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 چکیده
 ام شد.آموزان انجدانشدر درسی پنهان و افت تحصیلی  یبرنامهبین  یرابطه تعیینبا هدف حاضر پژوهش 

آموزان دختر دانش یشامل کلیه پژوهش آماری یجامعه روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.
نمونه با توجه به میانگین  تعداد .بود 1996-99تان کوهدشت در سال تحصیلیپنجم ابتدایی شهرس یپایه

. برای سنجش ندانتخاب شد ایخوشه تصادفی یریگمونهن روش از طریق نفر بود که 963 ،های پیشینپژوهش
لم کالسی مع سنجش زصیلی احساخته و برای سنجش میزان افت تحققم یدرسی پنهان از پرسشنامه یبرنامه

نف برای نرمال بودن متغیرهای پژوهش، واسمیر -گروفولماز آزمون ک هاداده تحلیل رایاستفاده شد. ب
درسی پنهان و  یبرنامه ،نشان دادها یافته گام استفاده شد.بهضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام

آموزان با دانشی ابطه، رآموزاندانشدیر با ی مطه، رابانآموزمعلم و دانش یابطههای آن شامل رلفهؤم
 .(<55/5p) کنندبینی میمعناداری، افت تحصیلی را پیش سطح قوانین و مقررات مدرسه در یکدیگر،

ریزی درسی و آموزش و یادگیری توانند کاربردهایی برای برنامهها میاین یافتهگیری آن که نتیجه
 شود.آموزان داشته باشد که به تفصیل به آنها پرداخته میدانش

 ز.آمودانشدرسی پنهان، افت تحصیلی، تعامل معلم و  یبرنامه :واژگان کلیدی
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 مقدمه
آموزان، آموزش و پرورش است. دانش نخستآموزان اولویت پیشرفت تحصیلی دانش

که همان  مشترک دارند همه یک هدف معلمان و کارکنان یک آموزشگاه، ،مدیران
استفاده از راهبردهای بهتر، کنند تا با آموزان تالش میدانش است. آموزاندانشیادگیری 

کند روش تدریس خود را بهبود بخشد تا معلم سعی می .یادگیری خود را افزایش دهند
دماتی خنیروی یادگیری بهتر صورت گیرد. مدیر، معاونین، کارکنان امور دفتری و حتی 

صورت یک فضای آموزشی مساعد درآورند تا مانعی بر سر راه کنند محیط را بهتالش می
در مورد  ی،مسائل نظام آموزش نتر شدبا تخصصی آموزان وجود نداشته باشد.یادگیری دانش

؛ 1995)هانی طبایی زواره، است شدهای انجام علل آن نیز تحقیقات گستردهو  1افت تحصیلی
 (.1991دارابی، 

یابی های آموزشی در دستبا توجه به گسترش و توسعه اهداف، نظام ،در دنیای امروز
یکی از این  .انداهداف مطلوب و تعیین شده خود، موفق نبوده و با مشکالتی مواجه شدهبه 

افت تحصیلی و پیامدهای ناشی از آن است که اندیشمندان و  یلهأمس ،مشکالت
له که هر ساله ئحل وادار نموده است. این مسمل، تدبر و ارائه راهأن امر را به تانظرصاحب

نمای پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و را در پی دارد، دورهای بسیار زیادی هزینه
زیرا افزایش میزان تکرار پایه و ترک تحصیل، عالوه بر  ،کندفرهنگی کشورها را مبهم می

 خسارات غیرقابل جبران اقتصادی، کاهش کارایی درونی نظام آموزشی را نیز به همراه دارد.
 شی برای افت تحصیلی است.اندیدهنده ضرورت چارهاین مورد نشان

که هر یک نقشی اساسی در وقوع آن اند لعوامل مختلفی دخی ،در بروز افت تحصیلی
آموزان در های فردی دانشمعلمان به تفاوت توجهسواد والدین، عدم قبیلاز  لیعوام ؛دارند

ودن ب، ترس و اضطراب از امتحان، نامناسب امر آموزش، دشواری امتحانات،کمبود تجهیزات
ریزی دقیق از لحاظ زمان و میزان مطالعه برنامهآموزان، عدمروش ارزشیابی از یادگیری دانش

روزانه، نداشتن اعتماد به نفس کافی، تأخیر یا غیبت طوالنی، وضعیت فرهنگی محل زندگی 
 ،ها، همساالنتوسط همکالسی آموزاندانش تحقیرآمیزآموز، رفتارهای و تحصیل دانش

نظارت بر محوری در تدریس خود، عدمهای سنتی و مبتنی بر معلماستفاده معلمان از روش

                                                           
1. academic drop down 
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های تقویتی، ارائه تکالیف زیاد به ها و آموزشانجام تکالیف درسی، عدم برگزاری کالس
 (.1996 )دارابی، هستندغیره که همگی به نحوی در این امور دخیل آموزان و دانش

غیبت مطلق در مدرسه، ترک  همانندهای مختلف شکست شامل جنبهافت تحصیلی 
آموزان و تحصیل قبل از موعد مقرر، تکرار پایه تحصیلی، نسبت بین سنوات تحصیل دانش

آموز در مقایسه با آنچه که باید باشد تحصیالت دانشپایین های مقرر آموزش، کیفیت سال
از  است عبارت کلی طور به تحصیلی افت. استجای معلومات هو کسب محفوظات ب

