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چکیده
هدف این پژوهش بررسی آثار برنامه درسی پنهان مدارس و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آثار منفیی
و افزایش آثار مثبت میباشد .برای این منظور جامعهای متشکل از معلمان و مدیران استان مازندران به تعیداد
 4337در نظر گرفته شد ،که از میان افراد مذکور نمونهای مشتمل بر  211معلیم و  09میدیر بیا روش نمونیه
گیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند .پژوهش پیمایشی با اجرای پرسشنامه انجیا شید .پاییایی پرسشینامه
 7/01بدست آمد .نتایج نشان داد معلمان و مدیران ،آثار مولفههای منفی برنامه درسی پنهان را ضعیف و آثیار
مولفههای مثبت را قوی ارزیابی میکنند .به عبارت دیگر آنها وضع موجود برنامه درسی پنهان را مثبت تلقیی
میکنند .به منظور پیمایش نظرات افراد شرکت کننده از آنها خواسته شد راهکارهای مطلوب در برنامه درسی
پنهان را ارائه کنند .در مجموع  92راهکار از دیدگاه معلمان و مدیران در کاهش آثار منفی برنامه درسی پنهان
به دست آمد .مواردی از قبیل دانش آموزان بر اساس وضعیت اقتصادی شان طبقه بندی نشوند (گوییه  94بیا
میانگین  ،)4/30در مدرسه نیاز به کار گروهی است (گویه  0بیا مییانگین  ،)4/96موفقییت در مدرسیه نتیجیه
اطاعت بی چون و چرا از مراجع قدرت نیست (گوییه  99بیا مییانگین  .)3/11همینطیور بیرای افیزایش آثیار
مولفههای مثبت برنامه درسی پنهان بر یادگیری دانشآموزان  97راهکار از جمله توسعه دانش شیاگردان (بیا
میانگین  ،)4/17تاکید مدرسه بر خودآگاهی دانش آموزان (با میانگین  ،)4/21توجه به سالمت روانی کودکیان
(با میانگین  )4/74پیشنهاد شد.
کلید واژهها :برنامه درسی پنهان ،آثار منفی ،آثار مثبت ،راهکار
 -1استادیار گروه علو تربیتی ،دانشکده علو انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
 -2دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،گروه روانشناسی ،دانشکده علو انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
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مقدمه

بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده اند که برنامه درسی آشکار بخش کوچکی از آن چییزی
است که مدارس آموزش میدهند .بخش اعظمی از یادگیریهیای فراگیرنیدگان ،حاصیل تعامیل
پویای آنان با فرهنگ یا مجموعه روابط و مناسبات ،قیوانین و مقیررات و جیو حیاکم بیر محییط
آموزشی است که از سنخ آموزشهای غیر عمدی ،قصد نشده و عمدتا ارزشی ،هنجیاری و نگرشیی
است و جزء برنامههای درسی پنهان محسوب میشوند (طالبی ،شریفی فیدیجی.)62-11 :9314 ،
برنامهای که به صورت موازی با برنامه درسی آشکار در مدرسه جریان دارد میتواند انتقال دهنیده
دانش و مهارتهایی باشد که بدون آگاهی طراحان ،مدرسان و فراگیرندگان حاصل میشیود ،لیذا
میتواند دارای آثار مثبت و منفی متفاوتی بر روی یادگیرندگان باشد .برنامه درسی پنهان اشاره به
یادگیری دانش آموزان از نگرش و رفتار معلم در کالس درس دارد؛ که این نگرشیها بیه صیورت
ذهنی با احساس یا میل در کالس درس بیان میشوند؛ این برنامه برای توصیف نظا غیررسیمی
کالس بکار میرود (احمدی .)12-19 :9311 ،یادگیری عمدتاً ناشی از جیو اجتمیاعی مدرسیه بیا
کالس درس است .بنا به زعم استیفن )2771( 9برنامه درسی پنهان اشاره به فشیارهایی دارد کیه
بطور ضمنی در هر موسسهای یافت میشوند و دانش آموزان باید آنها را تشخیص داده و بیه آنهیا
واکنش نشان دهند تا بتوانند در آن موسسه باقی بمانند .عد توجه به آثیار منفیی برنامیه درسیی
پنهان میتواند تحقق اهداف تعلیم و تربیت را با مشیکل مواجیه کنید (علیخیانی و مهرمحمیدی،
 .)946-929 :9314در این پژوهش به آثار منفی و مثبت برنامه درسی پنهان که غالبیا معلمیان و
برنامه ریزان نسبت به آن بی توجه هستند و ارائه راهکارهایی به منظیور مقابلیه بیا آثیار منفیی و
ترویج آثار مثبت پرداخته شده است .بنابراین ،سوال این اسیت بیرای کیاهش پیامیدهای منفیی و
افزایش پیامدهای مثبت برنامه درسی پنهان در سطح مدارس چه راهکارهایی میتوان ارائیه داد و
چه عملکردهایی مورد نیاز است؟ مرور پیشینه پژوهشی نشان میدهد در پژوهشهای متعدد انجیا
شده حول برنامه درسی پنهان به آثار مثبت و منفیی و پیامیدهای ایین پدییده در کیالس درس و
اقداماتی که معلمان باید انجا دهند توجه نشده است (آلسوبی .)921 :2791 ،2در واقع پژوهشهیا
اغلب در سطح تشخیص و بررسی مولفههای برنامه درسی پنهان مانده اند و به ارائیه راه حلهیایی
- Stephen
- Alsubaie
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جهت کاهش آثار منفی و یا تقویت آثار مثبت مطروحه در تحقیقات شیان نررداختیهانید .امینیی و
همکاران ( )9317به بررسی رابطه بین مؤلفههای برنامه درسی پنهان و روحیه علمی دانشیجویان
پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که هفت مؤلفه برنامه درسی پنهان در آمیوزش عیالی شیامل
ساختار فیزیکی و معماری دانشگاه ،ارتباط متقابل میان اعضای هیئت علمی و دانشجویان ،قوانین
و مقررات ،روشهای تدریس ،محتوا ،شیوههای ارزشیابی و جوّ اجتماعی با روحیه دانشجویان ارتباط
معناداری دارد (امینی و همکاران.)973-19 :9317 ،
در تحقیق مژگانی مهر ( )9312این نتیجه گیری بدست آمد که آموزش عالی به برنامه درسیی
پنهان بی توجه است .تحقیقات دیگری با همین نتایج در زمینیه برنامیه درسیی پنهیان در حیوزه
آموزش پزشکی و آموزش کشاورزی (شریف زاده )9313 ،انجا شد .در حوزه مدرسه ،پژوهشهای
نسبتا فراوانی با عنوان نقش برنامه درسی پنهان در رفتار شاگردان انجا شده اسیت؛ بیرای مثیال
نقش برنامه درسی پنهان در رفتار انظباطی شاگردان که توسط تقی پور و غفیاری ( )9311انجیا
شد .از نتایج آن ،وجود رابطه بین برنامه درسی پنهان و رفتار انظباطی شاگردان اراییه شیده اسیت
(تقی پور و غفاری .)61- 33 :9311 ،پژوهش احمدیان و سبحانی نژاد ( )9314با عنیوان بررسیی
رابطه میان مؤلفههای برنامه درسی پنهیان بیا ابعیاد گیرایش بیه تفکیر انتقیادی دانشیجویان بیه
همبستگی مثبت بین ابعاد هفت گانه گرایش به تفکر انتقادی و برنامه درسی پنهیان اشیاره شیده
است (احمدیان و سبحانی نژاد .)997-01 :9314 ،کوبوکو )2792( 9به بررسی اثیر برنامیه درسیی
پنهان بر آموزش شخصیت به این نتیجه رسید کیه برنامیه درسیی پنهیان رابطیه معنیی داری بیا
مسئولیت پذیری ،صیداقت و احتیرا بیه خیود از جانیب شیاگردان دارد (کوبوکسییو.)94 :2792 ،
سسنی )2779( 2در تحقیق خود با عنوان "ارتباط بیین برنامیه درسیی پنهیان بیا جنسییت دانیش
آموزان" به این نتیجه رسید که مدارس پیامهای پنهان متفیاوتی را در میورد جنسییت بیه دانیش
آموزان منتقل میکنند؛ نتایج نشان داد که هنجارهیا ،ارزشیها ،در انتظیارات و تجیارب مدرسیهای
