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این پژوهش با هدف بررسی چگونگی اثرگذاری برنامة درسی پنهان بر پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان به منظور ارائه مدل انجام شده است. روش پژوهش روش آمیخته یا ترکیبی، و 
جامعه آماری پژوهش کلیة 41 مدرسة راهنمایی دخترانه منطقه یک آموزش و پرورش شهر 
تهران در سال تحصیلی 88-1387 بوده است. تعداد نمونه مورد پژوهش با استفاده  از روش 
ابزار گردآوری اطالعات  نمونه گیری تصادفی 9 مدرسه، و طول مدت مشاهده 8 ماه بود. 
به قرار زیر بوده است: 1. فرم های مشاهده سنج محقق ساخته با مقیاس درجه بندی و روش 
واقعه نگاری 2. فرم های مصاحبة محقق ساخته با روش سؤاالت باز استاندارد شده و روش 
گفت وگوهای غیررسمی 3. میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، به منظور تجزیه 
و تحلیل اطالعات از آزمون های آماری t ، طرح اندازه گیری مکرر،یک بین یک درون و یک 

راهه، آزمون تعقیبی شفه، همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه. 
و  اجتماعی  محیط  پنهاِن  درسی  برنامه های  مؤلفه های  بین  گانه  چند  رگرسیون  نتایج 
فیزیکی مدرسه با پیشرفت تحصیلی همبستگی چند گانه عدد با 0/50 را نشان داد که در 
سطح اطمینان 0/95 معنا دار نبود. با توجه به »ضریب تعیین«، معلوم شد که 24/77 درصد 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متأثر از برنامه درسی پنهان است. نتایج تجزیه و تحلیل کیفی 
دانش آموزان  مشاهده،  مورد  مدارس و کالس های درس  اکثر  در  داد که  نشان  نیز  یافته ها 
تحت تأثیر آثار منفی و قصد نشده برنامة درسی پنهان قرار داشتند. این آثار، به طور مستقیم 
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و غیرمستقیم بر یادگیری های عمیق و واقعی آنها اثرات منفی و پایداری می گذاشت. بنابراین 
به منظور کاهش آثار منفی این برنامه با توجه به رویکردهای روان شناسی یادگیری و برنامه 
درسی پنهان مدلی در 8 بخش، شامل 1. مبانی نظری 2. فلسفه 3. متغیرهای زیربنایی 4. ابعاد 

5. اهداف 6. اصول 7. مراحل اجرائی 8. نظام بازخورد و ارزشیابی طراحی و پیشنهاد شد.

کلیدواژه ها: برنامة درسی پنهان، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، دورة راهنمایی تحصیلی، 
مدل

مقدمه
آثار برنامه درسی پنهان مدارس بر پیشرفت  پژوهش حاضر با هدف جست وجو و کشف 
تحصیلی دانش آموزان دورة راهنمايی و ارائه مدلی در جهت طراحی محیط های آموزشی بهتر 

انجام گرفت.
با وجود آن که مهم ترين عوامل اثرگذار بر يادگیری و پیشرفت تحصیلی واقعی دانش آموزان، 
از سنخ آموخته های غیر مدون، غیر مشهود، غیرعمدی و پیش بینی  نشده است، به طوری که اکثر 
صاحب نظران از جمله جکسون1 9 )1986( بازيابی ، 2005، اسنايدر2 )1970( بازيابی، 2008، 
بلوم3 )1982 (، ترجمة سیف، 1363 ، سیتون4 )2002( ، لیوسی و الوسون5 )2008( ، چايکینگ6 
و  به ظاهر خاموش  آموخته های  اين  نفوذ  و  پايداری   ، داگانی7 )2009( گستردگی  و   )2008(
پنهان را در امر يادگیری بیشتر از برنامه های درسِیِ آشکار می دانند، اما اکثر مطالعات و تحقیقات، 
برنامه  آثار  پیرامون  تحقیقی  کمتر  و  شده  انجام  رسمی  يا  آشکار  درسی  برنامه های  قلمرو  در 
درسی پنهان بر يادگیری واقعی دانش آموزان صورت گرفته است. بنابر اين ضرورت جست وجو 
می شود.  احساس  درسی  برنامة  کالبد شکافی  به منظور  برنامه،  اين  آثار  در خصوص  تعمق  و  
مهم ترين ضرورت اين پژوهش دعوت صاحب نظران به ژرف انديشی در ماجراهايی است که 
بر  کالس های درس و مدارس ما می رود. از جمله اين که نمرات پیشرفت تحصیلی غیرواقعی 
است و يادگیری های دانش آموزان مطابق با اراده و خواست سیستم  آموزش و پرورش نیست و 
تدبیر خاصی برای جلوگیری از آنها در نظر گرفته نشده است. بنابر اين ضرورت انجام پژوهشی 

