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مقدمه 
سرعت فزاینده تغییرات اجتماعی و روند تحوالت در
زمینههای گوناگون دانش بشری و ظهور و بروز گرایشهای
تخصصی در علوم و گرایشهای تطبیقی ،نیاز به استفاده از
الگوها و روشهای جدید برنامه درسی در آموزش عالی را
تقویت نموده است .برنامهریزان درسی نوآور از یک طرف باید
برنامههای آموزش عالی را با اهداف تولید دانش و گسترش
پیکره علم همسو سازند و از سوی دیگر آموزش عالی
جامعهنگر و کاربردی را در تربیت نیروهای متخصص و ماهر
دانش آموخته از مراکز عالی توسعه دهند (.)9
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در زمینه مفهوم برنامه درسی پنهان پرداخته و مقاالت و
کنفرانسهای علمی فراوانی در این زمینه ارایه دادهاند .محمدی
( Apple ،)5( Apple ،)5و ،)7( Dreeben ،)3( King
 )1( Gordon ،)8( Martinو فرهیختگانی که به دنبال هرچه
مستندتر ساختن پیشبینیهای انجام شده در تحلیلهای نظری
یا کشف ابعاد ناشناخته برنامه درسی پنهان برآمدهاند،
پژوهشهای فراوانی را ارایه دادهاند .مطالعات ،)93( Jackson
 )99( Chapman ،)91( Goodlad ،)99( O'Brienو
 )95( Anetteنیز از جمله تالشهای صورت گرفته در این
حیطه است.

دانشگاهها یکی از عناصر اصلی در فرایندهای فرهنگی،

با توجه به تحقیقات انجام شده ،در مطالعه حاضر با این

سیاسی ،اقتصادی و تولید علم در هر کشور میباشند ،اما بیشتر

پیش فرض که دانشگاهها مرکز تولید علم میباشند و از طرف

صاحبنظران سه مأموریت اصلی آموزش (،)Instruction

دیگر رشد و توسعه روزافزون رشتههای مختلف دانشگاهی و

پژوهش ( )Researchو خدمات ( )Servicesرا برای

به دنبال آن افزایش شمار دانشجویان به ادامه تحصیل در مقاطع

دانشگاهها مورد تأکید قرار دادهاند .بیتردید بخش اعظم

باالتر به ویژه راغب بودن آنان برای ادامه تحصیل در مقطع

آموزش کشور به خصوص در آموزش عالی و مراکز

دکتری و طی کردن مسیر پر تالطم این دوره تحصیلی ،مشاهده

دانشگاهی ،پرورش و تربیت نیروهای متخصص و کارامد و

شد که دانشجویان مشکالت زیادی را در مقطع دکتری به

تولید علم و کسب مهارتهای ویژه میباشد که از اهمیت و

خصوص در دوره پژوهش در دانشگاه تجربه میکنند و از

جایگاه واالیی به منظور کمک به توسعه همه جانبه کشور

نزدیک شاهد بسیاری از شرایط و مشکالت دانشگاهها هستند

برخوردار است (.)1

و عوامل پنهان تأثیرگذار بر این دوره را تجربه کرده ،با تمام

نظام آموزشی هر جامعه از انتقال پنهان و آشکار هنجارها و

وجود آن را درک میکنند .بنابراین به منظور ارتقای سطح

نگرشهای خاص به فراگیران فارغ نبوده و یاد گیرندگان در

آموزش عالی در مقطع دکتری ،به بررسی برنامه درسی پنهان

فرایندی طوالنی در معرض آموزش برنامههای رسمی و مدون

در دوره پژوهشی دانشگاهها در مقطع دکتری پرداخته شد و

مدرسه و دانشگاه قرار دارند و ضمن آن تجاربی را کسب

عوامل پنهان تأثیرگذار بر دانشگاهها در این دوره شناسایی

میکنند که به شکل غیر مستقیم و یا غیر آگاهانه شکل دهنده

گردید.

فرهنگ و ارزشهای مورد پذیرش آنان است .اثربخشی این

فتحی واجارگاه و واحد چوکده در برنامههای درسی تربیت

تجارب به مراتب بیشتر از روشهای مستقیم و کوششهای

شهروندی به این نتیجه رسیدند که برنامه درسی پنهان در کنار

آگاهانه میباشد .صاحبنظران برنامه درسی برای تشریح

برنامه درسی صریح و رسمی میتواند در آموزش مؤلفههای

آموختهها و نگرشهایی که تحت تأثیر این عوامل ضمنی در

شهروندی نقش داشته باشد و مجموعه ارتباطات ،تعامالت و

دانشآموزان ایجاد میگردد و همچنین پیامدهای آنها از

برخوردهایی که شرکت کنندگان در برنامهها با مسؤوالن و

«برنامه درسی پنهان» بهره گرفتهاند (.)9

اولیای امر دارند و فضا و اتمسفر کلی حاکم بر محیطی که به

پژوهشگران متعددی در طی چند دهه اخیر به بحث نظری

نوبه خود بر رفتار و نگرش شرکت کنندگان اثر میگذارد ،به
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عنوان ابعاد برنامه درسی پنهان در نظر گرفته میشود که

تنها تا حدی توسط کتابها و واحدهای درسی پوشش داده

میتواند نقش انتقال ارزشهای مرتبط با تربیت شهروندی را

میشود -9 .یادگیری چگونه متخصص بودن که شامل یادگیری

ایفا نماید (.)95

تفکر و عملکردهای علم و دانش است و توسط ساختار سلسله

 Sariو  Doganayبا مطالعه موردی در دو مدرسه ابتدایی

مراتبی برنامه درسی رسمی شکل میگیرد و  -5در نهایت

دارای طبقات اجتماعی متفاوت در آدانای ترکیه به این نتیجه

آخرین برنامه درسی پنهان مربوط به یادگیری قواعد بازی است

رسیدند که برنامه درسی پنهان در هر دو مدرسه با طبقات

که به منظور بقا در محیط اجتماعی دانشگاه الزم است.

