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  نقش مؤلفه هاي برنامه درسي در خود كنترلي دانشجويان
  )دانشگاه فردوسي مشهد: مطالعه موردي (

     
  2 دكتر پرويز ساكتي،1دكتر بهروز مهرام

  
  مقدمه

شناختي مرتبط با كنترل و نظارت شخص بر رفتار خود اشاره داشته و نشانگر آن است كه شخص  خود كنترلي به ويژگي روان
) 1975(بر اساس تعريف گاف .  آن به شيوه اي روشن و هدفگراستنداختن رفتار خويش و هدايت دوباره ياقادر به تعويق 

پايين بودن اين ويژگي در فرد، باعث رفتار مبتني بر تكانش و لذّت طلبي شده و فرد به سختي مي تواند تكانه هاي خود را به 
  .تعويق اندازد

ر د تجاربي  ظرفي نگريسته شده است كه يادگيرنده درون آن قرار گرفته و به يثابهم درسي به  يبرنامه  حاضر، يدر مطالعه
 صريح، :هاي آموزشي را به سه دسته برنامه درسي همزمان در محيط) 1994(آيزنر. شود  نائل ميتعامل با محيط آموزشي

هاي فنالند انجام داد، گزارش نمود كه  ي كه در دانشگاها در قالب مطالعه) 2000(آهوال. بندي نموده است پنهان و پوچ دسته
. گيرند و تفوق جنسيتي را ياد مي پذيري  سلطه،دانشجويان به جاي دست يافتن به ارزشهاي واالتر انساني، تملق

داند كه  هايي ضمني موجود در جو اجتماعي محيط آموزشي مي  درسي پنهان را متشكل از پيام يبرنامه) 2000(آسبروك
  .شود است، ليكن توسط همه احساس مياگرچه نانوشته 

 
  روش

اغل به تحصيل  - نفر از دانشجويان جديدالورود 289براين اساس، ابتدا . روش مطالعه، التقاطي از دو روش كمي و كيفي است
اين دانشجويان از ميان سه رشته مهندسي . نتخاب شدند -و شاغل به تحصيل در ترم آخر) ميان دورة تحصيلي( درترم چهار

اطمينان  مسير در.  انتخاب شده و سؤاالت مقياسي پژوهشگر ساخته برروي آنان اجرا گرديدشيمي و علوم تربيتي ،برق
هاي خارج از دانشگاه كه درسال   نفر از ديپلمه59گر خارج از محيط دانشگاه نيز  عدم اثربخشي متغيرهاي مداخله از بيشتر

 براي . آن به اخذ ديپلم نائل شده بودند، به عنوان گروه مقايسه انتخاب شدندو دو و چهار سال قبل از) 1383(انجام پژوهش 
-M)هنجار يابي شده كاليفرنيا براي شهر مشهدي  سنجش تغييرات خويشتن داري، از سؤاالت اين مقياس در پرسشنامه

CPI)صوب دانشگاه و در قالب يك پژوهش دانشگاهي م) 1375(اين پرسشنامه توسط مهرام.  بهره گيري شده است
ييد و  همساني دروني مورد تأروايي مقياس از طريق تحليل عوامل و همچنين. فردوسي مشهد، مورد مطالعه قرار گرفته است

در .  گزارش شده است86/0 آلفاي كرونباخ برابر با  يارزش پايايي براي مقياس خويشتن داري در آن پرسشنامه و به شيوه
 درسي و با اتّكاء بر مدل خبرگي و نقّادي  يهاي برنامه نگر، يكايك مؤلفه ده از رويكرد كيفي دوم پژوهش و با استفاه يمرحل

  .آيزنر مورد مداقه قرار گرفته و عوامل مؤثر بر اين كاهش، كالبد شكافي گرديد
  

  يافته ها
   در  خود كنترليش كاهه يراهه، نشان دهند  نخست اين مطالعه و از طريق آزمون تحليل واريانس يك ينتايج مرحله 

  .هاي مورد مطالعه است  دانشجويان و به تفكيك رشته يكليه
  
  