در اين زمینه احساس می شود.
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شناسايی و کالبد شکافی برنامه درسی پنهان می تواند به عنوان يک ابزار تربیتی، در خدمت 
دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گیرد و آنها را از اين ساده انديشی کهنه شده، که می گويد 
آنها  بر روی  را  نانوشته ای هستند که می توان عمل حجاری  مثابه تخته سنگ های  به  شاگردان 
انجام داد بر حذر داشت و اين پیام را به آن ها داد که هر هدف رفتاری که در نظر می گیرند، و هر 
تصمیم تربیتی، هر روش تربیتی و هر رفتاری که انجام می دهند به طور مستقیم و يا غیرمستقیم 

بر يادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثرگذار است.
يادگیری  بر  پنهان  درسی  برنامة  که  آثاری  فراوان  اهمیت  رغم  به  شد  اشاره  که  همان طور 
پرداخته  موضوع  اين  به  پژوهشی  کمتر  می گذارد،  آموزان  دانش  واقعی  تحصیلی  پیشرفت  و 
موضوع های  و  مواد  برای  ترجیحی  گذاری های  ارزش  به   )1979( آيزنر8  نمونه  به طور  است. 
درسی مختلف به عنوان يکی از جنبه های برنامه درسی پنهان مدارس اشاره می کند. مثاًل اين که 
دانش آموزان، مواد درسی مانند هنر و تربیت بدنی را، در مقايسه با مواد و موضوع هايی مانند 
رياضی و علوم تجربی دارای ارزش کمتر می دانند و آنها را در درجه دوم اهمیت ارزيابی می کنند 

)به نقل از مهرمحمدی، 1381 صص 637-638(.
در حالی که تأکید آيزنر به ارزش گذاری های ترجیحی برای مواد و موضوعات درسی مختلف 
بود، تأکید بلوم 1363، مايلز و آندريون9، 2001 ، فیزروی10، 2007، چای کینگ، 2008  و داگانی، 
2009، به بعد اجتماعی اين برنامه معطوف بود. اين صاحب نظران معتقد بودند برنامه درسی 
پنهان ناظر بر آموخته های دانش آموز از روابطش با ساير دانش آموزان ، معلمان و اولیای مدرسه 
است. اين آموخته ها که تحت تأثیر ارزش ها وانتظارات هر معلم و نیز بافت جامعه قرار می گیرد 
در هر دانش آموزی پوشیده و مخفی است و خود بر کیفیت يادگیری، زمان يادگیری و چگونگی 

انجام دادن تکالیف درسی اثر می گذارد.
آسبروکس11 )2000( نیز همگام با اين صاحب نظران به بعد اجتماعی اين برنامه اشاره دارد. وی 
برنامه درسی پنهان را »بدنة دانشی« می داند که دانش آموزان از طريق حضور در کالس درس  و مدرسه، 
هضم نموده و محیط يادگیری آنها را تشکیل می دهد. وی معتقد است فراگیران بايد قادر به تشخیص 
اين برنامه بوده و نسبت به آن واکنش مناسب نشان دهند تا بتوانند جايگاه خود را در مؤسسه آموزشی 
تثبیت کنند. مايلز و آندريون )2001( نیز که به بعد اجتماعی برنامه پنهان توجه داشتند، رمز موفقیت هر 

دانش آموزی را يادگیری ترفندها و قواعد بازی در هر کالس درس می دانستند.
پنهان توجه داشتند و به بررسی  از پژوهشگران به بعد شناختی برنامة درسی  برخی ديگر 
آثار اين برنامه بر محتوا و تصاوير کتاب های درسی پرداختند. آنها معتقد بودند محتوا و تصاوير 
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کتاب های درسی حاوی پیام های ضمنی و مستتری است که گاهی اين پیام ها حتی مخالف اهداف 
نظام آموزش و برنامه درسی رسمی است؛ مانند برخوردهای کلیشه ای، تبعیض نژادی و تبعیض 
جنسیتی )مارگولیس12 ، 2000، برگن هن گوِون13، 2009، رديش14، 2009 ، استینفن سن 15 2009 

