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Abstract 

Introduction: Hidden curriculum is one of the main topics of curriculum planning, and its 

effects on students' knowledge, attitudes and behavior are often greater than formal 

curriculum. Therefore, the present study aimed to investigate the role of hidden curriculum 

components in the professional adaptation of Tabriz University students. 

Methods: The present study is descriptive-correlational. The statistical population includes all 

students of Tabriz University in the academic year of 97-96. The sample size was estimated 

using randomized cluster sampling, 380 people. Data gathering tools include: 1. A 

researcher-made questionnaire composed of 11 components of the hidden curriculum with 

a reliability coefficient of 0.97; and 2. The two-component and 34-item questionnaire of Pork-

Kabirian's professional compatibility with a reliability coefficient of 0.93. The validity of the 

questionnaires was confirmed by the professors of the Department of Educational Sciences. 

Collected data were analyzed using one-sample t-test and focal correlation coefficient. 

Results: The obtained meanings in hidden curriculum components and professional 

adaptation were often higher than theoretical average. The focal root of both variables was 

statistically significant. For the first root, correlation coefficient was 0.37 for the root root and 

0.21 for the root root. Thus, in the first focal root, the hidden curriculum dimensions are 16%, 

and in the second focal root, 5% of the changes in job adjustment are explained. 

Conclusions: The use of technology, especially the use of virtual social networks is causing 

Learner academic engagement, increased motivation, Enthusiasm and learning skills of 

students, The ability to quickly expand the content of the course and easy access for all 

individuals, personalized / individualized materials and virtual social networks can be used 

from virtual social networks in order to take of its advantage in education and learning 

students. 
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مقدمه

 تعلیم و مقولهمسائل بشر در تمامی ادوار تاریخی  نیترمهمیکی از 

تربیت و پرورش نسل جوان از طریق کنترل و کارگردانی محیط خویش 

به مدد نیروی اندیشه جهت ورود به اجتماع و جامعه پذیری آنان بوده 

تاریخی، تعلیم و تربیت از  یهادوران نیترکهناست. بطوریکه در 

 یهابرنامه. در این میان [1] استجوامع بوده  یهایمشغولدلبارزترین 

درسی به عنوان قلب نظام تعلیم و تربیت و ابزاری در جهت تحقق 

د توجه بیش از پیش قرار گرفت و بدین اهداف آموزش و پرورش مور

تخصصی و در عین حال بحث انگیز تعلیم  یهاحوزهترتیب به یکی از 

 یزیربرنامهاتفاقی  منزلهدرسی به  نامهبر .[2] دیگردو تربیت مبدل 

شده و قصد شده به دنبال آن است تا جریان رسمی و غیر رسمی 

، تعریف و مندهدفیادگیری را در محیط آموزشی، به شکلی  -یاددهی

فرایندهای رسمی  توانینمکند؛ اما  یدهسازماندر چهارچوب آن 

درسی  یهابرنامهپنهان آن جدا کرد. انواع  یهاساختآموزش را از زیر 

را پیش روی یادگیرندگان قرار دهند و  ییهاحوزهو  هاعرصه توانندیم

 وندشزیربنایی و بنیادی نظام آموزشی  یهاتیظرفزمینه ساز ارتقای 

[3]. 

رسمی  یهاتیمسئولآموزشی به موازات اجرای وظایف و  یهانظاماین 

دیگری از کارکردها هستند که اگر  مجموعهو از قبل تعیین شده دارای 

مصوب و مدون مورد  یهایگذاراستیسچه چندان در قالب اهداف و 

، ولی عمالً تأثیراتی چشمگیر در ابعاد مختلف اندنگرفتهتوجه قرار 

سلوک و شخصیت یادگیرندگان دارند. در ادبیات علوم تربیتی و 

غالباً از این دسته کارکردها و تأثیرات با عنوان برنامه  یدرسیزیربرنامه

قیم بخشی از غیر مست یاگونهکه به  شودیمدرسی پنهان نام برده 

. دکله [4] آورندیم وجودبهتجارب آموزشی و تربیتی فراگیران را 

(Dekleبرنامه درسی پنهان را )  ،رفتار هانگرششامل دانش، اعتقادات 

قصد شده و هم به که دانش آموزان هم به صورت  داندیمو قوانینی 

. از نظر آسبروکس [5] کنندیمصورت قصد نشده در خود درونی 

(Ausbrooks( و ماریانی )Mariani برنامه درسی پنهان در بسیاری )

آن پایدارتر و از  یهاآموختهدرسی صریح، مؤثرتر و  برنامهاز  هاجنبه

رش پنهان نه تنها نگ یهایریادگیگستردگی فراگیرتری برخوردار است. 

 دهدیمو رفتار افراد بلکه کل فرایند تعلیم و تربیت را تحت تأثیر قرار 

[6 ,7]. 

 14/03/1397 تاریخ دریافت:

 12/06/1397 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 پنهان یبرنامه درس

 یاحرفه یسازگار

 زیدانشگاه تبر انیدانشجو

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
 انیآن بر دانش، نگرش و رفتار دانشجو راتیاست که تاث یدرس یزیبرنامه ر یپنهان از موضوعات اساس یبرنامه درس :مقدمه

 یبرنامه درس یهانقش مؤلفه یرو، پژوهش حاضر با هدف بررس نیاست. از ا شتریب یرسم یدر اغلب موارد از برنامه درس

 است. افتهیانجام  زیدانشگاه تبر انیدانشجو یاحرفه یپنهان در سازگار

گاه دانش انیدانشجو هیشامل کل یانجام گرفته است. جامعه آمار یهمبستگ -یفیتوص وهیپژوهش حاضر به ش :کار روش

نفر برآورد  380 ،یاخوشه یتصادف یریکه حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گ باشدیم 96-97 یلیدر سال تحص زیتبر

 بیپنهان با ضر یبرنامه درس یامؤلفه 11ساخته  حقق. پرسشنامه م1اطالعات شامل:  یو انتخاب شدند. ابزار جمع آور

 ییاست که روا 93/0 ییایپا بیبا ضر انیریپورکب یاحرفه یسازگار یا هیگو 34و  یامؤلفه 2. پرسشنامه 2و  97/0 ییایپا

و  یاتک نمونه tشده با استفاده از آزمون  یگردآور یهاشدند. داده دییتأ یتیگروه علوم ترب دیها توسط اساتپرسشنامه

 شدند. لیو تحل هیتجز یکانون یهمبستگ بیضر

 نیانگیدر اغلب موارد باالتر از م یاحرفه یپنهان و سازگار یبرنامه درس یهابدست آمده در مؤلفه یهانیانگیم :هایافته

 شهیر یو برا 37/0 یهمبستگ بیاول ضر شهیر یمعنادار بود که برا یاز لحاظ آمار ر،یهر دو متغ یکانون شهیبود. ر ینظر

از  درصد 5دوم  یکانون شهیدرصد، و در ر 16پنهان  یابعاد برنامه درس ،اول یکانون شهیدر ر نی. بنابراباشدیم 21/0دوم 

 .کندیم نییرا تب یشغل یسازگار راتییتغ

 یرهایدوم، متغ شهیگرفت که در ر جهینت توانیم یاستخراج شده و همپوش انسیوار یهابا توجه به شاخص :گیرینتیجه

 .ستین ریو تفس نییدارند و قابل تب گریبا همد یفیضع اریو مالک ارتباط بس نیب شیپ

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.04.10         مقاله پژوهشی

 زیدانشگاه تبر انیدانشجو یاحرفه یپنهان در سازگار یبرنامه درس یهانقش مؤلفه

 3، فاطمه فرج پور بناب 2 یمحمود روزی، ف،*1 خالریداود طهماسب زاده ش
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 و همکاران خالریطهماسب زاده ش

