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پیامدهای رفتاری برنامه درسی پنهان در آموزش عالی کشاورزی

ابوالقاسم شریف زاده
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده
علوم  دانشگاه  در  کشاورزی  عالی  آموزش  در  پنهان  درسی  برنامه  یادگیری  دستاوردهای  شناسایی  هدف  با  تحقیق  این    
انجام  توصیفی  پدیدارشناسی  به روش  و  بوده  کیفی  نوع  از  تحقیق  این  است.  گرفته  گرگان صورت  منابع طبیعی  و  کشاورزی 
شده است. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه ژرفانگر نیمه ساختارمند صورت گرفته است. جامعه ی آماری تحقیق شامل 
دانشجویان سال آخر رشته های کشاورزی شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بوده است. از 
طریق نمونه گیری هدفمند، 40 نفر دانشجو انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. فرآیند گردآوری اطالعات تا سطح اشباع نظری 
برای  مضمونی  کیفی  محتوای  تحلیل  از  کالیزی،  روش  با  هم راستا  یافت.  ادامه  دسترس  قابل  اطالعات  سودمندی  آستانه  و 
پردازش اطالعات گردآوری شده از طریق مصاحبه اقدام شد.  نتایج تحقیق در حیطه های رفتاری مختلف در قالب جدول هایی 
توصیف شد. اثرات سازنده برنامه درسی در قالب 17 طبقه موضوعی و اثرات ناسازنده در 14 طبقه موضوعی دسته بندی و از 
طریق مجموعه ای از کدهای نمایا توصیف شد. همچنین، یافته های تحقیق به شناسایی و توصیف 10 منبع بروز اثرهای رفتاری 
برنامه درسی پنهان، شامل رفتار دانشجویان در محیط دانشگاه، رفتار هیات علمی، یادگیری تجربی شخصی، محیط خوابگاه، 
رفتار کارکنان و کادر اداری دانشگاه، امور فوق برنامه، مشارکت و عضویت در تشکل های دانشجویی، حضور در مسجد و نشست های 
مذهبی، حضور در جامعه پیرامون دانشگاه، و جو و فضای علمی، فرهنگی و سیاسی حاکم در دانشگاه انجامید. نتایج تحقیق 
حاکی از تاثیرات برنامه درسی پنهان بر یادگیری و دستیابی دانشجویان به دانش، برداشت و مهارت های خاصی بودند که در 

برنامه درسی مورد نظر کمتر دیده شده است.
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مقدمه
آموزش عالی کشاورزی به دلیل تغییرات سازنده در رفتار 
شکل دهی  و  مهارتی  و  بینشی  دانشی،  بعد  در  دانشجویان 
نیاز  مورد  حرفه ای  یا  تخصصی  و  عمومی  قابلیت های 
دستیابی  می رود.  شمار  به  مالحظه ای  قابل  سرمایه گذاری 
نیازمند  کشاورزی  عالی  آموزش  از  انتظار  مورد  اهداف  به 
مولفه های مختلفی است. یکی از این مولفه ها عبارت است از 
برنامه ریزی آموزشی و توسعه برنامه های درسی که به موجب 
آن سازماندهی محتوا و گزینش و اجرای راهبردهای یاددهی-

یادگیری ممکن می شود )فیپس، 2008(. 
مهـم  عامـل  آموزشـی  برنامه هـای  و  دوره هـا  توسـعه 
اثربخشـی و ارتقـای کیفیـت در آمـوزش کشـاورزی محسـوب 
 ،1392 همـکاران،  و  احمـدی  سـلطان  )عبدلـی  می شـود 
بـرای  آموزشـی  برنامه ریـزی   .)1392 همـکاران،  و  بابایـی 
غنـای فرهنگـی و اعتـالی کیفیت نظـام آموزش عالـی و عرضه 
دسـتاوردهای مـورد انتظـار بـه جامعـه بـا صـرف بهینـه منابـع 
موجـود الزم اسـت. بقـای رشـد و کمـال انسـانی و اجتماعـی 
برنامـه آموزشـی آن متکـی اسـت و  پـرورش و  بـه آمـوزش و 
و  امـور  گسـیختگی  هـم  از  و  نابسـامانی  موجـب  آن  نداشـتن 
اتـالف نیـروی کار، بودجـه و زمـان خواهـد بـود. از اینرو اسـت 
کـه برنامه ریـزی آموزشـی اهمیت مضاعـف یافته و امـر حیاتی 

)محسـن پور،1379(.  دارد  توسـعه  تـداوم  و  رشـد  در  را 
طراحـی، مدیریـت و تدریـس برنامـه درسـی ضمـن آنکـه 
بایـد محتـوای مـورد نظر موسسـه و نظـام آموزشـی مربوطه را 
بـه فراخـور امکانات و اهداف موسسـات آموزشـی منتقل کند، 
الزم اسـت نیازهای متنوع فراگیران در حوزه دانشـی، بینشـی 
و مهارتـی را بـرآورده نمایـد. ایـن امـر بـه معنـای تنوع بخشـی 
مدیریـت شـده برنامـه درسـی متناسـب بـا نیازهـای فراگیـران 

 .(Connelly et al., 2008) اسـت
برنامـه  حـوزه  مطالعـات  و  ادبیـات  بـر  اجمالـی  مـروری 
درسـی نشـان می دهـد کـه برنامـه درسـی در سـه مقولـه کلـی 
برنامـه درسـی رسـمی و صریـح، عقیـم و پنهـان طبقه بنـدی 
شـده اسـت. این سـه مقوله قلمـرو جدیـد، برنامه درسـی را به 
عنـوان یـک حوزه تخصصـی در جهان امروز شـکل داده اسـت 
درسـی  برنامـه  از  منظـور  بیـن،  ایـن  در  )قورچیـان،1373(. 
رسـمی فعالیت هـای آموزشـی و محتـوای درسـی هسـتند کـه 
نظـام آموزشـی رسـمی آنهـا را اعـالم می کنـد و در بسـیاری از 

مـوارد در قالـب کتاب هـای درسـی در مـدارس و دانشـگاه ها 
 .)1985 )ایسـنر،  می شـود  تدریـس 

هرگاه نظام برنامه ریزی درسی برخی از مفاهیم و مسائل را 
عماًل در برنامه های درسی نگنجاند و یا مطالب گنجانیده شده 
در برنامه ها یا کتاب های درسی با سن عقلی و قدرت جذب و 
استعداد فراگیران متناسب و برای آنها قابل فهم نباشد، برنامه 
درسی را برنامه درسی عقیم می نامند )عباس زادگان،1376(. 
سرانجام، برنامه درسی پنهان متشکل از پیام های ضمنی جو 
اجتماعی مراکز آموزشی است که نوشته نشده است ولی توسط 
دانشی  پیکره  پنهان  درسی  برنامه  می شود.  احساس  همه 
است که دانشجویان را به سهولت از طریق بودن هر روزه در 

محیط دانشگاه هضم می کند )سعیدی رضوانی،1380(.
بسـیاری از موسسـات آموزشـی از پاسـخ دهی بـه نیازهـای 
واقعـی فراگیـران غفلـت ورزیـده و توجـه خـود را بـه گونـه ای 
افراطـی معطـوف بـه آمـار و ارقام و نظـام نمره دهـی نموده اند. 
عدم همسـویی برنامه درسـی اجرا شـده با برنامه درسـی قصد 
شـده می توانـد تعبیـر بـه شـکافی شـود کـه نیـل بـه انتظـارات 
از پیـش تعییـن شـده را ناممکـن می سـازد. بـر ایـن اسـاس، 
ضـرورت  آن  مؤلفه هـای  و  پنهـان  درسـی  برنامـه  بـه  توجـه 
می یابـد )کاظمـی و مهـرام، 1389(. علی رغـم جایـگاه برنامـه 
درسـی رسـمی در تسـهیل یادگیری دانشـجویان، واقعیت آن 
اسـت که همـه تغییرات رفتـاری در دوره تحصیل در چارچوب 
برنامـه درسـی رسـمی صـورت نمی گیرد. گاهـًا دانشـجویان به 
ارزش هـا و نگرش هایـی می رسـند کـه بـه طـور کامـل یا نسـبی 
متفـاوت بـا ارزش های مورد نظر نظام آموزش رسـمی هسـتند 
یـا ممکـن اسـت بـه مهارت هایـی دسـت یابنـد کـه در برنامـه 
درسـی رسـمی گنجانـده نشـده اسـت. ایـن تغییـرات نتیجـه 
بخشـی یـا نـوع دیگـری از برنامه درسـی اسـت کـه متخصصان 
یـاد  پنهـان  درسـی  برنامـه  عنـوان  تحـت  آن  از  آمـوزش  امـر 
عالـی  آمـوزش  پژوهش هـای  در  کمتـر  کنـون  تـا  و  می کننـد 

کشـاورزی در داخـل کشـور مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. 
برنامـه درسـی پنهـان یکـی از مهم تریـن وجـوه برنامـه  در 
نظـام آموزشـی اسـت. در ایـن خصـوص، منابـع تخصصـی و 
یافتـه هـای تحقیقاتـی حـوزه برنامـه درسـی نشـان مـی دهـد 
عامـل  مهمتریـن  آموزشـی  موسسـات  اجتماعـی  محیـط  کـه 
مهـر  و  )علیخانـی  اسـت  پنهـان  درسـی  برنامـه  شـکل گیری 
محمـدی، 1384(. تقی پـور و غفـاری )1388( بـر ایـن باورنـد 
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کـه تعریـف برنامـه درسـی پنهـان بسـیار مشـکل تـر از برنامـه 
باشـد زیـرا تجربـه و یادگیـری فراگیـران  درسـی رسـمی مـی 
متفـاوت مـی باشـد. همچنیـن بـا تغییـرات تدریجـی باورها و 
دانـش هـر اجتمـاع دائمـًا در حـال تغییر اسـت. برنامه درسـی 
پنهـان شـامل تدریـس ضمنـی، غیـر رسـمی و غیـر ملمـوس 
نظـام ارزش هـا، هنجارهـا، طـرز تلقـی هـا و جنبـه هـای غیـر 
ملمـوس دانشـگاه هـا و مراکـز آمـوزش عالـی اسـت )محمـدی 

