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Abstract: The role of the hidden 
factors of High education curriculum in 
socio-cultural reproduction has been 
explained in the present article. An 
Analytical–descriptive method has 
been used here and the conclusion is 
based on the conceptual analysis and 
the reconceptualization of the prior 
studies which  has been used. The 
findings showed that there is a very 
close link between the theory of socio 
cultural reproduction and the concept 
of social and cultural capital. Then, the 
hidden factors of high education 
curriculum are (master, student, 
curriculum, teaching method, 
evaluation, rules and provisions and 
physical environment of the 
universities) followed by the 
reproduction of upper and lower social 
classes in the frameworks of being 
advantaged and disadvantaged 
negatively and positively from the 
educational opportunities and facilities 
of the universities. Objective 
crystallization of this happening which 
is under the effect of the hidden factors 
of high education curriculum is 
significant in some of the research 
documents as well as the issues of 
educational opportunities in the high 
education system. 
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  دمهمق
 در بديلي بي نقش تربيتي، علوم ةساز اساسي هاي ستون از يكي عنوان به 1درسي ةبرنام

 و گذاشته فراتر آشكار و رسمي قلمرو از را پا حتي و داشته تربيتي عملكردهاي
 به ،پنهان درسي برنامة مفهوم .است برگرفته در نيز را پنهان و غيررسمي هايبخش

 محقق ولي ،اند نشده قصد كه شود مي اطالق آموزشي فرآيندهاي ةمجموع و برونداد
 هابرنامه اين ،نظران صاحب اكثر زعم به )1993 ،2هانسن و جكسون بوسترُم،( ندشو مي
 از و پايدارتر آن هاي آموخته و مؤثرتر آشكار يدرس برنامة از ها جنبه از بسياري در

 برنامة كه است معتقد )2000( 3روكسبآس .است برخوردار فراگيرتري گستردگي
 محتواهاي ترين مهم ةزمر در زيرا ؛دهد مي تشكيل را واقعي برنامة ،پنهان درسي

  .شود مي گرفته ياد طبيعي طور به كه است آموزشي
 و است يدرس برنامة ةرشت مولود ارجمند مفاهيم از يكي ،4پنهان يدرس برنامة اگرچه
 نزاع محل همواره آن چيستي و ماهيت اما ،آيد مي شمار به آن مفهومي هاي سرمايه ازجمله
 برنامة ةنيزم در گسترده تحقيقات و مطالعات رسمي آغاز )1387 ي،دمهرمحم( است بوده

 5جكسون فيليپ نوشتة »درس كالس در زندگي« كتاب انتشار به توان مي را پنهان درسي
 يرعلميغ هاي جنبه طريق از را پنهان يدرس برنامة شاگردان، كه بود معتقد وي .دانست
 .آموزند مي درس كالس در ،است تشويق و جمعيت قدرت، عناصر شامل كه ،مدرسه
 و كالس جمعيت از معلم، قدرت بودن دارا به عنايت با را هنجارهايي شاگردان درواقع
 پنهان يدرس برنامة را شده آموخته هنجارهاي اين جكسون .رنديگ يفرام تشويق نظام
 سوي از 1968 سال در بار نخستين مفهوم اين اگرچه .)2001 ،6مارگوليس( خواند مي
 موردتوجه بسيار ،گذشته ةده چند طي در اما گرفت، قرار مورداستفاده جكسون ليپفي

 را آن خاصي ةزاوي از يك هر و است قرارگرفته يدرس برنامة ةحوز پردازان هينظر
 تئوريك غناي باعث سو يك از ها نظريه و ها ديدگاه تنوع اين .اند داده قرار يموردبررس

 از بسياري براي را آن درك و شناخت ،ديگر سوي از و ،شده پنهان درسي برنامة مفهوم
 هنري ،7اپل مايكل مانند زيادي انديشمندان نيز جكسون از پس .است نموده دشوار افراد
  .پرداختند مفهوم اين ماهيت و ابعاد تبيين به ،9آيزنر ،8ژيرو
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 دارسم و ها دانشگاه دور، راه از هاي آموزش اي، رايانه ارتباطات ظهور با امروزه
 كه شود مي قلمداد ارزش با تئوريك نظامي ةمنزل به پنهان تربيت هاي برنامه مجازي،

 غيرملموس، و غيررسمي متون تدريس شامل تواند مي عالي، آموزش ةحوز در عدب اين
 ،عالي آموزش مراكز غيررسمي هاي جنبه و ها برداشت طرز هنجارها، ها، ارزش نظام
 باشد، جامعه كلي بافت و ساخت حاكم، فلسفة به مربوط تربيتي نظام كل از متأثر كه

 به )2001( ديگران و ايكر سولداتنكو، مارگوليس، ).1374 قورچيان،( شود  اطالق
 انتقاد ضمن و ورزيده تأكيد عالي آموزش نظام در پنهان درسي برنامة به توجه اهميت

 و  عليمت به معطوف تنها را نپنها درسي برنامة به توجهشان كه ،انتقادي پردازان نظريه به
 براي اصلي اي صحنه را عالي آموزش عرصه اند، نموده متوسطه و ابتدايي تيبتر

 1آهوال .اند دانسته اجتماعي تغييرات و شدن اجتماعي پرورش، آموزي، مهارت ةمطالع
 در بيشتري عمل آزادي داراي ،عالي آموزش در رسمي ةبرنام كه دارد اعتقاد )2000(

 كاركرد باعث ،برنامه اين كامل تدوين عدم و بوده مدارس درسي ةبرنام با مقايسه
 ةمنزل به ها دانشگاه ،گريد عبارت به ؛شود مي عالي آموزش در پنهان درسي ةبرنام بيشتر
 وجود به را فرصت اين افراد، شخصيت به دادن شكل نهادهاي ترين مهم از يكي
 از را مختلفي تجارب بتوانند افراد رسمي، هاي آموزش وقال ليق از فارغ تا آورند مي

 بعد اين كه بدانند عمل و نگرش و نگاه نوعي به ملزم را خود و نمايند كسب زندگي
 از مؤثرتر موارد اغلب در و كند  اثر دانشجويان رفتار و عواطف و فكر در تواند مي

  .نمايد عمل شده بيني پيش يدرس برنامة
 ادي بازتوليد يةنظر عنوان به آن از كه ،2يستيماركس دگاهيد اساس بر راستا، اين در

