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چکیده
هدف ا نی پژوهش شناسایی دستاوردهای مطلوب برنامه درسی پنهان در دوره تربیت
دانشجو-مع مل ان با عنا تی

گتسیاش رظنم زا ملعم یی یی یییییه یا

به روش پژوهش کیفی بود .روش مورد استفاده در ا نی پژوهش ،لحت یل محت اب یفیک یاو    

رو کی رد قیاسی است .برای گردآوری دادههای بدست

مین هبحاصم زا شهوژپ نیا رد هدمآ ه درف هتفایراتخاس ی         

استفاده شد .نمونه پژوهش  24نفر از دانشجو-مع مل ان ترم آخر پردیس آ تی آهلل طالقانی (ره) قم ب  دو کک کککه در نیمس لا
دوم صحت یلی  95 - 96مشغول به صحت یل بودند .روش نمونهگیری هد مف ند بوده و حجم نمونه م یانبم رب هعلاطم درو     
اشباع نظری دادهها م خش ص شد .لحت یل دادههای بدست آمده در ا نی پژوهش ،شایستگیهای دانشجو-مع رد ار نامل
سه بعد دانشی ،مهارتی و نگرشی و در چهار زمینه محیط شناختی ،محیط فیز کی ی ،محیط اجتماعی و محی اوید ط نن ننن-
ساالرانه مؤثر بر برنامه درسی پنهان ،بدست داد .همچنین یافتهها نشان داد که بیشتر نی دستاوردهای دان جش ووو-مع نامل
در تجربه برنامه درسی پنهان ،از محیطهای شناختی و اجتماعی حاصل شده است.
کلید واژهها :برنامه درسی پنهان ،تربیت معلم ،شایستگیها ،دانشجو-معلمان.
دریا تف

مقاله5931/5/ 11 :

پذیرش مقاله96 31/1/ 23 :

 1دکتری برنامهریزی درسی دان گش اه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول) Hedayati.a@ut.ac.ir
 2عضو هیات ع مل ی دان گش اه فرهنگیان ،پردیس آ تی اهلل طالقانی (ره).

 3دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دان گش اه فرهنگیان قم ،پردیس آ تی اهلل طالقانی (ره).
 4دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دان گش اه عالمه طباطبائی (ره).
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مقدمه
کی ی از حوزههای بسیار مهم در نظام آموزش عالی هر کشوری ،نظام تربیت معلم اس تیبرت .ت
معلم ،نقش حیاتی در اصالح و تقو تی

بنیادهای توسعهای کشورهای مختلف دنیا ا ایف م ا یییییکند

(دلشاد و اقبال .)01 20 ،1به نظر مهرم مح دی (  ) 1379نظام تربیت معلم در درجه اول اهمیت نظام-
های آموزشی هر کشوری است .ا نی اهمیت به واسطه نقش تربیت معلم در پ هدنیآ لسن شرور   

کشور است .در ا ني ميان برنامههاي درسي به عنوان قلب تعلیم و تربیت نقشی غیر قابل ان رد راک
حصول به اهداف تعلیم و تربیت ایفا میکنند .نظامهای آموزشی ب زاوم ه ا ارجا ت ی و فیاظو    
مسئولیتهای رسمی و از قبل تعیین شده ،دارای مجموعه د گی ری از کارکردها هستند که اگرچه
چندان در قالب اهداف و سیاستگذاریهای مصوب و مدون مورد توجه قرار نگرفتهاند ،ولی د  ررر
عمل تُاُاثیراتی چشمگیر در ابعاد مختلف س صخش و کول ی نارظنبحاص .دنراد ناگدنریگدای ت      
تعلیم و تربیت ،برای شت ریح چنین آموختهها و پیامدهای آنها از مفهوم برنامه درسی پنهان 2به هر

گرفتهاند (علوی و ه کم اران .) 007 2 ،برنامه درسی پنه هک تسا یلماوع لماش نا

همانرب ءزج        

درسی نمیباشد و از دید و مشاهده برنامهریزان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت نیز پنهان هستند
اما در کف ر ،عواطف و رفتار فراگیر اثر دارند و حتی گاهی موثرتر از برنامه درسی مسر  ی لمع     

میکنند (مهرم مح دی .) 81 31 ،اوتوا )61 20 ( 3برنامه درسی رد هک هچنآ هدنرادرب رد ار ناهنپ       
مدرسه توسط اعمال مع مل ان ،تعامل دانش آموزان و تعامل با محیط آموزشی آموخت م ه یییییش ،دو
میداند .از منظر آموزشی ،برنامه درسی پنهان بیشتر ابزاری درجهت انتقال ارزشهای فرهنگی و 
اجتماعی و نگرشهایی از قبیل اطاعت از اقتدار ،نظم ،دقت و غیره است (دبی 51 20 ،ب زا لقن ه   
اوتوا .)61 20 ،ابعاد برنامه درسي پنهان در فرآيند تع يل م و ترب تي
اهداف برنامه درسي صريح تحت

به ق رد ييي م ثؤ ررر است ک هه ههه حت ييي

تأثیر آن قرار م ييي گ دري  ، ،چنانكههه مطالعاتتت پژوهش ييي س ولي ررر و

الكساندر نشان ميدهند كه زمينههاي ساختدار م يح ط تربيتي تع نيي كننده كت اليف ،فرص تتت ها ا و
محدوديتهاي فراگيران است .از ج لم ه هنجارهاي اجتماعي و زمينههاي ساختدار م يح ط تربيتي
ميتوان از قوان ني و مقررات آموزشگاهي و روابط ب ني فردي ميان فراگيران با كي د گي ر و با س ريا
1

Dilshad & Iqbal
Hidden curriculum
3
Otewa, J
2
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عناصر م يح ط تربيتي م صخ وصًاًا از مربيان نام برد (مهرم مح دی .)5831 ،فیلیپ جکسون ب ناونع ه   
پیشگام مبحث برنامه درسی پنهان ،بیان میکند که فراگ مانرب ،ناري هه ههه درس ييي پنهاننن را از طريققق
جنب هه هها ييي غيرع کرم يمل زززز ز آموزش ييي م ييي آموزن دد د .در واق عع ع آنه ااا هنجارهيا ييي را ب ااا عناي تتت

به   

قدر مت ندبودن معلم ،متجانس و نامتجانس ب دو ننن الك سسس درس و نظ يوشت ما قق ققق معلممم م ييي آموزند
(مارتین .) 1976 ،جان ديو يی نيز اه تيم
تحت

برنامه درسي پنهان را يادآور شده اس تتت و عموم ًاًا ًاًا از آن

عنوان يادگيري متوازي 1یاد میکند (کر می ی .) 91 31 ،اند مشی ندان و ص یفلتخم نارظنبحا   

همچ ولب نو مممم مم ،) 1982 (2مای زل و ویردآ نننن نن ،) 2001 ( 3و کی ییی ،) 2008 (4چیییکیون گگ گ ) 2008 (5و

دوگانای )9 200 (6غالبًاًا ابعاد اجتماعی و گروهی برنامه درسی پنهان را مورد توجه قرار داده و بر