همـکاران،1387(.  و  مهـر 
و  عاطفـی  جـوی  بـه  اشـاره  پنهـان،  درسـی  برنامـه 
بـر  اثـر  بیشـترین  دارای  کـه  دارد  نانوشـته  شـرایطی 
ارز ش هـا و عواطـف مخاطبـان یادگیـری اسـت و بـر تمامـی 
اثرگـذار  یادگیـری  مخاطـب  بـر  کـه  تعامالتـی  و  فرآیندهـا 
اسـت، داللـت دارد )واالنـس، 1991؛ سـکلتون، 1997(. بـر 
اسـاس ایـن تعریـف، تمامـی مؤلفه هـای موجـود در یـك نظـام 
آموزشـی کـه می تواننـد جـو عاطفـی پیرامونـی یادگیرنده هـا 
را تحـت تأثیـر قـرار دهنـد، در شـمول برنامـه درسـی پنهـان 
قـرار می گیرنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه مدیـران آموزشـی بـه 
دلیـل ایفـای نقش هـای چندگانه و مهـم و تأثیری کـه به خاطر 
عملکردشـان بـر جـو عاطفـی موسسـات آموزشـی می گذارند، 
از جایـگاه ویـژه ای برخوردارنـد )کاظمـی و مهـرام، 1389(. 

حدادعلـوی و همـکاران )1386(، در بررسـی های خـود بـه 
ایـن نتیجه رسـیده اند که فراگیـران در جریان یادگیـری برنامه 
درسـی رسـمی موسسـه آموزشـی، یادگیری های مدرسـه ای 
برنامـه درسـی پنهـان را نیـز فـرا مـی گیرنـد کـه ممکـن اسـت 
بـا مولفـه هـای روحیـه علمـی ناسـاز باشـد، از جملـه ایجـاد و 
تقویـت روحیـه تقلیـد و اطاعـت در برابـر نـوآوری، کنجـکاوی 
و خالقیـت، ایجـاد و تقویـت روحیـه انفعـال و تـرس بـه جـای 
پرسشـگری و نقـادی، ایجـاد رقابـت منفی برای نمـره به جای 

مشـارکت و کار گروهـی. 
مهـرام )1384(، در قالـب مطالعه ای که با عنوان ارزشـیابی 
برنامـه درسـی پنهـان در نظام آمـوزش عالی کشـور انجام داد، 
سـه  در  آنـان  مقایسـه  طریـق  از  را  دانشـجویان  تحـول  سـیر 
مقطـع زمانـی تـرم اول، تـرم چهـارم و ترم آخـر مورد مقایسـه 
قـرار داد و گـزارش نمـود کـه ویژگی هـای هویت دینـی، هویت 
ملـی، هویـت علمـی و مسـئولیت پذیری در میان دانشـجویان 
بی پروایـی  و  اعتیادپذیـری  تقلـب،  ویژگی هـای  و  کاهـش 
فتحـی  اسـت.  یافتـه  افزایـش  مخالـف  جنـس  بـا  تعامـل  در 

واجـارگاه و واحدچوکده )1385( با بررسـی مولفـه های تربیت 
وطن دوسـتی،  قانون مـداری،  )دانایی محـوری،  شـهروندی 
کـه  رسـیده اند  نتیجـه  ایـن  بـه  مشـارکت(  و  مسـولیت پذیری 
اگرچـه هـر یـک از مولفه ها را مـی توان از طریق برنامه درسـی 
آشـکار و رسـمی آمـوزش داد ولـی تاثیـری کـه برنامـه درسـی 
پنهـان بـه ویـژه در تخریـب یادگیـری مولفـه های مذکـور دارد 

را نبایـد از نظـر دور داشـت. 
پـی  خـود  هـای  بررسـی  بـا   ،)1389( همـکاران  و  بیان فـر 
مـورد  درس  هـای  کالس  و  مـدارس  اکثـر  در  کـه  برده انـد 
نشـده  قصـد  و  منفـی  آثـار  تاثیـر  تحـت  فراگیـران  مشـاهده، 
طـور  بـه  آثـار  ایـن  و  گرفته انـد  قـرار  پنهـان  درسـی  برنامـه 
یادگیـری  عاطفـی  هـای  بـازده  بـر  مسـتقیم  غیـر  و  مسـتقیم 
آنهـا اثرهـا منفـی و پایـداری می گذاشـت. حجـازی و امیـدی 
)2008(، بـا بررسـی نقـش عوامـل مؤثـر در موفقیـت تحصیلی 
نتیجـه  ایـن  بـه  تهـران  دانشـگاه  کشـاورزی  دانشـجویان 
رسـیده اند کـه انگیـزه، نگـرش اعضـای خانـواده دانشـجویان 
و فضـای عاطفـی حاکـم بـر مناسـبات آموزشـی کـه بـه نوعـی 
نمایـای وجهـی از وجـوه برنامـه  درسـی پنهـان اسـت، در کنار 
سـایر متغیرهـا نظیـر برنامه ریـزی تحصیلـی،  میـزان مطالعـه 
بـر موفقیـت تحصیلـی  و تحصیـالت والدیـن و معـدل دیپلـم 

اسـت.  تاثیرگـذار  کشـاورزی  دانشـجویان 
آیزنـر )1994(، آثـار و پیامدهـای برنامـه درسـی پنهـان را 
در قالـب انقیـاد )اطاعـت و عمل کـردن بـر طبـق اسـتانداردها 
بویـژه  آموزشـی  موسسـه  در  قـدرت  مراجـع  انتظـارات  و 
آموزشـگر(، ابتـکار و خالقیت )توانایی نـوآوری، بداعت و خود 
آغازگـری(، رقابـت )رفتـاری در جهـت کسـب امتیـازات کامـاًل 
فـردی مثـل نمره کـه در بیشـتر مـوارد نیازمنـد نادیـده گرفتن 
حقـوق سـایر فراگیران اسـت( و ارزش گـذاری ترجیحـی موارد 
و موضوعـات درسـی )ادراکات شـکل گرفته فراگیران نسـبت به 
ارزش و اهمیـت دروس مختلـف به دلیـل زمان اختصاص داده 

شـده بـه آنهـا در برنامـه هفتگـی( مطـرح نموده اسـت. 
را  برنامـه  ایـن  مختلـف  جنبه هـای   ،(1993) پورتلـی 
انتظـارات  و  پیام هـا  اسـت:  نمـوده  تقسـیم  دسـته  چهـار  بـه 
غیررسـمی و ضمنـی مـورد انتظـار؛ پیام هـا یـا نتایـج یادگیری 
قصـد نشـده؛ پیام هـای غیر صریـح و ضمنی ناشـی از سـاختار 
می گیـرد.  شـکل  فراگیـران  توسـط  کـه  برنامـه ای  و  مدرسـه؛ 
پوزنـر (1995)، ضمـن بیـان مفهـوم برنامـه درسـی پنهـان به 
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یادگیری هـای پنهـان فراگیـران اشـاره دارد. او معتقـد اسـت 
کـه موسسـات آموزشـی در بطـن خـود دارای مجموعـه ای از 
ارزش هـا و هنجارهـا هسـتند. پیام هـای برنامـه درسـی پنهان 
بیشـتر وابسـته بـه مسـایل مربـوط بـه جنـس، طبقـه، نـژاد، 
قـدرت و دانش مدرسـه اسـت. ورن (1999)، در پژوهش خود 
تحـت عنـوان "فرهنـگ مدرسـه، کشـف برنامـه درسـی پنهان" 
معتقـد اسـت، مدیـران و آموزشـگران باید تصویـری کامل تر از 

محیـط موسسـه آموزشـی بدسـت آورنـد. 
این امر از طریق بررسـی، کشـف و عیان سـاختن نهادهایی 
می باشـند،  پنهـان  درسـی  برنامـه  مبیـن  موسسـه  در  کـه 
فرآینـد  در  فعـال  افـراد  اسـاس،  ایـن  بـر  اسـت.  امکان پذیـر 
آموزشـی تأثیـرات قـوی ولـی ناپیـدای ناشـی از جـو سـازمانی 
کـه باعـث شـکل گیری برنامـه درسـی پنهـان در موسسـه و نیز 
در بیـن فراگیـران می شـود را شناسـایی و کنتـرل کننـد. بـران 
آموزشـگران  و  مدیـران  تربیتـی  نقـش  ایفـای  بـه   ،(2006)
در قالـب برنامـه درسـی پنهـان اشـاره و گـزارش نمـوده اسـت 
کـه مدیـر و مجموعـه اداری موسسـات آموزشـی می تواننـد از 
طریـق ایفـای نقـش قلدرمابانـه مبتنـی بـر پرخاشـگری خـود 
در قالـب برنامـه درسـی پنهان بـه کنتـرل رفتارهـای فراگیران 

آیند. فایـق 
بـا توجـه بـه تاثیرهـای برنامـه درسـی پنهـان بـر یادگیـری 
و تغییـر رفتـار دانشـجویان و عـدم مطالعـه و شـناخت کافـی 
عناصـر  شناسـایی  هـدف  بـا  تحقیـق  ایـن  حـوزه،  ایـن  در 
دسـتاوردی برنامـه درسـی پنهـان بـه لحـاظ یادگیـری و تغییر 
رفتـار دانشـجویان کشـاورزی در دانشـگاه علـوم کشـاورزی و 

منابـع طبیعـی گـرگان صـورت گرفتـه اسـت. 

