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  2داوود باوفاو  1سعيد صفايي موحد

دليـل ماهيـت    برنامه درسـي در آمـوزش عـالي ايـران بـه           : چكيده
هـا، نـسبت بـه      نـشجويان در برخـي انتخـاب      منعطف آن و آزادي دا    

چنين نهاد آموزش عالي در     هم. مقاطع پيشين شرايط متفاوتي دارد    
ايران نظامي متمركز اسـت و سـعي بـر آن اسـت تـا بـا اسـتفاده از         

نظير انقالب فرهنگي، جـذب متمركـز اعـضاء         (سازوكارهاي مختلف   
مي تربيـت   هاي انقالب اسـال     نسلي متعهد به آرمان   ...) هيات علمي،   

اين عوامل باعث شده است تا برنامه درسي پنهان در آمـوزش            . شود
عالي ايران ماهيتي منحصر به فرد داشته باشد و تبيين آن از طريق             

در ايـن مقالـه سـعي       . هاي غيربومي چنـدان منطقـي نباشـد         نظريه
هـاي     ساله در دانـشگاه    10ام تا تجربيات زيسته خود از حضور          كرده

دهنده برنامه درسي پنهان تبيـين        رچوب عوامل شكل  ايران را در چا   
بدين منظـور ابتـدا تجربيـات خـود را بـه نگـارش درآورده و           . نمايم

سپس با استفاده از روش تحليـل محتـواي كيفـي، بـه اسـتخراج و                
-بـه . سازماندهي مقوالت حول محور برنامه درسي پنهان پـرداختم         

رسـي پنهـان در      د  گيري برنامـه    عقيدة من، عواملي كه موجب شكل     
انعطاف : شرح ذيل برشمرد  توان به   شوند را مي    آموزش عالي ايران مي   

 آزادي نسبي دانشجويان در انتخاب اسـاتيد، انعطـاف           برنامه درسي، 
تـر شـدن حـضور        نامه يا رساله، پررنـگ       پايان  شيوه ارزشيابي، پروژه  

نهادهــاي سياســي در دانــشگاه، تنــوع قــومي و طبقــاتي، اخــتالط  
ــاوت رشــته جنــسيتي، ــدوزي، جايگــاه متف ــم ان هــاي   گفتمــان عل

 .دانشگاهي، پايگاه اجتماعي موسسات مختلف آموزش عالي
  

آمــوزش عــالي، برنامــه درســي پنهــان، فرهنــگ  : هــاهكليــد واژ
  .هاي تحصيلي دانشگاهي، رشته

S. SafaeeMovahed., (Ph.D) & D. Bavafa., 
(M.A) 
Abstract: Compared to k-12, hidden 
curriculum in Iranian higher education is more 
flexible due to different conditions it faces. On 
the other side, Iranian higher education is 
severely controlled by the federal government. 
In the last three decades, the Iranian regime has 
continuously attempted to educate a new 
generation fully committed to the ideals of the 
Islamic Revolution, using various mechanisms 
such as Cultural Revolution and Centralized 
Faculty Recruitment. The aforementioned 
factors have shaped a hidden curriculum unique 
to Iranian higher education, one that can not be 
understood through imported theories. In this 
paper, I have tried to explain my 10 years lived 
experiences in Iranian higher educations both as 
a student and as a lecturer, within the 
framework of hidden curriculum concept. I 
believe that the following factors have lead to 
shaping an Iranian hidden curriculum in higher 
education: curriculum flexibility, students' 
freedom in choosing their teachers, flexibility of 
evaluation methods, dissertation or thesis 
project, presence of political institutes on the 
campus, ethnic and class diversity, gender 
mixture, knowledge – acquiring discourse, 
social status of disciplines, and social status of 
different universities. 
Keywords: hidden curriculum, higher 
education, academic culture, disciplines 
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  مقدمه
، يكي از مفاهيم ارجمند مولود رشته برنامه درسي بوده و از جملـه              1اگرچه برنامه درسي پنهان       

، اما ماهيت و چيستي آن همواره       )1387مهرمحمدي،  (آيد  حساب مي  آن به  2هاي مفهومي سرمايه
مه درسـي و    شايد دليل اصلي اين نزاع را بتوان در مبهم بودن خود واژه برنا            . محل نزاع بوده است   

معتقدنـد برنامـه بايـد      ) 1387اسـكندري،   (برخـي   . از سوي ديگر در واژه پنهان آن جستجو كرد        
همـين دليـل    هاي صريح، و شروع و پاياني مـشخص باشـد، بـه           داراي اهداف بيان شده، استراتژي    

. اطالق لفظ برنامه به تجربيات كسب شده و از پيش تعيين شده فراگيرندگان امري نادرست است       
عنـوان يـك سـند       بـه  اما نبايد فراموش كرد كه واژه برنامه درسي در طول تاريخ اين رشته صـرفاً              

، بـه هـر آن چيـزي اطـالق          3گراييمكتوب و هدفمند مطرح نبوده و در چارچوب فلسفه پيشرفت         
در اين  . آيند  دليل حضور در محيط آموزش به كسب آن نائل مي         شده است كه فراگيرندگان به      مي

  .گرايي مدنظر استز ماهيت وجودي برنامه درسي پنهان در چارچوب ديدگاه پيشرفتمقاله ني
زندگي در كـالس    « مفهوم برنامه درسي پنهان را در كتاب         4”فيليپ جكسون «نخستين بار   

وي معتقد بود كه شـاگردان برنامـه درسـي پنهـان را از              . )2001مارگوليس،  (  مطرح كرد  5”درس
مدرسه كه شامل عناصر قدرت، جمعيت و تشويق است در كـالس  هاي غير آكادميك   طريق جنبه 

در واقع شاگردان هنجارهايي را با عنايت به دارا بودن قـدرت معلـم، از جمعيـت     . آموزنددرس مي 
-جكسون اين هنجارهاي آموخته شده را برنامه درسي پنهان مي. آموزندكالس و نظام تشويق مي

، بـه تبيـين     8، آيزنـر  7، هنري ژيرو  6يادي نظير مايكل اپل   پس از جكسون نيز انديشمندان ز     . خواند
معتقد است كه نظريات مطـرح شـده در         ) 2001(مارگوليس  . ابعاد و ماهيت اين مفهوم پرداختند     

، و مقاومـت    10، ماركسيـستي  9توان در سـه ديـدگاه كـاركردگرايي       مورد برنامه درسي پنهان را مي     
  . بررسي نمود11انتقادي

                                                 
1. Hidden curriculum 
2. Conceptual capital  
3. Progressivism   
4. Phillip Jackson  
5. Life in the Classrooms  
6. Michael Apple  
7. Henry Giroux  
8. Eisner  
9. Functionalism  
10. Marxism  
11. Critical resistance  
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گيري برنامه درسي پنهان    ، عوامل موثر در شكل    2 و الكساندر  1 از سيلور  با الهام ) 1386( ملكي
 ارتباط متقابـل    - روابط ميان فردي، ج    - قوانين و مقررات مدرسه، ب     -الف: داندشرح ذيل مي  را به 

گيري برنامه درسي پنهـان       توان در شكل    اگرچه اين عوامل را مي    .  تدريس -آموز، و د  معلم و دانش  
وثر دانست، اما شرايط ويژه مقرراتي و فرهنگي آموزش عالي در ايران، ماننـد هـر   در دانشگاه نيز م 

گيري برنامه درسي پنهان به ايفاي        شود كه عوامل موثر ديگري نيز در شكل       كشور ديگر، باعث مي   
هـاي درسـي،    توان به حق انتخاب استادان در معرفي كتاب       از جمله اين شرايط مي    . نقش بپردازند 

تادان معرفي شده از سوي دانشگاه توسط دانشجويان، اخـتالط جنـسيتي، قـومي،              حق انتخاب اس  
  .)2001آكر، (نامه در مقاطع تحصيالت تكميلي اشاره كرد مذهبي، و ضرورت ارائه پايان

  
  بيان مساله و اهميت موضوع

هاي يهنگري در تعليم و تربيت و ابعاد و ال        توان نوعي دعوت به ژرف    برنامه درسي پنهان را مي        
تـرين  بزرگ": گويدجان ديويي، فيلسوف بزرگ تعليم و تربيت، مي       . گوناگون برنامه درسي دانست   

 آمـوزان صـرفاً   كنند دانش هاي آموزشي گمان مي   مغالطه تعليم و تربيت معاصر اين است كه نظام        
 حاضـر   نگـاهي بـه وضـعيت      )1997دوي،  ( "گيرنـد كنند فرا مي  ها اراده مي  چه را كه اين نظام    آن

آل مـوردنظر جامعـه، نـشان       دانشگاه در ايران و تحليل تطبيقي عملكرد فعلي آن با وضعيت ايـده            
 . وجـود دارد   "چـه كـه هـست     آن" و   "بايـد باشـد   كـه   چـه   آن"دهد كه شكاف عظيمـي بـين        مي

بايد موجب توسعه روحيات ذيـل در         آل مي طور ايده است دانشگاه به  معتقد  ) 1379(شريعتمداري  
بسط روحيه تفكر و تحقيق، انصاف و احترام به حقايق علمي، عالقه به پـژوهش     : ان شود دانشگاهي

