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استاد راهنمای پنهان :برنامه درسی برآمده از تعامل استاد
راهنما و دانشجو در پايان نامههای کارشناسی ارشد
(مورد مطالعاتی رشته علوم تربیتی)
حمیده بزرگ* ،عظیمه سادات خاکباز

 2کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
1دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی در آموزش عالی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران،
ایران

چکیده
برنامه درسی پنهان محصول نگاه همه جانبه به تجربه يادگيرندگان
است که در قلمرو آموزش عالی نيز به طور ويژهای مورد توجه بوده
است .در اين ميان ،در پاياننامه به عنوان درسی که محتوای آن بر
اساس مسأله پژوهشی به وجود میآيد و به طور انفرادی بين استاد
و دانشجو تعريف میشود ،نوعی برنامه درسی روييدنی توسط
دانشجو تجربه میگردد که همان برنامه درسی پنهان است .در
پژوهش حاضر مؤلفهها و ارتباطات ميان آنها در برنامه درسی پنهان
ناشی از اين تعامل مورد بررسی قرار گرفته است ابزار جمعآوری
اطالعات مصاحبههای نيمهساختاری بوده و مورد مطالعاتی پژوهش،
رشته علوم تربيتی يکی از دانشگاههای تهران است .به اين منظور،
نمونهای هدفمند از دانشجويان دوره کارشناسی ارشد ( 8نفر) رشته
علوم تربيتی انتخاب شد و در طول مدت تجربه اين برنامه درسی
مورد بررسی قرار گرفتند .اطالعات جمعآوری شده به روش استراس
و کوربين کدگذاری شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .در
نهايت ،با تقسيم فرآيند انجام پاياننامه به سه مرحله انتخاب استاد
راهنما ،شروع تعامل و استمرار تعامل نشانگرهايی برای هر مرحله
شناسايی و بررسی شد .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان میدهد
که دانشجويان انتظار تجربه يک فرايند هدايتگری از سوی استاد
راهنما دارند و تصور اوليه آنها از فرآيند راهنمايی مغاير با چيزی
است که برای آنها شکل میگيرد ،لذا برای جبران تفاوت موجود در
موقعيت مورد انتظار و آنچه در عمل تجربه میشود ،معموالً «استاد
راهنمای پنهان» را برای پرکردن خأل بين موقعيت مورد انتظار و
موجود بر میگزينند
واژگان کلیدي :استادراهنما ،برنامه درسی پنهان ،پاياننامه
کارشناسی ارشد

* نویسنده مسؤول :حميده بزرگ
وصول19/2/8 :

پذيرش19/1/7 :
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مقدمه
برنامه درسی پنهان (

) ،رضايت از روابط با استاد راهنما را
) ،مفهومی

مهمترين عامل موثر بر تصميم دانشجويان برای ادامه يا
ترک دوره دکتری عنوان کردهاند و آگوئينس ،نسلر،
کوئيگلی ،سوک ـ جای و تدشی (

است که از زمان معرفی آن توسط فيليپ جکسون
) تا کنون جايگاه ويژهای را در پژوهشهای
(

دانشجو ،رضايت کلی او از دوره و حتی موفقيت شغلی آينده
او موثر دانستهاند (عطاران .)9881 ،گيروس و ويمراس
) کيفيت و چگونگی روابط
(
استاد ـ دانشجو را به عنوان عاملی که ارتباط مستقيم با
کيفيت فرآيند و نتيجه نهايی کار دارد ،دانسته و حتی
برخی از صاحب نظران از اين عامل به عنوان تنها و
مهمترين جنبه ياد کردهاند (
)
در اين ميان قابل نکته قابل توجه اين است که مبانی
موجود در مورد نقش استاد راهنما و دانشجو و عوامل مؤثر
بر اين ارتباط مفهومی فراتر از راهنمايی و نظارت را به ذهن
متبادر میکنند .روابط موجود در راهنمايی پاياننامههای
دانشجويی نشان میدهد که تعامل استاد راهنما و دانشجو
را میتوان به شکل گسترهای دانست که يک سو آن استاد
) و سوی ديگر آن استاد
راهنما در نقش ناظر (
راهنما به عنوان هدايتگر (

) .آنچه در اکثريت قريب به اتفاق مبانی موجود به
چشم میخورد ،اهميت انکارنشدنی روابط دانشجو با استاد
راهنما و تأثير آن در موفقيت و يا عدم موفقيت دانشجويان
در تکميل دوره ،نوشتن رسالهای با کيفيت و به موقع است.
اين اهميت تا حدی است که الويتس و نلسون (
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حوزه مطالعات برنامه درسی به خود اختصاص داده است
(مهرمحمدی.)9881 ،
مفهوم برنامهدرسی پنهان در مطالعات برنامه درسی
آموزش عالی نيز از جمله مفاهيم بسيار ارزشمند و راهگشا
در تفکر و عمل برنامهريزی درسی است (مهرمحمدی،
 )9888که به اختصار ،به مجموعهای از يادگيریها در نظام
آموزش عالی اطالق میشود که در بستر فرهنگ حاکم بر
محيط آموزشی (دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی) و
بدون آگاهی کنشگران برنامه درسی آموزش عالی ،يعنی
اعضای هيأت علمی و دانشجويان حاصل میشود .تنوع
حاکم بر برنامههای درسی پنهان در آموزش عالی ايجاب
میکند که به هر يک به طور جداگانه پرداخته شود.
پژوهش حاضر ،در پی بررسی برنامههای درسی پنهان روابط
استاد راهنما و دانشجو است .با مروری بر ادبيات موجود اين
موضوع کامالً به چشم میخورد که بررسی اين نوع از
برنامههای درسی پنهان از نظر کميت انگشت شمار و از نظر
کيفيت نيز به دليل همان کميت ناچيز ،عوامل بسياری
وجود دارد که مورد بررسی قرار نگرفته است که اين خود
شاهدی ديگر بر اهميت انجام پژوهشهايی از اين دست در
محيطهای آموزشی ما است.
فرآيند راهنمايی دانشجويان و آنچه اين فرآيند را به
يک مسير مطلوب برای طرفين اين رابطه تبديل میکند ،در
سالهای اخير در دانشگاههای کانادا ،آمريکا و انگلستان و
استراليا بسيار مورد تأکيد قرار گرفته است .در اين رابطه
مطالعات ملی و بينالمللی به طور مشابهی چگونگی فرآيند
نظارت و راهنمايی را به عنوان فاکتور کليدی در موفقيت
رسالهها و تکميل به موقع آنها عنوان کردهاند (

) آن را بر موفقيت

) قرار میگيرد .اين امر

با نظريه موسی پور ( )9889که در تبيين نقش معلم در
فرايند آموزش به کار برده شده است ،در تقارن است .لذا
پژوهش حاضر برای تفکيک نظريات موجود در اين زمينه از
اين نظريه بهره میگيرد .موسیپور ( )9889برای توصيف
ويژگیهای هر يک از اين گروهها ،که او از آنها با عنوان
معلم به عنوان مشاور و معلم به عنوان رهبر ياد میکند ،از
مقوله بندی چهارگانه مراحل ارتباط استفاده میکند .از آن
جايی که اين مراحل بی شباهت به مراحلی که برای کالبد
شکافی برنامه درسی پنهان آورده شد نيست ،به اختصار ،به
اين مراحل و تفاوت نقش معلم به عنوان مشاور و رهبر در
هر مرحله خواهيم پرداخت .در اين طبقه بندی ،ارتباط و
تعامل آموزشی دارای چهار جزء اصلی است که عبارتاند از:
ايجاد ارتباط ،استمرار ارتباط ،اثربخشی ارتباط و اتمام يا
ارزشيابی ارتباط.
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تفاوتها مروری بر آنها خواهد شد .به اعتقاد نتليس و
) ناظر شخصی است
ميليت ( )2991يک مشاور (