                                                 
 استاديار دانشگاه فردوسي مشهد . 1
 عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز. 2
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  خود كنترلي دانشجويان مورد پژوهش در مقياس  ي كليه ي توصيف نمرات كسب شده:1 جدول
  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  
  39/4  75/25  99  1ترم 

  26/5  95/23  87  5 و 4ترم 
  86/5  92/23  89  8 و 7ترم 

  
 حـاكي از تفـاوت      ، شده كه نتـايج    يگير راهه بهره  ها از آزمون تحليل واريانس يك       اين تفاوت  يدر جهت تعيين معنادار   

  .هاي مورد مطالعه نيز مشاهده گرديد  براي يكايك رشتهكاهش معنادار. بود) >000/٠P (ها دار ميان گروه معني
  

  بحث و تفسير
 درسي كه منجر به كاهش اين متغير در بين دانشجويان گرديده است،  يامهدر بررسي اكتشافي پيرامون مؤلفه هاي برن

عواملي همچون دوري از خانواده و زندگي خوابگاهي، نا اميدي به آينده و احساس تعارض و تنش ناشي از غير همسو دانستن 
 دانشجو، نبود رفتارهاي ورودي ها با نيازها و انتظارات واقعي تحصيل با آينده اي تضمين شده، عدم همخواني محتواي درس

بايسته و احساس فشار درسي متعاقب آن، رفتارهاي غير اصولي برخي اساتيد، واحساس فشار ناشي از قوانين و مقرّرات 
  . ها پرداخته شده است انضباطي و دانشجويي، از جمله مواردي هستند كه در اين قسمت به آن

ني قرار داشته و بسياري از آنها در شرايطي هستند كه ضمن اقتضاي بايد توجه داشت كه دانشجويان در سنين جوا
شود، دوري از خانواده را نيز براي بار نخست تجربه مي  رنجش و حساسيت بيش از اندازه اي كه از شرايط سني آنها ناشي مي

و يا دانشجويان ديگري هم اين در حالي است كه دانشجويان خوابگاهي نيز در شرايطي هستند كه بايد با دانشجو . نمايند
عادت يك دانشجو . شوند  در انتخاب او نقشي نداشته و يا پس از اسكان، متوجه ناهمگوني در ساليق مياصالًاتاق شده كه يا 

به بلند كردن صداي راديو و يا ضبط در هنگام مطالعه، عدم همكاري دانشجويان ساكن در يك اتاق و يا سوئيت براي نظافت و 
، از جمله مواردي هستند كه دانشجويان ... بلند خواني، و  ياي بهداشتي، استعمال سيگار، انجام مطالعه به شيوهه مراقبت

 مستقيم با جنس مخالف كه براي نخستين بار در محيط دانشگاه از سوي ديگر، مواجهه ي. مواجه هستندغير بومي با آن 
د كه از  گردشود، خود منجر به رفتارهايي مي دوران جواني قلمداد ميايجاد شده و قرين با سن ازدواج و دغدغه اي مهم در 

 تكانشي و از سوي ديگر امكان ايجاد رفتارهايي رقابتي و خود نمايانه را به لبانه ي لذّت ط يسو امكان بروز به شيوه يك
ش و احترام، براي يكايك  تعامل استاد به عنوان الگويي قابل پذير يدر اين راستا، نقش و شيوه. دنبال خواهد داشت

دانشجويان حائز اهميت بوده و آنان انتظار دارند كه فرصتي براي تعامل و مشاركت وجيه و مورد پسند در اختيار داشته 
 تعبير نموده و پيامد "ضايع كننده"اين امر نكته اي درخور توجه است كه برخي از دانشجويان، رفتار استادان خود را . باشند

  يچنانچه دانشجوي دختر، شهرستاني، رشته. نزوا و يا تغيير جهت اين نياز به مسيرهايي ديگر عنوان داشته اندآن را يا ا
ما يك . را شايد ياد مي گيريم] عدم خويشتن داري[ما اين  ...  «:شيمي، و از حيث تحصيلي پايين تر از متوسط ابراز مي دارد