هـاي   و حل مساله، تربيت مغزهايي متفكر و واگرا، احترام به علم به خاطر خـود علـم و نـه هـدف            
هـا  ايـن . هايي خالق، درك ضرورت يادگيري مداوم، تقويت هويـت علمـي          انتفاعي، پرورش انسان  

هـا  رود آن هاي سراسر جهان انتظار مي    ند كه شايد بتوان گفت از تمامي دانشگاه       هايي هست ويژگي
هـايي در ميـان     مفروضات با مشاهده كژرفتـاري    اين  رسد كه اعتبار    نظر مي اما به . را تحقق بخشند  

جريـان حـوادث و وقـايع و        .  عمال شكسته شده است    )چنين دانشجويان و هم  (محققان و استادان  
 مثل سوق يـافتن وقـايع دانـشگاهي در          ،جود در دانشگاه و در ميان دانشگاهيان      هاي مو كژرفتاري

دليل برخـورداري از منـافع و مزايـاي مـادي آن، تحريـف              هاي خصوصي به  راستاي اهداف شركت  
هاي تحقيق از تجربيات غيرواقعي و كاذب، كار و تدريس تمـام  دستاوردهاي تحقيق، تحصيل داده   

 و در مراكز ديگر، تصاحب و اقتباس نامشروع و بدون ارجاع مقـاالت و               زمان در دانشگاه  وقت و هم  

                                                 
1. Saylor  
2. Alexander  
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كارهاي تحقيقي ديگران در شرايط قضاوت يا داوري مقاالت و طرح هاي پـژوهش، چـاپ كـردن                  
ها به پشتوانه نفوذ اجرايي و سياسـي، قـضاوت دربـاره تحقيـق ديگـران براسـاس                  مقاالت و نوشته  

هاي گرايي علمي، عدم تشريك مساعي در طرح ي مولف، خست  اعتبار و عنوان نهاد يا موسسه شغل      
 حرمت فهم متعارف و ايمان متكـي بـر مفروضـات آن را در خـصوص       تماماً ،پژوهشي و تحقيقاتي  

توان مدعي  در چنين شرايطي مي   . سوگيري هنجاري و اخالقي دانشگاهيان خدشه دار كرده است        
ننـد ديگـر اعـضاي جامعـه در سـوگيري           شد كه فرد دانشگاهي نيز موجـودي زمينـي اسـت و ما            

هنجاري و اخالقي خود، مسائل و مشكالتي دارد؛ با اين تفاوت كه ممكن است نوع مشكالتش بـا                  
  ). 1379قاضي طباطبايي و دادهير، ( ديگران متفاوت باشد

گيري برنامه درسـي پنهـان و پيامـدهاي         ام تا عواملي كه باعث شكل     در اين مقاله سعي كرده    
هاي ايران را بـه     شوند را بر مبناي تجربيات زيسته خود از حضور ده ساله در دانشگاه            يمنفي آن م  

گـرايش  (بنـده دوران كارشناسـي خـود را در رشـته علـوم تربيتـي                . تصوير كشيده و تحليل كنم    
سـپس  ). 1375-79(  تهـران گذرانـدم   xدر دانـشگاه  ) آموزش و پرورش دبستان و پيش دبستان  

ريزي آموزشي و در همـان   در رشته برنامه  1384 الي   1382 را نيز از سال      دوره كارشناسي ارشدم  
 پذيرفته yريزي درسي دانشگاه  ، در رشته دكتري برنامه    1386در سال   . دانشگاه پشت سرگذاشتم  

عنـوان مـدرس در     عالوه بـر ايـن، مـدتي نيـز بـه          . التحصيل شدم  فارغ 1390شده و در خردادماه     
بـه همـين    . امكار بـوده  هاي دولتي تهران مشغول به    م تربيتي دانشگاه  هاي علو تعدادي از دانشكده  

 تجربيـات خيـل عظيمـي از دانـشجوياني          تواند انعكاسي كوچك از   دليل معتقدم تجربيات من مي    
   .اند كه در در اين رشته در ايران به تحصيل پرداختهباشد

  
 وش پژوهشر

رويكـرد  . باشـد مـي نگارانـه   حالكرد شرح يا روي نگاري خودنگاشت   پژوهش حاضر نوعي مردم        
دانـد، امـا    ها و ديگران منعكس مي    خود آن هاي افراد را در تاريخچه زندگي       نگارانه كنش حالشرح

كننده عوامل ساختي است كه      منعكس ،در همان حال بر اين نكته نيز اشاره دارد كه تجارب افراد           
توجه به اين   .  شكل داده و يا مقيد ساخته است       هاي آنان را  بر آنان تاثير گذاشته و تجارب و كنش       

تـري را در خـصوص      انـد، بيـنش عميـق     شرح زندگي و شرايط و ساختارهايي كه آن را شكل داده          
بنـابراين در   ). 1387ذكـايي،   (گـذارد   ها و دريافت افراد در اختيار مي      تجارب زيست شده و ارزش    

 ساله حضورم در چنـدين دانـشكده علـوم      10هاي  ام تا تجربيات و دريافت    مقاله حاضر سعي كرده   
تربيتي در ايران و تعامالتم با ديگر دانشجويان علوم انساني را در چارچوب مفهـوم برنامـه درسـي              

 سـال را بـه نگـارش    10به اين منظور ابتدا تجربيـات آكادميـك خـود در طـي      . پنهان شرح دهم  
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هـا را   آنالت را اسـتخراج كـرده و         كيفي، مقو   محتواي درآورده و سپس با استفاده از روش تحليل       
 از طريـق    را دسـت آمـده    بـه  مقـوالت . امسازماندهي نموده حول محور مفهوم برنامه درسي پنهان       

منظـور  چنين بـه   هم .ام بازنگري كرده  3 و مانعيت  2جامعيتبر مبناي دو معيار      و   1مميزي همگنان 
انـد در ميـان     جربيات مـشابهي داشـته    اطمينان از اعتبار تحقيق نتيجه كار را با ديگر افرادي كه ت           

 در طـول مـتن      از سوي ديگر  ). سازيچندسويه(ام   را اعمال نموده   هاگذاشته و نظرات اصالحي آن    
   . را تحكيم نمايممقاله  4ام تا قابليت انتقالها سعي كردهنيز با ارجاع به ديگر پژوهش

  
  اد برنامة درسي پنهان در آموزش عاليبعا

هـاي جديـد آن    توان بـه دليـل شـرايط و پويـايي     موزش عالي را مي  آ پنهان در    برنامه درسي      
     توان به تنوع زيـاد       از جمله اين شرايط مي    . ستناد متفاوت    زيادي نسبت به مقاطع پيشين، تا حد

... نامه تحصيلي، امكان انتخاب اسـاتيد توسـط دانـشجويان،       هاي پايان   هاي دانشگاهي، پروژه    رشته
هاي مطـرح شـده توسـط         اين قسمت ابعاد برنامه درسي پنهان در دو بخش ديدگاه         در  . اشاره كرد 

  :هاي داخلي بررسي خواهد شد پردازان خارجي و تجربه زيسته نگارنده از حضور در دانشگاه نظريه
  

  پردازان خارجي هاي نظريه  ديدگاه–الف 
 دانشگاه را درنظـر     پردازان خارجي عمدتاً مقطع پيش از       هاي مطرح شده توسط نظريه      ديدگاه

از محـدود   . آيـد   شـمار مـي   هاي مغفول بـه     اند و حوزه آموزش عالي از اين حيث جزو حيطه           داشته
در ارتباط با ابعاد برنامه درسـي پنهـان         ) 2000(توان به ديدگاه آهوال       هاي مطرح شده مي     ديدگاه

اراي چهار بعد اساسـي     عقيده وي برنامه درسي پنهان در دانشگاه د       به. در آموزش عالي اشاره كرد    
  :باشد مي
بـرخالف  . شروع تحصيل در دانشگاه با يك شوك فرهنگي همـراه اسـت           : ريي ياد گرفتن يادگ   -1

هاي بيشتري همـراه بـوده و شـناخت           محيط امن مدرسه، تحصيل در سرزمين دانشگاه با سختي        
نـين سـرزميني   چ دانشجويان براي حضور در يـك . پذير نيستابعاد اين سرزمين به راحتي امكان     

دانشجوياني كه والدين تحصيل كرده داشته و از سرمايه         . نياز به يك نقشه جغرافيايي خوب دارند      
امـا از سـوي     . خود به همراه دارنـد     1هاي  برند، اين نقشه را در عادت واره        مي  زيادي بهره  5فرهنگي

                                                 
1. Peer audit   
2. Internal homogeneity   
3. External homogeneity  
4. Transferability 
5. Cultural capital 
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انند افرادي غريبـه    چنان قوي نيست، هم   ها آن ديگر، دانشجوياني كه پيشينة تحصيلي خانوادة آن      
  .دنكن بوده و در محيط دانشگاه احساس بيگانگي مي

هـايي   هـا و مهـارت   يادگيري يك حرفه در مرحله اول مستلزم كسب صالحيت : يادگيري حرفه -2
گيري برنامة    اي كه باعث شكل     اما مولفه . است كه براي عملكرد مؤثر در يك شغل ضروري هستند         

