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 به موازات اهداف و كاركردهاي رسـمي  ، همانند ساير نهادهاي آموزشي و تربيتي   ،عاليدانشگاهها و مراكز آموزش    :�����

 بر يـادگيري و رشـد شخـصيتي و رفتـاري            چشمگيرثيراتي  أثار و كاركردهاي ضمني نيز هستند كه ت       و صريح خود داراي آ    

هـدف ايـن تحقيـق بررسـي و       . شود عنوان برنامه درسي پنهان نام برده مي       باثيرات و كاركردها    أاز اين ت  . يادگيرندگان دارد 

جامعه آماري پـژوهش  .  مهندسي دانشگاه كاشان بودهاي درسي پنهان در دانشكدههاي برنامه لفهؤتبيين جايگاه عناصر و م    

كه با  ) N=1622(دانشگاه كاشان بود    در   1391-92ل به تحصيل در سال تحصيلي       وشغمشامل كليه دانشجويان مهندسي     

آوري ابـزار جمـع  . بررسـي شـدند  عنوان گروه نمونه انتخـاب و   نفر از آنها به99استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه، تعداد     

پايايي پرسشنامه با استفاده   . دشلفه بررسي   ؤاطالعات پرسشنامه محقق ساخته بود كه برنامه درسي پنهان در قالب شش م            

 از پژوهش نشان داد كه از ميان متغيرهاي برنامه درسي به دست آمده  هاي  يافته. دش برآورد   80/0از ضريب آلفاي كرونباخ     

 و دانشجويان عـواملي هـستند    انادتارزشيابي، قوانين و مقررات و تعامالت اس      هاي  هاي روشهاي تدريس، شيوه   لفهؤپنهان م 

 و طبعاً عملكرد تحصيلي و نوع نگـرش آنهـا   رد در محيطهاي آموزشي آنها دا مؤثركه از نظر دانشجويان مهندسي كاركردي       

ـ     . دهدثير قرار مي  أرا تحت ت   شجويان بـر حـسب جنـسيت و    همچنين، نتايج پژوهش بيانگر آن بود كه ميان ديدگاههاي دان

از ايـن منظـر،     . هاي برنامه درسي پنهان تفاوت معنادار آماري وجـود دارد         لفهؤنقش و جايگاه م   خصوص  رشته تحصيلي در    

هاي مهندسي مالحظات مرتبط با برنامـه درسـي پنهـان مـورد     هاي آموزشي رشتهالزم است كه در طراحي و اجراي برنامه  

  .  توجه جدي قرار بگيرد
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اي از آثار و هاي درسي رسمي و آشكار خود داراي مجموعهنهادهاي آموزشي عالوه بر برنامه

ها و ژهشود كه با وا عنوان برنامه درسي پنهان نام برده ميباكاركردهايي هستند كه غالباً از آن 

 نيز از آن 1اصطالحات ديگر همچون برنامه درسي پيش بيني نشده، نامشهود، نهان، غيرعلمي و زنده

هاي در حالي كه برنامه درسي رسمي داراي اهداف، محتوا، روشهاي تدريس و شيوه. شودياد مي

كه اگر چه  است شامل بخشهايي برنامه درسي پنهان ،]1[استارزشيابي از قبل تعيين شده و مدون 

ثيراتي شگرف و ماندگار بر أ ولي در عمل ت،نشده استهاي مصوب و رسمي پيش بينيدر قالب برنامه

گذارد كه اين امر در جاي خود بيانگر آثار مضاعف ابعاد شخصيتي و يادگيري دانشجويان بر جاي مي

موزشي تجاربي را فرا توان گفت كه يادگيرندگان در نظامهاي آاز اين منظر، مي. استنظام آموزشي 

لذا، . ستهاي درسي رسمي و از قبل طراحي شده مشخص نيگيرند كه بخش اعظم آن در برنامهمي

   .]2[گيرنددهند، ياد ميفراگيران بيش از آنچه نهادهاي آموزشي به آنها آموزش مي

ولـين بـار    عنوان يك حوزه مستقل مطالعـاتي و پژوهـشي، بـراي ا           به ،رامفهوم برنامه درسي پنهان     

 مطـرح  زنـدگي در كـالس درس      خـود بـا عنـوان       و در كتاب معـروف     1968 در سال    �فيليپ جكسون 

ثيرات ثانويه نظام آمـوزش رسـمي اهميـت         أاين صاحبنظر با اشاره به اينكه درك و شناخت ت         . ]3[كرد

بل تعيـين   ثرتر از برنامه درسي رسمي يا از ق       ؤ، معتقد است كه برنامه درسي پنهان حتي م        داردفراواني  

 محيط آموزشي و روابط اجتمـاعي  علميهاي غير و يادگيرندگان اين برنامه را از طريق جنبه       استشده  

تـرين   يكي از مهم   ،3آيزنر. ]4[گيرندطور ضمني ياد مي   قدرت، جمعيت و تشويق به     مثل عواملي از ثرأمت

  دهنـده  آشـكار صـرفاً نـشان    كيد بر اينكه برنامه درسي رسـمي و       أ با ت  ،انديشمندان حوزه برنامه درسي   

بخش كوچك و ناچيزي از كاركردهاي نهاد آموزشـي اسـت، دقـت و ژرف انديـشي در مفهـوم برنامـه                      

گيري برنامه درسي پنهـان  از ديدگاه اين صاحبنظر شكل . دانددرسي پنهان را بسيار مهم و ضروري مي       

دهـي   نظام پاداش  در خصوص ابعاد و عناصري همچون خصوصيات فضاي آموزشي، ديدگاههاي افراد           به

 تجهيزات و امكانات آموزشي و كمك آموزشي مورد اسـتفاده وابـسته اسـت       و مدرسه، ساختار سازماني  

تـر،  در تحليـل عميـق    . اسـت هاي يادگيرندگان   كه به وجود آورنده بخش مهمي از يادگيريها و آموخته         

 و سـلطه پـذيري، ارزشـگذاري        5د، انقيـا  4آيزنر آثار برنامه درسي پنهان را شـامل ايجـاد حـس رقابـت             
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) 1991(2واالنـس . ]5[داندو مخدوش شدن قدرت ابتكار و خالقيت يادگيرندگان مي         1ترجيحي دروس 

در  دانـد كـه بـا وجـود آشـكار نبـودن      نيز برنامه درسي پنهان را ناظر بر عملكردها و نتايج آموزشي مي

هاي آموزشي فراگيران    تجربه نشدنيجدا  سياستها و رهنمودهاي رسمي برنامه درسي و آموزش، بخش          

برنامه درسي پنهان متشكل از پيامهاي ضمني موجود در جو          ) 2000 (3از ديدگاه آسبروكس  . ]6[است

بـه زعـم    . كننـد اجتماعي محيط آموزشي است كه اگر چه نانوشته است، ليكن همه آن را احساس مي              

را به سهولت از طريـق حـضور هـر روزه           وي برنامه درسي پنهان بدنه دانشي است كه يادگيرندگان آن           

