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چکیده
برنامه درسي پنهان در آموزش عالي را ميتوان شامل قواعد
تصريح ناشدهاي دانست كه براي تكميل موفقيت آميز آموزش
رسمي ضروري به نظر ميرسد .يكي از مهمترين ابعاد آموزش
عالي و تحصيالت تكميلي كه با پوياييهاي خاصي همراه بوده،
نقشي اساسي در شكل گيري برنامه درسي پنهان دارد ،مرحله
انجام پاياننامه است .در اين مطالعه ،با توجه به پوياييهاي
خاص روابط استاد راهنما ـ دانشجو در انجام اين پروژهها سعي
شده است تا معيارهاي تصريح نشدهاي كه دانشجويان
كارشناسي ارشد دانشكده علوم رياضيِ يكي از دانشگاههاي
دولتيِ شهر تهران در انتخاب استاد راهنما مدنظر قرار
ميدهند ،مورد بررسي قرار گيرد .اين پژوهش در چارچوب
رويكرد كيفي و با استفاده از روش تحقيق پديدارشناسي
صورت گرفته و ابزار جمعآوري دادهها ،مصاحبههاي نيمه
ساختار يافته و گفتگوهاي غيررسميِ حاصل از زيست تعاملي
با شركت كنندگان در تحقيق بوده است .بدين منظور ،تعداد 9
نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد اين دانشكده با استفاده از
روش نمونهگيري هدفمند انتخاب و دادههاي حاصل از آنها با
استفاده از روش تحليل محتوا ،تحليل و مقوله بندي شدهاند.
بر اساس نتايج اين پژوهش ،معيارهاي انتخاب استاد راهنما در
اين دانشكده را ميتوان در پنج مقوله اصلي به شرح زير طبقه
بندي كرد :سبك نظارت پژوهشي ،ويژگيهاي علمي اساتيد،
ويژگيهاي شخصيتي آنها ،معيارهاي غير آكادميك،
محدوديت
واژگان کلیدی :برنامه درسي پنهان ،تحصيالت تكميلي،
استاد راهنما ،تجارب دانشجويان ،مطالعه كيفي
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مقدمه
اگر چه برنامه درسي پنهان (

(
) يكي

از مفاهيم ارجمند مولود رشته برنامه درسي است و از جمله
) آن به شمار
سرمايههاي مفهومي (
) ،اما ماهيت و چيستي

ميآيد (

آن همواره محل نزاع بوده است .شايد دليل اصلي اين نزاع
را بتوان از يكسو در مبهم بودن خودِ واژه برنامه درسي و از
سوي ديگر ،در واژه پنهان آن جستجو كرد .برخي
) معتقدند كه برنامه بايد داراي اهداف
(
بيان شده ،استراتژيهاي صريح و آغاز و پاياني مشخص
باشد ،به همين دليل اطالق لفظ برنامه به تجربيات كسب
شده و از پيش تعيين نشده فراگيرندگان امري نادرست
است .اما نبايد فراموش كرد كه واژه برنامه درسي در طول
تاريخ اين رشته صرفاً به عنوان يك سند مكتوب و هدفمند
مطرح نبوده است و در چارچوب فلسفه پيشرفت گرايي
) ،به هر آن چيزي اطالق شده است كه
(
فراگيرندگان به دليل حضور در محيط آموزش به كسب آن
نائل ميآيند .در اين مقاله نيز ماهيت وجودي برنامه درسي
پنهان در چارچوب ديدگاه پيشرفت گرايي مدنظر است.
) مفهوم
نخستين بار فيليپ جكسون (
برنامه درسي پنهان را در كتاب «زندگي در كالس درس
).
) مطرح كرد (
(
وي معتقد بود كه شاگردان برنامه درسي پنهان را از طريق
جنبههاي غير آكادميك مدرسه كه شامل عناصر قدرت،
جمعيت و تشويق است در كالس درس ميآموزند .در واقع
شاگردان هنجارهايي را با عنايت به دارا بودن قدرت معلم،
از جمعيت كالس و نظام تشويق فرا ميگيرند .جكسون اين
هنجارهاي آموخته شده را برنامه درسي پنهان ميخواند.
پس از جكسون نيز انديشمندان زيادي مانند مايكل اپل
) ،آيزنر
) ،هنري ژيرو (
(
(

) ،به تبيين ابعاد و ماهيت اين مفهوم

پرداختند .مارگوليس (

) معتقد است كه

نظريات مطرح شده در مورد برنامه درسي پنهان را ميتوان
) ،ماركسيستي
در  3ديدگاه كاركرد گرايي (