80 

؛ از جمله: اندبردهاین مفهوم را با الفاظ و اصطالحات متفاوتی به کار 

درسی قصدنشده یا پیش بینی نشده، نامرئی، نهان، نانوشته،  برنامه

موزشی، پس مانده یا نظام آ یاهیحاشسیاه آموزشی، نتایج  جعبه

باقیمانده نظام آموزشی، نتایج غیرآکادمیک نظام آموزشی، در سطحی 

در  «یادگیری متوازی» -ترتیاهمیعنی به لحاظ مفهومی کم  -ترنییپا

. به طور خالصه [8]از نظر کیلپاتریک « یادگیری التزامی»زبان دیویی و 

درسی پنهان را چنین  برنامهپیرامون مفهوم  یهادهیاتعاریف و  توانیم

نظری برای ایجاد تربیت  یاسازهدرسی پنهان  برنامهبیان کرد که 

)گودلد، اپل و ژیرو(، انتقال  هنجارهاو  هاارزش)کلبرگ(، انتقال  یاخالق

یزنر(، انتقال قدرت، تمجید و تالش و گروه )آ انتظاراتو  هاارزش

)بولز و جینتیس(، بیان  یاجتماع)جکسون(، انتقال ارتباطات  یاجتماع

)دری بین(، بیان ارتباط و تعامل معلم و  یاجتماعکارکرد آموزشی 

 ستا)گالثورن(  یآموزشگاه)واالنس(، و تأکید بر اهمیت محیط  شاگرد

[9]. 

 فراگیران افزایش یادگیری آموزشی یهانظام هدف نیترمهماز آنجا که 

 آموزش عالی برای آرمانی چنین است. آن کیفیت بهبود برای تالش و

برای  آلدهیامحیطی  هادانشگاهدارد. آموزش عالی یا  یاژهیو جایگاه

 مهم کارکردهای و هارسالت . از[10] هستندتولید و خلق دانش 

 به بخشیدن قتحق و علمی و تفکر پژوهش ایجاد فرهنگ ،هادانشگاه

کار  و مدارا ،وگوگفت فرهنگ تعمیق فرهنگی، و علمی یهانگرش

 در جهانی یهابحران و علمی مسائل حل برای یپردازهینظر جمعی،

 و ابزارها نیترمهماز  درسی یهابرنامه . بنابراین،باشدیم دانشجویان

 این از و بوده الذکر فوق یهارسالتو  اهداف به بخشیدن تحقق عناصر

 یاژهیو اهمیت و جایگاه از عالی آموزش در نظام درسی یهابرنامه رو

بایستی از تناسب الزم در راستای  . برنامه درسی[11] استبرخوردار 

اهداف و وظایف و تحوالت مربوط برخوردار باشند تا بتوانند نقش مؤثر 

درسی آموزش  برنامه( Ackerاکر ). از نظر [12] ندینماخود را ایفا 

نخست یعنی الزامات آشکار و  هیالمتعددی دارد که از  یهاهیالعالی، 

رسوم و  چونهمپنهانی،  یهاهیالقانونی تحصیل در دانشگاه، آغاز و 

دانشجوی خوب را شامل  نشدهو معیارهای تصریح  یارشتهفرهنگ 

ه کوه یخی تشبیه نمود ب توانیمدرسی آموزش عالی را  برنامه. شودیم

درسی رسمی است  برنامهکه قسمت بیرونی آن، همان الزامات مصرح و 

در حالی که بخش اعظم این کوه در زیر آب پنهان است. به عبارت 

و هنجارهای تصریح  هاارزشدرسی پنهان دانشگاه شامل  برنامهدیگر، 

ا ابزار ین بنشده رشته، دانشگاه و گروه آموزشی است و تنها افرادی تیزب

 .[13] نندیببو وسایل مکفی، قادرند آن را 

و ابعاد مختلفی  هامؤلفهدرسی پنهان در آموزش عالی دارای  برنامه 

دارای اختالف  هامؤلفهاست و صاحب نظران نیز در خصوص تعداد این 

 برنامه انجام شده در پژوهش حاضر، یهایبررسنظر هستند. ولی با 

درسی،  برنامهاهداف »شامل  بستر، یازده در عالی آموزش پنهان درسی

معماری ساختمان  ،یابیارزشمحتوای دروس، روش تدریس استادان، 

ساختار اجتماعی و اداری دانشکده، ارتباط متقابل اعضای  دانشکده،

هیأت علمی با دانشجویان، روابط میان فردی دانشجویان با یکدیگر و با 

کارکنان، فضای اجتماعی و عاطفی دانشکده، قوانین و مقررات دانشکده، 

 واسطه به یاد شده بسترهای تجمیع شده است. این« فکر انتقادیت

 برنامه در زمره تواندیم آن، نشده ریزی و برنامه ماهیت غیررسمی

 ییهاروش. برنامه درسی پنهان در قالب [14] شودپنهان قلمداد  درسی

، احساسات، هانگرش، بر شودیم یدهسازمانکه در محیط دانشگاه 

ونه و این که چگ نندیبیمو بر آن چه یادگیرندگان در دنیا  هاتیحساس

 .[15] گذاردیم، تأثیر کنندیمبا آن ارتباط برقرار 

 جامعه در اشتغال با توسعه ارکان از یکی به عنوان هادانشگاهآموزش در 

 شرایط کافی، مهارت و دانش از بودن بهره مند دارد. تنگاتنگی ارتباط

 و تحصیلی شغلی رابطه حفظ کار و بازار در موفقیت کسب برای الزم

 ،ییگراتخصّص چون ییهاضرورت مالحظه. عالوه براین، [16] است

 اجتماعی کالن و خرد عملکردهای به بخشیدن غنا و یورزشهیاند

 مؤسسات و هادانشگاه در یادگیری پدیده پیچیدگی و حساسیت موجب

 اغلب که رویکردهایی از یکی میان، این است. در شده آموزش عالی

 دانش آموختگانی به که است این ،کنندیم استفاده آن از هاسازمان

 یهاگروه با تا دهندیم اجازه ،ندیآیم در استخدام سازمان به تازه که

بزنند.  محک را خود و کنند کار متفاوت یهانهیزم با و گوناگون کاری

 تجربه در یاحرفه سازگاری که معتقدند محققان از برخی این حال، با

 سازگاری و تطابق مسئله است. بنابراین، دشواری کار جدید محیطی

 چرا است، امروزی یهاسازمان یهاینگران نیتریاصل از یکی یاحرفه

 سازمان برای جدید انسانی نیروی آموزش و جذب که انتخاب،

 مسیر در سازمان در صورتی که دارد؛ فراوانی زمانی و مادی یهانهیهز

 مؤفقیت به یابیدست بماند، ناکام جدید نیروی به کارگیری تا جذب

 سازگاری به بتوانند کارکنان صورتی که در بود. خواهد اهداف ناممکن و

 باالیی کارایی برسند، خود جدید کار محیط با مناسبی جسمی و روحی

 .[17] داشت خواهند

سازمان که همان دانش  تازه وارد نیروهای در بین شغلی سازگاری

 در است. ضروری و مهم بسیار امری دانشگاهی هستند آموختگان

 اهداف و شده محول وظایف با نیروها را نتواند این سازمان صورتی که

 برای آنها دلخواه جهینت به رسیدن کند، سازگار و همسو سازمانی

 یهاتخصّص به بازارها و صنایع از سوی دیگر، نیاز بود. خواهد ناممکن

 تخصصی و فنی اطالعات و دانش بودن روزبه واسطهبه دانش آموختگان

 آموزش افراد این از تعداد چه کهنیا است، اما شده ثابت همگان بر هاآن

 توانندیمکار  بازار فضای با هاآن از تعداد چه یا انددهید درست مهارتی

آموزش عالی و همچنین  یهادغدغهاز  چنانهم باشند، هماهنگ

 است محققان کاربردی یهاپژوهش از بسیاری بحث برانگیز موضوع

[18]. 