  .]7[كننددر محيط آموزشي هضم مي

ه و معتقد   درككيد  أجايگاه برنامه درسي پنهان در آموزش معلمان توجه و ت         به  نيز  ) 2012 (4ميرك

 و فضايي كه در كـالس       ويژه از نوع جو   بايد كاركرد معلمان را در زمينه برنامه درسي پنهان به         كه   است

كننـد و نيـز ميـزان صـداقت و اعتمـادي كـه ميـان آنهـا و يادگيرنـدگان وجـود دارد،                    ميدرس ايجاد   

برنامه درسي پنهان توصيف كننده آثار و پيامـدهاي         ) 2013(5از ديدگاه سان فيليپو   . ]8[ردكارزشيابي  

ـ         بدونناخواسته و     و دهـد مـي ثير قـرار  أ هدفمندي است كه الزاماً نحوه يادگيري دانشجويان را تحـت ت

نيز برنامـه درسـي پنهـان را        ) 2004 (6مايلز و همكاران  . ]9[ستكل دهنده اصلي نگرش و رفتار آنها      ش

 ولـي عمـدتاً يـاد    ،دنشـو دانند كه اگر چه مستقيماً آموزش داده نميآن دسته از دانشها و اطالعاتي مي   

  .]10[شوندگرفته مي

اي از پيامهـاي مربـوط       موعـه معتقد است كه برنامه درسي پنهان مج      ) 2005( 7همچنين، اسكلتون 

  ينـدهاي آموزشـي   ادانش، ارزشها، هنجارهاي رفتاري و نگرشهايي است كـه يادگيرنـده در طـول فر              به  

اي  و هر يادگيرنده   اشند غيرخطي ب   و اين پيامها ممكن است ضد و نقيض      . كندضمني  تجربه مي    طوربه

 و صـاحبنظران در  پژوهـشگران از در همـين زمينـه برخـي     . ]11[اي خاص كسب كنـد    آنها را به شيوه   

. انـد  نسبت و رابطه ميان برنامه درسي پنهان و محتواي كتب درسي و تصاوير آن بررسي كرده               خصوص

از ديدگاه اين افراد محتوا و تصاوير كتب درسي همواره شامل پيامهاي ضمني و پنهان است كـه بعـضاً                  

اي در خصوص اقـوام،    نيتها و تصاوير كليشه   ايجاد ذه . حتي با اهداف نظام آموزشي هم در تعارض است        

  .]14  و13، 12 [اديان و جنسيتهاي مختلف از جمله اين موارد است
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 2، چي كيونگ  )2001 (1صاحبنظران و متخصصان همچون مايلز و آندريون      از  از سوي ديگر، برخي     

و كننـد   كيـد مـي   أبر وجوه اجتماعي و گروهـي برنامـه درسـي پنهـان ت            ) 2009 (3و دوگاناي ) 2008(

ها و يادگيريهايي اشاره دارد كـه يادگيرنـدگان از   كه اين نوع برنامه درسي به مجموعه آموخته   معتقدند  

از ايـن  . آورنـد طريق تعامالت و روابط خود با ساير همكالسان، معلمان و كادر مديريتي بـه دسـت مـي    

     ويـژه مربيـان و     آموزشـي بـه    اجتماعي و روابـط افـراد درون نهادهـاي           منظر، عمدتاً نقش و جايگاه جو

 كـه بـه نحـوي بـارز         دريـ گمـي عنوان متغيرهاي اصلي برنامه درسي پنهان مورد توجه قرار          استادان  به  

  .]17 و 15،16 [سازد ثر ميأاحساسات، نگرشها و رفتارهاي فراگيران را مت

گـذاري بـر    ثيرأ، يادگيري تملـق و توسـل بـه قواعـد ت           انادتنيز سلطه پذيري از اس    ) 2000( 4آهوال

عنوان قاعـده بـازي     كه او از آن به    را،  عنوان  معيار اصلي پيشرفت تحصيلي        كسب نمره به   براياستادان  

از . ]18[كنـد ترين آثار برنامه درسي پنهان در محيطهاي دانشگاهي تلقـي مـي  برد در حكم مهم  نام مي 

  ان مدرسـه و جامعـه عمـل   برنامه درسي پنهان به مثابه يك پل اجتمـاعي ميـ  ) 1968( 5ديدگاه دريبن 

 عمومي بـودن در عـين        و  و فراگيران از طريق آن ارزشها و هنجارهايي نظير استقالل، موفقيت           ندكمي

مشخـصاً    6 جـونز  ـ به عالوه، برخي از متخصصان از جملـه بلومنفلـد  . ]19[گيرندرا ياد ميمتمايز بودن 

و  نـد دركيـد ك  أت و مطالعـه  پنهـان  درسي نامهبر با دانشگاهها فيزيكي و ساختماني ويژگيهاي ميان ارتباط

موجود نـسبت بـه      نگرشهاي شناخت و درك در مهمي عامل دانشگاه فيزيكي ساختار بررسي كهدريافتند  

  .]13[هاي آموزشي و پرورشي آن استشيوه

كنـد كـه    ساختار فيزيكي كالس درس تصريح مـي    صوخص استناد به ديدگاه گتزلز در       ا ب 7گوردون

مـثالً كـالس   . نـد كس درس تصور و برداشت خاصي را به يادگيرندگان القا و منتقـل مـي           اصوالً هر كال  

صورت  ستوني و پشت سر هم بر روي زمين پيچ شده و             درس مستطيل شكلي كه ميز و نيمكت آن به        

، ايـن پيـام را بـه دانـش آمـوزان          است ميز استاد يا معلم در وسط كالس مقابل فراگيران گذاشته شده          

كيد بر وجوه   أت. ]20[هستندد كه آنان اصوالً افرادي منفعل، خالي الذهن و  تحت كنترل             كنمي نتقلم

كيـد  أت) 2009( 8هاي فيزيكي و ظاهري محيطهاي آموزشي بدان حد اسـت كـه كورنبلـث             پنهان سازه 

كند كه عوامل مرتبط با اندازه كالس و ميزان و نحوه چيدمان تجهيـزات كمـك آموزشـي و ميـز و                      مي
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. ]21[داشـته باشـد      بـسياري ثير  أتـ تواند همانند ساير عوامـل بـر آمـوزش كالسـي            در آن مي  صندلي  

پردازان انتقادي كه تمام توجه خود را بر        همچنين، برخي ديگر از صاحبنظران با نقد ديدگاههاي نظريه        

ان در اند، بر اهميت برنامه درسـي پنهـ       كردهمركز  تمبرنامه درسي پنهان در آموزش ابتدايي و متوسطه         

عالي عرصه اصلي مهارت آموزي، اجتماعي      چرا كه از نظر اين افراد آموزش      . كنندكيد مي أعالي ت آموزش

  .]22[شدن و تغييرات اجتماعي است

، آيـد بـه دسـت مـي     قورچيان نيز معتقد است يادگيريها و تجاربي كه از طريق برنامه درسي پنهان              

  اف برنامه درسي آشـكار نيـستند و مـد نظـر طراحـان و        جزء نتايج از قبل تعيين شده مورد نظر يا اهد         