 قبل ترک تحصیل مدرسه، از مطلق غیبت شامل که تحصیلی شکست های مختلفجنبه

 کاهش ،تحصیلی افت ازر منظو (.1935 )پوالدی، است پایه تکرار و مقرر موعد از
نامطلوب است  سطحی به بخشرضایت سطحی از آموزدرسی دانش و تحصیلی عملکرد

ی ارزشیابی به صورت توصیف ،که در آموزش دوره ابتداییبه اینبا توجه  (.1933 )بیابانگرد،
 آموز در سطحر این پژوهش منظور از افت تحصیلی، ظاهر شدن دانشد شود،انجام می

 است. تر از متوسطتر از انتظار و یا پایینپایین
ر تهایی است که به رغم اهمیت و ضرورت آن کملفهؤدرسی پنهان یکی از م یرنامهب

تواند به عنوان ابزاری برای عد از برنامه درسی پنهان میاین بُ مورد توجه قرار گرفته است.
واسطه آن زمینه رشد و تعالی متولیان آموزش و پرورش مورد استفاده قرار گیرد تا به

اثیر تطور مستقیم یا غیرمستقیم تحتآموزان بهدانش یچرا که همه ؛آموزان مهیا شوددانش
نه از  آموزاندانش که هاییها و ادراکعقاید، ارزش یهمه درسی پنهان هستند. یبرنامه

کنند سسه آموزشی کسب میؤاز م ، بلکه ناخودآگاه و ضمنیطریق آموزش رسمی
آموزان، معلمان و آموز از روابطش با سایر دانشآنچه دانش ،(6553 1،)کونیدری و آبرنوت

ها که بر کیفیت شود. این آموختهدرسی پنهان نامیده میآموزد، برنامه اولیای مدرسه می
گذارد، تحت تاثیر یادگیری، زمان یادگیری و چگونگی انجام دادن تکالیف درسی اثر می

مایلز )آموزی مخفی است گیرد و در هر دانشهای جامعه و معلم قرار میانتظارات و ارزش
در این پژوهش  (.6559 ،4داگانی ؛3655 ،9، چایکینگ6553 فیزروی، ؛6551 ،6و آندریون

                                                           
1. Konidari and Abernot 

2. Myles and Andreon 

3. Chikeung 

4. Doganay 
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حصیلی افت تبا طور خاص های برنامه درسی پنهان با عملکرد تحصیلی و بهرابطه این ویژگی
 گرفته است.مورد بررسی قرار 

ها و ایجاد تدریس ضمنی هنجارها، ارزش ،ی درسی پنهانبرنامه (1939) 1اپلبه باور 
درسی  ینظران برنامهصاحب (.1932تاجی،  و است )عابدی یادگیرندگانتمایالت خاص به 

فضای فیزیکی و معماری را محیط، ای اند. عدهپنهان را از چند جنبه مورد توجه قرار داده
ی6551)  9(، مارگولیس1993)  6برندا .اندمورد توجه قرار داده ر6559)  4(، دیکس  5(، وب

بلوم نظران از جمله صاحب برخی از، و هامحتوای کتاب و عکس (6559) 2( و فریتر6559)
 (6559(، و داگانی )6553(، چایکینگ )6553(، فیزروی، )6551(، مایلز و آندریون )1929)

در هر  ،(6551میلز و آندریون )از نظر اند. عد اجتماعی برنامه درسی پنهان توجه داشتهبه بُ
 گیرند.آموزان موفق آنها را به خوبی یاد میکالس قواعدی وجود دارد که دانش

کند هایی را القا میارزش ،مواد درسی مانند ساختار کالس ،معتقد است (1994) 3آیزنر
هایی که در کتاب آموزان به آنها توجه ندارند. در انواع تصاویر و مثالکه معلمان و دانش

شود، در تاکیدهایی که بر کار گرفته میشود، در زبانی که بهدرسی گنجانده می
ها اغلب زیاد، ظریف و شوند. این پیامها بیان می، این ارزشگرددمیهای داستانی شخصیت

طور دقیق و انتقادی هو شناسایی آنها مستلزم این است که متن مواد درسی ببوده موشکافانه 
اند، کشف های اجتماعی که در درون این مواد آشکارا بیان نشدهتحلیل شود تا انواع ارزش

کند. این پذیر میای از انتظارات، افراد را جامعهوسیله مجموعههمدرسه ب ،آیزنر نظرشوند. از 
ف قبلی عمد و با هد طوربهتوانند قدرتمندتر و ماندگارتر از انتظاراتی باشند که انتظارات می

( 1991) 3گیرنز. دهدآموزان ارائه میتدریس شده یا برنامه درسی آشکار برای همه دانش
ی درسی پنهان سازد که مدارس از طریق برنامهرا مطرح می 9فرینی فرهنگیمفهوم بازآ

های موجود در های فرهنگی، اعتقادات، زیباییها، نگرشمفاهیم اجتماعی از قبیل: ارزش

                                                           
1. Apple 
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3. Margolis 
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9. cultural regenerating 
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المللی برنامه درسی، به شناسی بین)اولین واژه کندرا از نسلی به نسل دیگر منتقل می زندگی
 .(1935نقل از نوروزی، 