اجتماعی باال و پایین با شدت متفاوتی دارای ویژگیهای

مطالعه  Aholaبا استفاده از پرسشنامه باز پاسخ و مصاحبه

نامناسب با ارزشهای دموکراتیک است .نتایج تحقیق آنان

بر روی سه دسته دانشجو در دانشگاه تورکو ( )Turkuفنالند

بیانگر این نکته بود که برنامه درسی پنهان در مدرسه با طبقه

صورت گرفت .این سه دسته شامل دانشجویان پزشکی ،معلمی

اجتماعی پایین به طور معنیداری بیشتر از مدرسه با طبقات

و علوم اجتماعی بودند که به منظور پوشش دادن دیدگاهها و

اجتماعی باال و متعارض با ارزشها و کرامات انسانی بود

تجارب از دانشجویان و رشتههای مختلفی انتخاب شدند .وی

(.)93

در مطالعه خود تالش نمود برنامه درسی را از زوایای مختلفی

 Aholaتالش کرد تا از طریق یک مطالعه اصیل ،نقش

بررسی نماید و همچنین به بررسی مشکالت دانشجویان و

برنامه درسی پنهان را در آموزش عالی کشور فنالند بررسی

توسعه یاددهی و یادگیری در دانشگاه نیز پرداخت .جنبههای

نماید .سؤاالت اصلی پژوهش او عبارت بود از« :دانشجویان در

مورد تحقیق در مطالعه  Aholaعبارت بود از :اطالعات الزم

واقع چه چیزی در دانشگاه یاد میگیرند؟ و چگونه آن را یاد

در مورد اینکه چگونه یک فرد دانشجو بوده و در دانشگاه

میگیرند؟» .نکتهای که  Aholaیادآوری کرد این بود که برنامه

بتواند بقا یابد و همچنین در مورد آنچه در دانشگاه یاد گرفته

درسی رسمی در آموزش عالی در مقایسه با مقاطع پایینتر،

میشود .نتایج مطالعه او نشان داد که آنچه در دانشگاه یاد

آزادتر و بیبرنامهتر میباشد .بنابراین فضای زیادتری برای

گرفته میشود به طور عمده شامل  7بعد «قدرت حرفهای،

عملکرد برنامه درسی پنهان وجود دارد .هدف او این بود که

خودکنترلی ،جهتگیری مطالعات علمی ،جهتگیری مطالعات

چارچوب برنامه درسی پنهان را در زمینه آموزش عالی

مهارتی ،روابط اجتماعی ،جهتگیری مطالعات شبه مدرسهای و

مشخص کند و از این طریق به فهم مسایلی که دانشجویان با

غلبه جنس مذکر» است .بر اساس این نتایج ،بیشترین مواردی

آن روبهرو میشوند ،کمک نماید(.)97

که در برنامه درسی پنهان یاد گرفته شدهاند شامل قدرت

چارچوب مفهومی مورد استفاده در مطالعه  Aholaبر

حرفهای ،خودکنترلی و جهتگیری مطالعات علمی بود .غلبه

و

جنس مذکر و جهتگیری مطالعات شبه مدرسهای در درصد

اساس

نظریات

،Margolis

Romero

()98

 )91( Bergenegouwenبود .در این راستا برنامه درسی پنهان

کمتری از دانشجویان برای بقا استفاده شده بود.

را میتوان با استفاده از چهار طبقه مجزا مورد تحلیل قرار داد

نتایج مطالعهای نشان داد که دانشجویان تشخیص میدهند

که عبارت از -9 :دانشجویان باید چگونه یاد گرفتن را

کیفیتهای فردی و تالش آنان است که میزان موفقیتشان در

بیاموزند؛ چرا که یاد گرفتن دانشجوی دانشگاه بودن با

دانشگاه را تأمین میکند .خودکنترلی ،پشتکار ،مدیریت زمان و

تصورات برنامه درسی آشکار متفاوت است -1 .دانشجویان

توانایی تحمل استرس و شتاب (که برای زندگی روزمره در

باید حرفه خود را که دربرگیرنده راههای مشخص تفکر و

دانشگاه الزم است) از مهمترین درسهای آموخته شده توسط

عملکردهای متفاوت یک حرفه است ،فراگیرند .چنین امری

دانشجویان بود .الزم به ذکر است که مهارتهای ذکر شده
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برای زندگی روزمره در محیط کار نیز الزم است .از طرف

( )Conceptual capitalآن به حساب میآید ( ،)99اما ماهیت

دیگر برخی دانشجویان عقیده داشتند که عالقه ،تمایل به

آن همواره مورد بحث بوده است .همواره این سؤال که «چه

یادگیری موارد جدید و توانایی کسب تفکر انتقادی مهمترین

عوامل پنهانی بر دوره پژوهشی مقطع دکتری تأثیرگذار میباشد

شایستگیهای کسب شده در دانشگاه هستند که همان

و چگونه دانشگاهها در این دوره با یکدیگر در تعامل هستند؟»

جهتگیری علمی است (.)93

مطرح است .بنابراین هدف از تحقیق حاضر ،جستجوی و ارایه

 Townsendدر یک مطالعه موردی به مؤلفههایی همچون
ساختار اجتماعی کالس درس ،اعمال اختیار توسط استادان،

راهکارهایی جهت بهتر شدن دوره پژوهش در مقطع دکتری
بود.