هـا، هنجارهـا،     تعامل با متخصصان يك حوزه و يادگيري نگـرش      شود  ان در اين بعد مي    پنهدرسي  
كـه چگونـه رفتـار      براي مثال اين  ( نحوه رفتار، و سبك تفكر تخصصي ويژه يك حرفه خاص است          

كنيم تا به عنوان يك عضو جامعه پزشكي پذيرفته شويم، چگونه تحليل كنيم تا همانند يك عضو           
  ....).، جامعة انسان شناسان فرهنگي نگريسته شويم

هـاي    هـا و مهـارت       درسي پنهان شامل كـسب دانـش        اين بعد از برنامه   :  يادگيري يك تخصص   -3
ايـن  ) 1987(ن  برگن هن گـوو   . پلين خاص هستند  يساي است كه نشانگر تخصص در يك دي         ويژه

دهـد    كه به فراگيرنـدگان امكـان مـي       ، چرا نامد   مي 2»بلوف دانشگاه «بعد از برنامه درسي پنهان را       
نـشان  آن حـوزه  هنگامي كه تخصص كافي در حوزه خاصي ندارند خود را همانند متخصص    حتي  
  . دهند

مهمترين بعد برنامه درسي پنهان در دانشگاه، يادگرفتن قواعـد           :هاي دانشگاهي    يادگيري بازي  -4
كند تا دورة تحصيل و موانع آن را با موفقيت پشت             اين قواعد به دانشجويان كمك مي     . بازي است 

بندي كـردن كارهـاي      مانند چگونگي نمره گرفتن  از اساتيد مختلف، چگونگي سر هم          : گذارندسر  
   ....تمسك به چاپلوسي براي كسب نمره،   كالسي،

ابعاد برنامة درسي پنهان در دانشگاه را بـر         ) 1987، به نقل از برگن هن گوون،        1977(واگنر  
  :شمارد ح ذيل برميمبناي انتظارات ضمني دانشگاه از دانشجويان به شر

اگـر  .  مجدانه و بدون سوگيري نسبت به موضوعات علمي داشته باشـند           ي دانشجويان بايد نگرش   -
هـاي مـا راه پيـدا كنـد، نـوعي نگـرش               د تا بـه قـضاوت     ن امكان پيدا كن   قود و عالئ  هاحساسات، ش 

ند كه در هايي هست استدالل و برهان منطقي، ويژگي. گيرد غيرمتعادل و نامشخص در ما شكل مي
  . شوند محيط دانشگاه يك مزيت عمده محسوب مي

هاي نظـري درگيـر       شود تا با سازه     از دانشجويان انتظار مي   .  دومين انتظار غيررسمي انتزاع است     -
  .الحات تخصصي و مفاهيم انتزاعي بهره گيرندطشوند و از اص

ي خـويش مـصرّ باشـند، و        هـا   رود كه محكم و استوار باشـند، بـر ايـده             از دانشجويان انتظار مي    -
  .ها از خويش بروز ندهند هيچگونه اضطراب، عصبانيت، و يا عدم اطميناني در امتحانات يا مصاحبه

                                                                                                                     
1. Habitus 
2. University bluff 
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 انگيزه امتحان دادن و نمره گرفتن از ديگر انتظارات غيررسمي است، چرا كه ايـن امـر شـرطي                    -
ين انگيزه، رضايت حاصل كنندة اعامل تقويت. باشد اساسي براي دستيابي به موفقيت تحصيلي مي

شود افـراد بـه نـوعي احـساس عـزّت نفـس               از كسب نمرات بيشتر از ديگران است كه موجب مي         
  .دروني دست يابند

طور ضـمني   پردازد كه به    نيز با نگرشي مشابه به تشريح الزاماتي مي       ) 1987(برگن هن گوون    
وي اين انتظارات را به شرح ذيل       . دها پايبند باشن  رود بدان   و غير ملموس از دانشجويان انتظار مي      

  :شمارد برمي
الحات و مفاهيم تخصصي است كه      طكار برد اص  آميز در امتحانات منوط به       كسب نتيجه موفقيت   -

  .دهند اساتيد مورد استفاده قرار مي
كند چه چيزي بايد خوانده شـود و چـه مقـدار، و چـه چيزهـايي                 اين استاد است كه تعيين مي      -

  .شوندنبايد خوانده 
  . بايد خودداري كرد  از ورود به بحث جدي با اساتيد مي-

معتقـد اسـت در طـي دوران تحـصيل در دانـشگاه، اسـاتيد قدرتمنـدترين                 ) 2009 (1آرترين
ور، خود يـك رسـانه و يـك         فها، خواه محبوب باشند يا من     الگوهاي دانشجويان هستند و رفتار آن     

وي . انـد   ساسي و محوري در برنامه درسي پنهان داشته       اساتيد دانشگاه هميشه نقشي ا    . پيام است 
هـاي حاصـل از آن در نـزد     براساس همين مفروضه، برخي رفتارهاي اساتيد در دانشگاه و برداشت   

  :شمارد دانشجويان را به شرح ذيل برمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Arterian 
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  پيام اين رفتار براي دانشجويان  رفتار اساتيد

 اساتيدي كه دير سر كالس حاضر -
  :ند يا كالس را در كنترل خود دارندشو مي

.  وقت شـما دانـشجويان بـه انـدازه وقـت مـنِ اسـتاد مهـم نيـست                   -
هاي زماني تعيين شده صرفاً استانداردهايي پيشنهادي هستند،          برنامه

اگر قبل از كالس كاري براي منِ استاد پيش بيايد حـضور در كـالس          
يار مـن اسـت بـه       طور كامل در اخت   اگر كالس به  . كنم  را فداي آن مي   

تر از نظراتي اسـت     كنم مهم   چه من تدريس مي   اين دليل است كه آن    
  .كه ممكن است شما داشته باشيد

اتيدي كه يك جزوه يا كتاب خاص را  اس-
  :دنكن هميشه و همه جا تدريس مي

مـن نيـازي    . آورد   انجام كار بـه نحـو يكـسان مـشكلي پـيش نمـي              -
  .ر كردن و اصالح مطالب كنمرا صرف دوباره فك بينم كه وقتم نمي

 اساتيدي كه در كالس درس خود دربارة -
دانشجويان، ديگر اساتيد، و يا كاركنان 

. كنند دانشگاه اظهارنظرهايي مشخص مي
اساتيدي كه ديگران را استمزا كرده و يا 

  .دننماي ها ميسعي در منزوي نمودن آن

اي چون احتـرام      هسازد تا اصول اولي      قدرت و اختيار من را مجاز مي       -
  .به ديگران را ناديده بگيرم و يا رفتارهايي آزاردهنده داشته باشم

 اساتيدي كه با دانشجويان دختر و پسر، -
هاي مختلف،  يا دانشجويان قوميت

  :برخوردي متفاوت دارند
  . لزومي ندارد كه با افراد مختلف، برخوردي يكسان داشته باشيم-

كنند و  را مي اساتيدي كه غيبت ديگران -
يا رازهاي ديگران را نزد دانشجويان برمال 

  :كنند مي

تواننـد هـر آنچـه را كـه       كساني كه قـدرت را در دسـت دارنـد مـي           -
خواهند دربارة احساسات و آبروي ديگران بگويند و مـسئوليتي در             مي

  .قبال اينگونه كارها ندارند
 اساتيدي كه به واسطة موقعيت خويش از -

خواهند بهره  چنان كه ميدانشجويان آن
ها را وارد دعواهاي اداري برند و آن مي
  :كنند مي

  .كند  هدف وسيله را توجيه مي-

  
هاي ارائه شده در ارتباط با برنامه درسي پنهان در آموزش عالي،       ترين ديدگاه   اما يكي از جامع   

رنامه درسي پنهـان،    از ب ) 1993( يلوي با بسط تعريف پورت    . باشد  مي) 1995 (1ديدگاه تاون سند  
  :پردازد شرح ذيل ميدانشگاه به درسي پنهان در برنامهبه تشريح ابعاد 

نمونـه ايـن تعريـف را        :كننـد   چه كه فراگيرندگان خود خلق مـي      عنوان آن هاي پنهان به     برنامه -1
در ارتباط بـا برنامـة درسـي پنهـان در آمـوزش             ) 1971(توان در مطالعاتي كه توسط اشنايدر         مي
برنامـه درسـي پنهـان        بـه عقيـده اشـنايدر،       .  آمريكا انجام شد يافت نمود     MITي در دانشگاه    عال

                                                 
1. Townsend 
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كننـد    عقيدة وي دانشجويان سعي مي    به. شود  اي است كه توسط خود فراگيرندگان خلق مي         برنامه
شـان را بـه راحتـي         شوند واحدهاي درسـي     نكاتي كه باعث مي    خود،   از زيرنظر گرفتن اساتيد   پس  

كننـد موانـع را بـشناسند، روش          هـا سـعي مـي     آن.  عمل كنند  اهكشف نموده و به آن    را  بگذرانند  
براي مثال فرض كنيـد اسـتاد يـك    . سر گذارند ها را پشت  گذشتن از اين موانع را پيدا كنند، و آن        