 بازتوليد به خود پنهان و يرسم يدرس يها برنامه قيطر از يآموزش مراكز ،شوديم
 بر ،راه نيا در و پردازنديم يدارهيسرما تداوم و حفظ يبرا ازيموردن ياجتماع روابط
 اطاعت ك،يبوروكرات ارياخت كار، يمراتبسلسله ميتقس ،يابيارزش و رقابت رينظ يامور
 دسته نيا بازتوليد دگاه،يد نيا طرفداران ةديعق به .ندينمايم ديتأكآنها  امثال و اديانق و
 يها نقش يفايا يبرا را رانيفراگ ،يآموزش نظام قيطر از هانگرش و هامهارت از
  .)1392 باوفا، و موحد ييصفا( سازديم آماده يطبقات طيمح كي در شانندهيآ

 دانشگاه ،عالي آموزش نهاد در كه كرد بيان توانمي ،شد بحث آنچه به توجه با 
 و حفاظت انساني، سرمايه نظر از جامعه نياز تأمين ةوظيف اجتماعي، يسازمان عنوان به

 بر را آينده هاي نسل به آن انتقال و فرهنگي و علمي ،فكري دستاوردهاي از حراست
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 متخصصان تربيت رسالت كه ،عالي آموزش نظام در نهانپ درسي برنامة لذا ؛دارد عهده
 طرز به چنانچه و ،است انكارناپذيري اهميت داراي ،دارد عهده بر را پژوهشگران و

 شامل كه ،برنامه اين ناشناخته ابعاد كشف براي پژوهش و بررسي ةمطالع به شايسته
 تدريس، روش ي،درس برنامة دانشجو، استاد، ابعاد در آموزشي تجارب از وجوهي

 تقبل بر عالوه ،نشود پرداخته است، فيزيكي ساختار و مقررات و  ينقوان ارزشيابي،
 توانمندي كنوني عصر در زندگي براي دانشگاهي محصول نشده،  بيني پيش منفي نتايج

 مطالعه به بايد منفي تأثيرات اين از جلوگيري براي .دهدمي دست از را خود مطلوب
 در آموزشي فرايند در درگير محيط تمام ،كل در و بپردازيم هاايده و هانظريه بررسي و

 بتوانيم طريق اين از تا دهيم قرار خود توجه و مطالعه دايرة در را پنهان يدرس برنامة
 و آشكار يدرس برنامة بين تعادل و كنيم بازتوليد دوباره را رفته ازدست هايسرمايه
 اي پاره ةواسط به ،عالي آموزش نظام كه رسدمي نظر به ولي ؛كنيم برقرار را پنهان

 اين ،واقع در و بوده ناتوان هدفي چنين تحقق در ،خود دروني ساختار در مشكالت
 در ريزان،برنامه و گذاران سياست و انيمتصد انديشي ژرف به دعوت پي در پژوهش
  .است نگري سطحي و يشياند ساده از پرهيز و تيبتر و  عليمت جريان
 از فرهنگي سرمايه نكهآ به توجه با كه ستا آن حاضر بحث ايده ،اينبنابر

 براي پس ،رود مي شمار به جوامع فرهنگي -اجتماعي نظام پوياي عناصر ترين مهم
 بر حاكم هنجارهاي و ها ارزش روابط، ليتحل و  هيتجز علمي، ةتوسع به يابي دست

 و آثار ةنيزم در زيادي اتتحقيق اخير هايسال در .رسد مي نظر به الزم دانشگاه
 به توانمي ،تحقيقات اين ةازجمل ؛است گرفته صورت پنهان درسي برنامة پيامدهاي
 هويت در پنهان درسي ةبرنام يها مؤلفه نقش« )1385( همكاران و مهرام هايپژوهش
 نشده قصد پيامدهاي بررسي« )1384( محمدي مهر و يخانيعل ،»انيدانشجو علمي
 براي راهكارهايي و اصفهان متوسطه مدارس اجتماعي جو از ناشي هانپن يدرس برنامة
 نقش ررسيب« )1388( قهرماني قرباني و پور شارع ،ايزدي ،»آن منفي يامدهايپ كاهش
 ،»شدن يجهان و ملي هويت تقويت اقتدار، به نگرش ايجاد در پنهان يدرس برنامة
 عاطفي بازده بر مدارس پنهان يدرس برنامة اثر نيتبي« )1389( همكاران و فر بيان

 در كاوشي« )1389( مهرام و كاظمي ،»راهنمايي ةدور آموزان دانش در يادگيري
 ارزشي تيترب در پنهان يدرس برنامة از يا مؤلفه عنوان به آموزشي مديريت عملكرد
 1آهوال ؛به توان يم نيز خارجي يها پژوهش در همچنين و ،كرد اشاره »نآموزا دانش

 2شريف ،»موافقت؟ يا ترس براي چيزي :عالي آموزش در پنهان يدرس برنامة« )2000(
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 :صلح آموزش و تعارض حل در پنهان يدرس برنامة نقش از رونمايي« )2000(
 پنهان يدرس برنامة« )2001( مارگوليس و »تعارض آموزش در آينده يها يريگ جهت

 نسبت با ارتباط در جامع شپژوه تاكنون كه آنجا از اما ؛كرد اشاره »عالي آموزش در
 هدف نگرفته، صورت عالي آموزش اجتماعي -فرهنگي بازتوليد با پنهان درسي برنامة

 برنامة توسط اجتماعي -فرهنگي بازتوليد چگونگي تحليل و ينيتب ،حاضر پژوهش
 نظريه ماهيت -1 :گيردمي قرار يبررس مورد كه سؤاالتي جمله از .است پنهان درسي

 برنامة نسبت -2 است؟ ابعادي و مفاهيم چه ةيرنددربرگ اجتماعي -نگيفره بازتوليد
  است؟ چگونه يكديگر با اجتماعي -فرهنگي بازتوليد و عالي آموزش پنهان درسي

 
  پژوهش روش

 نوع از تحليلي -توصيفي پژوهش روش حاضر، پژوهش كيفيت و ماهيت به توجه با
  استفاده اخير، پژوهشي تنادهاياس عيني مصاديق از آن طي كه است اسنادي تحليل
 و مفاهيم تحليل بر مبتني استنتاج روش از استفاده با ،گريد  عبارت به است؛ شده

 رويكردي اتخاذ با ،پژوهش اين در .است گرفته شكل پژوهش ،1مجدد پردازي مفهوم
 با مرتبط متون -1 :شامل پژوهش ةمسأل و موضوع با مرتبط متون از دسته سه كيفي،
 در مباحثي -3 اجتماعي -فرهنگي بازتوليد هايچارچوب -2 پنهان درسي ةبرنام
 گردآوري ،ها مقوله اشباع اصل به توجه با لذا ؛شدند بررسي مرتبط، نظري مباني ةحوز
 دست به پژوهش راستاي در ديگر تكميلي اطالعات كه يافت ادامه آنجا تا هاداده
 و شدند تحليل و بنديدسته بررسي، كيفي محتواي تحليل ةشيو به هافيش ضمناً .دمنيا