قوانین حاکم بر روابط بین استاد و دانشجو و موانع ساختاری

به اعتقاد  )19( Ackerو  ،)11( Van den Akkerبرنامه

درون دانشگاه که در شکلگیری برنامه درسی پنهان در آموزش

درسی در آموزش عالی الیههای متعددی دارد که از الیه

عالی نقش دارند ،اشاره کرد .به عقیده او در صورتی که قوانین

نخست یعنی الزامات آشکار و قانونی تحصیل در دانشگاه آغاز

و شبکههای حمایتی مشخصی در دانشگاه برای انتخاب

میشود و به الیههای پنهانی مانند رسوم و فرهنگ رشتهای و

استادان راهنما و چگونگی ارتباط آنها با دانشجویان وجود

معیارهای تصریح نشده یک دانشجوی خوب ادامه مییابد.

نداشته باشد ،قانون بقای انسب ()Survival of the fittest

بنابراین برنامه درسی دانشگاه شامل ارزشها و هنجارهای

حکمفرما میشود و هر کس سعی میکند با بهرهبرداری

تصریح نشده رشته ،دانشگاه و گروه آموزشی میشود و تنها

سریعتر از فرصتهای موجود ،بقا و موفقیت خویش را

افراد تیزبین با ابزار و وسایل مکفی قادر به مشاهده آن هستند.

تضمین کند (.)13
 Bergenegouwenاز جمله کسانی بود که به بررسی برنامه



روشکار

درسی پنهان در آموزش عالی پرداخت .او چیستی برنامه درسی

تحقیق حاضر در سال  9913-19و با هدف تجربه

پنهان و نقش انگیزش تحصیلی در شکلگیری آن را در

دانشجویان دوره پژوهشی مقطع دکتری از برنامه درسی پنهان

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه  Amsterdamمورد بررسی

در دانشگاهها انجام گردید .از کلیه دانشگاههای کشور که

قرار داد .دانشجویان این دانشکده معتقد بودند که موفقیت آنها

شرایط پذیرش دانشجوی دکتری را داشتند ،دانشجویانی که

در آزمونها بیشتر منوط به کاربرد اصطالحات تخصصی و

دوره پژوهش خود را در مقطع دکتری گذرانده بودند جهت

مفاهیم محوری مورد عالقه استادان است و بحث و مجادله

انجام مصاحبه و تحقیق دعوت به عمل آمد .در نتیجه همه

کالسی با استادان میتواند تأثیر منفی بر نمرات آنها داشته

فارغالتحصیالن مقطع دکتری دانشگاههای دولتی و آزاد و

باشد و بر خالف فشار غیر رسمی که بر دانشجویان این

پزشکی و غیر پزشکی شرکت داشتند.

دانشگاه جهت کسب مدرک وجود دارد ،آنها بر این باور

تحقیق از نوع کیفی و پدیدارشناسی بود .تعداد مصاحبهها

بودند که شناخت و فهم موضوعات بیش از نمره امتحانی

در روش پدیدارشناسی باید حداکثر  7-93مصاحبه باشد(،)19

ارزشمند است .همچنین به روابط بین استاد راهنما و دانشجو

اما در تحقیق حاضر به دلیل این که با شرکت کنندگان

که از عوامل مهم در شکلگیری برنامه درسی پنهان در آموزش

رشتههای مختلف و از دانشگاههای مختلف مصاحبه انجام

عالی میباشد ،توجهی نشد (.)91

گرفت ،دادهها تا  55مصاحبه به مرحله اشباع رسید و بعد از آن

اگرچه برنامه درسی پنهان یکی از مفاهیم ارجمند مولود
رشته برنامه درسی و از جمله سرمایههای مفهومی

اطالعات جدیدی حاصل نشد.
از  55نفر شرکت کننده که مورد مصاحبه قرار گرفتند18 ،
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نفر از دانشگاههای دولتی وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری،

مستقیم به پدیده مورد نظر مربوط بود ،از مصاحبهها استخراج

 99نفر از دانشگاههای علوم پزشکی و  5نفر از دانشگاههای

و زیر جمالت مهم خط کشیده شد .بعد از آن ،هر جمله مهم

آزاد اسالمی سراسر کشور در رشتههای مختلف تحصیلی

استخراج و در حاشیه متن مصاحبه یادداشت و به عنوان «کد»

بودند .محقق به مدت  8ماه به مصاحبه مستقیم و عمیق با

شناسایی گردید.

شرکت کنندگان پرداخت و همچنین از طریق تلفن و ایمیل

سپس دادهها دستهبندی و انبوه معانی استخراج شده به

جهت تکمیل مصاحبهها به بررسی تجربیات آنها در دوره

صورت خوشه موضوعات (درونمایهها یا موضوعات اصلی)،

پژوهش مبادرت نمود .نمونهگیری به روش موارد عادی

سازماندهی و فرموله شد .در نهایت با فرموله کردن توصیف

( )Typical case samplingکه از نوع نمونهگیری هدفمند

جامع پدیده تحت مطالعه ( ،)11تصویری کلی از ساختار ذاتی

( )Purposeful samplingبود ،صورت گرفت .انتخاب

پدیده که همان واکاوی برنامه درسی پنهان دوره پژوهشی در

شرکت کنندگان جهت انجام مصاحبه با توجه به تجربه

مقطع دکتری بود ،ارایه گردید .جهت تعیین دقت و صحت

پژوهشی آنها از دوره پژوهشی بود.
جهت جمعآوری اطالعات ،گفتگوی عمیقی به صورت

اطالعات

به

دست

آمده،

چهار

عامل

اعتبار

( ،)Greditatabilityانتقالپذیری ( ،)Transferabilityقابلیت
()Dependentability

چهره به چهره و انفرادی بین محقق و مشارکت کنندگان

اعتماد

صورت گرفت .یافتهها و اطالعات استخراج شده از طریق

( )Confirmabilityبررسی شد (.)15

و

قابلیت

تأیید

مقولهبندی مصاحبهها ،برجسته کردن موارد عمده ،نظمدهی به

جهت تعیین اعتبار ،یافتهها با مشارکت کنندگان در میان

مستندات و مصاحبهها و تفسیر اطالعات بررسی و تجزیه و

گذاشته شد و بازبینی از طریق آنان انجام گردید .برای بررسی

تحلیل شد.