در مرحله ايجاد ارتباط ،معلم به عنوان مشاور منتظر
پيدايش توجه میماند؛ در حالی که معلم به عنوان رهبر از
جايگاه قدرتی خود برای جلب توجه شاگردان بهره میگيرد.
که به طور رسمی برای مالقات دانشجويان ،و توصيههايی به
در مرحله استمرار ارتباط ،معلم به عنوان مشاور تأکيد را بر
آنها ،اين که چه درسی را بگيرند ،چه موضوعاتی را مورد
فعاليت شاگرد مینهند و همت خود را صرف طرح پرسش و
بررسی قرار دهند ،چه عاليقی دارند و چگونه اين عاليق را
ايجاد ابهام برای شاگردان کرده و به فرآيند يادگيری بسيار
هدايت کنند ،با دانشجويان در ارتباط است .از سوی ديگر
اهميت میدهد .اما معلم به عنوان رهبر تأکيد خود را بر
) شخصی است که دانشجويان در پی
يک هدايتگر (
بيان مطالب درسی گذاشته و تالش خود را صرف تشريح
) حرفهای از او هستند ،شخصی است
الگوبرداری (
مطالب درس میکند .در اثربخشی ارتباط ،معلم مشاور،
که دانشجو او را انتخاب میکند که با او کار کند و در طی
شاگردان را به همکوشی و تشريک مسائلی در
يادگيری MAGفرآيند تحقيق از او ياد بگيرد .يک هدايتگر محيطی دو
S
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دعوت و تحريک میکند .در حالی که معلم به عنوان رهبر
) برای اين ارتباط فراهم
طرفه با عمل متقابل (
شاگردان را به فردگرايی و رقابت در يادگيری تشويق
میکند (کريجتون.)2998 ،
میکند .خود ساخت و سازمان مطالب را به شاگردان عرضه
) اعتقاد دارد که در حالی
گيلبرث (
مینمايد .در اتمام يا ارزشيابی ارتباط ،معلم به عنوان مشاور
) يک فرآيند کوتاه مدت
که راهنمايی کردن (
برای ارزشيابی از ارتباط به استداللهايی که شاگرد به
است که تأکيد آن دادن اطالعات و راهنمايی يادگيرندگان
هنگام ارائه يک ادعا فراهم میکند توجه دارد ،تأکيد خود را
است هدايتگری فرآيندی پيچيدهتر و بلند مدتتری است،
برانجام فعاليت شاگرد میگذارد .در مقابل معلم به عنوان
يک رابطه يک به يک که فراتر از فراهم کردن اطالعات
رهبر استانداردهايی برای پاسخ شاگردان فراهم میآورد و
است که شامل تقويت متقابلِ تفکر مستقل و انتقادی ـ
تنها انتظار پاسخهای صحيح از شاگردان دارد .با توجه به
تأملی است .متأسفانه به ندرت اين تفکر مطرح میشود که
اين توضيح در پژوهش حاضر ،معلم به عنوان مشاور با بحث
راهنمايی مؤثر هم مانند تدريس خوب نيازمند دانش و
استاد راهنما به عنوان هدايتگر و معلم به عنوان رهبر با
مهارتهايی است که بايد توسعه پيدا کند و به دقت
بحث استاد راهنما به عنوان ناظر نسبت دارد.
سازماندهی ،تمرين ،و ارزيابی شود (کريجتون.)2998 ،
) از نقش استاد راهنما به عنوان
شانون (
فرض اين که اعضای هيأت علمی بدون فرصت برای تمرين
هدايتگر به جای استاد راهنما به عنوان ناظر گفتگو کرده،
آن را مؤثرتر میداند .نتليس و ميليت (
) بر اساس مطالعاتی که روی 1999
دانشجوی دکتری انجام دادهاند ،نتيجه میگيرند که داشتن
روابط بنيادين هدايتگری (
) با يک عضو هيأت علمی روی فرآيند
تحصيالت دانشجويان تأثير بسيار زياد و مطلوبی دارد .اين
در حالی است که در پژوهشهای حوزه مطالعات آموزش
عالی در کشور ما اين فرايند تحت عنوان کلی نظارت
پژوهشی در برنامه درسی پايان نامه مورد غفلت واقع شده
است.
با توجه به تفاوتهايی که برای هر يک از اين نقشها
در نظر گرفته میشود ،در ادامه برای آشکار شدن اين

اين مهارت و تنها با برنامه ريزی بتوانند در اين فرآيند
اثربخش باشند ،شبيه به اين انتظار است که يک دکتر ،يک
بسکتباليست حرفهای يا يک موزيسين ارکسر سمفونی
بتواند بدون تمرين اجرا کند (کريجتون.)2998 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،میتوان ادعا کرد که رابطه
مطلوب راهنمايی و هدايتگری برای موفقيت دانشجويان
تحصيالت تکميلی در دورهای که طی میکنند ،بسيار
ضروری است .با وجود اين اهميت و آگاهی از آن ،ارائه
تعريفی از مجموعه اقداماتی که بايد صورت بگيرد تا اين
فرآيند را به فرآيندی مطلوب برای طرفين تبديل کند ،کار
سادهای نخواهد بود (التيمر .)2992 ،هاربن ( )9117اشاره
میکند که افراد مختلف در مکانهای گوناگون ،انتظارات و
ديدگاههای متفاوتی از اين فرآيند و نوع روابط دارند .او
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نگرش دانشجويان نسبت به اين فرآيند را در گسترهای قرار
میدهد که يک سر آن دانشجويان کامالً وابسته که نياز به
کمک و تشويق مداوم دارند و سر ديگر دانشجويانی قرار
دارند که کامالً غير وابسته و به خود متکی هستند .او نتيجه
میگيرد که بايد برای دانشجويان فرصتی فراهم آورد که
انتظارات و عقايد خود را بيان کنند .چرا که اگر اولويتها و
ترجيحات هر يک از طرفين برای ديگری معلوم شود و
طرفين ارتباط در مورد ترجيحات خود برای ادامه ارتباط به
بحث و گفتگو بپردازند ،اين امر منجر به ايجاد ارتباطات باز
و صادقانه میشود .او با کالبد شکافی آنچه خود در اين
مسير هم به عنوان دانشجو و هم به عنوان استاد تجربه
کرده است ،نتيجه میگيرد که يک رابطه از ابتدا تا انتها
فقط با يک سبک پيش نمیرود و نکته مهم اين است که
طرفين بتوانند نوع سبک انتخابی خود را بر حسب زمانی از
تحقيق که در آن هستند (برای مثال مرحله نوشتن
پروپوزال ،جمع آوری دادهها ،تحليل دادهها و  )...و بر حسب
زمينه متفاوت نظارت خودشان (نظارت دانشجويان از راه
دور ،دانشجويان با استقالل ،جنسيت آنها و  )...شکل
مطلوبی ببخشند .مسأله اصلی چگونگی برخورد با نيازهای
دانشجويان با توجه به مرحلهای که در آن هستند ،است .هر
دانشجو در مرحلهای خاصی نياز به مداخله بيشتر و در
مرحلهای ديگر نياز به مداخله کمتر داشته و تشخيص اين
امر برای استاد راهنما بسيار مهم است (هاربن.)9117 ،
با توجه به تمام اين توضيحات ،نبايد فراموش کرد که
ارتباطات مؤثر يکی از جوانب فرآيند راهنمايی است و اين
فرآيند بايد بيشتر روی نتايج و محصول مطالعات تمرکز
کند .به اعتقاد شانون ( )9112روابط استاد ـ دانشجو هرگز
مهمتر موضوعی که روی آن کار میکنند نيست ،لذا
گسترش ارتباطات بايد در اين راستا باشد (هاربن.)9117 ،
آنچه اين پژوهش در پی آن است ،شناسايی برنامه
درسی پنهان ناشی از راهنمايی پاياننامه دانشجويی در
مقطع کارشناسی ارشد است .پاياننامه به عنوان درسی که
کالس رسمی نداشته و در تعامل دو طرف در هر مکانی
اتفاق میافتد ،تأثير ويژه و غير قابل انکاری بر دانشجو دارد.
دانشجويان دورههای تحصيالت تکميلی پس از گذراندن
دوره کارشناسی ،با توجه به ماهيت دورههای تحصيالت

