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 چکیده
هدف پژوهش تدوین و اعتباریابی چارچوب سنجش دستآوردهای برنامه درسی ضمنی دانشگاهی باا  

تدوین ابزار بود. در بخش کیفای از روش ماالعاه    استفاده از روش پژوهش و ترکیبی متوالی اکتشافی مدل

پیمایشی استفاده گردید. شرکت کنندگان در پژوهش استادان و  -موردی و در بخش کمی از روش توصیفی

 دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر شیراز بودند که با روش نمونه گیری هدفمند از سه گروه علوم انسانی،

ی باز پاسا  و ماااحبه   نامه خاب شدند. اطالعات کیفی با استفاده از پرسشفنی و مهندسی و علوم پایه انت

نیمه ساختار یافته با صاحب نظاران کلیادی، بررسای پیشاینه نظاری و تح ی اات پیشاین و باه شایوه          

هاای   همسوسازی گردآوری و با استفاده روش کدگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساا  یافتاه  

هومی که بیانگر تجارب مشارکت کنندگان در پژوهش بود استخراج گردید. این مفاهیم کد مف 111پژوهش، 

ها شامل: )ایجاد نگرش به اقتدار، احسا  آرامش و آساایش، انساجام اجتمااعی،     در دو دسته اصلی: مالک

نشاانگرها نظیار    کارگروهی، روحیه علمی، ماالعه ساحی نگر و گذراندن امتحاان باا کمتارین تاالش  و    

ها حول محور  حانات رسمی، اندازه کال ، همدردی با دیگران، طرح مشکالت شخای و. .. بودند. نشانگرامت

نشاانگر مشاخگ گردیاد. بارای      13ماالک و   7بندی شدند و در نتیجه چارچوب اولیاه باا   ها طب ه مالک

پذیری ذیری و انت الاعتباریابی کیفی چارچوب اولیه از معیارهای اعتبار سنجی کیفی قابلیت اعتبار، تأییدپ
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استفاده گردید. برای اطمینان از پایایی سنجش کیفی پژوهش از آزمون قابلیت اعتماد )اطمیناان پاذیری    

استفاده شد. همچنین اعتباریابی کمی چارچوب تدوین شده نیز با استفاده از روش تحلیل عامال تأییادی   

ده سنجش دستآوردهای برنامه درسی ضمنی صورت پذیرفت که به واساه آن چارچوب نهایی اعتباریابی ش

 حاصل گردید.   دانشگاهی
 

برنامه درسی، برنامه درسی ضمنی، دستآوردهای برنامهه درسهی ضهمنی، اعتياريهابی      :هاواژه کلید

 چارچوب سنجش. ، برنامه درسی

 

 م دمه

انهوا   مفاهیم مطرح شده در رشته علمی برنامه درسی، به عنوان يک قلمرو معرفتی در حهوزه  

ای است که صرف نظر از  ها و ابعاد شناخته شده و ناشناخته های درسی دارای تنّو ، پیچیدگی برنامه

ههايی نیهد در مهورد هي هه      های گوناگون، دارای عناصر مشابهی است و کوشش نحوه عيارت پردازی

های درسی  نامهها و تالش در جهت تيیین فاصله بین بر بندیبندی آنان انجام شده است. تنّو  هي ه

تجويدی و اجرا شده و دريافت شده، تمرکد صاحب نظران را بر برنامه درسی ضهمنی بیشهتر    رسمی،

ای  های اخیر برنامه درسی ضمنی ن ش محوری و ويهژه  (. به گونه ای که در دهه6811کرد )ايددی، 

 را در مطالعات برنامه درسی ايفا نموده است. 

 6دود زيادی مرهون نظريات پیشرفت گرايان، به ويژه ديويیمطالعات برنامه درسی ضمنی تا ح

است که توجه زيادی به آثار و کارکردهای ضهمنی و که     2و برخی از پیروان او همچون کیلپاتريک

(. اما اصطالح برنامه 41: 6811شود، داشتند )سیلورولوئیس،  تجاربی که در نظام آموزشی حاص  می

ههای درس مطهرح شهد.     در کتاب زندگی در کالس 8درسی ضمنی برای اولین بار به وسیله جکسون

کمک زيادی نمهود. منظهور اسهنايدر از     5مه درسی ضمنیبه رواج مفهوم برنا 4بعدها بنسون اسنايدر

برنامه درسی ضمنی، ت اضاهای ضمنی است که در هر نظام آموزشهی يافهت مهی شهود و فراگیهران      

توان گفت که برنامه درسهی   را شناسايی نموده و به آنها پاسخ دهند. بدين جهت می مجيورند تا آنها

 (. 84، 6818در محیط آموزشی است )مرزوقی،  ضمنی شام  بسیاری از ابعاد گوناگون زندگی

ههای رسهمی و از قيه  تعیهین شهده،       های آموزشی به موازات اجرای وظايف و مسهوولیت  نظام

های مصهوب   گذاری دارای مجموعه ديگری از کارکردها هستند که اگر چه در قالب اهداف و سیاست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Dewey      2. Kilpatric     3. Philip Jackson 

4. Benson Snyder    5. Implicit Curriculum 
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ر ابعهاد متتلهف سهلو  و شتصهیت     گیرند، اما تأثیرات چشهمگیری د  و مدون مورد توجه قرار نمی

ريدی درسی غاليها  از ايهن دسهته کارکردهها و     ی علوم تربیتی و برنامهيادگیرندگان دارند. در پیشینه

ای غیرمست یم، بتشی از تجارب  شود که به گونه تأثیرات به عنوان برنامه درسی ضمنی نام برده می

گونه تجارب غیررسهمی  ی آثار و نتايج اينزمینه آورند. در آموزشی و تربیتی فراگیران را به وجود می

توان بر اين نکته تأکید کرد که اثهر بتشهی ايهن تجهارب بهه مراتهب        های آموزشی، می و ناپیدا نظام

ای است که به هور رسهمی و علنهی مهورد توجهه      های آگاهانه های مست یم و کوشش بیشتر از روش