انتقالپذیری نیز تالش شد که تنوع الزم در انتخاب نمونهها در

در تجزیه و تحلیل دادهها روش  Straussو  Corbinمورد

نظر گرفته شود و از گروههای مختلفی مانند پزشکی ،علوم پایه

استفاده قرار گرفت ()15؛ یعنی پس از انجام مصاحبه با

و علوم انسانی استفاده گردد .همچنین در ارتباط با تأیید پذیری

مشارکت کنندگان (این مصاحبهها توسط ضبط صوت ثبت

تالش بر این بود تا محقق و استاد راهنما و مشاور در درستی

شدند) و پس از پیاده نمودن مصاحبهها بر روی کاغذ ،از

دریافتها اتفاق نظر داشته باشند و در نهایت برای قابلیت

کدگذاری باز (( )Open codingخواندن خط به خط دادهها،

اعتماد ،مصاحبهها تا مرحله اشباع اطالعات ادامه یافت .جهت

استخراج مفاهیم و جمالت اصلی ،تشکیل مقوالت و طبقات

پایایی پژوهش از روش قواعد یاداشتبرداری  Krakeو

اولیه بر اساس شباهتها و تفاوتها) و کدگذاری محوری

 Millerاستفاده شد(.)13

(( )Axial codingطبقهبندی دادهها ،مشخص نمودن



زیرطبقات و تشکیل طبقات نهایی) استفاده گردید.

یافتهها


روش تحلیل دادهها :همه بیانات شرکت کنندگان به دقت

با بررسیهای صورت گرفته بر روی مصاحبههای به عمل

مطالعه گردید .برای این منظور تمام مصاحبهها ضبط و سپس

آمده و با به دست آوردن دادههای حاصل از مصاحبه با 55

بر روی کاغذ برگردانده شد .برای کسب معانی ،متون چندین

شرکت کننده میتوان به  5مؤلفه اصلی از  193جمله مضمونی

بار خوانده شد .این مرحله باید به دقت صورت میگرفت و

اشاره کرد که در ادامه به تفصیل آمده است.

محقق نباید با یک بار خواندن مصاحبه دست به استخراج

 -9قصور در وظیفه اصلی دانشگاهها

معانی بزند .در مرحله بعد عبارات یا جمالتی که به طور

یکی از وظایف مهم و حیاتی دانشگاههای سراسر دنیا،
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

تربیت انسانهای فرهیخته و پژوهندگانی موفق در راستای

بنابراین میتوان به عواملی مانند بهرهبرداری تحقیقاتی از

خدمت رساندن به جامعه بشریت است .این وظیفه که یکی از

دانشجویان جهت ارتقای شغلی استادان ،عدم تربیت دانشجوی

پایههای اساسی هر دانشگاه محسوب میشود ،زمانی منجر به

محققپرور به علت مشغله کاری زیاد استادان ،رفتارهای غیر

غرور و افتخار ملی میگردد که توانسته باشد دانشپژوهانی

اخالقی در تحقیق (کپیبرداری) به علت فرار دانشجویان از

صاحب کمال و فضیلت تربیت کرده باشد .از میان مصاحبههای

تحقیق صحیح ،عدم راهنمایی استاد راهنما و ...که از عوامل

به عمل آمده چنین برمیآید که هنوز خأل آن به طور جدی در

پنهان تأثیرگذار در دوره پژوهش مقطع دکتری هستند ،اشاره

کشور احساس میشود.

نمود.

مصاحبه شونده  99چنین بیان داشت« :دانشپروری دیگه

یکی دیگر از تجارب شرکت کنندگان تحقیق ،خأل تربیتی

جای خودش را با کپیبرداری و اتالف وقت عوض کرده

دانشپژوه از بعد اجتماعی بود .طبق بررسی مصاحبههای به

است .در زمان تحصیلم با تمام وجود دیدم که دانشگاهها هنوز

عمل آمده ،شرکت کنندگان به عدم توجه به ارزشهای فردی،

نتونستن چند تا استاد پژوهنده محض که فقط شغلشان تحقیق

فرهنگهای مختلف ،علم اخالق در دوره پژوهش و در نهایت

و پژوهش باشد در کشور تربیت کنند .البته نمیخواهم خردهای

عدم توجه به جامعه و خانواده اشاره داشتند .مصاحبه شوندگان

به استادان و جامعه فرهنگی کشور بگیرم ،ولی کار دانشجو و

بیان کردند که به ارزشهای فردی آنان توجه نمیشود و با

دانشگاهها در حال حاضر مدرکپروری است نه دانشپروری».

دانشجو به عنوان یک فرد تازهکار و ناوارد برخورد میگردد .از

مصاحبه شونده  93که فارغالتحصیل دکتری در رشته

طرف دیگر عدهای از مصاحبه شوندگان که شهرستانی بودند و

جراحی عمومی بود ،مسأله را به گونهای دیگر بیان نمود« :از

در دانشگاههای بزرگ کشور درس میخواندند به بیتوجهی

یک طرف مشکالت مالی استادان دغدغه فکری آنهاست و از

دانشگاهها نسبت به ارزشهای فرهنگی و قومیتی دانشجویان

طرف دیگر کار طاقتفرسای برخی استادان در رشتههای

اشاره کردند.

خاص مثل جراحی ،منجر به عدم تالش در زمینه تحقیق و

بنابراین آموزش دانشجویان دانشپرور باید با حقوق فردی

پژوهش شده است .آنها حتی فرصت یاد دادن مباحث اساسی

و مدنی آنها هماهنگ بوده ،عالوه بر ایجاد باندهای اجتماعی

رشته خودشان را هم ندارند ،چه برسد به تحقیق و پژوهش...