اعتقادات نادرست جنسی را تقویت نموده است؛ نتایج دیگر این مطالعه نییز نشیان دادکیه برنامیه
درسی پنهان در جهت تقویت روابط مرد ساالرانه و محدود نمودن تجیارب آموزشیی زنیان عمیل
مینماید .مارگولیس ( )2779به ارتباط بیین برنامیه درسیی پنهیان و احسیاس از خیود بیگیانگی
- Çubukcu
- Secni
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پرداخت ،وی معتقد بود که احساس از خود بیگانگی دانش آموزان و احساس بی فایدگی علمیی را
به عنوان یادگیریهای پنهان ناشی از مدرسه میتوان تلقی کرد ،از مباحث دیگر او این است کیه
برنامه درسی پنهان موجب کاهش پیشرفت تحصیلی و عد موفقیت دانش آموزان مییشیود چیرا
که دانش آموزان در بعضی موقعیتها با تنبیه مواجه میشوند و در مدارسی که معلمیان صیادقانه و
با احترا با دانش آموز برخورد نمی کنند نه تنها روحیه دانش آموزان را بلکه عملکرد علمی بهتر و
عزت نفس آنان را بخ خطر میاندازند.
آوری )2771( 9در مطالعه ترکیبی خود مقوله تبعیض نژادی و انتخاب غیر همجینس را بعنیوان
یکی از مولفههای بحث برانگیز برنامه درسی پنهان بررسی نموده است؛ وی بیر مقولیه تبعییض
نژادی و انتخاب غیر همجنس در برنامه درسی آمیوزش هنیر متمرکیز شید؛ وی در ایین مطالعیه
نگرش معلمان هنر ایالت اوهایو را نسبت به تبعیض نژادی و انتخاب غیر همجنس انیدازه گییری
نمود ،سرس در بخش کیفی تحقیق به مصاحبه با دانش آموزان و معلمان پرداخت؛ نتیایج مطالعیه
وی نشان داد که تبعیض نژادی و انتخاب غیر همجنس در هر دو بخش کمی و کیفی بیه عنیوان
یکی از مولفههای منفی برنامه درسی پنهان به دانش آموزان منتقل میشود.
چوی )2799( 2در مطالعه خود تاثیر یادگیری رسمی ،ویژگی شخصی و ویژگی محیط اجتماعی
بر یادگیری غیر رسمی را بررسی نموده است؛ اطالعیات جمیع آوری شیده از  9777دانیش آمیوز
مقطع اول دبیرستان با مدل معادالت ساختاری بررسی شد ،نتیایج مطالعیه نشیان داد کیه تیاثیر
متغیرهای یادگیری رسمی ،ویژگی شخصی و ویژگی محیط اجتماعی در سطع مناسب و قوی بوده
است؛ با کمی تعدیل در تحلیل مسیرها وی گزارش داد که یادگیری رسمی تاثیر معنی داری روی
یادگیری غیررسمی دارد؛ ویژگی شخصی نیز تاثیر معنیی داری را بیر ییادگیری غیررسیمی دارد و
محیط اجتماعی نیز مستقیماً روی یادگیری غیررسمی تاثیر گذار نبوده است؛ البته نتایج دیگر ایین
مطالعه ن شان داد که دانش آموزان در مقدار یادگیری غیررسمی با یکدیگر متفاوت بوده اند.
تحقیق اسکلتن )2771( 3نشان داد که هر چه جو مدرسیه مثبیت تیر باشید ،روابیط انسیانی و
همکاری ،احساس عزت نفس ،کار ،فعالیت کالسی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیشتر است.
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- Avery
- Choi
3
- Skelton
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در حالی که جو منفی عالقه به علم آموزی ،انگیزه موفقییت طلبیی و پیشیرفت تحصییلی دانیش
آموزان را کیاهش مییدهید .آنچیه در مطالعیات قبلیی میورد پیگییری قیرار گرفتیه از جملیه در
پژوهشهای (امینی و همکاران ،9317 ،محمیدی مهیر ،9312 ،شیریف زاده ،9313 ،تقیی پیور و
غفاری ،9311 ،مهرا و همکاران ،9311 ،کوبوکو )2792 ،شناخت مولفههای برنامه درسی پنهیان
و رابطه با انواع تجربیات بوده است .آنچه در مطالعه حاضر مد نظر قرار گرفته با فرض معنی داری
رابطه مولفههای برنامه درسی پنهان با تجربیات شاگردان ،ارائه راهکارهایی است کیه آثیار منفیی
ناشی از برنامه درسی پنهان را کاهش و آثار مثبت آن را افزایش دهد .لذا مزییت اصیلی پیژوهش
حاضر این است که بر خالف پژوهشهای قبلی که صرفا بیه مرحلیه شیناخت مولفیههای برنامیه
درسی پنهان و رابطه بین این مولفهها با ابعاد تجربیات شاگردان بسنده کرده اند ،به شناسیایی راه
حلها و ارائه راهکارهایی برای رسیدن به وضع مطلوب اقدا کرده است.
روش پژوهش
روش پژوهش در این مطالعه ،توصیفی از نوع پیمایشی میباشید .جامعیه آمیاری را میدیران و
معلمان مدارس ابتدایی دولتی استان مازندران در سال تحصیلی  9317-19تشکیل میدهنید کیه
تعداد آنها  4337نفر بوده است .براساس جدول مورگان حجم نمونه  337نفر برآورد شیده کیه بیا
روش نمونه گیری خوشهای انتخاب شدند .در این مطالعه برای جلوگیری از افت ،پرسشینامه روی
 177معلم و مدیر اجراشد و اطالعات  326نفر ( 211معلم و  09مدیر) وارد تجزیه و تحلیل شد.
در پژوهش حاضر ،برای سنجش آثار برنامه درسی پنهان و ارائه راهکیار از پرسشینامه محقیق
ساخته استفاده شد که پس از طی مراحل زیر طراحی شد :در مرحله اول با مرور پیشینه ،مولفیهها
استخراج شد .در مرحله دو این مولفهها در اختیار معلمان و مدیران قرار گرفت و برای هریی