از ايـن   . گيرنـد هاي مدون و رسمي نظام آموزشي قـرار نمـي         ريزان هنگام تدوين و طراحي برنامه     برنامه

ملموس نظام ارزشـها،    ناتوان گفت كه برنامه درسي پنهان شامل تدريس ضمني غيررسمي و            منظر، مي 

سـاختار و بافـت كلـي     ثر از كل نظام تربيتي وأ مدارس است كه متهاي غير علميها و جنبهطرز تلقي

  .]23[آيدشمار ميجامعه به

  نقش و جايگاه  برنامه درسي پنهان در دانشگاهها نيز اين نكتـه را بايـد                خصوصدر عين حال، در     

ان و همين امـر امكـ     است  عالي از آزادي عمل بيشتري برخوردار       يادآوري كرد كه برنامه درسي آموزش     

در اين زمينه   . ]24[دهدآفريني برنامه درسي پنهان در دانشگاهها را نسبت به مدارس افزايش مي           نقش

كيد بر ارتباط عميق ميان فرهنگ محيطهاي دانـشگاهي و برنامـه درسـي پنهـان                أبا ت ) 2006 (1جرالد

تعـددي را بـه     آنها معتقد است كه اصوالً مجموعه هنجارها و ارزشهاي فرهنگي دانـشگاهها پيامهـاي م              

 ضرورت دارد كه الگوي ارتباطي حـاكم بـر   ،از اين رو. كندت علمي و دانشجويان منتقل مي ئاعضاي هي 

اي شكل بگيرد كه هنجارهاي مثبت را در ميان اعضا و كاركنـان خـود رشـد و               گونهمراكز دانشگاهي به  

برنامه درسـي پنهـان در      مهر محمدي و فتحي واجارگاه با اشاره به نقش و اهميت            . ]25[پرورش دهد   

  عـالي اطـالق   اي از يادگيريهـا در نظـام آمـوزش        دانشگاهها، معتقدند كه اين برنامه درسي به مجموعـه        

عـالي و بـدون     سـسات آمـوزش   ؤفرهنگ حاكم بر محيط آموزشي دانشگاهها و م       گستره  د كه در    شومي

ان نيز در پـژوهش خـود       مهرام و همكار  . ]26[شودت علمي و دانشجويان حاصل مي     ئآگاهي اعضاي هي  

ــاره در ــش مب ــهؤ نق ــان در شــكل  لف ــي پنه ــه درس ــاي برنام ــشجويان  ه ــت دان ــري هوي    وبررســيگي

  واسـت   گونـه معنـاداري كـاهش يافتـه          كه هويت علمي در ميان دانـشجويان بـه         اندهدركگيري  نتيجه

يـق امينـي و     تحق. ]22[انـد هاي برنامه درسي پنهان در ايجاد اين پديـده نقـش اساسـي داشـته              لفهؤم

  .]27[استبرنامه درسي پنهان بر روحيه علمي دانشجويان بسيار ثير أ ت دهندههمكاران نيز نشان
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دهنده ابعاد و آثار مختلف و متنوعي است كه ايـن            مطالب و مستندات مذكور نوعاً نشان      ،به هرحال 

   در يـك   ،لبتـه ا. گـذارد نهادهـاي آموزشـي بـر يـادگيري فراگيـران برجـاي مـي              نوع برنامه درسـي در    

 توان نتايج و آثار برنامه درسي پنهان را در سه بعد شناختي، اجتماعي و فيزيكيبندي كلي، ميتقسيم

به بيان ديگر، برنامه درسي پنهان از يـك سـو در بردارنـده آثـار و                 . ]28[ردكبحث  آن   باره رمطرح و د  

پيـشرفت آموزشـي و درسـي        و عملكـرد و      اسـت كيد بر ابعـاد درسـي و تحـصيلي          أنتايج شناختي با ت   

از سوي ديگـر، ابعـاد و كاركردهـاي اجتمـاعي برنامـه درسـي       . دهدثير قرار ميأيادگيرندگان را تحت ت   

 كـه يادگيرنـدگان از     را  هايي   ارتباطي و گروهي حاكم بر محيط آموزش و يادگيري و آموخته           پنهان جو

 مـورد توجـه     ،كننـد و آموزشي كسب مي   طريق تعامالت روزمره خود با ساير فراگيران و كادر مديريتي           

ثر از برنامـه درسـي   أاز اين منظر، نگرشها، احساسات و رفتارهاي يادگيرندگان عمومـاً متـ     . دهدمي قرار

 ،هاي آموزشي مستندسازي نشده اسـت      هر چند كه رسماً در قالب سياستها و خط مشي           و استپنهان  

ثيراتي عميـق و مانـدگار بـر وجـوه          أو حامل تـ   ولي به مثابه بخش اصلي تجارب آموزشي يادگيرندگان         

  .  ستشخصيتي  و رفتاري آنها

از ، ابعاد ملموس و فيزيكي برنامه درسـي پنهـان نيـز مـورد توجـه برخـي                   شدهيادعالوه بر دو بعد     

هاي فيزيكي و ظاهري محيطهـاي آموزشـي، نـوع طراحـي و             اين عده به سازه   . صاحبنظران  بوده است   

راهروها، نورپردازي، ويژگيهاي بصري و نحوه چيدمان ميـز، صـندلي و سـاير              ساخت كالسهاي درس و     

ثيراتي كه اين ويژگيها بر يادگيري فراگيران و برداشتهاي آنهـا           أتجهيزات آموزشي و كمك آموزشي و ت      

 . ورزندكيد ميأاز محيط آموزشي دارد، ت

پنهـان   درسـي  برنامـه  نشده قصد و منفي آثار كه رسيد نتيجه اين به خود پژوهش در )1389( فر بيان

 .]28[ دارد منفي و پايداراثرهاي آموزاندانش يادگيري عاطفي هايبازده بر غيرمستقيم و مستقيم طوربه

 دريافـت كـه ايـن برنامـه          پنهـان در بررسي تجارب دانشجويان از برنامـه درسـي          ) 1382(صالحي  

 را بـر    ريثأ تـ  نيشتريـ  كـه ب   يعنـوان افـراد   ه بـ  انيـ مربد و   كنايجاد مي رفتارهاي باثبات در دانشجويان     

 .]29[ باشندي رفتارپنهان يهااميتوانند منبع مهم انتقال پي م، دارنداني دانشجويريادگي

در بررسي محتواي برنامـه درسـي پنهـان و نحـوه در معـرض قـرار گـرفتن        ) 2004( لمپ و سيل   

 برقراري ارتبـاط بـا    و به تدريس اندادانشجويان پزشكي به اين نتيجه رسيدند كه تعهد و پايبندي است          

 .]30[دانشجويان، بيماران و همكاران بسيار باالست

شود و  بين آنچه به دانشجويان در محيطهاي آموزشي ياد داده مي          كه   معتقد است ) 2007(گليكن  

يري  تمايز اساسي وجود دارد كه بيانگر برنامه درسي پنهان و دربرگيرنده يـادگ             ،گيرندآنچه آنها ياد مي   