هايی که تحهت   ها و نگرش بیت برای تشريح آموختهنظران تعلیم و تر های آموزشی است. صاحب نظام

از مفهوم برنامه درسی  گیرند و بررسی پیامدهای آنها، تأثیر اين عوام  ضمنی در فراگیران شک  می

(. برنامهه درسهی ضهمنی در حهد     12، ص 6831زاده، علیداده،  ضمنی بهره گرفته اند )امینی، مهدی

نای احساس ارزش و عدت نفس همه متربیان اسهت و  معناداری تعیین کننده آن چیدی است که مي

بیش از برنامه درسی رسمی در سازگاری آنان و معلمان تأثیر دارد. لذا، هر نظام آموزشهی در تهالش   

هها را بهه    های درسی معینی انوا  متتلهف دانهش و مههارت    است تا از هريق هراحی و تدوين برنامه

هايشهان در زنهدگی واقعهی آمهاده      ها و مسهوولیت  يفای ن شآموزان انت ال دهد و آنها را برای ا دانش

گیرند که بتهش اعظهم    های آموزشی تجارب بسیار ارزشمندی را فرا می سازد. دانش آموزان در نظام

های درسی هرح ريدی شده مشتص نمی باشد. در واقه،، دانهش آمهوزان بهیش از آن      آنها در برنامه

مند و سازمان يافته از هريق مدارس و به واسطه معلمان بهه آنهها آمهوزش     چیدی که به صورت نظام

-توان نوعی دعوت به ژرفرا می ضمنیبرنامه درسی (. 6812گیرند )علیتانی،  شود، ياد می داده می

های گوناگون برنامه درسهی دانسهت. جهان ديهويی، فیلسهوف      نگری در تعلیم و تربیت و ابعاد و اليه

ههای  ترين مغالطه تعلیم و تربیت معاصر اين اسهت کهه نظهام   بدرگ»گويد: ت، میبدرگ تعلیم و تربی

 «گیرنهد کننهد فهرا مهی   ها اراده مهی چه را که اين نظامآموزان صرفا  آنکنند دانشآموزشی گمان می

( نگاهی به وضعیت حاضر دانشگاه در ايهران و تحلیه  تطيی هی عملکهرد فعلهی آن بها       6331)دوی، 

و  «چهه کهه بايهد باشهد    آن»دهد که شکاف عظیمی بهین  موردنظر جامعه، نشان میآل وضعیت ايده

بايهد   آل مهی هور ايهده ( معت د است دانشگاه به6813وجود دارد. شريعتمداری ) «چه که هستآن»

موجب توسعه روحیات: بسط روحیه تفکر و تح یق، انصاف و احتهرام بهه ح هايق علمهی، عالقهه بهه       

یت مغدهايی متفکر و واگهرا، احتهرام بهه علهم بهه خهاهر خهود علهم و نهه          له، تربأپژوهش و ح  مس

هايی خالق، در  ضرورت يادگیری مداوم، ت ويت هويت علمی. در های انتفاعی، پرورش انسان هدف
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ههای سراسهر   هايی هستند که شايد بتهوان گفهت از تمهامی دانشهگاه    ها ويژگیاين .دانشگاهیان شود

رسد که اعتيار اين مفروضهات بها مشهاهده    نظر میرا تح ق بتشند. اما بهها رود آنجهان انتظار می

 .شکسته شده است چنین دانشجويان( عمال هايی در میان مح  ان و استادان )و همکژرفتاری

( ابعاد اجتماعی و گروهی برنامه درسی ضمنی را مورد توجه قرار داده و بیهان  2161) 6دوگانی

کنهد کهه    ههايی اشهاره مهی    هها و يهادگیری   آموخته ی ه درسی به مجموعهمی نمايد که اين نو  برنام

ها، معلمهان و کهادر مهديريتی بهه دسهت       فراگیران از هريق تعامالت و روابط خود با ساير همکالسی

آورند. از اين منظر، عمدتا  ن ش و جايگاه تعامالت اجتمهاعی و روان شهناختی میهان فراگیهران و      می

ی و به ويژه مربیان و استادان به عنهوان يکهی از متغیرههای اساسهی برنامهه      افراد درون نظام آموزش

ها، باورهها و   ها، نگرش درسی ضمنی مورد توجه قرار گرفته است که به نحو بارزی، احساسات، ارزش

( برنامهه درسهی ضهمنی را شهام      2111) 2دهند. دکله رفتارهای يادگیرندگان را تحت تأثیر قرار می

داند که دانش آموزان آنها را به صهورت قصهد شهده و     ها، رفتار و قوانینی می نگرش دانش، اعت ادات،

ای از  ( برنامه درسی ضمنی مجموعهه 2113) 8کنند. از نظر، اسکلتون قصد نشده، در خود درونی می

هايی است کهه يادگیرنهده در ههول     ها، هنجارهای رفتاری و نگرش پیامدهای مربوط به دانش، ارزش

ها ممکن است ضد و ن یض، غیهر خطهی    کند. اين پیام آموزشی به هور ضمنی تجربه میفرآيندهای 

ای آنها را به شیوه خاص کسب کنهد. بهرای ملهال در همهین زمینهه برخهی از        باشد و هر يادگیرنده

اند که از ديدگاه اين افراد، محتوا و تصهاوير دروس همهواره حامه      پژوهشگران تح ی اتی انجام داده

، 4ضمنی است که گاهی با اهداف نظهام آموزشهی نیهد در تعهارت اسهت )برگهی هنگهاون       پیامدهای 

2113 .) 