بايد سه كتـاب معرفـي        خواهند در آن درس قبول شوند، مي        درس به دانشجويان گفته كه اگر مي      
شوند كـه وي بيـشتر      هاي وي متوجه مي     دانشجويان از ميان سخنراني   . ا بخوانند شده توسط وي ر   

كنند اين كتاب را به دقت خوانده و          ها نيز سعي مي   بنابراين آن . ها تاكيد دارد    بر يكي از اين كتاب    
و البتـه   (دو كتاب ديگر را به طور سطحي نگاه كنند تا فقط نشان دهند كه بـا آن آشـنا هـستند                      

در ايـن حالـت برنامـه درسـي          ).شان را نيز با موفقيت پشت سر گذارنـد           واحد درسي  بدين طريق 
هنگامي كه ايـن    . پنهان توسط دانشجويان كشف شده است، اما از چشم اساتيد پنهان مانده است            

د دارد، برنامه درسي پنهان آن چيزي خواهد بـود          وبرداشت از برنامه درسي پنهان در دانشگاه وج       
  :بايد انجام دهند تا كنند مي ور ميكه دانشجويان تص

  . واحدهاي درسي خويش با برخي اساتيد را با موفقيت پشت سرگذارند-
  .كنند هاي ارشد و دكتري را با موفقيت طي   دوره امتحانات جامع-
  .شان مطابق ميل و نظر برخي اساتيد باشد هلنامه، يا رسا ، پايان پروپوزال-

كردم، استادي بود كه نمرات       در دانشگاهي كه من تدريس مي     ": افزايد  تاون سند در ادامه مي    
هـاي دانـشجويان از متخصـصان آن     ها و تعداد نقل قـول  اش به ميزان طوالني بودن پاسخ   امتحاني

پس از مدتي دانشجويان توانستند برنامه درسي پنهان آن واحد درسي را كشف             . رشته وابسته بود  
خواهي نمره باال بگيري، فقط سعي كن پاسخ سـواالتت را             گر مي ا: كنند و به يكديگر انتقال دهند     

هـاي    نقـل قـول   تـواني از      ها را از لحاظ دستوري درست بنويسي، و تا آنجا كه مـي            كش بدهي، آن  
   ).1995: تاون سند ( "!فراوان استفاده كني

كـه اسـاتيد    در صـورتي  : هاي يادگيري قصد نشده     عنوان پيامدها يا پيام    برنامه درسي پنهان به    -2
 ولي در مورد ديـدگاهي كـه ايـن برنامـه بـه            ، را تدوين كرده و آموزش دهند      يبرنامه درسي خاص  

كننـد    چه كه دانشجويان از اين برنامـه برداشـت مـي          كند تأمل نكنند، آن     فراگيرندگان منتقل مي  
د گـروه   براي مثال فـرض كنيـد اسـاتي       . هاي يادگيري ناخواسته خواهند بود      همان پيامدها يا پيام   

اند كه دانـشجويان      اي تنظيم كرده    گونهرا ناخواسته به  » مديريت عمومي «مديريت، محتواي واحد    
اي كـه     برداشت ناخواسته و قـصد ناشـده      . كنند  صرفاً نظريات انديشمندان آمريكايي را مطالعه مي      

رضه ممكن است از اين كار صورت گيرد اين است كه متخصصان اروپايي و آسيايي حرفي براي ع                
  .در مديريت ندارند و در اين حوزه بسيار ضعيف هستند

: هاي ضمني نـشأت گرفتـه از سـاختار محـيط آموزشـي              عنوان پيام  برنامه درسي پنهان به    -3
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شوند كه اسـاتيد   گيري برنامه درسي پنهاني مي     هاي محيط آموزشي منجر به شكل       برخي از مولفه  
به عقيده تـاون  . گيرند شجويان ناآگاهانه آن را فرا مي   دهند و دان    طور ناخواسته آن را آموزش مي     به

درسـي پنهـان در   هاي ساختاري كه منجر به ايجاد يـك برنامـه         آن دسته از مولفه    (1995)سند  
  :توان به شرح ذيل برشمرد شوند را مي آموزش عالي مي

دانـشجويان  آشنايي با روابط اجتماعي بين اساتيد و دانشجويان،     :  ساختار اجتماعي كالس درس    -
نـوع رفتـار اسـاتيد بـا        . شـود   ها نسبت به برنامه درسي پنهان مـي         با يكديگر، موجب تعمق بينش    

تواننـد بـر    ها به نوبه خـود مـي   هايي ذهني را در برداشته باشد و اين پيام تواند پيام  دانشجويان مي 
ي دانـشجويانش را    هـا براي مثال اگر استادي مداوماً حـرف      . روابط بين دانشجويان نيز مؤثر باشند     

هـا و افكـار دانـشجويان از        واند موجب به وجود آمدن اين برداشت شود كـه حـرف           ت  قطع كند، مي  
بدين ترتيب دانشجويان نيز ممكن است تصور كننـد در ميـان            . نداهميت چنداني برخوردار نيست   

كـشند    مـي تر را بـه تـصوير          مودبانه ياما اساتيدي كه رفتار   . سخن يكديگر پريدن امر بدي نيست     
شوند كه نه تنها قطع كردن حرف ديگران نادرست اسـت،             موجب به وجود آمدن اين برداشت مي      

  . عقايدشان نيز قابل احترام استها و  بلكه حرف
 اين است كـه دانـشجويان       1»الگوهاي بانكي آموزش  «ويژگي اصلي   :  اعمال اختيار توسط مدرس    -

درس است كه بـر محتـوي تـسلط دارد و سـعي             به شدت به اساتيد خويش وابسته هستند، اين م        
هاي دانشجويان ارزش چنداني    اين مدل برداشت   رد. كند آن را به ذهن دانشجويان انتقال دهد         مي

اعمال اين الگو اين پيام ضمني را با خود         . ها باشد ندارد، خصوصاً اگر برگرفته از تجارب زيسته آن       
چـه از تجـارب     ه اسـاتيد خـود وابـسته هـستند و آن          همراه دارد كه دانشجويان براي يادگيري ب      به

  .آموزند فاقد ارزش است شان و از يكديگر مي زيسته
 نوع روابط حـاكم بـين       هاي آشنايي با    يكي از روش  : دانشجو شرايط حاكم بر روابط بين استاد و         -

ن اساتيد  آيا دانشجويا . كنند  چگونه يكديگر را خطاب مي    ها  استاد و دانشجو اين است كه ببينم آن       
كنند؟ اگر    استفاده مي ... كه از القابي نظير دكتر، استاد،       كنند يا اين    خود را با اسم كوچك صدا مي      

براي مخاطب قرار دادن اساتيد خود استفاده كنند، ولي اساتيد          » دكتر«دانشجويان از القابي نظير     
ايـن برداشـت بـه وجـود        صدا كنند،   » خانمِ«يا  » آقايِ«دانشجويان خود را حتي بدون ذكر كلمة        

 از دانشجويان براي خويش قائلنـد و دوسـت دارنـد كـه ايـن                ترآيد كه اساتيد جايگاهي ممتاز      مي
از سوي ديگر، ميزان در دسترس بودن اساتيد نيز معيـار مهمـي              .گر باشد   تمايز در مالء عام جلوه    

كننـد    يد سـعي مـي    براي مثـال برخـي اسـات      . ها و دانشجويان است   براي تعيين نوع رابطه بين آن     

                                                 
1. Banking model of instruction 
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شان را در طـي يـك يـا دو             ساعات موظفّي  لاي تنظيم كنند كه ك      گونهشان را به    واحدهاي درسي 
اين در حالي است كه برخي دانشجويان ممكن است به دليل شاغل بودن و يا برخي                . روز پر كنند  

 اين شرايط ايـن      حاصل از   برداشت. عوامل ديگر نتوانند در طي آن روزها در دانشكده حضور يابند          
  !چه براي استاد اهميت دارد، راحتي خودش است نه دانشجواست كه آن

هاي ياديگري استاندارد شـده بـراي يـك           نوع و ساختار فعاليت   : هاي يادگيري استاندارد     فعاليت -
دو فعاليـت   بـراي مثـال     . هايي ضمني را با خـود بـه همـراه داشـته باشـد               تواند پيام   برنامه نيز مي  

در امتحان جامع،   . باشد   استاندارد و مهم در دورة دكترا، آزمون جامع و تدوين رساله مي            يادگيري
اين بدين معنـي اسـت      .  واحد به سؤاالتي يكسان پاسخ دهند      يبايد در زمان    تمامي دانشجويان مي  

بايد از روي موانعي خاص عبور كنند تا بتوانند به دور بعدي برسند و هر كسي نتواند                   ها مي كه آن 
پيام ضمني ايـن رويـه ايـن      . اين كار را انجام دهد، براي دور بعدي مسابقه صالحيت الزم را ندارد            

هـاي فـردي فاقـد اهميـت          يژگـي و توجه به و   استانداردسازي مي باشد    مهم است   چه  آناست كه   
  . است
هاي اصلي مقطع دكتري به بهتـرين نحـو           نامه يا رساله، ويژگي      مرحله اجرا و نگارش پايان     رد

شان را برگزيـده      هلبايست خودشان موضوع رسا     ها، دانشجويان مي     در برخي دانشكده   .يابد  جلوه مي 
 ،هـا   هـاي ديگـر، دوره      كـه در برخـي دانـشگاه      د، در صـورتي   نـ و سؤاالت پژوهشي آن را تدوين كن      