تکميلی و با هدف آموزشِ پژوهش وارد مرحله بعد يعنی
دوره کارشناسی ارشد میشوند .تحصيل در اين دوره که در
سيستم آموزشی کشور ما ،مستلزم گذراندن تعدادی واحد
درسی و ارائه پايان نامه به عنوان بخش تکميلی پژوهشی
است ،نخستين عرصه عمل برای انجام پژوهش مستقل
توسط دانشجو به شمار میرود .از اين رو ،تجربه اين برنامه
درسی به طور منحصر به فردی متفاوت از ساير واحدهای
درسی تلقی میشود و از سياليت و انعطاف قابل توجهی
برخوردار است.
به عالوه ،در اين برنامه درسی دانشجو برای نخستين
بار دست به انتخابهای فکورانهای میزند که با انتخاب
استاد راهنما و موضوع آغاز میشود و تا دفاع ادامه پيدا
میکند و حتی آثار آن بر ابعاد زندگی غير آکادميک
دانشجويان نيز باقی میماند .گروهولم و همکاران
) انتخاب استاد راهنمای مناسب
(
برای رساله را مهمترين پيش بايست فرآيند راهنمايی با
کيفيت معرفی میکنند .از نظر آنها يکی از مهمترين
پيامدهای انتخاب درست ،روابط مطلوب و بهينه استاد
).
راهنما و دانشجو است (
البته کيفيت روابط استاد راهنما ـ دانشجو ،صرفاً متأثر از
چگونگی انتخاب استاد راهنما نيست ولی به هر جهت بر آن
تأثير زيادی دارد (عطاران .)9881 ،در واقع اين تجربه چند
ماهه يک برنامه درسی ميان دانشجو و استاد راهنما که
هدايتگر اصلی اين مسير است ،میباشد .از اين رو ،مسأله
اصلی پژوهش حاضر اين است که برنامه درسی پنهان متأثر
از راهنمايی پايان نامه کارشناسی ارشد در طول اين دوران
برای دانشجويان چگونه است؟ لذا با توجه به اينکه الگوی
کالبد شکافی (فتحی واجارگاه ،)9881 ،برنامه درسی تجربه
شده تماميت آن چه را که دانشجو در مسير برنامه درسی
طی میکند ،در سطوح پنجگانه معرفی میکند ،در پژوهش
حاضر ،از چارچوب اين الگو برای تبيين برنامه درسی پنهان
روابط استاد راهنما ـ دانشجو بهره گرفته شده است که در
ادامه معرفی میشود.
 9ـ برنامه درسی مورد انتظار (
) :منظور آنچه از ديد مخاطبان برنامه درسی
مورد انتظار است .به عبارت روشنتر ،آنچه مخاطبان اميد و
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انتظار دارند يا پيش بينی میکنند که در يک درس خاص
بياموزند.
):
 2ـ برنامه درسی نهفته (
داشتهها و آموختههای قبلی يادگيرندگان است که بر تجربه
يادگيری جديد تأثير میگذارد.
):
 8ـ برنامه درسی تعاملی (
تعامالت مخاطبان با برنامه درسی ،اين سطح را شکل
میدهد.
 4ـ برنامه درسی يادگرفته شده (
) :تعامالت ايجاد شده در سطح تعاملی ،به
برنامه درسی يادگرفته شده منجر میشود.
 2ـ برنامه درسی نهادينه شده (
) :اين سطح بيانگر آموختههای يادگيرندگان
بدان سان که در رفتار و کردار عملی او متجلی میشود،
است .در اينجا تعبيرات رفتاری پايدار و بلند مدت يا آنچه
با انتقال يادگيری به موقعيتهای زندگی و يا مقاطع باالتر
يادگيری سر و کار دارد (فتحی واجارگاه.)9881 ،
روش پژوهش
در پژوهش حاضر سطوح مطرح شده در الگوی کالبد
شکافی برنامه درسی تجربه شده ،پيرامون برنامه درسی
پاياننامه بازنويسی شد که شامل مراحل زير است:

مقوله مورد نظر

انتخاب استاد راهنما

شرکت کننده
MA

دانشجوی 3

NO
OR

دانشجوی 2

GS

دانشجوی 1

 .9انتخاب استاد راهنما :اين سطح اشاره به برنامه
درسی مورد انتظار دارد؛ زيرا در اين سطح تصور و انتظار
دانشجو از راهنمايی پايان نامه شکل میگيرد.
 .2انتخاب موضوع ،آغاز تعامل و پروپوزال :اين سطح
با برنامه درسی تعاملی در ارتباط است.
 .8ادامه تعامل و انجام پاياننامه :اين سطح نيز با
برنامه درسی تعاملی در ارتباط است و عالوه بر آن ،با برنامه
درسی يادگرفته شده نيز ارتباط برقرار میکند.
 .4دفاع و تنظيم مقاله :اين سطح با برنامه درسی
يادگرفته شده و برنامه درسی نهادينه شده در ارتباط است.
 .2نهادينه شدن ارتباط پس از فراغت از تحصيل :اين
سطح با برنامه درسی نهادينه شده در ارتباط است.
بدين منظور ،پژوهش حاضر با روش کيفی انجام شده
است و از تئوری زمينهای بهره میگيرد .نمونه مورد مطالعه
در اين پژوهش ،رشته علوم تربيتی است که از طريق
نمونهگيری هدفمند تعداد  8نفر از دانشجويان جهت
مشارکت برگزيده شدند .دو مسأله اصلی در گزينش اين
موارد وجود داشت:
 -9پراکندگی دانشجويان در مراحل مختلف سطوح
چارچوب تجزيه و تحليل برنامه درسی پايان نامه؛
 -2پراکندگی دانشجويان از نظر تحت راهنمايی بودن
استادان مختلف علوم تربيتی اين دانشگاه.