و گروههای دانشپژوه و محققپرور ،درصدد حمایت از

به نظر من یک خأل تربیت دانشپژوه وجود دارد که آن هم به

محققین با فرهنگهای گوناگون باشد و دانشجویانی با ارتقای

خستگی استادان و چند شغله بودن آنها برمیگردد که این نیز

فضیلتهای دانشپژوهانه قوی در سراسر دانشگاهها تربیت کند

در نهایت به مشکالت اقتصادی منجر میشود .از طرف دیگر

و منجر به تربیت ناصحیح دانشجویان در زمینه پژوهندگی

چون استادان باید جهت ارتقای شغلی خود هر ساله تعدادی

نگردد که این امر میتواند یکی از عوامل پنهان تأثیرگذار در

مقاله علمی -پژوهشی به دانشگاه محل خدمت خود تحویل

دوره پژوهشی باشد.

دهند و به تنهایی از عهده این مسؤولیت برنمیآیند ،این وظیفه

از موارد دیگر میتوان به تربیت دانشپژوه از بعد اقتصادی

سنگین ارتقا را به دانشجویان تازهکار که هیچ اطالعی از تحقیق

که عامل پنهانی در دوره پژوهش است ،اشاره کرد .عدهای از

و پژوهش ندارند ،محول میکنند .فکر میکنید دانشجوها در

شرکت کنندگان پژوهش را به عنوان یک مسأله اقتصادی در

این زمینه چه میکنند؟ آنها هم با کپیبرداری از پایاننامههای

مقطع دکتری تجربه کردند و دانشجویان و استادان را به نوعی

دیگران ،کار خود و استاد را راحت میکنند ...فقط جهت نو

درگیر درامدهای ناشی از این مسأله میدانستند .آنان تصور

بودن کار ،سال و یا شهر آن را عوض میکنند».

میکنند که وجه اصلی تحقیق و پژوهش به مرور زمان جای
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خود را به بنگاه معامالتی داده و به جای تربیت دانشجویان و

پژوهشی اعالم کرده بود دانشجویانی که کار پایاننامهشان به

استادان شیفته تحقیق ،آنها را درگیر مسایلی همچون انتخاب

صورت طرح باشد ،دقیقاً یادم نیست  3/5تا  9نمره به نمره

طرحهایی با بودجه تحقیقاتی باال میکند .اگرچه نمیتوان منکر

نهایی پایاننامه آنها اضافه خواهد شد ...یادم است من خودم

این امر شد که هر محقق برای انجام تحقیقات علمی نیازمند

را درگیر مسألهای کردم که نه تنها برایم سودی نداشت ،بلکه

بودجه تحقیقاتی میباشد ،اما مصاحبه شوندگان اذعان داشتند

کل بودجهای را که برایش در نظر گرفته بودند به استادم دادند

که بسیاری از استادان و دانشجویان در طول دوره پژوهشی

و حتی فراموش کردند نمره طرح پژوهشی را به من بدهند».

خود دنبال طرحهای دارای بودجههای باال بودند و حتی این

مصاحبه شونده  7در این باره بیان کرد« :کار تحقیقاتی من به

طرحها در بعضی مراکز علمی فقط برای نورچشمیها در نظر

عنوان طرح تحقیقاتی پذیرفته شده بود ،ولی باور کنید از بس

گرفته میشود و هرگز به محققین ناشناس ارایه نمیشود .از

خوشحال بودم که فارغالتحصیل شدم مقدار پولی را که باید

طرف دیگر ،در میان بسیاری از استادان اینگونه رایج بود که

جهت آن طرح تحقیقاتی به من میدادند ،نگرفتم .متأسفانه

درامد آنها از کارهای تحقیقاتیشان است و گرنه حقوق

اینقدر بخور بخور است که اینها توش گم است».

دانشگاه جوابگوی مخارج آنها نیست .این مطلب نیز به طور

 -1عدم عدالت اجتماعی در دانشگاهها

پنهانی از جنبه با ارزش پژوهش در جامعه میکاهد و جایگاه

عدالت از مهمترین واژهها در قاموس تمدن بشری محسوب

آن را در میان دانشجویان تربیت یافته توسط دانشگاه کاهش

میگردد و رعایت آن از دیدگاه هر انسانی از ضروریترین

میدهد.

امور به شمار میرود؛ به طوری که هیچ انسانی (هرچند

مصاحبه شونده ( 95دکتری مهندسی معدن) یکی از کسانی

خودش ستمکار باشد) این موضوع را مورد انکار قرار نمیدهد.

بود که با رضایت کامل از بودجه در نظر گرفته در طرح مقطع

عدالت در قرآن کریم یکی از اهداف اصلی بعثت انبیا قلمداد

دکتری صحبت میکرد و از این که استادش درصدد به دست

شده است .در حقیقت عدالت از مفاهیمی است که عقل جمعی

آوردن طرحهایی با بودجه کالن بود ،ابراز خوشحالی میکرد.

همه افراد بشر آن را مستحسن و نیکو میشمرد (.)17

وی بیان داشت« :استاد  ...همیشه دنبال طرحهایی بود که بتواند

بر اساس نتایج مصاحبههای انجام شده ،عدالت اجتماعی در

بودجه قابل توجهی را برایش بگیرد ،به قول خودش از زحمتی

دانشگاهها را میتوان به عنوان یکی از موضوعات پنهان در

که میکشی باید رضایت مالی خوبی کسب کنی .بنابراین از

دوره پژوهشی نام برد .مصاحبه شونده  55در این باره بیان کرد:

طریق دانشجویانش پروژههای سنگین معادن را برمیداشت و

«چیزی که در این دوره احساس کردم ،عدم عدالت اجتماعی

عالوه بر اینکه خودش راضی بود ،دانشجویانش نیز به فیض

در دانشگاهها بود .به عینه دیدم که یک افغان از ادامه تحصیل

میرسیدند».