) و مقاومت انتقادي (

نمود.
ملكي(
(

) بررسي

) با الهام از سيلور و الكساندر
) عوامل مؤثر در شكل گيري برنامه

درسي پنهان را به شرح ذيل ميداند :الف) قوانين و مقررات
مدرسه ،ب) روابط ميان فردي ،ج) ارتباط متقابل معلم و
دانشآموز و د) تدريس .اگر چه اين عوامل را ميتوان در
شكلگيري برنامه درسي پنهان در دانشگاه نيز مؤثر دانست،
اما شرايط ويژه مقرراتي و فرهنگي آموزش عالي در ايران،
مانند هر كشور ديگر ،باعث ميشود كه عوامل مؤثر ديگري
نيز در شكلگيري برنامه درسي پنهان به ايفاي نقش
بپردازند .از جمله اين شرايط ميتوان به حق انتخاب
استادان در معرفي كتابهاي درسي ،حق انتخاب استادان
معرفي شده از سوي دانشگاه توسط دانشجويان ،اختالط
جنسيتي ،قومي ،مذهبي ،و ضرورت ارائه پاياننامه در
مقاطع تحصيالت تكميلي اشاره كرد .برنامه درسي در
آموزش عالي اليههاي متعددي دارد كه از اليه نخست يعني
الزامات آشكار و قانوني تحصيل در دانشگاه ،آغاز شده،
اليههاي پنهاني ،همچون رسوم و فرهنگ رشتهاي و
معيارهاي تصريح نشده يك دانشجوي خوب را شامل
ميشود .برنامه درسي در آموزش عالي را ميتوان به كوه
يخي تشبيه نمود كه قسمت بيروني آن همان الزامات
مصرح و برنامه درسي رسمي است ،در حالي كه بخش اعظم
اين كوه يخ كه در زير آب پنهان است ،برنامه درسي پنهان
دانشگاه است كه شامل ارزشها و هنجارهاي تصريح نشده
رشته ،دانشگاه و گروه آموزشي ميشود و تنها افرادي
تيزبين با ابزار و وسايل كافي قادرند آن را ببينند (
).
دراين ميان ،پروژه پاياننامه در مقاطع ارشد و دكتري و
فرآيند انجام آن با پوياييهاي بسياري همراه است و
هنجارها و ارزشهاي فرهنگي حاكم بر آن در رشتهها و
دانشگاههاي مختلف ،نقش بسيار نافذي در شكلگيري
تجربيات قصد نشده (برنامه درسي پنهان) دانشجويان دارد
) .دراين مطالعه با توجه به نقش مؤثر استاد
(
راهنما در شكل گيري تجربيات آكادميك دانشجويان ،سعي
شده است تا ارزشها و هنجارهايي كه دانشجويان
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كارشناسي ارشدِ دانشكده علوم رياضي يكي از دانشگاههاي
تهران در انتخاب استاد راهنما مدنظر قرار ميدهند،
شناسايي شوند .مقصود از برنامه درسي پنهان در اين
پژوهش ،هنجارهاي تصريح نشدهاي است كه بر انتخاب
استاد راهنما توسط دانشجويان تأثيرگذارند.
حوزه برنامه درسي پنهان در آموزش عالي را بايد از
حوزههاي مغفولِ پژوهشهاي آموزشي در ايران و جهان
دانست كه تحقيق چنداني پيرامون آن صورت نگرفته است.
نگارندگان اين مقاله با جستجوهايي كه در بانكهاي
اطالعاتي مقاالت فارسي مانند پايگاه اطالعات علمي جهاد
) ،پايگاه مجالت تخصصي نور
دانشگاهي (
(
اطالعات ايران (

) و پژوهشگاه علوم و فناوري
) صورت دادند ،تنها

توانستند به يك پژوهش در مورد روابط بين استاد راهنما و
دانشجو ،يك پژوهش در حوزه فرهنگ دانشگاهي و دو
پژوهش درباره برنامه درسي پنهان در آموزش عالي
دسترسي پيدا كنند.
در پژوهش صورت گرفته توسط مهرام ،ساكتي،
مسعودي و مهرمحمدي (
) ،تأثير ابعاد مختلف برنامه
درسي پنهان بر تحول هويت علمي دانشجويان مورد بررسي
قرار گرفته است .بر اساس نتايج اين پژوهش ،مؤلفههايي
چون قوانين و مقررات ،محتوا ،ارزشيابي ،روش تدريس،
مكان فيزيكي ،دانشجويان و استادان هر كدام ميتوانند
منجر به كسب تجربههاي ضد تربيتي شوند .در اين ميان،
به روز نبودن استادان ،به عهده گرفتن مشاغل متعدد توسط
آنها و عدم وقوف دانشجو نسبت به انتظاراتي كه از او وجود
دارد ،از جمله محورهايي است كه منجر به كسب تجارب
ضد تربيتي يا برنامه درسي پنهان در شكل منفي آن
ميشوند.
پژوهش ديگر توسط عطاران ،زين آبادي و طوالبي
) روابط استاد
(
راهنما و دانشجو را در جريان نگارش رسالههاي دكتري
مورد بررسي قرار داده است .در اين پژوهش كه با تلفيقي از
روشهاي كيفي و كمي صورت گرفته است ،ابتدا با بررسي
پيشينه پژوهش ،مصاحبه با استاداني كه تجربيات زيادي در