دانشجوی 4
دانشجوی 5
دانشجوی 6
دانشجوی 7
دانشجوی8
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به اين ترتيب ،تعدادی از دانشجويانی که در مراحل
پايانی کار خود هستند ،دانشجويانی که در ميانه کار خود
هستند ،دانشجويانی که در مرحله تدوين پروپوزال هستند،
دانشجويانی که در مرحله انتخاب موضوع و يا انتخاب استاد
راهنما هستند ،انتخاب شدند .به اقتضای مراحلی که هر
دسته از اين دانشجويان قرار داشتند ،برای مدتی مورد
مطالعه قرار گرفتند .به طور مثال ،برخی از دانشجويان از
مرحله انتخاب استاد راهنما تا ميانه انجام کار مورد کاوش
قرار گرفتند ،برخی از ميانه کار تا دفاع و  . ...در جدول
شماره  9نحوه توزيع نمونهها از لحاظ مرحلهای که در اين
پژوهش دنبال شدهاند و تعداد نمونهها آمده است.
اطالعات اين پژوهش از طريق مصاحبههای غير رسمی ،و
مصاحبههای با هدايت کليات از دانشجويان جمعآوری شد.
اين مصاحبهها به شکل حضوری ،تلفنی و ايميل صورت
گرفته است .برای تجزيه و تحليل دادهها از روشهای روش
)
کدگذاری استراس و کوربين (
بهره گرفته شد .در اين روش به منظور تدوين نظريه
مبنايی ،برای تجزيه و تحليل دادهها از سه نوع کدگذاری
باز ،محوری ،انتخابی استفاده میشود .در کدگذاری باز
دادهها به بخشهای مجزا خرد میشوند .با بررسی شباهتها
و تفاوتها و سؤاالتی در مورد پديدهها راه برای کشف بيشتر
باز شده تا در کدگذاری محوری بتوان بين اين بخشهای
خرد با برقراری پيوند ميان مقوالت ،به شيوههای جديدی
اطالعات را به يکديگر ربط داد و در نهايت در کدگذاری
انتخابی اين مقولهبندی در سطحی باالتر و انتزاعیتر صورت
میگيرد (اشتراس و کوربين .)9117 ،در پژوهش حاضر
اطالعات جمعآوری شده از روايتهای نقل شده از راهنمايی
پاياننامهها تجزيه و تحليل ،کدگذاری و مقوله بندی شدند.
به اين صورت که پس از توصيف ،اطالعات جمعآوری شده
کدگذاری شدند ،و متغيرها و مقولههای مربوط بدانها
شناسايی و در درچارچوب تعيين شده جای گرفت .در
مرحله بعد ،ارتباط بين متغيرها و مقولهها همراه با
نشانگرهای مربوط به هر يک از آنها که از اطالعات
جمعآوری شده موجود بود ،تدوين شده و تجزيه و تحليل
نهايی بر مبنای آنها صورت گرفت و بر اساس چارچوب
تحليلی پژوهش بررسی شد .از اين طريق ،برنامههای درسی

پنهان راهنمايی پاياننامههای کارشناسی ارشد شناسايی
گرديد.
يافتههاي پژوهش
در اين بخش نتايج پژوهش حاضر در قالب سؤاالت
مطرح شده و در راستای پاسخگويی به آنها ارائه میشود.
سؤال اول :برنامهدرسی پنهان در سطح انتخاب استاد
راهنما چگونه است؟
برای پاسخگويی به سؤال اول پژوهش حاضر ،متغيرها و
نشانگرهای مربوط به آنها ـ که مربوط به مقوله انتخاب
استاد راهنما است ـ مورد نظر قرار گرفت .متغيرهای مربوط
به مقوله انتخاب استاد راهنما به چهار بخش سياسی،
اخالقی و شخصی ،دانشی و علمی و اجبار تقسيم شده است
و تجزيه و تحليل نتايج حاصل در اين مقوله نيز در قالب
اين چهار متغير و نشانگرهای مربوط به هر کدام انجام
گرفته است.
از چهار متغير مورد بحث در اين قسمت ،متغير اجبار
در ميان شرکت کنندگان اين پژوهش مشاهده نشد .به اين
معنا که در بين شرکت کنندگان موردی که به دليل خالی
نبودن ظرفيت استاد دلخواه و يا انتخاب محدود و داخل
دانشکدهای صورت گرفته باشد ،وجود نداشت .از اين رو،
دادههای حاصل در غالب سه متغير ديگر تجزيه و تحليل و
نتايج ذکر شده بر اين مبنا عنوان میگردد .اين متغيرها
شامل بعد اخالقی ـ شخصی ،دانشی و سياسی است.
بنابراين میتوان گفت که دانشجويان علوم تربيتی با آگاهی
کامل و ديدگاهی فکورانه و تأملی ،با شناخت قبلی از
ويژگیهای استاد راهنما ،به مرحله انتخاب استاد راهنما گام
میگذارند .اين آشنايی قبلی با استاد و سبک تدريس او که
از تعامل در کالس درس حاصل شده است ،مبنايی برای
اين انتخاب میشود .با توجه به نتايج مشاهده شده که در
ادامه بيان میشود ،اين معيار برای انتخاب استاد راهنما به
درستی عمل نمیکند و از آن جايی که تصويری از استاد
کالس ،نه استاد راهنما برای دانشجو شکل میدهد ،معيار
مناسبی برای انتخاب نخواهد بود.
همان گونه که اسپری ( )9114نيز ذکر میکند ،يک
رابطه دوگانه بين استاد و دانشجو ،يعنی هنگامی که استاد،
هم استاد کالس و هم استاد راهنمای دانشجو است ،به
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صورت بالقوه دارای آسيبهايی خواهد بود و دانشجو و
استاد از آن اطالعی ندارند .در ميان شرکت کنندگان در
پژوهش حاضر موردی ديده نشد که دانشجويی به سراغ
انتخاب استادی برود که اطالعاتی در مورد سبک تدريس و
يا ويژگیهای اخالقی ،حوزههای پژوهشی مورد عالقه استاد
مورد نظر وساير ويژگیهای وی نداشته باشد .معموالً
توصيف علت انتخاب استادی خاص نيز با اين داليل شروع
میشود .به اين معنی که اگر چه علل انتخاب در حوزه سه
متغير صورت گرفته است ،اما در رابطه با هر سه متغير
آشنايی قبلی دانشجو با ويژگیهای استاد مورد نظر در
متغيری که معياری برای انتخاب او قرار میگيرد ،صورت
خواهد گرفت .يکی از دانشجويان در اين رابطه میگويد:
«چون من خودم آدم حساس و آرامی هستم به دنبال کسی
بودم که اين ويژگیها را داشته باشد و به همين دليل از
اساتيدی که با آنها درس داشتم استادم را از همه آرامتر
ديدم .از سوی ديگر ،به دنبال کسی بودم که بتوانم با او
چالش داشته باشم ،تشويقم کند و از آن جايی که استادم
سر کالس سؤالتم را تحويل میگرفت و در مورد آنها بحث
میکرد ،ايشان را به عنوان استاد راهنما انتخاب کردم».
از سوی ديگر ،برای دانشجويان علوم تربيتی انتخاب
استاد از لحاظ گرايش و رشته تحصيلی دانشجو ،با تخصص
استاد مورد نظر او محدوديتی وجود ندارد (خاکباز)9881 ،
همان طور که در متغيرهای مقوله انتخاب استاد راهنما
مشاهده میشود ،اين انتخاب بدون وجود اين محدوديتها و
با توجه به سه متغير ديگر صورت میگيرد .اما آنچه در بعد
متغيرها و نشانگرهای تدوين شده مربوط به آنها در مورد
پژوهش حاضر به چشم میخورد اين نکته است که اين
انتخاب از سوی دانشجويان علوم تربيتی بيشتر با توجه به
ابعاد اخالقی و شخصی صورت میگيرد و کمتر توجه به بعد
دانشی و يا سياسی استاد مد نظر است .از اين رو ،در
پژوهش حاضر ،کمتر رنگ و بويی از علل دانشی و تخصصی
برای انتخاب استاد راهنما مشاهده شد .لذا میتوان گفت که
از ميان سه متغير باقی مانده متغير اخالقی و شخصی در
مرتبه اول اهميت قرار گرفته است و پس از آن متغير
سياسی و دانشی و علمی با يکديگر برابری میکنند.