گفت که در نهاد آموزش عالی،  توانیمبا توجه به آن چه بحث شد، 

دانشگاه به عنوان سازمانی اجتماعی، وظیفه تأمین نیاز جامعه از نظر 

سرمایه انسانی، حفاظت و حراست از دستاوردهای فکری، علمی و 

عهده دارد؛ لذا برنامه درسی آینده را بر  یهانسلفرهنگی و انتقال آن به 

پنهان در نظام آموزش عالی، که رسالت تربیت متخصصان و پژوهشگران 

را بر عهده دارد، دارای اهمیت انکارناپذیری است و چنانچه به طرز 

، بررسی و پژوهش برای کشف ابعاد ناشناخته این مطالعهشایسته به 

استاد، دانشجو، برنامه که شامل وجوهی از تجارب آموزشی در ابعاد 

برنامه درسی، روش تدریس، ارزشیابی، قوانین و مقررات و ساختار 

فیزیکی و...است، پرداخته نشود، عالوه بر قبول نتایج منفی پیش بینی 

نشده، محصول دانشگاهی برای زندگی در عصر کنونی توانمندی مطلوب 

ه د ب. برای جلوگیری از این تأثیرات منفی بایدهدیمخود را از دست 

پرداخت و در کل، تمام محیط درگیر  هادهیاو  هاهینظرمطالعه و بررسی 

مطالعه و توجه  رهیدادر فرایند آموزشی در برنامه درسی پنهان را در 
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درسی آشکار و پنهان را برقرار ساخت؛  برنامهخود قرار داد و تعادل بین 

سازگاری داشته باشند. ولی  یاحرفهتا از این طریق دانشجویان از نظر 

مشکالت در  یاپارهکه نظام آموزش عالی، به واسطه  رسدیمبه نظر 

. در [19] استساختار درونی خود، در تحقق چنین هدفی ناتوان بوده 

 .شودیمانجام شده در این زمینه اشاره  یهاپژوهشزیر به برخی 

یزدی، کریمی عقدا، علمی و کارگریان در تحقیقی با عنوان  فاضل

 دانشجو اجتماعی تربیت فرایند در پنهان درسی برنامه جایگاه بررسی»

و  معماری نشان دادند مواردی از قبیل« فرهنگیان دانشگاه معلمان

 ارتباط دانشگاه، اداری و اجتماعی ساختار ساختمان دانشگاه، کیفیت

 دانشجویان میان فردی روابط دانشجویان، و علمی هیأت اعضای متقابل

 و روزی شبانه سرپرستان رفتار دانشگاه، اجتماعی جو کارکنان، با

 عنوان به خوابگاهی محیط در معلمان دانشجو با هاآن تعامل کیفیت

 در فرایند پنهان درسی برنامه قالب در توانندیم که مواردی هستند

 .[20] باشندتأثیرگذار  معلمان دانشجو اجتماعی تربیت

دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی بوشهر از نقش »تحقیقی با عنوان 

: یک تحقیق یگریاحرفه یهایژگیودرسی پنهان در انتقال  برنامه

توسط شریف جعفری، یزدان خواه فرد، روانی پور و همکاران « کیفی

حاصل از دانشجویان  یهادادهنشان داد که از کدگذاری و دسته بندی 

جو » و« اصول، قوانین و مقررات»، «ارتباطات» یاصلبه سه مضمون 

 یهایژگیودرسی پنهان در انتقال  برنامهبه عنوان نقش « حمایتی

اشاره نمودند و نتیجه گرفت که ساختار سازمانی  توانیم یگریاحرفه

سالمت، مانعی جدی در مسیر  یهاستمیسنامناسب در سطح 

داشتن ارتباط مناسب  هاافتهیایجاد کرده است. بر اساس  یگریاحرفه

و هم چنین برخورداری از سیستم تشویق وحمایت، داشتن قوانین 

 سیستم سازمانی و یهایینارساو  یگریاحرفهمشخص تسهیل کننده 

 برنامهمدیریتی وزارت بهداشت و سیستم آموزشی و عدم توجه به 

جزء موانع  یگریاحرفه یهایژگیودرسی پنهان در انتقال 

در علوم  یگریاحرفه. پژوهش نشان داد که باشدیم یگریاحرفه

 رنامهبپزشکی مورد تهدید بوده و نیاز به مداخله آموزشی مناسبی دارد و 

ا ایف یگریاحرفه یهاارزشدرسی پنهان نقش بسیار مهمی در انتقال 

 .[21] کندیم

 بررسی»یزدلی، رحیمی و یزد خواستی نیز با عنوان  ئیتحقیق تقوا

« دانشجویان دیدگاه از کاشان پزشکی علوم دانشگاه پنهان درسی برنامه

 باالتر 26/3میزان  به پنهان درسی برنامه جایگاه میانگین داد که نشان

 مورد جایگاه در دانشجویان دیدگاه بین است. همچنین متوسط حد از

 و بنابراین تغییر .نداشت وجود معناداری تفاوت پنهان درسی برنامه

 دانشجویان مهارتهای رشد راستای در پنهان درسی برنامه عناصر بهبود

 ضروری کند، ایجاد تواندیم مسیر این در که مشکالتی سازی خنثی و

کیفی  یامطالعهصالحی، رحیمی، عابدی و بهرامی نیز در  .[22] است

ه درسی مستتر در دانشکد برنامهبررسی تجارب دانشجویان از »با عنوان 

نشان داند که « پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رسی د برنامهاز  ترمهمهان را درسی پن برنامهدانشجویان در بیشتر موارد 

 ترتثباو معتقد بودند که باعث ایجاد رفتارهای با  دانستندیمرسمی 

حاصل از برنامه درسی پنهان شامل  یهایریادگی. شدیم هاآندر 

فردی و گروهی بود و  یهایریادگیمثبت و منفی و  یهایریادگی

درسی پنهان در شکل گیری اعتقادات، فرهنگ و  برنامهبطورکلی 

 .[23] استشخصیت افراد مؤثر 

 و بررسی»تاش نیز با عنوان  چوبقلو و تمجید نتایج تحقیق مجلل

 علمی هویت تحکیم در پنهان درسی برنامه یهامؤلفه نقش تحلیل

نشان « بناب( واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان )مطالعه موردی

 علمی هویت تحکیم در پنهان درسی برنامه یهامؤلفهداد که 

تحقیق پارسانژاد و یادگاری نیز با عنوان  [24] هست مؤثر دانشجویان

درسی پنهان بر رفتار انضباطی دانشجویان از نظر  برنامهبررسی تأثیر »

نشان  «استان خوزستان یهادانشگاهعلوم تربیتی  یهادانشکدهاساتید 

داد که قوانین و مقررات دانشگاه، روابط متقابل استاد و دانشجو، جو 

سازمانی دانشگاه، روش تدریس اساتید دانشگاه، روابط میان فردی بین 

 بر رفتارهای انضباطی تواندیمزیکی دانشگاه دانشجویان، ساختار فی

. پژوهش وینتر و کاتن [25] باشددانشجویان تأثیر زیادی داشته 

(Winter & Cottonنشان داد که اقداما ) محوطهت عملی در 

ادراک  درسی پنهان بر برنامهبا توجه به  تواندیمدانشگاه مثبت یا منفی 

دانشجویان در محوطه دانشگاه مؤثر باشد. دانشجویان تمایل به درک 

از پایداری ابعاد اقتصادی و اجتماعی دارند.  ترشیبابعاد زیست محیطی 

ه توسط مؤسسه در ارسال شد یهاامیپاقدامات دانشگاه شامل رساندن 

 دباشیمدرسی پنهان از بعدمحیطی، اقتصادی و اجتماعی  برنامهمورد 

[26]. 