در کشور ما محروم ماند .دقیقاً یادم است که جهت انجام کاری

از مصاحبهها چنین برمیآید که یکی از عوامل پنهان دوره

در دفتر ریاست دانشگاه بودم که فردی وارد شد و اعالم کرد

پژوهشی در دانشگاهها ،تربیت دانشپژوهانی است که فقط به

چرا ما افغانها نمیتوانیم ادامه تحصیل دهیم و رئیس دانشگاه

بعد اقتصادی پژوهش توجه میکنند و از وظیفه اصلی پژوهش

گفت :قانون صادر شده از سوی وزارتخانه است که

که همان کشف واقعیتهاست ،غافل شدهاند .البته تعدادی از

دانشجویان افغان حق ادامه تحصیل در دانشگاههای ایران را

شرکت کنندگان از تالش بیمزدشان شکایت و اعالم نارضایتی

ندارند و من هیچ کمکی نمیتوانم به شما بکنم».

کردند.
مصاحبه شونده  97در این راستا گفت« :دانشگاه در دوره
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مسؤولین و دینداری میشود ،چنانچه عدالت اجتماعی در تمام

دیگر به دلیل کمبود بودجههای تحقیقاتی که در زمینه آموزش

ادارات و سازمانها به خصوص دانشگاهها اجرا گردد،

و پژوهش وجود دارد ،فرصتهای مطالعاتی خارج از کشور

مصونیت و ارتقای جامعه حتمی خواهد شد (.)18

هر سال نسبت به قبل کمتر شده و یا اگر هم باشد برای افراد

 -9برتری دانشگاهها نسبت به هم ،عامل نابرابری جامعه

خاصی در نظر گرفته میشود و این فرصتهای مطالعاتی به

یکی از مؤلفههای حاصل از تحلیل مصاحبهها این بود که

طور معمول برای دانشجویان دکتری (که طبق آییننامههای

اسم و آوازه دانشگاه بر دوره پژوهشی در مقطع دکتری سایه

دانشگاهی میتوانند از فرصت مطالعاتی در دوران تحصیل

افکنده است .بسیاری از شرکت کنندگان (مصاحبه شوندگان ،9

استفاده کنند) وجود ندارد و یا اگر هم باشد به دالیلی مورد

 91 ،1و  )99اعالم داشتند« :همان دانشگاههایی که دم از رتبه

استفاده قرار نمیگیرد .با این اوصاف وقتی ارتباط برون مرزی

علمی میزنند ،در دوره پژوهشی از ارایه تحقیقات تکراری و

ضعیف باشد ،نمیتوان از دستاوردهای دیگر کشورها به ویژه

کارهای کپی شده دیگران و تحقیقات میدان انقالب دریغ

جوامعی که در زمینههای خاص صاحبنظر هستند ،استفاده

نکرده و به قول چند نفر از فارغالتحصیالن این دانشگاهها،

کرد .از طرف دیگر ،بسیاری از دستاوردهای دانشگاههای کشور

جای بسی تأسف است که چنین رتبههایی به چنین

نیز به وضوح به گوش جهانیان نخواهد رسید .بنابراین یکی از

دانشگاههایی داده میشود».

موارد مغفول و پنهان در دوره پژوهشی مقطع دکتری که

البته رتبهبندی و امتیاز دادن به دانشگاهها یک امر معمول در

بسیاری از شرکت کنندگان (مصاحبه شوندگان ،15 ،19 ،91

کل جهان میباشد و هرگز کسی منکر ردهبندی کردن

 15و  )99به آن اشاره داشتند و باید بسیار مورد توجه قرار

دانشگاهها نیست ،اما از مصاحبهها چنین برمیآید که ابتدا باید

گیرد ،ارتباطات برون مرزی در زمینه پژوهش و تحقیق است.

معیارهای رتبهبندیها به طور دقیق و شفاف مشخص گردد،

 -5عدم امکانات برابر در دانشگاهها

دوم اینکه اشخاص ارزیاب باید از هر گونه سوگیری در امان

از نظر بسیاری از شرکت کنندگان ،بعضی دانشگاهها که از

باشند و سوم اینکه چنین افرادی تحت تأثیر جوهای سیاسی و

آنها به عنوان دانشگاه مادر یاد میکنند ،از امکانات و بودجه

تبلیغاتی قرار نگیرند تا با ردهبندی صحیح دانشگاهها باعث

باالیی نسبت به دانشگاههای دیگر شهرهای کشور برخوردار

نابرابری در جامعه نشوند .مصاحبه شونده ( 19یکی از

هستند .عدم وجود امکانات الزم برای شهرستانیها ،دوری از

فارغالتحصیالن دانشگاه آزاد واحد  )...عامل نابرابری دانشگاهها

دانشگاههای مادر و عدم اتصال به شبکههای اطالعرسانی به

را در نوع ناصحیح رتبهبندی در کشور دانست .او معتقد بود که

عنوان یک معضل تحصیلی برای بسیاری از دانشجویان مقطع

دانشگاهشان در بین دانشگاههای کشور از جایگاه خوبی

دکتری در دوره پژوهشی بود و حتی بسیاری از استادان تمایل

برخوردار است ،اما در زمان مصاحبه هیأت علمی به او گفتهاند

دارند که از دانشگاههای کوچکتر انتقالی بگیرند و در مراکز

که اگر فارغالتحصیل فالن دانشگاه آزاد در پایتخت بودی

بزرگتر به تدریس و تحقیق مشغول شوند.