يکی از دانشجويان در اين زمينه اظهار میکند« :من
دوست داشتم استادم شهرت و قدرت داشته باشه تا بتونه
در موارد مختلف کمکم کنه ،البته دوست داشتم شرايط من
را هم درک کنه و من را بفهمه ،واسه همين سراغ استاد
فعلیام رفتم» .اين دانشجويان از آن جايی که با اکثر
استادان گرايشهای S
مختلف از قبل آشنا هستند ،در اغلب
AG
RM
O
O
گزينند Nکه با شاخصهای اخالقی و
موارد استادی را برمی
حرفهای او آشنا هستند و شرايط ،تمايالت ،عاليق و
روحيات خود را نسبت به آنها قابل انطباقتر ارزيابی
میکنند .يکی از دانشجويان بيان میکند« :من فکر
میکردم بايد استادی داشته باشم که در اين مسير همراه
من باشد و به همين خاطر فکر میکردم به استادی احتياج
دارم که صبور و مهربان باشد و من را در اين مسير هدايت
کند ،به همين دليل به سراغ استادی رفتم که فکر میکردم
خيلی مهربان است» .لذا تصوری که يک دانشجو از اخالق و
شخصيت استاد در تجربياتی که بيشتر در کالس درس
داشته يا از ديگران درباره اين استاد شنيده است ،تصوری از
استاد مذکور در ذهن او شکل میدهد که به عنوان مبنايی
قدرتمند برای اين انتخاب عمل میکند .بايد توجه داشت
که اين تصور میتواند در هر يک از متغيرهای مذکور شکل
گرفته باشد.
سؤال دوم :برنامه درسی پنهان در سطح انتخاب
موضوع ،آغاز تعامل و تدوين پروپوزال چگونه است؟
برای پاسخگويی به سؤال دوم ،دادههای پژوهش حاضر
در قالب مقوله شروع تعامل و  8متغير و نشانگرهای مربوط
به آنها تجزيه و تحليل تدوين شد .همان طور که در جدول
شماره  2مقوالت مورد بحث اين پژوهش مشاهده میشود،
اين سه متغير عبارتاند از آشنايی با سبک عمل ،انتخاب
مسأله پژوهشی و تعيين چگونگی تعامالت.

www.noormags.ir

مقوله
شروع
تعامل

متغیر
آشنایی با

انتخاب مسأله

تعیین چگونگی

سبک عمل

پژوهشی

تعامالت

استاد راهنمای پنهان :برنامه درسی برآمده از تعامل 14 / ...