درسی پنهان  برنامه»( نیز در پژوهشی با عنوان Alsubaieآلسوبائی )

یجه به این نت« درسی برنامهبه عنوان یکی از مسائل و موضوعات فعلی 

آموزشی  یهاطیمحاز ادبیات در  اساساًدرسی پنهان  برنامهرسید که 

نش آموزان دارد. نشأت گرفته است. تأثیر مؤثر و کارآمد و قوی بر دا

 درسی مبنا در برنامهدرسی پنهان باید به عنوان یک  برنامهمدارس از 

مدارس استفاده کنند تا از موضوعات و مسائل آن اجتناب  یهافرهنگ

 یهادهیاکنند اگر بدون آگاهی استفاده شود، آن به طرز منفی بر 

برنامه درسی پنهان،  برنامه. گذاردیماجتماعی دانش آموزان تأثیر 

. با توجه به [27] کنددرسی روزانه را باید بپذیرد، بهبود دهد و تقویت 

درسی پنهان در شکل گیری و پدیداری رفتارهای  برنامهقدرت شگرف 

افراد در  یهایریادگیکه بر  یاعمدهاجتماعی، عاطفی افراد و آثار 

دارد، تحقیق حاضر به دنبال بررسی  شانیزندگقلمروهای مختلف 

درسی پنهان( ناشی از محیط  برنامهپیامدهای قصد نشده ) رابطه

دانشجویان دانشگاه تبریز است تا بر اساس  یاحرفهدانشگاه با سازگاری 

 یاهحرفنتایج به دست آمده، مشخص کند تجارب یادگیری و سازگاری 

امر برای دست اندرکاران  و این شودیمپنهانی ناشی  یهامؤلفهاز چه 

آموزش عالی ضروری  حوزهدر  مخصوصاًو برنامه ریزان تعلیم و تربیت، 

لکرد عم نحوهاست تا ضمن ایجاد شناخت و بصیرت بیشتر نسبت به 

 ترشیبرا برای توجه هر چه  یانهیزماین نوع برنامه درسی در دانشگاه، 

هم سازد که غالباً در از آموزش و یادگیری دانشجویان فرا ییهاجنبهبه 

. اندشدهو رویکردهای رسمی دانشگاهی نادیده گرفته  هااستیس

درسی پنهانی که در حال اجراست به  یهابرنامهبنابراین الزم است که 

طور دقیق و مداوم مورد شناسایی قرار گرفته و راه کارهایی برای مقابله 

 با پیامدهای منفی و تقویت پیامدهای مثبت آن ارائه گردد.

 کارروش 

روش مطالعه در پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و همبستگی 

تحقیق حاضر دانشجویان  آماری جامعهو بلحاظ هدف، کاربردی است. 

. برای برآورد حجم نمونه باشدیمنفر  16475دانشگاه تبریز به تعداد 



 و همکاران خالریطهماسب زاده ش

82 

نفر  377آماری از جدول مورگان استفاده شده که حجم نمونه آماری 

نیز از نوع  یریگنمونهروش  نفر در نظر گرفته شد. 380که  باشدیم

 8نشکده، دا 22بوده است. یعنی از  یاخوشهنمونه گیری تصافی 

دانشکده بصورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطالعات از 

که با توجه به متغیرهای تحقیق و  یاپرسشنامهآماری، از  جامعه

ربوط اول م پرسشنامهعملیاتی نمودن آنها تنظیم شده، استفاده گردید. 

درسی پنهان است که پرسشنامه محقق ساخته  برنامه یهامؤلفهبه 

سؤال است. پرسشنامه مزبور دارای  66. این پرسشنامه دارای باشدیم

، محتوای برنامه درسی سؤال 7شامل هدف برنامه درسی با  مؤلفه 11

، معماری سؤال 6، ارزشیابی با سؤال 5، روش تدریس با سؤال 5با 

 6، ساختار اداری و اجتماعی دانشکده با سؤال 6ساختمان دانشکده با 

، روابط بین فردی سؤال 7استاد و دانشجو با ، روابط متقابل سؤال

، قوانین و سؤال 7، فضای اجتماعی و عاطفی با سؤال 5دانشجویان با 

 سؤاالت. باشدیم سؤال 7و تفکر انتقادی با  سؤال 5مقررات با 

 1و بصورت مثبت و از  یادرجه 5پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت 

برای خیلی زیاد ادامه دارد که  5برای خیلی کم شروع و به ترتیب تا 

. در کل پرسشنامه، باشدیم یاطبقهمقیاس اندازه گیری آن از نوع 

. باشدیم 330و حداکثر نمره قابل کسب  66حداقل نمره قابل کسب 

 یهالفهمؤ( در زمینه 1386پرسشنامه دوم، پرسشنامه پورکبیریان )

 یاحرفهاست که به منظور سنجش میزان سازگاری  یاحرفهسازگاری 

دانشجویان در دانشگاه تبریز مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه مزبور 

سازگاری با محیط  مؤلفهتغییر محیط و  مؤلفهو شامل  یامؤلفه 2

و  یادرجه 5پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت  سؤاالت. باشدیم

برای خیلی  5برای خیلی کم شروع و به ترتیب تا  1رت مثبت و از بصو

. در باشدیم یاطبقهزیاد ادامه دارد که مقیاس اندازه گیری آن از نوع 

و حداکثر نمره قابل کسب  34کل پرسشنامه، حداقل نمره قابل کسب 
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فوق از نوع روایی صوری است. بدین ترتیب که  یابزارهاروایی 

