي
محوريت مقوله . است) قبل از دانشگاه( سياسي، محيط اقتصادي و نيز محيط آموزش عمومي

ها، همسويي يا ناهمسويي فرهنگ موجود با شوندهاحبهمحيط اجتماعي و فرهنگي از ديدگاه مص
هاي آموزش نحوي كه اگر فرهنگ حاكم بر جامعه با رسالتهاي آموزش عالي است؛ بهرسالت

عالي كه در راستاي پرورش تفكر و خودآگاهي افراد و نيز محوريت پژوهش و ارزيابي است، 
كه در دانشگاه نيز سبب خواهد شد تا افراد همسو باشد؛ نه تنها ارتقاي فرهنگ را سبب شده؛  بل

هاي خويش ايفا نموده و گرايش به تظاهر ايفاي مختلف تمام تالش خود را در جهت انجام رسالت
هاي آموزش عالي در چه فرهنگ جامعه با رسالتاز طرف ديگر چنان. نقش نيز از بين برود

ي بدون پشتوانه علمي مالك عمل هاجوييجاي فرهنگ پژوهش، چارهتعارض قرار گرفته و به
در اين  RS02 .جويي در تعامالت جايگزين گفتگو خواهد شدقرار گيرند، پرخاشگري و سلطه

  :كندرابطه بيان مي
يعني جامعه ما . يكي از چيزهايي كه ما االن باهاش مشكل داريم، علمي فكر كردن است"    

  ."...آيد بيرونند از تقديرگرايي ميكاي علمي فكر ميوقتي جامعه. كنندعلمي فكر نمي
هايي نظير تمايل به اجتماعات علمي، آزادي بيان و  مقوله محيط سياسي نيز به ويژگي   

بر اين اساس، هرقدر در جامعه تمايل حاكميت به . استقالل دانشگاه و دانشگاهي اشاره دارد
قالل آكادميك بيشتر باشد، گيري اجتماعات علمي، مباحثه وآزادي بيان و در نهايت استشكل

ساالرانه رشد هاي ديواندانش و يادگيري در فضايي آزاد و به دور از محصور شدن در چارچوب
بخش تلقي خواهند گران آموزش عالي نيز آن را جدي و رهاييهمان اندازه كنشخواهد نمود و به

 دانش آكادميك براي مقوله محيط اقتصادي به اين مسأله اشاره دارد كه زماني مجاز. كرد
اي شدن آن مانع شود كه كيفيت آموزش عالي مورد غفلت قرار گرفته و تودهدانشجويان ايجاد مي

 . از رشد فرديت در دانشجويان شود

المللي و كه تبادالت بين) حقوق ثابت دولتي(اي چنين در يك اقتصاد نفتي و نظام جيرههم    
در  تناسب تكنولوژيكي و عدمرو بوده  محدوديت روبههاي پژوهشي در آن بااختصاص بودجه

وجود دارد، مشكالت زيادي براي افراد مختلف در در آن هاي دانشگاهي نيز با آموزشجامعه 
 بيشتر صورت سطحي و غيرجديبازي دانايي بهعرصه علم و دانش ايجاد شده و دانشجويان را به 

ه شرايط برون سازماني آموزش عالي مربوط به آخرين زير مقوله موثر در حيط. سوق خواهد داد
هاي قبل از دانشگاه، دانشجويان ورودي را به چه آموزشچنان. ماهيت آموزش عمومي است

هاي الزم مانند تفكر، خالقيت و نيز نحوه مطالعه كردن و انجام پژوهش براي ها و مهارتتوانايي
اه نيز دانشجويان فرايند يادگيري و حل مسائل خود مجهز نموده باشد، در نتيجه در دانشگ
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يافته و بخش تلقي نموده، به تجارب يادگيري متنوعي دستفعاليت دانشجويي را فعاليتي لذت
 بيان  SM29دانشجويعنوان مثال به. دهاي بالقوه خود را رشد خواهند دانقاط قوت و ظرفيت

  :كندمي
جا براي ورود به دانشگاه آماده ما در آنمحيط دانشگاه با دبيرستان خيلي متفاوت است و "    
وقتي مياي دانشگاه هر استادي از همان ....  همين تحقيق كردن يا نوشتن مقالهمثالً. شويمنمي

اين روند كلي از انرژي ما را هدر ... خواهدترم اول حداقل دو مورد كار تحقيقي براي درسش مي
شوند و ها هم بيشتر زده ميگيريم ولي خيليدهد و البته به مرور چيزهايي را هم ياد ميمي

copy pasteدهند را ترجيح مي...".  
-ساز تحت  قرار دارد يعني اگر عوامل زمينه1"اگر، پس آنگاه"اي برمبناي  الگوي نظريه زمينه    