ا نی نکته تاکید کردهاند که ا تخومآ هعومجم هب یسرد همانرب عون نی ههههههه ههههههههه هک دراد هراشا ییا    
فراگیران از طریق تعامالت و روابط خود با سایر ه الکم سیها ،مع مل ان و کادر مدیریتی به دست
میآورند .از ا نی منظر ،عمدتًاًا نقش و جا گی اه تعامالت اجتماعی و روانشناختی میان یادگیرندگان
و افراد درون مدرسه به ویژه مربیان و مع مل ان به عنوان کی ی اهریغتم زا  ی سا  اس یسرد همانرب ی      

پنهان مورد توجه قرار گرفته است (امینی و ه کم اران .) 90 31 ،پور لت ی ) 1993 ( 7در بیانی متفاوت،
مفاهیم برنامه درسی پنهان را در چهار دسته تقسیمبندی میکند )1 :برنامه درسی پنهان ب ناونع ه   
انتظارات غیر رسمی یا پیامهای غیر صریح اما مورد انتظار؛  )2برنامه درسی پنهان به عنوان پیامها
یا نتا جی قصد شده یادگیری؛  )3برنامه درسی پنهان به عنوان پیامهای غیر صریح ناشی از س راتخا
آموزشی؛  )4برنامه درسی پنهان به عنوان آنچه دانشجو خلق میکند .بنا بر عقیده پور لت ی ( ) 1993
پیامها یا نتا جی قصد شده یادگیری که در برنامه درسی صریح گنجانده نشدهان همانرب ءزج زین د     
درسی پنهان محسوب میشود.
اگر چه عوامل بسیاری در شکلگیری برنامه درسی پنهان نقش دارند ،اما میتوان در هاگن کی
کلیابع ار لماوع نیا  رت طیحم زا

          ش خان تت تی (ش ور لما شش شهای ردت  ی،س      پیامم مهاییی ض ینم   
1
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کتابهای درسی ،روشهای ارزشیابی و غیره) ،محیط فیز کی ی (ساختمان موسسه ،نحوه چی نامد
صندلیها و غیره) ،محیط اجتماعی (روابط مدرسان ،کارکنان ،فراگیران و غیره) و محیط د ناوی
ساالرانه (قوانین و مقررات و نحوه اجرای آنها) دانست (صفایی موحد و ب ،افو ا     .) 92 31اهوالالال
(  ) 2000با عنا تی

به چ بوچرا

1

ر و سیلوگرام یموهفم ومرو ووو ووووو ) 1998 ( 2و برگنهن وگ ننن) 1987 ( 3

ابعاد برنامه درسی پنهان را عبارت از موارد زیر میداند :یادگیری برای یادگیری ،یادگیری حرفه،
یادگیری در جهت نیل به صخت ص و یادگیری قواعد و مقررات مؤسسه ..ب  الوها نایب ه ((( (((( ) 2000
برنامه درسی پنهان در آموزش عالی نقش موثرتری نس تب

رود هب ههههه ه ت یا حصیلی راد رگید د و 

عوامل متعددی باعث شکلگیری آن میشود؛ که ا نی عوامل در مراکز تربیت معلم اهمیت ویژه-
ای دارد .زیرا آموختههای دان گش اهی اعم از آموختههای صریح و ضمنی مع مل ان تأثیر فراوانی بر
تربیت نسل آینده خواهد داشت .صفایی موحد و باوفا ( ) 92 31عوامل شکلگیری برنام یسرد ه   
پنهان در آموزش عالی را عبارت از انعطاف برنامه درسي ،آزادي نسب ييي دان ايوجش ننن در انت اخ ببب
گتررر شدننن حض اهداهن رو ييييي
استادان ،انعطاف شيوه ارزشيابي ،پروژه ،پاياننامه يا ا رس هلا  ،،پررنگ گ
سياسي در دان گش اه ،تنوع قومي و طبقا يت  ،اختالط یا عدم اختالط جنسيتي ،گفتمان علم اندوزي،
جا گي اه متفاوت رشتههای دان گش اهي و پا گي اه اجتماعي مؤسسات مختلف آموزش عالي میدانند.
  

بطور کلی هدف انواع برنامه درسی آموزش عالی ،یادگیری و ب  نآ عبت ه ن هب لی رد یگتسیاش   
جهت ایفای مؤثر نقش است .ا نی شایستگیها عالوه ب دح ات هکنیا ر زی سرد همانرب رد یدا ی      
صریح توسط سیاستگذاران و برنامهریزان پیشبینی میشود ،از طریق برنام زین ناهنپ یسرد ه     

توسط فراگیران کسب میییش ششوند (هور وت ننن .) 1972 ،4در م و موهفم درو رد یگتسیاش فیرعت

ادبیات ا نی موضوع اجماع اندکی بین صاحبنظران وج لسو( دراد دو ین کک ککک01 20 ،5؛ وس و کنیل

  

والس .)11 20 ،6بطور کلی رکف بتکم ود  ی عت رد فلتخم  ر اش فی ی کی .دراد دوجو یگتس         

مکتب کف ری مدعی است که شایستگی بر دانش و مهارت داللت دارد و مکتب دوم مدعی است
که شایستگی دربردارنده ویژگیهایی است که به ع کلم رد کمک میییکن و یتیاده( د

اده ی ،یت    
1
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 .)5931علی رغم اینکه تعاریف بسیار گوناگونی از شایستگی توسط صاحبنظران ارائه شده است
اما در اغلب تعاریف ،ا نی مفهوم دارای سه بعد دانش ،مهارت و نگرش و ارزش است (هدایتی و
ته و ا
ه کم اران .)5931 ،با ا نی حال می جم ار یگتسیاش ناوت م د زا یمجسنم هعو ا راهم ،شن تتتتتت تتتتتت

نگرشه گژیو هک تسناد ا ییی ییییییه صخش یا ییییی 1و جنبهههه مع زا ییا ل فرح درک ههه ههههای ک  رب ه ر دش    
یها   أت ثثیر مییگ رد زین ار دراذ بر می ییی ییییگی ناراکمه و ننئوک( در  .)51 20 ،،، ،،،،ب و سکرو
شایس گت ی ی

ه کم اران )7102( 2بیان میکنند که دان گتسیاش لباقم رد بلغا نایوجش یی یی یییییه همانرب رد هک ییا    

درسی رسمی موفق به کسب آن نشدهاند ،به گروههای دانشجویی رو میآورند .در ا نی گروهها ا
کسب شایستگیهایی در زمینه اخالق ،مس تیلوئ

ذپ ی و یر

هاگآ ی هب تبسن 

هلمج زا ،هعماج

     

مهمتر نی تر نی آثار برنامه درسی پنهان گزارش شده است .بارت و ه کم اران (  )9 200در پژوهش
خود مهمتر نی نتا جی برنامه درسی پنهان در تربیت معلم را عبارت از یادگیری م تیرید

سالک

استادان و مع مل ان به عنوان کی ی از مهمتر نی عوامل تاثیرگذار بر برنامه درسی و ناهنپ 

یریگدای    

تفکر انتقادی گزارش کردهاند .ووکیچویچ )31 20 ( 3در پژوهش خود از نقش نظریههای ض ینم