درسی پنهان ابتدا توسط استاد  برنامه یهامؤلفهسشنامه ابعاد و پر

راهنما و مشاور مورد بررسی اولیه قرار گرفت سپس به منظور بررسی 

نفر( از  10و غیر مغرضانه آن، در اختیار تعدادی )قریب به  ترقیدق

دانشگاهی علوم تربیتی قرار گرفت تا در رابطه با  نظرانصاحباساتید و 

 ظراننصاحبروا بودن ابزار فوق اظهارنظر نمایند. نظرات اساتید و میزان 

بر  لحاظ و تغییرات الزم در سؤاالت به وجود آمد. هاپرسشنامهدر 

نفر از جامعه مورد  30محاسبه پایایی آن نیز یک مطالعه مقدماتی روی 

به کمک  SPSS21بررسی انجام شد و با استفاده از نرم افزار آماری 

روش آلفای کرونباخ تحلیل گردید که میزان پایایی سؤاالت مربوط به 

ر در دانشگاه تبریز به ترتیب براب یاحرفهدرسی پنهان و سازگاری  برنامه

که اوالً  دهدیمنشان  هاآمارهبدست آمد. مقدار این  93/0، 97/0

 رسشنامهپسؤاالت پرسشنامه همبستگی باالیی با یکدیگر دارند و ثانیاً 

. برای تجزیه و تحلیل باشدیماز پایایی باالیی برخوردار  تحقیق،

آماری توصیفی و  یهاروشنیز از  هاپرسشنامهحاصل از  یهاداده

استنباطی استفاده شد. در سطح استنباطی، برای تجزیه و تحلیل 

درسی پنهان و ابعاد سازگاری  برنامهتعیین وضعیت ابعاد  یهاسؤال

و  یانمونهتک  tر بین دانشجویان دانشگاه تبریز از آزمون د یاحرفه

برای تجزیه و تحلیل سؤال تعیین وجود رابطه بین ابعاد برنامه درسی 

 از همبستگی کانونی استفاده شد. یاحرفهپنهان و سازگاری 

 هاافتهی

 380پرسشنامه توزیع شده بین دانشجویان،  390الزم به ذکر است از 

 97/0وری و تجزیه و تحلیل شد و درصد بازگشت پرسشنامه جمع آ

بوده است. توزیع فراوانی نمونه دانشجویان برحسب دانشکده چنین بوده 

( از دانشکده علوم ریاضی، %8/15نفر ) 60نفر دانشجو،  380است. از 

( از %3/9نفر ) 36( از دانشکده مهندسی شیمی، %7/10نفر ) 40

( از دانشکده %5/14نفر ) 59 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،

خارجی،  یهازبان( از دانشکده ادبیات و %6/26نفر ) 100کشاورزی، 

( از %2/4نفر ) 16( از دانشکده فنی و مهندسی عمران، %6/11نفر ) 44

( از دانشکده علوم %6/6نفر ) 25دانشکده الهیات و معارف اسالمی و 

 یهامؤلفهمربوط به وضعیت  یهاافتهی 1ول جدطبیعی بوده است. در 
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 برنامه درسی پنهان از دید دانشجویان یهامؤلفه یانمونهآزمون تی تک  :1جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی یانمونهتک  tمقدار  اختالف میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد مؤلفه

 0001/0 379 -52/3 -08/0 49/0 91/2 380 اهداف برنامه درسی

 228/0 379 -20/1 -03/0 58/0 96/2 380 محتوای برنامه درسی

 0001/0 379 36/7 18/0 48/0 18/3 380 تدریس در برنامه درسی

 0001/0 379 52/3 07/0 40/0 07/3 380 ارزشیابی برنامه درسی

 0001/0 379 18/14 52/0 72/0 52/3 380 معماری ساختمان دانشکده

 0001/0 379 47/12 41/0 65/0 41/3 380 ساختار اداری و اجتماعی

 0001/0 379 25/7 21/0 57/0 21/3 380 تعامل دانشجو با استاد

 018/0 379 99/5 16/0 54/0 16/3 380 روابط بین دانشجویان

 082/0 379 74/1 04/0 50/0 04/3 380 عاطفیفضای اجتماعی و 

 001/0 379 55/6 17/0 51/0 17/3 380 قوانین و مقررات دانشگاه

 0001/0 379 -74/3 -14/0 75/0 85/2 380 تفکر انتقادی

 همؤلفبرنامه درسی پنهان شامل یازده  یهامؤلفه دهدیمنشان  1جدول 

تدریس، ارزشیابی، معماری ساختمان دانشکده،  یهاروشهدف، محتوا، 

ساختار اداری و اجتماعی، تعامل دانشجو با استاد، روابط بین 

دانشجویان، فضای اجتماعی و عاطفی، قوانین و مقررات و تفکر انتقادی 

 مؤلفهدست آمده در دو  به یداریمعنسطح  مطابق چدول باال، است.

است، بنابراین بین  05/0محتوا و فضای اجتماعی و عاطفی بزرگتر از 

وجود  یداریمعنمیانگین نظری و محاسبه شده از لحاظ آماری تفاوت 

 05/0به دست آمده کوچکتر از  یداریمعنسطح  هامولفهندارد. در سایر 
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اوت لحاظ آماری تف است، بنابراین بین میانگین نظری و محاسبه شده از

هدف و تفکر انتقادی نیز میانگین  مؤلفهوجود دارد. در دو  یداریمعن

 تررگبز هامولفهمحاسبه شده کوچکتر از میانگین نظری، ولی در سایر 

مربوط به وضعیت  یهاافتهی 2جدول . در باشدیماز میانگین نظری 

 .اندشدهویان ارائه از دید دانشج یاحرفهسازگاری 

 

 از دید دانشجویان یاحرفهسازگاری  یهامؤلفه یانمونهآزمون تی تک  :2جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی یانمونهتک  tمقدار  اختالف میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد مؤلفه

 0001/0 379 14/24 45/0 36/0 42/3 380 محیط تغییر

 0001/0 379 -63/29 -75/0 49/0 24/2 380 سازگاری با محیط

تغییر  مؤلفهسازگاری شغلی شامل دو  یهامؤلفه، 2جدول با توجه به 

 یداریمعنسطح  مطابق جدول باال، محیط و سازگاری با محیط است.

است، بنابراین بین  05/0کوچکتر از  مؤلفهبه دست آمده در هر دو 

وجود  یداریمعنمیانگین نظری و محاسبه شده از لحاظ آماری تفاوت 

بدون تغییر میانگین محاسبه شده بزرگتر از میانگین  مؤلفهدارد. در 

در  .باشدیمتغییر کوچکتر از میانگین نظری  مؤلفهنظری، ولی در 

سی برنامه در یهامؤلفهمربوط به همبستگی کانونی  یهاافتهی 3جدول 

 ارائه شده است. یاحرفهبا سازگاری 
 

 سازگاری شغلی یهامؤلفهبرنامه درسی پنهان و  یهامؤلفهنتایج همبستگی کانونی  :3 جدول

 یداریمعنسطح  درجه آزادی درجه آزادی F المبدای ویلکز ویژهمقادیر  همبستگی شماره توابع کانونی

1 37/0 16/0 82/0 36/3 22 734 0001/0 

2 21/0 05/0 95/0 76/1 10 368 066/0 

که هر دو ریشه کانونی، از لحاظ آماری  دهدیمنشان  3جدول نتایج 

و برای ریشه  37/0معنادار است که برای ریشه اول ضریب همبستگی 

. معنای این ضرایب معادل با ضرایب همبستگی ساده باشدیم 21/0دوم 

. مقدار ویژه واریانس تبیین شده یک متغیر کانونی باشدیم)پیرسون( 

توسط متغیرهای کانونی دیگر است. بنابراین در ریشه کانونی اول، ابعاد 

درصد از  5درصد، و در ریشه کانونی دوم  16برنامه درسی پنهان 

 کهنیاحال به برررسی  .کنندیمتغییرات سازگاری شغلی را تبیین 

مالک و پیش بین از چه متغیرهایی  مجموعه اول و دوم متغیرهای

ر . دشودیمچگونه است، پرداخته  هاآنو نحوه ارتباط  اندشدهتشکیل 

اول و دوم گزارش شده است. برای  یهامجموعهنتایج بررسی  4جدول 

یا متغیرهای کانونی، تابا  هامجموعهشناسایی متغیرهای معنادار در 

که باید  کنندیم( توصیه Tabachnick & Fidellکینگ و فیدل )

را تفسیر  هاآنو بیشتر توجه کرد و  3/0به متغیرهای دارای بار کانونی 

باشد، میزان همپوشی آن خیلی کم خواهد  3/0نمود، زیرا اگر کمتر از 

 بود.