راهنمايي و مشاوره پايان نامهها داشتند ،مصاحبه با
دانشجويان و دانش آموختگان مقطع دكتري 02 ،نشانگر به
عنوان مالکهاي روابط مطلوب ميان استاد راهنما و دانشجو
استخراج شد كه از جمله مهمترين آنها ميتوان به دسترسي
آسان دانشجو به استاد راهنما ،كمك استاد راهنما به
دانشجو براي تدوين پيشينه پژوهش ،و امثال آن اشاره كرد.
اما برخي نتايج نهايي اين پژوهش نشان ميدهد كه بيش از
 02درصد دانش آموختگان دكتري از روابط خود با استاد
راهنمايشان ناراضي بودهاند .هر چه ميزان رضايت از انتخاب
استاد راهنما افزايش يابد ،رضايت از روابط با استاد راهنما
نيز افزايش مييابد و بين كيفيت و اثر بخشي رسالهها با
رضايت دانشجويان از روابط خود با استاد راهنما رابطه
مثبت وجود دارد .البته اين پژوهش به عواملي كه
دانشجويان در انتخاب استاد راهنما مدنظر قرارميدهند
اشارهاي نميكند.
) در پژوهش خود كوشيده
خاكباز (
است تا چارچوبي را براي مطالعه فرهنگ رشتهاي در
آموزش عالي ارائه نمايد .وي بدين منظور به بررسي و
مطالعه دو رشته علوم رياضي و علوم تربيتي در دانشگاه
شهيد بهشتي پرداخته است و در پايان ،سناريوي فرهنگ
رشتهاي رياضي در شرايط موجود را به شرح ذيل توصيف
ميكند« :در شرايط موجود ،اهداف آموزشي در اين رشته
تمايل به خردشدن و تحليل شدن دارند  ...محتواي آموزشي
در اين رشته توافق شده است  ...و بر همين اساس ارتباط
عمودي بين درسها و مباحث برقرار است و اين برقراري
ارتباط عمودي بين درسها بر پايه اين امر است كه در
تدريس رياضي بايد بين آموختههاي جديد و قبلي ارتباط
برقرار شود تا يادگيري حاصل گردد  ...در رسانههاي
آموزشي بيشتر از دست استفاده ميشود :استاد و دانشجو
روي تابلو مسأله حل ميكنند ،از نرم افزارهايي با قابليت
تعاملي استفاده ميشود و  . ....تكاليف درسي نيز بر اين
اساس طراحي ميگردد كه آنچه را كه در محتواي درس
آموخته ميشود ،تمرين و تعمق دهد .معموالً تمرينهاي
متناسب و با ارتباطات زنجيروار از آسان به پيچيده خوبي در
كتابهاي درسي دانشگاهي رشته رياضي موجود است.
ارزشيابي در رشته رياضي ميتواند به صورتي باشد كه
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دانشجو اصالً از پس حل مسائل برنيايد و بسياري از استادان
در شرايط كنوني گهگاه از اين قابليت رياضي بهره ميبرند.
 ...ارتباط ميان دانشجو و استاد نيز قايل به محدوديتهاي
محتواي درس و بيشتر رسمي و درسي است  ...اين تلقي كه
رياضي مادر علوم است ،ورزش ذهني است و آموزشگر
قدرت منطق و استدالل كنشگران است ،وجود دارد ،اگر چه
شيرين بودن رياضي براي همه كنشگران به تأييد نرسيده
است! اين امر موجب ايجاد يك حس اعتماد به نفس بين
).
كنشگران رياضي ميشود ( »...
فتحي واجارگاه ،عارفي و جليلي نيا (
) پژوهشي را به منظور بررسي
برنامه درسي پنهان در پايان نامههاي كارشناسي ارشد
دانشگاه شهيد بهشتي انجام دادهاند .اين تحقيق بر آن بوده
است تا بر مبناي تعريف پورتلي از ابعاد برنامه درسي پنهان،
آموختههاي غير رسمي دانشجويان اين دانشگاه در جريان
انجام پاياننامهها را از  4جنبه مورد بررسي قرار دهد :الف)
برنامه درسي پنهان به منزله انتظارات غير رسمي ،اما مورد
انتظار پاياننامهها ،ب) برنامه درسي پنهان ناشي از
يادگيريهاي قصدنشده ،ج) برنامه درسي پنهان ناشي از
ساختار پاياننامهها و د) برنامه درسي پنهاني كه دانشجويان
خلق ميكنند .اين پژوهش به روش قوم نگاري و در طول
مدت يكسال بر روي  02نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد
سه گروه علوم انساني ،فني و مهندسي ،و علوم پايه انجام
شده است .دادههاي اين تحقيق كه با استفاده از ابزارهاي
متنوع كيفي (شامل اتوبيوگرافي ،مشاهده ،عكس ،مصاحبه
روايي ،و مصاحبه نيمه ساختاريافته) به دست آمده و با
روش تحليل محتواي كيفي تحليل شده است ،حاكي از آن
است كه دانشجويان تجارب مثبت و منفي متعددي را در
طول دوره پاياننامه در هر يك از  4بعد ذكر شده به دست
آوردهاند.
پژوهشهاي صورت گرفته در كشورهاي ديگر نيز
پيرامون برنامه درسي پنهان در آموزش عالي ـ به ويژه
جنبههاي مربوط به روابط استاد راهنما ـ دانشجو اندک
است .دراين ميان يكي از بزرگترين پروژههاي پژوهشيِ
مربوط به برنامه درسي پنهان در آموزش عالي ،مربوط به
كار مارگوليس و همكاران (
) است .در

اين پروژه پژوهشي ،مشاورههاي تحصيلي ،روابط استاد
راهنما ـ دانشجو ،و نقش آموزشهاي حرفهاي در باز توليد
نابرابريهاي اجتماعي مورد بررسي قرار گرفتند .يكي از
بخشهاي اصلي اين پروژه ،بررسي روابط استادان راهنما و
) انجام داده
دانشجويان است كه ساندرا آكر (
است .وي در اين پژوهش ،برنامه درسي پنهان در روابط
استاد راهنما و دانشجو را به طور نسبتاً گسترده در
كشورهاي اياالت متحده آمريكا ،كانادا ،استراليا ،و زالند نو
مورد بررسي قرار داده است .نتايج اين پژوهش نشان
ميدهد كه روابط ميان استادان راهنما و دانشجويان تا حد
زيادي تحت تأثير فرهنگ رشتهاي ،فرهنگ گروه آموزشي،
قوانين پذيرش دانشجو ،جنسيت ،و موقعيت نابرابر استاد و
دانشجو در سلسله مراتب سازماني دانشگاه قرار دارد.
) پژوهشي را در جهت شناخت
آهوال (
برنامه درسي پنهان در نظام آموزش عالي فنالند ،در
) اين كشور اجرا نموده
دانشگاه توركو (
است .نتايج اين پژوهش كه بر روي دانشجويان سه رشته
علوم پزشكي ،جامعه شناسي و تعليم و تربيت انجام شده
است ،نشان ميدهد كه دانشجوياني كه والدين تحصيل
كرده دارند (يعني از سرمايه فرهنگي بااليي برخوردارند) با
چگونگي بقا در محيطهاي علمي مانند دانشگاه آشنا بوده،
) الزم را ازآغاز دارا هستند ،اما از
عادت وارههاي (
سوي ديگر دانشجوياني كه در خانوادههاي نابرخوردار رشد
يافتهاند ،در محيط دانشگاه احساس انزوا كرده ،نوعي طرد
شدگي آكادميك را تجربه مينمايند .آهوال به نتايج حاصل
از زندگي در محيط دانشگاهي اشاره كرده است و يادگيري
تملق ،ضرورت توسل به قواعد تأثيرگذاري بر استادان در
)،
جهت كسب نمره (به زعم وي قاعده بازي
سلطه پذيري از استادان ،تسلط مردان و شكل گيري نگرش
نو نسبت به تفوق جنسيتي را از پيامدهاي تحصيل در
محيطهاي دانشگاهي ذكر كرده ،به نقش برنامه درسي
پنهان در اين تغييرات اشاره مينمايد.
) نيز در مطالعهاي خود
تاون سِند (
قوم نگارانه (