 چارچوب و هامقوله اصالح و تعديل فرايند ،عالوه به ؛گرديد استخراج الزم هايمقوله
 .داشت ادامه همچنان نيز پژوهش پايان تا آمده دست به

 
  پژوهش هاي يافته

 چه ةيرنددربرگ ،اجتماعي - فرهنگي بازتوليد نظريه ماهيت :لاو سؤال بررسي
  است؟ ابعادي و يممفاه
 كه است شناسي جامعه ةحوز در اخير ةشد ارائه هاي نظريه از ،2فرهنگي بازتوليد ةنظري
 .دارد 4بورديو ير يپ و ،3برنشتاين بازيل يعني ،اروپايي برجسته متفكر دو آثار در ريشه
 اجتماعي نظم از خاصي شكل آموزشي، نظام هر درون در كه است معتقد نظريه اين
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 هماهنگ آموزشي، نظام از خارج تاريخي و اجتماعي شرايط با نظم اين كه رددا وجود
 مدرسه كه است معني آن به امر اين ،بنگريم موضوع به تر يقعم ديدگاهي از اگر .است

 .كرد تحليل جامعه ياجتماع و اقتصادي شرايط از مجزا نهادي عنوان به توان ينم را
 نظريه، اين اساس بر .است وابسته خارجي يطشرا به كامالً آموزشي نظام دروني نظم
 از كه انتقالي ؛كند مي پيدا انتقال چيز چه آموزشي نظام درون در بدانيم كه است مهم

 آنچه .گيرد مي صورت آموزشي نظام سازماني شكل طريق از هم و درسي برنامة طريق
 را آن رفراگي و خورده رقم آموزشي نظام سازماني و رسمي درسي برنامة كنار در

 مطالب به عنايت با .است پنهان درسي برنامة معادل حقيقت، در كند، مي درك و تجربه
 نظام درون كه است آن اجتماعي -فرهنگي بازتوليد ةنظري در اساسي ةفرضي فوق،

 از ناشي خاص نظم اين و شود يم برقرار اجتماعي نظم از خاصي شكل آموزشي،
 نظام در اجتماعي نظم .است آموزشي امنظ از خارج تاريخي -اجتماعي شرايط

 ،پرورش و  آموزش كاركرد درواقع و است وابسته خارجي شرايط به كامالً آموزشي
  ).1997 ،1والكر و فادن مك( است جامعه فرهنگي ميراث انتقال

 نآ بر آمريكايي، راديكال شناسان جامعه ،)1976( ينس گين هربرت و بولز ساموئل
 تحقيقاتي اساس برآنها  كنند يم عمل داري يهسرما منافع تجه در مدارس كه هستند

 ،پرورش و  آموزش كه دكنن يم استدالل ،است گرفته  انجام نابرابري خصوص در كه
آنها  نظر  به لذا و نبوده اقتصادي -اجتماعي برابري ايجاد براي يمؤثر و قدرتمند عامل

 تلقي صنعتي، داري يهسرما اينيازه به پاسخي بيشتر بايد را نوين پرورش و  آموزش
  .كرد

 ،آموزشي اقدام هرگونه كه معتقدند بيتتر و  عليمت انديشمندان از برخي
 با ،دهد قرار مدنظر را آموز دانش يا طبقه و خانوادگي ةپيشين نتواند كه يدرصورت
 و ها يبرالل برخالف ،متخصصان از گروه اين .گشت خواهد مواجه شكست
 نكته اين بر ندارند، توجهي مدرسه طبقاتي -اجتماعي اهيتم به كه كاران محافظه

 به .دانست جامعه يها نظام ديگر از منفصل نظامي توان ينم را مدرسه كه دارند يدتأك
 بازتوليد موجب كه است يا گونه به مدارس موجود يده سازمان گروه، اين ةعقيد

 مشاغل براي كارگر هطبق آموزان دانش فعلي، مدارس در كه چرا ؛شد خواهد طبقاتي
 دانش ولي ؛شوند يم تربيت دارند، نياز اندك بسيار يها مهارت به كه پايين سطح
 هستند، بيشتري يشناخت روان يها مهارت داراي كه ،باال و متوسط ةطبق آموزان
 مورد زبان افراد، اين ةعقيد بنابر .شوند يم تربيت باالتر، سطح مشاغل براي ناخواه خواه
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 و مشابهت متوسط، ةطبق ةاستفاد مورد زبان با مدارس درسي يها برنامه در استفاده
 مدرسه وارد طبقات، اين به متعلق كودكان كه يهنگام ،بنابراين ؛دارد يبسيار نزديكي

 تحصيلي پيشرفت امكان و آمده كنار آن، درسي يها برنامه با تر راحت بسيار شوند، يم
 گردند يم مواجه مدرسه در زباني با باره يك به گركار ةطبق كودكان .است بيشتر نيزآنها 
 ،زبان اين باآنها  انطباق لذا، ؛است متفاوت خانواده درآنها  استفاده مورد زبان با كه

 محتواي و زبان با انطباق عدم امكان و شد خواهد ايشان براي مشكالتي موجب
 از دسته اين .ردك خواهد بيشتر را آنان مورد در تحصيلي شكست درسي، يها برنامه
 آن نيز بورديو و ناميده زباني كدهاي را آن برنشتاين كه است همان زباني، يها داشته

 موفقيت در آن براي را يا عمده نقش دو هر و است كرده عنوان فرهنگي سرمايه را
  .)1390 ،آباد شرف منافي و نژاد سبحاني( اند شده قائل آموزان، دانش تحصيلي

 

  طبقاتي -فرهنگي بازتوليد نظريه اصلي يكاركردها و ادابع )1( نمودار 
  

 - فرهنگي بازتوليد و عالي آموزش پنهان درسي برنامة نسبت :دوم سؤال بررسي
  است؟ چگونه اجتماعي
 رويكرد كه بود محققاني سوي از پنهان درسي برنامة به توجه بيشترين ازآنجاكه
 هاي نظام كه ديد كساني در توان مي را محققان اين از اي نمونه ،داشتند انتقادي
 و ديدند مي مسلط فرهنگي ايدئولوژي و منافع و عالئق بازتوليد خدمت در را آموزشي
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 بيني باريك و مداقه مورد را رسمي آموزشي هاي نظام در پنهان درسي هاي برنامه نقش
 يمنزلت و )اقتصادي( يمنفعت مسلط هاي گروه خدمت در چگونه كه اندداده قرار