او هفته پيش يك برخورد بسيار بدي با دانشجويان كالس كرده بود كه . ي گيرماستادي داريم كه البته من با او درسي را نم
شايد اين را ما ياد مي گيريم كه تا چيزي بر خالف ميل ما بود، زود از كوره دربرويم استاد . مي شدند اگر فوالد بودند، آب

من خودم يكي دوبار آماده بودم كه چيزي را .  هم ضايع مي كردشيمي مان كه هزار ماشاءاله دانشجو را ضايع مي كرد، واقعاً
و يا دانشجوي . ».....خيلي سنگين است كه ضايع بشوم. خوب، جنس مخالف هم در كالس هست. بگويم، اما او ضايع مي كرد

ساعت و بيست  در يك جلسه، استاد يك«:  علوم تربيتي ـ شهرستاني ـ  و داراي معدل هفده، عنوان مي كند يدختر رشته
كه حرفي زده باشد و كالس از اين حالت  يك دانشجو براي اين. طور صحبت مي كرد و كالس خيلي خشك بود ه هميندقيق

استاد به قدري اين دانشجو را خرد كرد كه دانشجو . شود امتحان را اينجور گرفت  ميخشكي بيرون بيايد، حرفي زد كه مثالً
  ».داز كالس بيرون رفت و تا آخر ترم هم سر كالس نيام
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كالس درس را به عنوان فضايي منفصل از زندگي طبيعي مي دانند كـه معلـم   ) 1998(بر اين اساس است كه شراتز و واك      
اگرچه بروز چنين   .  نمايد 3را دلزده و محنت زده    ] دانشجويان[در آن قادر به اعمال قدرت شده و از اين طريق برخي مخاطبان              

شـود، لـيكن بـراي روح        رخوردي از سوي مدرسيني انگشت شمار مشاهده مـي        ها نبوده و چنين ب     مشكلي در تمامي كالس   
ش خدشـه    او را با پيرامون خوي      ي  تعامل بايسته  ر مقام يك جوان، كافي است تا شيوه ي         يك دانشجو و د     ي لطيف و شكننده  

 و  1382ي در سـال     چه پس از اعتـراض صـنفي دانـشجوي         چنان.  رفتارهايي تكانشي سوق دهد    دار نموده و او را به ورطه ي       
 روان شناسي كـه خـود در ايـن           ي شكستن درهاي سكوريت سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد، يك دانشجوي رشته          

  . اقدام خود را فشارهاي عاطفي ابراز داشت ياقدام سهيم بود، ريشه
گونه كه بروز اين پرخاشگري به صورت بيروني مي تواند پيامدهايي ناخوشايند براي جامعه و محيط به                  بديهي است همان  

دنبال داشته باشد، درون ريزي آن نيز مي تواند براي مخاطب مخاطره آميز بوده و گوشه گيري، استرس، و انزوا را بـه دنبـال                         
 ...  «:چادري و شاغل به تحصيل درترم ششم عنوان مـي كنـد            علوم تربيتي،     ي چه دانشجوي دختر رشته    چنان. داشته باشد 

قدر كه اذيت شدم، فقط به خاطر يك صحبت كردن           اين. قدر اذيت شده ام كه خودم مي خواهم يك ترم استراحت بگيرم            اين
   »....در كالس بود 

ويان را بـه كـالس كـشانيده و          حضور و غياب، دانشج     ي  استاد كه با حربه     ي شيوه هاي تدريس سنتي و سخنراني يك جانبه       
 خـود قـرار داده، و فرصـت          ي ها را در معرض هجوم اطالعات مـورد عالقـه          بدون فرصت دادن به مخاطبان، مسلسل وار آن       

هرگونه اظهار نظر، مشاركت، حركت، و حتي خميازه را از دانشجويان سلب مي نمايد، خود تنگنايي اسـت كـه رهـايي از آن                        
 حيـات،    ي ر كالس را به ماهي درون تنگي همانند مي سازد كه با كمبود اكسيژن الزم براي ادامـه                 ممكن نبوده و دانشجوي د    