وو ووو

دانشجویان یاد میکند .در پژوهشی مشابه ،رهاب )21 20 ( 4گزارش کرده است که ارزشی هب یبا   
مترین مؤلفهها در برنامه درسی پنهان است و خودارزیابی میتواند تا حد زیادی
عنوان کی ی از مه 
فاصله بین برنامه درسی پنهان و صریح را کاهش دهد .مهرام (  ) 2006در پژوهش خود مولفههای
برنامه درسی پنهان در آموزش عالی را عبارت از استاد ،دانشجو ،مکان فیز کی ی ،سیردت شور ،

  

یهاییی دان زا نایوجش
ارزشیابی ،محتوا و قوانین و مقررات گزارش کرده است که برخی شایستگ 

ا نی طریق کسب میشود .آسبروکس ) 200 0( 5نی همانرب درکراک نیرتمهم دوخ شهوژپ رد ز       
درسی پنهان در آم جنک دشر ار یلاع شزو ک وا ی دشر و  شرازگ یفطاع
ه راکم ا  ن (( (  )41 20در پ شرازگ دوخ شهوژ       

      

م ممیکنددد .ن و یما

کدر ههه انددد ک پ نیب ه ی صحت تفرش ی طباور اب یل             

دانشجویان ،ساختار سازمانی دان گش اه و جو اجتماعی دان هاگش جو هطبار و د د ااا اااارد و بی راتخاس ن   
فیز کی ی ک سال

و پیشر تف

صحت یلی رابطه معناداری برقرار نیست .ا نی پژوهش نشان میدهددد که
1
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یادگیری و کسب شایستگیهای مورد نیاز عالوه بر برنامه درسی ص حیر

مت ثأ ررر از عوام همانرب ل   

درسی پنهان نیز است .ازکوارا )41 20 (1در پژوهش خود به شناس گتسیاش ییا یی یییه ردت یا ییییی س از

متر نی شایستگیهای مربوط ب سیردت ه   
منظر مع مل ان پرداخته است .به زعم او از دید مع مل ان ،مه 
عبارتند از ایجاد انگیزش در دانشآموزان و الت ش و پاس گخ ویی نسبت به وظایف مع مل ی .والیکا
و ران )31 20 (2در پژوهشی مشابه به تدو نی شایستگیهای حرفهای مع مل ان پرداختهاند که با توجه

یهایی از قبیل آگ وگلا زا یها ی  یدشر  د ،نازومآ شنا      
به نتا جی مطالعه ا شی ان میتوان شایستگ 

توانایی خشت یص ویژگیهای دانشآموزان ،پذیرش فرد تی  3دانشآموزان ،ش تخان

که یا
بس کک کک

یادگیری دانشآموزان ،احترام و عمل به چند فرهنگ گرایی ،آگاهی از مفهوم برنام و یسرد ه
عناصر آن ،توانایی انتخاب محتوا ،طراحی برنامه درسی ،توان مانرب یحارط رد ییا ههه ههههه یدرف یا   
برای دانشآموزان ،مدیر تی

ک سال

درس و غیره را برای مع مل ان بر ش و یتیاده .درم

ناراکمه    

( ) 94 31نیز در پژوهشی شایستگیهای مورد انتظار دانشآموختگان دوره کارشناسیارش هتشر د   
برنامه درسی را در سه درونمایه شایستگیه یا

ش خان تتی (ب همانرب یصصخت شناد هقبط هس ا       

درسی ،شایستگیهای شناختی عمومی و دان گتسیاش )،یمومع ش ی یی ییییه یا

مه را تتت ی (ب هقبط ود ا   

مهارتهای صصخت ی برنامه درسی و مهارتهای عمومی) و شایستگیهای نگرشی (ب هقبط ود ا   
شایستگیهای نگرشی برنامه درسی و شایستگیهای نگرشی عمومی) شناسایی کردهاند.
شه رد هتفرگ تروص یا هنیمز     
بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد که قریب ب هوژپ قافتا ه ششش ششش
شایستگیهای دانشجو-مع مل ان ،با نظر به برنام جنا حیرص یسرد ه ا هدش م

تسا جتسج و و رد     

  

پا گی اههای اطالعاتی ،پژوهشی که به دستاوردهای برنام د ه رررسی گتسیاش رظنم زا ناهنپ  یی یی یییییه یا
دانشجو مع من هدهاشم دشاب هتخادرپ نامل یییی یییییییش ارش نیا .دو ی رد ط

 یلاح ا تس شخب هک ی زا         

شایستگیهای یادگیرندگان ،به ویژه شایستگیهایی که نقش اساسی در ایفای نقش مع مل ان دارد،

از طریق برنامه درسی پنهان کسب میشود (سردنکیک .)31 20 ،4با عنا تی

بههه ا و عوضوم نی

اب    

توجه به اهمیت دستاوردهای برنامه درسی پنهان در نیل به شایستگیها و به تب افیا نآ ع ی شقن     

1

Ezquerra
Valica & Rohn
3
Individuality
4
Serdenciuc
2
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مع مل ان ،در ا نی پژوهش در صدد آن هستیم تا به شناسایی شایستگیهایی بپردازیم ک جشناد ه وو ووو-
مع مل ان از طریق برنامه درسی پنهان کسب کردهاند.
رو ش
ا نی پژوهش با روش کیفی و با هدف شناسایی دستاوردهای مطلوب برنامه درسی پنهان در دوره
تربیت معلم از منظر شایستگیهای دانشجو-مع مل ان در سال  96 31انجام ش دروم یفیک شور .د    
استفاده در ا نی پژوهش ،لحت یل محتوای کیفی با رو کی رد قیاسی 1بود .در ا نی رو کی رد مق و تالو

طبقات در آخر پژوهش به دست نمیآید ،ب کل ه محقق با مفروض گرفتن برخی تعمیمها به عنوان
طبقات ،متن مورد نظر را به صورت کیفی ت  ح م لیل یی یییییکن داصم لابند هب و د ی و فیراعت زا یق    
تعمیمها و مفاهیم در کل متن میگردد (مومنیراد و ه کم اران .) 92 31 ،به عب نیا رد رگید ترا    
رو کی رد لحت یل محتوا ،طبقات بر اساس پیشینه و مبانی نظری از قبل شکل گرفتهان رگشهوژپ و د   
م ادص قق قهای ر تاقبط نآ  ا د  ر نتم  وجتسج

یاج تاقبط رد و هدرک م یی یی یییی یییی یی یییییییییده و ولا( د   

کینگاس .) 2008 ،2دیدگاههای موجود و مبانی نظری به ما کمک میییکن تایلمع فیرعت هک د ی     
مفاهیم مورد نظر را در راستای تدو نی ماتریس مقوله بندی (م تا ررریس مفه ؛مینک صخشم )یمو    
زیرا سازماندهی اطالعات در رو کی رد قیاسی ،بر اساس ماتریس مقول دنب ه ی م تروص 

ییی ییییییگی در

(تبریزی .) 90 31 ،در پژوهش حاضر از ماتریس مقولهبندی ساختاریافته (جدول  )1اس هدافت هدش
است .برای جمعآوری دادههای مورد نیاز ،مصاحبه تخاس همین یدرف ا یر ا  هتف تا     رسی دح هب ند    
اشباع نظری مورد استفاده قرار گر نومن .تف هه هههه ندوب ترابع ا د زا      24نف جشناد زا ر وو ووو -مع نامل
پردیس آ تی