از

متغیرهای پژوهش ،تعدادی عبارت در نظر گرفته شد .در مرحله سو با استخراج نظرات؛ سؤاالتی
که در مورد آنها درجه توافق باالیی وجود داشت ،در نسخه نهایی پرسشنامه لحاظ شد .پرسشینامه
ای شامل  37سوال طراحی شد که طبق نظر اساتید و صاحب نظران از روایی محتوایی برخیوردار
بود .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ (همسانی درونی)  7/01بدست آمد .جهت تجزیه
و تحلیل دادهها به دلیل آن که مفروضات آمار پارامتری

(فاصلهای بودن متغیر ،واریانس همگن،

استقالل تصادفی) رعایت شده بود از آمار توصیفی مانند فراوانی ،مییانگین و انحیراف معییار و از
آزمون استنباطی  Tت

نمونه استفاده شد.
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یافته ها
آثار منفی برنامه درسی پنهان مدارس بر یادگیری دانش آموزان چگونه است؟
جدول  :9آثار مولفههای منفی برنامه درسی پنهان از دیدگاه معلمان
مولفه

میانگین

مولفههای منفی برنامه
درسی پنهان

2/41

انحراف
استاندارد
7/12

حداقل

حداکثر

9/39

4/23

T
-97/63

DF

معنی داری

تعداد

214

7/779

211

همانطورکه جدول شماره ( )2نشان میدهد حداقل نمره معلمان در مقیاس مولفههای منفی
برنامه درسی پنهان  9/39و حداکثر نمره  4/23میباشد؛ میانگین معلمان در این مقیاس
 2/41بدست آمده که با توجه به طیف نمرهگذاری لیکرت و نمره فرضی  3این مولفه در
سطح ضعیف قرار دارد .مقدار تی کلی این مولفه برابر است با ( )-97/63و درجه معنی داری
آن ( )7/779بدست آمده است .این نتایج نشاندهنده این است که معلمان آثار مولفههای
منفی برنامه درسی پنهان را در مدرسه خود در سطح ضعیف ارزشیابی نمودند.

متغیرها
مولفههای منفی موثر بر
برنامه درسی پنهان

جدول  : 2آثار منفی مولفههای برنامه درسی پنهان از دیدگاه مدیران
T
معنی داری
حداقل حداکثر
میانگین انحراف
استاندارد
7/779 -97/63
3/46
9/46
7/43
2/46

DF

تعداد

07

09

نتایج تجزیه و تحلیل که در جدول ( )2آمده است .نشان میدهد که مدیران آثار مولفههای
منفی بر یادگیری دانش آموزان را در سطح ضعیف ارزشیابی نمودند .میانگین  2/46و
انحراف استاندارد  7/43برای این متغیر بدست آمده است؛ که با توجه به طیف نمره گذاری
لیکرت در سطح ضعیف قرار دارد .حداقل نمره مدیران به تاثیر مولفههای منفی بر یادگیری
 9/46و حداکثر نمره به آن  3/46بدست آمده است:
نتایج تجزیه و تحلیل آزمون  Tت نمونه ای نشان میدهد که تفاوت معنی داری بین آثار
منفی برنامه درسی پنهان و میانگین فرضی تفاوت معنی دار است .به عبارت دیگر همان
گونه که مقدار منفی آزمون  Tنشان میدهد ،مدیران آثار مولفههای منفی برنامه درسی
پنهان را در مدرسه خود در سطح پایینی ارزشیابی نموده اند .به عبارت دیگر برنامه درسی
پنهان در مدارس از نظر مدیران در بخش مولفههای منفی تحت کنترل مدیران بوده و کمتر
تاثیر منفی گذاشته است .این متغیر شامل  93گویه 22، 29، 4،1،6،0،1،1،97،99،91،91،27
 21،بوده است که گویهها در ذیل آمده است:
گویه  :4در مدرسه به مطیع بودن توجه میشود.
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گویه :1در مدرسه معلم همه چیز را میداند.
گویه  :6الزمه موفقیت در مدرسه ،مطیع بودن است.
گویه :0در یادگیری به کار گروهی نیاز نیست.
گویه :1یادگیری در مدرسه سبب اتالف وقت میشود.
گویه  :1در مدرسه رقابت برای نمره گرفتن است.
گویه  :97در مدرسه نظرات دانش آموزان ارزشی ندارد.
گویه : 99موفقیت در مدرسه نتیجه اطالعت بی چون و چرا از مراجع قدرت است.
گویه  :91ساختارهای قدرت در مدرسه متمرکز است.
گویه :91در مدرسه تنها معیار پیشرفت تحصیلی نمره است.
گویه  :27یادگیری در مدرسه ربطی به زندگی واقعی ندارد.
گویه  :29در مدرسه درس هنر در مقایسه با دروس دیگر از ارزش کمتری برخوردار است.
گویه  :21در مدرسه بر دو بخشی بودن انتخابهای زندگی(علم بهتر است یا ثروت؛ خیر و
شر) تاکید میشود.
سوال دوم پژوهش :آثار مثبت برنامه درسی پنهان مدارس بر یادگیری دانش آموزان
چگونه است؟
جدول .3آثار مثبت مولفههای برنامه درسی پنهان از دیدگاه معلمان

مولفه

میانگین

مولفههای
مثبت برنامه
درسی پنهان

4/93

انحراف
استاندارد
7/12

حداقل

حداکثر

2/47

1

T

DF

31/90

214

تعداد

معنی
داری
211 /779
7

همانطور که در جدول  ،3آمده نتایج سوال دو پژوهشی نشان مییدهید کیه معلمیان آثیار
مولفههای مثبت برنامه درسی پنهان را در سطح خوب ارزشیابی نمودند .حداقل نمره معلمان
نمونه به این مقیاس  2/47و حداکثر نمره به این مقیاس  1میباشد .میانگین نمونه معلمیان
نیز در این مقیاس  4/93به دست آمده است که با توجه به طییف نمیره گیذاری لیکیرت در
سطح خوب قرار دارد .آزمون  Tت