شرح عد اساسی بهی درسی پنهان دارای سه بُکند که واژه برنامه( اشاره می1991) 1والنس
ی درسی پنهان به تمام محتوای موجود در مدرسه از قبیل تعامل میان برنامهالف( زیر است: 

های اجتماعی فضای سازمانی موجود در سیستم شاگرد، معلم، ساختار کالس و تمام الگوهای
ها، ی درسی پنهان در فرآیندهای حصول ارزشبرنامهب(  شود.اطالق میکوچک مدرسه 

ی درسی برنامهج(  ،دارد نقش اساسی اجتماعی شدن و حفظ و نگهداری ساختار کالس
ها در کاربردهای عمدی و عمیق پنهانی شاگردان است که ی درجه تفاوتپنهان دربرگیرنده

 شود.تواند درک ی تحقیقاتی میبه وسیله
 ،لذادرسی پنهان توجه شده است.  یهای اجتماعی برنامهبه جنبه حاضر پژوهش در
 :ندتدوین شدزیر به شرح های پژوهش فرضیه
پنجم رابطه وجود  یآموزان دختر پایهدرسی پنهان و افت تحصیلی دانش یبین برنامه. 1
 دارد.

آموز، تعامل مدیر، روابط )تعامل معلم با دانش های برنامه درسی پنهانلفهؤبین م. 6
 پنجم رابطه وجود دارد. یآموزان دختر پایهو افت تحصیلی دانش آموزان با همدیگر(دانش

 پژوهش روش
 آماری یجامعههمبستگی است.  و از نظر روش تحقیق توصیفیاز نظر هدف پژوهش حاضر 

در  1996-99 تحصیلی که در سالابتدایی بود پنجم  یآموزان دختر پایهدانش یشامل کلیه
با استفاده از فرمول حجم انتخاب نمونه  بودند. تحصیلبه شهرستان کوهدشت مشغول 

ای خوشه تصادفی گیری از روشبرای نمونهنفر برای حجم نمونه تعیین شد.  963کوکران 
منطقه فرضی )شمال، جنوب، شرق،  5استفاده شده است. بدین ترتیب که ابتدا شهرستان به 

صورت تصادفی یک هبعد از هر یک از مناطق ب یمرکز( تقسیم شد و در مرحلهغرب و 
انتخاب نفر  963 ان نمونه انتخاب شد. بدین ترتیب،عنومدرسه و از هر مدرسه دو کالس به

 شدند.

                                                           
1. Vallance 



 59فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان، سال اول، شماره چهارم، تابستان                                             04

شده، ابزار کمی درسی پنهان ادراک یکه برای سنجش برنامهدلیل اینبه: ابزار پژوهش
ساخته استفاده شد. این پرسشنامه دارای محقق یقسمت از پرسشنامهوجود نداشت، در این 

، 65، 13، 12، 15، 19، 3، 6، 1االت: ؤآموز )سمقیاس شامل؛ تعامل معلم و دانشچند خرده
 دیگرآموزان با هم(، تعامل دانش26، 59، 53، 55، 43، 49، 41، 93، 95، 95، 63، 62، 69
آموزان دانش(، روابط مدیر با 54، 56، 42، 46، 99، 94، 96، 69، 65، 19، 3، 5االت: ؤ)س
،( و 25، 53، 52، 55، 51، 49، 43، 44، 93، 99، 64، 61، 13، 14، 16، 9، 2االت: ؤ)س

( 21، 59، 45، 45، 92، 91، 63، 66، 11، 15، 4، 9 االت:ؤقوانین و مقررات مدرسه )س
 بودند. 

ریزی آموزشی استفاده برنامه تاداناسنامه از نظر متخصصان و شسبرای سنجش روایی پر
آموزان از دانش ینفر 25 شد. برای سنجش میزان پایایی نیز ابتدا پرسشنامه در یک گروه

 یاجرای پژوهش در نمونه دست آمد.به 94/5پنجم اجرا شد. ضریب آلفای کرونباخ  یپایه
درسی پنهان  یهای برنامهلفهؤرا نشان داد. روایی م 95/5اصلی تحقیق نیز آلفای کرونباخ 

 است:  زیر شرحبه

 های آنپایایی پرسشنامه برنامه درسی پنهان و مؤلفه. 1جدول 
 هامؤلفه آلفای کرونباخ

 برنامه درسی پنهان 95/5

 آموزدانشرابطه معلم با  96/5

 آموزدانشمدیر با تعامل  32/5

 دیگرهم آموزان باتعامل دانش 33/5

 مقرراتقوانین و  32/5

 در این پژوهش هم ان ابتدایی،آموزدانشبرای  توجه به توصیفی بودن نظام ارزشیابی با
ارزشیابی که بدین شرح است استفاده شد: خیلی از طیف  برای سنجش عملکرد تحصیلی

آموز در مالک افت تحصیلی عملکرد دانشخوب، خوب، متوسط و نیاز به تالش بیشتر. 
لفه ؤم دو، آموزارزیابی معلم از عملکرد تحصیلی دانش اگربدین ترتیب که  ،کالس است

برای  ود.شدارای افت تحصیلی قلمداد می )متوسط و یا نیاز به تالش بیشتر(، دوم طیف باشد
 و استنباطی استفاده شد.ها از آمار توصیفی تحلیل داده
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 ی پژوهشهایافته
 شده است. آمدههای توصیفی پژوهش یافته 6در جدول 

 انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش میانگین و .2ل جدو

 متغیرها تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار

 افت تحصیلی 963 1 4 355/6 656/1

 برنامه درسی پنهان 963 161 936 452/695 329/15

 آموزدانشرابطه معلم با  963 95 155 459/39 395/13

 آموزان باهمرابطه دانش 963 13 22 622/49 529/42

 آموزانر با دانشیرابطه مد 963 64 33 459/21 212/13

 مقررات قوانین و 963 12 33 262/41 415/11

اصلی پژوهش )برنامه  ی نرمال بودن در متغیروضهمفر ،هاقبل از بررسی فرضیه
 .(9)جدول  شدبررسی  هایشمؤلفه درسی پنهان( و

 اسمیرنف برای نرمال بودن متغیرهای پژوهشگروفوملآزمون ک .3جدول
 رهایمتغ آماره درجه آزادی سطح معناداری

 افت تحصیلی 659/5 963 556/5

 آموزش ترغیبی 534/5 963 553/5

 تعهد 556/5 963 529/5
 مالحظه 115/5 963 115/5

 هماهنگی 195/5 963 593/5

 مهارت 161/5 963 655/5

 انتظار 199/5 963 539/5

 پنهان برنامه درسی 115/5 963 559/5

 آموزرابطه معلم با دانش 655/5 963 165/5

 دیگرآموزان با همتعامل دانش 135/5 963 529/5

 آموزانرابطه مدیر با دانش 153/5 963 539/5

 مقررات قوانین و 135/5 963 539/5
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یرهای اصلی پژوهش و متغمفروضه نرمال بودن برای ، 9جدولهای دادهبا توجه به 
 شود.( تایید می<p 55/5) 55/5با سطح معناداری باالتر از  هایشمؤلفه

 رابطه وجود دارد. آموزاندانشنهان و افت تحصیلی پدرسی  یبین برنامه فرضیه اول:

 افت تحصیلی آزمون ضریب همبستگی بین برنامه درسی پنهان و .4جدول 
 متغیر شاخص آماری همبستگیضریب  𝒓𝟐 سطح معناداری

551/5 646/5 496/5  افت تحصیلی و برنامه درسی پنهان **

یلی با افت تحص آزمون ضریب همبستگی بین برنامه درسی پنهان و ،4 با توجه به جدول
دهد. معنادار را نشان می رابطه مثبت و 551/5سطح معناداری  و 496/5 ضریب همبستگی

 ی داردافت تحصیلی کمتر ،درسی پنهان نمره بیشتری بگیرد یبرنامهیعنی هرچه فرد در متغیر 
 از وضعیت تحصیلی بهتری برخوردار است. و

آموزان رابطه وجود دانشهای برنامه درسی پنهان و افت تحصیلی بین مؤلفه فرضیه دوم:
 دارد.

های برنامه مؤلفه رویبینی افت تحصیلی از داری پیشتحلیل واریانس برای نشان دادن معنی .5جدول 
 درسی پنهان

  مدل مجموع مجذورات df مربع میانگین F سطح معناداری

551/5 

 
319/439 

111/636 

539/5 

1 

965 

962 

111/636 

542/139 

253/431 

 رگرسیون

 باقی مانده

 کل

 
1 

551/5 349/945 
356/159 

429/5 

6 

964 

962 

355/919 

959/151 

253/431 

 رگرسیون

 باقی مانده

 کل

 
6 

551/5 359/659 
991/115 

495/5 

9 

969 

962 

139/991 

435/145 

253/431 

 رگرسیون

 باقی مانده

 کل

 
9 

551/5 339/193 
993/39 

466/5 

4 

966 

962 

356/995 

952/125 

253/431 

 رگرسیون

 باقی مانده

 کل

 
4 

 افت 551/5ی درسی پنهان با سطح معناداری مؤلفه برنامه 4، تمام 5با توجه به جدول 
 (.>551/5Pکنند )بینی میتحصیلی را پیش
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رسی های برنامه دبینی افت تحصیلی از روی مؤلفه. تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش6جدول
 پنهان

 
 آماره هم خطی بودن

 
سطح 

 معناداری

 
 
 
T 

 
ضرایب 
 استاندارد

 
  ضرایب غیر استاندارد

 
 

 گام ها
عامل تورم 

 واریانس

قدرت 
  تحمل

Beta 

خطای 
استاندارد 

 میانگین

B 

 ثابت 564/1 131/5  251/5 551/5  

555/1 555/1 551/5 999/61 339/5 556/5 549/5 
رابطه معلم با 

 شاگرد

 ثابت 632/1 125/5  341/3 551/5  

562/6 494/5 551/5 321/15 433/5 559/5 591/5 
 رابطه معلم و

 شاگرد

562/6 59494 551/5 959/3 456/5 559/5 563/5 
رابطه مدیر با 

 شاگرد

 ثابت 519/1 122/5  131/9 551/5  

532/6 436/5 551/5 949/15 459/5 559/5 569/5 
رابطه معلم با 

 شاگرد

395/6 953/5 551/5  652/5 559/5 513/5 
رابطه مدیر با 

 شاگرد

594/6 433/5 551/5 195/5 662/5 555/5 564/5 
 قوانین و

 مقررات

 ثابت 246/1 123/5  353/9 551/5  

634/6 493/5 551/5 519/9 453/5 559/5 562/5 
رابطه معلم با 

 شاگرد

665/9 911/5 551/5 346/9 651/5 554/5 514/5 
رابطه مدیر با 

 شاگرد
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659/6 444/5 551/5 155/4 132/5 555/5 565/5 
 قوانین و