هاي خاصي برخوردار سازماني آموزش عالي از ويژگيتاثير متقابل شرايط درون سازماني و برون
 شكل گرفته و "بازي دانايي"گاه برنامه درسي پنهان حاكم بر آموزش عالي ايران يعني ، آنباشند

) الف(شونده اين پيامدها عبارتند از دنبال دارد كه از ديدگاه افراد مصاحبهپيامدهايي را به
به نحوي كه حتي قبل از تاسيس دانشگاه بايد : شناخت ماهيت و استانداردهاي آموزش عالي

ي، چرايي و نيز استانداردهايي كه بر مبناي آن بايد دانشگاه ايجاد و ارتقاء يابد مشخص چگونگ
ها پي برده و به رعايت شود و تمام كنشگران آموزش عالي نيز به اين استانداردها و اهميت آن

حاكميت فرهنگ پژوهش در امور، احساس : وري پژوهشتوجه به بهره) ب. (ها متعهد شوندآن
هايي مبتني بر نيازهاي موجود انجام خواهند گرفت كه پژوهش را افزايش داده و پژوهشنياز به 

بيانگر اين : علمي در امر علمي كنش) ج. (به لحاظ كيفيت مورد ارزيابي و توجه جدي هستند
است كه در امور مختلف مربوط به آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعي در دانشگاه و فراتر از آن 

ها و رفتارهاي علمي و مبتني بر پژوهش و تحقيق نه عاليق و در آموزش عالي نگرشريزي برنامه
 به نحوي كه تمامي ؛گيردرابطه برابر در تعامالت شكل مي) د(ساليق شخصي حاكميت يافته و 

افراد در آموزش عالي اعم از استاد و دانشجو و حتي ساير كاركنان، در محيط علم و يادگيري و 
ي در محيط دانشگاه و تحت فرهنگ دانشگاهي احساس قدرت نموده و براساس در مجموع زندگ

ها و قابليت) ه(آورده و در نتيجه گرايشي دروني و اصيل به يادگيري و تعامل با يكديگر روي مي
  . گرددها شكوفا مياستعدادهاي آن

الي و نيز عوامل طور غيرمستقيم عوامل برون سازماني آموزش عتوانند بهاين پيامدها مي    
عنوان مثال پيامدهاي حاصل از شناخت ماهيت به. تاثير قرار دهند را تحتبازي داناييساز زمينه

تواند منجر به بهبود شرايط اقتصادي، سياسي، و استانداردهاي آموزش عالي از يك طرف مي

                                                            
1. If, through, then  
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ر بهبود ماهيت تر با آموزش عمومي شود و از طرف ديگاجتماعي و فرهنگي و حتي ارتباط مناسب
دنبال عناصر برنامه درسي و نيز انتظارات و قوانين حاكم بر تعامالت افراد در آموزش عالي را به

ها را نسبت به عملكردهاي آموزش عالي و اهميت هاي آنچنين در نهايت نگرشهم. داشته باشد
  .  نحو قابل توجهي ارتقاء دهدسازي دانشگاهي بهفرايندهاي اجتماعي

  
   گيرينتيجه و بحث

اي كه در ها، رفتارها و هنجارهاي ضمني يا بيان نشدهمفهوم برنامه درسي پنهان به ارزش    
شكل صريح، مكتوب نشده و انتقال هر چند اين برنامه به. محيط آموزشي وجود دارند، اشاره دارد

اي و نداردهاي حرفهترويج الگوهاي رفتاري، استاشكل پنهان و ضمني منجر بهيابد؛ اما بهنمي
در پژوهش حاضر با . كنندشود كه تجارب و محيط يادگيري را هدايت ميعقايدي اجتماعي مي

اي در مقياس متوسط كه بين فرضيه و نظريه عنوان نظريهاي بهاستفاده از روش نظريه زمينه
 هاييو نگرشها چنين ارزش؛ دستيابي به)2002 1اسكافيلد،(يافته قرار دارد  تعميمكامالً

  :  ارائه شده است) 1( در قالب  نمودار موردتوجه قرار گرفت و نتايج حاصل نيز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
1.Schofield 
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  ايايران براساس روش نظريه زمينه  نقشه مفهومي برنامه درسي پنهان در آموزش عالي.1 نمودار
  