ههای   ( با توجه بهه نهو  مواجههه و رويکهرد نظهام     6334نظران از جمله آيدنر ) برخی از صاحب

بنهدی دروس متتلهف در قالهب برنامهه      کنند که زمهان  آموزشی با کتب درسی متتلف استنياط می

د آموزشی و میهدان سهاعاتی کهه در ايهن برنامهه بهه کتهب و دروس متتلهف         هفتگی مدارس و مراک

گذاری ترجیحی در میان يادگیرندگان در خصهوص   يابد، باعث شک  گیری نوعی ارزش اختصاص می

شود؛ يعنی دروسی همچون رياضیات و علوم که بیشرين و بهتهرين زمهان    اهمیت دروس متتلف می

دهنهد، از نگهاه يادگیرنهدگان دروس مههم و      اختصهاص مهی  آموزشی را در برنامه هفتگهی بهه خهود    

دار نظام آموزشی هستند، و بر عکس دروسی مانند هنر و تربیت بدنی کهه غاليها  از بهدترين و     اولويت
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1. Doganay    2. Dekle   3. Skelton  4. Bergenhenegowen 
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شوند که  های آموزشی و درسی تل ی می شوند، به عنوان حوزه کمترين زمان آموزشی برخوردارد می

بهردار   پذيری سیاسی، اهاعت، تعلهیم  ( جامعه6336) 6نظر والنسجايگاه و اهمیت چندانی ندارند. از 

ها، آداب و رسوم فرهنگی، اقتهدارهليی و تليیهت نهابرابری هي هاتی از جملهه       بودن، يادگیری ارزش

( عمههده تههرين 6814دسههتآوردهای برنامههه درسههی ضههمنی اسههت. از ديههدگاه پههژوهش علیتههانی ) 

همچون ت ويت روحیه اهاعت پهذيری بهه جهای     دستآوردهای برنامه درسی ضمنی مدارس مواردی

تفکر انت ادی، ابتکار و خالقیت، ت ويت خود پنداره منفی و تضعیف اعتماد به نفس در دانش آموزان 

ههای برآمهده از    ( بر اين باورند که برنامه درسی ضمنی بهه درس 2166) 2باشد. اييرت و همکاران می

ی که از سوی آن فرهنگ مشهتص شهده اسهت، اشهاره     ها، انتظارات فرهنگ مدرسه و رفتارها، نگرش

ها  ها، نگرش ( برنامه درسی ضمنی شام  مواردی مانند هراحی کالس2166) 8دارد. از نظر، پیرسون

 شوند.  هاست، که از هريق ارائه و با عدم ارائه آْموخته می های يادگیری و ... نظاير اين و سيک

های تح ی هی نشهان مهی دهنهد، دسهتآوردهای       فتهنظران و يا های صاحب همانگونه که ديدگاه

گونه دستآوردها تها حهدود    برنامه درسی ضمنی بسیار متنو  و گسترده می باشد و در عین حال اين

گردد تا ضمن تعیین حدود و ابعهاد ايهن    زيادی نید نامتعین هستند. لذا در پژوهش حاضر تالش می

ابی آنها ارايه گردد. چارچوبی که متناسهب بها   نو  دستآوردها چارچوب معینی برای سنجش و ارزشی

های دانشگاهی کشور تدوين شود و بتوان از آن به عنهوان ابهداری جههت سهنجش      فرهنگ و محیط

های کشور استفاده نمود تا با شناسهايی دسهتآوردهای    دستآوردهای برنامه درسی ضمنی در دانشگاه

ههای واقعهی    مهدهای مليهت آن بهر يهادگیری    برنامه درسی ضمنی آثار منفی را کاهش داده و بر پیا

 دانشجويان افدود. 

 

 روش شناسی تح یق

های حاص  از اين  شود، چرا که از هريق يافته پژوهش حاضر از حیث هدف، بنیادی قلمداد می

توان رهنمودهايی به برنامه ريدان و دست اندرکاران آمهوزش عهالی ارائهه داده تها بتهوان       پژوهش می

یيهی  های تربیتی را بهيود بتشید. در اين پژوهش از رويکرد ترک فرآيند دست يابی به اهداف و آرمان

باشد. در بتش کیفی از روش مطالعه موردی  استفاده شد که خود شام  دو بتش کیفی و کمی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Vallance      2. Ebert et al.              3. Pearson 
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پیمايشهی اسهتفاده گرديهد. پهژوهش حاضهر بهه روش        -و در بتش کمهی از روش توصهیفی   6کیفی

 پذيرد)کرسهول و پالنهوپالر ،   مدل تدوين ابهدار بها مهدل زيهر انجهام مهی       2ترکیيی متوالی اکتشافی

بتدا در مرحله کیفهی، چهارچوب اولیهه سهنجش دسهتآوردهای برنامهه درسهی ضهمنی         ( که ا2111

گهردد و   های کمی آزمون می دانشگاهی تدوين و در مرحله بعد اين چارچوب از هريق گردآوری داده

 آيد.   در نهايت نید تفسیر کلی از نتايج کیفی و کمی به عم  می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پژوهش مورد  : فرآیند تح یق ترکیبی متوالی اکتشافی مدل تدوین ابزار که در این1نمودار 

  3007، 1استفاده قرار گرفت )برگرفته از کرسول و پالنو کالرک

 

 ابزارهای پژوهش

ها و نشانگرهای چارچوب سنجش دستآوردهای برنامه درسی ضمنی به  برای شناسايی مال 

عنوان اولین مطالعه در اين حوزه، از مناب، و متون علمی، تح ی ات پیشین و نظر متتصصهان بهه   

ههای مربههوط بهه بررسهی روايههی و     گرديههد. بهرای جمه، آوری داده   شهیوه همسوسهازی اسهتفاده   

نامه مح ق سهاخته اسهتفاده شهد.     متتصصان، و پرسش اعتيارسنجی نظری چارچوب اولیه از نظر

هها و نشهانگرهای    نامه بر اساس اهالعات حاص  از مطالعه مناب، و متون در خصوص مهال   پرسش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Case study     2. Mixed Method   3. Creswell and Plano Clark 

 کیفی(مرحله اول )سنجش  مرحله دوم )سنجش کمی(

 
تحلی  

 داده

های 

 کیفی

جم، 

آوری 

های  داده

 کیفی

 تهیه

 ابدار

 

 يافته

های 

 کیفی

 

 
جم، 
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تهیه گرديهد.برای اعتيهار سهنجی چهارچوب     چارچوب سنجش دستآوردهای برنامه درسی ضمنی 

 نهايی سنجش دستآوردهای برنامه درسی ضمنی از آزمون تحلی  عاملی تايیدی استفاده شد.