 مقررات

311/6 952/5 551/5 694/9 125/5 552/5 513/5 
-رابطه دانش

 آموزان با هم

وز آمی رابطه دانشهای برنامه درسی پنهان مؤلفهاز بین مؤلفه 2جدول نتایج با توجه به 
بیشترین رابطه را با عملکرد تحصیلی دارد. بعد  551/5و سطح معناداری 339/5بتای  با معلم با

با موفقیت را افت تحصیلی 456/5بتای  ی مدیر با شاگرد بای رابطهاز این مؤلفه، مؤلفه
 بینی قراری سوم پیشدر رتبه 662/5بتای قوانین و مقررات با  یو مؤلفه کندبینی میپیش

و سطح معناداری  125/5میزان بتای هم با ا آموزان بی دانشی رابطهخر مؤلفهآدر  دارد و
 (.551/5P) دکمترین رابطه را با افت تحصیلی دار 551/5

 گیریو نتیجه بحث
یعنی های آن درسی پنهان و مولفه یافت تحصیلی با برنامه، نتایج پژوهش حاضر نشان داد

آموزان با هم و نیز قوانین و آموزان، روابط دانشروابط معلم و شاگرد، روابط مدیر و دانش
(، براون 6553)هال (، ویت1995فر )بیان هایمقررات مدرسه رابطه دارد. این پژوهش با یافته

تاکید اساسی و پیام این پژوهش  ،. لذاسو است( هم6553( و کاکس و اریها )6554دلی ) و
روابط  .استآموزان اهمیت روابط اجتماعی در مدرسه و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش

مانا آموزان است که هگر رشد و توان یادگیری و تربیت در دانشاجتماعی مثبت، تسهیل
 است.هدف غایی هر نظام آموزشی 

آموزان از ها مشاهده شد که هر چه ادراک دانشبراساس نتایج حاصل از تحلیل داده
(، 1995تر باشد، افت تحصیلی نیز بیشتر است. این مورد با یافته بیانفر )ی درسی منفیبرنامه

نظر توان گفت، بهاست. در تبیین آن میسو ( هم1939( و علیخانی )1991زاده )جانعلی
رسد همبستگی بین این دو مقوله گویای این است که برنامه درسی پنهان و شرایطی که می

آموزان بوده و در بیند عامل مهمی برای افزایش انگیزه دانشآموز خود را در آن میدانش
در آن به نظرات  عملکرد آنان تاثیر مستقیم دارد. فضاهای خشک و بدون انعطاف که

توجهی و حتی اهانت قرار شود، شخصیت آنان مورد بیآموزان اهمیتی داده نمیدانش
ور طشود و بهآموزان و میزان توانایی آنان توجهی نمیهای فردی دانشگیرد، به تفاوتمی
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شود، بنابراین، همواره محوری با آنان برخورد نمیهای یادگیرندهکلی براساس ویژگی
ای از جمله افت تحصیلی و نگرش منفی به درس و مدرسه را به دنبال دارند. ت عدیدهمشکال

آموزی که دارای افت تحصیلی است از اطرافیان بازخورد منفی دریافت از سوی دیگر، دانش
شود که عالقه خود را به محیط و افراد حاضر در مدرسه از کند و همین مسئله باعث میمی

 ها دچار ادراک منفی شود.این مقوله دست داده و در مورد
کند که برنامه درسی پنهان اگر به صورت مطلوب باشد، ( بیان می1991زاده )جانعلی

هایی چون اعتماد، صمیمیت، داشتن روحیه علمی، روحیه انتقادپذیری، معموال با شاخص
شود. در یجویانه و در نتیجه عملکرد تحصیلی باال شناخته مروحیه پرسشگری و مشارکت

گیری، روحیه اطاعت و پیروی اعتماد، فاصلههایی مثل عدممقابل، جو نامطلوب با شاخص
های انفرادی، پایین بودن اعتماد به نفس و در نتیجه عملکرد کورکورانه، گرایش به فعالیت

( اعالم کرده است که 6554شود. مرکز خدمات دانش بشری )تحصیلی پایین شناخته می
تر و جو مساعدی هستند، نه تنها پیشرفت دارای برنامه درسی پنهان مطلوبمدارسی که 

زیرا  اجتماعی نیز در سطح باالتری هستند. -تحصیلی بهتری دارند، که از نظر سالمت عاطفی
 (.1991زاده، شود )نقل از جانعلیها بیشتر مینفس و خودپنداره آنها در این محیطعزت

درسی پنهان به صورت جداگانه مورد  یهای برنامهلفهؤدر این بخش، هر یک از م
 گیرد.بررسی قرار می

دهد بین رابطه طور که نتایج پژوهش نشان میهمان: آموزانرابطه معلم و دانش الف(
معلم و شاگرد و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد، به این معنی که هرچه تعامالت معلم با 