) ،به بررسي مؤلفههاي

ساختاري كه منجر به ايجاد برنامه درسي پنهان در آموزش
عالي ميشوند پرداخته است .به عقيده وي ،مؤلفههايي چون
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ساختار اجتماعي كالس درس ،اعمال اختيار توسط استادان،
قوانين حاكم بر روابط بين استاد و دانشجو و موانع
ساختاري درون دانشگاه ،نقشي مهم در شكل گيري برنامه
درسي پنهان در آموزش عالي دارند .او معتقد است كه در
صورتي كه قوانين و شبكههاي حمايتي مشخصي در
دانشگاه براي انتخاب استادان راهنما و چگونگي ارتباط آنها
با دانشجويان وجود نداشته باشد ،آنگاه قانون «بقاي انسب»
) در آنجا حكمفرما ميشود و هر
(
كس سعي ميكند با بهره برداري سريعتر و بيشتر از
فرصتهاي موجود ،بقا و موفقيت خويش در دانشگاه را
تضمين نمايد.
) نيز از
برگن هن گوون (

كوچك اجتماعي ،با توجه به جزئيات و همچنين سعي براي
ارائه تعبير و تفسير معاني كه انسانها در موقعيتهاي
طبيعي و عادي به زندگي خود و حوادث ميبخشند و فرض
)
بر اين است كه كنش متقابل اجتماعي (
كليتي در هم تنيده از روابطي را تشكيل ميدهد كه به
).
وسيله استقراء قابل درک است( .
در روش كيفي نوعي نگاه اميك (

) (نگاه درون) به

پديدهها وجود دارد .درا ين حالت مقوالت فكري گروه مورد
تحقيق براي توصيف نگرش و رفتارهايشان مورد تأييد قرار
ميگيرد.
دادههاي مورد نياز اين پژوهش با استفاده از
)
مصاحبههاي نيمه ساختاريافته (

جمله كساني است كه به بررسي برنامه درسي پنهان در
آموزش عالي پرداخته است .در اين پژوهش كه در دانشكده
علوم اجتماعي دانشگاه آمستردام (

جمعآوري شده است .جامعه اين پژوهش ،آن دسته از
دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده علوم رياضي دانشگاه
هستند كه در مرحله انتخاب استاد راهنما قرار دارند.

) اجرا شده ،چيستي برنامه درسي پنهان و

نمونهگيري در اين پژوهش در چارچوب منطق نمونه گيري
در روش كيفي و به صورت هدفمند انجام شده است.
در اين پژوهش نمونهگيري به سه صورت انجام گرفته
است:
) :درا
 9ـ نمونهگيري آسان (

نقش انگيزش و نگرش تحصيلي در شكل گيري آن مورد
بررسي قرارگرفته است .بر مبناي يافتههاي اين پژوهش،
دانشجويان اين دانشكده معتقدند كه موفقيت آنها در
آزمونها بيشتر منوط به كاربرد اصطالحات تخصصي و
مفاهيم محوري مورد عالقه استادان است ،بحث و مجادله
كالسي با استادان ميتواند تأثير منفي بر نمرات آنها داشته
باشد و بر خالف فشار غير رسمي كه بر دانشجويان اين
دانشگاه جهت كسب مدرک وجود دارد ،آنها بر اين باورند
كه شناخت و فهم موضوعات بيش از نمره امتحاني براي آنها
ارزشمند است .البته در اين پژوهش به روابط بين استاد
راهنما و دانشجو كه از عوامل مهم در شكلگيري برنامه
درسي پنهان در آموزش عالي است ،توجهي نشده است.
هدف اصلي و عمده اين پژوهش ،شناسايي معيارهاي
تصريح نشدهاي است كه دانشجويان كارشناسي ارشد
دانشكده علوم رياضي يكي از دانشگاههاي دولتي شهر تهران
در انتخاب استاد راهنما مد نظر قرار ميدهند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر در چارچوب رويكرد كيفي صورت
پذيرفته است .بنابر تعريف« ،رويكرد كيفي تالشي است
جهت توصيف غير كمّي از موقعيتها ،حوادث و گروههاي

ين روش از افرادِ در دسترس يا داوطلب استفاده ميشود.
اين روش معموالً براي شروع نمونهگيري و انتخاب اطالع
رسانهاي كليدي مورد استفاده قرار ميگيرد.
 0ـ نمونهگيري هدفمندِ طبقهاي (
) :در اين روش ،هدف شناخت
تجربيات همه گروههاي شركت كننده در پژوهش است.
) :در
 3ـ نمونهگيري گلوله برفي (
اين روش محقق از اولين اطالع رسانها كه معموالً به روش
آسان انتخاب شدهاند ميخواهد تا اگر افراد ديگري را
ميشناسند كه در زمينه مورد بررسي داراي تجربيات و
ديدگاههايي هستند ،براي شركت در مطالعه معرفي
).
نمايند
در پژوهش حاضر ،دادههاي به دست آمده در
اطالع رسان ششم به اشباع رسيدند ،با اين وجود ،براي
اطمينان بيشتر  3اطالع رسان ديگر نيز مورد مصاحبه
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قرارگرفتند كه دادههاي جديد چيزي به اطالعات قبلي
نيفزودند.
براي ارزيابي دادههاي اين پژوهش ،از معيارهاي روايي
) دادهها كه مشابه روايي و
) و اعتبار (
(

) به دانشجويان پيشنهاد ميكنند كه

پايايي در پژوهشهاي كمّي است ،استفاده شده است
(

):

الف) روايي :به معني قابل پذيرش بودن دادهها و
مستلزم جمعآوري دادههاي واقعي است .به منظور افزايش
روايي دادهها ،از روشهاي زير استفاده شده است:
ـ بررسي و مصاحبههاي مداوم ،تخصيص زمان كافي،
حسن ارتباط
ـ ارتباط طوالني و مستمر و تلفيق زماني (
) ( بررسي در زمان هاي مداوم و امكان
بازخورد به دادهها)
ـ بازنگري ناظران(
نظرهاي تكميلي همكاران (