اهلل طالقانی (ره) قم که در حال گذراندن آخر نی نیمسال صحت ی  یل ((  ) 95 - 96خ دو

بودند .مصاحبهها با طرح موضوع پژوهش و س دروم رد یلک لاؤ     «دس یسرد همانرب یاهدروات    
پنهان» آغاز میشد و بر اساس پاسخهای ارائه شده ،هدا تی

میگرد لوح هبحاصم تالاؤس .دی     

محور شایستگیهای کسب شده از برنامه درسی پنهان ،تنظیم شده بود .بطور ثابت

لاؤس نیلوا    

ا نی بود که «شما در دان گش اه چه شایستگیهایی کسب کردهاید ک هب حیرص یسرد همانرب رد ه

   

آنها پرداخته نشده بود اما کسب آنها در بهبود ع کلم رد حرفهایتان نقش مهمی داشته است؟» .بر
اساس پاسخهای مشارکتکنندگان ،سؤاالت بعدی با توجه به عوامل مؤثر بر شکلگی همانرب یر   
1 Diductive

approache
Elos & Kyngas

2
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درسی م هدیسرپ ناهنپ  یی یییی ییش ارب .د ی لاثم         "ش راج طباور ضرعم رد ام ی د رد  ا هاگشن هچ       

    

شایستگیهایی کسب کردهاید که نیل به آنها برای بهبود ع کلم رد حرفهایتان ضرورت داشت؟"

زمان هر مصاحبه  25تا  60دقیقه بود .مصاحبهه و طبض ا

کراشم تیساسح تروص رد( ای تتتتتتتتتتتتت -

کننده) یادداشت برداری میشد .دادهها همزمان با جمعآوری مورد لحت ی ارق ل ر م  یی یییییگر هب .تف   
طوری که هر م  لیدبت زا سپ هبحاص ببب ب بببببه م م هعلاطم تقد هب ،نت ی ییی یییییییش هب تیانع اب و د

شور    

کدگذاری باز ،مصادیق همسو با ماتریس مفهومی کدگذاری شناسایی و استخراج میشد.
جهت اعتباریابی نتا جی پژوهش دو فعالیت صورت گر تف  .ال ورم )ف ر ب :اتمه  ا فتسا ا نیا زا هد     
راهبرد ،پژوه گش ر طی انجام پژوهش به منظور فراهم کردن نقدی درباره شیوههای به کار گرفته
شده و بررسی نتا جی و ص تح

له یا
آنها ،از سایر محققان کمک میگیرد تا از ا نی طریق لحت یل ل

صورت گرفته بر دادههای مصاحبه ،از چند د هاگدی رارق یسررب دروم      گیرددد (کر می ی رصن و    
اص ،یناهف     .) 92 31از ا ناونع اب دربهار نی س هس و زا یزاس

لیلحت قیرط

               چندگانههه( 1ر و چی

ه کم اران )31 20 ،2نیز یاد میشود .با ا نی روش تاییدپذیری 3و قابلیت اطمینان(4گوبا و لی لکن ننن ،5

5 98 1؛ به نقل از یوسفی و ه کم اران ) 93 31 ،یافتهها نیز مورد تأیید قرار میگیرد .برای اعمال ا نی
روش ،دو لحت یلگر کیفی ب گادج روط ه ا داد هن ههههههه ه و یراذگدک ار ا

لحت ی جیاتن هک دندرک ل    

لحت یلهای صورت گرفته مشابه هم بود .ب) اعتباریابی یا بازبینی توسط مصاحبه ش نیا :ناگدنو   
روش عبارت است از بررسی ص تح

یافتهههه روظنم هب ناگدنوش هبحاصم طسوت شهوژپ یا       

بررسی اینکه آیا ا نی پژوهش ب اگدید حیحص لکش ه ههههههههه ه شهوژپ عوضوم هرابرد ار نانآ یا      

منعکس کرده است یا خیر .از روش مذکور ،با عن طاخم یبایرابتعا ناو ببب بببب(6ر راکمه و چی ا نن ننن،7
 )31 20و باور پذیری(8گوبا و لین نلک به نقل از یوسفی و ه کم اران ) 93 31 ،نیز یاد میشود .ب یار

اعمال ا نی روش ،متن  01مورد از مصاحبهها و شایستگیه رختسا یا ا زا هدش ج بلاق رد ،اهنآ      
1 Triangulation through multiple analysis
2
Ritchie et al
3
Conformability
4
Dependability
5
Guba & Lincoln
6 Member or respondent validation
7 Ritchie et al
8
Credibility
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جدولیهایی در اختیار مصاحبه شوندگان قرار گر تف

و اعتبار نتا جی از منظر آنها بررسی و  تأییددد

شد.
جدول  .1ماتریس مفهومی کدگذاری مستخرج از مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ابع همانرب دا     

محیط شناختی

محیط فیز کی ی

محیط اجتماعی

محیط دیوانساالرانه

درسی پنهان
ابع دا             
شایستگی
دانش و قوای شناختی (تفکر)

دانش و قوای شناختی کسب

دانش و قوای شناختی

دان و ش

اوق یتخانش  ی      

کسب شده از روشهای

ش بسک یتخان       

ش ،ناداتسا اب طباور زا هد         

کسب ش هد یناوق زا ن   

ارزشی با ی     ،پیا ممم مهایییی

ش زا هد طیحم         

کارکنان ،فراگیران و...

و مق هوحن و تارر      

ض نم ی     کتا ببببب ه اااا ای

فیز کی ی دان گش اه

دان یاوق و ش         

اج ار ی اهنآ 

رد           

دان گش اه

شه ااااا ای
درسی       ،رو 
تدریس استادان و...
مهارتهای کسب

تها ای کس زا هدش ب   
مه را ت ت

مه را تت ته اا ای کسب   

از روشهای ارزشی ،یبا

ش زا هد طیحم         

روابط با اس نانکراک ،نادات ،،، ،،

ش وق زا هد ا و نین         

پیا مممم ممهاییییی ض نم ی      

فیز کی ی دان گش اه

فراگیران و...

مق هوحن و تارر         

مهارتهای کسب ش هد
مهارتها

کتا بببب ه ااا ای درسی    ،

اج ار ی اهنآ 

روشه اااا ای ردت یس     

دان گش اه

رد           

استادان و...
نگرشها و ارز 
شهای کسب

ن رگ شش شه اا ای کسب   

کسب شده از روشهای

شهااای کسب  
ارز 

ش ،ناداتسا اب طباور زا هد         

ش وق زا هد ا و نین         

ارزشی با ی     ،پیا ممم مهایییی

ش زا هد طیحم         

کارکنان ،فراگیران و...

مق هوحن و تارر         

ض نم ی     کتا ببببب ه اااا ای

فیز کی ی دان گش اه

نگرشها ا و ارزش هلی

شه اااااا ا و
ن رگ شششششش 

ارزشها

و

نگرشها

شه ااااا ای
درسی       ،رو 

اج ار ی اهنآ 

رد           

دان گش اه

تدریس استادان و...