 به عامل عنوان به حد چه تا نهادها اين يا و هستند )فرهنگي( يمعرفت و )جتماعيا(
 هاي نابرابري حد چه تا برعكس يا و دنكن مي عمل جامعه در فرصت ةآورند وجود
 ابعاد تمام شناسي جامعه نظر از آيا اينكه و .دنكن مي بازتوليد را جامعه در موجود
 نيز ديگر هاي مؤلفه و ابعاد يا است رسمي شآموز نظام تأثير تحت اجتماعي زندگي

  باشند؟ تأثيرگذار توانند مي
 در پژوهشي استنادات و مختلف نظران صاحب ديدگاه به توجه با اساس، اين بر

 بازتوليد در عالي آموزش پنهان درسي برنامة هايگويه و ها مؤلفه نسبت خصوص
  .نمود بررسي را مذكور هاي مؤلفه ،تفكيك به توان مي طبقاتي -فرهنگي

 مسلط فرهنگي نظام انتقال در را دانشكده اساتيد نقش )1992( 1آدامز  :استاد - 1
 زيچ  همه عمالً كه داند مي كساني را آنان و دانسته مهم عالي آموزش در خاص طور به
 درسي برنامة و ارزشيابي تدريس، موضوعات بر مستقيماً كه كساني؛ گردد برمي آنان به

 بر را فعال كامالً نقش عالي، آموزش نظام در كه است استاد اين درواقع، .ددارن كنترل
 براي مطالعه مشي خط تعيينو  كالس ادارةة شيو محتوا، تعيين طريق از و دارد عهده

 ورطة در را او وكند  مي سلب را دانشجو پرسشگري و جويندگي نقش دانشجو،
  ).1385 ،همكاران و مهرام( دارد مي نگه يآموز دانش

 اساتيد و دانشجويان تعامالت نقش« عنوان با خود پژوهش در )1389( راد يقانع
، دانشجويان با اساتيد تعامل كه كند مي اذعان »دانشگاهي اجتماعي سرمايه تكوين در
 نهادي، محيط هاي جنبه و پذيرد مي تأثير دانشجو ساختاري و شخصيتي عوامل از

 بر مستقيم طور به ها دانشكده سازماني هاي گيويژ و دانشجويان شخصيتي هاي ويژگي
 و زاده حائري پژوهش نتايج همچنين .تأثيرگذارند اساتيد با تعامالت سرشت و فراواني
 موفقيت بر دانشجو -استاد اجتماعي روابط تأثير بررسي« عنوان با )1388( همكاران
 اينكه بر رددا داللت »مشهد فردوسي دانشگاه موردية مطالع :دانشجويان تحصيلي
 تأثير دانشجويان توانايي و فكري رشد بر، دانشجو -استاد ميان اجتماعي روابط

 ازآنها  بيان شيوه و خواسته نوع تابع، موضوع اينكه  است روشنو  دارد  مستقيمي
 مشكالت كه كند كمك دانشجو به تواند مي رابطه اين وجود و است دانشجويان طرف
 گوو گفت امكان و كالس بيرون ارتباط و كند رفع دتريكارآم صورت به را خود درسي

 استفاده استاد از بيشتر كه دهد مي امكان دانشجو به رسمي ساعات از خارج در استاد با
  .كند
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ة جامع در موفقيت اساس كه دارند توافق نكته اين بر محققان :دانشجو - 2
 تحصيلي موفقيت توان يم چگونه اينكه مورد در اما ؛است آموزشي نظام ساالر، شايسته

 سبب آموزشي محيط در مادي منابع آيا .دارد وجود نظر  اختالف، كرد تقويت را
 خانوادگي امكانات، موفقيت اين در آياند شو مي دانشجويان تحصيلي موفقيت افزايش
ة مسأل دانشجويان تحصيلي موفقيت با مرتبط عوامل تبيين امروزه هستند؟ مؤثر

، مهم اين و، است عالي آموزش با مرتبط تحقيقات عرصه رد توجهي قابل پژوهشي
 اين در شده انجام تحقيقات مرور و است قرارگرفته نامحقق از بسياري موردتوجه

 برخيند مؤثر دانشجويان تحصيلي موفقيت بر گوناگوني عوامل كه دهد مي نشان زمينه
 قوميت، هوش، تماعي،اج - اقتصادي پايگاه خانوادگي، هاي زمينه: شامل عوامل اين از

 اين داشتن با دانشجويان كههستند  تحصيلي پيشينه و اجتماعية سرماي نژاد،
 .نمايند عمل تر موفق ديگران با تعامالت در توانند مي فرهنگي اجتماعي هاي سرمايه
 برابري« عنوان با 1كلمن جيمز مطالعه زمينه، اين در پژوهشي آثار ترين مهم از يكي

 فقدان مورد در افراد از برخي انتقاد به واكنش در كه است »يآموزش هاي فرصت
 موفقيت در كه بود اين كلمن تحقيقة نتيج. گرفت صورت آموزشي هاي فرصت

 آن منابع و دانشگاه هاي ويژگي خانوادگي، خاستگاه از بعد، دانشجويان تحصيلي
  .)1386 ،پور شارع از نقل به( است ديگر ابعاد از تر مهم بمراتب
 كه داد نشان )1388 واجارگاه، فتحي و نوروززاده( پژوهش نتايج، راستا اين در

 با را متفاوتي هاي نگرش اقتصادي، و اجتماعي مختلف هاي گروه به متعلق فراگيران
 عميق تأثيرات يكديگر، باآنها  تعامالت طي در كه آورند مي آموزشي نظام  به خود

 نفوذكه  داد نشان )2007( 2سيوسان و يان هشپژو نتايج همچنين .آيد مي پديد تربيتي
 توانندميچرا كه  باشد؛ داشته منفي و مثبت ابعاد تواندمي خود همساالن در فراگيران

 استفاده كالس در نظم يا معلمان افكار كشيدن چالش به براي سايرين در خود نفوذ از
  .كنند

 بر خانوادگي و فردي عوامل تأثير« عنوان با پژوهشي در )1389( روشنايي
 متغيرهاي نقش فردي، متغيرهاي بر عالوه، »دانشگاه محيط با دانشجويان سازگاري
 خواجه شريف، صنعتي( دانشگاه محيط با دانشجويان سازگاري در را خانوادگي

 از حاكياين پژوهش  نتايج و. است كرده بررسي )صنعت و علم ،الدين طوسينصير
 فرهنگي، وضعيت با مستقيمية رابط دانشگاه، محيط با دانشجويان سازگاري كه بود آن
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 موفقيت و اهداف تعيين در خانواده نظام كه يطور به؛ دارد خانواده اقتصادي و آموزش
 دانشگاه فرهنگ با سازگاري معني به، دوره اين در موفقيت و گذارد مي تأثير دانشجو