( و 1995ر )فتر است. این یافته با یافته بیانتحصیلی کم تر باشد، میزان افتشاگردان مثبت
(، واالنس 1929(، بلوم )1923های جکسون )( همسو است و نیز با دیدگاه1995امینی )

(، 6553(، اسمیت و مونتگمری )6553(، الیوسی و الوسون )6555(، آسبروکس )1991)
(، فتحی 1931مهرمحمدی )(، 1939(، قورچیان )6559(، داگانی )6553کینگ )چای

توان گفت در ( همخوانی دارد. در تبیین این یافته می1936( و ملکی )1936واجارگاه )
یری آموزان تجارب یادگکند، دانشآموزان رفتار میهایی که معلم با عطوفت با دانشکالس

 رتکنند. برخوردهای خشک و جدی معلم که اکثرا برای اداره راحتمثبتی را کسب می
ود وجآموزان بهگیرد، موجی از هیجان منفی را در بین دانشکالس مورد استفاده قرار می

 کند.آورده و فضا را برای رقابت ناسالم آماده می
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شود که معلمان از آموزان موجب میهای فردی دانشعالوه در نظر نگرفتن تفاوتبه
نند. اره تحصیلی آنان را تضعیف کآموزان انتظارهای نابجا داشته باشند و حتی خودپنددانش

های غیرواقعی از آموزان براساس ارزیابیاگر انتظارات معلم و نوع روابط او با دانش
 شان مورد تقویت قرارآموزان باشد و شاگردان متناسب با میزان تالشهای دانشتوانمندی

ت د را شکسشوند و همیشه خوشده و احساس کهتری مینگیرند، دچار درماندگی آموخته
 آموزان عالوه بر اینکه باعث تشویق وکنند. تعامالت مثبت معلم با دانشخورده تلقی می

کند که با مشارکت آموزان کمک میشود، به دانشآموزان به تحصیل میترغیب دانش
 که رفتار استبدادی و خشکهای خود را تثبیت کنند. در حالیجانبه در کالس آموختههمه

عل شدن آموزان منجر به منفتقسیم توجه بین دانشبینی بودن او و عدمابل پیشمعلم، غیر ق
 شاگردان در کالس شده و افت تحصیلی را به دنبال خواهد داشت.

آموزان بسیار با اهمیت است. معلمی که با لباس های ظاهری معلم نیز برای دانشویژگی
کند که آموزان ایجاد میدر دانششود، این تلقی را چروک و نامرتب به کالس وارد می

 خاطر عالقه وارد کالسبرای شروع درس آمادگی کافی ندارد یا اینکه از روی اجبار و نه به
( نیز در 1995آموزان برای او هیچ اهمیت و حرمتی ندارند. بیانفر )شده است و یا حتی دانش

ارتباط مثبت دارد که ن می( بیا1939پژوهش خود به این نکته اشاره نموده است. ناصرزاده )
های برنامه درسی پنهان است، پیوند محکمی بین معلم و معلم با شاگرد که از مولفه

تاثیر قرار دادن و هدایت کند. بدون این پیوند، معلم برای تحتآموزان برقرار میدانش
، بشاگردان ضعیف خواهد بود. ایجاد رابطه مثبت، درک همدالنه، برقراری ارتباط مطلو

آموزان و... کمک خوبی برای ایجاد یک محیط مطلوب برای توجه به نیازهای دانش
فردی معلمان ( رابطه بین رفتارهای بین6559لسلی و همکاران )یادگیری و رشد خواهد بود. 

آموزان را در جنوب غربی کشور چین بررسی کردند. و میزان یادگیری زبان انگلیسی دانش
آمیز معلمان با میزان مشارکت داد که رفتار استبدادی و تحکمهای آنان نشان یافته

 دار دارد.ها رابطه منفی و معنیآموزان در کالس درس و نیز پیشرفت آندانش
( در پژوهشی نشان داد، تعامالت اساتید با دانشجویان، در روحیه علمی آنها 1995امینی )

های ادگیریها و یامل بسیار مهم طرز تلقیتاثیر مستقیم دارد و رفتار اعضای هیئت علمی از عو
روابط مستبدانه اساتید مانع مشارکت دانشجویان در فرآیند و مراحل  باشد.آموزان میدانش

شود و با گرفتن فرصت اظهارنظر از دانشجویان، آنان را به روحیه انفعال و انقیاد آموزش می
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الگوهای تعامل بین یادگیرندگان و ( در پژوهش خود 6559کشاند. لسلی و همکاران )می
معلم خود را تجزیه و تحلیل کردند. آنها الگوهای همانندسازی، هدایت، سکوسازی و 

های آنها نشان داد یاری را مدنظر قرار دادند. یافتهمشارکت معلم در فرآیند یادگیری و هم
باالتر از سایر  آموزاندر الگوی تعاملی هدایتی و سکوسازی میزان پیشرفت تحصیلی دانش

 (.1995فر،ها بود )نقل از بیانروش

های پژوهش نشان داد که بین تعامالت مدیر و یافته: آموزانب( رابطه مدیر با دانش
آموزان با افت تحصیلی رابطه وجود دارد. این رابطه بدین صورت است که هر چه دانش
ا کمتر همیزان افت تحصیلی در آن آموزان تعامالت خود را با مدیر بهتر ارزیابی کنند،دانش