نمونهای نییز نشیان میدهید تفیاوت معنییداری بیین

میانگین نمره مولفه مثبت برنامه درسی پنهان و میانگین فرضی در بین معلمیان مشاهییده
میشود.
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جدول  :4آثار مثبت مولفههای برنامه درسی پنهان از دیدگاه مدیران
مولفه

میانگین

مولفههای مثبت برنامه
درسی پنهان

4/94

انحراف
استاندارد
7/11

حداقل

حداکثر

2/27

1

تعداد

T

DF

معنی داری

09

96/11

07

7/779

همانطور که در جدول( )4آمده است ،نتایج سوال دو پژوهشی نشان میدهد مدیران آثار
مولفههای مثبت برنامه درسی پنهان را در سطح زیاد ارزشیابی نمودند که نشان دهنده
میزان تاثیر زیاد این مولفهها در یادگیری دانشآموزان است .حداقل نمره مدیران نمونه به
این مقیاس  2/27و حداکثر نمره مدیران به این مقیاس  1میباشد .میانگین نمونه مدیران
نیز در این مقیاس  4/94بدست آمده است که با توجه به طیف نمره گذاری لیکرت در سطح
خوب قرار دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل آزمون  Tت

نمونه ای نشان میدهد که تفاوت معنی داری بین

میانگین نمره مولفه مثبت برنامه درسی پنهان و میانگین فرضی مشاهده شده است .این
مقدار به این معنی است که مولفههای مثبت برنامه درسی پنهان در این مدرسه بطور
معنیداری بیش از میانگین فرضی است .این متغیر شامل  1سوال  9،2،3،93،96بوده است.
سوال اول :در مدرسه برای توسعه دانش شاگردان تالش میشود.
سوال دو  :در مدرسه یرای افزایش خودآگاهی دانش آموزان تالش میشود.
سوال سو  :در مدرسه از قدرت تجزیه و تحلیل دانش آموزان قدردانی میشود.
سوال دوزادهم :در مدرسه به احساس مسئولیت اهمیت فراوان داده میشود.
سوال شانزدهم :در مدرسه به رشد هیجانی توجه میشود.
سوال سوم پژوهش:برای کاهش آثار منفی برنامه درسی پنهان چه راهکارهایی وجود
دارد؟
گویههای مرتبط با راهکارهای کاهش مولفههای منفی برنامه درسی پنهان از دیدگاه
معلمان بر یادگیری دانشآموزان به شیوه معکوس نمره گذاری شده اند (جدول .)4
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جدول  :1راهکارهای کاهش آثار مولفههای منفی برنامه درسی پنهان از نظر معلمان
گویه ها
گویه 1
گویه 6
گویه 0
گویه 1
گویه 97
گویه 99
گویه 94

میانگین
2/12
3/91
4/96
3/20
7/11
3/11
4/30

انحراف استاندارد
7/16
9/97
7/10
9/92
4/71
9/70
7/11

گویه90
گویه 91
گویه 91

2/11
3/31
3/64

9/22
7/13
9/97

گویه 27

3/12

9/71

گویه 29
گویه 22
گویه 21
گویه 21

3/49
3/37
2/31
3/27

9/90
9/22
9/96
9/71

گویه 37

3/60

9/34

معلمین برای کاهش تاثیر مولفههای منفی برنامه درسی پنهان بر یادگیری دانشآموزان راهکارهیای
زیر را به ترتیب باالترین امتیاز پیشنهاد نمودند:
 دانش آموزان براساس وضعیت اقتصادی شان کالس بندی نشوند(گویه  94با میانگین )4/30 در مدرسه نیاز به کار گروهی است(گویه  0با میانگین )4/96 موفقیت در مدرسه نتیجه اطاعات بی چون و چرا از مراجیع قیدرت نیسیت(گویه  99بیا مییانگین)3/11
 یادگیری در مدرسه به زندگی واقعی مرتبط میباشد (گویه  27با میانگین ) 3/12 دانش آموزان براساس وضعیت اجتماعی شان کالس بندی نشوند(گویه  37با میانگین )3/60 در مدرسه نمره تنها مالك پیشرفت تحصیلی نیست(گویه  91با میانگین )3/64 درس هنر از ارزش کمتری نسبت به دروس دیگر برخوردار نیست (گویه  29با میانگین )3/49 ساختارهای قدرت در مدرسه متمرکز نباشد (گویه  91با میانگین )3/31 -درس ورزش از ارزش کمتری نسبت به دروس دیگر برخوردار نیست(گویه  22با میانگین )3/37
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 بر دو بخشی نمودن انتخابهای زندگی ،خوب و بد ،علم یا ثروت تاکید نشود(گویه  21با میانگین)3/27
 الزمه موفقیت در مدرسه مطیع بودن نیست(گویه  6با میانگین )3/91 اطاعات همه جانبه مانع رشد تفکرخال ق است و نباید بر آن تاکید شود(گویه 90با میانگین )2/11 معلم همه چیز را نمی داند(گویه  1با میانگین )2/12 اساسا هیچ دانش آموزی ضعیف نیست (گویه  21با میانگین )2/31راهکارهای مدیران برای کاهش اثرات مولفههای منفی برنامه درسی پنهان موثر بر ییادگیری دانیش
آموزان به ترتیب پیشنهاد میشود(جدول :)6
جدول  :6راهکارهای مدیران برای کاهش اثرات مولفههای منفی برنامه درسی پنهان
گویه ها