 .]31[در سطح تعامالت بين فردي است 
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هـاي برنامـه درسـي      در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه بـين مؤلفـه          ) 1388(تقي پور و غفاري     

آمـوزان رابطـه    تشويق و تنبيه بـا رفتـار انـضباطي دانـش    سازكارهايپنهان از جمله ساختار فيزيكي و   

 .]32[معناداري وجود دارد

 و معلـم  مؤلفـه  درسـي،  برنامه هاي  مؤلفه ميان در كه داد نشان) 1390(هاي پژوهش بروغني    يافته

 .  ]33[دارد  آموزاندانش عواطف بر را ثيرأت بيشترين تدريس راهبردهاي

هـاي برنامـه درسـي پنهـان در هويـت           لفـه ؤمهرام و مهر محمدي تحقيقي با هدف بررسي نقش م         

هـاي اسـتاد، دانـشجو، مكـان        لفهؤ اين مطالعه م   در. دنددانشجويان در دانشگاه فردوسي مشهد انجام دا      

فيزيكي، روش تدريس، روش ارزشيابي، محتوا و قوانين و مقررات از جمله عوامل برنامه درسي هستند                

تحقيـق  ايـن  هـاي  يافتـه بـر اسـاس   . كه نقش آنها در كاهش هويت ملي دانشجويان بررسي شده است       

هاي برنامـه   لفهؤ كاهش يافته است و در اين زمينه م        طور معناداري هويت علمي در ميان دانشجويان به     

 .]34[انددرسي پنهان نقش اساسي داشته

ايـن  در  د،  ش نابيباره برنامه درسي پنهان و آثار و ابعاد مختلف آن            به هر حال، با توجه به آنچه در       

ه آن در هاي تشكيل دهنـد لفهؤنقش و جايگاه اين برنامه و عناصر و م  در خصوص    تا   تالش شد پژوهش  

 تـا از ايـن طريـق ضـمن ايجـاد شـناخت و بـصيرت        ررسي شود هاي مهندسي ب  ميان دانشجويان رشته  

  هـاي مهندسـي،    نحوة عملكرد اين نوع برنامـه درسـي در ميـان دانـشجويان رشـته               در خصوص بيشتر  

  هـا هـايي از آمـوزش و يـادگيري دانـشجويان ايـن رشـته             اي براي توجه هر چه بيشتر بـه جنبـه         زمينه

بـديهي اسـت   .  شوند كه غالباً در سياستها و رويكردهاي رسمي دانشگاهي ناديده گرفته ميشوداهم  فر

يي و اثربخشي آموزشهاي مهندسي در دانـشگاهها  ا در افزايش كارچشمگيريتوجه به اين عناصر نقش     

 اسـت تـا جايگـاه عناصـر       شـده   پژوهش حاضر كوشـيده     در  ،  خصوصدر اين . داردعالي  و مراكز آموزش  

 انادتهاي ارزشيابي، تعامالت اسـ    كه در اين تحقيق شامل روشهاي تدريس، شيوه       [برنامه درسي پنهان    

از ديـدگاه دانـشجويان      ،]استو دانشجويان، فضاي فيزيكي، قوانين و مقررات آموزشي و تفكر انتقادي            

  .  شودهاي مهندسي بررسي و ارزيابي رشته

 دانشجويان، توانـايي   هايالؤ به ديدگاهها و س    انادت اس در اين پژوهش منظور از روش تدريس، توجه       

 فعال بودن دانـشجويان و       و  در مشاركت دادن دانشجويان، عدم صرف انتقال اطالعات و حقايق          انادتاس

 بر نمـره پايـاني، اسـتفاده از         انادتكيد اس أمنظور از روش ارزشيابي، ت    .  در جريان تدريس است    انادتاس

 سنجش يادگيريهـا و قابليتهـاي دانـشجويان از طريـق             و  و بهبود يادگيري   نتايج ارزشيابي براي اصالح   

منظور از تعامالت استاد و دانشجو، آگاه ساختن دانشجويان به زبان قابل فهم، شـنيدن               . ارزشيابي است 

منظـور از فـضاي كالبـدي،       .  آنان تنظيم مراوده بر اساس نياز و چگونگي حل مشكل آنهاسـت            ياهنظر

نوع چيدمان صندليها در كـالس،   تجهيزات، تسهيالت، جمله از كالس زيكي محيطفي فضاي و شرايط
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مقـررات،   و قـوانين  از منظـور  .اسـت  درس كـالس  ظرفيـت  به توجه با دانشجو ازدحام و كالس كلي فضاي

بـا   برابـر  قـوانين  وجـود  قـوانين،  از نكردن پيروي مقابل در شديد تنبيه آموزشي، و علمي مراجع از اطاعت

 .اسـت  قـوانين  وجـود  دليـل به دانشجويان انگيزه كاهش و دانشگاه منافع بر كيدأت و رسمي و شكخ فضاي
 دانشجويان، تقويت روحيه خالقيت، تشويق      بهو ديدگاهها    افكار نقد دادن فرصت انتقادي، تفكر از منظور

  .استروحيه كنجكاوي و پرسشگري، امكان طرح ديدگاههاي مختلف و برگزاري جلسات نقد ديدگاهه

 :انده و تجربي تحقيق، فرضيات زير ارائه شدنظريبر اساس مباني 

 .برنامه درسي پنهان در دانشكده مهندسي از ديدگاه دانشجويان مطلوب است هايلفهؤم جايگاه •

  .لفه روش تدريس در دانشكده مهندسي از ديدگاه دانشجويان مطلوب استؤجايگاه م •

  .ه مهندسي از ديدگاه دانشجويان مطلوب استلفه روش ارزشيابي در دانشكدؤجايگاه م •

  .لفه فضاي كالبدي در دانشكده مهندسي از ديدگاه دانشجويان مطلوب استؤجايگاه م •

  .ي از ديدگاه دانشجويان مطلوب استلفه تفكر انتقادي در دانشكده مهندسؤجايگاه م •

  .مطلوب استي از ديدگاه دانشجويان لفه قوانين و مقررات در دانشكده مهندسؤجايگاه م •

  .ي از ديدگاه دانشجويان مطلوب استلفه تعامالت در دانشكده مهندسؤجايگاه م •

 جايگاه برنامه درسي خصوصبين ديدگاه دانشجويان بر اساس ويژگيهاي جمعيت شناختي در  •

  .تفاوت معنادار وجود دارد

 

2. ���� ��  

انـشكده مهندسـي از ديـدگاه       ددر  با توجه به موضوع تحقيق كه بررسي جايگاه برنامـه درسـي پنهـان               

جامعـه  . بـود  پيمايـشي   ـ  نوع تحقيق از نظر هدف كـاربردي و از نظـر روش توصـيفي   بود،دانشجويان 

  آماري اين پژوهش شامل كليـه دانـشجويان دانـشكده مهندسـي دانـشگاه كاشـان در سـال تحـصيلي                  

 99تناسب بـا حجـم      اي م گيري تصادفي طبقه   بود كه از طريق روش نمونه      1622 به تعداد    92-1391