و شريفه ثريا16، 2010(
برخی ديگر از صاحب نظران همچون اسمیت و مونتگمری16، 2008 که به بعد شناختی اين 
برنامه توجه داشتند، در پژوهش های خود نشان دادند که نگرش دانش آموزان به دروس مختلف 
مانند  مثال، درس هايی  برای  اين دروس قرار دارد.  به  اولیای مدرسه  تأثیر ارزش گذاری  تحت 
رياضیات ، علوم تجربی و تکنولوژی که از نظر اولیای مدرسه اهمیت بیشتری داشتند از نظر 

دانش آموزان نیز مهم تر بودند.
 ،  1997 برندابال18،  مانند  درسی  برنامه  حوزه  نظران  صاحب  از  ديگری  دسته  باالخره 
مارگولیس، 2001، ديکسی19، 2003 ، وبر20 2009، و فريتر21 ، 2009 به بعد فیزيکی اين برنامه 
موفقیت  بر  مدرسه  محیط  اثر  بررسی  به  خود  پژوهش های  در  پژوهشگران  اين  کردند.  توجه 
تحصیلی دانش آموزان پرداختند و نشان دادند کالس های درِس کاماًل زيبا، تزيین شده، پر نور و 

با امکانات و تجهیزات کافی برای تدريس، از عوامل موفقیت تحصیلی است.
ما در اين پژوهش با رويکرد تلفیقی به هر سه بعد پرداخته ايم ولی بر بعد اجتماعی تأکید 
بیشتری داشته ايم. شاخص های تشخیص برنامه درسی پنهان در اين پژوهش عبارت بودند از : 

1. تعامالت معلمان با دانش آموزان 
2. تعامالت اولیای مدرسه با دانش آموزان و با يکديگر

 3. تعامالت دانش آموزان با يکديگر 
4. شیوه های تدريس و ارزش يابی معلم ها 

5. محتوای کتاب های درسی 
6. قوانین و مقررات مدرسه

7. قوانین و مقررات لباس پوشیدن و آراستگی ظاهری معلم ها و دانش آموزان
8. امکانات فیزيکی مدرسه، شاخص پیشرفت تحصیلی در اين پژوهش میانگین نمرات سال 

دوم راهنمايی دانش آموزان در آستانه ورود به سوم راهنمائی تحصیلی بود.
در يک جمع بندی اجمالی از ادبیات پژوهشی مربوط به برنامه درسی پنهان مشاهده شده که نظرها 
و تحقیقات گوناگونی درباره اين برنامه، عوامل تشکیل دهنده و آثار آن وجود دارد که در آن ها به 
بررسی آثار برنامة درسی پنهان  بر ارزش ها و نگرش های دانش آموزان پرداخته شده است. در اينجا اين 
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سوال مطرح است که آثار برنامة درسی پنهان بر پیشرفت تحصیلی و يادگیری های واقعی آنها چیست 
و چگونه ايجاد می شود و آيا می توان مدلی را در جهت کاهش آثار منفی اين برنامه و طراحی

 محیط های آموزشی با کیفیت مطلوب تر طراحی و پیشنهاد نمود؟ برای پاسخگويی به اين 
سؤاالت پژوهش حاضر به روش زير انجام شد.

از روش  کّمي،  در بخش  بود.  ترکیبي  يا  آمیخته22  پژوهش  ، روش  پژوهش  روش: روش 
پیمايشی( نوع مقطعی23( به منظور گردآوری داده ها دربارة پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در 
سال تحصیلی 88-87، از طريق نمونه گیری از دانش آموزان پايه سوم راهنمايی، استفاده شد. در 
بخش کیفي نیز از روش بررسی موردی24 ) پژوهش پديدار شناختی25  از انواع تجربه ی زيسته26( 
»واحد  يا  مورد  گرديد.  استفاده   پنهان  درسی  برنامه های  مورد  در  اطالعات  جمع آوری  جهت 