میتوانستیم شما را در یکی از دانشگاههای دولتی بپذیریم و
بورس کنیم ،ولی اکنون معذوریم».
 -5ارتباطات برون مرزی با دانشگاههای دیگر در دوره
پژوهش

مصاحبه شونده  13در این باره بیان نمود« :بنده کامالً در
دوره تحصیل احساس میکردم که امکانات دانشگاهمان نسبت
به دانشگاههای تهران کمتر است .بعضی رشتهها تازه تأسیس
شده بودند و یک و یا دو ترم که دانشجو از تحصیلش در

امروزه ارتباط دانشگاههای کشور با دانشگاههای خارج در

دانشگاه میگذشت ،تازه به فکر امکانات اولیه آن رشته

زمینه علمی و پژوهشی بسیار کمرنگ شده است و از طرف

میگشتند .به نظر من امکانات نابرابر چه در زمینه وسایل و
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تجهیزات و چه در زمینه استاد و دانشجو کامالً در دانشگاهها

دوره پژوهش میباشد که به آن اشاره شد .یکی از موارد پنهانی

مشهود است».

که دامن بسیاری از دانشگاهها را در دوره پژوهشی مقطع



دکتری گرفته است ،بنگاهی شدن طرحهای تحقیقاتی و عدم

نتیجهگیری
بحثو 

توجه به کنه تحقیق و نادیده گرفتن تربیت دانشجوی پژوهشگر

برنامه درسی پنهان در مراکز آموزش عالی را میتوان شامل

میباشد .به اعتقاد بسیاری از شرکت کنندگان ،بسیاری از

قواعد تصریح نشدهای دانست که برای تکمیل موفقیتآمیز

استادان در جو رقابتی قرار میگیرند و دانشجویان زیادی را

آموزش رسمی ضروری به نظر میرسد ( .)11از جمله نتایج

جهت راهنمایی رساله میپذیرند و از طرف دیگر با کسب

به دست آمده در پژوهش حاضر میتوان به قصور در وظیفه

طرحهای تحقیقاتی با بودجههای باال از هدف اصلی دوره

اصلی دانشگاهها ،عدم عدالت اجتماعی و اقتصادی ،برتری

پژوهش فاصله میگیرند و به هر چیزی جز تربیت پژوهشگر

دانشگاهها نسبت به هم ،عدم ارتباطات برون مرزی و عدم

زبده و تحقیق علمی توجه میکنند که این عامل به طور

امکانات و رفاهیات برابر اشاره کرد.

ناخواسته استادان را به سمتی غیر انسانی سوق میدهد.

بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر ،تربیت

نتیجه دیگر به دست آمده از تحقیق حاضر ،رجحان برخی

دانشپژوه واقعی در این دوره از تحصیل بسیار کمرنگ شده

دانشگاهها بر برخی دانشگاههای دیگر و کشش و گرایش

است و دانشجویان به دنبال کپیبرداری از رسالههای

بسیاری از استادان و دانشجویان جهت ادامه کار و تحصیل در

دانشجویان دیگر و استفاده از مؤسسات مقالهنویسی خارج از

آن دانشگاهها و عدم توجه به دانشگاهها و رشتههای دانشگاهی

دانشگاه میباشند .همچنین تب تند مدرکگرایی همه

نوپا و تازه تأسیس در دوره پژوهشی مقطع دکتری بود .البته

دانشجویان را گرفته است و کمتر دانشجویی به فکر تحقیق و

نوع رتبهبندیهای سوگرایانه از جمله شکایاتی بود که جهت

پژوهش واقعی میباشد .عدم فرصت کافی استادان در تربیت

امتیازبندی به دانشگاهها داده میشود و از دید بسیاری از

دانشجویان محققپرور ،نداشتن علم کافی به پژوهش در میان

مصاحبه شوندگان در این تحقیق پنهان نماند.

استادان ،چند شغله بودن آنان و وجود مشکالت مالی میتواند

ارتباط با دانشگاههای خارج از کشور و عدم بورسیه و

از جمله عوامل پنهان دیگر منجر به قصور در وظیفه اصلی

فرصت مطالعاتی به دانشجویان مقطع دکتری به خصوص در

دانشگاهها (که همان تحقیق و پژوهش است) باشد.

دوره پژوهش ،یکی دیگر از عوامل پنهان و مغفول در دوره

خأل تربیت دانشپژوه در دانشگاهها از بعد اجتماعی آن از

پژوهشی و از نتایج تحقیق حاضر میباشد .برخی از شرکت

جمله نتایج تحقیق حاضر بود .از نظر بسیاری از مصاحبه

کنندگان شرایط ناعادالنه بورسیه ،کاهش فرصت مطالعاتی به

شوندگان ،بیشتر دانشگاهها به ارزشهای فردی ،فرهنگهای

دانشجویان و عدم ارتباطات علمی با دنیا را عامل عدم موفقیت

مختلف ،علم اخالق در پژوهش و در نهایت به جامعه و

پژوهشی در این مقطع تحصیلی دانستند.

خانواده در دوره پژوهشی توجهی ندارند و این عامل منجر به

عدم امکانات برابر در دانشگاهها یکی دیگر از عوامل پنهان

عدم حمایت تربیت دانشجویان محققپرور با فرهنگهای

در دوره پژوهشی میباشد .به نظر برخی از مشارکت کنندگان

گوناگون در دانشگاهها (که یکی از موارد مغفول در دوره

پژوهش ،نباید به علت دور بودن برخی دانشگاهها از پایتخت،

پژوهشی در مقطع دکتری است) میگردد که با نتایج مطالعه

آن مراکز علمی از بسیاری از امکانات الزم محروم باشند و یا

عراقیه ( )9همخوانی دارد.