میانگین

انحراف استاندارد

گویه 1
گویه 6
گویه 0
گویه 97
گویه 99
گویه 94
گویه90

3/42
3/79
4/93
4/90
4/93
4/10
2/10

9/39
7/11
7/10
9/79
9/77
7/01
9/71

گویه 91
گویه 91
گویه 27

3/96
3/69
4/97

7/11
7/11
9/72

گویه 29

3/41

9/71

گویه 22
گویه 21
گویه 21
گویه 37

3/19
2/37
3/74
4/67

9/99
9/99
9/91
7/61
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 دانش آموزان براساس وضعیت اجتماعی شان کالس بندی نشوند(گویه  37با میانگین )4/67 دانش آموزان براساس وضعیت اقتصادی شان کالس بندی نشوند(گویه  94با میانگین )4/10 گویه  97ارزش دهی به نظرات دانش آموزان(گویه  97با میانگین) 4/90 -موفقیت در مدرسه نتیجه اطاعات بی چون و چرا از مراجع قدرت نیست(گویه  99با میانگین )4/93

 در مدرسه نیاز به کار گروهی است(گویه  0با میانگین )4/93 یادگیری در مدرسه به زندگی واقعی مرتبط میباشد (گویه  27با میانگین )4/97 در مدرسه نمره تنها مالك پیشرفت تحصیلی نیست(گویه  91با میانگین )3/69 درس ورزش از ارزش کمتری نسبت به دروس دیگر برخوردار نیست(گویه  22با میانگین )3/12 معلم همه چیز را نمی داند(گویه  1با میانگین )3/41 درس هنر از ارزش کمتری نسبت به دروس دیگر برخوردار نیست (گویه  29با میانگین )3/41 الزمه موفقیت در مدرسه مطیع بودن نیست(گویه  6با میانگین )3/79 اساسا هیچ دانش آموزی ضعیف نیست (گویه  21با میانگین )2/37سوال چهارم پژوهش :برای افزایش آثار مثبت برنامه درسی پنهان چه راهکارهایی وجود دارد؟

میانگین گویههای راه کارهای معلمان برای افزایش اثرات مثبت برنامیه درسیی پنهیان میوثر بیر
یادگیری دانش آموزان عبارتند از:
جدول  :0راهکارهای افزایش آثار مولفههای مثبت برنامه درسی پنهان بر یادگیری دانش آموزان از نظر معلمان

گویه ها
گویه 9

میانگین
4/17

انحراف استاندارد
7/60

گویه 2
گویه3
گویه 91

4/21
3/11
2/07

7/00
7/12
9/49

گویه 96
گویه 29
گویه 22
گویه 23
گویه 24
گویه 21
گویه 26
گویه 20

3/69
3/49
3/37
4/74
4/77
3/13
3/19
3/11

7/12
9/90
9/22
7/16
7/19
7/13
7/19
7/11
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همانگونه که در جدول  0آمده است؛ معلمین برای افزایش آثار مولفیههای مثبیت برنامیه درسیی
پنهان بر یادگیری دانشآموزان راهکارهای زیر را به ترتیب باالترین امتیاز پیشنهاد نمودند:
 راه کار گویه  9برای افزایش تاثیر مولفههای مثبت برنامه درسی پنهان ،باالترین امتیاز را دادنید(میانگین  )4/17که بر توسعه دانش شاگردان داللت مینماید.
 معلمین به راهکار گویه  2نیز امتیاز  4/21را دادند که به تاکید مدرسیه بیر خودآگیاهی دانیشآموزان اشاره مینماید.
 راهکار گویه  23به توجه به سالمت روانی کودکان اشاره دارد (با میانگین .)4/74 معلمین به راهکار گویه  24برای افزایش تاثیر مولفیههای مثبیت برنامیه درسیی پنهیان امتییاز( )4/77را داده اند ،گویه  24به توجه به تفاوتهیای فیردی در بیین دانشآمیوزان اشیاره دارد کیه
معلمان این راهکار را برای افزایش تاثیر مولفههای مثبت برنامه درسی پنهان مدنظر داشتند.
 راهکار مطرح شده در گویه  20نیز به توجه به رشد تفکر دانش آمیوزان داللیت داردکیه توجیهمعلمان را به این مساله با میانگین  3/11نشان میدهد .این در حالی است که تاکید زیاد بر نمیره
و محفوظات در وضعیت آموزش و پرورش فعلی از مشکالت برنامه درسی پنهان میباشیدکه ایین
راه کار برای این مسئله توسط معلمان پیشنهاد شده است:
 گویه  3اشاره به قدرشناسی تجزیه و تحلیل اطالعات دارد (با میانگین.)3/11گویه 21و 26نیز که نمونه معلمان به آن نمیره 3/13و 3/19را داده انید .بیه عالییق و نیازهیایدانشآموزان اشاره دارد.
گویه  96نیز اشاره به رشد هیجانی کودك اشاره دارد (میانگین .)3/69 گویه  29نیز به اهمیت بیشتر دادن به هنیر و ورزش در دوره ابتیدایی داللیت دارد(بیا مییانگین3/49و .)3/37
 گویه 91که پایین ترین امتیاز را در این آزمیون آورده اسیت .بیه کیالس بنیدی دانیش آمیوزانبراساس وضعیت تحصیلی شان اشاره دارد.
مدیران برای افزایش تاثیر مولفههای مثبت برنامه درسیی پنهیان بیر ییادگیری دانشآمیوزان راه
کارهای زیر را به ترتیب باالترین امتیاز پیشنهاد نمودند (جدول :)1
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جدول  : 1راهکارهایی برای افزایش آثار مولفههای مثبت برنامه درسی پنهان از نظر مدیران