 

 شرکت کنندگان در پژوهش

نفر از استادان از بین متتصصان و صاحب نظران برنامه ريدی درسی،  65نمونه پژوهش شام  

نفهر از   21ت دانشهکده روان شناسهی و علهوم تربیتهی و     روان شناسی تربیتی و فلسفه تعلیم و تربیه 

منهد و بها   دانشجويان م ط، کارشناسی مراکد آموزشی عالی شهر شیراز و با روش نمونه گیری هدف

در سهه   2انتتاب شدند. دانشجويان مورد نظر بر اساس اصه  هدفمنهدی   6رعايت قاعده اشيا  نظری

مهندسی و علوم پايه انتتهاب شهده انهد. دلیه  گهدينش دانشهجويان ايهن         -گروه علوم انسانی، فنی

(صورت گرفته اسهت. بهیگالن در سهنخ شناسهی     6318) 8«بیگالن»ها، بر اساس سنخ شناسی  رشته

ی ههای دانشهگاه   های معرفتی را بهرای رشهته   ای از پايه های آموزشی و دانشگاهی ابعاد سه گانه گروه

، سهتت پهارادايم در م ابه     4های محض در م اب  کاربردی کند. اين سه بعد شام : رشته ترسیم می

 (.6)جدول شماره  می باشند 1و حیاتی در م اب  غیر حیاتی 5نرم پارادايم

 

  1371های آموزشی بیگالن ) : سن  شناسی گروه1جدول 

  1371های آموزشی بیگالن ) سن  شناسی گروه

 پايهعلوم  محض

 مهندسی -فنی کاربردی

 علوم انسانی حیاتی

 

 ها روش تجزیه و تحلیل داده

های گردآوری شده استفاده شهده   در اين پژوهش از روش کدگذاری برای تجديه و تحلی  داده

بهود. در مرحلهه    1ها براسهاس ايهن روش کدگهذاری بهاز     تجديه و تحلی  داده است. نتستین مرحله،

ها به صورت سطر به سطر برای اسهتتراج مفهاهیم    های به دست آمده از مصاحيه کدگذاری باز، داده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Theoretical Saturation          2. Purposeful sampling    3. A. Biglan 

4. Pure V. applied Fields        5. Hard Paradigm V. Soft Paradigm Fields  

6. Vital V. unvital Fields        7. Open Coding 
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های جم، آوری شده از مناب، و متون علمی، تح ی ات پیشین و  اولیه کدگذاری شدند و سپس داده

ه باز پاسخ، بهه  نام های استادان و دانشجويان حاص  از پرسش مطالب مهم و حساس در دست نوشته

ها  مفهوم يا کد باز به دست آمد و سپس اين کد 668صورت بند به بند کدگذاری شد که در مجمو 

 (. 2با هم تلفیق گرديدند)جدول شماره 

 

 ها و منابع و متون علمی نامه ها، پرسش : کدهای حاصل از تحلیل محتوای مااحبه3جدول 

جموعه فشرده قهوانین و م هررات، ورود و خهروج بهه کهالس در      زمان و مکان امتحانات، نظام نمره گذاری، م
ها در  ساعت مشتص، پس گرفتن امتیازات به دانشجو، استناد به آئین نامه دانشجويی، شرو  و خاتمه کالس

اعیاد ملی و مذهيی، پوشیدن روپوش آزمايشگاه، تذکر استادان به دانشجويان، آگاهی  ساعت مشتص، ايام و
های صهنفی و   وقت، ايجاد انگیده، ارتياهات سازمانی، برخورد دانشجويان در کالس، تشک  و روش استفاده از

دانشجويان، ايجاد نظم و تأمین امنیهت حهوزه    علمی، تعداد دانشجويان در کالس، تتلفات و مسائ  انضياهی
رمای کهالس،  امتحانی، میدان روشنايی و نور در کالس، هراحی و انتتاب رنگ مناسب فضا، تنظیم سرما و گ

هها، اصهول معمهاری، فاصهله میهد اسهتاد تها         ها، چیدمان صندلی فرسودگی وساي  رفاهی، ثابت بودن صندلی
دانشجويان، ابدار و وساي  کمک آموزشی، صندلی جديد و مناسب، ابعاد و شک  هندسهی کهالس، آراسهتگی    

ه، محافظهت فیديکهی، مکهان    محیط کار، راهروهای قديمی، نمای ظاهری و معماری دانشکده، حیاط دانشکد
ههای بهداشهتی،    امتحانات، مح  مطالعه کتاب، مح  مطالعه عمومی، تعداد و نو  کامپیوتر، نظافت سهرويس 

کمیت و کیفیت آسانسور، نمازخانه، اتاق استادان، کیفیت بوفهه، کیفیهت تکلیهر، درب ورود و خهروج، نحهوه      
پیرامهون مسهائ  علمهی، رفتهار متفهاوت اسهتادان بها        ها، تيادل نظهر   برخورد انتظامات، مکان است رار بتش

دانشجويان، کنفرانس دادن دانشجو، اهاعت بدون قید و شرط از استاد، کمک کردن به سايرين، تأثیرپهذيری  
استاد و دانشجو از همديگر، برخورد قههری اسهتاد، اصهالح رفتهار دانشهجو بهر اسهاس رفتهار اسهتاد، نیهاز و           

فرصت کافی به دانشجو، فراهم نمودن موقعیت مناسب، روش فعال يادگیری،  های دانشجويان، دادن خواسته
ههای فکهری، الگهوی تهدريس،      نیازهای عاهفی و روانی، عدم تضاد میان رفتار و گفتار، پیش زمینهه  توجه به

ها و هنجارههای متفهاوت، معاشهرت و     تحوي  نگرفتن دانشجو، آراستگی استاد، جنسیتت و سن استاد، ارزش
های محیطی، فضای علمی و فرهنگی، ديهدگاه دانشهجو، ارتيهاط دو يها      ، مورد قيول واق، شدن، ارزشارتياط