پس از انتخاب استاد راهنما و هنگامی که اين رابطه
واسه همين من هم به راحتی از نظرم کوتاه نمیاومدم».
شکل رسمی و قانونی به خود میگيرد ،تعامل آغاز میشود.
اين مرحله به طور غالب مشکلترين مرحله برای دانشجويان
لذا بديهی است که در ابتدای تعامل و برای تداوم و استمرار
است و آنها دشوارترين مرحله را مرحلهای میدانند که بايد
آن آشنايی با سبک عمل استاد اجتناب ناپذير است .همان
سبک استاد راهنما را میپذيرفتند و تصور خود را از فرآيند
طور که گفته شد ،از آن جايی که انتخاب استاد راهنما
راهنمايی و از استاد راهنمای خود تصحيح میکردند.
گفتنی است که دانشجويان اين رشته معموالً با
معموالً با شناخت و تصوری که دانشجو از استاد در ذهن
MAGS
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انتظاراتی باالتر از آن چه در يک فرآيند راهنمايی برای آنان
خود دارد اتفاق میافتد و اين تصور ،استاد کالس درس
رخ میدهد وارد اين فرآيند میشوند و عموماً انتظار
است نه استاد راهنما ،تصور درستی برای او شکل نمیگيرد.
راهنمايی و همراهی مرحله به مرحله و گام به گام را از
در مصاحبههای دانشجويان ،خطوطی از راهنمايی گرفتن از
اساتيد دارند که با توجه به مشغله استادان ،نوع سبک
دانشجويان ديگر برای تصحيح اين تصورات و طی کردن
راهنمايی آنها برای دانشجويان ،تعدد دانشجويان مراجعه
ادامه مسير ديده میشود و همين امر باب آشنايی
کننده به يک استاد و ساير کارهای پژوهشی ،ساعات
دانشجويانی که در مرحله پاياننامه هستند را با دانشجويان
تدريس و  ...اين انتظار محقق نمیشود .از اين رو ،هر چه
با تجربه رشته میگشايد که تا پيش از آن بسيار کم
اين تصورات به واقعيت نزديکتر باشد ،اين مرحله با سهولت
مشاهده و گاهی ديده نمیشود .اما آن چه به صورت بارزی
بيشتری سپری میگردد .تعيين چگونگی اين تعامالت
به چشم میخورد ،عدم توضيح ،بحث و گفتگوی واضح در
معموالً در «جريان تعامل و به صورت از پيش تعيين نشده»
مورد توضيح روش و چگونگی تعامل طرفين است.
در مورد متغير دوم (انتخاب مسأله پژوهشی) بسته به
صورت میگيرد .يکی از دانشجويان در اين رابطه اظهار
شرايط و ويژگیهای طرفين و اين که آيا دانشجو از قبل
میکند« :ديگه فهميده بودم که اين مدل استادم است که
موضوعی قابل تأمل و مورد عالقه تدارک ديده است يا خير
بعضی وقتها تشويق میکند بعضی وقتها تنبيه ،بعضی
و يا اينکه تقاضای پيشنهاد موضوع از استاد خود دارد،
وقتها تحويل میگيرد بعضی وقتها نه و من هم ديگه به
پيشنهاد موضوع ممکن است از طرف هر يک از طرفين
اين رفتارش عادت کرده بود و ديگه ناراحت نمیشدم».
در مجموع میتوان گفت که عدم آشکار کردن انتظارات
صورت بگيرد و محدوديتی در اين امر ديده نمیشود .اما
و وظايف طرفين از يکديگر ،در همان ابتدای ارتباط و عدم
پيرامون انتخاب موضوع کمتر چالشی صورت میگيرد و در
وجود چالش در مورد توافق يا عدم توافق بارزترين مشکل
مواردی که اين چالش رخ میدهد ،بنا به خصوصيات فردی
اين مرحله به شمار میآيد .نکته ديگری که اشاره به آن
و ويژگیهای شخصيتی طرفين است و نمیتوان آن را به
خالی از لطف نيست اين است که ارزشيابی بعدی
عنوان يک متغير معمول که به طور مکرر اتفاق میافتد در
دانشجويان از اساتيد راهنما بسته به اين سطح توقعات اوليه
نظر گرفت .چگونگی تعامالت نيز معموالً از پيش تعيين
و چگونگی کنار آمدن با آن صورت میگيرد .اگر سطح
نمیشود ،در مورد انتظارات و توقعات استاد از دانشجو و
توقعات اوليه بسيار باال باشد ،از آن جايی که معموالً اين امر
دانشجو از استاد هيچ گونه مذاکره و گفتگو انجام نمیشود و
تحقق نمیيابد ،ارزيابی اين دسته از دانشجويان از استادان
عموماً تا مدتی هر يک ،بر اساس تصورات پيشين خود و
رضايت کمتری را نشان میدهد و بر عکس.
انتظاراتی که قبالً شکل گرفته است در فرآيند پيش میروند
سؤال سوم :برنامه درسی پنهان در سطح استمرار تعامل
تا دانشجويان معموالً از طريق آزمون و خطا ،متوجه سبک
و انجام مراحل پايان نامه تا دفاع چگونه است؟
استاد و نحوه راهنمايی او میشوند .دانشجويی بيان میکند:
پس از شناسايی سبک راهنمايی استاد ،دانشجو در
«ديگه دستم اومده بود دانشجويی پيش استادم ارزش
اوايل استمرار ارتباط سعی میکند که رابطه را آن طور که
بيشتری داره که روی نظرش پافشاری کنه ،بر خالف چيزی
در تصور خودش بوده شکل دهد .اما درمیيابد که استاد
که اول تصور میکردم که دانشجوی مطيع را دوست داره
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راهنما سبک مشخصی برای راهنمايی دانشجويان خود دارد
که او قادر به تغيير آن نيست .لذا در پی راهکارهايی برای
بهبود ادامه مسير برمیآيد .اين راهکارها به صورتهای
متفاوتی اتفاق میافتد .در بعضی از دانشجويان با اصالح
تصوری که از اين رابطه داشتند صورت میگيرد و به اين
صورت خود را با شرايط جديدی که کشف کردهاند سازگار
کرده ،آن را میپذيرند در برخی ديگر از دانشجويان با کشف
سبک استاد اين پذيرش رخ نمیدهد و تصورات به اصطالح،
تعديل و يا اصالح نمیشود .دانشجو با تصور قبلی خود پيش
میرود و آن را به مثابه شرايطی ايده آل که بايد اتفاق
میافتاد اما چنين نشد ،در ذهن حفظ میکند .لذا با تصور
قبلی پيش میرود ،اما روابط را از اين پس منطبق با سبکی
که کشف کرده است ،پيش میبرد .در استمرار تعامل
مسائلی پيش روی اين ارتباط قرار میگيرد که متغيرهای
اين بخش بر اساس اين مسائل و چگونگی برخورد استاد و
دانشجو در ارتباط با اين مسائل تنظيم شده است .همانطور
که در جدول مقوالت مشخص شده است ،در مرحله
استمرار تعامل شاهد  1متغير؛ مديريت تعامالت ،مواجهه با
چالشها ،اختالف عقيده ،تشويق و تنبيه ،تغيير مسير،
حمايت و همفکری هستيم .که هر کدام دارای نشانگرهای
مربوط به خود هستند.
در متغير اول يعنی مديريت تعامالت ،نشانگرهای
تدوين شده شامل دانشجو محور ،استاد محور ،تعامل
دوسويه است .در بين نشانگرهای ذکر شده ،بسته به سبک
خاص استاد برای راهنمايی دانشجو و البته بسته به
ويژگیهای دانشجو تعامالت در رابطه به سوی هر يک از
اين سه نشانگر ممکن است پيش برود .تعامل دوسويه و
تبادل نظر ميان استاد و دانشجو کمتر از بقيه اتفاق میافتد
و گاهی مديريت تعامالت کامالً دانشجو محور و گاهی کامالً
استاد محور میشود .يکی از دانشجويان در اين زمينه بيان
میکند« :هر هفته در زمان معينی میرفتم ،تا کارهايی که
انجام داده بودم را به استاد بگويم و حرفهايم را بزنم و از
ايشان کمک بگيرم؛ بعد از مدتی استاد خودشون متوجه
شده بودند و احساس میکردم هر هفته سر همون ساعت
منتظرم هستند».