 ابتـدا يـك مطالعـه       ،از آنجا كه واريانس جامعه آماري مشخص نبـود        . نددشنفر به عنوان نمونه انتخاب      

  د و بعـد از اسـتخراج    شـ ها بـين آنهـا توزيـع         نفر از دانشجويان انجام و پرسشنامه      30مقدماتي بر روي    

جـم نمونـه آمـاري پـژوهش بـا          هاي مربوط به پاسخهاي گروه مزبور و پـيش بـرآورد واريـانس، ح             داده

  .دست آمده نفر ب99استفاده از فرمول كوكران 
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ال طراحـي  ؤ سـ 41ابتـدا پرسـشنامه در قالـب     . ها پرسشنامه محقق ساخته بود    ابزار گردآوري داده  

ايـن  . يافـت  كـاهش ال ؤ سـ 36شده بود كه پس از اجراي مطالعه مقدماتي و تعيين روايي و پايايي بـه    

 4 بيانگر جايگاه بسيار مطلوب، عدد       5عدد  (اي ليكرت   ال با مقياس پنج درجه    ؤ س 36 پرسشنامه شامل 

 1 بيـانگر جايگـاه نـامطلوب و عـدد     2 بيانگر جايگاه نسبتاً مطلوب، عـدد  3بيانگر جايگاه مطلوب، عدد     

ف هـاي مختلـ   در اين مقياس پاسخ دهندگان درك خود را از مقوله.بوده) بيانگر جايگاه بسيار نامطلوب  

. كردنـد  و متخصصان تأييد  انادتصوري و محتوايي اس   را از نظر    روايي پرسشنامه   . ندردك بيان   5 تا   1از  

معنادار و حـاكي از  % 1د كه در سطح آلفاي ش برآورد 8/0ضريب پايايي پرسشنامه برنامه درسي پنهان  

 .بودگيري پايايي باالي ابزار اندازه

 

  هاي برنامه درسي پنهان فهلؤ برآورد پايايي هريك از م:1جدول 
تعداد  متغير

 الؤس

 سطح معناداري ضريب پايايي

 82/0 6 سيتدر روش

  87/0 6 يابيارزش روش

 91/0 6 يكالبدي فضا

 83/0 6 مقررات و نيقوان

ن 7/0 6 تعامالت
ها
 پن

ي
رس

 د
مه

رنا
ب

 

 87/0 6 يانتقاد تفكر

  

  

8/0 

  

  

000/0 

 

  بـا اسـتفاده از    و  ...)  و tتحليـل واريـانس، آزمـون       ( در سطح آمار استنباطي      هاتجزيه و تحليل داده   

  . انجام گرفتspssنرم افزار آماري 

  

3. ��������� ��� 

هاي برنامه درسي پنهان در دانشكده مهندسي از ديدگاه دانشجويان مطلوب           لفهؤجايگاه م : كليفرضيه  

  .است

 
  )3(ه مهندسي از ديدگاه دانشجويان با ميانگين فرضي جايگاه برنامه درسي پنهان در دانشكد:2جدول 

انحراف  ميانگين متغير

 استاندارد

df t سطح معناداري 

برنامه درسي 

 پنهان

11/3 32/0 98 62/2 027/0 
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 11/3جايگاه برنامه درسي پنهان در دانـشكده مهندسـي بـا ميـانگين              كه   هددمي نشان   2 جدول  

عنادار است و فرض ادعاي پژوهشگر مبني بـر مطلـوب بـودن              م 05/0نسبتاً مطلوب و در سطح خطاي       

  . شدييد أجايگاه برنامه درسي پنهان در دانشكده مهندسي دانشگاه كاشان ت

  

  .لفه روش تدريس در دانشكده مهندسي از ديدگاه دانشجويان مطلوب استؤجايگاه م. 1

  

  )3(ا ميانگين فرضي  جايگاه روش تدريس دانشكده مهندسي از ديدگاه دانشجويان ب:3جدول 

انحراف  ميانگين متغير

 استاندارد

df t سطح معناداري 

 000/0 04/8 98 45/0 36/3 روش تدريس

  

 نـسبتاً  36/3جايگاه روش تدريس در دانـشكده مهندسـي بـا ميـانگين     كه   دهدمي نشان   3جدول  

بـودن جايگـاه     معنادار است و فرض ادعاي پژوهشگر مبني بر مطلوب           05/0مطلوب و در سطح خطاي      

  .دشييد أروش تدريس در دانشكده مهندسي دانشگاه كاشان ت

  

  .لفه روش ارزشيابي در دانشكده مهندسي از ديدگاه دانشجويان مطلوب استؤجايگاه م. 2

  

  )3( جايگاه روش ارزشيابي دانشكده مهندسي از ديدگاه دانشجويان با ميانگين فرضي :4جدول 

انحراف  ميانگين متغير

 داستاندار

df t  سطح

 معناداري

 009/0 65/2 98 73/0 13/3 روش ارزشيابي

  

 نـسبتاً   13/3جايگاه روش ارزشيابي در دانشكده مهندسي بـا ميـانگين           كه   دهدمي نشان   4جدول  

 معنادار است و فرض ادعاي پژوهشگر مبني بر مطلوب بـودن جايگـاه              05/0مطلوب و در سطح خطاي      

  .أييد شد دانشگاه كاشان تروش ارزشيابي در دانشكده مهندسي

  . فضاي كالبدي در دانشكده مهندسي از ديدگاه دانشجويان مطلوب استلفهؤمجايگاه . 3

  

  )3( جايگاه فضاي كالبدي دانشكده مهندسي از ديدگاه دانشجويان با ميانگين فرضي :5جدول 

انحراف  ميانگين متغير

 استاندارد

df t سطح معناداري 

 14/0 -47/1 98 72/0 9/2 فضاي كالبدي
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 نـسبتاً   9/2 فضاي كالبدي در دانـشكده مهندسـي بـا ميـانگين             جايگاهكه  د  هدمينشان   5 جدول

 معنادار نيست و فرض ادعاي پژوهشگر مبني بر مطلوب بـودن            05/0نامطلوب است و در سطح خطاي       

  .ييد نشدأجايگاه فضاي كالبدي در دانشكده مهندسي دانشگاه كاشان ت
  

  . در دانشكده مهندسي از ديدگاه دانشجويان مطلوب استانتقاديه تفكر لفؤجايگاه م. 4
  

  )3( جايگاه تفكر انتقادي در دانشكده مهندسي از ديدگاه دانشجويان با ميانگين فرضي :6جدول 

انحراف  ميانگين متغير

 استاندارد

df t سطح معناداري 

 07/0 -46/1 98 69/0 33/2 تفكر انتقادي

  

 نـسبتاً   33/2 انتقادي در دانـشكده مهندسـي بـا ميـانگين            تفكر جايگاه   هد كه دمي نشان   6جدول  

نامطلوب است و فرض ادعاي پژوهشگر مبني بـر مطلـوب بـودن جايگـاه تفكـر انتقـادي در دانـشكده                      