چند جانيه، گفتمان دانشجويی، آزادی ابراز ع ايد، تعام  و همکاری، تل هی خودارزشهمندی، رفتهار متهرب،     
، بیان صريح انتظهارات،  ها، عدم اعتنا به فرهنگ، ت ويت توانايی کالمی، استفاده مناسب از زمان ت ويت نگرش

ابراز همدردی، احترام به ديگران، مساعدت با يکديگر، مشارکت در گروه، احتهرام بهه ح هوق افهراد، وظیفهه      
ها، تناسب محتوا، کهنگهی   شناسی، مناظره، تيعیض، استفاده از عکس و نمودار در تدريس، همتوانی آموخته

عرفی مني، مطالعه، بررسی عم ی مطالب، رابطه تدريس و محتوا، مرتيط نيودن محتوا، تاکید بر ن اط قوت، م
ای، استفاده از جدوه شتصی، برنامه هفتگی، درونی شدن باورها، مطالب مشابه، ارتيهاط   هدف، تصاوير کلیشه

های داستانی، گريه کردن، تعريف از استاد، اثرپهذيری دانشهجويان،    ها، شتصیت بین مطالب، استفاده از ملال
می، ت لب، التماس کردن، مشکالت شتصهی وخهانوادگی، گهواهی پدشهکی، سهوال پرسهیدن،       ارتياط غیرکال

مراجعه به اتاق استاد، ايجاد نگرش مليت، عدم صداقت، واقعی جلوه دادن، واسطه گری، درخواست مکتهوب،  
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دت اند، آمهوزش آمهوختن، اجتنهاب از وحه     های علمی قاب  رد يا اثيات سندسازی، ذاتی بودن يادگیری، يافته
ها، روش علمی، شرايط  های علمی، مشاهده و تجربه شتصی، تيیین ساده پديده بتشیدن، روشن بودن يافته

متفاوت علهم، داوری   و زمینه علم، منشأ پیدايش علم، کیفیت آموزش دهنده، محسوس بودن واقعیت، ارزش
ريجی بودن يادگیری، يادگیری منط ی، تد درباره علم، ارتياط ح ايق علمی، ناامیدی برای يادگیری، استدالل

 تحولی، يادگیری سري،، تالش برای يادگیری، راهيردهای شناختی، عدم فهم عمیق، مروز ذهنی 

 

بعد از انجام عملیات کدگذاری باز، در مرحله دوم کدگذاری محوری صورت گرفت و مفاهیم و 

ه بنهدی شهدند. ايهن    کدهای باز مشتر  ومشابه از نظر معنايی در قالهب هفهت م ولهه عمهده هي ه     

 (. 8م والت از سطح باالتری از انتدا  برخوردار بودند )جدول شماره

 

 ی مفهومی مرتبطهام والت عمده، کد :1جدول 

 مفاهیم مرتيط م والت

 نگرش به اقتدار

گذاری، قوانین انضياهی، ورود و خهروج   بندی دانشجويان، نظام نمرهامتحانات رسمی، گروه

امتیازات، مراسم روزهای ويژه، پوشیدن لياس فرم، تذکر استادان بهه  به کالس، پس گرفتن 

دانشجو، وقت شناسی، تشويق، سیستم پاداش دهی، رعايت سلسله مراتب، تنيیه، م هررات  

های دانشجويی، ظرفیت کالس، کمیته انضياهی، تعلیق تحصیلی،  نشستن در کالس، کمیته

 استاد. های مراقيت در جلسه امتحان، اهاعت از خواسته

احساس آرامش و 

 آسايش

نور و روشنايی، رنگ آمیدی، دمای کالس، کیفیت صهندلی، پهیک کهردن صهندلی بهه کهف       

ها، شک  ظاهری کالس، مح  مید استاد، تجهیدات، اصول  کالس، امکانات، چیدمان صندلی

معماری، اندازه کالس، راهروها، ظاهر دانشکده، حیهاط دانشهکده، امنیهت فیديکهی، سهالن      

های بهداشتی، آسانسور، نمازخانهه،   امتحان، کتابتانه، قرائت خانه، مرکد کامپیوتر، سرويس

های علمی، اتاق استادان، آبتهوری، بوفهه، تکلیهر، درب ورود و خهروج، مکهان       مح  انجمن

 ها، سالن اجتماعات. بتش

 انسجام اجتماعی

عامه  مت ابه ، رفتهار    های ت های اقتصادی و هي اتی، مشارکت دانشجو، مهارت جهت گیری

استاد، الگوگیری از استاد، پاستگويی بهه انتظهارات دانشهجو، برخهورد آزادانهه در کهالس،       

های مهوقعیتی اسهتاد و    سازگاری استاد با روحیات دانشجو، صداقت استاد، تصورات و زمینه

دانشجو نسيت به همديگر، خرده فرهنگ متفاوت، برخهورد سهطحی بها دانشهجو، ظهاهر و      

سهتاد، جنسهیت اسهتاد، سهن اسهتاد، پذيرفتهه شهدن در گهروه، در  و پهذيرش          پوشش ا

های دوستی، ارزشهای حاکم بر محیط، احساس از خهود بیگهانگی،    احساسات ديگران، گروه

 هم دلی.