روش شناسی
ایـن تحقیـق بـا هـدف شناسـایی پیامدهـای برنامه درسـی 
رفتـاری  تغییـرات  بـر  کشـاورزی  عالـی  آمـوزش  در  پنهـان 
دانشـی،  مختلـف  حیطه هـای  در  کشـاورزی  دانشـجویان 
منابـع  و  کشـاورزی  علـوم  دانشـگاه  در  مهارتـی  و  بینشـی 
طبیعـی گـرگان صورت گرفته اسـت. ایـن تحقیق از نـوع کیفی 
و بـه شـیوه پدیدارشناسـی توصیفـی1  انجـام شـده اسـت. این 
افـراد  و بالفصـل  واکاوی تجربـه زیست شـده  و  واگویـی  روش 
بـدور از هـر گونـه پیـش داوری نظـری و تجربـی اسـت. درک 
فراهم سـازی  مسـتلزم  روش  ایـن  در  افـراد  تجربـه  عمیـق 

فرصـت الزم بـرای آنهـا جهـت روایـت تجربـه خویـش اسـت 
پداگوجیـک،  (سوکولووسـکی، 2000؛ ریچاردسـون، 1999؛ 

 .(2011 مونتـاگ،  و  بایـن  1995؛ 
ژرفانگـر  مصاحبـه  از  تحقیـق  ایـن  در  بدین منظـور 
خصـوص  در  کلیـدی  پرسـش  چنـد  حـول  نیمه سـاختارمند 
برداشـت آنهـا از تجربـه تحصیـل در دانشـگاه علـوم کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی گـرگان، بازخوردهـای غیـر قابـل پیش بینـی 
و  دانشـگاه  مدیـران  و  کارکنـان  علمـی،  هیـات  بـا  تعامـل  از 
قابـل  غیـر  رفتـاری  تغییـرات  و  آموزه هـا  دانشـجویان،  نیـز 
انتظـار مثبـت و منفـی آنهـا در جریـان تحصیـل و غیـره بـرای 
هدایـت روایـت دانشـجویان و در نتیجـه، گـردآوری اطالعـات 
خصـوص  در  تحقیـق  اساسـی  پرسـش  بـه  پاسـخ گویی  و 
دسـتاوردهای مثبـت و منفـی برنامـه درسـی پنهـان در بیـن 

اسـت.  شـده  گرفتـه  بهـره  مطالعـه  مـورد  دانشـجویان 
تا یک ساعت طول  بین 45 دقیقه  مدت زمان مصاحبه ها 
و  زمان  در  مصاحبه شونده  هماهنگی  با  مصاحبه  هر  کشید. 
اجازه  با  مصاحبه ها  برخی  متن  و  شد  انجام  مناسب  مکان 
موارد  در  و  شد  ضبط  صوتی  صورت  به  شونده ها  مصاحبه 
نسبت  نداشتند  راحتی  احساس  شونده ها  مصاحبه  که  دیگر 
نوشتاری جریان کلی روایت بسنده شد. در هر حال  به ثبت 
به مصاحبه شوندگان اطمینان داده شد که روایت بیان شده 
گرفتن  نظر  در  بدون  و  تحقیق  اهداف  راستای  در  فقط  آنها 
مشخصات فردی آنها ثبت و پردازش می شود. در مواردی که 
دانشجویان در حضور استاد احساس راحتی برای بیان روایت 
آموزش  تکمیلی  تحصیالت  دانشجوی  از  نداشتند،  خویش 

دیده برای پیشبرد مصاحبه بهره گرفته شد. 
رشته های  آخر  سال  دانشجویان  را  تحقیق  آماری  جامعه 
گرگان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  در  کشاورزی 
و  هدفمند  ترکیبی  شیوه  به  نمونه گیری  است.  داده  تشکیل 
گرایش های  از  دانشجویان  از  نفر   40 گزینش  با  و  گلوله برفی 
مختلف انجام شده است. بدین ترتیب که پس از بررسی اولیه 
و طرح موضوع و شناسایی گروهی از دانشجویان دارای تجربه 
غنی تحصیلی با آمادگی روایت تجربه خویش، از آنها خواسته 
شد تا سایر دانشجویان مناسب و آماده برای این مصاحبه را 

معرفی کنند. 
دانشجویان  از  نفر  دو  از  دختر  دانشجویان  با  مصاحبه  در 
شد  تالش  دانشجویان  گزینش  در  شد.  گرفته  بهره  دختر 

پیامدهای رفتاری برنامه درسی ...



37فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره 29، تابستان 93

سطوح  و  تحصیلی  رشته های  جنسیت،  از  دانشجویانی  تا 
قابلیت  نتایج  تا  شوند  انتخاب  تحصیلی  موفقیت  مختلف 
گردآوری  فرآیند  باشد.  داشته  دانشجویان  کل  به  تعمیم 
اطالعات تا سطح اشباع نظری و آستانه سودمندی اطالعات 
برگزاری  از  ترتیب که پس  بدین  یافت.  ادامه  قابل دسترس2  
این تعداد مصاحبه تیم تحقیق به این نتیجه رسید که ضمن 
بیشتری  اطالعات  نمی توان  نظر،  مورد  شناخت  به  دستیابی 
را از این طریق پیدا نمود. پس از انجام مصاحبه ها، از تحلیل 
محتوای کیفی بر مبنای روش کالیزی3  رایج در پدیدارشناسی 

توصیفی بهره گرفته شده است. 
ابتدا توصیف شرکت کنندگان در تحقیق )در  در این روش 
اینجا متن مصاحبه ها( خوانده می شود تا درکی از کل به دست 
می شوند؛  استخراج  مهم  عبارات  یا  بیانیه ها  اساس  بر  آید؛ 
معانی از بیانیه ها/ عبارات مهم تدوین می شوند؛ معانی تدوین 
یک  هر  برای  می شوند؛  سازماندهی  مضامین  صورت  به  شده 
اساسی  ساختار  می شود؛  نوشته  مفصلی  توصیف  مضامین  از 
برای  سرانجام  و  می شود  تدوین  مفهومی(  )الگوی  معانی 
می نمایند  ارزشیابی  را  نتایج  شرکت کنندگان  اعتباربخشی، 
یافته های حاضر مشابه تجربیاتی  تا اطمینان حاصل شود که 

است که آنان داشته اند. بر این اساس، پس از پیاده کردن متن 
سپس  و  دسته بندی  و  کدگذاری  به  کاغذ،  روی  بر  مصاحبه ها 
کمی سازی از طریق محاسبه فراوانی و درصد برای کدهای نمایا 
اقدام شد و نتایج پاالیش شده نیز برای روایی سنجی و تایید در 
اختیار گروهی از پاسخگویان قرار داده شد. در ادامه، یافته های 

حاصله در قالب ماتریس مفاهیم – داده ها ارایه شده است.

یافته ها
چنانکه در جدول 1 مشاهده می شود اولین مرحله در فرآیند 
پردازش اطالعات برآمده از مصاحبه ها، دسته بندی و پاالیش 
مضمون  اساس  بر  مصاحبه ها  مرحله  این  در  است.  بوده  آنها 
پرسش کلیدی به چند بخش شامل قومیتی- زبانی، مذهبی، 
ارتباط بین دانشجویان، اختالفات فرهنگی و طبقه اجتماعی – 
اقتصادی، دوست یابی، علمی- تحصیلی، رفتار سوء، و ارتباط 
با جنس مخالف تقسیم بندی شده است. چنانچه از متن نمونه 
اثرها  از  برخی  برمی آید،   1 جدول  در  مندرج  مصاحبه های 
مرتبط با برنامه درسی پنهان در در تغییر رفتار و کسب مهارت و 
صالحیت های مختلف توسط دانشجویان، منفی یا ناخواسته و 

برخی دیگر مثبت و مطلوب است. 

ردیف

1

2

3

مضمون گفتگو

قومی- زبانی 

مذهبی

ارتباط بین 
دانشجویان

متن مصاحبه برگزیده

در زمینه قومیتی گوناگونی و اختالف نظراتی وجود داشت که گاهی اوقات موجب اتحاد و یا اختالف در بین دانشجویان می شد، 
به عنوان نمونه . )اشاره به قومیت خاص( خود را مستقل و جدا از سایرین می دانستند و در خوابگاه یا سایر اماکن دانشگاه بیشتر 
سعی در تعامل با یکدیگر داشتند و کمتر میل به همکاری با سایر قومیت ها دارند یا . )اشاره به قومیت خاص( نیز به همین گونه اند و 
سعی می کنند در محیط های مختلف با گویش های خود به گفتگو بپردازند و کمتر به فکر افرادی هستند که در کنار آنها قرار داشته و 
چیزی از صحبت های آنها متوجه می شوند که در اینجا مشکل گویش و حفظ گویش محلی در هر یک از قومیتها دیده می شود. این 
تفاوت گویش در برخی اوقات موجب انزوا نیز می شود مثاًل در ترم های اول گروهی از. )اشاره به قومیت خاص(  به دلیل جمعیت کم 
در کالس خود را از سایر فارسی زبانان یا دانشجویان دیگر جدا کرده و به گفته خودشان صحبت به زبان فارسی روان برایشان دشوار 
بوده و این امر گاهًا باعث گوشه گیری آنها می شده است. یکی از چیزهایی که در دوران تحصیل با آن آشنا شدم همین آشنایی با 

قومیت ها و فرهنگ و تا حدودی زبان آنها بود. اینچنین فرصتی قبال برایم فراهم نشده بود.

مسئله دیگری که در محیط دانشگاه رایج بوده از نظر دینی و مذهبی بوده که بیشتر اوقات به ایجاد بحث های طوالنی و جر و 
بحث و اختالف در بین دانشجویان می شده است، مثاًل قوم های )اشاره به قومیت خاص( و )اشاره به قومیت خاص( که )اشاره به 
مذهب خاص( بودند همیشه در مورد وظایف دینی مانند نماز و اشکال مختلف آن با یکدیگر بحث می نمودند و هر کدام حرف هایی 
منطقی از نظر خودشان را بیان می کردند که این بحث ها گاهی موجب شک و شبه دینی برخی از دانشجویان کم اطالع از امور 
مذهبی می شد و  حتی موجب تنزل اعتقادات هر کدام نسبت به مذهب خود می شد و این در حالی بود که هیچ کدام به نتیجه ای 
نمی رسیدند. البته در این بین بتوانستم با مذهب و ادیان دیگر نیز آشنا شوم، اولی از طریق تعامل با دانشجویان دارای مذهب دیگر 

و دومی از طریق مطالعه بود.