كـه  در صـورتي  . هايي براي تسهيل ورود دانشجويان به مرحله رساله وجود دارد           ها و كارگاه    سمينار
هاي حمـايتي مشخـصي بـراي راهنمـايي و هـدايت دانـشجويان در                 دانشگاه فاقد قوانين و شبكه    

پيـام ضـمني   . شـود  جا حكمفرمـا مـي   در آن1»بقاء اصلح«جريان نگارش رساله باشد، آنگاه قانون   
از سـوي   . طور كامل برعهده دانـشجو اسـت      نامه تقريباً به    وضعيت مذكور اين است كه انجام پايان      

ر ههاي حمايتيِ رسمي حاصل اين پيام ضمني است كه استاد راهنما و مدرس                جود شبكه ديگر، و 
  .اي مشخص دارند هفدو براي تدوين رساله وظي

دهنـده برنامـه درسـي پنهـان در آمـوزش عـالي               چه گفته شـد، عوامـل شـكل       با توجه به آن   
  .توان در مقولة كلي جاي داد كشورهاي غربي را مي

هاي آموزش و پژوهش  توان شامل روش اي را به تعبيري مي رهنگ رشتهف: 2اي  فرهنگ رشته  -1
اي خـاص يـك       ها و هنجارهـاي حرفـه        و پذيرفتن ارزش   هاانطباق با اين روش   . در يك رشته است   

براي مثال  . بداند... شناس، روانشناس، پزشك،    شود تا فرد بتواند خود را يك جامعه         رشته باعث مي  
هر كـدام   سخنراني، مشاركتي و يا بحث گروهي باشد        صورت  هبزش  كه در يك رشته روش آمو     اين

                                                 
1. Survival of the fittest  
2. Disciplinary culture 
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  .دارد... پيامدها و تأثيراتي خاص در مورد نوع نگرش نسبت به علم، ماهيت يادگيري، 
هـاي    نوع روابط اساتيد با دانشجويان، ميزان توجه به درخواست        :  فرهنگ سازماني دانشگاه   -2

ي دانشجويان در تدوين و نگارش رسـاله، رقابـت بـين            ها  دانشجويان در تصميمات، احترام به ايده     
تواننـد    ترين عوامل سـازماني هـستند كـه مـي         از مهم ... ، جو سازماني دانشگاه،     يهاي آموزش   گروه

  .گيري يك برنامه درسي پنهان در دانشگاه شوند موجب شكل
  

  ايرانهاي  گيري برنامه درسي پنهان در دانشگاه  عوامل مؤثر در شكل–ب 
هاي سياسي، اقتـصادي،      ديدي نيست كه نظام آموزش عالي يك كشور تحت تأثير نظام          تر   

هـاي اطـراف      از تعامل بين نظام آموزش عالي و ساير نظام        . مذهبي و اجتماعي آن كشور قرار دارد      
ايـران نيـز از ايـن قاعـده         . گيـرد   آن است كه فرهنگ آكادميك يك كشور تا حد زيادي شكل مي           

 عالي توسط حكومـت مركـزي       هاي كالن آموزش    ما سياست مثال در كشور    براي  . مستثني نيست 
هـا را تحقـق       ها موظفند با تدوين برنامه هاي خاص خود ايـن سياسـت             شوند و دانشگاه    تعيين مي 

تـري حتـي در امـور داخلـي           هاي اخير، نهاد سياسـت نقـش پـر رنـگ            البته در طي سال   . بخشند
 مدعي، جذب متمركز اعـضاء هيـات علمـي و دانـشجويان             عهده گرفته كه شاهد اين    ها به   دانشگاه

 سـال   10آيد تجربيات زيسته نگارنده از حضور بـيش از            چه در پي مي   آن. باشد  مقطع دكتري مي  
بـديهي اسـت كـه بررسـي ابعـاد مختلـف            . هاي داخل در نقش دانشجو و مدرس است         در دانشگاه 

تـر    هـايي گـسترده     دة آن مستلزم پـژوهش    دهن   درسي پنهان در آموزش عالي و عوامل شكل         برنامه
  .است

وزارت «هـاي دروس توسـط        در مقطع آموزش عـالي ايـران، سرفـصل        :  انعطاف برنامه درسي   -1
تدوين گشته و اساتيد موظفند منابعي را معرفي كننـد كـه ايـن سـر       » آوري  علوم، تحقيقات و فن   

هـايي يكـسان    انـشگاه كتـاب  د در حالي است كه در مقاطع پيش از  اين(1.ها را پوشش دهند     فصل
اين ). ها هستند توسط آموزش و پرورش تدوين شده و تمامي معلمان كشور موظف به تدريس آن             

امر و از سوي ديگر عدم نظـارت مناسـب باعـث شـده اسـت تـا در برخـي مـوارد، اسـاتيد صـرفاً                   
 اگـر ايـن   عنوان منبع درسي معرفي كنند، حتـي هاي تاليف يا ترجمه شده توسط خود را به  كتاب
» روانشناسي عمومي «در مقطع كارشناسي، درسي به نام       . ها مرتبط با درس مربوطه نباشند       كتاب

مدرس جوان آن درس كه به تازگي به عضويت هيـأت علمـي درآمـده بـود كتـابي را در                 . داشتيم

                                                 
 مركزي تدوين شـده و اسـاتيد         هاي درسي آن توسط سازمان      دانشگاه پيام نور از اين قاعده مستثني است و كتاب         . 1

 .ها هستندموظفند به تدريس آن
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 رسعنوان منبع اصلي د    و آن را به    مانده ذهني به چاپ رسانده بود       حوزة روانشناسي كودكان عقب   
ها مهم بود و سابقه درخشان اين       دانشجويان كالس نيز كه صرفاً گرفتن نمره براي آن        . تعيين كرد 

دانـستند،    هاي باال و بـدون ارتبـاط بـا عملكـرد تحـصيلي دانـشجويان را مـي                   استاد در دادن نمره   
به پايـان  اعتراضي به اين امر نكردند و ترم با يك توافق ذهني غير مصرّح بين استاد و دانشجويان            

  :رسيد
نـوعي آن را    بـه   خريـد و      ستان ندارد را مـي    ب جديد من را كه ربط چنداني به در        شما كتا : استاد

راضي به اين كار نكنيد، در      تكنيد، من هم نمرة خوب شما را، در صورتي كه اع            براي من تبليغ مي   
  !كنم پايان ترم تضمين مي

اهيـد معرفـي   خو نيد، هر كتـابي را كـه مـي    تضمين كا را  م  شما نمره ! خيالي نيست : دانشجويان
  !صدايمان درنيايدالبته زياد هم پروژه و كار كالسي به ما تحميل نكنيد تا ما هم . كنيد

هايي را براي درس خود تهيه كرده و دانـشجويان را موظـف بـه             برخي اوقات نيز اساتيد جزوه    
كه تغييري كوچـك در     ، بدون اين  دنكن  عمر مي ا  هها سال    اين جزوه  برخي از . دنكن  خواندن آن مي  

هنگـامي كـه مـن در مقطـع كارشناسـي تحـصيل             . وجـود آيـد   ها بـه   و محتواي آن   يشكل ظاهر 
اي دسـت   مـدرس ايـن درس دفترچـه   . داشـتيم » ريزي آموزشي برنامه«كردم، درسي با عنوان      مي

 . تخته سياهكرد به انتقال مطالب آن به روي شد و شروع مي نويس داشت كه با آن وارد كالس مي    
جريـان  . بـود ) و شايد كمي گوش دادن( سر آن كالس نگاه كردن و نوشتن ر د ما تنها كنش فعال 

  :توان به شكل ذيل دانست  در كالس مذكور را مينشانتقال دا
  

  
  
  
 
  

  
كه بـه   نام نهاد    "آموزش و پرورش بانكي   "توان مدل     اندوزي را مي    اين نحوة يادگيري و دانش    

عنـوان   تربيتي كـه در آن ذهـن نـه بـه    ،يره ويژگي اصلي تربيت ستمديدگان است  عقيدة پائولو فر  
اطالعـات در ايـن آرامگـاه مـدتي         . گيرد  عاملي فعال، بلكه همانند آرامگاه اطالعات مدنظر قرار مي        

گرانـي منفعـل      دانشجويان نيـز كـه كـنش      . يده شده و محو گردند    سكنند تا پو    كوتاه را سپري مي   
جالب اينكه هنگـامي كـه مـن در مقطـع           اما نكته   . هستند جرات هيچ گونه اعتراض علني ندارند      

، همان مدرس همان مطالـب را در  ) سال بعد7حدود (كارشناسي ارشد همان دانشگاه قبول شدم  

 دفترچه دستنويس استاد

مرور مطالب و انتقال آن به 
 ذهن شب قبل از امتحان

اموشيكسب نمره و فر
 لبادائمي مط

انتقال مطالـب بـه برگـه
 امتحان

 دفترچه دانشجويان  تخته سياه
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 ايـن بـود كـه آن    تنها تفاوت محسوس . ارائه كرد » هتريزي آموزشي پيشرف    برنامه« با عنوان    يدرس
به نظر من نحوة تدريس مدرس مذكور و منبع ارائـه اطالعـات             ! دتر شده بود  رتر و ز    دفترچه كهنه 