تخصص در يك زمينه علمي خاص مرتبط هستند.
ويژگيهاي علمي استادان در اين پژوهش را ميتوان در 4
زير مقوله ذيل دسته بندي كرد:
الف) وجهه و شهرت علمي :فيليپس و پيو (

) ،و استفاده از
)

ـ جست و جوي شواهد مغاير و تحليل موارد
)
منفي(
ب) اعتبار :اعتبار و عينيت ،ويژگي دادههاي پژوهشي
بوده و به اين معني است كه چند پژوهشگر ،نتايج نسبتاً
مشابهي از دست نوشتهها و گزارشها گرفته باشند .حسن
سلوک و ارتباط مناسب ،درگيري و بررسي مداوم ،دقيق
بودن در تمامي مراحل پژوهش ،و روشن بودن روش
)و
پژوهش ،دادهها را عينيت ميبخشد (
در اين پژوهش نيز اين موارد در نظر گرفته شد.
یافتههای پژوهش
 .9دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده علوم رياضيِ
دانشگاه چه معيارهايي را در انتخاب استاد راهنما مد نظر
قرار ميدهند؟
دادههاي حاصل از مصاحبه با اطالع رسانهاي رشته
رياضي نشان ميدهند كه معيارهاي مؤثر بر انتخاب استاد
راهنما را ميتوان در  0مقوله كلي و تعدادي زير مقوله به
شرح زير طبقه بندي نمود.
9ـ ويژگيهاي علمي استادان :منظور از ويژگيهاي
علمي در اين پژوهش ،آن دسته از ويژگيهايي است كه با

پيش از انتخاب استاد راهنما ،استادان مورد نظر خويش را از
حيث سوابق تحقيقاتي و مقاالت منتشره مورد بررسي قرار
دهند .مرتضي نوروزي دانشجوي رشته آناليز ميگويد:
«دكتر رجبيان را همه به خاطر سابقه علمي زيادي كه دارد
ميشناسند .من خودم دوره ليسانس يك دانشگاه ديگر
بودم ،همه آنجا دكتر رجبيان را ميشناختند ،يعني اگر
بخواهي توي اين حوزه يك نفر را نام ببري ايشون هستند.
همه دوست دارند دكتر رجبيان استاد راهنماشون باشه».
ب) تخصص در حوزه مورد نظر :تامپسون و همكاران
) معتقدند كه استادان راهنما نه
(
تنها بايد از دانش تخصصي در حوزه مورد نظر برخوردار
باشند ،بلكه حائز مهارتها و تجارب الزم براي نظارت،
حمايت و جهت دهي به دانشجويان نيز باشند .حسن نوري
دانشجوي كارشناسي ارشد آناليزِ عددي در همين رابطه
ميگويد« :اگر چه خيلي مهم است كه شاگردِ چه كسي
باشي ،اما مهمتر از آن اين است كه استاد تو در حوزه مورد
نظر تخصص داشته باشد  ...استاد راهنماي من اگرچه
مشغله كاري زيادي دارد ولي خوب بيشتر ،سوادش براي
من مهم بوده است».
ج) تجربه عملي در حوزه مورد نظر :عطاران و همكاران
) پژوهشگر نبودن استاد و ناتوان بودن
(
او در كمك به دانشجو را يكي از مشكالت عمده در فرآيند
نظارت پژوهشي ميدانند .اميد علي قرباني دانشجوي
كارشناسي ارشد رشته آناليز عددي ميگويد« :معموالً در
رشته ما اين طوري است كه همه دانشجوها ،استادان با
تجربهتر و با سابقهتر را توي اولويت قرار ميدهند  ...اگر چه
دكتر سوهانيان جوان و با انگيزه بودند ،ولي من دكتر
افراسياب را انتخاب كردم ،به هر حال ايشون هم تجربشون
بيشتر بود و هم اين كه اينجا استاد تمام هستند».
د) به روز بودن (روز آمد بودن) :احمدي زاده
) استاد خوب را استادي ميداند كه
(
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عالوه بر رعايت قوانين و اصول آموزش ،خود را با پيشرفت
علم همگام سازد .اكثر اطالع رسانهاي اين پژوهش روز آمد
بودن استادان را يكي از معيارهاي اصلي جهت انتخاب آنها
به عنوان استاد راهنما ميدانند .حسن نوري دانشجوي
كارشناسي ارشدِ رشته تحقيق در عمليات در همين راستا
ميگويد« :اگر چه دكتر شاكري سنش باالست ،ولي هميشه
پاي ثابت كنفرانسها و سمينارهاست .او هميشه مقاالتي
براي ارائه دارد ،اين يعني كه او كار ميكند و به روز است.
حتي جزوه گفتنش ،مطالب او هميشه به روز است ،يعني
اين كه سطح علمياش را نگه داشته است».
 0ـ ويژگيهاي شخصيتي استادان :منظور از
ويژگيهاي شخصيتي در اين پژوهش ،آن دسته از
خصوصياتِ رفتاريِ استادان است كه به عنوان ويژگي ثابت
آنها از ديد ديگران شناخته ميشود .ويژگيهاي شخصيتي
مؤثر در انتخاب استادان راهنما از ديد دانشجويانِ
كارشناسي ارشد رياضي را ميتوان در  4زير مقوله بررسي
نمود:
الف) انگيزه باال براي كار :فعلي ،پزشكي راد ،و چيذري
) معتقدند كه
(
استادان نقش انگيزشگر را در فعاليتهاي دانشجويان ايفا
ميكنند و با ارتقاي توانايي علمي آنان ،روحيه پژوهشگري و
تحقيقِ دانشجويان نيز تقويت ميشود كه البته ،اين كار در
گرو اين است كه استادان ،اطالعات و دانش خود را همسو
با نيازهاي دانشي و مهارتي دانشجويان روزآمد كنند،
مهارتهاي تعاملي خود را گسترش دهند و همچنين از
روش آموزش متناسب با ايجاد باور و انگيزه در دانشجويان
براي انجام دادن فعاليتهاي پژوهشي استفاده كنند.
معصومه غفراني در ارتباط با استاد راهنماي خود ميگويد:
«راهنماي من دكتر مواليي بودند ،استاد جوان با انگيزهاي
كه از كار باهاشون راضي بودم  ...ايشون ،هم خودشون
انگيزه داشتند و هم انگيزه ميدادند» .پرويز پورهادي نيز در
مورد استاد راهنمايش چنين ميگويد« :اگر چه دكتر
افراسياب خيلي مشهوره ولي خوب شهرت همه چيز نيست،
چطوري بگم ،اون واقعاً كار ميكند».
ب) تخصيص زمان الزم براي كار :تامپسون و همكاران
) در دسترس بودن براي ارائه
(