مسئله بعدی از نظر اخالقی بود که برخی از افراد که در ترم های باالتر درس می خواندن نسبت به ترم پایین ها کم توجه بودند 
و به آنها اجازه هم صحبتی یا تعامل را اغلب نمی دادند و ترم پایین ها هم معترض بودن که دانشجویان ترم باال اغلب خودخواه بوده 
و به آنها در درس هایشان کمکی نمی کنند و ترم باالیی ها نیز دانشجویان جدید الورود را به دید تمسخرانه نگاه کرده و بیشتر سعی 

در دست انداختن آنها دارند.

جدول 1- نمونه ای متن مصاحبه ها به تفکیک مضامین مختلف



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 38

مصاحبه هـا،  مضمونـی  دسـته بندی  و  پاالیـش  از  پـس 
و  دسـته بندی کدها  و  اسـتخراج  محتـوا،  تحلیـل  بـه  نسـبت 
ارایـه آنها در دو دسـته کلی شـامل چالش ها و مسـایل رفتاری 
تجربـه شـده توسـط پاسـخگویان یـا اثرها ناخواسـته یـا منفی 
برنامـه درسـی پنهـان )جـدول 2( و  مهارت هـا و قابلیت هـای 
اثرهـا  یـا  پاسـخگویان  توسـط  شـده  تقویـت  یـا  شـده  کسـب 

مثبـت برنامـه درسـی پنهـان )جـدول 3( اقـدام شـد.
- اثرهای ناسازنده برنامه درسی پنهان

شـده  تجربـه  رفتـاری  مسـایل  و  چالش هـا   ،2 جـدول  در 
ناخواسـته  اثرهـا  را  آنهـا  می تـوان  کـه  پاسـخگویان  توسـط 

یـا منفـی برنامـه درسـی پنهـان قلمـداد نمـود در 14 حیطـه 
موضوعـی، شـامل قومیت گرایـی، مسـایل دینـی و مذهبـی، 
مسـایل جسـمی و تغذیـه، مسـایل اجتماعـی، مسـایل علمـی 
و تحصیلـی، قـرار گرفتـن در معـرض رفتارهای سـوء، مسـایل 
عاطفـی و روانـی، مسـایل سیاسـی، مدیریـت زمـان، مسـایل 
سـازگاری  مشـکالت  اقتصـادی،  و  مالـی  مسـایل  ارتباطـی، 
اولیـه در ابتـدای ورود به دانشـگاه، رویکرد نگرشـی ناسـازنده 
به رشـته و شـغل کشـاورزی، و بـروز خصایل منفی شـخصیتی 
ارایـه شـده اسـت. از ایـن بیـن بیشـترین فراوانـی بـه حیطـه 
مسـایل جسـمی و تغذیـه و کمتریـن فراوانی به حیطه مسـایل 

4

5

6

7

8

اختالفات فرهنگی 
و طبقه اجتماعی - 

اقتصادی

دوست یابی

علمی- تحصیلی

رفتار سوء

ارتباط با جنس 
مخالف

مورد بعدی از نظر اخالقی و اداب و معاشرت بود که گفته می شد در سال های اول چون آشنایی الزم وجود ندارد هم اتاقی شدن 
با برخی از افراد موجب ایجاد برخی عادات نامناسب و زشت در آنها شده است و تاثیرات نامطلوبی بر آنها گذاشته است برای مثال 
برخی افراد دارای روحیه آرام بوده و هم اتاق شدن با افراد با روحیه پرخاشگرانه و تند خو به آنها ضربه های روحی زیادی زده است. 
مورد دیگری که مصاحبه ها دیده می شد اختالفات فرهنگی و مالی بین دانشجویان بود که معمواًل برخی از دانشجویان از قشر ضعیف 
جامعه با وضعیت نامطلوب وارد دانشگاه شده و دانشگاه پشتوانه مالی محکمی را برای آنان فراهم نمی کند به همین دلیل دانشجو 
همیشه به فکر مشکالت مادی و اختالف سطح بین داشنجویان است که خود می تواند باعث کاهش انگیزه و تاثیرات نامطلوب بر 

احساسات و روحیات دانشجو داشته باشد. 

همچنین از نظر فرهنگی تغییر پیدا کردن دوستان دانشجویان پس از ورود به دانشگاه بوده به عنوان نمونه یکی از دانشجویان 
بیان کرده که قبل از ورود به دانشگاه دارای دوستان خاصی بوده که پس از ورود به دانشگاه رابطه او با این دوستان کم شده و دوستانی 

با سطح فرهنگ و دانش باالتر پیدا کرده و تغییرات اخالقی مثبت فراونی در او بوجود آمده است. 

موضوع بعدی در زمینه علمی با آن مواجه شدم تاثیر برخورد اساتید با دانشجو بوده که بارها در مصاحبه ها توسط دانشجویان 
ذکر شده، بنا به اینکه برخی اساتید دارای جهت گیری نسبت به برخی دانشجویان هستند و نسبت به برخی از انها کم لطفی می 
و  باالتر  نمرات  درگرفتن  پیشرفت  و  باالتر  نمره  آوردن  بدست  در  کردن  سعی  از  شدیدًا  و  شده  آنها  سرخوردگی  باعث  که  کنند 
تاثیر زیادی در نمره آنها ندارد و حس رقابت  آنها  اند که خواندن و نخواندن  ناامید شده و گفته  یادگیری دروس برخی اساتید 
درسی را به شدت در آنها کاهش داده است و گفته اند شخص و نهادی وجود ندارد که به این وضع سر و سامان دهد یا نظارت 

جدی و موثر داشته باشد.

عامل بعدی که عالوه بر تاثیرات روحی خطرات جسمی را به همراه دارد دخانیات می باشد که به کرار در محیط خوابگاه مشاهده 
شده است که برخی از دانشجویان با مواجه شدن با این صحنه ها اقدام به تغییر اتاق نموده و خود را کنار کشیده اند برخی نیز با 
داشتن زمینه روحی نامناسب فریب خورده و به دام اعتیاد و استعمال دخانیات افتاده اند یکی از دانشجویان در مصاحبه خود گفته 
با اینکه هیچ گونه استعمال دخانیاتی نداشته ام پس از مدتی که با افرادی که سیگار استعال می کردند همنشین بودم احساس نوعی 
وابستگی  به دود پیدا کرده  است به طوری که با کشیدن سیگار از سوی سایرین  نوعی آرامش در وی بوجود آمده است مورد بعدی که 
در استعمال دخانیات وجود داشت این بود که افراد به دلیل ترم آخر بودن و به دلیل احترام و نوعی رفاقت که در بین فرد با سایرین 
بوجود آمده بود در محیط خوابگاه و در اتاق میزبان افرادی  بودن که استعمال دخانیات برای آنها امری عادی بوده و آنها جز رنج 

بردن و تحمل کردن چاره دیگری نداشته اند .

مورد بعدی رابطه دختر و پسر در دانشگاه بود که برخی از دانشجویان گفته اند که فاصله گرفتن از محیط خانواده و آزادی بوجود 
آمده از محدودیت های خانه و همچنین تنهایی که در آنها بوجود امده موجب شده خیلی از اعتقادات زیر پا گذاشته و به ایجاد رابطه 
یا دوستی با جنس مخالف شوند. خیلی ها گفته اند که در انتخاب این دوستی ها فریب خورده اند و صدمات روحی زیادی دیده اند که 
برخی از انها تا حد افسردگی پیش رفته اند. برخی از دانشجویان نیز به ایجاد این رابطه ها به عنوان سرگرمی و نوعی تعامل اجتماعی 

نگاه کرده اند و بی خبر از احساس فرد مقابل به بازی با او پرداخته اند که صدمات جدی را به طرف مقابل وارد کرده اند.

ادامه جدول 1

پیامدهای رفتاری برنامه درسی ...
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شماره 29، تابستان 93

می شـود.  مربـوط  سیاسـی 
یـا  شـده  کسـب  قابلیت هـای  و  مهارت هـا   ،3 جـدول  در    
مثبـت  اثرهـا  عنـوان  بـه  پاسـخگویان  توسـط  شـده  تقویـت 
برنامـه درسـی پنهـان در 17 حیطه موضوعی همـراه با کدهای 
تشـکیل دهنده هـر حیطه، شـامل مدیریت زمـان و انجام امور 
روزمـره، مدیریـت تحصیلـی، خریـد مایحتـاج روزمـره و اقالم 
مـورد نیـاز، مدیریـت عواطـف و احساسـات )هـوش عاطفـی(، 
ارتقـای روابـط اجتماعـی، تقویـت قـدرت سـخنوری و مهارت 

باورهـای  تعمیـق  و  پاالیـش  محـاوره ای(،  و  )رسـمی  زبانـی 
مذهبی، آشـنایی با پیامدهـای رفتارهای پرخطـر و نابهنجار، 
کسـب  و  شـغلی  جهت گیـری  مالـی،  و  اقتصـادی  مدیریـت 
مهارت های کسـب وکار، ارتقای سـواد جغرافیایـی و فرهنگی، 
آشـنایی بـا محصـوالت هنـری، خودیابـی از طریـق شناسـایی 
و رفـع خصایـص منفـی شـخصیتی، کسـب و ارتقـای معلومات 
اداری،  ارتقـای سـواد  پویـا،  بهبـود سـبک زندگـی  سیاسـی، 
و تمریـن مسـئولیت پذیری و اسـتقالل جهـت تکامـل و بلـوغ 