ش حاضر بيانگر اين بود كه در نظام آموزش شود، پژوه مالحظه مي1طور كه در نمودار همان    
 قوانين و انتظارات حاكم بر تعامالت  )2  ماهيت عناصر برنامه درسي، )1 :عالي ايران سه عامل

 تعامالت   تعامالت استادان با يكديگر،  تعامالت دانشجويان با يكديگر،  دانشجو،-تعامالت استاد(
حاكم بر آموزش  هاينگرش) 3نان در آموزش عالي و مديران در آموزش عالي و نيز تعامالت كارك

گيري ، منجر به شكل)ريزي در آموزش عالياستاد و در مجموع برنامه نسبت به دانشجو، (عالي 
 اين برنامه درسي پنهان كه بيانگر. شده است بازي دانايي عنواننوعي برنامه درسي پنهان با 

اي از شرايط درون تاثير مجموعهالي است؛ تحتدر آموزش ع منددانش نظامغيرجدي به نگرشي

 :ن سازمانيدروشرايط
ــالي،   ــوزش ع ــاختار آم س

ــوانين  ــالي  ق ــوزش ع ، آم
 هايژگي    ويتجارب استاد،   

 دانشجو جايگاه رشته

  :پيامدها
 ماهيـــت و شـــناخت -

اســتانداردهاي آمــوزش 
  عالي

  پژوهشي وري بهره-
  علمي  كنش-
 رابطـــــه برابـــــر در -

  تعامالت
-قابليت يافتن  فعليت -
  ها
 

  

 بازي دانايي

  : شرايط  برون سازماني
  محــيط سياســي، محــيط

ــاعي ــي و -اجتمـ فرهنگـ
اقتصادي، ماهيـت    محيط

 آموزش عمومي

 :عوامل زمينه ساز
 ماهيت عناصر برنامـه     -
  رسيد
 قـــوانين و انتظـــارات -

حـــاكم بـــر تعـــامالت 
  كنشگران

 هايها و نگرش   ارزش -
  حاكم بر آموزش عالي
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دانشجويان و  هايويژگي حاكم بر آموزش عالي،   قوانين ساختار آموزش عالي،(آموزش عالي 
 محيط( بيرون از آموزش عالي و نيز مجموعه شرايطي) جايگاه رشته تحصيلي استادان و نيز

اين . قرار دارد) ت آموزش عموميسياسي و ماهي محيط اقتصادي،  محيط فرهنگي و اجتماعي، 
تاثير گذاشته و ) بازي دانايي(ر مقوله محوري شرايط نيز ضمن ارتباطات متقابل با يكديگر ب

وري پژوهشي، كنش پيامدهايي نظير ميزان شناخت ماهيت و استانداردهاي آموزش عالي، بهره
هاي افراد در ها و قابليتعلمي، ايجاد رابطه برابر در تعامالت و در نهايت شكوفايي استعداد

  . دنبال دارندآموزش عالي به
رغم تاكيد نظري آموزش عالي بر تحقق كه به نمايدمي نتايج حاصل از اين پژوهش چنين    

سازي دانش و فرهنگ كشور، تربيت نيروي انساني موردنياز و در هايي چون توليد و غنيرسالت
مختلف؛ عملكردهاي ديگري در اين نظام مورد تشويق مجموع تسهيل فرايندهاي توسعه در ابعاد 

 متأثر از  امرهاي آموزش عالي را كند ساخته و اين گيرند كه روند دستيابي به رسالتقرار مي
واسطه تجارب حاصل از دانشجويان به.  در اين نظام است بازي داناييوجود برنامه درسي پنهانِ

ه يادگيري دانش پيدا كرده و شوق و ذوق مربوط به  ب"نگرشي ابزاري"اين نوع برنامه درسي، 
؛ قانعي 1381؛ يمني دوزي سرخابي،1381 رفيع پور،( انداصالت يادگيري را در حاشيه قرار داده

جاي در واقع يادگيري دانش در دانشگاه به). 1388 ؛ و فراستخواه،1387 ؛ فاضلي،1386 راد،
 شده است كه دانشجو با رعايت حداقل كه فعاليتي خالق باشد، تبديل به تكليفياين

  .استانداردهاي الزم سعي در پايان دادن به آن دارد
چنين نتايج پژوهش حاضر بيانگر اين است كه نه تنها در رويكرد دانشجويان نسبت به هم    

هاي اندركاران برنامهدانش و يادگيري، عدم جديت و نگرشي مجازي وجود دارد، بلكه اكثر دست
نيز با چنين نگرشي به ) مديران اران وذگپژوهشگران، سياست مدرسان،(موزش عالي درسي آ