حمايتهاي علمي و شخصي به دانشجو را يكي از
مسؤوليتهاي اصلي استاد راهنما ميدانند .تمامي
دانشجوياني كه در اين پژوهش شركت نمودند ،بر اهميت
در دسترس بودن استاد و تخصيص زمان الزم براي انجام
كار تأكيد داشتند .حسين بيگدلو در ارتباط با دكتر
افراسياب استاد راهنماي خود ميگويد« :ايشون واقعا وقت
ميگذاشتند و اين جوري نبودند كه من بروم آنجا و بگويند
نه وقت ندارم .من هر سؤالي داشتم هر موقع قبلش
هماهنگ ميكردم و تماس ميگرفتم ،حتي در ساعت غير
اداري ،ايشون پاسخگو بودند» .ايوب سعيداوي دانشجوي
ارشد جبر كه در دو راهي بين شهرت استاد و وقت گذاشتن
براي كار مردد مانده است ،نيز در همين ارتباط ميگويد:
«درسته دكتر افراسياب اسم بزرگي دارد ،ولي از اون طرف
اونقدر وقت ندارد كه به تو كمك كند .از طرف ديگه ممكنه
كه تو بري با يك استاد سطح پايينتر بگيري ،ولي بيشتر
كمكت كند و كارت هم پاياننامه خوبي از كار در بيايد».
ج) مقبوليت در مجامع علمي :مقبوليت استاد راهنما در
مجامع علمي ميتواند چندين مزيت را براي دانشجويان به
همراه داشته باشد ،ولي مهمتر از همه اين است كه برخي
دانشجويان از اين كه بگويند براي مثال شاگرد فالني
هستند احساس غرور و افتخار ميكنند .حسن نوري
دانشجوي كارشناسي ارشد آناليز عددي ،در مورد چرايي
تأكيد بر انتخاب دكتر سوهانيان ميگويد« :براي من خيلي
مهم بود كه يك جورايي برچسب دكتر سوهانيان را بخورم،
من االن هر كجا كه ميرم و ميگويم شاگرد فالنيام برايم
يك برگ برنده است ،يعني برچسب اين استاد را خوردن
يك جورايي افتخار محسوب ميشه».
د) تمايل به توليد آثار كيفي :عطاران و همكاران
) معتقدند كه توانايي استاد راهنما و
(
قابليت او در مديريت پروژه ،در شكوفايي بلوغ و تواناييهاي
علمي دانشجو تأثير گذار بوده است و در كيفيت رساله و
تحصيالت تكميلي نقش مثبتي خواهد داشت .در صورت
راهنمايي و نظارت صحيح و با كيفيت بر كار دانشجويان در
جريان نگارش رساله پيامدهاي مثبتي مانند تكميل به موقع
دوره ،پژوهشگر شدن دانش آموخته ،صورت بندي مسائل
جديد پژوهش ،افزايش دانش شخصي ،ارائه مقاله در
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سمينارها و كنفرانسهاي معتبر و  ...را ميتوان انتظار
داشت .قادر محمدي دانشجوي ارشد تحقيق در عمليات در
همين ارتباط ميگويد« :اگر طرف فقط فكرش علمي باشد،
سعي ميكند حتي  6ترم هم خوب كار كنه تا بتونه يك
پاياننامه خيلي خوب را انجام بده  ...خود من قصد دارم كل
تابستان را شبانه روز دانشگاه بمانم و همه چيز را تعطيل
كنم تا بتونم يك كار خوب انجام بدم» .اميد علي قرباني نيز
كه دانشجوي كارشناسي ارشد رشته آناليز عددي است
ادامه ميدهد« :تنها چيزي كه موقع انتخاب استاد راهنما
مد نظرم بود اين بود كه يك كار خوب و كيفي ارائه بدم،
خيلي نمرش برام مالک نبود .مالک اصلي من خودِ كار و
محتواي آن بود».
 3ـ معيارهاي غير آكادميك :منظور از معيارهاي غير
آكادميك در اين پژوهش ،معيارهايي است كه ارتباط
مستقيمي با خود پاياننامه نداشته و بيشتر حواشي كار را
مد نظر دارند .اين معيار را ميتوان در  0زير مقوله بررسي
كرد:
الف) آينده نگري :اين كه يك استاد راهنما تا چه حد
ميتواند در آينده به دانشجو كمك كند تا در آزمون ورودي
دكتري پذيرفته شود ،در دانشگاههاي ديگر بورسيه شود و ...
معيار اساسي براي دانشجويان است .معصومه غفراني در
ارتباط با اين مقوله چنين ميگويد« :اسم استاد راهنما
خيلي مهم است .براي مثال يكي از دوستان رفته بود
مصاحبه دكتري ،از او پرسيده بودند راهنمات كي بوده؟
گفته بوده دكتر رجبيان براش خيلي بد شده بود .چون
دكتر افراسياب را همه جا ميشناسند ولي دكتر رجبيان را
نه  .»...حسين بيگدلو نيز در ادامه ميگويد« :به هر حال
تعدادي از ما بايد در دانشگاههاي شهرستان بورس بشيم،
برخي جاها كافي است اسم دكتر افراسياب ،سوهانيان را
بياوري تا همه چيز حل شود ،خوب به هر حال بحث
استخدام هم براي ما مهم است» .مرتضي نوروزي نيز
جنبهاي ديگر از اين آينده نگري را مطرح ميكند:
«شنيدهام كه اگر كسي بخواهد در خارج از كشور ادامه
تحصيل بدهد ،دكتر افراسياب توصيه نامههايي عالي
مينويسد .وجهه و شهرت بااليي هم دارد و ميتوان براي
گرفتن پذيرش روي او حساب كرد».