ردیف

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10
11

12

13

14

فراوانی
n=40

19
13

40

17

38

22

39

11
14

33
26

35

34

15

درصد

47/5
32/5

100

42/5

95

55

97/5

27/5
35

82/5
65

87/5

90

37/5

حیطه موضوعی 

قومیت گرایی
مسایل دینی و مذهبی

مسایل جسمی و تغذیه 

مسایل اجتماعی

مسایل علمی و تحصیلی

قرار گرفتن در معرض 
رفتارهای سوء 

مسایل عاطفی و روانی

مسایل سیاسی
مدیریت زمان

مسایل ارتباطی
مسایل مالی و اقتصادی

مشکالت سازگاری 
اولیه در ابتدای ورود به 

دانشگاه
رویکرد نگرشی ناسازنده 

به رشته و شغل 
کشاورزی

بروز خصایل منفی 
شخصیتی

شرح هر موضوع )کدهای نمایای توصیف گر(

همگرایی درون قومیتی و واگرایی برون قومیتی با توجه به تنوع قومیتی دانشجویان 
مباحث درون و بین مذهبی بین دانشجویان، قرار گرفتن در معرض شک و شبهات دینی، فرقه های 

ضاله و باورهای ضددینی و سکوالر و الئیک، تضعیف برخی از اعتقادات و باورهای مذهبی 
تغذیه  گزینه های  محدودیت  دیگران،  با  رفتار  انواع  و  مختلف  بهداشتی  و  غذایی  آداب  با  افراد 

متناسب با ذایقه، مطلوب نبودن شرایط بهداشتی، بیماری 
تفاوت فرهنگی و منزلت اجتماعی و اقتصادی دانشجویان، احساس نابرابری ناشی از قشربندی 

درون دانشجویان 
رواج درس نخواندن و شب امتحانی بودن، تبعیض و سوگیری برخی اساتید، عدم اثربخشی سبک 

مطالعه، بی عالقگی به رشته تحصیلی، کاهش انگیزه ادامه تحصیل
همانند مصرف دخانیات و پیدایش زمینه های اعتیاد، سوء  مصرف مواد، ناسزاگویی، روابط ناسالم، 

آرایش و پوشش نامناسب و غیره
عدم کنترل خانواده و در نتیجه آزادی بیشتر اما کنترل نشده، اضطراب و  افسردگی، استرس، کاهش 

اعتماد به نفس بویژه در رویارویی با افراد برتر یا موفق تر، خو گرفتن به تنهایی و انزوا
درگیر شدن در جدل ها و مباحث سیاسی روز در بین دانشجویان و گروه بندی های سیاسی 

افراط و تفریط در سرگرمی، مطالعه و غیره، زیاد شدن زمان خواب، دیر بیدار شدن، آماده نکردن به 
موقع تکالیف و محول کردن آنها به آخر دوره، افزایش بی نظمی

ارتباط با جنس مخالف، دوست یابی احساسی، همنوایی با دوستان ناباب، عدم توان ارتباط موثر 
در  ناتوانی  دانشجویی،  وام های  نبودن  کافی  خانواده،  کمک  بودن  ناکافی  خانواده،  به  وابستگی 

تخصیص مناسب موجودی، افزایش ولخرجی و عدم مدیریت اقتصادی  
فاصله گرفتن از خانواده و مسایل عاطفی ناشی از آن، خال عاطفی ناشی از پیدا نکردن دوستان 
مناسب،  محدودیت های زبانی یا گویشی، دشوار عادت کردن به محیط خوابگاه و تغذیه و عدم آشنایی با 

شرایط تحصیل در دانشگاه و مشروط شدن در نیمسال اول 
نبودن  اول  اولویت  کشاورزی،  رشته های  به  کنکوری  رتبه  لحاظ  به  ضعیف تر  متقاضیان  ورود 
سایر  به  نسبت  کشاورزی  رشته های  پایین تر  جایگاه  کنکور،  رشته  انتخاب  در  کشاورزی  رشته های 
رشته های تحصیلی، وجود حجم زیادی دانش آموخته بیکار کشاورزی، جایگاه نه چندان مطلوب شغل 
کشاورزی در جامعه، دشوار و پردردسر بودن شغل کشاورزی، دشواری یافتن شغل در بخش کشاورزی، 
دشواری تامین منابع و امکانات برای کارآفرینی در بخش کشاورزی، درآمد باال نداشتن در آینده، عدم 
ضرورت داشتن مدرک کشاورزی برای موفقیت کاری در این بخش،  ناامیدی نسبت به شغل دولتی به 

دلیل نداشتن رابطه، کاهش انگیزه برای ایجاد خوداشتغالی به دلیل نداشتن منابع و امکانات
در  ضعف  و  شخصیت  دوگانگی  ایجاد  اطرافیان،  به  نسبت  شدن  زودرنج  و  حساسیت  افزایش 
اعتماد بی جا،  از  اثر تجارب منفی ناشی  نا آشنا در  افراد  به  ایجاد حس بدبینی نسبت  تصمیم گیری، 
نقش بازی کردن و دورویی در رویارویی با افراد مختلف برای پیشبرد هدف ها و تامین منافع، جوگیرشدن 

در موقعیت های گروهی

جدول 2- چالش ها و مسایل رفتاری تجربه شده توسط پاسخگویان: اثرات ناسازنده برنامه درسی پنهان 
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شـخصیت ارایـه شـده اسـت. در ایـن بیـن، بیشـترین فراوانی 
بـه تاثیـرات حیطـه موضوعـی "مدیریـت زمـان و انجـام امـور 
روزمره" اسـت که شـامل "منظم و مرتب شـدن، کسـب توانایی 
برنامه ریـزی و اسـتفاده بهینـه از زمـان، تـوازن برقـرار کـردن 
بیـن امـور درسـی و غیردرسـی و اولویت بنـدی کارهـا" اسـت. 
کمتریـن فراوانـی نیـز به حیطـه موضوعـی "خودیابـی از طریق 
شناسـایی و رفـع خصایـص منفـی شـخصیتی" برمی گـردد کـه 
از کدهـای "شـناخت بیشـتر خویـش و آشـنایی بـا نقـاط ضعف 

و قـوت خـود، کاهـش حـس خـود برتربینـی و غـرور کاذب و 
تواضـع و فروتنـی نسـبت بـه دیگـران، از بین رفتـن حس خود 
نمایی و سبکسـری، پائین آوردن سـطح توقعـات و واقع گرایی 
و  خریـد  ازدواج،  شـغل،  انتخـاب  ماننـد  مختلـف  مسـائل  در 
پرهیـز از اعتمـاد بیجـا و سـاده لوحانه و احتیـاط در برخـورد با 
دیگـران بویـژه افـراد نـا آشـنا، ریختـن تـرس و دلهره ناشـی از 
تنهایـی در غیـاب چتـر حمایتـی خانـواده در هنـگام تحصیل" 

شـکل گرفته اسـت.  

جدول 3- چالش ها و مسایل رفتاری تجربه شده توسط پاسخگویان: اثرات ناسازنده برنامه درسی پنهان 

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

مهارت ها و قابلیت ها

مدیریت زمان و انجام 
امور روزمره 

مدیریت تحصیلی

خرید مایحتاج روزمره و 
اقالم مورد نیاز  

مدیریت عواطف و 
احساسات )هوش 

عاطفی( 

ارتقای روابط اجتماعی 

تقویت قدرت سخنوری 
و مهارت زبانی )رسمی و 

محاوره ای(
پاالیش و تعمیق باورهای 

مذهبی 

آشنایی با پیامدهای 
رفتارهای پرخطر و 

نابهنجار 
مدیریت اقتصادی و مالی 

جهت گیری شغلی و کسب 
مهارت های کسب وکار 

شرح هر موضوع )کدهای نمایای توصیف گر(

منظم و مرتب شدن، کسب توانایی برنامه ریزی و استفاده بهینه از زمان، توازن برقرار کردن بین امور 
درسی و غیردرسی، اولویت بندی کارها

اصالح سبک مطالعه برای یادگیری موثر از طریق مطالعه گام به گام و تدریجی در طول سال تحصیلی، 
یاداشت برداری و خالصه برداری، مطالعه کتاب درسی معرفی شده در کنار جزوه ها، تغییر رشته تحصیلی 

برای مقطع کارشناسی ارشد
خرید به مقدار مورد نیاز، مارک های مناسب در هر گروه کاالیی، گرفتن تخفیف و چانه زنی در هنگام خرید، 
دقت در تاریخ مصرف و مواد تشکیل دهنده کاالها، خرید محصوالت الکترونیکی از فروشگاه های معتبر و ارایه 

دهنده خدمات پس از فروش، اولویت بندی بین خرید کاالهای مشابه بر حسب معیارهای چندگانه
افزایش حس همدلی با دیگران، مهرورزی و بروز بجای احساسات مثبت، کنترل خشم و عصبانیت 
خود و حفظ خونسردی و آرامش در شرایط مختلف، کسب روحیه شادی و نشاط در زندگی، کسب توانایی 
نه گفتن بجا، پرهیز از قضاوت زود هنگام در مورد دیگران، کسب روحیه ی قدرشناسی نسبت به اطرافیان 
بویژه خانواده، کاهش چشم و هم چشمی و تقلید کورکورانه از دیگران، پرهیز از حسادت ورزی نسبت به 

دیگران به دلیل پی بردن به تفاوت افراد
ارتباط با جنس مخالف، دوست یابی، افزایش تمایل به مشورت با دیگران، احترام گذاشتن به عقاید و 
نظرات دیگران، درک و تحمل تنوع و اختالف نظر، افزایش مهارت و انگیره کار گروهی، الگو برداری مثبت، 
مشاوره دادن به دیگران، افزایش روابط عمومی، موقعیت سنجی در انجام رفتار یا واکنش به رفتار دیگران، 

آشنایی با نحوه مشارکت در تشکل های مردم نهادی اجتماعی
ارتقـای توانایـی سـخنوری و فـن بیـان در محافل علمی و جمع هـای خصوصی، اصالح گویش رسـمی 