 

 ریانس تبیین شده مجموعه اول و دوم متغیرهای برنامه درسی پنهان و سازگاری شغلی دانشجویان دانشگاه تبریزبار کانونی، ضریب کانونی استاندارد شده و وا :4جدول 

 مجموعه دوم مجموعه اول 

 استاندارد شده ضریب کانونی بار کانونی استاندارد شده ضریب کانونی بار کانونی 

     برنامه درسی پنهان یهامؤلفه

 22/0 03/0 61/0 42/0 هدف

 -05/0 -09/0 -18/0 -14/0 محتوا

 -27/0 -28/0 09/0 12/0 روش تدریس

 -01/0 -19/0 -16/0 -21/0 ارزشیابی

 -84/0 -84/0 -02/0 10/0 معماری ساختمان

 -19/0 -67/0 47/0 27/0 ساختار اداری

 44/0 -41/0 08/0 -05/0 تعامل دانشجو با استاد

 -49/0 -48/0 -32/0 -22/0 روابط دانشجو با یکدیگر

 43/0 -01/0 -07/0 -27/0 فضای اجتماعی و عاطفی

 -08/0 -19/0 -32/0 -55/0 قوانین و مقررات

 -09/0 -18/0 -45/0 65/0 تفکر انتقادی

 16/0 11/0 واریانس استخراج شده

 007/0 01/0 همپوشی

   سازگاری شغلی

 -23/0 80/0 -23/0 -60/0 تغییر محیط

 -99/0 21/0 88/0 -98/0 سازگاری با محیط

 34/0 66/0 واریانس استخراج شده

 02/0 09/0 همپوشی



 و همکاران خالریطهماسب زاده ش
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نشانگر همبستگی هر متغیر با متغیر کانونی  هایهمبستگ 4جدول در 

مجموعه خودش است، ضرایب استاندارد شده کانونی مانند ضرایب 

رگرسیون استاندارد شده در تحلیل رگرسیونی هستند و نشانگر اهمیت 

تفکر  مؤلفه. در ریشه اول و مجموعه اول باشدیممتغیر در مجموعه 

دارای  -55/0مقررات با ضریب  قوانین و مؤلفهو  65/0انتقادی با ضریب 

، و در مجموعه دوم، سازگاری با محیط با باشندیمبیشترین اهمیت 

، در 4جدول . با توجه به باشدیمدارای بیشترین اهمیت  -98/0ضریب 

برنامه درسی پنهان به  یهامؤلفه، در مجموعه اول، 1 یکانونریشه 

-55/0(، قوانین و مقررات )42/0ند از هدف )ترتیب ضریب کانونی عبارت

 مؤلفه( و در مجموعه دوم متغیر سازگاری شغلی 65/0(، تفکر انتقادی )

 یهامؤلفه(. غیر از -60/0( و تغییر محیط )-98/0سازگاری با محیط )

همبستگی منفی باهم دارند.  هامؤلفههدف و تفکر انتقادی، همه بارهای 

یانس استخراج شده، میزان واریانسی که هر همچنین در جدول باال، وار

. همپوشی به معنای کندیممجموعه، متغیر کانونی خودش را تبیین 

میزان واریانسی است که مجموعه مقابل، متغیر کانونی مقابل را تبیین 

 .کندیم

برنامه درسی پنهان در ریشه  یهامؤلفهمیزان واریانس استخراج شده 

 درصد 007/0. سازگاری شغلی نیز درصد است 16/0کانونی اول 

یزان . همچنین مکندیمواریانس مربوط به برنامه درسی پنهان را تبیین 

واریانس استخراج شده متغیر کانونی سازگاری شغلی در ریشه کانونی 

درصد واریانس  02/0درصد است. برنامه درسی پنهان نیز  34دوم 

ه به بارت دیگر، با توج. به عکندیممربوط به سازگاری شغلی را تبیین 

نتیجه گرفت  توانیمواریانس استخراج شده و همپوشی  یهاشاخص

که در ریشه دوم، متغیرهای پیش بین و مالک ارتباط بسیار ضعیف 

معکوس با همدیگر دارند و نیازی نیست تفسیر شود. همچنین با توجه 

ست که مقدار بسیار ضعیفی درصد ا 05/0، مقدار ویژه آن 3جدول به 

 .باشدیم

 بحث

های برنامه درسی پنهان پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مولفه

انجام یافته است.  ای دانشجویان در دانشگاه تبریزبا سازگاری حرفه

درصد  95که در سطح اطمینان  دهدیمپژوهش نشان  یهاافتهی

درسی پنهان از نظر دانشجویان در دانشگاه تبریز در  برنامهوضعیت 

محتوا و فضای اجتماعی و  مؤلفهبه استثنای دو  مؤلفهتمامی یازده 

 یهاپژوهشبا نتایج  هاافتهیباشد. این عاطفی باالتر از حد متوسط می

، تقوایی یزدلی [21] همکاران، شریف جعفری و [5]امینی و همکاران 

، [24]، مجلل و تمجید تاش [23] صالحی و همکاران [22]و همکاران 

 [31]ن ، مهرام و همکارا[30]، بروغنی [29]، شریف زاده [28] یگلشن

گفت، فرایند یاددهی و  توانیم. در تبیین این یافته باشدیمهمسو 

از برنامه درسی رسمی  متأثر صرفاً آموزشی  یهاطیمحیادگیری در 

برنامه درسی پنهان از جمله هدف، محتوا،  یهامؤلفهنیست؛ بلکه 

تدریس، ارزشیابی، معماری ساختمان دانشکده، ساختار  یهاروش

اداری و اجتماعی، تعامل دانشجو با استاد، روابط بین دانشجویان، فضای 

 ؤثرمو تفکر انتقادی، بعنوان عوامل  اجتماعی و عاطفی، قوانین و مقررات

بر فرایند یاددهی و یادگیری هستند که شناسایی این عوامل و مدیریت 

منجر به بهبود فرایند یاددهی و یادگیری شود.  تواندیم هاآن ترقیدق

تند که هس یابالقوهبرنامه درسی پنهان بعنوان یک پتانسیل  یهامؤلفه

یح اثرات مثبت و در صورت عدم در صورت مدیریت صح توانندیم

سازماندهی دقیق آن، آثار مخرب و جبران ناپذیری داشته باشند و منجر 

به ایجاد اثرات ضد تربیتی و عدم سازگاری شغلی در محیط کار شوند. 

درسی پنهان در راستای رشد  برنامه یهامؤلفهاز این رو، تغییر و بهبود 

 تواندیمالت در این مسیر دانشجویان و خنثی سازی مشک یهامهارت

 در بین یاحرفهکه سازگاری  دهدیمنشان  هاافتهی یک ضرورت باشد.

ی دارد. دانشجویان با تاس یترمطلوبدانشجویان دانشگاه تبریز وضعیت 

ا ب یاحرفهبرنامه درسی پنهان توانایی و مهارت سازگاری  یهامؤلفهاز 

و در این مهارت دانشجویان عامل و فاعل  کنندیممحیط کار را پیدا 

هستند تا سازگار صرف. بعبارتی در بعد تغییر محیط میانگین محاسبه 

شده از میانگین نظری باالتر است و این نشان دهنده این است که 

دانشجویان به جای سازگاری با محیط به تغییر محیط جهت سازگار 

رنامه گفت ب توانیمیافته، ؛ در تبیین این کنندیمنمودن با خود فکر 

درسی پنهان به عاملیت و فاعلیت انسان بعنوان کسی که صاحب فکر، 

م را مثل ه هاانسانتا اینکه  کندیماندیشه و ایده است بیشتر توجه 

در فرایند تربیت چه در جریان برنامه درسی رسمی  هاانسانتربیت کند. 

اری بر روی محیط و و چه برنامه درسی پنهان باید مهارت تاثیرگذ

 سازگار نمودن آن با خود را یاد بگیرند.