تحلیل« در اين پژوهش کالس درس و يا مدرسه بود.
جامعه آماری پژوهش حاضر  کلیة مدارس دخترانه دورة راهنمايی منطقه يک آموزش و پرورش 
شهر تهران در سال تحصیلی 88-1387بود که شامل 26 آموزشگاه می شد. اين منطقه، با استفاده  از 
روش نمونه گیری هدفمند27 از میان مناطق مختلف آموزش و پرورش تهران انتخاب شد. قصد محقق 
انتخاب موردي بود که با توجه به هدف تحقیق اطالعات زيادي داشته باشد.علت انتخاب يک منطقه 
از میان مناطق، فهم عمیق تر اثرات برنامه درسي پنهان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. چنانچه 
چندين منطقه انتخاب مي شد، از عمق پژوهش کاسته مي شد. دلیل انتخاب منطقه يک آن بود که، با 
بررسي هاي انجام شده، پژوهشگر به اين نتیجه رسید که در اين منطقه معلمان و اولیاي مدرسه از 
تجربه و سابقه باالتری برخوردارند. براي انتخاب پايه تحصیلي نیز، با استفاده از همین روش، از 
میان دانش آموزان پايه هاي مختلف تحصیلي دورة راهنمايي، دانش آموزان پاية سوم انتخاب شدند. 
علت انتخاب دانش آموزان سال سوم اين بود که اين دانش آموزان از يک سو در مرحله انتخاب رشته 
تحصیلي و ورود به دوره متوسطه نظري و يا هنرستان هاي فني و حرفه اي و کار دانش بودند، بنابراين 
يادگیری عمیق تر و معنادارتری از دروس مختلف در اين دانش آموزان شکل گرفته بود؛ و از سوی 
ديگر اين دانش آموزان در مرحلة انتقال بودند و بیشتر از دانش آموزان ديگر تحت تأثیر محیط اجتماعی 

مدرسه و پیامدهاي قصدنشدة حاصل از آن قرار گرفته بودند. 
براي انتخاب نمونه، با روش نمونه گیری تصادفی ساده28، مدارس دولتی و غیر دولتی )غیر 
انتفاعی( از میان فهرست مدارس انتخاب شد. پس از انتخاب هر مدرسه يکی از کالس های پاية 
سوم به روش تصادفي به عنوان نمونه نهائی انتخاب می شد. انتخاب نمونه تا جايی ادامه پیدا 
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می کرد که پس از آن اطالعات جديدی به دست نمی آمد. در پايان پژوهش 4 مدرسه دولتی و 5 
مدرسه غیردولتی به عنوان نمونة مورد بررسی انتخاب شده بودند. 

براي جمع آوري اطالعات متناسب با ماهیّت موضوع پژوهش و روش تحقیق مورد استفاده، 
درجه بندي  فرم هاي   .2 تحصیلی  پیشرفت  نمرات  میانگین   .1 شد.  استفاده  زير  ابزارهاي  از 
مشاهده سنج محقق ساخته و روش واقعه نگاري 3. مصاحبه با روش سؤاالت بازاستاندارد شدة 

محقق ساخته و روش گفت وگوهای غیررسمی.
برنامه ريزی   و  تربیتي  روان شناسي  نظر مختصصان  و  نظري  مباني  از  ابزارها،  براي ساختن 
درسي استفاده شد. ابزارهاي ساخته شده در سه نوبت به صورت مقدماتي اجرا گرديد که، پس 
از هر نوبت اجرا ضريب روايي و پايايي ابزارها محاسبه شد تا ابزار براي اجراي نهايي آماده 
شود. برای تعیین پايايی ابزار سنجش برنامه درسی پنهان، داده های کیفی حاصل از مشاهده ها و 
مصاحبه ها به داده های کمی تبديل شدو عبارت های تکراری حذف گرديد. از مجموع 293 عبارت 
)170 عبارت در فرم های مشاهده سنج و 123 عبارت در فرم های مصاحبه با مقیاس درجه بندی(، 
117 عبارت در فرم نهايی باقی ماند. ضريب پايائی با استفاده  از روش آلفای کرانباخ با تأکید بر 
همسانی درونی 0/94 به دست آمد. جهت تعیین روايی سازه ابزار )و تعیین متغیرهای زيربنای 
مدل( از تحلیل عاملي در سه مرحله استفاده  شد: 1. ماتريس همبستگی )بررسی میزان اشتراکات 
هر کدام از عبارت ها با کل عبارت ها( 2. استخراج عوامل اولیه با روش تحلیل مؤلفه های اصلی 
3. چرخش با روش واريماکس برای دستیابی به راه حل نهايی. ماتريس پس از هفت چرخش 
آزمايشی به بهترين شکل خود رسید. برای ارزيابی ماتريس عاملي، شاخِص کفايت نمونه برداری 
و آزمون کرويت بارتلت محاسبه شد. شاخص کفايت نمونه گیری )KMO( برابر 0/697 شد و 
 df =6441 را نشان داد که اين مقدار نیز با x2=17514/805 نتیجه آزمون کرويت بارتلت نیز مقدار
در سطح P > 0/001 معنا دار بود. جهت تعیین عوامل مناسب برای چرخش مالک کیسر و آزمون 
اسکری کتل محاسبه شد. بر پايه مالک کیسر، 21 عامل دارای ارزش ويژة بیشتر از يک بودند که 
به عنوان عوامل قابل استخراج تعیین شدند. اين 21 عامل به طور کلی 81/98 درصد واريانس 
کل را تبیین می کردند. برای استخراج تعداد عوامل به مقدار واريانس تبیین شده توسط هر عامل 