طور مستقیم در مورد رابطه مدیر و شاگردان بحثی به میان است. اگرچه در تحقیقات قبلی به
وانی های مشابه انجام گرفته است، همخنیامده است، اما یافته حاضر با تحقیقاتی که در زمینه

آموزان مورد وارسی قرار ش( روابط اولیای مدرسه با دان1995فر )دارد. در پژوهش بیان
گرفته است و نتایج حاکی از وجود رابطه بین تعامالت اولیای مدرسه و عملکرد تحصیلی 

عنوان یکی از ارکان اساسی مدرسه در رسد مدیر بهآموزان بوده است. به نظر میدانش
کند میآموزان نقش مهمی داشته باشد. مدیر با فضایی که در مدرسه ایجاد حمایت از دانش

آموزان از کسب موفقیت تحصیلی باشد. تواند عامل موفقیت یا حتی بازدارنده دانشمی
دهد و در تقسیم توجه بین همه آموزان اجازه ابراز وجود میمدیری که به همه دانش

آموزان در مدرسه را فراهم کند، زمینه مشارکت فعال دانشآموزان موفق عمل میدانش
آموزان ابتدایی از حساسیت بیشتری برخوردار است. در مورد دانش آورد و این مسئلهمی

عالوه سطح گیرد. بهچون در این دوره نگرش کلی افراد به مدرسه و درس، شکل می
 آموزان نیز در عملکرد تحصیلی آنان نقش عمده و کلیدی دارد.انتظارات مدیر از دانش

آموزان با کارکنان و مثبت دانش( نشان داد افزاش تعامالت 6552پژوهش هال کامپ )
اجازه بیان عالیق، نیازها و ترجیحات در مورد محتوای دروس موجب افزایش یادگیری و 

( در پژوهش خود نشان دادند، تعامالت 6553شود. کاکس و اریها )پیشرفت تحصیلی آنها می
ی کنونی لمثبت معلمان و سایر اولیای مدرسه در خارج از کالس درس میزان پیشرفت تحصی

فورد و همکاران دهد. بالچآموزان را افزایش میهای بعدی دانشو عالقمندی به پیشرفت
آموزان موجب تعهد ( نیز در پژوهش خود نشان دادند که حمایت کارکنان از دانش6559)

 ود.شها در تعامالت با بزرگساالن میتر آنشاگردان به یادگیری بیشتر و نقش فعال
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نتایج پژوهش نشان داد که بین قوانین و مقررات مدرسه و : مقررات مدرسهج( قوانین و 
(، امینی 1995فر )های بیانآموزان رابطه وجود دارد. این یافته با یافتهافت تحصیلی دانش

نظران برنامه درسی پنهان نیز سو است. از میان صاحب( هم1991علیزاده )( و جان1995)
( به اهمیت این مسئله تاکید 6553( و مونتگمری )6551ریون )(، مایلز و آند6555آهوال )

-ناپذیر که میل و نظرات دانشرسد که قوانین خشک و انعطافاند. چنین به نظر میکرده

دست " آموزان شده و از نظر آنانشود، مانع پویایی دانشها دخالت داده نمیآموزان در آن
های مدرسه حق انتخاب برای شرکت در برنامهآموزان شود. اگر دانشتلقی می "و پا گیر

رند. در بکنند و از شرکت در آن لذت میها را دنبال میداشته باشند، با میل و رغبت برنامه
هایی که برای رشد و نشاط شاگردان طراحی شده، به نظر آنان صورت حتی برنامهغیر این
آموزان اجازه اندکی از دانش باشد. از دیگر سو، اگر فقط عدهآور و اجباری میکسالت

گرش کفایتی و در نتیجه نها را داشته باشند، سایر شاگردان دچار حس بیشرکت در برنامه
 شوند.منفی به تمام مجموعه مدرسه می

ه آموزان از هر طبقوجود جو فعال و مشارکتی و قوانین منطف و سازنده که به همه دانش
بهره هوشی و توانایی و هر سطح از عملکرد تحصیلی، اجتماعی و اقتصادی و با هر میزان 

جود ودهد، باعث پویایی کل سیستم مدرسه شده و مانع از بهآفرینی و حضور میاجازه نقش
( به نقل 6559( و )6553شود. ثورنبرگ )آموزان میهای منفی ذهنی دانشگیریآمدن جهت

ای درست قوانین و مقررات مدرسه کند که اجر( در پژوهش خود بیان می1995فر )از بیان
 شود.آموزان میموجب افزایش عملکرد تحصیلی دانش

های حاصل از پژوهش بین تعامالت طبق یافته: آموزان با همدیگرد( روابط دانش
زان آموآموزان با هم و افت تحصیلی رابطه وجود دارد. بدین ترتیب که هرچه دانشدانش

یلی ته باشند، عملکرد تحصیلی بهتر و در نتیجه افت تحصیک کالس با هم روابط بهتری داش
( و 6554ودلی )(، براون6553هال )(، ویت1995فر )های بیانشود. این یافته با یافتهکمتر می

رسد که فضای کالس و نحوه برخورد ( همخوانی دارد. به نظر می6553کاکس و اریها )
های رفتاری معلم باشد. در کالسی که تاثیر ویژگیها تا حد زیادی تحتشاگردیهم