ب) عالقه عاطفي به استادان خاص :برخي اوقات
عواملي باعث ميشوند تا تعدادي از دانشجويان عالقخ
عاطفي خاصي نسبت به يك استاد پيدا كنند و صرفاً تمايل
به گزينش وي داشته باشند .ايوب سعيداوي عالقه وصف
ناپذير خود نسبت به استاد راهنمايش را اين چنين بيان
ميكند« :به خاطر عشق و عالقهاي كه به دكتر احمد بيگي
داشتم ،اصالً تحقيق خاصي در مورد ديگر استادان نكردم،
ناخودآگاه مسيرم كشيده شد به سمت او و حوزه
تخصصياش يعني آناليز هارمونيك .االن هم عالقمندم و
هيچ چيزي نيست كه باعث بشه از اين انتخابم پشيمان
بشم .يك انتخاب منطقي نبود ،بيشتر روي عالقهاي كه
نسبت به ايشان داشتم ،چون يكي از استادهاي بزرگ است،
به نظرم همين عالقه هم باعث موفقيت من در سطوح باالتر
خواهد شد».
 4ـ سبك نظارت پژوهشي :به عقيده بازرگان
) نظارت
(
پژوهشي فعاليتي است كه در طول انجام يك طرح تحقيقي
تا پايان آن ،براي اطمينان از درستي مسير و همخواني
نتايج تحقيق بر اساس پرسشنامه تكميل شده مصوبِ طرح
از سوي شوراي تحقيق ،به ويژه استاد راهنما ،انجام ميشود.
براي نظارت پژوهشي بر پاياننامههاي دانشجويي مدلها و
سبكهاي متفاوتي ارائه شده است كه ميتوان آنها را بر
روي يك پيوستار جهت دهندگي ـ تسهيل كنندگي
) قرار داد .دادههاي جمعآوري شده
(
از شركت كنندگان اين پژوهش نيز اين محور را تأييد
ميكند.
الف) سبك نظارتي جهت دهنده :به عقيده للويد
) استاد راهنمايي كه سبك نظارت وي به
(
صورت جهت دهنده است ،به گونه زير عمل ميكند:
ـ كار را سازماندهي كرده و زمان را مديريت ميكند.
ـ بر فرآيند و كيفيت كار نظارت دارد.
ـ بر چگونگي برنامه ريزي و به كارگيري منابع نظارت
ميكند.
حسن نوري دانشجوي ارشد آناليز عددي ميگويد« :من
دوست دارم استادم به من بگويد از اينجا تا اينجا بايد اينقدر
بخوني و بيايي پيش من  ...دوست دارم كه مرحله به مرحله
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راهنماييام كند» .معصومه غفراني نيز در رابطه با سبك
نظارتِ پژوهشي مورد عالقهاش اين گونه ميگويد« :اگر
همه چيز منظم باشه ،يعني يك برنامه و زمانبندي
مشخصي وجود داشته باشه ،بهتر است .استاد نبايد دانشجو
را ول كنه بره كارش را تموم كنه و آخر سر بياد پيش
استاد .اينجوري كه اصالً به درد نميخوره».
)
ب) سبك نظارتي ِتسهيل كننده :للويد (
سبك نظارتي تسهيل كننده را اين گونه توصيف ميكند:
ـ اتخاذ رويكرد دانشجو محوري
ـ ارائه بازخورد و تشويق در مواقع الزم
ـ به رسميت شناختن نقش دانشجو در فرايند انجام كار
اميد علي قرباني دانشجوي ارشد آناليز عددي در مورد
سبك نظارتي مورد عالقه خويش ميگويد« :من بيشتر
مايلم كه آزادي عمل داشته باشم و در كنارش هم از جانب
استادِ راهنمام حمايت بشم .يعني اين كه در زمينه انتخاب
موضوع ،تحميلي نباشد و در جريان كار هم آزاديِ عمل
داده شود» .قادر محمدي نيز در همين رابطه ميگويد:
«به نظر من استاد بايد ابتدا دانشجو را با مقدمات كار
آشنا كند ،چون هر مقولهاي كه باشد باالخره يك سري
مقدمات دارد كه طرف بايد با آنها آشنا شود و به قول
خودمون بندازدش رو غلطك .اونقدر كه افتاد رو غلطك
ديگه ولش كند و فقط يك سري راهنماييهاي ريز بكند ...

استاد بايد به دانشجو اجازه دهد كه خودش برود يك
راه جديدي را كشف كند ،نه اين كه راهي كه منِ استاد
براش مشخص كردم را برود».
 0ـ محدوديتها :در گروههاي آموزشي مختلف،
محدوديتهاي گوناگوني وجود دارد كه ميتواند حوزه
انتخاب دانشجويان را محدود نمايد .محدوديتهايي كه
دانشجويان اين دانشكده با آنها مواجهند را ميتوان به شرح
ذيل دانست:
الف) تعداد استادان موجود :در دانشكده رياضي 0 ،گروه
آموزشي وجود دارد كه در هر گروه بين  0تا  6نفر از
استادان عضو هستند .طبيعتاً تعداد كم استادان در برخي
گروهها باعث ميشود كه انتخاب استاد جاي خود را به
انتصاب دهد .مرتضي نوروزي در رابطه با وضع موجود
ميگويد« :در گروه ما  0استاد وجود داشت و ما  90دانشجو
بوديم .رويه به اين ترتيب بود كه ما اساميمان را به همراه
اولويت خود به گروه ميداديم و اين گروه بود كه تعيين
ميكرد هر استاد با چه دانشجويي كار كند .طبيعتاً
دانشجوياني كه قويتر بودند سهم دكتر افراسياب ميشدند
كه با سابقه تر بود و آنهايي كه ضعيفتر بودند نيز به دكتر
رجبيان ميرسيدند كه جوان و تازه كار بود».