یش خو

جمعی،  مذهبی  مراسم  در  شرکت  مختلف،  مذاهب  و  اسالم  تاریخ  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب 
اعتقادات مذهبی، درک  از  و آموزه های دینی در عمل، فراگیری نحوه دفاع منطقی  تعالیم  به  پایبندی 

شباهت ها و تفاوت های مذهبی با سایر مذاهب و ادیان، پی بردن به فلسفه عبادت
نظیر مصرف دخانیات و مواد مخدر، روابط نامشروع و ناسالم با جنس مخالف، دزدی و تقلب، پوشش و 

گویش نامناسب، رفتن به پارتی ، دوستی  اینترنتی 

صرفه جویی، پس انداز، وام گرفتن، تخصیص موجودی، رعایت اموال عمومی و بیت المال
شغلی  فرصت های  برای  نیاز  مورد  شرایط  خصوصی،  و  دولتی  بخش  در  کار  فرصت های  با  آشنایی 
مختلف، مراحل و امکانات اولیه مورد نیاز برای راه اندازی کسب وکار شخصی، شیوه راه اندازی تعاونی، 
کشاورزی  تولیدی  مدیریت  و  راه اندازی  نحوه  کار،  نیروی  مدیریت  محصوالت،  فروش  و  بارازیابی  نحوه 
با  و آشنایی  رایانه  با  کار  ارایه خدمات فضای سبز،  و  و غیره  زنبور عسل، شترمرغ،  قارچ،  نظیر پرورش 
نرم افزارهای تخصصی، امور حسابداری، مدیریت پروژه، نوشتن طرح توجیهی، آماده شدن برای مصاحبه 
شغلی، شرکت در مناقصه ها، نحوه و شرایط گرفتن وام، شرایط بیمه، تعهدات کارگر و کارفرما، شرکت های 

ارایه کننده نهاده، مراکز بازاری  

فراوانی
n=40

38

22

25

22

31

20

18

19

22
11

درصد

95

55

62/5

55

77/5

50

45

47/5

55
27/5

پیامدهای رفتاری برنامه درسی ...
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  در جـدول4  فراوانـی منابـع مختلـف اثرهـا رفتـاری برنامه 
محیـط  در  دانشـجویان  بـا  تعامـل  شـامل  پنهـان،  درسـی 
دانشـگاه، تعامـل با هیـات علمـی، یادگیری تجربی شـخصی، 
محیط خوابگاه، تعامل با کارکنان و کادر اداری دانشـگاه، امور 
فوق برنامـه، مشـارکت و عضویـت در تشـکل های دانشـجویی، 
حضـور در مسـجد و نشسـت هـای مذهبـی، حضـور در جامعه 
پیرامـون دانشـگاه، و جـو و فضـای علمی، فرهنگی و سیاسـی 

حاکـم در دانشـگاه ارایه شـده اسـت. 
بــا  تعامــل  بــه  فراوانــی  بیشــترین  اســاس،  ایــن  بــر 
ــی،  ــروه آموزش ــب گ ــگاه در قال ــط دانش ــجویان در محی دانش
یــا  دانشــجویان هم شــهری  بــا  تعامــل  کالس هــای درس، 
تعامــل  آن،  از  بعــد  برمی گــردد.  هم جنــس  یــا  هم قومــی 
ــا  ــا همدیگــر و ب ــا هیــات علمــی و مناســبات هیــات علمــی ب ب

ــخصی از  ــی ش ــری تجرب ــرار دارد. یادگی ــجویان ق ــر دانش دیگ
طریــق مطالعــه، مشــاهده و بازاندیشــی در تجــارب کســب 

شــده در مرتبــه ســوم قــرار دارد. 
حضــور در جامعــه پیرامــون دانشــگاه و نیــز جــو و فضــای 
منابــع  دانشــگاه  بــر  حاکــم  سیاســی  و  فرهنگــی  علمــی، 
فراوانــی  از  بالنســبه  کــه  هســتند  دیگــری  الهام بخــش 
ــم  ــی حاک ــای کل ــر فض ــه اگ ــرای نمون ــد. ب ــری برخوردارن کمت
دانشــجویان  قاعدتــًا  باشــد،  سیاســی  دانشــگاه  یــک  بــر 
ــوند  ــب می ش ــی ترغی ــور سیاس ــه ام ــن ب ــه پرداخت ــبت ب نس
و  انضبــاط  بــه  آموزشــی  گــروه  یــا  دانشــگاه  یــک  اگــر  و 
ــی  ــو علم ــًا ج ــد و اصطالح ــروف باش ــی مع ــخت گیری علم س
ــای  ــر تالش ه ــجویان ب ــی رود دانش ــار م ــد، انتظ ــم باش حاک

علمــی خــود بیافزاینــد.

11

12

13

14

15

16

17

23

12

5

10

17

23

19

57/5

30

12/5

25

42/5

57/5

47/5

ارتقای سواد جغرافیایی و 
فرهنگی 

آشنایی با امور هنری 

خودیابی از طریق 
شناسایی و رفع خصایص 

منفی شخصیتی

کسب و ارتقای معلومات 
سیاسی

بهبود سبک زندگی پویا 

ارتقای سواد اداری 

تمرین مسئولیت پذیری 
و استقالل جهت تکامل و 

بلوغ شخصیت

آشنایی با آداب و رسوم فرهنگ و قومیت های دیگر )ترکمن ها، کردها، آذری ها، مازنی ها، تالشی ها، 
با  آشنایی  کشور،  سطح  در  تاریخی  مکان های  و  اقوام  جغرافیایی  پراکنش  با  آشنایی  غیره(،  و  بلوچ ها 

مفاخر فرهنگی و علمی
آشنایی با موسیقی ایرانی و غربی، پیگیری سینمای ایران و جهان، آشنایی با بازی های رایانه ای، آشنایی 
با شعر و ادبیات کالسیک و نو فارسی، مطالعه رمان های شناخته شده خارجی، آشنایی با سایت های خبری 

و فرهنگی معتبر، آشنایی با جنگ نرم از طریق محصوالت فرهنگی و رسانه ای، پیگیری یک رشته هنری
شناخت بیشتر خویش و آشنایی با نقاط ضعف و قوت خود، کاهش حس خود برتربینی و غرور کاذب و 
تواضع و فروتنی نسبت به دیگران، از بین رفتن حس خود نمایی و سبکسری، پائین آوردن سطح توقعات 
و واقع گرایی در مسائل مختلف مانند انتخاب شغل، ازدواج، خرید و..، پرهیز از اعتماد بیجا و ساده لوحانه 
و احتیاط در برخورد با دیگران بویژه افراد نا آشنا، ریختن ترس و دلهره ناشی از تنهایی در غیاب چتر 

حمایتی خانواده در هنگام تحصیل 
سطح  در  کشورها  سایر  با  کشور  سیاسی  مناسبات  سیاسی،  جریان های  و  جناح ها  با  آشنایی 
انتخابات،  و روندهای سیاسی داخلی نظیر  با فعالیت سیاسی، مناسبت ها  بین المللی، مسایل مرتبط 
انتقاد،  و  نقد  حدود  و  سیاسی  خط قرمزهای  اسالمی،  جمهوری  نظام  در  دولت  و  حکمرانی  ساختار 

جهت گیری خبرگزاری های سیاسی مختلف
ارتقای مهارت های مربوط به تغذیه )رژیم غذایی سالم(، کسب مهارت ورزشی خاص، مراقبت جسمانی 
و رعایت بهداشت و سالمت فردی، افزایش تمایل به رفت وآمد و مسافرت، پرکردن اوقات فراغت با تنوع 

بخشی به کارهای روزانه
مراحل  اداری،  مکاتبه  نحوه  با وظایف سازمان های مختلف،  آشنایی  مقررات،  و  قوانین  با  آشنایی 

انجام امور اداری
افزایش روحیه تغییر و تنوع طلبی در زمینه های مختلف همانند وضع ظاهری، افزایش روحیه کنجکاوی 
و پرسشگری و جویش اطالعات در زمینه های گوناگون، افزایش اعتماد به نفس و خوداتکایی و استقالل 
فکری و شخصیتی در نتیجه کسب تجارب موفق و شناسایی استعدادها، افزایش صبر و تحمل و بردباری 
در برابر مشکالت، افزایش پیشتکارو اراده، آشنایی با نیازها و مسایل جنسی، رغبت و احساس آمادگی 
برای ازدواج و تشکیل خانواده، مسئولیت پذیری بیشتر نسبت به اعمال و رفتار خود، افزایش قدرت تجزیه 

و تحلیل و تصمیم گیری منطقی

ادامه جدول3
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بحث و نتیجه گیری
و  پنهـان  درسـی  برنامـه  جایـگاه  و  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا 
مطالعـه کمتـری کـه در ایـن خصـوص در حـوزه آمـوزش عالـی 
اثرهـا  شناسـایی  هـدف  بـا  کیفـی  تحقیـق  ایـن  کشـاورزی، 
برنامـه درسـی پنهـان در آموزش عالی کشـاورزی در دانشـگاه 
در  شـد.  انجـام  گـرگان  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  علـوم 
اولیـن مرحلـه بـه پـردازش اطالعـات برآمـده از مصاحبه هـا، 
دسـته بندی و پاالیـش آنها بر اسـاس مضمون پرسـش کلیدی 
ارتبـاط  مذهبـی،  زبانـی،  قومیتـی-  شـامل  بخـش  چنـد  بـه 
 – بیـن دانشـجویان، اختالفـات فرهنگـی و طبقـه اجتماعـی 
و  سـوء،  رفتـار  تحصیلـی،  علمـی-  دوسـت یابی،  اقتصـادی، 

ارتبـاط بـا جنـس مخالـف اقـدام شـد. 
در  در  پنهـان  درسـی  برنامـه  بـا  مرتبـط  اثرهـا  از  برخـی 
تغییـر رفتـار و کسـب مهـارت و صالحیت های مختلف توسـط 