و بخصوص نمودار اسکری توجه شد.
با توجه به نمودار اسکری، تنها چهار عامل ـ از مجموعه عوامل تشکیل دهنده ابزار سنجش 
برنامه درسی پنهان کالس های درس ـ باالتر از شیب خط بودند و بقیه عوامل تقريبًا در يک 

محدوده و نزديک به هم بودند. اين چهار عامل عبارت بودند از : 
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1. تعامل معلم با دانش آموزان ضعیف
2. شیوه های ارزشیابی معلم / محتوای کتاب های درسی 

3. شیوه های تدريس / وضعیت ظاهری معلم
4. تعامل معلم با دانش آموزان قوی.

 بقیه عوامل از محاسبات آتی مربوط به عوامل حذف شدند. در مجموع روايی سازه 114 
عبارت با روش تحلیل عاملی تأيید شد.

یافته ها
فرم های  از  استفاده   )با  پنهان  درسی  برنامه  اجتماعی  مؤلفه های  وضعیت  بررسی  برای 
مشاهده سنج و فرم های درجه بندی شده مصاحبه( در مدارس مورد بررسی، ابتدا واحد تحلیل 
کلیه مؤلفه های محیط اجتماعی کالس های درس به مدرسه تبديل شد. بدين ترتیب امکان مقايسه 
میانگین های مؤلفه های محیط اجتماعی برنامه درسی پنهان مدرسه فراهم شد. در نمودار 1 مقايسه 
میانگین های مؤلفه های محیط اجتماعی برنامه درسی پنهان مدرسه به خوبی منعکس شده است.
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نمودار1: مقایسه میانگین های مؤلفه های محیط اجتماعی برنامه درسي پنهان مدرسه
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پنهان، مؤلفه قوانین  برنامه  درسی  میان مؤلفه های  از  به نمودار 1 آشکار است که  با توجه 
و مقررات مدرسه از باالترين میانگین و مؤلفه های تعامل دانش آموزان با يکديگر و شیوه های 
تدريس / وضعیت ظاهری معلم ها از کمترين میانگین برخوردار بود. در مرحلة بعد شاخص های 

توصیفی مؤلفه های اجتماعی برنامه درسی پنهان به تفکیک مدارس مورد بررسی قرار گرفت.
آموزان  دانش  با  معلم  تعامل  که  داد  نشان  مؤلفه ها  استاندارد  انحراف  و  میانگین  وضعیت 
با   1 کد  مدرسه  در  و  ضعیف تر  همه  از  میانگین1/80  با   6 کد  مدرسه  در  قوی(  و  )ضعیف 
با  معلم ها  ظاهری  وضعیت  تدريس/  شیوه های  همچنین  است.  قوی تر  همه  از  میانگین2/37 
میانگین1/63، شیوه های ارزشیابی/ محتوای مواد درسی با میانگین1/87 در مدرسه کد 4 از همه 
ضعیف تر و در مدرسه کد 7 با میانگین2/90 و 2/42 از همه قوی تر است. برای تعیین تفاوت 
معنادار بین مؤلفه های اجتماعی برنامه درسی پنهان در مدارس مورد بررسی، از تحلیل اندازه گیری 
مکرر طرح يک بین ـ يک درون استفاده  شد که نتايج اين تحلیل در جدول 1 گزارش شده است.