  . ييد نشدأمهندسي ت
  

  .لفه قوانين و مقررات در دانشكده مهندسي از ديدگاه دانشجويان مطلوب استؤجايگاه م. 5
  

  )3( جايگاه قوانين و مقررات در دانشكده مهندسي از ديدگاه دانشجويان با ميانگين فرضي :7جدول

انحراف  ميانگين متغير

 استاندارد

df t سطح معناداري 

 000/0 27/8 98 69/0 61/3 قوانين و مقررات

  

 نـسبتاً   61/3 جايگاه قوانين و مقررات در دانـشكده مهندسـي بـا ميـانگين               هددمي نشان 7جدول  

 معنادار است و فرض ادعاي پژوهشگر مبني بر مطلوب بـودن جايگـاه              05/0مطلوب و در سطح خطاي      

  .ييد شدأقوانين و مقررات در دانشكده مهندسي ت
  

  .طلوب است تعامالت در دانشكده مهندسي از ديدگاه دانشجويان ملفهؤم جايگاه .6
  

  )3( جايگاه تعامالت دانشكده مهندسي از ديدگاه دانشجويان با ميانگين فرضي :8جدول 

انحراف  ميانگين متغير

 استاندارد

df t سطح معناداري 

 000/0 13/6 98 51/0 11/3 تعامالت
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و  نسبتاً مطلوب 11/3 جايگاه تعامالت در دانشكده مهندسي با ميانگينكه  هددمي نشان 8جدول 

 معنادار است و فرض ادعاي پژوهشگر مبني بر مطلوب بودن جايگاه تعامالت در 05/0در سطح خطاي 

  .ييد شدأدانشكده مهندسي ت

  

 جايگـاه برنامـه درسـي       خـصوص  بر اساس ويژگيهاي جمعيت شـناختي در         دانشجويانبين ديدگاه   . 7

  .تفاوت معنادار وجود دارد
 

  راساس ويژگيهاي جمعيت شناختي مقايسه جايگاه برنامه درسي ب:9جدول 
sig F متغير ميانگين 

 13/0 006/0 مرد 2/3

 زن 03/3 

 جنسيت

06/3 1387 

09/3 1388 

17/3 1389 

9/2 1390 

 

  

11/0 

 

  

94/1 

2/3 1391 

 ورودي

 برق 22/3

 كامپيوتر 9/3

 معدن 1/3

 عمران 23/3

 شيمي 95/3

 

  

  

007/0 

 

  

  

46/3 

 مكانيك 01/3

 رشته تحصيلي

  

 معتقدنـد كـه   زن نسبت به دانـشجويان  2/3 با ميانگين مرددانشجويان كه  د  هدمي نشان   9 جدول

 2/3 بـا ميـانگين      1391سال   دانشجويان ورودي    ،همچنين. تر است جايگاه برنامه درسي پنهان مطلوب    

. نـد اهكـرد تر ارزيابي   نشكده مهندسي مطلوب  جايگاه برنامه درسي پنهان را در دا       وروديها ساير به نسبت

ها جايگـاه برنامـه درسـي        نسبت به ساير رشته    95/3دانشجويان رشته مهندسي شيمي نيز با ميانگين        

 بـين ديـدگاه دانـشجويان در    همچنـين . نـد اهكـرد تـر ارزيـابي   پنهان را در دانشكده مهندسي مطلـوب   

دسي بر حسب جنسيت و رشته تحـصيلي تفـاوت    جايگاه برنامه درسي پنهان در دانشكده مهن    خصوص

  .معنادار وجود دارد، اما اين تفاوت برحسب سال ورود معنادار نيست
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  گيري بحث و نتيجه .4

 و هـا تـر واقعيت  انديشي در پيچيدگيهاي محـيط آموزشـي امكـان شـناخت و درك عميـق            ژرفتأمل و   

. كنـد عـالي را فـراهم مـي      مـوزش مشكالت ناپيداي نهادهاي آموزشـي از جملـه دانـشگاهها و مراكـز آ             

اشكال آشكار و رسمي آمـوزش توجـه        در آنها به     كه غالباً    ،هاي رايج ي كه در تحليلها و تبيين     هايواقعيت

عنـوان  يكـي از آثـار و نتـايج           برنامه درسي پنهان به   . گيرند چندان مورد توجه دقيق قرار نمي      شود،مي

اي است كه اگر مورد توجه علمي و جدي          وم يا پديده   مفه ،ضمني كاركرد سازمانهاي آموزشي و تربيتي     

اي را بـراي    توانـد زمينـه    مـي  ، دانشگاهها قرار بگيرد   انادتعالي و اس  ريزان آموزش سياستگذاران و برنامه  

  . ندكيي نهادهاي دانشگاهي و مقابله با تنگناها و ناكارآمديهاي آنها ايجاد ابخشي و  كارافزايش اثر

تـالش   ،نقش و اهميت برنامه درسي پنهان در ابعـاد مختلـف          قرار دادن    فروضماين پژوهش با    در  

از ايـن  دسـت آمـده     بـه نتـايج   . ررسـي شـود   هاي آن در دانشكده مهندسي ب     لفهؤاست تا جايگاه م   شده  

هاي برنامه درسي پنهان شـامل روشـهاي تـدريس،          لفهؤتحقيق بيانگر آن است كه از نظر دانشجويان م        

، قوانين و مقررات آموزشي، تفكر انتقـادي و فـضاي   انادت تعامالت دانشجويان و اس هاي ارزشيابي، شيوه

  .است) فيزيكي( كالبدي

جايگاه برنامه درسي پنهان در دانشكده مهندسي نسبتاً مطلوب است و فـرض       ،2 جدولبا توجه به    

دانـشگاه  ادعاي پژوهشگر مبني بر مطلوب بودن جايگاه برنامـه درسـي پنهـان در دانـشكده مهندسـي              

 مثبت برنامه درسي پنهان در جامعـه آمـاري          ياهتوان گفت كه اثر    مي ،بر اين اساس  . دشييد  أكاشان ت 

توجه به استفاده از روشـهاي تـدريس فعـال، روشـهاي     . مورد مطالعه بيش از پيامدهاي منفي آن است     

ثيرگـذاري  أان، ت ارزشيابي تكويني، فضاي كالبدي مناسب، قوانين و مقررات مطـابق بـا نيـاز دانـشجوي               

  . و برگزاري كرسيهاي آزاد انديشي در اين زمينه اثرگذار استانادتمثبت رفتاري اس

جايگاه روش تدريس در دانـشكده مهندسـي نـسبتاً مطلـوب اسـت و فـرض                 ،  3جدول  با توجه به    

ادعاي پژوهشگر مبني بر مطلوب بودن جايگاه روش تدريس در دانـشكده مهندسـي دانـشگاه كاشـان                  

يند آمـوزش   ا استاد به عنوان آسان ساز فر      توان گفت كه  لفه روش تدريس مي   ؤ م خصوصدر  . دشييد  أت

هـاي  د و بايـد در انتخـاب شـيوه   وشـ ميو رشد ويژگيهاي شناختي، عاطفي و رفتاري دانشجويان تلقي    