گویه ها
گویه 9
گویه 2
گویه3
گویه 91
گویه 96
گویه 29

میانگین
4/69
4/42
3/66
2/07
3/61
3/41

انحراف استاندارد
7/60
7/00
7/14
9/31
7/17
9/71

گویه 22
گویه 23
گویه 24
گویه 21
گویه 26
گویه 20

3/19
4/20
4/29
4/70
4/96
4/27

9/99
7/11
9/74
9/71
7/11
7/12

راهکار گویه  9برای افزایش تاثیر مولفههای مثبت برنامه درسی پنهان ،باالترین امتیاز را دادنید
(میانگین  )4/17که بر توسعه دانش شاگردان داللت مینماید.
مدیران به راهکارگویه  2نیز امتیاز 4/42را دادندکه به تاکید مدرسیه بیر خودآگیاهی دانیش
آموزان اشاره مینماید.
راهکار گویه  23به توجه به سالمت روانی کودکان اشاره دارد(با میانگین )4/20
راهکار مطرح شده در گویه  20نیز به توجه به رشد تفکر دانش آموزان داللت داردکه توجیه
مدیران را به این مساله با میانگین  3/11نشان میدهد؛ این در حالیست که تاکیید زییاد بیر
نمره و محفوظات در وضعیت آموزش و پرورش فعلیی از مشیکالت برنامیه درسیی پنهیان
میباشدکه این راهکار برای این مسئله توسط مدیران پیشنهاد شده است.
 مدیران به راهکار گویه  24برای افزایش تاثیر مولفههای مثبت برنامه درسی پنهان امتیاز()4/29را داده اند ،گویه  24به توجه به تفاوتهای فردی در بین دانشآموزان اشیاره دارد کیه
مدیران این راهکار را برای افزایش تاثیر مولفههای مثبت برنامه درسی پنهان مدنظر داشتند.
 گویه  26و  21نیز که نمونه معلمان به آن نمره  4/96و  4/70را داده اند؛ به به عالیق ونیازهای دانشآموزان اشاره دارد.
 -گویه  96نیز اشاره به رشد هیجانی کودك اشاره دارد(میانگین .)3/61
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 گویه  29نیز به اهمییت بیشیتر دادن بیه هنیر و ورزش در دوره ابتیدایی داللیت دارد(بیامیانگین )3/41
 گویه  3اشاره به قدرشناسی تجزیه و تحلیل اطالعات دارد (با میانگین)3/11 گویه  91که پایین ترین امتیاز را در این آزمیون آورده اسیت؛ بیه کیالس بنیدی دانیشآموزان براساس وضعیت تحصیلی شان اشاره دارد(با میانگین .)2/07
بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش بررسی آثار برنامه درسی پنهان مدارس و ارائه راهکارهایی به منظور کیاهش
آثار منفی و افزایش آثار مثبت بوده است .در مورد برنامه درسی پنهان تما منابعی که جمع
آوری و مشاهده گردید ،تقریبا مطالب مشابهی را مطرح نموده بودند .این مشابهت حتیی در
میان منابع انگلیسی هم به چشم میخورد .برنامه درسی پنهان بخشیی از فرآینید آموزشیی
مدرسه است که به سادگی قابل درك نیست ولی بخشی از آن چه را که فرا گرفته میشود،
تشکیل میدهد .مفهو برنامه درسی پنهان بیه معنیای دعیوت بیه آگیاهی و هشییاری در
تصمیم گیریهای مربوط به برنامه درسی در مدرسه و کالس درس است و درصدد اسیت تیا
تصمیمهای برنامه درسی را از بستر ناهشیاری و ناخودآگاهی خارج کند .پیا برنامیه درسیی
پنهان برای معلمان آن است که رفتارها ،واکنش ها ،باورها و نگرشهای آنان باید هشیارانه و
با توجه به آثار منفی و مثبت آنها اتخاذ شیود و همیان گونیه کیه پیشیتر اشیاره شید معلیم
هوشمندانه گرفتار آفت سنت و عادت در کار نشود .ضروری اسیت مشیخص شیود معلمیان
چقدر در زمینه آثار و راهکارهای برنامه درسی پنهان شناخت دارند و خود را چگونه ارزییابی
میکنند .نکته متمایز در پژوهش حاضر این بود که معلمان و مدیران بیا درك شیرایط ،آثیار
منفی برنامه درسی پنهان را میشناختند و در مدرسه خود ضعیف میدانستند .هر چنید ایین
یافته مطلوب است اما نیاز به تحقیقات دیگری بیرای اثبیات آن اسیت .بررسیی سیوال دو
نشان داد که معلمان و مدیران آثار مولفههای مثبت برنامه درسی پنهان را در مدرسیه خیود