 و شود مي مايتح او از كه كند احساس دانشجو يعني ؛است آن به تعلق احساس و
 فرهنگ با آشنايي بدون دانشجويان از بسياري .دارند قبول را او دانشگاه اعضاي
 انجام از هدف خواهند؟ مي چهآنها  از اساتيد دانند نمي و شوند مي آنجا وارد دانشگاه

 كنند احساسآنها  اينكه تر مهم است؟ چگونه دهينمره روش چيست؟ تكليف دادن
 و فرزند آموزش بر خانواده تأكيد .كنند برقرار ارتباط خود تاداس با توانند نمي كه

 سازگاري اين و دارد زيادي تأثير دانشجو موفقيت و سازگاري بر خانوادگي روابط
 به وي تشويق و دانشجو با دانشگاه ارتباط اهميت بر دانشگاه محيط با دانشجويان

 مطلوب وضعيت از هك يانيدانشجو و است مؤثر دانشگاه هاي فعاليت در شركت
آسيب  دانشگاه كمتر تشويق و حمايت و كمتر آمادگي از نيستند، مند بهره اجتماعي

 كاهش را انتخاب تنوع و دانشگاه به نسبت ذهني شناخت عوامل، اين. بينند مي
 .كند مي روبرو مشكل با دوره اين آميز موفقيت گذراندن در را دانشجو كه؛ چرا دهد مي
 اقتصادي رفاه كه داد نشان )2005 ،1تايرني و اوليورز( قاتيتحق ايجنت، راستا اين در
 كه والديني داردمي بيان زمينه اين در و دارد اثر دانشگاه محيط با دانشجو سازگاري بر
 در اضطراب با مقابله توانايي كنند فراهم را آموزشي منابع فرزندانشان براي، توانند مي

 براي مالي هاي كمك كردن فراهم و، نمايند مي قويتت خود فرزندان براي را دانشگاه
 يتوجه  قابل اثر دانشگاه محيط با سازگاري بر، دارند مبرم نياز آن به كه دانشجوياني

  .دارد همراه به
 يِدرس برنامة كه داد نشان آنيون نگاران قوم مطالعات :دانشگاهي يدرس برنامة - 3

 نموده تأكيد معلمان هاي دستورالعمل و قوانين بر بيشتر ،كارگر طبقه به متعلق راگيرانف
 متوسط ةطبق يدرس برنامة .شود مي قائل فراگيران براي محدودي انتخاب حق و

 هايي فرصت ،حال نيدرع و ،است نموده ترغيب را »درست پاسخ« به يابي دست
 برنامة مقايسه، مقام در .سازد مي فراهم فراگيران يخودمختار براي نيز را محدود

 به متعلق يدرس برنامة و دارد تأكيد مستقل تفكر و خالقيت بر متمول ةطبق يرسد
 و تحليلي« هاي مهارت به فراگيران كه است مفروضه اين بر مبتني نخبگان طبقه

 معتقد آنيون .نيازمندند منطقي يها حل راه و ها برهان ةارائ به منظور الزم »اي مقايسه
 پاسخ يافتن و سؤاالت به صحيح پاسخ متوسط، طبقه ويژه يدرس برنامة در كه است

 را احساسات بيان و خالقيت كالسي، تكاليف .گيرد مي قرار تأكيد مورد ،درست
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 نوع اين .شوند مي فراگيران سوي از انتقادي تفكر بروز مانع و نمايند نمي ترغيب
 برنامة در اما ؛سازد مي آمادهآنها  امثال و فني اداري، مشاغل براي را افراد ،يدرس برنامة
 تأكيد مذاكره هاي مهارت و احساسات بيان خالقيت، بر مرفه، ةطبق ةويژ يدرس
 هنر، ادبيات، مانند نمادين هاي سرمايه تا كنند مي پيدا فرصت فراگيران .گردد مي
 مشاغل براي افراد تربيت به ،يدرس برنامة نوع اين .كنند كسب را ...علمي، هاي ايده

 ،نخبگان ةويژ يدرس برنامة ديگر، سوي از .شود مي منجر ...،يعلم حقوقي، هنري،
 با ،لزوم صورت در و نموده نهادينه خود ذهن در را قوانين تا سازد مي قادر را افراد

 استفاده مورد ،مسائل حل در را قوانين آن مقتضي، طور بهآنها،  به بخشيدن انسجام
  ).2001 ،1بارفل( دهند قرار

 بازتاب بايد كشوري هر در آموزشي و درسي هايبرنامهكه  بپذيريم اگر ،راستا اين در
 در ،دنباش كشور همان فرهنگي - اجتماعي واقعيات و اقتضائات ها،ويژگي كننده منعكس و
- ويژگي اين ايران، نظير يچندفرهنگ جامعة در كه كنيم تأكيد نكته اين بر بايد ،صورت آن
 هايبرنامه محتواي در مقتضي نحو به بايد گيفرهن - اجتماعي واقعيات و اقتضائات ها،

 هدف زيرا ؛)1391 اميني،( بگيرد قرار عملي و جدي توجه مورد آموزشي نظام درسي
 و نژادها اقوام، براي يتيبتر و  عليمت هاي فرصت برابري چندفرهنگي، تربيت تعليم ةعمد
 گيري بهره در فراگيران به كمك ،آن اهداف از يكي و است فرهنگي مختلف هاي گروه

 هاي گروه داراي و متكثر اي جامعه در مؤثر عملكرد داشتن و ها مهارت و دانش از عادالنه
 تلفيق« عنوان با پژوهشي در )1388( همكاران و واجارگاه فتحي عراقيه، .است نژادي /قوم

 درسي برنامة كه كنند مي اذعان »يچندفرهنگ درسي برنامة تدوين براي مناسب راهبردي
 راهبردي و الگو ي،چندفرهنگ و قومي سياست ماندن مغفول سبب به ،كشور عالي وزشآم
 ها، هويت وجود واقعيت به نكردن توجه و ندارد يچندفرهنگ درسي برنامة ةزمين در

 در ها فرهنگ ديگر شناسايي و معرفي براي بسترهايي نكردن فراهم و عقايد نژادها،
 با آشنايي بر درسي هاي برنامه در مناسب هاي ينهزم نكردن ايجاد و دانشگاهي هاي محيط
 قلمداد عالي آموزش درسي برنامة در فرهنگي موانع ترين مهم از را مختلف هاي فرهنگ

 ،فرهنگي محيط در و شود مي محسوب فرهنگي محيط دانشگاه اينكه به توجه با .كند مي
 مباني اساس بر مسائل ناي تمام بايد دارد، وجود اجتماعي هاي گرايش و ها سليقه تنوع
 آزاد فضاي بايد دانشگاه .شود مديريت چندفرهنگي مباحث خصوص در متقن، نظري
 وظايف به بخشي تحقق براي و دكن فراهم آموزشي هاي فرصت برابري و يادگيري براي
  .نيازهاست و شرايط با متناسب درسي برنامة ازجمله ،الزم ابزارهاي نيازمند خود،
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 تشكيل در مؤثر عوامل از ،معلم رفتار و تلقي طرز :نشگاهيدا تدريس روش - 4
 و كند برخورد آزادانه درس كالس در معلم اگر .است آموزان دانش هاي تلقي طرز