  كـارگيري روشـهاي آموزشـي فعـال       با بـه  .  تربيتي و اجتماعي آن نيز توجه داشته باشد        آثار هتدريس ب 

توان زمينه توسعه مهارتهاي فـردي و اجتمـاعي و كـاهش انـزوا و انفعـال دانـشجويان را در جهـت           مي

 ]27[، اميني و همكاران    ]30[ اين يافته با نتايج پژوهشهاي لمپ و سيل          .سالمت جامعه فراهم ساخت   

ايجاد و  ثير روشهاي تدريس را در      أنتايج پژوهش بيان فر و همكاران نيز ت       .  همسو است  ]33[و بروغني   

  .]28[ييد قرار مي دهدأكيد و تأگيري برنامه درسي پنهان مورد تشكل



  ...دانشكده مهندسي : مطالعه موردي( هاي مهندسيسي در رشتههاي دربررسي ابعاد پنهان برنامه  
    

�� 

جايگاه روش ارزشيابي در دانشكده مهندسي با ميانگين نسبتاً مطلوب است و             ،4جدول  با توجه به    

فرض ادعاي پژوهشگر مبني بر مطلوب بودن جايگاه روش ارزشـيابي در دانـشكده مهندسـي دانـشگاه                  

 دانـشكده  انادتكـه روشـهاي ارزشـيابي مـورد اسـتفاده اسـ          داد    نتايج تحقيق نـشان    .دشييد  أكاشان ت 

 سـيلور و    ،خـصوص در همـين    . سـت امهندسي در بردارنده آثار و نتايج خـاص برنامـه درسـي پنهـان               

گـذاري عملكـرد    روشهاي ارزشيابي از جمله آزمونها و نحـوه نمـره         به  كنند كه   كيد مي أ نيز ت  1همكاران

عنوان عناصري كه داراي آثار پنهان آموزشـي و تربيتـي  هـستند، توجـه             گان بايد به  تحصيلي يادگيرند 

 اخـذ  به منظـور  يادگيرندگان و هرا بزيادي در اين شرايط روشهاي ارزشيابي نادرست، فشار     . ]35[دشو

كند و ضمن ايجاد فشار رواني مضاعف و اضـطراب مخـلّ            رويكردي غلط نسبت به يادگيري تحميل مي      

  .]22[دارد در دانشجويان، آنها را از لذت يادگيري باز مييادگيري 

جايگاه فضاي كالبدي در دانشكده مهندسي نـسبتاً نـامطلوب اسـت و فـرض       ،5با توجه به جدول  

ادعاي پژوهشگر مبني بر مطلوب بودن جايگاه فضاي كالبدي در دانـشكده مهندسـي دانـشگاه كاشـان        

فـضاهاي  . ايجـاد كنـد   نـد احـساسات مثبـت در دانـشجويان          توافضاي كالبدي مناسب مـي    . ييد نشد أت

، ضـمن   شـد اب هرگونه روح و الهام بخشي و نيز جـذابيتهاي بـصري             بدونآموزشي خشك و راكدي كه      

 هـاي زمينـه توانـد   كنـد، نمـي   اينكه تصور موجوداتي خالي الذهن و منفعل را به دانـشجويان القـا مـي              

 نتايج تحقيق نـشان داد كـه اگـر چـه     .شجويان فراهم آوردمحيطي الزم را براي بروز و رشد عواطف دان 

لفـه  ؤعنـوان يـك م    ثير و جايگاه محيط و فضاي كالبدي كالسـهاي درس را بـه            أدانشجويان مهندسي ت  

توان گفت  مي) 9/2 (دست آمده بهاند، ولي با توجه به ميانگين       برنامه درسي پنهان مورد توجه قرار داده      

هـاي ارزشـيابي از نقـش و        مذكور در مقايسه با روشهاي تـدريس و شـيوه         كه از نظر دانشجويان متغير      

توان گفت كه با توجه به نوساز بودن سـاختمان          در تفسير اين يافته مي    . جايگاه كمتري برخوردار است   

دانشكده مهندسي و رعايت مالحظات آموزشي و زيبايي شناسـي الزم، اثرگـذاري آن بـه عنـوان يـك                    

  . ي پنهان از نظر دانشجويان قابل توجه نبوده استلفه منفي برنامه درسؤم

جايگاه تفكر انتقادي در دانشكده مهندسـي نـسبتاً نـامطلوب اسـت و فـرض            ،   6جدول  با توجه به    

در . ييـد نـشد  أادعاي پژوهشگر مبني بر مطلوب بودن جايگاه تفكـر انتقـادي در دانـشكده مهندسـي ت               

  رود، زمينـه سـازي فرصـتهايي بـراي دانـشجويان     ر مـي  آنچه انتظالفه جايگاه تفكر انتقادي  ؤ م خصوص

 ايـن يافتـه بـا نتـايج پژوهـشهاي      .اسـت   طـرح مـسئله   وكشف حقايق از طريق نقد، مباحثه   به منظور   

  پيامـد برنامـه درسـي پنهـان در ايـن پژوهـشها تقويـت              .  ناهمـسو اسـت    ]2[عليخاني و مهرمحمـدي     

  . هايي مخالف با تفكر انتقادي استروحيه

____________________________________________________________________ 
 

1. Saylor 
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جايگاه قوانين و مقررات در دانشكده مهندسي نسبتاً مطلـوب اسـت و فـرض                ،7جدول  به  با توجه   

  .ييـد شـد   أادعاي پژوهشگر مبني بر مطلوب بودن جايگاه قـوانين و مقـررات در دانـشكده مهندسـي ت                 

هـاي برنامـه    لفهؤعنوان يكي از م   هاي اين پژوهش بيانگر آن است كه قوانين و مقررات آموزشي به           يافته

لفه قوانين و مقررات، نوع برخـورد       ؤ م خصوصدر  . گذاردثير مي أ پنهان در يادگيري دانشجويان ت     درسي

  بـاره زمانبنـدي كالسـها و       كاركنان دانشگاه با دانشجويان، مـشاركت يـا عـدم مـشاركت فراگيـران در              

 در ناپـذيري   نحوه برخورد با بي قانونيهاي دانشجويان همگي تأثير انكار         ،هاي دانشگاه و همچنين   برنامه

 ]32[ اين يافته با نتايج پژوهشهاي تقي پور و غفاري           . توانمندي و مهارتهايشان دارد    بهباور دانشجويان   

 بـراي  مقررات و قوانين وضع در بازنگري با است الزم بنابراين،. همسو است) 27(و اميني و همكاران 

 به بتوان راه اين از  تاشود منفي تتصورا جايگزين مثبت نگرش و دانشگاه، تصورات مختلف امور اداره

  .ردك كمك يادگيري دانشجويان و نفس به اعتماد تقويت

 مهندسي نـسبتاً مطلـوب اسـت و فـرض ادعـاي             دانشكدهجايگاه تعامالت در     ،8جدول  با توجه به    

  هـاي نتـايج و يافتـه   .ييد شـد أپژوهشگر مبني بر مطلوب بودن جايگاه تعامالت در دانشكده مهندسي ت         