 تعامالت، خرده فرهنگ خاصي را اين. پردازندها ميهاي درسي آنتعامل با دانشجويان و برنامه
دليل حضور افراد در آن، براي ايشان بديهي شده و كمتر مورد نقد و چالش وجود آورده كه بهبه

نكته شايان توجه اين است كه خرده فرهنگ كنوني حاكم بر آموزش عالي متاثر از . گيردقرار مي
 نيز قابل مشاهده است، شرايط برون 1 طور كه در نمودارفرهنگ حاكم بر جامعه است و همان

ساز مجاز سازماني آموزش عالي در تقابل با شرايط درون سازماني منجر به ايجاد عوامل زمينه
روست كه در رويكردهاي كالن برنامه درسي اهميت توجه به اين نكته از آن. شوند ميبازي دانايي

، مطرح 3،كلنر2 و فريره1نيز كه توسط افرادي نظير ژيرو، اپل، مكالرن) رويكردهاي انتقادي(پنهان 
                                                            

1. McLaren 
2. Freire 
3. Kellner 
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-اي است كه در آن زندگي ميهاي افراد محصول جامعهشود عقايد و نگرشمي شده است؛ تاكيد
گيرد، بنابراين نيل به شناخت طور جمعي شكل ميهاي افراد بهها چون انديشهاعتقاد آنهب. كنند

افراد و نتايج عيني، مستقل از تاثيرپذيري از مكان جغرافيايي و يا زمان تاريخي و دوراني است كه 
فلسفي موجود در -هاي فكريطور بدون تاثيرپذيري از نظامبرند و همينسر ميدر آن به

بر اين اساس سوال ). 1387ديناروند و ايماني، (  مكاني امري غيرممكن است-رهاي زمانيبست
 اسالمي، -پرور ايرانيچرا با وجود فرهنگ غني و دانش: شود اين است كهمهمي كه مطرح مي

وجود آمده و تبديل اكنون نگرشي غيرجدي و ابزاري نسبت به يادگيري دانش در آموزش عالي به
-ه فرهنگ شده است؟ در پاسخ به اين سوال، با تغيير جايگاه دانش آكادميك و عالقهنوعي خردبه

زده به نحوي كه اكنون جايگاه دانش آكادميك در پي توجه شتاببه. شويممندان به آن مواجه مي
-عالوه جايگاه دانشجو نيز در پي تودهبه. يافته استفرايندهاي توسعه، به يك پديده زميني تنزل

دليل كسب معرفت و رفع امروزه اكثر دانشجويان به. يافته استن آموزش عالي تنزلاي شد
ها برداري از مزايا، جاذبهها در پي بهرهشوند، بلكه آنتشنگي در اين زمينه وارد آموزش عالي نمي

 نيز همسو )1385( راد و خاور قانعييافته توسط، پژوهش انجامو امكانات جانبي دانشگاه هستند
  . باشدا اين يافته ميب

  
 منابع 

 ،هاها و شيوهاصول روش تحقيق كيفي نظريه مبنايي، رويه ).1387( استراووس، آنسلم و كوربن، جوليت
تاريخ انتشار به زبان ( پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي:  تهران.)ترجمه بيوك محمدي(

 ).1990اصلي

) نامه ارشدپايان. (هان متاثر از محيط فيزيكي دانشگاهشناسايي برنامه درسي پن ).1390( بزرگ، حميده
 . دانشگاه شهيد بهشتي، ايران

هاي دانشجويان دانشكده مقايسه تاثير برنامه درسي پنهان بر آموخته ).1386( بيجندي، محمد صادق
ايي، دانشگاه عالمه طباطب). نامه ارشدپايان. (شناسي دانشگاه عالمه طباطباييعلوم تربيتي و روان

  .ايران
پژوهشي در :  برنامه درسي پنهان).1386( ، اميدعلياحمدي، احمد؛ عبداللهي ، رودابه؛حداد علوي

    .33-66، )90( تعليم و تربيت . علميروحيه: ضمني مدرسه؛ مورد هاييادگيري
 .شناختي دانشجويانتحول باورهاي معرفت). 1386( وركي، بختيارزاده، رضوان و شعبانيحسين قلي

  23-38، )24. (دانشور رفتار
 ريزيآينده برنامه هايگيريشدن بر جهتجهاني تاثير). 1384( محمد  رضوان و عطاران،  زاده،حكيم