 کار گروهی

است الل و آزادی عم ، تدريس گروهی، همکاری دانشجويان با يکديگر، مسوولیت پهذيری،  

ديگران، پرورش و تحکیم روابط دوستانه، مطرح نمهودن خهود،   تدريس مشارکتی، کمک به 

 های دانشجويی. گفتمان
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 مفاهیم مرتيط م والت

گذراندن امتحان با 

 کمترين تالش

گريه پس از امتحان، تملق و تمجید پیش از امتحان، اثرپذيری دانشهجويان سهال پهايین از    

ادگی، سال باال، ارتياط غیرکالمی با استاد، ت لب، التماس، هرح مشهکالت شتصهی و خهانو   

گواهی پدشکی، پرسیدن سوال در کالس، مراجعه مکرر به اتاق استاد، خودنمايی در زمینهه  

 گری ديگران، ت اضای کتيی. تحصیلی، واسطه

 روحیه علمی

عکس و نمودارها، ارتياط محتوا با نیاز دانشجو، حجم زياد مطالهب، بهه روز نيهودن محتهوا،     

جدئیات، رابطه محتوا با اهداف دوره تحصیلی، عدم ارتياط بین موضوعات تدريس، تاکید بر 

 ترم. های گنجانیده شده در کتاب درسی، معرفی مناب، در پايان تأکید بر جدوه، ملال

 مطالعه سطحی نگر

ذاتی و ژنتیکی بودن يادگیری، ابطال پذيری علم، چگونه آموختن، علم دانش بهدون ابههام   

است، دانش نیازمند تفکر مست   است،  است، دانش وابسته به موقعیت است، دانش مطلق

متفاوت بودن اعتيار علوم، خودداری از درگیری و فعالیت برای يادگیری، يادگیری تدريجی 

است، يادگیری سري، مفاهیم علمی، يادگیری مستلدم تالش و صهرف زمهان اسهت، حفه      

 وار، مرور ذهنی يادگیری با مشاهده و تجربه. هوهی

 

های اصلی هسته انتتاب شده و ارتيهاط بهین کلیهه     کدگذاری گدينشی م ولهدر مرحله آخر يا 

ها بر  م والت عمده حول محور م وله هسته مورد بررسی قرار گرفت و سپس الگوی برخاسته از داده

هايی که میان  اساس خط سیر داستان ترسیم شد. سپس بعد از چندين بار مطالعه و رفت و برگشت

ها و کدها صورت گرفت، مشاهده شد که يک م وله اصهلی، بهیش از همهه در     هها، مفاهیم، م ول داده

سهنجش  »تح یهق يعنهی   ی اصهلی   سهازد. و آن ههم م ولهه    ها خود را نمايهان مهی   و مصاحيه ها داده

است. در اين مرحله م والت و مفاهیم شک  گرفته در « های برنامه درسی ضمن دانشگاهی دستآورد

نظران کلیدی قرار گرفت و پس از اعمهال  و قضاوت متتصصان و صاحب ارزيابی دو مرحله قي  مورد

نشهانگر، بهه    54هها و تعهداد    م وله به عنهوان مهال    1نظرات اصالحی و حذف مفاهیم غیر مرتيط، 

)جهدول   عنوان نشانگرهای چارچوب اولیه سنجش دستآوردهای برنامهه درسهی دانشهگاهی مطهابق    

 ( انتتاب شدند.  4 شماره
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 های برنامه درسی ضمنی ها و نشانگر چارچوب اولیه سنجش دستآورد : مالک1 جدول

 نشانگر مال  رديف

 نگرش به اقتدار 6
های استاد، کمیته انضياهی، گروهيندی دانشجويان، نظهام نمهره    اهاعت از خواسته

 . گذاری، قوانین انضياهی، امتحانات رسمی

 احساس آرامش و آسايش 2
و تجهیهدات، اصهول معمهاری، کیفیهت صهندلی، کمیهت و       رنگ آمیدی، امکانهات  

 های فیديکی، اندازه کالس، آراستگی محیط کالس. کیفیت مکان

 انجام اجتماعی 8

روابط با ديگران، همدردی با ديگران، کمک کردن بهه ديگهران، احتهرام بهه خهرده      

هها، جههت گیهری     ها، هم دلهی و نهو  دوسهتی، رعايهت هنجارهها و ارزش      فرهنگ

 ی. اقتصاد

4 
گذراندن امتحان با 

 کمترين تالش

خود نمايی در زمینه تحصیلی، تملق، ت لهب، دروغگهويی و سهند سهازی، التمهاس      

پرسیدن سوال در کالس، ت اضای کتيهی، ههرح مشهکالت شتصهی و خهانوادگی،      

 گری ديگران.   نوشتن در برگه امتحانی، تاثیرپذيری از دانشجويان سال باال، واسطه

 کار گروهی 5

لذت از انجام گروهی کار، مسوولیت پذيری، به دوش گرفتن کار ديگران کمک بهه  

ديگران در انجام امور، است الل و آزادی، تدريس گروهی، پهرورش و تحکهم روابهط    

 های دانشجويی.   دوستانه، خود نمايی در جامعه، گفتمان

 روحیه علمی 1
مطالههب، ارتيهاط بههین  زيهاد   کهنگهی محتههوا، اسهتفاده از عکههس و نمهودار، حجههم   

      موضوعات تدريس، تأکید بر جديیات، معرفی مناب، در پايان ترم.

 مطالعه سطحی نگر 1
ذاتی بودن يادگیری، عدم وحدت بتشهیدن بهه موضهوعات، يهادگیری بهه وسهیله       

 مشاهده و تجديه، متفاوت بودن اعتيار علوم، مطلق بودن دانش، يادگیری سري،.  

 

 تدوین شدهاعتبار یابی چارچوب 

 اعتبار یابی کیفی   .الف

در مورد اعتيار مطالعه از فنون کسب اهالعات موازی، ارزيابی شرکت کنندگان و خود بازبینی 

هها بهه ديگهر     بنهدی  هها و هي هه   دقیق موازی، تحلی  مح ق استفاده گرديد. در روش کسب اهالعات

تکنیک چک اعضها، نتهايج تحلیه  و    صاحب نظران در اين زمینه، جهت اظهار نظر ارائه گرديد و در 

نامه باز پاسخ، در اختیار افهراد مصهاحيه شهونده قهرار      ها و پرسش های حاص  از مصاحيه بندی م وله

تحلیه  بهه ههور مسهتمر و      ها را تأيید نمودند. در روش خود بازبینی، فرآينهد و نتهايج   گرفت که آن

 قابلیت اعتيار انجامید. دامات به افدايشی اقتوسط مح ق باز نگری گرديد که در نهايت همه مداوم