ار کنند، فشآموزان به جای رقابت ناسالم فردی به صورت گروهی با هم رقابت میدانش
های تهکنند، از دانسآموزانی که به صورت گروهی با هم فعالیت میروانی کمتر است. دانش
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ه کاهش ل کرده و منجر ببرند و این امر مهم روند یادگیری را تسریع و تسهییکدیگر بهره می
 شود.افت تحصیلی افراد می

های ناصحیح، طرز بیان و صحبت ای باشد که پاسخآموزان به گونهاگر رفتار دانش
آموز را مورد تمسخر قرار دهند، در واقع فرصت ابراز وجود و بیان نظرات و کردن دانش

ت به برند، نسبدوستان خود بهره میآموزانی که از حمایت اند. دانشتمایالت را از او گرفته
درس و کالس نگرش بهتری خواهند داشت و هر روز با حس دوست داشتن و دوست داشته 

شوند. در چنین فضایی یادگیرنده تمرکز بیشتری دارد و در نهایت شدن به کالس وارد می
این یافته  ( در پژوهش خود به6554کارایی و عملکرد بهتری نیز خواهد داشت. براون ودلی )

ای هرسیدند که در زالندونو، تعامل و تفاهم مثبت بین دانشجویان داخلی و خارجی در محیط
های علمی و نگرش کالس درس موجب رشد آموزش و پرورش و همچنین افزایش فعالیت
( به تعامل 6553هال )مثبت دانشجویان به محیط دانشگاه شده است. در مطالعه دیگری ویت

ی که های او نشان داد زمانهای تحصیلی پرداخته است. یافتهبا یکدیگر در دورهآموزان دانش
آموزان با هم فراهم باشد، شیوه یادگیری مطالب درسی، عالقه به یادگیری امکان تعامل دانش

( در 6553یابد. کاکس و اریها )آموزان نیز افزایش میو نمرات پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان در خارج از ه تعامالت ضمنی و غیررسمی دانشپژوهش خود نشان دادند ک

ر موثر های شغلی باالتهای درس در انتخاب رشته تحصیلی، دانشگاه برتر و انتخابکالس
 است.

 پیشنهادهای پژوهش
نی های اساسی مبتآوری دادهدر انجام مراحل تحقیق سعی بر تاکید در جمعبا این وجود، 

درسی پنهان ابعاد دیگری را نیز در  یاما باید در نظر داشت که برنامه ،بر روابط اجتماعی بود
هایی مواجه بوده است که تعمیم نتایج را ، پژوهش حاضر با محدودیتبنابراین گیرد.بر می

در این پژوهش برای جلوگیری از ازدیاد  ملهسازد. از جبا احتیاط و الزاماتی همراه می
درسی  یهای برنامهلفهؤپژوهش انجام شده، تنها تعدادی از ماالت و نیز حسب ضرورت ؤس

 ظرنای فیزیکی و محتوای کتاب صرفها مثل فضلفهؤمورد بررسی قرار گرفتند و از سایر م
 شده است.

 برای ،لذا .ابتدایی انجام گرفته است یآموزان دورهطور خاص در دانشاین پژوهش به
ها، به پژوهش و بررسی بیشتری نیاز است. از دیگر سو، تنها ابزار تعمیم آن به سایر دوره
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آموزان پر شدند و از سایر ست که توسط دانشهایی بوده اها پرسشنامهآوری دادهجمع
معیار سنجش افت تحصیلی نیز محدود به نظرات  ابزارهای گردآوری اطالعات استفاده نشد.

 که به تفکیک دروس و یا در مقایسه با سایر های کلی کالسی بوده استمعلم و ارزشیابی
ا به رها باید نهایت احتیاط در تعمیم یافته بنابراین،ای در دست نیست. ها دادهمدارس و دوره

 عمل آورد.
 ی پژوهشهامحدودیت

های های یافتهریزان درسی از نتایج این پژوهش و دخالت دادهبرنامه یاستفاده -
های کالن درسی و ارائه راهکارهایی ریزیدرسی پنهان، در برنامه یپژوهشی مربوط به برنامه

 آموزان.برای ارتقاء کیفیت روابط با دانشبه معلمان، مشاوران و مدیران 
، های مربوط به حوزه برنامه درسی پنهاناستفاده مولفان کتب درسی از نتایج پژوهش -

 ها.برای اصالح متون کتب و بهبود آن
به معلمان در خصوص اهمیت روابط اجتماعی و مدیریت این روابط در  آگاهی دادن -

 آموزان حاضر در کالس درس.بین دانش
اولیاء  ها وحفظ روابط مثبت با همکالسیها به آگاهی دادن به شاگردان و تشویق آن -

 مدرسه.
بررسی  همچنیندرسی پنهان و  یهای توصیفی برای بررسی بیشتر برنامهانجام پژوهش -
 طور همزمان.دیگر آن بههای مؤلفه
 آندرسی و معلم عنوان درسی پنهان و افت تحصیلی برای هر  یبررسی رابطه برنامه -
 درس.
شناختی مثل های روانلفهؤدرسی پنهان با سالمت روان و م یبررسی رابطه برنامه -

 آموزان.استرس و اضطراب امتحان در دانش
های اجتماعی برنامه درسی پنهان با فرسودگی شغلی معلمان و لفهؤبررسی رابطه م -

 کارکنان مدارس
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