و  مثبـت  دیگـر  برخـی  و  ناخواسـته  یـا  منفـی  دانشـجویان، 
مطلـوب اسـت. ایـن موضـوع در تحقیقـات پیشـین هـم مورد 
تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت، هـر چنـد برخـی محققان بیشـتر به 
اثرهـا ناسـازنده برنامـه درسـی پنهـان پرداخته انـد )تقی پـور 
و غفـاری، 1388؛ علیخانـی و مهـر محمـدی، 1384؛ فتحـی 
اکبریـان،  و  کشـتی آرای  1385؛  چوکـده،  واحـد  و  واجـارگاه 
2004؛  وسـیال،  لمـپ  2013؛  دیگـران،  و  هوپمـن  1389؛ 

 .)1998 ویـر، 
و  چالش هـا  تحقیـق،  نتایـج  اسـاس  بـر  همین راسـتا،  در 
مسـایل رفتـاری تجربه شـده توسـط پاسـخگویان کـه می توان 
آنهـا را اثرهـا ناخواسـته یـا منفی برنامه درسـی پنهـان قلمداد 
نمـود در 14 حیطـه موضوعـی، شـامل قومیت گرایـی، مسـایل 
دینی و مذهبی، مسـایل جسـمی و تغذیه، مسـایل اجتماعی، 
مسـایل علمـی و تحصیلـی، قـرار گرفتـن در معـرض رفتارهای 

جدول 4- فراوانی منابع اثرات رفتاری برنامه درسی پنهان 

ردیف

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

منابع

رفتار دانشجویان در 
محیط دانشگاه 

رفتار و برخورد اساتید 

یادگیری تجربی شخصی
محیط خوابگاه 

تعامل با کارکنان و کادر 
اداری دانشگاه

امور فوق برنامه 

مشارکت و عضویت در 
تشکل های دانشجویی

حضور در مسجد و محافل 
مذهبی

حضور در جامعه پیرامون 
دانشگاه

جو و فضای علمی، 
فرهنگی و سیاسی حاکم 

در دانشگاه

توصیف گرها

مشاهده رفتار دانشجویان و تعامل آنها با همدیگر و دیگران در کالس های درس، گروه آموزشی و محیط 
دانشگاه به صورت گروه هم کالسی، هم رشته ای، هم جنسی، هم قومی یا هم شهری، استفاده از دیدگاه ها و 

تجارب و آموزه ها و معلومات دیگران
شخصیت و رفتار اساتید، مناسبات و رفتار اساتید با همدیگر و با دیگر دانشجویان، تجربه همکاری با 
اساتید در قالب پروژه ها، مشاوره و گفتگوی دوجانبه یا گروهی، تجارب سایر دانشجویان از تعامل با اساتید

از طریق مطالعه آزاد، اینترنت، بازاندیشی تجارب خویش
زندگی خوابگاهی و تعامل با دانشجویان هم اتاقی در خوابگاه و مدیریت امور شخصی در تعامل گروهی 
با هم اتاقی  ها یا دوستان هم رشته ای و هم شهری )بحث های گروهی، کار گروهی، تماشای فیلم، سرگرمی 

و بازی و غیره( 
شخصیت، رفتار و برخورد کارکنان و مدیریت با دانشجویان و اساتید و همدیگر، کارایی و نحوه اجرای 

قوانین و مقررات 
از طریق حضور در مسابقات، کارگاه های آموزشی، جشنواره ها و نمایشگاه ها، بازدیدهای فرهنگی و 

غیره برگزار شده توسط امور فرهنگی و دانشجویی، گروه های اموزشی و مرکز مشاوره و غیره
مشارکت در برنامه های تشکل های دانشجویی، مباحث سیاسی، فرهنگی و علمی و کارگروهی و تیمی 
نظیر برگزاری محافل بحث سیاسی و عقیدتی، انجام پژوهش و آموزش از طریق برگزاری کارگاه، انتشار 

نشریه، برگزاری همایش و اجرای پروژه های علمی، بازدیدها و غیره
مشارکت گروهی در انجام تعالیم و امور مذهبی، بحث های عقیدتی و سیاسی، تعامل با روحانیون و 

همکاری با گروه های مذهبی و عقیدتی
از طریق رفت و آمد برای تهیه مایحتاج و خرید و دریافت خدمات، کار پاره وقت یا کار پاره وقت، انجام 

امور اداری مربوطه، بازدیدهای علمی و تحقیقاتی
فضای  علمی،  انضباط  و  سخت گیری  میزان  دانشگاه،  بودن  سیاسی  میزان  و  حاکم  سیاسی  جریان 
فرهنگی دانشگاه نظیر پوشش و برگزاری رویدادهای فرهنگی، جایگاه اجتماعی و رابطه دانشگاه با جامعه 
پیرامون، امکانات و زیرساخت ها و تسهیالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی و میزان جهانشهریت )حضور 

دانشجویان از مناطق و اقوام مختلف کشور(، کیفیت اینترنت 

فراوانی
n=40

40

38

34
31

25

22

18

11

10

5

درصد

100

95

90
77/5

62/5

55

45

27/5

25

12/5
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سـوء، مسـایل عاطفـی و روانـی، مسـایل سیاسـی، مدیریـت 
زمـان، مسـایل ارتباطی، مسـایل مالی و اقتصادی، مشـکالت 
سـازگاری اولیـه در ابتـدای ورود به دانشـگاه، رویکرد نگرشـی 
ناسـازنده بـه رشـته و شـغل کشـاورزی، و بـروز خصایـل منفی 
شـخصیتی ارایه شـده اسـت. از این بیـن بیشـترین فراوانی به 
حیطـه مسـایل جسـمی و تغذیـه و کمتریـن فراوانی بـه حیطه 
در  اثرهـا  ایـن  از  برخـی  می شـود.  مربـوط  سیاسـی  مسـایل 
تحقیقـات دیگـر نیـز مورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت )علیخانی 
واحـد چوکـده،  و  واجـارگاه  فتحـی  و مهـر محمـدی، 1384؛ 

1385؛ کشـتی آرای و اکبریـان، 1389(. 
یـا  قابلیت هـای کسـب شـده  و  از طـرف دیگـر، مهارت هـا 
مثبـت  اثرهـا  عنـوان  بـه  پاسـخگویان  توسـط  شـده  تقویـت 
برنامـه درسـی پنهـان در 17 حیطه موضوعی همـراه با کدهای 
انجـام  و  زمـان  مدیریـت  شـامل  حیطـه،  هـر  تشـکیل دهنده 
امـور روزمـره، مدیریـت تحصیلـی، خریـد مایحتـاج روزمـره 
و احساسـات )هـوش  نیـاز، مدیریـت عواطـف  مـورد  اقـالم  و 
عاطفـی(، ارتقـای روابـط اجتماعـی، تقویت قدرت سـخنوری 
تعمیـق  و  پاالیـش  محـاوره ای(،  و  )رسـمی  زبانـی  مهـارت  و 
باورهـای مذهبـی، آشـنایی بـا پیامدهـای رفتارهـای پرخطـر 
و نابهنجـار، مدیریـت اقتصـادی و مالـی، جهت گیـری شـغلی 
و کسـب مهارت هـای کسـب وکار، ارتقـای سـواد جغرافیایـی و 
فرهنگـی، آشـنایی بـا محصـوالت هنـری، خودیابـی از طریـق 
شناسـایی و رفـع خصایـص منفی شـخصیتی، کسـب و ارتقای 
معلومـات سیاسـی، بهبـود سـبک زندگـی پویـا، ارتقای سـواد 
اداری، و تمریـن مسـئولیت پذیری و اسـتقالل جهـت تکامل و 

بلـوغ شـخصیت شناسـایی و توصیـف شـد. 
ایـن اثرها که بـه حیطه های مختلف رفتـاری اعم از عاطفی 
)سـعیدی  بینشـی  دانشـی،   ،)1389 همـکاران،  و  )بیان فـر 
رضوانـی، 1380( و عملکـردی یـا رفتـار بـروز یافتـه )تقی پـور 
و  قابلیت هـا  نمایـای  بیشـتر  مربوطنـد،   )1388 غفـاری،  و 
مهارت هایـی اسـت کـه پیشـتر برخـی از محققـان از آن تحـت 
صالحیت هـای  زندگـی،  و  اجتماعـی  هـای  مهـارت  عنـوان 
عمومـی )علـی بیگـی و بارانـی، 1392؛ حجـازی و مشـهدی، 
و  )شـارع پور  کانونـی   ،)1999 دیگـران،  و  فیلـد  بـل  1386؛ 
همـکاران، 1380(، تربیـت ارزشـی )کاظمی و مهـرام، 1386( 
نـام   )1386 )فاضلـی،  دانشـجویی  جامعـه  زندگـی  سـبک  یـا 
مثابـه  بـخ  پنهـان  درسـی  برنامـه  اسـاس،  ایـن  بـر  برده انـد. 