هر چه در مرحله استمرار تعامل هر چه پيش برويم به
دليل تعديل تصوراتی که دانشجو از فرايند راهنمايی داشته
است و آگاهی بيشتر به وظايف خود و وظايف استاد راهنما،
گام به گام تعديل بيشتری در اين رابطه رخ میدهد .بنا به
اين امر و بنا به اظهار بيشتر دانشجويان ،آنها در اين مرحله
درمیيابند که پاياننامه کار آنهاست و استاد راهنما به منزله
پشتيبانی برای اين مسير است .بنابراين سعی بيشتری برای
حل يا حذف چالشهای میکنند و معموالً بيشتر
دانشجويان محصوالت کار خود را به استاد راهنما ارائه
میدهند و باز هم با توجه به همان تعديل اتفاق افتاده،
کمتر انتظار مداخله مستقيم از استاد میرود و اگر اين
انتظار وجود دارد حمايت استاد است نه مداخله مستقيم .با
توجه به اين توضيحات میتوان گفت که در مورد
دانشجويانی که صبر و حوصله حل چالش را ندارند،
چالشها حذف میشود (نشانگر اول) و در مورد دانشجويانی
که خواهان حل چالشها هستند ،نشانگر آزمون و خطا
بيشتر از ساير نشانگرها خودنمايی میکند .به نظر میرسد
که تجزيه و تحليل نتايج در رابطه با حل اختالف عقيده با
متغيرهای تغيير مسير ،حمايت و همفکری مربوط باشد .اگر
از نظر دانشجو استاد با تغيير مسير و چالشهای او در اين
زمينه حمايت و همفکری میکند يا به عبارت ديگر از
پيشبينی رفتار دانشجو از رفتار استاد با توجه به شناختی
که تا اين مرحله از تعامل برای او حاصل شده است حمايت
و همفکری و چالش باشد ،اصرار بر عقيده يا پذيرش عقيده
استاد با همفکری ايشان اتفاق میافتد و اگر اين پيشبينی
خالف اين جهت باشد ،ادامه مسير رنگ و بوی چشمپوشی
از چالشها يا کمک گرفتن از فرد ديگری به خود میگيرد.
لذا استمرار ارتباط و چگونگی آن برای دانشجويان مختلف
کامالً بسته به شناختی است که تا اين مرحله از خود ،استاد
و فرآيند راهنمايی به دست آوردهاند .در اين زمينه يکی از
شرکتکنندگان میگويد« :من سه بار پروپوزال نوشتم اما
استاد هيچ کدام از آنها را نپذيرفت باالخره رفتم و گفتم من
از موضوعم منصرف شدم شما به من بگيد من چيکار کنم».
در نقطه مخالف يکی ديگر از شرکتکنندگان اظهار میکند
«استاد من عقيده داشتند روی موضوع من زياد کار شده و
بايد موضوعم را عوض کنم ،ولی من چون خيلی موضوع را
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دوست داشتم و مسأله ذهنیام بود ،پافشاری کردم و روی
همين موضوع ماندم و سعی کردم از مدلهای جديد
استفاده کنم که کارم تکراری نباشه و موضوعم را هم حفظ
کرده باشم» .در مورد متغير تشويق و تنبيه نيز میتوان
گفت که هر يک از اساتيد بر مبنای سبک خود روش تنبيه
و تشويق خاص خود را دارند که همانطور که ذکر شد،
شناسايی و کشف اين روش توسط دانشجو در مسيری که
تا اين مرحله طی کرده است ،صورت میگيرد .اما عموماً
برای اين تشويق و تنبيهها ترتيب خاصی وجود ندارد .نکته
مهمی که اغلب اتفاق میافتد ،اين است که دانشجويان با
هر نوع همنوايی ،معموالً به دليل توقعی که داشتهاند
برآورده نشده است ،برای موفقيت در اين امر خواهان
مساعدت افراد ديگری به غير از راهنما میشوند و ادامه
فرآيند را با اين شخص ـ که میتواند يک دوست ،دانشجوی
سال باالتر و حتی يک استاد ديگر باشد ـ پيش میبرند.
دانشجويی در اين زمينه بيان میکند« :دوستم بيشتر از
استاد مشاور و راهنما به من کمک کرد ،از او خيلی چيزها
ياد گرفتم و او بود که به من ياد داد چطورکار کنم ،چطور
از مشکالتی که دراين راه برايم پيش میآيد ،عبور کنم».
بحث و نتیجهگیري
در اين قسمت ابتدا سعی شده است نتايج پژوهش
حاضر در قالب تئوری استنباط شده از تجزيه و تحليل نتايج
بيان شود .در ادامه با توجه به مبانی نظری و همچنين
مشاهدات و مصاحبهها و نتايج ذکر شده انجام گرفته
پيشنهاداتی برای بهبود فرآيند ارتباط و راهنمايی
پاياننامههای دانشجويی ارائه شده است.
دانشجويان علوم تربيتی اغلب با ديد روشنی سراغ
انتخاب استاد راهنما میروند و بر روی معيارهای خود ـ از
هر جنسی که باشد ـ تأمل کردهاند .اما نکته مهم اين است
که اين تأمل و ديدی که در انتخاب استاد راهنما از آن بهره
میگيرند؛ انتظارات و توقعات درستی برای آن ها تعريف
نمیکند و معموالً با توجه به تصوری است که از آن استاد
خاص در مقام استاد کالس دارند صورت میگيرد نه استاد
راهنما.
به طور کلی ،فرايند راهنمايی ،اغلب برای دانشجويان
علوم تربيتی مبهم است .دانشجو برای تدوين طرح اوليه

خود ،با گستره عظيمی از اطالعات روبهرو میشود که بايد
در راستای مسأله خود ،منابعی را گردآوری کند و نوشتن
طرح اوليه ممکن است ماهها وقت دانشجو را بگيرد (خاکباز،
 .)9881در اکثر موارد ،عدم انطباق تصورات و توقعات
دانشجويان با آنچه در واقعيت رخ میدهد باعث میشود تا
در مراحل اوليه تعامل خود با راهنما سعی و کوششی
مضاعف برای شکل دادن به اين روابط بر اساس توقعات و
تصورات خود داشته باشند .از سوی ديگر استاد راهنما
سبک مشخصی برای راهنمايی دانشجويان دارد که برای
خود او تعريف شده است .بنابراين دانشجو با تشخيص آن
در تعامالت اوليه و شکلگيری سبک روابط ـ بسته به
شرايط ،شخصيت و سطح اوليه توقعات ـ به نقطه عطفی در
مديريت روابط خود رسيده است و اين تصورات را تصحيح
میکند .دانشجويان معموالً برای طی کردن موفقيت آميز
اين فرآيند و از آن جايی که تصور ابتدايی که داشتهاند
مطابق با واقعيت نبوده است ،دست به دامان مهره سومی
برای چالشهای خود میشوند که در پژوهش حاضر از آن با
)» نام برده
نام «استاد راهنمای پنهان (
میشود که عموماً از نقش و اهميت آن در تحقيقات مربوطه
غفلت شده است .مواردی نيز وجود دارد که در آنها دانشجو
اتکا به توانايیهای خود و باور خويشتن را میآموزد و به
) دست میيابد .در
مفهومی از خودکارآمدی (
نهايت ،دانشجو در هر گامی که پيش میرود« ،تعديل گام
به گام» او با چگونگی شرايطی که پيش رو دارد با ظرافت و
برای افراد مختلف با سرعت و
آهستگی رخ میدهد ـ البته GS
RMA
NOO
کيفيت متفاوتی رخ خواهد داد ،اين سرعت و کيفيت
متفاوت به عوامل گوناگونی از جمله سطح توقعات ،سبک
استاد خاص ويژگی شخصيتی دانشجو و  ...بستگی دارد .از
سوی ديگر ،اين سرعت و کيفيت متفاوت باعث تفاوت در
زمان رخداد پديده راهنمای پنهان میشود.
بنابراين میتوان گفت که راهنمای پنهان که در اکثر
موارد وجود دارد ،اغلب در حين استمرار تعامل روی
میدهد .اما اين که در چه برههای از استمرار تعامل اتفاق
میافتد نيز در مورد دانشجويان گوناگون ،متفاوت است .از
آن جا که در آغاز تعامل دانشجو در حال تالش برای
برقراری ارتباط (علمی و عاطفی) و کمک گرفتن است،
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انتظارات هنوز تعديل نشده و دانشجو خود را با مسيری که
پيش روی خود دارد سازگار نکرده است و چگونگی آن برای
او روشن نيست .لذا میتوان چنين استدالل کرد که
چگونگی اين تعديل و کيفيت آن بستگی به سطح توقعات
اوليه از اين رابطه دارد .هر چه سطح توقعات بيشتر باشد،
تعديل گام به گام ديرتر و کندتر اتفاق میافتد .اما از آن
جايی که دانشجويان بيشتر به کمکهای انگيزشی و عاطفی
استادان نياز دارند ،همان طور که در مرحله انتخاب استاد
راهنما نيز گفته شد ،بيشتر به اين بعد توجه کردهاند و آن
را مهم میدانند و اغلب برای ارضای اين کمبود به سراغ
شخص يا چيز ديگر میروند .لذا با توجه به فرآيند شرح
داده شده ،تصور دانشجويان در شروع و خاتمه فرآيند
راهنمايی از نقش خود ،استاد راهنما و چگونگی اين سفر
متفاوت است .در هر مرحله از تعامل اين تصور بنا به
تجربياتی که برای طرفين در اين فرآيند شکل میگيرد،
تعديل میشود و از اين روست که اغلب در مرحله
«استمرار» تعامل دانشجويان به اين نتيجه میرسند که بايد
در پی «چيز ديگری» ديگری برای مستقل شدن بروند .بايد
توجه داشت که بسته به شخصيت دانشجو و ويژگیهای
خود او ،اين منبع کمک بيرونی يا راهنمای پنهان شکلهای
متفاوتی به خود میگيرد .درخواست راهنمايی به صورت
مستقيم از شخصی ديگر ،و انجام مراحل مختلف پاياننامه
با هدايت شخصی ديگر ،متوسل شدن به افراد متعدد يا به
عبارتی به افرادی که هر کدام در بخشی از فرآيند مورد نظر
کمککننده هستند ،متوسل شدن به کارهای ديگران،
کتابها ،پاياننامهها و  ...شکلهای متفاوتی است که در
نتيجه اين پذيرش امکان بروز دارد .تا جايی که پس از
گذشت مدت زمانی دانشجو هدايت ارتباطات را به عهده
میگيرد ،غافل از اينکه در بيشتر موارد در پشت پرده
راهنمايی پنهان وجود دارد .تا اين که در مراحل نهايی نقش
راهنما کمرنگ میشود .اما اين اتکا به «چيز ديگر» غير از
استاد راهنما در اغلب موارد باعث شکلگيری برنامه درسی
پنهان هم از نوع مثبت (خود اتکايی ،يادگيری تحقيق و
پژوهش ـ تصحيح تصور از استاد راهنما و  )...و هم از نوع
منفی (تقلبکردن ،فرار از وظايف ،تصور نادرست نسبت به
استاد راهنما و  )...میشود .به اين معنی که گر چه تعديل