گیهری گرفتهه تها فرآينهد      در مورد انت ال پذيری، سعی گرديد، تمام جديیات تح یهق از نمونهه  

ها به هور کام  شرح داده شودبه گونه ای که در مورد انت ال پذيری ن طهه   آوری و تحلی  داده جم،

ناظر با تجربه در تح یق کیفی اسهتفاده شهد تها    ميهمی باقی نماند. در مورد قابلیت اهمینان از يک 
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ها و فرآيند تحلی  را بررسهی و تايیهد نمايهد و در نتیجهه قابلیهت اهمینهان        فرآيند جم، آوری داده

تحلی   ها، ها و دست نوشته مطالعه حاص  گردد. از ناظر در مواردی از قيی  مکتوب نمودن مصاحيه

ها، جديیات فرآينهد انجهام پهژوهش، قصهد اولیهه       کدگذاریهای پژوهش، معانی استتراج شده،  داده

و در که  در تمهامی جديیهات پهژوهش اسهتفاده       نامه باز پاسهخ  پژوهش، سواالت مصاحيه و پرسش

   گرديد.

 روایی کمی  .ب

برای برررسی روايی کمی الگوی پیشنهادی از تحلیه  عهاملی تأيیهدی اسهتفاده شهد. در ايهن       

باشد، گويه حهذف و مهدل مجهددا  در نهرم افهدار اجهرا        8/1ی کمتر از تحلی  اگر م دار بارهای عامل

های بهرازش مهدل، بهه دو شهک  )بهدون       گردد. پس از بررسی بارهای عاملی، به محاسيه شاخص می

 ( نشان داده شده است.5اصالح، با اصالح( اقدام گرديد که نتايج در جدول شماره)

 

 مل تأییدی الگوی پیشنهادیهای برازش مربوط به تحلیل عا : شاخگ5جدول 

 های برازش شاخص

 الگو

2x
df

 RMSEA PNFI NNFI CFI IFI AGFI 

الگههوی اصههلی )بههدون   

 اصالح(
8/2 111/1 1/1 11/1 11/1 13/1 11/1 

 3/1 36/1 36/1 3/1 11/1 152/1 6/2 الگوی اصلی )با اصالح(

 >1/1 >3/1 >3/1 >3/1 >5/1 </11 <8 م دار مطلوب

 

ههای بهرازش در الگهوی اصهلی )بهدون       گردد، شاخص همانگونه که در جدول فوق مالحظه می

اند. به عيارتی، الگوی اصلی )بهدون اصهالح( از بهرازش قابه       اصالح( در وضعیت مطلوب قرار نگرفته

بهيود يافته و قيولی برخوردار نیست. بنابراين الزم بود تا با اعمال برخی اصالحات میدان برازش الگو 

های مورد قيول ندديک شود. برای اين منظور، پس از انجام برخی اصهالحات )آزاد کهردن    به شاخص

ها( الگوی به دسهت آمهده در نمونهه مهورد بررسهی، از بهرازش بسهیار خهوبی          مسیر تعدادی از گويه

 دهد. می ( نمودار تحلیلی عاملی تأيیدی الگوی اصالح شده را نشان2برخوردار گرديد. شک  )
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 : نمودار تحلیلی عاملی تأییدی الگوی اصالح شده3شکل 
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دست آمده از نظر آماری  های برازش به گردد، شاخص ( مشاهده می5گونه که در جدول )همان

ههای تجربهی بهرازش کلهی      دهد که الگوی پیشنهادی با واقعیهت  در حد قاب  قيولی بوده و نشان می

های فوق، چارچوب مفهومی تأيید شده با اسهتفاده از   گیری از تحلی  نتیجهمناسيی دارد. در ادامه و 

در ايهن   (.1)جدول شهماره   نشانگر به ارائه می گردد 83مال  و  1تحلی  عاملی تأيیدی و در قالب 

جدول مال  نگرش به اقتدار يعنی مراج، قدرت مشرو  و قهانونی بايهد در شهرايط م تضهی مهورد      

قرار گیرد، مال  احساس آرامش و آسايش يعنهی احسهاس آرامهش روحهی و     اهاعت و فرمانيرداری 

آسايش جسمی خود و عدم انجام کارهايی که باعث به ههم خهوردن ايهن آرامهش گهردد، منظهور از       

انسجام اجتماعی، شکلی از ارتياط که نشان می دهد افراد در سهطوح متتلهف قابلیهت همکهاری بها      

ای که  م می گذارند،مال  گذراندن امتحان با کمترين تالش، شیوهيکديگر را دارند و به قوانین احترا

کند تا با کمترين تالش موفق به اخذ نمره قيهولی در امتحهان گهردد،     با اتکا به آن دانشجو سعی می

ها و لذت بهردن   مال  کار گروهی يعنی جم، گرايی و توانمندی شراکت با ديگران در انجام فعالیت

انحصارگرايی و رقابت فردی، منظور ازمال  روحیه علمی شور و شوق يهادگیری بهه   از آن در م اب  

جای مدر  گرايی و سود جستن از کسب علم و دانش، و مهال  مطالعهه سهطحی نگهر بهه معنهی       

 باشد. و فهم موضوعات درسی می مطالعه با عدم انگیدش درونی برای يادگیری

 

 امه درسی ضمنی: چارچوب نهایی سنجش دستآوردهای برن6جدول 

 نشانگر مال  رديف

 نگرش به اقتدار 6

بندی دانشجويان، نظام  تمکین نمودن به احکام کمیته انضياهی، گروه

نمره گذاری، قوانین انضياهی نظیر تعلیهق تحصهیلی، زمهان و مکهان     

 امتحانات رسمی.

 احساس آرامش و آسايش 2

معمهاری، کمیهت و   رنگ آمیدی، امکانات و تجهیدات، توجه به اصول 

ههای فیديکهی، انهدازه     کیفیت وساي  رفاهی، کمیت و کیفیهت مکهان  

 )ابعاد( کالس، آراستگی محیط کالس.