جدول 1: نتایج تحلیل اندازه گیري مکرر براي تعیین تفاوت معنادار بین مؤلفه هاي اجتماعي 

اثر
مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
مجذورات

F نسبت
سطح 

معناداري
10/9981/372/060/046مدرسه
72/081080/67خطا

45/10315/0368/640/000مؤلفه هاي اجتماعي
22/80240/954/340/000تعامل مدرسه و مؤلفه هاي اجتماعي

70/963240/22خطا

همان طور که جدول 1 نشان می دهد اثر مدرسه، اثر مؤلفه های اجتماعی و اثر تعامل مدرسه 
و مؤلفه های اجتماعی برنامه درسی پنهان نیز معنادار است. اين مطلب بدان معناست که وضعیت 
هر يک از مؤلفه های اجتماعی برنامه  درسی پنهان در مدارس مختلف به طور معناداری متفاوت 
است. در نمودار 2 تعامل مؤلفه های اجتماعی برنامه درسی پنهان کالس های درس در مدارس 

مختلف به خوبی منعکس شده است.
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نمودار 2: تعامل مؤلفه های اجتماعی برنامه درسي پنهان کالس های درس در مدارس مختلف

با دانش آموزان قوی تقريبًا در   همان طور که نمودار 2 نشان می دهد وضعیت تعامل معلم 
تمامی مدارس مورد بررسی بهتر از سه مؤلفة ديگر برنامة درسی پنهان در کالس های درس بود. 
قرار  پايین تری  جايگاه  در  مؤلفه ها  بقیه  به  نسبت  معلم ها  ظاهری  تدريس/ وضعیت  شیوه های 
داشت. به همین ترتیب وضعیت تعامل معلم با دانش آموزان ضعیف، ارزشیابی معلم / محتوای 
کتاب های درسی و شیوه های تدريس / وضعیت ظاهری معلم ها در تمامی مدارس مورد بررسی 

از حد متوسط 3 پايین تر بود و در حد رضايت بخشی نبود.
پیشرفت  بررسی  به  مستقل،  متغیر  عنوان  به  پنهان  درسی  برنامه  مؤلفه های  بررسی  از  پس 

تحصیلی به عنوان متغیر وابسته پرداخته شد.
برای بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مدرسه به عنوان واحد تحلیل، مدرسه 
در نظر گرفته شد. سپس میانگین و انحراف استاندارد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به تفکیک 
مدرسه ها محاسبه شد که نتايج آن در جدول 2 و نمودار 3 گزارش شده است. همان طور که 
جدول 2 و نمودار 3 نشان می دهند مدرسه کد 1 با میانگین 17/91 دارای پائین ترين میانگین 
نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مدرسه کد 8 با میانگین 19/59 دارای باالترين میانگین 

نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از بین مدارس نمونة تحقیق بود.
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جدول 2: محاسبه میانگین و انحراف استاندارد پیشرفت تحصیلي به تفکیک مدرسه

چارك حداکثرحداقلتعدادمدارس
اول

چارك میانه
سوم

انحراف میانگین
استاندارد

خطاي واریانس
استاندارد

1813/6319/9216/5018/4919/5017/911/933/710/45کد 1
4412/0020/0017/8718/2319/2518/001/793/210/27کد 2
3215/0020/0018/2219/2319/7718/751/411/990/25کد 3
3015/0520/0017/8018/6019/4218/451/251/570/23کد 4
3417/7119/9718/9619/4219/8519/270/630/400/11کد 5
1515/5019/9118/6519/2319/6018/801/221/480/31کد 6
2319/0119/7819/3219/5019/6519/460/240/060/05کد 7
5217/1920/0019/5219/7319/9119/590/500/250/07کد 8
3618/9420/0019/1019/5819/8519/520/370/140/06کد 9
28412/0020/0018/5619/3819/7618/921/291/670/08کد 10

ت
مرا

ن ن
گی

میان

نمودار 3: مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی مدارس مختلف 
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سپس برای يافتن رابطة بین برنامه درسی پنهان با پیشرفت تحصیلی، همبستگی تک متغیری 
پیرسون بین نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با تمامی متغیرها و مؤلفه های برنامه درسی پنهان 

محاسبه شد و معنا دار بودن آن مورد بررسی قرار گرفت که نتايج در جدول 3 گزارش شده است.