  :هاي ذيل در دانشجويان شده بود گيري نگرش وي باعث شكل
  .ندارد تدريس مستلزم كوشش علمي چنداني نيست و روز آمد بودن نقش چنداني در رشته ما -
  .بايد آن را جذب كنيم گويند و ما مي  علم آن چيزي است كه ديگران مي-
  .بايد بدان سرسپرد توان تغيير داد و مي  شرايط موجود را نمي-
  !شك استك رشته ما چيزي در حد  قاعده نيم عمر اطالعات در-
انـشگاه بـا   هاي اصـلي مقطـع د   يكي از تفاوت :  آزادي نسبي دانشجويان در انتخاب استاد      -2

البتـه واژه نـسبي از ايـن        . ن اسـت  امرحله پيش از آن، آزادي نسبي دانشجويان در انتخاب مدرس         
ها، دروس تنها توسط يك يا دو استاد ارائه         جهت در اين قسمت ذكر شده است كه در برخي گروه          

تر   سيع انتخاب و  هاما هنگامي كه داير   .  محدودي داشتند  يارسبشد و دانشجويان قدرت انتخاب        مي
  :گرفت هاي متفاوتي به خود مي بود معيارهاي دانشجويان براي گزينش شكل

 گيـر بودنـد،     دادند كه در دادن نمره بـسيار سـهل          گروهي از دانشجويان اساتيدي را ترجيح مي      
برخي ديگر در جستجوي اساتيدي بودند كه نسبت به حضور و غياب حساسيت چنداني نداشتند               

، بعضي ديگر عدم ارائه تكاليف زياد در طول ترم را معيـار اصـلي خـود                 )عمدتاً دانشجويان شاغل  (
 و يكنواخت نبودن سـبك تـدريس اسـتاد تأكيـد            مفرح بودن جو كالس   بر   ادند، تعدادي د  قرار مي 

گرفت، روحيه علمي و هنجارهاي علمي بود كه از يـك             چه مدنظر قرار نمي   ، و البته آن   ...داشتند،  
هاي ايران    معتقدند دانشگاه ) 1379(قاضي طباطبايي و دادهير     . رفت  ميدانشجوي دانشگاه انتظار    

نيـز نكتـه    ) 1386(كننـد و تحقيقـات مهـرام و همكـاران             بيشتر ضد هنجارهاي علم را ترويج مي      
  .كند مذكور را تأكيد مي

آمـوزان غالبـاً بـه        برخالف دورة قبل از دانشگاه كه ارزشيابي دانش       :  انعطاف شيوة ارزشيابي   -3
گيـرد، در     هاي ادارات كل آمـوزش و پـرورش صـورت مـي             وه استاندارد و براساس دستورالعمل    شي

ايـن نـوع آزادي قـانوني و        . مقطع دانـشگاه مدرسـان آزادي بيـشتري در نحـوه ارزشـيابي دارنـد              
تواند به مدرسان كمك كند تا استرس ناشي از امتحـان را در ميـان فراگيرنـدگان                  دموكراتيك مي 

هـاي     سنجش به عنوان ابزار يادگيري و ارائه بازخورد استفاده كنند، امـا تجربـه              كاهش دهند و از   
  :سازد نگارنده بعضاً تصاوير مختلف ديگري را به ذهن متبادر مي

ايـن ابـزار    . دهنـد   عنوان يك ابزار قدرت مورد استفاده قرار مي        برخي اساتيد نمره پايان ترم را به       -
 و خـاموش كـردن صـداهاي مخـالف،          ابانـه كـالس درس    موانـد در جهـت مـديريت ديكتاتور       ت مي
، و حتـي در مـواردي       )براي مثال ترجمة متوني كـه اسـتاد بـدانها نيـاز دارد            (كشي تحصيلي     بهره



  باوفاسعيد صفايي موحد و داوود 

44 1392، بهار و تابستان 7، شماره 4دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، سال 

  .كار رودكشي جنسي به عنوان ابزاري براي بهرهمحدود به
بردن پايگـاه  گيري در نمره دادن را به عنوان ابزاري براي باال   از سوي ديگر، برخي اساتيد سخت -

تربيـت   «براي مثال، مـدرس درس    . دهند  ار مي اجتماعي و آكادميكي درس خود مورد استفاده قر       
 آكادميك خود را از دست داده است و وي وظيفه دارد    ما معتقد بود كه اين درس ارزش      » ياسالم
ايـن  او بدون اينكه در محتواي خشك و تكـراري          . گيري و غفلت ديگر اساتيد را جبران كند         سهل

درس تغييري ايجاد كند، چندين نفر از دانشجويان كالس را مردود كرد تا به قول خـود بـا اهـرم                     
اين داستان در مورد درس تربيـت بـدني         . نمره، پايگاه آكادميك درس تربيت اسالمي را احيا كند        

 خود را بسيار جـدي و مهـم         مدرس درس مذكور نيز با اهرم نمره تالش كرد درس         . نيز تكرار شد  
  .جلوه دهد

 از نمره پايان ترم خود را منوط به ترجمة متون تخصصي            يزيادي از استادان بخش     امروزه تعداد  -
اي مونتـاژ شـده و بـه       ها بعداً به طرز ناشـيانه       بسياري از دانشجويان معتقدند اين ترجمه     . كنند  مي
هـاي    ا كتـاب  شاهد اين مـدع   . شود   مربوطه منتشر مي   ت كتابي دانشگاهي توسط استاد درس     صور

هـا بـسيار    شـوند و گـاه تعـداد آن         طور ساليانه توسط يك استاد منتشر مي      متعددي هستند كه به   
هـا    هاي مختلـف برخـي از ايـن كتـاب           نگاهي به نگارش ناهمگون بخش    . آور است   عجيب و حيرت  

  .كند صدق مدعاي دانشجويان را تأئيد مي
به صورت فردي يا گروهـي بخـشي از كتـاب           شوند تا هر كدام        گاهي اوقات دانشجويان ملزم مي     -

 در يـادگيري و     مـشاركت اين كار اگرچه در ظاهر تـرويج فرهنـگ          . درسي را در كالس ارائه دهند     
شـوند و هـيچ گونـه نقـد و            ها صرفاً ارائه مي     كنيد بحث   آموزش است، اما هنگامي كه مشاهده مي      

سـوادي    بـي «آنگـاه فرضـية     شود،    نمي برازها ا نظري از سوي استاد و ديگر دانشجويان در مورد آن         
اين در حالي است كه . كند از سوي وي در ميان دانشجويان رواج پيدا مي» رفع تكليف «يا  » استاد

فرهنگ مشاركتي در علم مبتني بر نقش فعال كنشگران در توليد دانش است كه ظاهراً در جامعه 
هـا    ي دانش مرده موجود در كتـاب      و بازگويي شفاه  » رفع تكليف «دانشگاهي ايران به مشاركت در      

  .شود ختم مي
تـوان يكـي از تأثيرگـذارترين         نامـه را مـي      به نظر من پروژه پايان    : نامه يا رساله     پروژه پايان  -4

هـاي   هـا و رسـاله     نامـه   پايـان .  درسـي پنهـان در آمـوزش عـالي دانـست            گيري برنامه   عوامل شكل 
طبيعتـاً  .  بعد علمـي - بعد مادي، و ب– الف :دانشجويي از دو جهت براي اساتيد ارزشمند هستند      

رود كه دانشجويان از طريـق تعامـل       ها و هنجارهاي پذيرفته شده جهاني انتظار مي         براساس ارزش 
 بـه جامعـه، بـه      علمي سازنده با استاد راهنما و استاد مشاور خود عـالوه بـر حـل مـسائل مبـتال                  

شود ا ين است كه تعداد زيـادي   اهده ميچه در عمل مشاما آن. پژوهشگراني مستقل تبديل شوند 
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هـاي علمـي      از دانشجويان صرفاً جهت كسب مدرك و به دليل الزامات قانوني، و به دور از انگيـزه                
انتخاب استاد راهنما بر اساس جايگاه سـازماني او، تـن           . دهند  الزم، كار پژوهشي خود را انجام مي      

از جملـه   ... برداري و سرقت علمي،       ا، كپي سپردن به موضوعات تحميل شده از سوي استاد راهنم        
از سوي ديگر رابطه بـين      . شوند  هاي دانشگاه مشاهده مي     هايي هستند كه به وفور در محيط        پديده

نامـه يـا      اگرچـه پـروژه پايـان     . هاي نابرابر بنا نهاده شده است       استاد راهنما و دانشجو بر پايه بنيان      
ي و ذهني يك دانشجوست، اما همين پروژه تنها يكـي           رساله در اكثر مواقع بزرگترين دغدغة علم      

هاي گسترده يك اسـتاد اسـت و طبيعتـاً وقـت و زمـان چنـداني را بـدان         مشغولياز مجموعه دل  
شـود تـا مرجـع        دموكراتيك در دانشگاه نيز باعث مـي      عدم وجود ساختارهاي    . دهد  اختصاص نمي 