گام به گام در اغلب موارد رخ میدهد ،اما لزوماً به معنای
شکلگيری برنامه درسی پنهان مثبت نيست .چگونگی
شکلگيری اين برنامه و مثبت يا منفی بودن آن ،بستگی
زيادی به تجانس تصور استاد راهنما و دانشجو نسبت به امر
تحقيق و پژوهش دارد .عالوه بر اين ،همان طور که عطاران
( )9881در نتايج تحقيق خود ذکر میکند ،بايد توجه
داشت که چگونگی روابط استاد راهنما با دانشجو منوط به
تصور استاد راهنما يا دانشجو از نقش استاد نيز است .به
همين جهت است که آشکار کردن اين تصورات و انتظارات
به بهبود اين فرآيند ،در راستای ترجيحات طرفين کمک
زيادی خواهد کرد .لذا میتوان گفت که هر چه اين تصور
هماهنگتر باشد و همپوشانی بيشتری داشته باشد ،تعديل
بهتر اتفاق افتاده ،برنامه درسی پنهان شکل گرفته نيز
بيشتر از نوع مثبت خواهد بود .در نهايت ،میتوان گفت که
با وجود مفاهيی مانند «استاد راهنمای پنهان»« ،تعديل گام
به گام»« ،همسانی تصور طرفين در رابطه با ماهيت تحقيق
و چگونگی روابط استاد راهنما ـ دانشجو» ،آنچه اين تجربه
را بيشتر شکل میدهد ،ابعاد انگيزشی ،عاطفی و اخالقی
است تا ابعاد علمی و دانشی و آنچه در نهايت قضاوت نسبت
به اين فرآيند را سبب میشود ،مربوط به اين ابعاد است.
شايان ذکر است که نتايج مذکور از طريق يافتههای ديگر
تحقيقات موجود نيز حمايت میشود .به عنوان مثال :از نظر
فرور و شايلينگ ( )9187يکی از فاکتورهايی که باعث پديد
آمدن مشکل در اين روابط میشود تفاوت در ادراک
نقشهاست و آن هنگامی است که هر يک از طرفين درک
متفاوتی از نقش خود و همچنين نقش ديگری داشته باشد.
شرطی که اين رابطه را تبديل به يک فرآيند موفق میکند
درک و حساسيت متقابل نسبت به نيازهای خاص هر يک از
طرفين است (اسپری.)9114 ،
منابع
استراس ،آ و کوربين ،ج ( .)9117اصول روش تحقيق
کيفی؛ نظريه مبنايی رويهها و شيوهها؛ ترجمه بيوک
محمدی .انتشارات
چوکده ،س ( .)9884آسيب شناسی تربيت شهروندی

در برنامه درسی پنهان نظام آموزش متوسط نظری از منظر
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معلمان شهر تهران و ارائه راهکارهايی برای بهبود وضعيت
آن؛ پاياننامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهيد بهشتی.
خاکباز ،ع ( .)9881شناسايی چهارچوبی برای مطالعه
فرهنگ رشتهای در آموزش عالی از طريق بررسی و مقايسه
دو رشته علوم رياضی و علوم تربيتی .طرح پژوهشی منتشر

مهرمحمدی ،م (.)9888برنامه درسی؛ نظرگاهها،
رويکردها ،چشم اندازها( .ويراست دوم) .تهران سمت.

.

نشده دانشگاه شهيد بهشتی.
صفايیموحد ،س .عطاران.م و تاجيک اسماعيلی .ع
( .)9881واکاوی هنجارهای پنهان (برنامه درسی پنهان)
مؤثر بر انتخاب استاد راهنما :يک مطالعه پديدارشناختی.
نشريه علمی ـ پژوهشی مطالعات برنامه درسی آموزش
عالی .سال اول شماره اول ،بهار و تابستان .9881
عطاران ،م ( .)9881انتخاب استاد راهنما و رابطه استاد

,

.

راهنما ـ دانشجو :ديدگاههای دانشآموختگان دوره دکتری
برنامه درسی و آموزش .نشريه علمی ـ پژوهشی انجمن
مطالعات برنامه درسی ايران .سال چهارم ،شماره  .91بهار
.9881
عليخانی ،م و مهرمحمدی،م ( .)9888بررسی پيامدهای
قصد نشده (برنامه درسی پنهان) ناشی از محيط اجتماعی
مدارس دوره متوسطه اصفهان .مجله علوم تربيتی و
روانشناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز  /دوره سوم ،سال
يازدهم ،شمارههای  8و  ، 4صص  929ـ .941
فتحی واجارگاه ،ک ( .)9881کالبد شکافی برنامه
درسی تجربه شده ،قلمرو برنامه درسی در ايران .انتشارات
سمت.
قورچيان ،ن ( .)9884روند تحوالت رشته برنامه درسی
به عنوان يک حوزه تخصصی در جهان امروز؛ فصلنامه
پژوهش و برنامه ريزی در آموزش عالی ـ ص  82تا .28
شماره .2
موسیپور ،ن ( .)9882مبانی برنامه ريزی آموزش
متوسطه .انتشارات بهنشر.
مهرمحمدی ،م ( .)9889برنامه درسی نظرهاگاهها،
رويکردها و چشم اندازها تهران :آستان قدس رضوی.
مهرمحمدی ،م ( .)9887برنامه درسی پنهان ،برنامه

درسی پوچ و برنامه درسی پوچ پنهان .در برنامه درسی:
نظرگاهها ،رويکردها و چشم اندازها .سمت.
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