جدول 3: محاسبة ضریب همبستگي پیرسون بین معدل دانش آموزان با تمامي مؤلفه هاي محیط اجتماعي و 
فیزیکي برنامه درسي پنهان مدرسه

انحراف میانگین
استاندارد

همبستگي 
(r)

ضریب 
(r0) تبیین

مقدار 
 t

سطح 
شیبثابتتعدادمعناداري

تعامل معلم با 
2/53-3/030/02924/14-0/750/57-2/090/19دانش آموز ضعیف

ارزشیابي معلم/ 
2/140/150/500/251/540/17914/372/10محتوا

شیوه تدريس/ 
1/980/420/610/372/050/08916/990/95وضعیت ظاهري

تعامل معلم با 
1/68-3/350/01923/52-0/790/62-2/770/30دانش آموز قوي

تعامل 
دانش آموزان با 

يکديگر
1/981/090/540/301/710/13918/220/32

تعامل کارکنان با 
2/130/730/690/482/520/04917/580/60دانش آموزان

تعامل کارکنان با 
2/590/810/480/231/450/19917/860/38يکديگر

0/85-1/290/24921/41-0/440/19-3/000/33سیستم آموزشي
قوانین و مقررات 

0/99-1/380/21922/05-0/460/21-3/220/30مدرسه

2/430/300/420/181/230/26916/690/89محیط اجتماعي
2/230/960/490/241/0/470/18918/110/33محیط فیزيکي
برنامه پنهان 

2/370/60/500/251/520/17917/590/54مدرسه

پنهان  درسی  برنامه  با  تحصیلی  پیشرفت  بین  همبستگی  ضريب  جدول3،  نتايج  براساس 
مدرسه، محیط اجتماعی و محیط فیزيکی به ترتیب برابر 0/50 ، 0/49 و 0/42 بود. اين ضرايب 
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همبستگی در حد متوسط بودند. ضرايب تبیین برنامه درسی پنهان مدرسه، محیط اجتماعی و 
محیط فیزيکی به ترتیب برابر 0/25 ، 0/24 و 0/18 بود. برای آزموِن معنادارِی میزان همبستگی 
بین برنامه درسی پنهان مدرسه و هر کدام از مؤلفه ها و با زير مؤلفه های اين برنامه، با نمرات 

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، از آزمون t استفاده  شد.
براساس نتايج جدول t ،3 محاسبه شده برای برنامه درسی پنهان مدرسه و در مؤلفه اصلی 
آن )محیط اجتماعی و محیط فیزيکی( در سطح اطمینان 95 درصد معنادار  نبود. بدين ترتیب 
فرض آماری صفر پذيرفته می شود که در سطح مذکور رابطه معناداری بین برنامة درسی پنهان 
مدرسه و دو مؤلفه اصلی آن )محیط اجتماعی و محیط فیزيکی(  با نمرات پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان در مدارس وجود ندارد. به همین ترتیب نتايج آزمون t برای  خرده  مقیاس های 
محیط اجتماعی مدرسه حاکی از آن است که از بین خرده مقیاس های مذکور، همبستگی معناداری 
در سطح اطمینان 95 درصد بین خرده مقیاس تعامل معلم با دانش آموزاِن ضعیف، تعامل معلم 
با دانش آموزان قوی و تعامل کارکنان با دانش آموزان، شیوه های تدريس، قوانین و مقررات لباس 
تعامل  بین  ولی  دارد،  وجود  تحصیلی  پشرفت  نمرات  و  معلم ها  ظاهری  وضعیت  و  پوشیدن 
به محتوای کتاب های  با يکديگر، نگرش دانش آموزان  تعامل کارکنان  با يکديگر،  دانش آموزان 
درسی و قوانین و مقررات مدرسه با نمرات پیشرفت تحصیلی همبستگی معناداری مشاهده نشد.
به منظور بررسی اثر همزمان متغیرهای پیش بین )يعنی برنامه درسی پنهان( بر متغیر مالک 
)يعنی نمرات پیشرفت تحصیلی( از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده  شد که نتايج در جدول 4 

گزارش شده است .