 به اعتماد حس و توانايي تالش، دهد، قرار فراگيرنده اختيار در مؤثر و كافي فرصت
 را خود نظرات و ها خواسته ،اميال ،معلم كه يدرصورت اما ؛كند مي تقويت او در را نفس 

 شود مي ها توانايي بروز مانع ،نمايد برخورد گرايانه سلطه يا هيروح با و دهد قرار محور
 همچنين .دهد يم پرورش را ديگران بر گري سلطه گرايش آموزان، دانش در و

 و تدريس اجراي و طراحي در نيز معلم فرهنگي و طبقاتي اقتصادي، گيري جهت
 كند، تلقي ارزش را مادي امكانات كه معلمي .است مؤثر ،فراگيرندگان با وي ةرابط

 با متناسب و كرد خواهد تلقي ارزش يك از محرومان را مادي امكانات از محرومان
 نظام در ،راستا اين در )1388 واجارگاه، فتحي و نوروززاده( نمود خواهد عمل آن

 تدريس روش كه داد نشان )1387( مرزوقي و قاسمي پژوهش نتايج نيز عالي آموزش
 حفظ براي تقال انگاري، سطحي نااميدي، انفعال، ةروحي تواند مي سو كي از ،مدرسان
 و يادگيري شوق و شور سببِ ،ديگر سوي از و ،كند ايجاد را تقلب حتي و وار طوطي

 عنوان با )1388( زاده فرخ و مهرام پژوهش ةيافت همچنين .گردد نوآوري و خالقيت
 موردي ةمطالع كارآفريني، به نيل در درسي برنامة از اي مؤلفه عنوان به درسم نقش«

 اينكه بر دارد داللت »رضوي خراسان كشاورزي جهاد كاربردي-علمي آموزش نظام
 او لواي در درسي برنامة هاي مؤلفه تمامي و پوياست و اثرگذار عنصري ،استاد
 از عالي آموزشي مؤسسات در نقش اين و ،نمايند عمل سازمان صورت  به توانند مي

 عدم كالس، در دانشجو تحقير .است بيشتر همگاني و آموزشي مؤسسات ساير
 دانشجويان پذيرش دانشجويان، در دلسردي ايجاد مباحث، در كافي زمان اختصاص

 وامانده هايي انسان مثابه به دانشجو به نگرش وعدم هبالقو رفتار از مملو افرادي عنوان به
 نمايان را شده قصد درسي برنامة ناهمسوي نقش كه است مواردي ازجمله ،دمطرو و

  .سازد مي
 ها،ماركسيست بر عالوه :دانشگاهي تحصيلي پيشرفت يابيارزش - 5

 با ارتباط در كه هستند كساني ازجمله 1سيلور و موليز گاير، نظير ينظران صاحب
 از را انيدانشجو يابيارز در شده  ارائه يهاارزش و دارند نظر  اتفاق ارزشيابي

 طبق و )23 :2001 س،يمارگول از نقل به( اند دانسته پنهان يدرس ةبرنام ياه مؤلفه
 يگذارنمره و هاآزمون ازجمله يابيارزش يهاروش )1378( همكاران و لوريس دگاهيد
 توجه مورد هستند، يتيترب و يآموزش پنهان آثار يدارا كه يرصعنا عنوان به تواننديم

                                                                                                                                      
1. Gayr, Molise & Silver 
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 پيامي سيستم نوعي ارزشيابي، در كه باورند اين بر نيز ها ماركسيست و رنديگ قرار
 بودن، مطيع بودن، راه سربه چون صفاتي اكتساب براي را فراگيران كه است نهفته

 ،يابد مي انتقال سيستم اين طريق از كه پيامي نوع .سازد مي شرطي همنوايي و نظافت
 اين در ).2001 ،1مارگوليس( است مدرسه اطراف ةجامع اجتماعيِ ةطبق به وابسته
 هاي شيوه و تربيتي هاي رويه درسي، هاي برنامه كه است معتقد )1980( آنيون رابطه،

 و شناختي هاي مهارت از خاصي انواع ةتوسع موجب هركدام ،ارزشيابي مختلف
 ره آموزانِ دانش كه گردند مي موجب واست  شده اجتماعي طبقات ميان در رفتاري
 برقرار كار فرايند و قدرت منابع نهادي، و فيزيكي سرمايه با را يا ژهيو ارتباط طبقه،
 به را ضمني پيامدهايي تواند مي ارزشيابي نظام ).2000 ،3بارفلز از نقل به 2آنيون( كنند
 همكاران و مهرام .كند ايجاد را خاصي هاي نگرش و عادات و باشد داشته همراه

 ارزشيابي هاي شيوه از كه بازخوردهايي اساس بر ،راگيرندگانف كه معتقدند )1386(
 ،درواقع .دهند مي جهت علمي مطالب با تعاملشان و مطالعه  ةشيو به گيرند، مي خود
 اخذ جهت در فراگيرندگان روي سختي فشار تواندمي سنجش نامناسب هاي روش

  .نمايد تحميل يادگيري به نسبت نادرست رويكردي
 ذهنيت بر كه است تمثيلي استدالل نوعي اي كليشه قضاوت ،راستا اين در
 و ديگران به نسبت رفتاري واكنش بروز در و دارد تام استقرار ها انسان شناختي روان

 نوع اين مستند و پايه و كند مي ايفارا  يمهم نقش ،امور به نسبت بازخوردي تكوين
 دانشجو فرهنگي -تصادياق فقر و توانمندي .است عاطفي تأثرات معموالً ،قضاوت
 تحت دانشجويان، ارزشيابي ،آن تبع به و درس كالس در را او نمرات است ممكن
 بر طبقاتي هاي زمينه تأثير پژوهشي در 4پراديپاسنا )96 :1386 معروفي،( دهد قرار تأثير
 طبقات دانشجويان با برخورد در را استادان كالم لحن حتي و تعامل ةنحو و انتظار