یافتهها
پژوهش حاضر دستاوردهای برنامه درسی پنهان را در سه بعد دانشی ،مهارتی و نگرشی و ارزشی
و چهار زمینه محیط شناختی ،محیط فیز کی ی ،محیط اجتماعی و محیط دیوانساالرانه مؤثر در
شکلگیری برنامه درسی پنهان به شرح جدول ( )2بدست داد:
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جدول  .2شایستگیهای کسب شده از برنامه درسی پنهان توسط دانشجو -معلمان

ابع همانرب دا       
درسی پنهان

محیط فیز کی ی

محیط شناختی

محیط دیوانساالرانه

محیط اجتماعی

ابعاد شایستگی
-س یهدنامزا

توجه به تعدد منابع یریگدایو ارائه محتوا
-اهمیت

-زم سورد یدنب نا    

پیا مم مهاییی

-اهمیت چیدمان صندلیها در

-پذی هدرخ هب مارتحا و شر     

ک سال

فرهنگها و قومی تتت ها -ش تخان

 -اهمی گتسارآ ت ی حم  یط       

جا تیقالخ هاگی      

-ش  تخان ا تیمه         

      

مقررات-تف رک جزئئئی

-آگ ها ی زا    

(جرئینگری)

ضمنی کتب درسی

دان گش اه و ک سال ها

اهمیت اخالق اجتماعی و حرفههه-

-ش ور تخان ششش شهای   

-اهمی ا هناسردتچ ت ی یریگدای رد              -

-اهمیت فضای سبز دان گش اه

ای -ش گ تهج تخانیر یی ییییهای   

اعمال قدرت

-دانش    

سیاسی -آگ نید هاگیاج زا یها    

-اس زا هدافت ا ناحتم       

پژوهش -آشنایی با روشهای ابراز وجود

در تربیت انسان -اهمیت تغذ و هی

برای تنبه

هبرجت لصاح یریگدای تسا            

دانش و قوای شناختی (تفکر)

–اهمیت

یادگیری روشهای آزمون س یزا

س تمال

مهارتهای تفکر (انقادی ،سیستمی ،مهارت

محیطهای جدید

تجز و هی  )لیلحت رررر ر-آش ریردم اب ییان یت      
زمنا    -ش شهوژپ تیمها تخان       
تجربه در یریگدای
وشت ی و ق
ک سال

-اهمی رد طاشن ت

-اهمیت

-آش اب ییان    روشها ای

هیبنت      -آش دنتسم اب ییان س یزا        -

آش زیف روضح تاررقم اب ییان ی رد یک        

   م ححح یطهاییی

  

اداری

اجت عام ی ووو و حرف ههه های -اهمیت   

-اهمی و روضح ت       

مشورت کردن -اهمیت بهداشت

غی مرها ناونع هب با

ش صخ ی    -اهمی زاب ت ا رد یشیدن

  

      

قدرت

باورها -زیب یا یییشناسی -اهمیت

-شناخت اهمیت رشته خود -اهمیت

مشارکت در یریگدای

-اهمی اب یراگزاس ت

    

ش  تخان ا تیمه         رعا لس تی س بتارم ه       

روابط غیررسمی در دان گش اه

-ع ملع تیافک مد   

به تنهایی -اهمیت صخش شالت ی    -اهمیت
تسلط بر مباحث ع مل ی -اهمیت برنامه ریزی
-اهمیت

-اهمیت

أت ثث ثیر ادبی تیبرت رد تا    

مشورت در زندگی
-مهارتهای سخنوری -رعا تی

-تواضع نسبت به د گی ران -ش خو

هنجاره یا

مهارتها

ک سال

سرد

ک سال

تها ای
-مهارتها ای قیوشت -مه را ت ت

ته اا ای م رد تکراش   
-مه را تت 

مراقبت در امتحان تا

طبعی -موقعیت
گفتن

-یادگیری مهارتهای ارتباطی -

تها ای برنام زیر ه ی    -مه ترا
خود -مه را ت ت
ال یرادربوگ    –مه شیوگ هدافتسا رد ترا       
تهای مدیر تی
را جی -مهار 

      -

خودپنداره صحت یلی مثبت -عالقه به مطالعه
فلتخم   

ن گ رش و ا ر زش

ل یهورگ راک تذ        –رازداری -احس ساارزشمند بودن -مس تیلوئ

جهت گزینی سیاسی

د رس

ن دوخ هتشر هب تبسن تبثم شرگ       غیر درسی -ارزشگ سورد یراذ

بیان مقررات

رفتارهای دوخ       -مه ترا    «ن هه ه»

تها ای کنت لر
-مه را ت ت

ک سال

زورب رد یجنس    

-ص و عضو رد تحار   

-نگرش زیبایی شناختی

-لذت بردن از کمک به د گی ران

-احترام به فضای سبز

احساس نوع دوستی و همدردیبا د نارگی –ص تقاد

-مس تیلوئ

قانونمداری-جدید تی

در وض و ع

اجرای مقررات

پذیری -احترام به استادان

ذپ ی یر    -روحیه

ع مل ی -احترام به عواط  دیاقع و ف د نارگی    
وظیف یسانش ه        -پرهی ا ز ز وگدب یی و      حس دا تت تورزی -ح باختنا ق    

-اشتی هب قا     

خودشناسی -وفای به عهد

جدول ( )2دستاوردهای برنامه درسی پنهان با توجه به ابعاد شایستگی را نشان میییده اجنآ زا .د   
که شت ریح کلیه شایستگیهای شناسایی شده در ا نی گفتار ن ممم یگنجنددد ،در ادام نآ حیرشت هب ه
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دسته از شایستگیهایی پرداخته شده است که مورد تاکی کراشم رتشیب د تتتتتتت کنن و هدوب ناگد رد   
ض نم بیشتر نی موارد را در مصاحبهها به خود اختصاص دادهاند.
شایستگیهای دانشی و ش :یتخان

یهاییی دانشی د رکفت یاوق و  ر شهوژپ نیا      
شایس گت ی ی

عبارت از مجموعه دانش ،معلومات و ظرفیتهای کف ری و ذهنی مورد نیاز دانشجو-مع مل ان ب .دو
یهاییی بع  د د رد .دوب یتخانش یاوق و شنا          
مه را تت ته اا ای تف هلمج زا رک نیرتمهم        شایس گت یی 
ی ،و مه و هیزجت ترا
یها ،تفکر انقادی ،تف متسیس رک یی یی
مصاحبههای صورت گرفته ،ا نی شایستگ 
لحت یل را شامل میشد .مشارکت کننده کد ( )4در ا نی باره اظهار داشت که:
«ما توی ا نی چهار سال از روشهای مورد استفاده استادان و تاکید های آنها بر مباحثی خاص به
اهمیت مهارتهای تفکر پی بردیم .من قب  دراو هکنیا زا ل د وم رد ،موش هاگشنا ر کف هکنیا د ررررررر رررررررر
کردن خیلی مهم است چیزهای زیادی از اطرافیان و رسانهها و بزرگان شنیده و خوانده ب اما مدو   
در رابطه با استادان دان گش اهمون بود که واقعًاًا اهمیتشو درک کردم .مث ًالًال وقتی می رکفت دنیوگ     
انتقادی خیلی مهم است یعنی اینکه در دنیایی امروزی که به انفجار اطالعات هم م  روهش ااس ،ت
بدون تفکر انتقادی آدم نمیتواند یک چ بوچرا

  

رکف ی ارب  ی رب و دزاسب شدوخ  نآ ساسا    

زندگی کند».
شهای آزمونسازی چنین گف :ت
مشارکت کننده د گی ری (کد  ) 11در رابطه آشنایی با رو 
«ما در درسهای صصخت ی مون در مورد آزمون سازی چیزهایی خوندیم ک اش نالا ه ی منوتیم د    
بگم که چیز زیادی از اونها در خاطرم نمونده؛ اما روشهای آزمون سازی استادان رو خوب دای
گرفتم و می دونم که چطور آزمونی طراحی کنم که بتونه ع کلم رد یادگیرنده رو بررسی و هنک 
اندازه بگیره .البته ا نی موضوع رو به ا نی دلیل خوب یاد گرفتیم که امتحان واقعًاًا برامون مهم بوده
و بصورت تجربی وقتی خودمون مورد امتحان قرار میگرفتیم ،دقت بیشتری در مورد چ یگنوگ
آزمونا میکردیم».
  