 روشـهاي   «: علوم تربيتي، بيست و سه ساله و مـشهدي ابـراز مـي دارد               ي دانشجوي دختر رشته  . دكندست و پنجه نرم مي      
برخي از اساتيد   . اد نيايد، ما خودمان مي خوانيم     ها مي گوئيم كه اي كاش است       خيلي وق .  كسالت آور است   استفاده شده، واقعاً  

مـن خـودم   . را داريم كه اگر تكان بخوريم، حمل بر بي ادبي مي كنند و اجازه نمي دهند دير بيائيم و يا از كالس خارج شـويم   
بنشينم، س   سر كال  خيلي دوست دارم پس از آن نيز      . تمركزم حدود پنجاه دقيقه است، اما پس از آن چشمانم سياهي مي رود            

   ».اما ديگر نمي توانم
شيوه هاي ارزشيابي از آموخته هاي دانشجويان نيز،  قابليت تشديد فشار رواني بر دانشجويان و زمينه سازي بروز رفتارهايي                    

چه در خصوص ارزشيابي متراكم در پايان نيمسال و فشار رواني متعاقب آن،             چنان. ها داراست  غير منطقي و تكانشي را درآن     
 اگرچه ما درسهايي داشتيم كه استاد از ابتداي تـرم  «:دانشجوي دختر رشته مهندسي ـ ترم هشتم و مشهدي ابراز مي دارد 

 از ما امتحان مي گرفت، اما در مقابل بعضي از اساتيد كل بيست نمـره                شروع مي كرد و بيست نمره را قسمت مي كرد و مرتباً           
ايـن  . شـود  شود، چون همه چيز به پايان ترم موكول مي          خيلي باعث اضطراب مي    را به پايان ترم اختصاص مي دهند كه اين        

  » نوع امتحان خيلي فشار عصبي دارد
را در ايـام    ) روان نژنـدي  ( دانشجويي، بـروز رفتارهـاي نوروتيـك        ي بر همين اساس است كه دست اندركاران مراكز مشاوره        

. ي دانسته و تنش هاي ميان دانشجويان را نيـز بيـشتر مـي داننـد    برگزاري امتحانات بيش از ساير روزهاي تحصيل دانشگاه 
در ايام امتحانات، بچـه هـا خيلـي بـا هـم       «:چه همان دانشجوي دختر مهندسي ـ نقل قول پيشين ـ عنوان مي نمايد   چنان

  »...تنش ها زياد مي شود و . برخورد بدي دارند
 كسب شـده را حـقّ        ي ل توجهي از دانشجويان مصاحبه شونده، نمره      از ديگر نكات مربوط به ارزشيابي آن است كه تعداد قاب          

 اين ادعـا صـرف    . واقعي خود ندانسته و بيشتر از اين، حتي به تصحيح برگه هاي خود توسط برخي استادان مشكوك هستند                 
اري از موارد هم،    كه درست و يا غير واقعي است، احساسي است كه چالش با آن براي دانشجو دشوار بوده و در بسي                    نظر از آن  

  ي در اين راستاست كه دانـشجوي پـسر رشـته         .  مبتني بر عدالت براي وي وجود ندارد        ي راهي براي اطمينان از كسب نمره     
مهندسي برق كه داراي وضعيت تحصيلي باالتر از متوسط و در عين حال خوددار و محتاط در صحبت ديده مي شود، عنـوان                       

  .  د در صد از اساتيد خود را قبول نداردمي دارد كه ارزشيابي بيش از هشتا

                                                 
بـراي مثـال در مجلـه انگيـزه ـ ماهنامـه علمـي        .  را در قالب طنز نشريات دانشجويي مـنعكس مـي سـازند    ـ برخي اوقات دانشجويان، اين فشار رواني 1