یازده گانه مورد بررسی برنامه درسی  یهامؤلفهنشان داد بین  هاافتهی

با نتایج  هاافتهیرابطه وجود ندارد. این  یاحرفهپنهان با سازگاری 

 [33] زادهیوسف  یهاافتهیهمسو و با  [32] همکارانپژوهش بیان فر و 

اهداف، محتوا و  یهامؤلفهنشان داد که بین  هاافتهیناهمسویی دارد. 

ان در بین دانشجوی یاحرفهروش تدریس و ارزشیابی اساتید با سازگاری 

 وانتیمهدف  مؤلفهرابطه وجود ندارد. در تبیین این یافته مربوط به 

. انتخاب اهداف باشدیمگفت که اهداف از عناصر مهم برنامه درسی 

مناسب برای هر برنامه درسی زمینه ساز موفقیت آن برنامه است. انتظار 

هر برنامه درسی رسمی در انتخاب اهداف اهتمام جدی به خرج  رودیم

. ودشیمدهد. در غیر اینصورت فضا برای اهداف برنامه درسی پنهان باز 

هر چقدر اهداف برنامه درسی رسمی بخواهد جامعیت الزم را حفظ 

د . شایشوندیمنماید الجرم برخی اهداف در برنامه درسی پنهان دنبال 

اهداف برنامه درسی پنهان بیشتر از رسمی توانایی فراگیر را برای 

سازگاری با محیط فراهم نماید که در دانشگاه تبریز این فضا برای برنامه 

وا محت مؤلفهپنهان فراهم نیست. در تبیین یافته مربوط به  درسی

محتواهایی که براساس نیازهای بازارکار و محیط کار تنظیم  گفتیم

نشده باشد و در نحوه سازماندهی آنها مالحظات فنی رعایت نشود و 

مهارت مورد نیاز بازارکار  تواندینمدر حوزه نظر سیر نماید  صرفاًمحتوا 

ه در محیط کار دست ب توانندینمزد. بنابراین، دانشجویان را مرتفع سا

 ؤلفهمتغییر محیط یا سازگاری با محیط بزنند. در تبیین یافته مربوط به 

تدریس سنتی که  یهاروش، استفاده از گفتیمروش تدریس اساتید 

طی آن مشارکت دانشجو وجود ندارد و دانشجو تعاملی با محتوا و فرایند 

کالس ندارد یا در حداقل است و استاد بعنوان متکلم وحده کالس 

را  ییهامهارتکه دانشجویان بتوانند  رودینمانتظار  عتاًیطب باشدیم

نماید. آنها در محیط کار کمک  یاحرفهکسب کنند که به سازگاری 

دی، انفعال، ناامی تواندیماستفاده از روش تدریس نامناسب توسط استاد 

سطحی نگری، حفظ طوطی وار را در برابر مشارکت، خالقیت و نوآوری، 

ر د رودیمیادگیری هدفمند به دنبال داشته باشد؛ درحالیکه انتظار 

درس دانشگاهی فضا و فرصت برای بحث، نقد، کشف،  یهاکالس
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و بازآزمایی فراهم باشد و روش تدریس استاد تسهیل گر فرایند آزمایش 

رزشیابی ا مؤلفهیادگیری در دانشجویان باشد. در تبیین یافته مربوط به 

ارزشیابی بعنوان فرایندی است که چگونگی عملکرد  گفتیم

. اگر فرایند ارزشیابی بر دهدیمنشان  هاتیفعالدانشجویان را در انجام 

سطح پایین، شناختی، غیرواقعی دانشجویان  یهامهارتسنجیدن 

و  ارزیابی، نظارت مؤلفهدانشجویان را نسبت به  عتاًیطبتاکید نماید 

کنترل بدبین خواهد نمود و نگاه آنان را نسبت به این مقوله منفی 

 بطور منطقی بیانگر هایابیارزش شوندیمخواهد ساخت که آنان معتقد 

در محیط کار از فرایند فعالیت ما  عملکرد واقعی نیست و چنانچه

ارزشیابی صورت گیرد جنبه تصنعی و ساختگی دارد و طبیعتاً توانایی 

 .سازدینمو درگیر  خواندینمو مهارت سطح باالی ما را فرا 

معماری ساختمان دانشکده و فضای  یهامؤلفهنشان داد که بین  هاافتهی

ن و مقررات دانشگاه با فیزیکی آن، ساختار اداری و اجتماعی، قوانی

در بین دانشجویان رابطه وجود ندارد. در تبیین یافته  یاحرفهسازگاری 

گفت فضای فیزیکی  توانیممعماری ساختمان  مؤلفهمربوط به 

دانشکده، کالس و نحوه طراحی و چیدمان کالس حاوی نگرش به 

فرایند یاددهی و یادگیری است. استفاده از فضای مناسب با طرح و 

مناسب، نحوه چیدمان کالس، توجه به ظرفیت  هایصندلرنگ عالی، 

مورد نظر و غیره  یهاتیفعالکالس، متناسب بودن فضای کالس یا 

 تواندیمو عوامل معماری ساختمان دانشکده است که  هالفهمؤبعنوان 

شور و فعالیت یا رکود و انفعال را به ذهن دانشجویان متبادر سازد. در 

با  هااهدانشگگفت  توانیمساختار اداری  مؤلفهتبیین یافته مربوط به 

که این ساختارها  باشندیم، دارای ساختار اداری هاسازمانتاسی از 

مختلف دانشگاه  یهابخشن ارتباطات درون سازمانی بین جهت بیا

که چگونگی تعریف این ارتباطات به نحوه تفکر و سبک  اندآمدهبوجود 

. طبیعتاً چگونگی گرددیممدیریت حاکم بر آن دانشگاه و مجموعه بر 

تعریف این ارتباطات بر عملکرد کارکنان آن مجموعه تاثیرگذار است. 