آشنایی با روشهای شت ویق و تنبیه ،شایستگی د گی ری بود که اغ هب ناگدننک تکراشم بل نآ
اشاره داشتند .مشارکت کننده کد (  ) 17در ا نی باره چنین میگفت:
«...چون ما خودمون دانشجو بودیم و سال بعد هم قراره معلم بشیم ،مهم نومارب هیبنت و قیوشت     
بود .یعنی برای هر کسی مهمه ،چه دانشجو معلم باشه چه نباشه .خب اینکه استاد توی ک سال

رد

رابطه با درسش چجوری برخورد کنه ،خیلی روی دانشجو تأثیر داره .مث ًالًالًالًال این وخیم یتقو هک اد    
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کسی رو شت ویق کنه چیکار میکنه یا وقتی می خواد از قدرتش سر ک سال

استفاده کنه و تنبیه کنه

چطوری برخورد میکنه .اینا درسته که در مورد هر استادی یه جوِرِر خاصه اما در کل تاثیری روی
دانشجو میذاره و دانشجو هم موقعی که معلم شد به روشهایی که یاد گرفته بی توجه نمیمونه».
اهمیت چیدمان صندلیها و وضعیت فیز کی ی ک سال

درس ،مورد د گی ری بود ک یخرب رظن زا ه    

مشارکت کنندکان از اهمیت برخوردار بود .مشارکت کننده کد ( )51در ا نی باره بیان کرد که:
«وقتی استادی میاد سر ک سال

و قبل از هر چیزی چیدمان صندلیها رو تغییر میده ،ا نی یعنی هک    

نحوه چیدمان صندلیها براش مه ،هم وقتی ،نتفگ میدیسرپ نوشزا ور راک نیا لیلد 

حم یط         

یادگیری خیلی چیزهارو در یادگیری م خش ص میکنه .وقتی صندلیها توی چند ردیف پ تش

سر

هم باشن ،دانشجوها اینطور کف ر میکنند که فقط باید شنونده باشند و استاد بی و هنزب وشافرح دا
بره؛ خودشون رو از ک سال

دور نگه میدارن!»

در رابطه با بعد شناختی شایستگیها ،اغلب دانشجویان به اهمیت سازگاری با محیطهاییی جد دی
نیز اشاره داشتند .کی ی از مشارکت کنندگان (کد  ) 18در ا نی باره میگفت:
«ما وقتی به دان گش اه اومدیم و از محیط خانواده و دوستان ه شم هری خود دور شدیم ،با احساسات
ناخوشایند دلتنگی و غم کی ی دو ترم رو گذروندیم اما بع دیمهف د ی ام هک م تهب هرارق هک ر نی        
سالهای عمرمون رو توی شهر غریب و در دان گش اه بگذرونیم و چیزه ریگب دای ییا ی  م که قوف     
العاده در آینده مون تأثیر داره ،باید خودمون رو با محیط و آدم هاش وفق میدادیم .یاد گ میتفر
به د گی ران احترام بذاریم ،به قومیتها احترام بذاریم ،آگه انتظار داریم باه دروخرب بوخ نوما    
بشه اول باید خودمون خوب برخورد کنیم.»...
مشارکت کننده د گی ری (کد  )1در رابطه با شناخت اهمیت مقررات اشاره داشت که:
«قب و میتسنود یم هچب ور نومدوخ هاگشناد زا ل

رکف       

      م مم یک یدر مم م خیلی یارب تاررقم زا        

بزرگترهاست اما وقتی وارد دان گش اه شدیم ،بر خالف میل خودمون با مقرراتی روربرو شدیم که
برای موفقت باید بهشون احترام میذاشتیم .د گی ه کم کم یاد گرفتیم که ا نی مقررات و قوانینی که
توی دان گش اه هست برای راحتی خودمون هست .اگر تا قبل از ا نی

کف ر میکردیم که اینه وز ا ِرِر ،

االن خودمون هم بقیه شت ویق میکنیم که بهشون احترام بذارن».
تهای دانشی ،بیشتر نی موارد شناسایی شده از مصاحبهها ،مربوط به محیط شناختی و
در بعد مهار 
محیط اجتماعی بوده و در مورد محیط فیز کی ی موراد ان تشگ

شماری شناسایی شد.
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شایستگیهای مهارتی :شایستگیهای مهارتی دومین بعد از شایستگیهاییی شناس زا هدش ییا   
تهای ع لم ی دانشجو-
یهای مهارتی ،قابلی 
دستاوردهای برنامه درسی پنهان بود .منظور از شایستگ 
تها ای
ته جشناد طسوت هدش بسک یا ووووو وووووو-مع ،نامل مه را ت ت
مع مل ان بود .کی ی از مهمتر نی مه را ت ت
مدیر تی

ک سال

درس بود که قریب به اتفاق مشارکت کنندگان به آن اشاره داشتند .در ا نی ب هرا

کی ی از مشارکت کنندگان (کد  ) 21بیان داشت که:
«به نظر من مهمتر نی تر نی کار و هنری که یک مع  دیاب مل د م ،دوش هربخ نآ ر د  تیری ک سال

  

فهای یادگیری م کش ل میشود.
است .چون مع مل ی که ا نی توانایی را نداشته باشد ،رسیدن به هد 
ما در تربیت معلم درسهای زیادی پ سا

ما میدرک ا ت  ا سالک دراو ک دوب هدشن یزومآرا ی ،م        

یها ا ،س یع
حرفهای استادان را خوب متوجه نمیشدیم .بعد از شروع کارورز 
روشهای استادان را سر ک سال

بکار بگیریم...البته روش همه استادان در ک سال

م که
م ممیک یدر م م
درس ابتدایی به

کارمان نمیآمد و حتی روشهایی هم که به کارمان میآمد استادان مستقیمًاًا به ما یاد نداده بودند
و ما خودمان از رفتار آنها در سر ک سال

یاد گرفته بودیم .م  مدوخ ن م هک مدقتع

ریغ شزومآ

    

مستقیم خیلی بهتر در یادگیری جواب میدهد».
مشارکت کننده د گی ری (کد  )2در باره اهمیت

تها ای س جشناد رظنم زا هک یرونخ وووو ووووو-
مه را ت ت

تها در شغل مع مل ی بود ،چنین اظهار داش :ت
مع مل ان کی ی از مهمتر نی مهار 
«من توی ا نی چهار سال افتخار اینو داشتم که دانشجوی استادان با تجربهای باشم که گاها خیلی
بیشتر از سن من سابقه تدریس در مدارس را داشتند .وقتی استادی م ممیآمددد س سالک ر و ارب ی    
سخنرانیاش برنامه ریزی داشت ،در استفاده از ک مل ات دقت داشت ،در استفاده از ادبی یارب تا   
انتقال مطالب تبحر داشت ،ا نی ها مارو ترغیب

م ممیک در ننن ک درکلمع ندش رتهب یارب ه آینده      

خودمون ،فقط به ک سال های درس رسمی دان گش اه اکتفا نکنیم .ا نی استادا به زبون بی زبونی به ما
یاد دادن که برای معلم خوب بودن ،خیلی باید زح تم

کشید».