 و در طنز دانشگاه به روايت سينما، دانشجوي در 1382روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد ـ شماره شش ـ آذرماه   
  . تعبير شده استروز واقعه و روز امتحان به هنميپايگاه ج، كالس درس به بيقراركالس به 
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ذهنيت افراد بيروني نسبت به دانشگاه و جو آن نيز از جمله مواردي است كه مي تواند بر خود كنترلي دانشجويان مـؤثر                       
ي پـسر   چنانچـه دانـشجو   . سازد ذهنيتي كه دانشگاه را همواره به عنوان مكاني نا آرام و مملو از مطالبه ها نمايان مي                .  باشد
 مهندسي برق، ترم ششم، داراي وضعيت درسي عالي، و از حيث ظاهر داراي ريش پروفسوري و بدون سبيل عنـوان                      ي رشته

 شلوغ باشد و اگر يك اتفاقي افتاد بايد بريزند بيرون و            شود كه دانشگاه بايد حتماً      دانشجو با يك ذهنيت وارد مي       «:مي دارد 
  »....ت باعث مي شود تا دانشجو منتظر بماند تا اتفاقي بيفتد و اين ذهني. توي سر و كله هم بزنند

با عنايت به تمامي آنچه گذشت، ايجاد فضا و فرصتي براي يكايك دانشجويان كه قـادر بـه بيـان خواسـته هـا، انتظـارات و                           
يشتري را بـا    و سازگاري ب  ها را تخليه كرده،      تمايالت خود باشند، تمهيدي است كه مي تواند بسياري از فشارهاي وارده بر آن             

 درون   ي هاي دانـشجويي و صـنفي، ايجـاد و گـسترش مؤسـسات خيريـه               همايش.  شان ايجاد نمايد   شرايط واقعي پيرامون  
دانشگاهي، آشنايي دانشجويان با مشكالت واقعي جامعه و از جمله فقـر حـاكم بـر زنـدگي برخـي اقـشار، بهـره گيـري از                    

  دانشجويان در مسير 
مانند نقشي كه جهاد سازندگي با مشاركت دانشجويان در ابتداي پيروزي انقالب ايفا مي نمـود، مـشاركت                  خدمت رساني و ه   

دادن هرچه بيشتر آنان در هدف گزيني و پيشبرد رسالتهاي نظام آموزش عالي، و زمينه سازي هرچه بيشتر بـراي پركـردن                      
 خويشتن داري و     ي  هيجاني كمك نموده و زمينه      ي تخليه مواردي هستند كه ضمن تلطيف روح آنان، به          اوقات فراغت، تماماً  

  .  عدم بروز رفتارهاي تكانشي را به ارمغان خواهد آورد
  

گرا در مقابل تكانشگري، لذت طلبي و سختي در تعويق انداختن تكانه  تعويق در رفتار و بروز آن به شيوه اي روشن و هدف: خود كنترلي
  ها

   ضد تربيتي يهمحورهاي منجر به كسب تجرب  لفهؤم

  دانشجو

   احساس فشار ناشي از دوري خانواده و زندگي خوابگاهي-
 احساس فشار ناشي از نوميدي به آينده و احساس تعارض و تنش ناشي از غير همسو دانستن تحصيل با آينـده    -

  اي تضمين شده
  ـ فقدان رفتارهاي ورودي كامل

  م و مملو از مطالباتـ ذهنيت دانشجو از دانشگاه به عنوان مكاني ناآرا

  ـ خشك بودن برخي قوانين و احساس فشار ناشي از آنها  قوانين و مقررات
  ـ حضور و غياب دانشجو و تبديل آن به حربه اي جهت حضور اجباري دانشجويان

  ـ عدم انجام ارزشيابي ها به صورت مرحله اي و گام به گام  ارزشيابي
  بتني بر عدالتـ عدم اطمينان از كسب نمره ي حقيقي و م

  ... )تحقير، تهديد و (ـ رفتار غير اصولي با دانشجو   استاد

  ـ عدم همخواني محتواي درس ها با نيازها و انتظارات واقعي دانشجو  محتوي
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