هـا نيـز بـه روابـط        داشته باشـد و آن    هاي دانشجويان وجود ن     گويي به دغدغه   براي پاسخ  يمشخص
چاپ و نشر مقاالت استخراج شـده از رسـاله بعـد ديگـري از روابـط        . ناعادالنه قدرت تن در دهند    

  . كشد ناعادالنه قدرت را به تصوير مي
دانـشگاه  : تر شدن حضور نهادهاي سياسي، مذهبي، و شبه نظامي در دانشگاه             پررنگ -5

معمـوالً در يـك     . دهاي سياسي، مذهبي، و شـبه نظـامي اسـت         در ايران، عرصه حضور پررنگ نها     
دانشگاه دفاتري چون بسيج دانشجويي، انجمن اسالمي دانشجويان، دفتـر تحكـيم وحـدت، دفتـر       

 زمان انتخابات دانـشجويان نقـش       بحبوحهاين در حالي است كه در       . حضور دارند .... نهاد رهبري،   
هـا و احـزاب       ند و بـيش از پـيش نـور چـشم چهـره            كن  نردبان را براي نامزدهاي سياسي بازي مي      

برداري از دانـشجويان بـراي مقاصـد سياسـي بـه دو صـورت محقـق پيـدا                  بنابراين بهره . شوند  مي
  :كند مي

  دمي، كم هزينه، و پرشوررهاي م گيري موقت در زمان انتخابات به منظور تبليغ  بهره–الف 
 بسيج دانشجويي به منظور تبليـغ و توسـعه          گيري مداوم از طريق نهادهاي مختلف نظير         بهره -ب

  .هاي نظام ارزش
نظير نهاد رهبري نقـش     ديگر   البته عضويت در برخي نهادها نظير بسيج و همكاري با برخي            

و البته همكاري با بعـضي نهادهـا        (ه شغلي دانشجويان در آينده دارد       راه در استخدام و كار    يمؤثر
توانـد بـه همـان      خاص مورد تأئيد حكومت نيستند مييهاي نظير دفتر تحكيم وحدت كه در دوره 

شود تا تعـدادي از دانـشجويان بـه جـاي پـرداختن بـه        اين امر باعث مي  ). دردسرساز باشد نسبت  
منظـور كـسب مزايـاي      هاي سياسي و مذهبي به      مقولة علم و پژوهشگري، در پي حضور در برنامه        

  .اي باشند حاشيه
تا ايدئولوژي مذهبي مـورد  همواره تالش كرده است  دهه گذشته   نهاد حكومت در طي چند    

نظر خود را به طرق مختلف در آموزش عالي نهادينه كرده و با كنترل دانشگاه، بـاز توليـد طبقـه                     
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از جمله اقداماتي كه بدين منظـور صـورت گرفتـه اسـت       . مذهبي موردنظر خويش را تسهيل كند     
اي عالي انقالب فرهنگي؛ وارد شدن دروسـي        توان به انقالب فرهنگي و به تبع آن تأسيس شور           مي

ي آن بـه برنامـه درسـي تمـامي           هـا   ياي امام، انقالب اسـالمي و ريـشه       چون تربيت اسالمي، وصا   
 سياسـي بـراي   -ها؛ جذب متمركز اعضاء هيأت علمي و اجبـاري شـدن گـزنيش مـذهبي         دانشگاه

  .اشاره كرد... ها، و استخدام آن
آمـوزي بـر      در مقاطع قبل از آموزش عالي، جمعيـت دانـش          : تنوع قومي، مذهبي، طبقاتي    -6

ن، محل زندگي، سبك زندگي، مذهب، سطح درآمد، و يا پايگاه           ساساس عوامل تأثيرگذاري چون     
 دارسآمـوزان عـشاير بـه مـ         براي مثال دانـش   . شود  اجتماعي خانواده به مدارس خاص هدايت مي      

ول و  مـ آموزان طبقه مت    رس چندپايه، دانش  هاي د   آموزان روستايي به كالس     عشايري، برخي دانش  
هاي غير شيعه بـه       آموزان ديگر مذاهب واقعيت     مناطق مرفه نشين به مدارس غير انتفاعي و دانش        

اين تجانس و همگوني نسبي، در مقطع آموزش عالي كامالً دگرگـون             .روند  مدارس خاص خود مي   
اي علمي خاص طراحي شده است و        ه  ييشود، چراكه فيلتري به نام كنكور صرفاً بر محور توانا           مي

بـدين  . هاي گوناگون نقـشي ندارنـد       متغيرهاي ذكر شده فوق در جايگزين كردن افراد در دانشگاه         
اي   توان مشاهده كرد كه جمعيت دانشجويي يك دانشگاه معموالً تنوع قـومي گـسترده               ترتيب مي 

نگـي متفـاوت و برخـورداري از        كه افـراد بـا سـرمايه فره       اين تنوع قومي حاكي از آن است        . دارد
اما آنچه كه در دانشگاه مستقر است، فرهنگ        . شوند  سطوح مختلف كدهاي زباني وارد دانشگاه مي      

هـا   از جمله اين تـالش . دنبايد براي همنوايي با آن تالش كن طبقه خاصي است كه دانشجويان مي    
هـاي   ي، استفاده از معـادل  پوشيدن، به كارگيري اصطالحات قشر دانشگاه توان به سبك لباس   مي

اينترنـت،  (هاي ديجيتـالي      انگليسي به جاي كلمات و مفاهيم فارسي، تالش براي تسلط بر مهارت           
هـاي    دانشجوياني كه بتواننند با چشمان تيزبين خود اين اليـه         . اشاره كرد ....) تلفن همراه، رايانه،    

و احتماالً شغلي، آينده خـويش      زيرين فرهنگ دانشگاهي را مشاهده يا كشف كنند، مسير علمي،           
  . گذارند را با موفقيت بيشتري پشت سر مي

هاي مهم مقطع آموزش عالي بـا مقـاطع پيـشين، حـضور               از ديگر تفاوت  :  اختالط جنسيتي  -7
همزمان دانشجويان دختر و پسر و اساتيد زن و مرد در يك فضاي فيزيكي واحد است، امكاني كه                  

در نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران،         . باشـد   فراگيرندگان ميسر نمي  تا قبل از مقطع دانشگاه براي       
عنوان يك معضل مطرح بوده و در گفتمان موسوم به اسـالمي سـازي          اختالط جنسيتي همواره به   

از جملـه نتـايج حاصـل از ايـن اخـتالط            . دانشگاه، يكي از اهداف مهم جداسازي جنسيتي اسـت        
ابزار اعمال قدرت نظير نمره،     از   مخالف با استفاده     كشي اساتيد از جنس     توان به بهره    جنسيتي مي 

  .اشاره كرد...  و ،تالش دانشجويان براي جلب توجه جنس مخالف به جاي مشاركت در كسب علم
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نوع نگرش يك فرهنگ دانشگاهي نسبت به ماهيـت علـم و چگـونگي              : اندوزي گفتمان علم  -8
هـاي ايـران، روش مـسلط          در دانـشگاه   .كسب آن تأثيري به سزا بر هويت علمي دانـشجويان دارد          

 روش سخنراني است و هدف آن انتقال مطالب از ذهن مدرس به عنـوان منبـع علـم بـه                     ،تدريس
فرايند انتقال يك سويه است و كسب دانش، به جاي          . باشد   مي  علم ذهن دانشجو به عنوان گيرنده    

نگـرش در دانـشجويان     چنين رويكردي باعـث القـا ايـن         . اولويت دارد مشاركت در ساخت دانش،     
د هـر زمـان كـه       نـ توان  شود كه علم چيزي است كه در بيرون وجـود دارد و دارنـدگان آن مـي                  مي

ي زمان مناسبي براي مشاركت     يدر نتيجه دانشجو  . خواستند مقداري از آن را به اطرافيان ببخشند       
هـاي اسـتخراج      تواند به تأئيد فرضيه     در توليد علم نيست و پژوهش نيز در بهترين حالت خود مي           

نويـسي يعنـي كپـي        در يكچنين فرهنگ دانشگاهي، مقالـه      .هاي ديگران منجر شود     شده از نظريه  
ها در يك قالب جديد بدون اينكه حتي جرات كنيـد نقـدي             كردن مطالب ديگران و قرار دادن آن      

تـسلط  ترين افراد كساني هستند كـه بـه زبـان انگليـسي               شايسته .ديبر اين مطالب از خود بيافزاي     
ها و مفاهيم تازه مطرح شده در فرهنگ آمريكايي  د با ترجمه منابع التين، ديدگاهنتوان داشته و مي

فرهنگ دانشگاهي ايران خصوصاً در حوزة علوم       .  اروپايي را براي اولين بار در كشور مطرح كنند         –
  . است و توجه به مسائل غيربوميانساني تبلور بارز مك دونالديزه شدن علم

هـاي    در كـشور ايـران جايگـاه اجتمـاعي رشـته          : هـاي دانـشگاهي     ايگاه متفاوت رشته   ج -9
هاي رياضي    توان اين تفاوت را تداوم جايگاه رشته        دانشگاهي بسيار متفاوت است و در حقيقت مي       