شایستگیهای نگرشی و ارزشی :شایستگیهای نگرشی دانشجو-مع ،فطاوع ،هقالع ،نامل    
انگیزش ،قدرانی و ارزشگذاری و باورها را شامل میشود .احت یکی ،نارگید دیاقع هب مار زا      
شایستگیهای نگرشی بود که اغلب مشارکت کنندگان به آن شاره داشتند .مشارکت کننده کد
( )01در ا نی رابطه میگفت:
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«من از بعضی استادا یاد گرفتم که به عقاید و عواطف د گی ران احترام ب یتح .مراذ    آگههه ش ندین
نظرات مخالف برام آزاردهنده باشه ،حداقل خوب گوش بدم ببینم چی میگه .اینجا دان هاگش ه و 
شاید استادا رو به پایین به ما نگاه کنن و خیلی از ماها ه  هاگیاج رد نوچ م ا نو ا نی نوشهب میتس       
احترام بذاریم اما وقتی ا نی ویژگی تقو تی

بشه که آدم در مقابل نظ و هشاب روبص نارگید تار   

احترام بذاره ،توی محیط کار آینده ]شغل مع مل ی[که همه تقریب ًاًا ًاًا از و خنس هی

گیاج و هقبط اه    

هستن خیلی به دردش میخوره .توی زندگی اجتماعی هم خیلی مهمه ا نی ».
مشارکت کننده د گی ری (کد  )6در باره شایستگیهای نگرشی کسب شده از برنامه درسی پنهان
چنین اظهار داش :ت
یتررر دنب هتبلا .منک لا    
«خیلی از استادا در من شوقی ایجاد کردند که مطالعه غیر درسی ور  جددد 
درسته اسمش غیر درسی است اما من تقریبًاًا هر چیزی مطالعه کردم توی دان گش اه و کارم به دردم
خورده ..مث ًالًال مطالعه ادبیات ،لف سفه ،مطالعات روانشناسی و ...اینا خیلی به دردم خوردن که ر نتف
دنبال ا نی نوع مطالعه هارو واقعًاًا مدیون چندتا از استادام هستم ..چ مش م رو نسبت به خیلی مس لئا
باز کرد مطالعه»
مسئولیت پذیری ،شایستگی د گی ری بود که از متن اغلب مصاحبهها استخراج میشد .چند نف زا ر
مشارکت کنندگان از ا نی شایستگی به عنوان مهمتر نی شایستگی یک معلم یاد میکردن یارب .د   
مثال مشارکت کننده کد (  ) 13بیان میکرد که:
«من در طول ا نی چهار سال ،در برخورد با استادا ،دوستام ،هم کالسی هام ،اولیای مدرسه و...یاد
گرفتم که معلم مسئولیت پذیری باشم...کار خودم رو درست انجام بدم و از د نیمه مه نارگی    
انتظار رو داشته باشم ..هم توی موقعیتهای اجتماعی هم فردی...به نظر من دانشجو-مع مل ی هک    
مسئولیت پذیر نباشه خیلی ضررش بیشتر از آدمای بی مسئولیتی هستند ک و شزومآ نوشراک ه
پرورش نیست».
جدید تی

در وضع و اجرای مقررات کالسی مورد د گی ری بود که از منظر مشارکت کنندکان از

اهمیت باالیی برخوردار بود .به بیان کی ی از آنها (مشارکت کننده کد :)9
«چندتا از استادا بودن که خیلی مقرراتی بودن سر ک سال  ،ما چند جلسه واقعًاًا سر ک سال
بودیم...هر چند که با نمرههای خوببیام اون درس رو پ سا

ما میدرک ا تخس زا یتقو هشیمه 

بذعم
   

گیری صحبت میشد ،بچهها اسم اون استاد رو می آرودن...االن که د گی ه ترم آخریم و باید سال
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جدید رسمًاًا معلم بشیم به ا نی نتیجه رسیدم که چقدر کار اون اس و هدوب بوخ دات

سعععیام ا نی

خواهد بود که ازش الگو بردارم».
بحث و نتیجهگیری
ا نی پژوهش در صدد شناسایی دستاوردهای مطلوب برنامه درسی پنهان در دوره تربیت معلم بود
که در قالب شایستگیهای کسب شده از برنامه درسی پنه رد .تفرگ رارق هجوت دروم نا

نیا

    

پژوهش پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه موضوع مورد مطالعه ،ماتریس مفه یراذگدک یمو   
(در بردارنده ابعاد برنام عبا و ناهنپ یسرد ه ا وهفم د م ودت )یگتسیاش  ین  دش و ساسا رب  نآ     

  

شایستگیها شناسایی شده و طبقهبندی ش  نیا رد .د پ عبا ،شهوژ ا د د ا یشرگن و یتراهم ،یشن       
شایستگیهای کسب شده از چهار محیط شناختی ،فیز کی ی ،اجتماعی و دیوان ساالرانه شناس ییا
شد .ا نی قس تم

از یافتههای پژوهش با پژوهشهایی از قبیل پ و یقوزرم شهوژ

هدایتی و ه کم اران ( ،) 94 31یوس راکمه و یف ا  ن (( ((( ) 93 31ص و دحوم ییاف

نیما ی ((( ((((،) 94 31
ه  ناراکم (( ) 92 31و

هدایتی و هدایتی ( )5931همسو است .اغلب شایستگیهاییی شناس زا شهوژپ نیا رد هدش ییا

  

محیطهای شناختی و اجتماعی بدست آمد .ا نی نتیجه به طور ضمنی ،اشاره به ا نی امر دارد که از
منظر دانشجو-مع مل ان پردیس طالقانی (ره) قم ،تأثیر برنامه درسی پنهان در موقعیتهای ش یتخان
شهای تدریس استادان و )...و محیط
بهای درسی ،رو 
(روشهای ارزشیابی ،پیامهای ضمنی کتا 
اجتماعی (ارتباطات مختلف با استادان ،کارکنان ،فراگیران و )...بیش از سایر عوامل تاثیرگذار بر
برنامه درسی پنهان ،در نیل به شایستگیها دخیل بودهاند.
یه تراهم و یشناد یا ی ناملعم وجشناد یشرگن و  رد هنیمز راهچ             
در ا  شهوژپ نی ش گتسیا ی یی یی
شناختی ،فیز کی ی ،اجتماعی و دیوانساالرانه مورد شناسایی واق رد هک دش ع هر هوجو زا کی     
ماتریس ارائه شد .شایان ذکر است هرچند که شایستگیه اسانش یا ی و هدش ی نو قبط ع ههههه ههههههبن ید
صورت گرفته ،پس از بررسی مخاطبان و مرور همتایان گزارش شده است اما همچنان که یافتهها
نشان میدهند ،هیچ شایستگی مهارتی در بعد فیز کی ی مؤثر در برنامه درسی پنهان شناسایی ن هدش
است .برای حصول اطمینان از دقت یافتهها و در جهت شناسایی شایستگیهای مه یبولطم یترا   
که دانشجو-مع مل ان از محیط فیز کی ی کسب کردهاند ،سه مصاحبه د گی ر ص ما تفرگ ترو ا رد    
نتا جی کلی بدست آمده تغییری ایجاد نشد .بنابرا نی می اوت ننن گفت