تمركز و عدم تمركز در  ، مجموعه مقاالت )ويراستار(اهللا موسي پور، نعمت. متمركز هايدرسي در نظام
 . پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش :ن، تهرا)236-255 صص(. درسي ريزيفرايند برنامه
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 .شلفين: ساري. برنامه درسي پنهان ).1386( دوانلو، ميترا
هاي آن تبيين نظريه انتقادي، تعليم و تربيت انتقادي و داللت). 1387( ديناروند، حسن و ايماني، محسن

 145-176). 3(4. هاي نوين تربيتيانديشه. از منظر فريره و ژيرو و نقد آن
  انتشار: تهران. هاي آنحلموانع رشد علمي ايران و راه ).1381( يع پور، فرامرزرف

هاي تبيين تفاوت هنجارهاي پنهان در انتخاب استاد راهنما در دانشكده ).1390( سعيد  صفايي موحد،
 .دانشگاه تربيت معلم تهران، ايران) رساله دكتري( علوم تربتي و رياضي

 ثالث:  تهران.فرهنگ و دانشگاه ).1387( فاضلي، نعمت اهللا

بررسي تاريخي آموزش عالي و ( سوانح و سرگذشت دانشگاه در ايران ).1388( فراستخواه، مقصود
  رسا:  تهران).تحوالت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي موثر بر آن

مورد برنامه : اهيدانشگ درسيكيفيت برنامه ارزيابي  ).1386( ناهيد  شفيعي،  كوروش؛  واجارگاه، فتحي
 1-26، )5(2 مطالعات برنامه درسي،. درسي آموزش بزرگساالن

بررسي عوامل موثر بر خوداثربخشي دانشگاهي ). 1380(  قاضي طباطبايي، محمود و مرجاني، سيدهادي
 33-48، )19(7، ريزي در آموزش عاليپژوهش و برنامه. دانشجويان ارشد و دكتري دانشگاه تهران

. هاعوامل فرهنگي افزايش ورود دختران به دانشگاهنگاهي به). 1385( محمد و خاور، خسروراد، قانعي
 115-138). 4(4. پژوهش زنان

-در مجموعه مصاحبه. نقش علم در توسعه آموزش عالي و تحوالت اجتماعي ).1386( راد، محمدقانعي
  .پرسمان: تهران. ي شده توسط پروين كاظميانرهاي گردآو

، مجموعه مقاالت )ويراستار( طاسكوه، عليرضا  درخورسندي.گراكثرت تعليم و تربيت ).1385( گويا، زهرا
- 86صص( آموزش متوسطه و آموزش عالي با تاملي بر علوم انساني نظام ارتباطي آموزش در ايران؛

 .  پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي :، تهران)71

تحقيقات و  گزارش ملي آموزش عالي  ).1389( مدرضا اح يوسف و روشن،  زميني، نژادعالي محمد
 .ريزي آموزش عالي موسسه پژوهش و برنامه : تهران.فناوري
دانشگاه : ارزشيابي برنامه درسي پنهان در نظام آموزش عالي كشور، مطالعه موردي ).1384( مهرام، بهروز

 .دانشگاه شيراز، ايران) رساله دكتري (.فردوسي
ميزگرد ). 1387( ندري، حسين؛ سعيدي رضواني، محمود و مهرمحمدي، محمودمهرام، بهروز؛ اسك

 156-171، )8(3. مطالعات برنامه درسي .تخصصي بازشناسي مفهوم و كاربرد برنامه درسي پنهان

هاي برنامه درسي نقش مؤلفه ).1385( ، محمودمهرمحمدي ، اكبر؛مسعودي، پرويز؛ ساكتي، بهروز؛مهرام
   3-29، ).1(3مطالعات برنامه درسي، شماره  .دانشجويان ميعل پنهان در هويت

  به نشر :مشهد. اندازهاها، رويكردها و چشمنظرگاه: برنامه درسي): 1381( مهرمحمدي، محمود و ديگران
چگونه دانشجويان پزشكي ). 1388(  يماني، نيكو؛ لياقتدار، محمد جواد؛ چنگيز، طاهره و اديبي، پيمان

آموزش در علوم . يك مطالعه كيفي از تجارب اساتيد و كارورزان: آموزند در بالين ميگري راايحرفه
 .383-396، )4(9 .پزشكي
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در مجموعه مقاالت ميزگرد  .هاي اساسي آموزش عالي ايرانچالش). 1381( يمني دوزي سرخابي، محمد
  .دانشگاه شهيد بهشتي: تهران). 5-15صص ( هاي آموزش عالي ايرانچالش
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