به نظر من پايگـاه اجتمـاعي متفـاوت         .  فيزيك، تجربي و علوم انساني در مقطع متوسط دانست         –
  :توان بررسي كرد را از دو منظر ميهاي دانشگاهي  رشته
تواننـد    هاي دانشگاهي و ميزان درآمدي كه مـي         التحصيالن رشته    تقاضاي بازار كار براي فارغ     -الف

... هايي نظير عمران، مكانيك، برق، الكترونيك، حقوق،           در جامعه ايران رشته    :در بازار كسب كنند   
ها نيز نسبتاً زياد است پايگاه      التحصيالن آن    فارغ ها وجود دارد و درآمد    كه تقاضاي بااليي براي آن    

ي نسبت به ديگران دانـشجويان      ها خود پندارة باالتر     يان اين رشته  دانشجو. اجتماعي باالتري دارند  
  .دانند تر مي دارند و حوزه تحصيلي خود را ماهيتاً ارزشمند

ايگاه اجتماعي باالتر براي  عامل ديگري است كه پ: آماري–ادهاي رياضي م ميزان استفاده از ن    -ب
هـاي فنّـي، رشـته صـنايع ارج و            براي مثال در دانشكده   . كنند  يك رشته دانشگاهي را تضمين مي     

كنيـد بـه ايـن      تي دليل اين امر را بررسي مـي       قو .قرب كمتري در بين دانشجويان و استادان دارد       
ي مديريت همسان هستند و     ها   صنايع تعداد زيادي از دروس با رشته        رسيد كه در رشته     نتيجه مي 

هـاي فنـي      نـاخلف رشـته   عنـوان فرزنـد     شود صنايع بـه     اين گناهي نابخشودني است كه باعث مي      
در ايـن   . توان در رشته علوم تربيتي مشاهده كـرد         يكچنين وضعيت مشابهي را مي    ! نگريسته شود 
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 از علـم آمـار      گيري كه به ميزان بـاالتري       هاي تحقيقات آموزشي و سنجش و اندازه        رشته، گرايش 
ريـزي درسـي و فلـسفه         هايي چـون برنامـه      اي دارند و گرايش     گيرند پايگاه اجتماعي ويژه     بهره مي 

ايـن جـو   . شـوند  تعليم و تربيت به دليل دور بودن از علم آمار به گناه غير علمي بودن محكوم مي                
چـه بتـوان    هـر آن  «: شـود كـه       ستي در دانـشجويان مـي     ويـ يپوزيتوجود آمدن اين نگرش     باعث به 

  .»تر است گيري كرد علمي اندازه
هـاي مختلـف پايگـاه        در ايران دانشگاه  :  پايگاه اجتماعي موسسات مختلف آموزش عالي      -10

نظـر  ها وابسته نيست؛ بـه    اجتماعي متفاوتي دارند و اين پايگاه متفاوت لزوماً به توليدات علمي آن           
  :انستتوان حاصل عوامل ذيل د من اين پايگاه متفاوت را مي

تر باشد پايگـاه   ها نزديك در ايران هر چه دانشگاه به پايتخت و يا مراكز استان  :   حوزة جغرافيايي  -
توان مشاهده كرد دانشگاه صنعتي شريف از دانشگاه          بدين ترتيب مي  . اجتماعي ارزشمندتري دارد  

ز از دانـشگاه    صنعتي اصفهان، دانشگاه آزاد تهران شـمال از دانـشگاه آزاد مـشهد، دانـشگاه شـيرا                
شود  هاي اقتصادي و غير اقتصادي شهر تهران باعث مي جاذبه. باشند پرطرفدارتر مي .... سيستان و   

هاي اين شهر داشته باشند و اين خود        تا اساتيد و دانشجويان تمايل بيشتري به حضور در دانشگاه         
  .هاستعاملي در جهت تقويت خود انگارة مثبت در آن

تـر، بـا      هـاي دولتـي بـاهوش       در فرهنگ ايراني، دانشجويان دانـشگاه     : ي بودن  دولتي يا غير دولت    -
اي اسـت كـه       شرايط بـه گونـه    . شوند  ها تلقي مي    استعدادتر، و كوشاتر از دانشجويان ديگر دانشگاه      

هـاي    اي را تحمل كننـد تـا فرزندانـشان در دانـشگاه             هاي متحول حاضرند هر هزينه      حتي خانواده 
دانشجوي دانشگاه دولتي بـودن يعنـي برتـري علمـي، افتخـار خـانوادگي،                .دولتي پذيرفته شوند  

   . ... فرصت بهتر براي استخدام، جذب بيشتر تقاضاي بازار ،
  

  گيري نتيجهبحث و 
هـاي فراگيرنـدگان بـه مـواردي محـدود            بسيار ساده لوحانه است كه تصور كنـيم آموختـه         

عـواملي  . سسه آموزشي گنجانده شـده اسـت      شود كه در برنامه درسي و الزامات قانوني يك مو           مي
گيري يك برنامه درسـي پنهـان        د باعث شكل  نتوان  فراتر از برنامه درسي رسمي وجود دارند كه مي        

هاي تدريس،  شامل روش(توان در چهار دسته محيط شناختي    طور كلي مي  اين عوامل را به   . شوند
روابـط مدرسـان،    ( محـيط اجتمـاعي      ،...)هاي ارزشيابي،     هاي درسي، روش    هاي ضمني كتاب    پيام

و ...) هـا،     ساختمان موسـسه، نحـوه چيـدمان صـندلي        (، محيط فيزيكي    ...)كاركنان، فراگيرندگان، 
اگرچه ). 1390صفايي موحد،   (قرار داد   ) قوانين و مقررات و نحوة اجراي آنها      (محيط ديوانساالرانه   

ر ايـن عوامـل قـرار دارد، امـا برخـي      برنامه درسي پنهان در دانشگاه نيز تا حد زيادي تحـت تـأثي            
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از . دهندة آن نيز تنوع بيشتري پيـدا كننـد    شود تا عوامل شكل     شرايط نسبتاً متفاوت آن باعث مي     
نامـه،    هاي ارزيابي، پـروژه پايـان       ي و روش  رسهاي د   توان به انعطاف در برنامه      جمله اين شرايط مي   

اشـاره  ) 2001آكـر،   (اي    تر فرهنگ رشته    گ، و نقش پر رن    )1389آبادي و طوالبي،      عطاران، زمين (
چنـان كـه   دهنـدة آن آن  با اين همه، برنامه درسي پنهان در آمـوزش عـالي و عوامـل شـكل       . كرد

  .شايسته است مورد بررسي قرار نگرفته است
همـراه سـاير عوامـل      لي در ايران تحت كنترل شديد حكومت است و اين عامل بـه            عاآموزش  

از .  ايراني داشته باشد آن ماهيتي عمدتاًشود كه برنامه درسي پنهانِ يفرهنگي و اجتماعي باعث م
بـه  در دانـشگاه    توان عالوه بر نقـش بـارز حكومـت            گيري اين برنامه پنهان مي      جمله عوامل شكل  

انعطاف برنامه درسي نسبت به مقاطع پيشين، آزادي نسبي دانـشجويان در            : موارد ذيل اشاره كرد   
ي و طبقـاتي، اخـتالط      منامه يا رساله، تنوع قو       شيوه ارزشيابي، پروژه پايان    هايشان، انعطاف   انتخاب

 ساله در اين 10اما تجربيات زيسته من از حضور     . هاي اجتماعي   جنسيتي، و جايگاه متفاوت رشته    
هـاي جهـاني آمـوزش        دهد كه نهاد دانشگاه در ايران نه تنها نتوانسته است آرمـان             نظام نشان مي  

ق سازد، بلكه در پـرورش نـسلي        ق علم، توسعه روحيه نقدپذيري و امثالهم را متح        عالي نظير توليد  
دليل اين ناكـامي    . هاي نظام جمهوري اسالمي وفادار باشد نيز ناكام بوده است           كه بتواند به آرمان   
 30هوري مانند اسالمي كردن دانشگاه، آن هم چيزي در حدود           ظهاي نو   تمانفرا شايد بتوان در گ    

البته ساير تحقيقات صورت گرفته هم اين نكته را تاييد . انقالب اسالمي، مشاهده كردسال پس از 
هـاي   به اين نتيجه رسيدند كـه دانـشگاه  ) 1379(ال، قاضي طباطبايي و دادهير براي مث. كنند  مي

آبادي، سـاكتي،     محرام، لطف . كنند  ايران ضد هنجارهاي علم را بيشتر از هنجارهاي آن ترغيب مي          
نيز در پژوهشي كه در دانشگاه فردوسي مشهد انجام دادند، بـه ايـن نتيجـه                ) 6138(ي  و مسعود 

هاي حضور در دانشگاه بـه نحـو شـديدي            دست يافتند كه هويت مذهبي دانشجويان در طي سال        
ايـن گونـه نتـايج      . ها تقويت گشته اسـت    تضعيف شده است و از سوي ديگر هويت اعتيادپذير آن         

ابعاد مختلـف برنامـه درسـي پنهـان در      هاي بيشتري براي شناخت الش تا تبايست باعث شود مي
هاي سياسي به جاي  گيري  د تا فارغ از جبهه    نآموزش عالي ايران مبذول شود و اولياء امر تالش كن         

  .متهم ساختن عوامل بيروني، در صدد بهبود وضعيت موجود گام بردارند
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