معيارهايانتخاباستادراهنمادردانشكدهرياضي
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) .اما فرهنگ سازماني گروههاي آموزشي بيشتر شبيه
ب) محدوديتهاي فرا قانوني :آييننامه تحصيالت
تكميلي دانشگاه تربيت معلم چنين ميگويد« :دانشجويان
ميتوانند استاد راهنماي خود را از يكي از دانشگاههاي
تهران انتخاب كنند» .اما آيا اين امر در عمل نيز امكان پذير
است؟ حسين بيگدلو دانشجوي كارشناسي ارشد آمار
رياضي ميگويد« :استادان دانشكده ما خيلي خود شيفته
هستند ،يعني اصالً كسي را قبول ندارند .مگر شما جرأت
داريد بگوييد ميخواهم با استادان يك دانشگاه ديگر حتي
به عنوان استاد مشاور صحبت كنم .من كه فكر نميكنم
يك چنين چيزي در اينجا سابقه داشته باشد» .معصومه
غفراني نيز در تأييد اين صحبت ادامه ميدهد« :ما آزاد
نيستيم كه از دانشگاههاي ديگر استاد راهنما بگيريم.
دانشكده به ما گفته است كه امكان اين كار وجود ندارد».
ج) عدم آگاهي از قوانين :همان طور كه در مقوله قبلي
ذكر شد ،دانشجويان طبق آيين نامه موجود ميتوانند استاد
راهنماي خود را از يكي از دانشگاههاي دولتي تهران انتخاب
كنند .اما دانشجويان تا چه اندازه از اين حق قانوني خود
آگاهند؟ پرويز پورهادي در پاسخ به سؤال ما در مورد وجود
يا عدم وجود چنين قانوني ميگويد« :فكر ميكنم از لحاظ
قانوني اين كار ممكن نباشد .واهلل به ما ميگويند كه قانونش
اين است» .از بين  9دانشجوي دانشكده رياضي ،تنها يك
نفر از اين حق قانوني خود اطالع داشت».
بحث و نتیجهگیری
دانشجويانِ تحصيالت تكميلي دو بعد از فرايند جامعه
) :الف)
پذيريِ دانشگاهي را تجربه ميكنند (
فرهنگ رشتهاي ،ب) فرهنگ سازماني گروههاي آموزشي.
دروني ساختن فرهنگ رشتهاي مستلزم فراگيري هنجارها،
ارزشها و مهمتر از همه روشها و الزامات پژوهشي يك
حوزه علمي است تا فرد بتواند در نهايت خود را به عنوان
يك عضوِ اجتماعِ علمي در آن حوزه بشناساند .در مقطع
تحصيالت تكميلي اين امر از طريق اجراي يك پروژه
پژوهشي در غالب پاياننامه تحصيلي تحقق مييابد .در
صورتي كه پروژه مذكور تحت فرايند نظارت پژوهشي به
نحوي مؤثر صورت پذيرد ،ميتوان نتايجي مثبت ،از جمله
پژوهشگرشدن دانشجو را انتظار داشت (

به سياست است .ويژگيهاي دانشجوي خوب از نظر گروه
آموزشي چيست؟ چه الزامات و بايدهايي در اين مورد وجود
دارند؟ اين بايدها تا چه حد از انعطاف برخوردارند؟ اين
سطح از برنامه درسي (يعني همان فرهنگ سازماني
گروههاي آموزشي) در عميقترين و پايينترين اليههاي كوه
يخي جاي ميگيرد .برخي دانشجويان اين الزامات و
بايدهايي كه موجب موفقيت آنها ميشود را ميشناسند
برخي نيز در شناخت آن ،ناكام ميمانند .صباغيان (
) معتقد است از آنجايي كه فرهنگ،
مجموعه ارزشها و باورهايي است كه امري دروني هستند و
به سادگي آشكار نميشوند ،يا آنچه آشكار شده است ممكن
است صورت ساختگي آنها باشد و شكل واقعي آن هميشه
پنهان بماند ،براي شناخت كامل فرهنگ در آموزش عالي
بايد به دو بعد توجه كرد :فرهنگ آشكار و فرهنگ پنهان.
يكي از مهمترين عوامل مؤثر در اثر بخشي فرايند
نظارت پژوهشي ،انتخاب استاد راهنماي مناسب است.
پژوهشگران و متخصصان مختلف معيارها و استانداردهاي
متفاوتي را براي يك انتخاب مؤثر پيشنهاد نمودهاند .براي
) معتقدند
مثال ،فيليپس و پيو (
كه دانشجويان بايد در هنگام انتخاب استاد راهنما سؤاالت
زير را مد نظر قرار دهند:
ـ آيا وي داراي سابقه تحقيقاتي شناخته شدهاي است و
به سهم خود به توسعه زمينه تحقيقياش ادامه ميدهد يا
خير؟
ـ آيا اخيراً مقالهاي را منتشر كرده است؟
ـ آيا براي سخنراني در كنفرانسهاي داخلي و خارجي
دعوت ميشود؟
ـ آيا فرصتهاي مطالعاتي يا قراردادهاي تحقيقاتي به او
اعطا ميشود؟
اما اين معيارها و موارد مطرح شده شبيه به آنها ،تنها
شرايط و استانداردهايي آرماني و مطلوب را مطرح ميكنند.
به نظر مي رسد آنچه كه در دانشكده ها رخ ميدهد به
شدت تحت تاثيرِ فرهنگ سازماني آنها ،روابط نابرابر قدرت
بين استادان و دانشجويان ،ساختارهاي سازمانيِ غير
دموكراتيك ،بازيهاي دانشگاهي و به طور كلي ،برنامه
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درسيِ پنهانِ يك دانشكده باشد .تحقيقات انجام شده در
ايران نيز وضعيت مطلوبي را در ارتباط با شرايط فرهنگيِ
موجود دانشگاهها نشان نميدهند (

]

) و حتي برخي

.

عنوان كردهاند كه گروههاي آموزشيِ دانشگاهها بيشتر ضد
هنجارهاي علم را پرورش ميدهند (
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