بودجه کمتری برای آنها در نظر گرفته شود که این عامل به

تربیت دانشپژوه از بعد اقتصادی عامل پنهان دیگری در
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

فرصتهای مطالعاتی برای همگان یکسان نیست و بیشتر بر

تأثیرگذار در دوره پژوهشی در مقطع دکتری نام برد .در کل

پایه روابط استوار است تا ضوابط؛ هرچند که بسیاری از

نتایج پژوهش حاکی از آن بود که آثار برنامه درسی پنهان در

مصاحبه شوندگان درصدد استفاده از این موقعیت بودند ،اما به

بیشتر دانشگاهها و مدارس بر بازده یادگیری تأثیر منفی و

دالیل خاص نتوانسته بودند از این فرصت ایجاد شده استفاده

نامطلوب میگذارد که چنین نتایجی را بیانفر و ملکی نیز ارایه

کنند .عده کمی هم که از این موقعیت استفاده کرده بودند ،به

کردند (.)93

مشکالت دوری از خانواده ،قرار گرفتن در فضای غربت،
ناآشنا بودن به زبان و فرهنگ آن کشور و مشکالت مالی اشاره
نمودند .در ضمن همین افراد موارد مثبتی همچون یادگیری
بیشتر علم ،قرار گرفتن در جو دانشگاهی باالتر ،استفاده از
استادان برجسته علمی ،استفاده از وسایل و امکانات پیشرفته و
چاپ مقاالت بسیار را بیان کردند.
یکی دیگر از مشکالتی که پژوهشگران ایرانی در دانشگاهها و
مراکز پژوهشی با آن دست به گریبان هستند ،تأمین مطالب مورد
نیاز برای تحقیقات کتابخانهای ( )Literature surveyاست.
اگرچه مهمترین پایگاه جهانی در مقاالت تحقیقاتی در این زمینه،
مجموعه مقاالت )Information Sciences Institute( ISI
میباشد که برای استفاده از آن روشهای زیادی همچون
امکانات بانکهای اطالعاتی آنالین مانند  Elsevierوجود
دارد .چکیده ( )Abstractاین مقاالت به سهولت قابل دسترسی
است ،ولی متن کامل ( )Full textآنها برای استفاده عموم
رایگان نیست و مبلغ زیادی باید توسط دانشجو برای هر مقاله
پرداخت شود که این مبلغ برای عده زیادی از دانشجویان
سنگین است و از طرف دیگر به دلیل وجود تحریمها طریقه
پرداخت هزینه آن نیز مشکل میباشد که این مشکالت به ویژه
برای بسیاری از دانشجویانی که خارج از پایتخت در حال
تحصیل بودند ،ملموستر بود.
مشکل چاپ مقاله و در نهایت گرفتن مدرک از دانشگاه نیز
معضل دیگری بود که بسیاری از شرکت کنندگان به آن اذعان
داشتند .به عقیده برخی «تا دوست و پارتی در مجله نداشته
باشی ،نمیتوانی به راحتی مدرک بگیری» .البته برخی
دانشجویان به دنبال استاد راهنمایی بودند که بتواند در چاپ
مقاله کمکشان کند که این مورد را میتوان یکی از عوامل پنهان

نتیجهگیری
بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،عوامل پنهان بسیاری بر
تعامالت دانشگاهها در دوره پژوهشی تأثیرگذار میباشد که تا
حدودی بر وظیفه اصلی دانشگاهها (پژوهش و تحقیق) سایه
افکنده است .رجحان برخی دانشگاهها بر برخی دانشگاههای
دیگر و کشش و گرایش بسیاری از استادان و دانشجویان
جهت ادامه کار و تحصیل در آن دانشگاهها ،عدم توجه به
دانشگاهها و رشتههای دانشگاهی نوپا و تازه تأسیس ،عدم
امکانات برابر در دانشگاهها ،عدم ارتباط با دانشگاههای خارج
از کشور و نبود بورسیه و فرصت مطالعاتی به دانشجویان مقطع
دکتری ،تربیت دانشپژوه از بعد اقتصادی در برخی دانشگاهها،
مدرکگرایی و کپیبرداری از رسالههای دانشجویان ،عدم توجه
به ارزشهای فردی ،فرهنگهای مختلف و بیتوجهی به علم
اخالق پژوهش را میتوان از نتایج تحقیق حاضر به حساب
آورد.
مالحظات اخالقی
هدف تحقیق ،رویههای تحقیق ،خطرات و فواید تحقیق و
ماهیت داوطلبانه بودن شرکت در تحقیق برای مشارکت
کنندگان بیان گردید .حق شرکت کنندگان برای انصراف از
شرکت در پژوهش در هر زمانی در نظر گرفته شد .پس از
دادن اطالعات کافی در مورد پژوهش ،به آنان اطمینان داده شد
که اطالعات به دست آمده محرمانه باقی خواهد ماند و نتایج
پژوهش بدون ذکر نام آنها منتشر خواهد شد .به منظور رعایت
این امر ،همه اسامی در حین پیادهسازی نوارها به کد تبدیل
گردید و طی تحلیل دادهها و بیان نتایج نیز تنها با همان کدها
به آنها اشاره میشد.
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Background & Objective: Hidden curriculum is a relatively new and very enlightening concept
raised by curriculum experts in recent years. The aim of the present study was to investigate the
hidden curriculum of the doctoral degree and hidden factors of choosing a supervisor.
Methods: This was a qualitative research performed using the phenomenological method. The study
data were collected through semi-structured interviews. In this study, all doctoral graduates who had
passed the research period (n = 45) were selected using purposive sampling method. For data
analysis, the Strauss and Corbin (1997) method was used (open coding and axial coding).
Results: In this study, 230 themes were obtained and divided into 5 main categories ( negligence of
main tasks, lack of social and economic justice, inequality of universities, lack of communication
across borders, and lack of equal facilities) and several subcategories.
Conclusion: The results showed that numerous factors can affect the academic process in
universities during this period. Therefore, more contemplation is necessary during this period.
Key Words: Universities, Hidden curriculum, Phenomenology, Doctoral research courses
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