در سطح قوی میدانند .میانگین معلمان در این مقیاس  4/93بدست آمده اسیت کیه نمیره
باالیی است .سوال سو پژوهش نشان داد که معلمین و مدیران برای کاهش آثار مولفههای
منفی برنامه درسی پنهان بر یادگیری دانشآموزان راهکارهای زییر را بیه ترتییب بیاالترین
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امتیاز پیشنهاد نمودند :دانش آموزان براساس وضعیت اقتصادی شان نگریسته نشوند کیه بیا
نتیجه مطالعه کوبوکو ( )2792کامالً همسو است .در مدرسه نییاز بیه کیار گروهیی اسیت،
موفقیت در مدرسه نتیجه اطاعت بی چون و چرا از مراجع قدرت نیست ،یادگیری در مدرسه
به زندگی واقعی مرتبط باشد ،دانش آموزان براساس وضعیت اجتماعی شیان کیالس بنیدی
نشوند ،در مدرسه نمره تنها مالك پیشرفت تحصییلی نیسیت ،درس هنیر از ارزش کمتیری
نسبت به دروس دیگر برخوردار نیست ،ساختارهای قدرت در مدرسه متمرکز نباشد ،درس
ورزش از ارزش کمتری نسبت بیه دروس دیگیر برخیوردار نیسیت ،بیر دو بخشیی نمیودن
انتخابهای زندگی ،خوب و بد ،علم یا ثروت تاکید نشود ،الزمه موفقیت در مدرسیه مطییع
بودن نیست ،اطاعت همه جانبه مانع رشد تفکرخال ق است و نباید بر آن تاکید شیود ،معلیم
همه چیز را نمی داند ،اساسا هیچ دانش آموزی ضعیف نیست.
نتایج سوال چهار پژوهش مبین این است که معلمین و میدیران بیرای افیزایش تیاثیر
مولفههای مثبت برنامه درسی پنهان بر یادگیری دانشآموزان راهکارهای زیر را بیه ترتییب
باالترین امتیاز پیشنهاد نمودند :راهکار گویه  9برای افزایش تاثیر مولفیههای مثبیت برنامیه
درسی پنهان ،باالترین امتیاز را دادند (میانگین  )4/17که بر توسعه دانش شیاگردان داللیت
مینماید ،معلمین به راهکار گویه  2نییز امتییاز  4/21را دادنید کیه بیه تاکیید مدرسیه بیر
خودآگاهی دانش آموزان اشاره مینماید ،راهکار گویه  23به توجه به سالمت روانی کودکان
اشیاره دارد؛ کیه در دهیههای اخییر ،در بررسیی اخیتالالت رفتیاری و انحرافیات اجتمییاعی
پژوهشهای بسیاری در این زمینه صورت گرفته است .مدیران به راهکیار گوییه  24بیرای
افزایش تاثیر مولفههای مثبت برنامه درسی پنهان امتیاز ()4/77را داده اند ،گویه  24به توجه
به تفاوتهای فردی در بین دانشآموزان اشیاره دارد کیه معلمیان نییز ایین راهکیار را بیرای
افزایش تاثیر مولفههای مثبت برنامه درسی پنهان مد نظر داشتند .راهکیار مطیرح شیده در
گویه  20نیز به توجه به رشد تفکر دانش آموزان داللت دارد که توجیه معلمیان را بیه ایین
مساله با میانگین  3/11نشان میدهد؛ این در حالیست که تاکید زیاد بر نمیره و محفوظیات
در وضعیت آموزش و پرورش فعلی از مشکالت برنامه درسی پنهان در مدارس میباشد .بهر
شکل ،معلمان به آثار این مولفهها واقف بودند .گویه  3اشاره به قدرشناسی دارد .گویه  21و
 26نیز که نمونیه معلمیان بیه آن نمیره  3/13و  3/19را داده انید؛ بیه عالییق و نیازهیای
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دانشآموزان اشاره دارد .گویه  29نیز به اهمیت بیشتر دادن به هنر ،عید یکسیان نگیری و
توجه به استعدادها در دوره ابتدایی داللیت دارد کیه بیا نتیایج مطالعیه آسیبروك ( )2777و
میرشمشیری و مهرمحمدی ( ،9311ص  )26-1همسو است .گویه  91که پایین ترین امتیاز
را در این آزمون آورده است؛ به کالس بندی دانش آموزان براساس وضعیت تحصیلی شیان
و نه وضع اقتصادی شان اشاره دارد .نتیایج مطالعیه سسینی ( )2779از ایین یافتیه حماییت
میکند .این یافتیهها نشیان دهنیده وضیعیت معلمیان و میدیران از شیرایط و تاثیرگیذاری
برنامههای درسی پنهان مدارس است.
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