 فراگيران نفس  عزت ها، ارزشيابي اين طريق از كه داد نشان و كرد ررسيب متفاوت
 و شخصيتي صفات كه است معتقد )1993( وود نيگر .گيرد مي قرار تأثير تحت
 .دهد مي قرار تأثير تحت را استادان هاي قضاوت و درك ،دانشجويان كلي هاي ويژگي
 كالسي هاي نمره با سنجيهجامع پايگاه كه داد نشان پژوهشي در )2003( 5زلونت
 وضع بررسي« عنوان با )1387( فراستخواه پژوهش نتايج همچنين .است مرتبط
 تحليل اينكه بر دارد داللت »عالي آموزش بخش بر تأكيد با علمي نظام ارزيابي موجود
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 كارشناسان هاي ديدگاه بررسي عالوه به كشور، در گذشته سال 100 به نزديك اسنادي
 و ساختاري موانعي با ،علمي نظام ارزشيابي فرايند كه دهد مي نشان ،وعموض در خبره

  .است بوده مواجه ايدئولوژيك
 هاي مجموعه با همراه غالباً حاكم اداريِ فضاي :دانشگاهي مقررات و  نيقوان - 6
 كه است ديگري مؤثر عاملي آن، مديريت هاي نظام و ها روش مقررات، قوانين، ةفشرد
 )1385 چوكده، واحد و واجارگاه فتحي( دارد نقش پنهان يدرس نامةبر گيريشكل در

  :از عبارتند است صيتشخ  قابل يسادگ به كه طبيعت اين از عناصري
  .ارتقا هايشيوه بندي، گروه درس، هاي كالس :مدرسه بنديطبقه نظام •
  .تحصيلي پيشرفت هاي پاداش گذاري، نمره ها، آزمون :ارزيابي هاي روش •
  .ابيغ و حضور آموزان، دانش حركت آزادي :ضباطيان قوانين •
 جريمه اخراج، تعليق، كردن، تمسخر سرزنش، :تنبيه هاي روش و ها محدوديت •

  .)1378 الكساندر، و سيلور(
 آموزشي، مؤسسات بيشتر )1388 كيذوري، و واجارگاه فتحي ،نوروززاده( ازنظر
 و رسد مي ،معاونان و رؤسا مديران، يعني مؤسسه، اداري هرم نوك به ها گيريتصميم

 فراگيرندگان به را دانشگاه يا مدرسه مانند اي جامعه كنترل و اقتدار خط ،وضعيت اين
 طبقات سطوح در تواند مي آموزشي هاي فرصت ،شد ذكر آنچه به توجه با .آموزد مي

 هاي وضعيت دربرگيرندگي لحاظ به و باشد متفاوت افراد اقتصادي -اجتماعي
 قدرت موضع در را وي طبقه، و فرد موقعيت خانوادگي، و هنگيفر اقتصادي،

 چرا اينكه نهيزم در )24 :1386 جاللي،( دهد مي نشان آن از محروميت يا برخورداري
، دارد وجود متعددي داليل است شده توزيع جامعه افراد بين در نابرابر طور به آموزش

 كه هستند توجه قابل طبقه و همنطق فرهنگ، تحصيلي، پيشينه ،موارد اين ميان از و
 انساني ةسرماي روي گذاري سرمايه به منظور آموزشي هاي سياست بر مداوم طور به

 با پژوهشي در )1383( يدران و يلواسان پژوهش نتايج راستا، اين در .گذارند مي تأثير
 دانشجويان تحصيلي پيشرفت در خانوادگي و فردي هاي ويژگي ةرابط« عنوان
 گزينش و انتخاب والنئمس كه كرد ثابت »تهران دانشگاه تربيتي علوم و شناسي روان
 ،تحصيلي ةپيشين وآنها  تحصيلي عملكرد و ديپلم معدل به تربيتي، علوم هاي رشته در

 ورودي هاي سهميه و ديپلم معدل متغيرهاي و دهند مي اي مالحظه  قابل سهم
 يميكر ازنظر .است شجوياندان گزينش براي معناداري هاي بين پيش ،دانشجويان

 كه است ساالريديوان نوعي كنندةتداعي هادانشگاه كنوني مقررات و  قوانين )1391(
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، آن تيريمد يهانظام و ها روش ،ومقررات قوانين ةفشرد يهامجموعه با همراه غالباً
  .شوديم محسوب پنهان يدرس ةبرنام يبرا تيپراهم عنصر كي

  ساختمان )1391( بزرگ و واجارگاه فتحي نظر از :دانشگاهي فيزيكي محيط - 7
 در كه مكاني ،)2010( 2كوهن اعتقاد به .هستند 1خاموش معلمان ،ها دانشگاه فضاي و
 همچنين .ميريگب يادرا  چيزي چه و چگونهكه  كند تعيين تواند يم ،ميريگ يم ياد آن

 يگانگيازخودب به را يرانفراگ آموزشي، محيط كه دارند ادعا نيز انتقادي پردازان نظريه
آنها  طريق از كه هايي فرصت از فراگيران منع طريق از ،زداييتوان اين و ساخته مبتال
 از حمايت نوعي و افتد مي اتفاق پردازند مي خود تمايالت و اهداف بنديصورت  به

 ،3پلا( دهد مي قرار تيحما مورد را )پايين به باال از( ارتباط و كند مي تشويق را قدرت
 و درس كالس دمانيچ نوع و دانشگاه يهاساختمان سبك ،راستا اين در )1982

 محيط از منظور .باشد يضمن يهااميپ يحاو توانديم زين فيزيكي محيط يطوركل به
 نوع زات،يتجه الت،يتسه جمله از ،كالس طيمح يكالبد يفضا و طيشرا ،فيزيكي

 تيظرف به نسبت دانشجو تعداد و هدانشگا يكل يفضا كالس، در هايصندل دمانيچ
 معتقد زمينه اين در )1995( 4سند تاون )1392 يزدلي، تقوايي( است درس كالس
 مانع دانشگاه، فيزيكي محيط يك در موجود عواملِ از برخي اوقات، گاهي كه است
 نتايج .شوند ميآنها  از حمايت و دانشجويان با رابطه ايجاد براي اساتيد هاي تالش
 كمتر ،هستند تريبسته اجتماعي جو داراي كه فراگيراني كه داد نشان نيز )1968( 5مير
 6شوارتس .دارند منفعل نقش يادگيري جريان در و پردازندمي خود هاي ديدگاه به
 .داندمي هادانشگاه اجتماعي جو منفي پيامدهاي از اينمونه را انزواطلبي )1993(

 در« دارد داللت )1391( بزرگ و واجارگاه يفتح كيفي پژوهش يها افتهي از بخشي
 پايه علوم ةدانشكد رفتم وقتي .رفتم زيادي يها دانشكده من بهشتي، شهيد دانشگاه
 داشت؛ وجود پايه علوم يها بچه براي كه بود امكاناتي .شدم ناراحت خيلي
 آدم اين خوب ....نفر دو يكي براي بزرگ بسيار فضاي يك بزرگ، يها شگاهيآزما
 كه چيزهايي اون از دكن يم بيشتر را تالشش و دكن يم تيمسؤول احساس خود بهخود
 همه نيا نداريم؛ را امكانات حداقل ما كه يحال در ؛كنه استفاده گذاشتند اختيارش در