 و  انادت از ايـن پـژوهش مـشخص سـاخت كـه تعـامالت و ارتباطـات موجـود ميـان اسـ                      ست آمده دبه

بـسياري از  . اسـت عنوان يك عامل مهم برنامه درسي پنهان مطرح       دانشجويان در دانشكده مهندسي به    

 و انادت اجتمـاعي و ارتبـاطي حـاكم بـر محيطهـاي آموزشـي و چگـونگي تعامـل اسـ                    صاحبنظران جو 

لفـه تعـامالت    ؤ م خصوصدر  . ]37 و   36[اند   عوامل مهم برنامه درسي پنهان ذكر كرده       دانشجويان را از  

 خـاص را  يتفكرهـا   ارزشها، هنجارها و طـرز رانيفراگاستاد و دانشجو بايد به اين مهم توجه داشت كه  

 و پـس از  يلمبـردار ي فآنـان  خـود از رفتـار       ي ذهنـ  يهانيآموزند و با دورب   ي م اندات از اس  يطور ضمن به

 عامـل  تـرين مهم عنوانبه  با توجه به روابط متقابل استاد و دانشجو، لذا.كننديم ي آنها را درونر،يفست

 عمـل  آزادي و دادن اسـتقالل  و بـاز  يجو و فضا ايجاد با انادتيادگيري دانشجويان، اس در تأثيرگذار

 و نفس به يت اعتمادتقو موجب طريق اين از تا نندك فراهم مشاركت دانشجويان براي فرصتي بيشتر،

 كـارگيري با بـه  و منعطف آموزش اجراي و طراحي با و بدون جهتگيري و ندشو آنان مؤثرتر يادگيري

بـراي   را الزم زمينـه  كالسـي،  هـاي منـاظره  و و مباحثـه  لهئمـس  حـل  ماننـد  فعـال  آموزشي روشهاي

 داخـل  آموزشـي  ابـط رو و سـازند  فراهم مؤثر آنان يادگيري و نفس عزت تقويت و گروهي ايهفعاليت

، ]30[ اين يافته با نتايج پژوهشهاي لمپ و سـيل  .دهند سازمان ثمربخش و مفيد به صورت را كالس

  .  همخواني دارد]33[ و بروغني]31[گليكن 

 زن نـسبت بـه دانـشجويان        2/3 بـا ميـانگين      مرد كه دانشجويان    اد نتايج تحقيق نشان د    ،همچنين

 بـا   1391سـال    دانـشجويان ورودي     ،همچنين. تر است هان مطلوب معتقدند كه جايگاه برنامه درسي پن     

تـر   نسبت به ساير وروديها جايگاه برنامه درسي پنهان را در دانـشكده مهندسـي مطلـوب                2/3ميانگين  
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ها جايگاه   نسبت به ساير رشته    95/3دانشجويان رشته مهندسي شيمي نيز با ميانگين        . نداهكردارزيابي  

بـين   ،9بـا توجـه بـه جـدول         . نـد اهكردتر ارزيابي    در دانشكده مهندسي مطلوب    برنامه درسي پنهان را   

 جايگاه برنامه درسي پنهان در دانشكده مهندسي بر حـسب جنـسيت و    خصوصديدگاه دانشجويان در    

ايـن يافتـه    . رشته تحصيلي تفاوت معنادار وجود دارد، اما اين تفاوت برحسب سال ورود معنادار نيست             

آنها بـه ايـن نتيجـه       .   همسو است   ]38[ و فرجي و باقرپناهي      ]27[ اميني و همكاران     با نتايج پژوهش  

  . تفاوت معناداري وجود نداردمرد و زنرسيدند كه بين ديدگاه دانشجويان 

  : دشوميپيشنهادهاي زير ارائه   از  پژوهشدست آمدهبههاي يافتهبا توجه به نتايج  و 

ري  برنامه درسي در سطوح و ابعاد مختلف آموزشي و تربيتي گذا  و اثرآفرينيبا توجه به نقش •

عالي، ضرورت دارد كه اين حوزه برنامه درسي و كاركردهاي در دانشگاهها و مراكز آموزش

 انادتعالي مهندسي و نيز اسريزان آموزشمتنوع آن مورد توجه دقيق سياستگذاران و برنامه

قرار بگيرد تا ضمن كنترل و مديريت آن بتوان از  ]هاي درسيعنوان مجريان اصلي برنامهبه[

يي و اثربخشي نهادهاي دانشگاهي اظرفيتهاي سازنده برنامه درسي پنهان براي افزايش كار

  . عمل آورداستفاده الزم به

 ايجاد تغييرات اساسي در روشهاي تدريس براي الزم اقداماتريزي و ضرورت دارد برنامه •

ها و كارگاههاي برگزاري دورهبا  توانمي خصوص، اين در .دشو نجاما مهندسي هايرشته انادتاس

 انادتتوانمند سازي اس يادگيري در دانشگاهها و ـ آموزشي كيفي در زمينه روشهاي ياددهي

  ، كاربرد روشهاي تدريس فعال، گروهي و مبتني بر مشاركت دانشجويانخصوصمهندسي در 

هاي مهندسي فراهم يندهاي يادگيري رشتها پيش فرهاي الزم را براي جذابيت بيش اززمينه

  .  دشها گيري ذهنيتهاي منفي دانشجويان  اين رشتهساخت و مانع ايجاد و شكل

هاي متنوع ارزشيابي مرسوم در  ايجاد تغييرات اساسي در شيوهبرايالزم هاي الزم است زمينه •

جاي تراكمي و توجه به ي بههاي مهندسي و استفاده از روشهاي ارزشيابي فراينددانشكده

 . فراهم شودفعاليتهاي دانشجويان در طول ترم تحصيلي

هاي زيبايي شناختي و هنري كالسهاي درس و فضاي كلي دانشگاه و دانشگاهها بايد جنبه •

هاي خشك و سلبي قوانين را كاهش  را در نظر داشته باشند و جنبههاتغيير چيدمان صندلي

  .دهند

هاي اصالح و بهبود قوانين و مقررات آموزشي و اداري حاكم بر دانشكدهالزم است در خصوص  •

تالش  منظور تسهيل روندهاي اجرايي و اداريمهندسي و كاهش ديوانساالري حاكم بر آن به

ها و  برنامهباره درزمينه تلطيف و تصحيح نگرشهاي دانشجويان را تواند شود، زيرا اين امر مي

  .  شي دانشگاه فراهم سازدفعاليتهاي آموزشي و پژوه
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هاي مهندسي و گروههاي ريزان رشته مديران و برنامهيافتهريزي و تالش سازمان برنامه •

تر ميان سازي و ايجاد ارتباط بيشتر و تعامل پوياتر و منعطفخصوص زمينهآموزشي آن در 

اد يك فضاي اي در ايجتواند نقش بسيار مثبت و سازنده و دانشجويان مهندسي ميانادتاس

هاي مهندسي داشته باشد و در عين حال، رشد شخصيتي و حمايتي و صميمي در دانشكده

  . كند تسهيل و تسريع ميانادترفتاري دانشجويان را با الگوپذيري از اس
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