د هک اا ااان نیب رد ناملعم وجش    

محیطهای چهارگانه مؤثر در برنامه درسی پنهان ،مهارتی در بعد محیط فیز کی ی کسب نکردهاند.
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اما در مورد ابعاد و محیطهای د گی ر ،یافتههای ا زا یشخب اب شهوژپ نی
همسویی دارد .برای مثال بارت و ه کم اران (  )9 200مدیر تی

ک سال

شها ای گذش هت
   پ هوژ ش ش
و تفکر انتقا ادی را از ج هلم

مهمتر نی شایستگیهای بدست آمده از برنامه درسی پنهان معرفی میکند .در پژوهش بورکس و
ه کم اران ( )7102اخالق ،مسئولیتپذیری و آگ یرتمهم هلمج زا ،هعماج هب تبسن یها ننننننننننننن نیرت
دستاوردهای برنامه درسی پنهان گزارش شده است.
یافتههای پژوهش ووکیچویچ (  )31 20نیز با تاکید بر محیط شناختی مؤثر در ایجاد برنامه درسی
پنهان ،از نظریههای ضمنی استادان و مربیان به عنوان کی ی از مهمتر نی عوامل تأثیر گذار بر برنامه
درسی یاد کردهاند .رهاب (  )21 20در یافتههای خود ،ارزشیابی را به عنوان کی ی از عوامل أت ثثیر
گذار بر چگونگی برنامه درسی پنهان معرفی میکند .ا نی مورد م ثؤ ررر در برنام  ناهنپ یسرد ه از   
چنان اهمیتی برخوردار است که میتوان آن را در بط لیذ هناگادج رو     م ححح یطهاییی ش و یتخان
دیوان ساالرانه مورد توجه قرار داد .ا نی امر از یک سو ب و عون ه
دانشجو-مع و دراد هراشا نامل

بایشزرا درکیور ی ا  ناداتس از      

از س عس ینمض روطب رگید یو ی م لاقتنا رد ق حتما تارر ا ین         

دان گش اه به دانشجویان دارد .آسبروکس (  ) 2000نیز از رشد عاطفی ب زا یکی ناونع ه نیرتزراب     
دستاوردهای برنامه درسی پنهان یاد میکن درواتسد نیا .د     م ممیتوانددد بط طباور زا صخشم رو    
دانشجو مع مل ان با استادان ،کارکنان دان گش اه ،ه الکم سیها ،هم دان گش اهیها و...کسب شود.
یه هک دوب ییا    
احساس مسئولیتپذیری به دست آمده از برنامه درسی پنهان ،از ج لم ه شایس گت ی ی
شها
توسط مشارکت کنندگان بسیار حائض اهمیت ق مل داد میشد .ا نی شایستگی در برخی پژوه 

از ج لم ه پژوهش اکوارا )41 20 (1مورد تاکید فراوان قرار گرفته است .برخی پژوهشها نیز هرچند
یهای شناسایی شده در ا نی پژوهشها
در حوزه برنامه درسی صریح صورت گرفتهاند اما شایستگ 

نیز با نتا جی پژوهش حاضر همسویی دارد .از ج لم ه میتوان به پژوهشهای والی ار و اک ننن)31 20 (2
یه زا ییا
و هدایتی و ه کم اران ( ) 94 31اشاره کرد .ا نی پژوه گش ران در یافتههای خود ،شایس گت ی ی

ج لم ه احترام و عمل به چندفرهنگگرایی و مهارتهای مدیر تی

ک سال

سرد

ناملعم یارب ار    

ضروری ق مل داد کردهاند.

Ezquerra
Valica & Rohn

1
2
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بر اساس یافتههای ا نی پژوهش (دستاوردهای برنامه درسی پنهان در بعد محیط اجتماعی دان گش اه
و روابط عناصر انسانی دان گش اه) و با عنا تی
پنهان (ب ،مول

به اهمیت محیط اجتماعی دان گش اه در برنام یسرد ه   

 1982؛ م ،نویردآ و زلیا     2001؛ و کی ی 2008 ،؛ چیییکیون ،گ

 2008و دوگان ،یا

 )9 200پیشنهاد میشود که با یاری مت صصخ ان امر ،نشستهایی مت کش ل از کلیه دس تتت ان ناراکرد
دان گش اه در رابطه با اهمیت محیط اجتماعی و روابط چندگانه بین عناص یریگدای رد هاگشناد ر    
دانشجویان شکل گیرد و در جهت بهبود آن الت ش شود.
یافتههای ا نی پژوهش در رابطه با شایستگیهای کس جشناد هدش ب ووو وووو-مع همانرب هبرجت زا نامل    
درسی پنهان در راستای پژوهشهای صورت گرفته در ا نی زمینه ،اهمیت ا نی نوع برنامه درسی را
م مل وستر میکند .در ا نی پژوهش نقش اس ریگ لکش رد نادات ی م زا ناهنپ یسرد همانرب  ن رظ
مشارکت کنندگان ،بسیار با اهمیت لت قی شده است؛ بر ا نی اساس ب داتسا ه ا و ن
مممیشودد د ک طم اب ه ا پ زا شیب هعلی ب اب هطبار رد ش ر سرد همان یاهنپ  ن برت رد نآ راثآ و یت

     

داهنشیپ ناملعم     
         

         

یادگیرندگان ،کنش و واکنشهای تربیتی خود را با آگاهی از ا نی موضوع حیاتی در حوزه تعلیم
و تربیت سازمان دهند .هرچند از نظر فرایند برنامهریزی درسی ،اغ رد راکشآ یسرد همانرب بل
موقعیتهای یادگیری مورد تاکید دست

راکردنا ا ا یسرد همانرب ییارجا ن س  تلفغ اما ت از   

  
  

پیامدهای برنامه درسی پنهان نیز نوعی ساده انگاری در مورد فرایند یادگیری خواهد بود .هرچند
که در نظامهای متمرکز مدیر تی

آموزش عالی از مجریان اصلی برنامه درسی (استادان و مع مل ان)

انتظار میرود که به برنامههای درسی طراحی شده وفادار باشند ،اما در چنی یعقوم ن تتتتت ه زین ییا   
یک استاد و معلم آگاه به انواع برنامه درسی و پیامدهای آن ،در اجرا موفقتر از اس یملعم و دات   
خواهد بود که از دانش محدودی در رابطه ب ونا و یسرد همانرب ا ا .تسا رادروخرب ع ا نی

رما         

تاکیدی بر اهمیت نقش استادان و مع مل ان در چگونگی شکلگیری برنامه درسی پنهان است.
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