 دانشجو همه  نيا براي كافي فضاهاي كه يا كتابخانه ...كوچولو سايت يه و دانشجو
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 يها مؤلفه نسبت مذكور؛ پژوهشي استنادات و هشد مطرح مباحث به توجه با .»ندارد
 يك، ةشمار جدول در توان يم را فرهنگي بازتوليد و پنهان يدرس برنامة ناهمسوي

  .نمود ذكر
  

 - فرهنگي بازتوليد در عالي آموزش پنهان درسي برنامة كاركردهاي و ها مؤلفه )1( جدول
  طبقاتي

برنامةهاي مؤلفه
 پنهان درسي

 - فرهنگي بازتوليددرعاليآموزشپنهاندرسيبرنامةهايمؤلفهكاركردهاي
 اجتماعي

 طبقات دانشجويانزبانيتوانمنديوساختاريوشخصيتيعواملازاستادتأثيرپذيري استاد
 مختلف

 ها دانشگاه محيطوفرهنگباباالتراقتصاديطبقاتدانشجويانترآسانسازگاري دانشجو
دانشجويانفرهنگيهايتفاوتوهاارزشهبنسبتمحتواغفلت محتوا
 باالتر ياقتصادفرهنگييريگجهتبادانشجويانبهترمبسوطفرصتاعطايتدريس روش

 كالسي يها نمرهوارزشيابيانتظار،براقتصاديوفرهنگيمختلفيهايتوانمندريتأث ارزشيابي
 اساتيد

 مقررات و  ينقوان
  آموزشيقوانيناجرايوتدويندرترمتمكنجويدانشطبقاتيجايگاهمراعات
 اقتصادي و فرهنگي توانمندي با دانشجويان انتخاب در قانوني نهان هاي مزيت اعطاي
 باالتر

 مختلفهايدانشكدهدانشجويانبرايامكاناتازمتفاوتيسطوحبرگزاريفيزيكي محيط

  
  گيري يجهنت و بحث

 آنكه از بيش ،امروز دانشگاه كه كرد ادعا نتوا يم ،ذكرشده مباحث به عنايت با
 ايجاد به گذشته يها سال در مسأله اين .است آن ةكنند مصرف باشد، دانش يدكنندهتول

 اساسي هاي يانجر با دانشگاهي كردگان يلتحص ميان اي يندهفزا گسست و فاصله
 عنوان به دنتوان يم ها دانشگاه ترتيب، بدين ؛است شده مبدل اجتماعي بستر در زندگي
 كه كنند عمل طبقاتي اختالفات تشديد و اجتماعي  تمايزهاي تداوم براي محملي

 اين در .است كرده تجربه را يتوجه  قابل هاي يناكارآمد زمينه، اين در مشخص طور به
 تا است آورده وجود به را امكان اين فرهنگي، هاي يهسرما به توجه عطف ،راستا

 هم آن .كند تبيين را اجتماعي متفاوت طبقات از برخاسته راداف نابرابر آموزشي دستاورد
 بين در فرهنگي ةسرماي توزيع و دانشگاهي توفيقات ميان كردن برقرار ارتباط با

 ذاتي هاي داوري يشپ بر بود گسستي عزيمت، ةنقط اين اجتماعي، هايرقش و طبقات
 ،بنابراين ؛دانند يم بيعيط ياستعدادها معلول را تحصيلي ناكامي يا توفيق كه عام عرف
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 و كاري دست با تا دهد يم را امكان اين آموزشي نظام ريزانبرنامه به يادشده ويژگي
 نظام تأثير از و داده قرار موردتوجه را آموزشي عدالت مذكور، متغيرهاي كنترل

 تحليلي تعمق مصاديق، اين به توجه با و ،بكاهند طبقاتي نابرابري بازتوليد بر آموزشي
 كه بدانند و باشند داشته ها دانشگاه درسي هاي برنامه و تربيتي فضاهاي امر در بيشتري

 برنامة در غالباً كه است تصوراتي از تر يقعم خيلي ،درس كالس در زندگي و دنيا
 آموزش نظام رسمي درسي ريزان برنامه ،يجهدرنت و ،شود مي ترسيم رسمي يدرس
 همواره آموزشي سياه ةجعب يك عنوان به را انپنه يدرس برنامة عناصر بايد عالي،
  .دهند قرار مدنظر

 چتر ،علمي اجتماع چنانچه كرد اذعان توان يم متعدد، تحقيقات نتايج به عنايت با
 سرمايه كنند، جذب راآنها  همه و بگستراند كنشگران تمام برروي را خود شمول

 يپژوهش و آموزشي راييكا افزايش به تواند يم كه شود يم تشكيل گروهي اجتماعي
 از برخي كننده حذف و چندپاره علمي، اجتماع چنانچه اما ؛گردد منجر علمي اجتماع
 و داشت نخواهند علمي، اجتماع به تعلقي احساس نيز اشخاص آن ،باشد خود اعضاي
 و شد خواهد تحصيلي فتاُ موجب دانشگاه، اجتماع در دانشجويان از برخي انزواي

 به دادن معنا براي راستا، اين در ؛كاست خواهد علمي، اجتماع ييكارآ از چنين ينا
  :است گرديده ارائه ذيل شرح به پيشنهادهايي آموزشي، عدالت

 و ها برنامه مستحكم زيربناي عنوان به تيبتر و  عليمت از جامع ايفلسفه نيتدو -1 
 ؛باشد ما چندفرهنگي جامعه در موجود هاي چالش پاسخگوي كه ايتربيتي هاي روش

 –اقتصادي نابرابري آمدن وجود به باعث كه مسائلي ازجمله ،ترروشن عبارت به
 پنهان هايمؤلفه وجود شوند،مي عالي آموزش نظام دانشجويان بين در اجتماعي
 چندفرهنگي كشور در بايد لذا ؛است حاضر فرهنگي تك درسي برنامة در ناهمسوي

 در كه تغييراتي به و نگريست انتقادي يدد با عالي، آموزش پيامدهاي به ،امروز
  .كرد توجه ترعميق و ترسنجيده است، نياز عالي آموزش

 رشد آموزشي، و فرهنگي اجتماعي، عدالت برقراري براي مناسب بسترسازي -2
به  عالي آموزش ريزانبرنامه طرف از دانشگاهي وري بهره رشد فرهنگي، تعامالت

  .موجود متنوع هاي فرهنگ انواع الحظهم با تربيتي غنايمنظور ايجاد 
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