 انسجام اجتماعی 8

روابط با ديگران، احساس همدردی با ديگران، لذت از کمک کردن به 

ها، ههم دلهی ونهو  دوسهتی، رعايهت       ديگران احترام به خرده فرهنگ

 . ها هنجارها و ارزش

4 
گذراندن امتحان با کمترين 

 تالش

خودنمههايی در زمینههه تحصههیلی، تملههق و تمجیههد از اسههتاد، ت لههب،  

گويی و سند سازی، التماس، پرسیدن سوال در کالس، ت اضهای   دروغ

کتيی، هرح مشکالت شتصی و خانوادگی، نوشتن در برگه امتحهانی،  

 واسطه گری ديگران .
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 نشانگر مال  رديف

 کارگروهی 5
يگران، لذت بهردن از انجهام دادن کهار گروههی،     تعام  و همکاری با د

 های دانشجويی.  پرورش و تحکیم روابط دوستانه، شرکت در گفتمان

 روحیه علمی 1
کهنگی و قديمی بهودن محتهوا، اسهتفاده از عکهس و نمهودار هنگهام       

 تدريس، ارتياط محتوا بین دروس متتلف.

 مطالعه سطحی نگر 1
يهادگیری حاصه  مشهاهده و تجربهه     ذاتی و ژنتیکی بودن يهادگیری،  

 پیوندد. است، دانش امری مطلق است، يادگیری سري، به وقو  می

 

 گیری نتیجه

ههای خهاص بهه     نظام آموزش عالی هر جامعه ای از انت ال آشکار و ضمنی هنجارهها و نگهرش  

های  برنامهفراگیران فارغ نیست. در نظام آموزش عالی، دانشجويان هی مدت تحصی  ضمن آموزش 

ی فرهنهگ و  کنند که به شک  ضمنی و غیرآگاهانه، شک  دهنهده  آشکار و مدون، تجاربی کسب می

ها تحت عنوان برنامهه درسهی ضهمنی     ها و نگرش های مورد پذيرش آنان است که اين آموخته ارزش

ه مليهت و  آثار ههم جنيه   نام برده شده است. آثار اين برنامه بر روی افراد متتلف متفاوت است. اين

هم جنيه منفی دارد، لیکن آثار منفی آن بیشتر و تاثیرات نامطلوب آن پايهدارتر اسهت. بنهابراين بها     

توجه به اهمیت موضو  برنامه درسی ضمنی و اثرات و پیامدها و دستآوردهای آن در زمینه آموزش 

شهود   ی محدود مهی های فراگیرندگان به موارد بسیار ساده لوحانه است که تصور کنیم آموختهعالی 

که در برنامه درسی و الدامات قانونی يک موسسه آموزشهی گنجانهده شهده اسهت. عهواملی فراتهر از       

گیری يک برنامه درسی پنهان شهوند. ايهن    توانند باعث شک  برنامه درسی رسمی وجود دارند که می

ههای   س، پیهام ههای تهدري   توان در چهار دسته محیط شناختی )شام  روش هور کلی میعوام  را به

ههای ارزشهیابی، ...(، محهیط اجتمهاعی )روابهط مدرسهان، کارکنهان،         های درسی، روش ضمنی کتاب

ههها، ...( و محههیط  فراگیرنههدگان،...(، محههیط فیديکههی )سههاختمان موسسههه، نحههوه چیههدمان صههندلی

برنامهه   (. اگرچهه 6831ديوانساالرانه )قوانین و م ررات و نحوة اجرای آنها( قرارداد )صهفايی موحهد،   

درسی پنهان در دانشگاه نید تا حد زيادی تحت تأثیر اين عوام  قرار دارد، اما برخی شهرايط نسهيتا    

دهندة آن نید تنو  بیشتری پیدا کنند. از جمله اين شرايط  شود تا عوام  شک  متفاوت آن باعث می

آبادی و  نامه، )عطاران، زمین های ارزيابی، پروژه پايان های درسی و روش توان به انعطاف در برنامه می

( اشاره کرد. بها ايهن همهه، برنامهه     2116ای )آکر،  تر فرهنگ رشته (، و ن ش پر رنگ6813هوالبی، 
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مورد بررسی شايسته اسهت قهرار نگرفتهه    ، آن ی هدهند درسی پنهان در آموزش عالی و عوام  شک 

ضهمنی سهازگار بها فرهنهگ و     . بنابراين، لدوم هراحی و ارائه چارچوب سنجش برنامهه درسهی   است

های دانشگاهی کشور اجتناب ناپذير است. لذا در ايهن راسهتا، بها مطالعهه منهاب، تتصصهی و        محیط

مرج، در زمینه برنامه درسی ضمنی، اسناد باالدستی، مناب، نظری و تح ی ات پیشهین و همچنهین   

نامهه درسهی   نظهران کلیهدی، چهارچوب سهنجش بر     گیری از نظرات تتصصی جمعی از صهاحب  بهره

ها و نشانگرهای اين چارچوب تدوين گرديد. چارچوب حاصه  شهده از ايهن تح یهق،      ضمنی، مال 

های مطلوب جهت سنجش دستآوردهای برنامه درسهی ضهمنی در سهطح     گويای متتصات و ويژگی

باشد. در تحلی  اين چارچوب بايد به ايهن نکتهه اشهاره کهرد کهه چهارچوب        آموزش عالی کشور می

های اعتيارسنجی کمی و کیفی از اعتيهار مطلهوبی    های موثق و روش دلی  استفاده از دادهمذکور به 

توان به نتايج آن اتکا کرد. با توجه به اينکه چارچوب فوق متناسب با فرهنهگ و   برخوردار است و می

تهوان از آن بهه عنهوان ابهداری جههت سهنجش       های دانشگاهی کشور تدوين شده اسهت مهی   محیط

های کشور استفاده نمود تا با شناسهايی دسهتآوردهای    برنامه درسی ضمنی در دانشگاه دستآوردهای

ههای   برنامه درسی ضمنی بتوان آثار منفی آن را کاهش داده و بر پیامدهای مليت آن بهر يهادگیری  

 واقعی دانشجويان افدود.
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