بخـش ناپیـدای کـوه یـخ تاثیـرات و تغییـرات دانشـجویان در 
هنـگام تحصیـل اسـت که نقش مهمـی را بر شـکل گیری هوش 
عاطفـی، فرهنگـی و اجتماعـی و شـخصیت و اجتماعی شـدن 
دوبـاره دانشـجو پـس از دانش آموختگـی و ورود بـه جامعـه و 

بـازار کار دارد.
برمی آیـد،  پنهـان  درسـی  برنامـه  تعاریـف  از  چنانچـه 
چندگانگـی  منشـا  و  منابـع  از  برنامـه  ایـن  از  ناشـی  تاثیـرات 
دارد )کاظمـی و مهـرام، 1386؛ بیان فـر و همـکاران، 1389؛ 
کشـتی آرای و اکبریـان، 1389؛ ورن، 1999؛ پورتلـی، 1993؛ 
بـا  نیـز  تحقیـق  ایـن  در  موضـوع  ایـن   .)1997 سـکلتون، 
شناسـایی منابـع مختلـف اثرها رفتـاری برنامه درسـی پنهان، 
شـامل تعامـل بـا دانشـجویان در محیـط دانشـگاه، تعامـل بـا 
هیـات علمـی، یادگیـری تجربـی شـخصی، محیـط خوابـگاه، 
تعامـل بـا کارکنـان و کادر اداری دانشـگاه، امـور فوق برنامـه، 
دانشـجویی، حضـور در  و عضویـت در تشـکل های  مشـارکت 
مسـجد و نشسـت هـای مذهبـی، حضـور در جامعـه پیرامـون 
دانشـگاه، و جـو و فضـای علمـی، فرهنگـی و سیاسـی حاکـم 
در دانشـگاه مـورد تایید قـرار گرفـت. بنابراین می تـوان نتیجه 
گرفـت، نـه تنهـا کالس هـای درس، بلکـه کلیـه عناصـر موجود 
تغییـرات  در  می تواننـد  آن  پیرامـون  محیـط  و  دانشـگاه  در 

باشـند.  رفتـاری دانشـجویان سـهیم 
روی همرفته، نتایج تحقیق حاکی از تاثیرات برنامه درسی 
و  برداشت  دانش،  به  دانشجویان  دستیابی  و  یادگیری  بر 
و  معمول  درسی  برنامه های  در  که  است  خاصی  مهارت های 
رسمی کمتر دیده شده است. این نتایج نشان دهنده تاثیرات 
و  یادگیری صریح و ضمنی4   بر  پنهان  برنامه درسی  چندگانه 
خاصی  مهارت های  و  بینش  دانش،  به  دانشجویان  دستیابی 
با  است.  شده  دیده  کمتر  رسمی  درسی  برنامه  در  که  است 
توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت دانشگاه به عنوان 
یک محیط اجتماعی با تعامالت چندگانه فراتر از کالس درس 
می تواند بیشترین تاثیر را بر دانشجویان به عنوان افراد حاضر 

در این محیط داشته باشد. 
کالس های  خوابگاه،  درس،  کالس های  بر  عالوه  بواقع 
مختلف  واحدهای  و  دانشجویی  تشکل های  فوق برنامه، 
مقام  نهاد  مسجد،  دانشجویی،  مشاوره  مرکز  نظیر  دانشگاه 
معظم رهبری در دانشگاه، بسیج، شورای صنفی و انجمن های 
سلف  در  دانشجویان  حضور  زمان  نیز  و  دانشجویی  علمی 
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سرویس و وسیله نقلیه و غیره، تعامالت بین خود دانشجویان، 
و بین آنها و اعضای هیات علمی )فراتر از کالس درس( و نیز 
خارج  تعامالت  همچنین،  و  دانشگاه  مدیران  و  کارمندان 
دانشگاه می تواند به عنوان منبع و فرصتی برای یادگیری عمل 
نتایج تحقیق  این  بر  کند )چندگانگی منابع یادگیری(. عالوه 
ناشی  یادگیری  و  رفتاری  تغییرات  تنوع  و  گوناگونی  از  حاکی 
و  بر خالف کالس های درس  که  پنهان است  برنامه درسی  از 
ابعاد مختلف شخصیتی دانشجویان را  برنامه درسی رسمی، 

شامل می شود )چندگانگی موضوعات یادگیری(. 
از ایـن رو در برنامه ریزی هـای دانشـگاه، نیـاز اسـت کلیـت 
عنـوان  بـه  فقـط کالس هـای درس  نـه  و  دانشـگاه  در  حضـور 
فرصتـی بـرای یاددهـی و یادگیـری در نظـر گرفتـه شـود و بـه 
شـیوه های مقتضـی بـر غنـای فرصت هـای یادگیـری سـازنده 
در محیـط دانشـگاه افـزوده شـود و از طریـق آسیب شناسـی، 

خطـر کسـب رفتارهـای نابسـود مرتفـع شـود.
مختلـف  اثرهـا  تبییـن  ضمـن  اسـت  الزم  ایـن  بـر  عـالوه 
برنامـه درسـی برای اعضـای هیات علمـی، کارکنـان و مدیران 
دانشـگاه بـر نقش هیـات علمی و کارکنـان دانشـگاه در ارتقای 
سـالمت روانـی دانشـجویان تاکیـد شـود )شـارکین، 2006(، 
و بـا تعامـل سـازنده بـا خانواده هـای دانشـجویان، از ظرفیـت 
و همـکاری آنهـا بـرای تربیـت دانشـجویان بهـره گرفتـه شـود 
)نـوری، 1389(. بـا توجـه بـه نقـش خوابـگاه در آرامش روحی 
از  برنامه ریـزی مناسـب  بـا  و جسـمی دانشـجویان، می تـوان 
ایـن محیـط نـه فقط بـه عنـوان مکانـی بـرای اسـتراحت، بلکه 
بسـان فرصتـی بـرای یادگیـری بهـره جسـت. همچنیـن ایجاد 
محیطـی پـر از آرامش توام بـا تفریحات سـالم از طریق تقویت 
فعالیت هـای فـوق برنامـه و امـور ورزشـی و فرهنگـی و علمـی 
می توانـد دانشـجویان را از روی آوردن بـه رفتارهـای نابسـود 
یـا دچـار شـدن به رخـوت و رکـود بـاز دارد و بـه ارتقای نشـاط 

اجتماعـی در دانشـگاه یـاری رسـاند. 
آسیب شناسی  معمول،  اداری  و  علمی  مسایل  بر  عالوه 
دانشگاه  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  فضای  و  محیط 
قرار  دانشگاه  مدیران  نظر  مد  می بایست  که  است  موضوعی 
گیرد تا این اطمینان حاصل شود که کلیت مجموعه دانشگاه 
کلیت  برای  را  جانبه  همه  رشد  فرصت  گلخانه  یک  همانند 

فراهم   – علمی  بعد  در  فقط  نه  و  دانشجویان،  شخصیت 
از  خاصی  جنبه  یا  بعد  بر  تمرکز  این صورت  غیر  در  می آورد. 
موضوع، می توان به تربیت دانش آموختگانی تک بعدی منجر 

شود که قطعًا برای آینده جامعه چالش آور خواهد بود. 
نتایـج تحقیـق، تقویـت فعالیت هـای مرکـز  بـه  بـا توجـه    
زمینـه  در  دانشـجویان  راهنمایـی  بـرای  دانشـگاه  مشـاوره 
تحصیلـی و شـخصیتی نظیـر دوسـت یابی، برگزاری مسـابقات 
بـرای  مختلـف  زمینه هـای  در  مناسـب  علمـی  و  ورزشـی 
دانشـجویان به منظور ارتقای سـالمت جسـمی و روحی آنان، 
برگـزاری اردوهـای تفریحـی عـالوه بـر بازدیدهـای علمـی بـه 
منظـور تعامـل دانشـجویان با یکدیگـر در محیطـی صمیمی تر 
بـرای  معارفـه  جلسـه  برگـزاری  فیمابیـن،  روابـط  بهبـود  و 
ورودی هـای هـر سـال و نیـز جلسـات منظـم پرسـش و پاسـخ 
بیـن هیـات علمـی، مسـئولین و دانشـجویان بـه منظـور بیـان 
مشـکالت و بررسـی آن، توجیه کارکنان و کادر اداری دانشـگاه 
بـرای مراقبـت در رفتار و تعامـل خود با دانشـجویان، برگزاری 
نمایشـگاه های مختلـف از فرهنـگ اقـوام مختلـف بـه منظـور 
آشـنایی دانشـجویان از آداب و رسـوم همدیگر و نهایتًا تقویت 
تمریـن  بـرای  فرصتـی  عنـوان  بـه  دانشـجویی  تشـکل های 
مسـئولیت پذیری، ارتبـاط، کار تیمـی و صـرف وقـت بیشـتر 
هیـات علمـی بـرای مشـاوره و راهنمایـی دانشـجویان دربـاره 

امـور علمـی و شـخصی آنهـا می توانـد سـودمند واقـع شـود. 

  ایـن نوشـتار برگرفتـه از یافته هـای یـک طـرح پژوهشـی 
اسـت کـه توسـط شـورای پژوهشـی و فنـاوری دانشـگاه علـوم 
کشـاورزی و منابـع طبیعی گـرگان تصویب و از محـل اعتبارات 
پژوهشـی ایـن دانشـگاه، تامیـن مالـی شـده اسـت. بدین افزار 

از شـورای مزبـور، سپاسـگزاری می شـود.

پی نوشت ها
1- Descriptive Phenomenology
2- Theoretical saturation and usefulness 

threshold of available information
3- Colaizzi's Method
4- Tacit knowledge
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Abstract
 This research was carried out with the aim of identifying learning outcomes of hidden curriculum 

in higher agricultural education in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 
This qualitative research was done through descriptive phenomenology method. Semi-structured deep 
interviews were implemented in order to collect data. Statistical population of this research consisted 
of all senior agricultural students Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 
Through purposeful sampling, 40 students were selected as sample or interviewee. The data collec-
tion process was continued until reaching theoretical saturation and usefulness threshold of available 
information. According to Colaizzi's method, qualitative thematic content analysis was carried out to 
analyze the collected data. Research findings in various behavioral fields are described and summarized 
in tables. The constructive and unconstructive impacts of hidden curriculum were categorized in 17 and 
14 subjective category and descript by a group of representative codes. Also, 10 sources were identified 
for emerging behavioral impacts of hidden curriculum, including behaviors of students on campus, be-
haviors of faculty members, personal experiential learning, dormitory environment, behaviors of staff 
and administrators at the university, extracurricular activities, participation and membership in student 
organizations, attending mosque and religious circles, the community around the university, and scien-
tific, cultural and political environment  of the University. Overall, the results indicate that the effects of 
the hidden curriculum on student learning and attainment of knowledge, perception and required skills 
which received less attention in formal curriculum development.

Index Terms: Higher agricultural education, educational planning, curriculum development, hidden 
curriculum, behavioral impacts
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