ه بدلیل ماهیت خاص فعالیت دانشگاه بعنوان یک ساختار اداری دانشگا

ف . چگونگی تعریباشدیم هاسازمانمحیط علمی و پویا، متفاوت از سایر 

و چیدمان این ساختار بر نحوه یادگیری و سازگاری آنان با محیط کار 

این ساختارهای موجود در دانشگاه  رودیمتاثیرگذار است و انتظار 

ی در محیط کار آماده سازد. در تبیین یافته دانشجویان را برای سازگار

گفت قوانین و مقررات  توانیمقوانین و مقررات اداری  مؤلفهمربوط به 

در هر سازمانی جهت سهولت انجام کار و دستیابی به هدف است. در 

محیط آموزشی مثل دانشگاه که از پویایی خاصی برخوردار است وجود 

ررات خشک و بی انعطاف و غیره قوانین دیوانساالری، قوانین و مق

دانشجویان را برای فعالیت در محیط آموزشی فعلی و محیط کاری 

. ماهیت فعالیت دانشگاهی ایجاب سازدینمآینده به نحو مناسبی آماده 

که قوانین و مقررات محیط آموزشی باید انعطاف پذیر، وسیله  کندیم

به قوانین و  و تسهیل گر امر آموزش و عمل یادگیری باشد و عمل

مقررات جایگزین رسالت اصلی دانشگاه که آموزش و پژوهش است 

نشود. چنانچه جابه جایی هدف و وسیله صورت گیرد این قوانین و 

 نخواهد بود. یاحرفهاطاعت از آن زمینه ساز مناسبی برای سازگاری 

تعامل دانشجو با استاد، روابط  یهامؤلفهنشان داد که بین  هاافتهی

جویان با همدیگر و فضای اجتماعی و عاطفی دانشکده و تفکر دانش

در بین دانشجویان رابطه وجود دارد. در  یاحرفهانتقادی با سازگاری 

فت رفتار گ توانیمتعامل دانشجو با استاد  مؤلفهتبیین یافته مربوط به 

گذار و بسیار مهم در شکل گیری  ریتأثاعضای هیئت علمی از عوامل 

تفکر، نگرش و رفتار دانشجویان است. هر چقدر تعامل استاد با دانشجو 

توام با صمیمت، ارشادگری و دور از سلطه گری و اطاعت بی چون و 

چرا باشد به همان اندازه زمینه برای مشارکت دانشجو در فعالیت علمی 

 ی با محیط کار در فراگیرانبیشتر خواهد بود و به تبع آن قدرت سازگار

. نحوه برخورد در کالس درس و رفتار با ابدییمبیشتر پرورش 

و  دهدیمو به رفتار آنها جهت  دهدیمدانشجویان نگرش آنها را شکل 

یین . در تبدینمایمسبک زندگی و مدیریت آنها در محیط کار را تعیین 

 توانیمو کارکنان روابط دانشجویان با همدیگر  مؤلفهیافته مربوط به 

گفت دانشجویان در محیط آموزشی صرفاً با اساتید و کادر آموزشی 

برخورد و تعامل ندارد؛ شاید بتوان گفت بیشترین تعامالت آنان با 

همکالسی خود است. در این تعامالت دانشجویان از همدیگر یاد 

ب ل. این فرایند یاددهی یادگیری اغدهندیمو به همدیگر یاد  رندیگیم

به صورت ناخواسته است و یادگیری از همدیگر در کنار فرایند یاددهی 

که  دهدیمو یادگیری رسمی توان سازگاری دانشجویان را شکل 

منبعی برای سازگاری در محیط کار نیز باشد. مضاف بر این،  تواندیم

گفت  انتویمفضای اجتماعی و عاطفی  مؤلفهدر تبیین یافته مربوط به 

جوی علمی و اجتماعی فعال و مشارکت جویانه به همراه  حاکم بودن

دانشجویان  یاحرفهامکان خالقیت و نوآوری زمینه را برای سازگاری 

. وجود جو عاطفی در محیط آموزشی، سازدیمدر محیط کار مهیا 

دانشجویان را برای فعالیت، توانایی و نگرش آنان را برای مشارکت در 

پذیرش موقعیت مختلف و متعدد کاری  فعالیت گروهی و اجتماعی و

مهم برنامه درسی پنهان که از  یهامؤلفه. یکی دیگر از سازدیمآماده 

دانش آموزان و دانشجویان را وارد این  رودیمآموزش رسمی نیز انتظار 

تفکر  ؤلفهمفرایند سازد، تفکر انتقادی است. در تبیین یافته مربوط به 

تقادی مهارت متفاوت دیدن، متفاوت گفت تفکر ان توانیمانتقادی 

اندیشیدن و متفاوت بیان کردن است. پرورش این مهارت در دانشجویان 

مستلزم زمینه سازی برای این مقوله در برنامه درسی، روش تدریس و 

... است که عدم توجه جدی به آن، این مقوله را در برنامه درسی پنهان 

عالی به دنبال تربیت . متاسفانه نظام آموزش سازدیمبرجسته 

و در زمان  کنندیمدانشجویانی است که مطالب را طوطی وار حفظ 

و به تفکر انتقادی که به فرد قدرت تغییر محیط  کنندیمامتحان بازگو 

. متاسفانه در کنندینمرا توجه  دهدیمو یا سازگاری با شرایط جدید 

در ارتباط  هامؤلفهدانشگاه تبریز، پرنامه درسی پنهان نتوانسته است این 

با سازگاری جرفه ای دانشجویان شاغل در محیط کار ایجاد نماید و این 

نشانگر این است که زمینه تعامل استاد با دانشجو و تعامل دانشجو با 

اه نتقادی در دانشگهمدیگر و همچنین فضای عاطفی الزم و توجه تفکر ا

 تبریز وجود ندارد.

مورد بررسی  یهامؤلفهبه جامعیت  توانیماز نقاط قوت این پژوهش 

 پنهان اشاره داشت.

مورد بررسی اتفاق نظر خاصی روی تعداد  یهاپژوهشدر اغلب 

برنامه درسی پنهان وجود ندارد و هر پژوهشگر یا پژوهشگران  یهامؤلفه

 برنامه درسی یهامؤلفهبه انتخاب و بررسی  براساس سالیق خود اقدام

؛ ولی در پژوهش حاضر سعی گردید جامعیت الزم حفظ کندیمپنهان 

 مطرح در این حوزه بررسی شود. یهامؤلفهشود و اغلب 

نقاط قوت دیگر این پژوهش استفاده از دانشجویان شاغل علیرغم 

پژوهش  و تنگناها بود. از نقاط ضعف و محدودیت این هاتیمحدود
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به ابزار آن که صرفاً پرسشنامه بود اشاره کرد. براساس نتایج  توانیم

مشخص گردید بین  کهنیابا توجه به  شودیمپژوهش توصیه 

ای دانشجویان رابطه مثبت و درسی پنهان و سازگاری حرفهبرنامه

 درسی پنهان برنامهها در داری وجود ندارد، باید مسئوالن دانشگاهمعنی

ای دانشجویان توجه کامل داشته باشند و یط آموزشی و حرفهبه مح

های دانشجویان ایجاد نمایند. یک محیط سازگار با عالیق و مهارت

ها باید بستری را فراهم نمایند تا دانشجویان با ابعاد همچنین دانشگاه

درسی آشنا شوند و اهمیت آنها نیز برای دانشجویان  برنامهپنهان 

های مختلفی ه ابعاد پنهان برنامه درسی در زمینهمشخص شود؛ چرا ک

 شود.مؤثر می

 و برنامه ریزان هادانشگاهاین مطالعه اخطار بسیار جدی به  یدستاوردها

آموزش عالی کشور است، چرا که عالوه بر برنامه درسی رسمی، برنامه 

مورد انتطار از آنان که یکی از آنها  یهامهارتدرسی پنهان توان ایجاد 

 یهاسرفصلاست را ندارد و مسئوالن باید در  یاحرفهازگاری س

ه برای آیند یابرنامهتحصیلی دانشجویان یا در برنامه درسی پنهان، 

 شغلی آنها در نظر بگیرند.

 نتیجه گیری

از برنامه  هانهیزمبدیهی است که برنامه درسی پنهان در بسیاری از 

ت. اس ترگستردهو  دارتریاپدرسی رسمی و آشکار، موثرتر، کارآمدتر، 

برنامه درسی پنهان نه تنها، نگرش و رفتار افراد بلکه کل فرایند تعلیم 

 یهایزیربرنامه  در این رو . ازدهدیمقرار  ریتأثو تربیت را تحت 

 درس یهاکالس فقط نه و دانشگاه در کلیت حضور است نیاز دانشگاه،

به  و شود گرفته نظر در یادگیری و یاددهی برای عنوان فرصتی به

 محیط سازنده در یادگیری یهافرصت غنای بر مقتضی یهاوهیش

کسب دانش،  یهاراهآسیب شناسی،  طریق از و شود افزوده دانشگاه

 مرتفع ناصواب رفتارهای کسب نگرش و رفتار مناسب تقویت و خطر

 شود.

 سپاسگزاری

از کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز بویژه دانشجویانی که صرف وقت 

نموده و در تکمیل پرسشنامه همکاری داشتند، صمیمانه قدردانی 

 .شودیم
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