جدول 4: محاسبه رگرسیون چندگانه بین مؤلفه هاي محیط اجتماعي و فیزیکي برنامه درسي پنهان با معدل دانش آموزان

ضریب 
همبستگي 
R چندگانه

ضریب تبیین ضریب تبیین
خطاي استاندارد معناداري)F)2,6تعدیل شده

برآورد

0/500/24770/20300/990/430/65مقدار
ضريب 

استاندارد 
رگرسیون )بتا(

خطاي 
استاندارد بتا

ضريب 
غیراستاندارد 
(B) رگرسیون

خطاي 
B استانداردt(6)سطح معناداري

محیط 
0/150/510/321/070/300/78اجتماعي

محیط 
0/380/510/250/340/750/48فیزيکي
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مطابق جدول 4، نتايج رگرسیون چندگانه بین مؤلفه های محیط اجتماعی و محیط فیزيکی برنامه 
درسی پنهان مدرسه، با نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، همبستگی چندگانه برابر با 0/50 
را نشان می داد که با توجه به مقدار F و سطح خطای محاسبه شده در سطح اطمینان 95 درصد 
معنا دار نبود. ضريب تعیین نیز برابر 0/2477 بود. بدين ترتیب مشخص شد که 24/77 درصد 
نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متأثر از دو مؤلفه مذکور است و ساير درصد تغییرات 

پیشرفت تحصیلی ناشی از خطا و متغیرهايی است که محقق اندازه نگرفته است.
به منظور بررسی وضعیت برنامه درسی پنهان مدارس و اثر آن بر نمرات پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان، عالوه بر تحلیل کمی به تحلیل کیفی يافته های حاصل از مشاهده ها و مصاحبه ها با 
استفاده  از رويکردهای برنامه درسی پنهان و نظريه های روان شناسی يادگیری پرداخته شد. بدين 
منظور اثر هر مؤلفة تشکیل دهندة برنامة درسی پنهان، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، با توجه 
به شاخص های تشخیص اين برنامه در پژوهش حاضر به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت.

1. تعامالت معلم با دانش آموزان
در زمینه تأثیر تعامالت و روابط موجود در کالس های درس و مدرسه در شکل گیری برنامه 
درسی پنهان صاحب نظران مختلف اتفاق نظر دارند. از اين میان می توان به ديدگاه های جکسون، 
1968 ، بلوم، 1363 ، واالنس، 1991 ، آسبروکس، 2000 ، اليوسی والسون، 2008، اسمیت و 
مونتگمری29 2008، چای کینگ، 2008 ، داگانی، 2009 ، قورچیان، 1373 ، مهرمحمدی، 1381 

، طالب زاده، نوبريان و فتحِی واجارگاه، 1382  و ملکی، 1386 اشاره کرد.
تحلیل کیفی يافته های حاصل از تعامالت موجود در محیط مدرسه، با استفاده  از نظرات اين 

صاحب نظران و برخی از نظريه پردازان حوزه روان شناسی يادگیری انجام شد.
با  معلم ها  تعامالت  مشاهده،  مورد  درس  کالس های  اکثر  در  که  داد  نشان  يافته ها  تحلیل 
دانش آموزان، به ويژه با دانش آموزان ضعیف منفی بوده است و اکثر معلم ها بیشترين توجهشان 
را تنها به تعداد محدودی از دانش آموزان قوی کالس ها معطوف می داشته اند. در گفت وگوهای 
غیررسمی که پژوهشگر با معلم ها داشت، اکثر آنها هدف از اين گونه تعامالت را ايجاد حس 
آنها برخالف ديدگاه های  دانش آموزان می دانستند.  پیشرفت تحصیلی  نمرات  افزايش  رقابت و 
پیاژه و نظريه های ثرندايک و اسکینر،  نظريه پردازان تداعی گرائی، و نیز رويکرد رشد شناختی 
معتقد بودند که  اگر با دانش آموزان خود سالم و احوال پرسی کنند، برخورد دوستانه داشته باشند 
باشند، دانش آموزان سوء  يا در کالس درس گشاده رو و شوخ طبع  آنها احترام بگذارند،  به  و 
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استفاده  کرده و به درس توجهی نمی کنند و آنها قادر به کنترل کالس های خود نخواهند بود. از 
نظر اين معلم ها اداره کالس  با روش های استبدادی واقتدار طلبانه خیلی سريع تر و راحت تر از 
روش های آزاد منشانه و دموکراتیک آنها را به مقصود می رساند. اين معلم ها رمز موفقیت خود 
را داشتن برخورد خشک و جدی و سخت گیری بیش از حد به دانش آموزان ضعیف می دانستند. 
اکثر آنها پیشرفت های کم و تدريجی دانش آموزان را در نظر نگرفته و آنها را تشويق نمی کردند 

و انتظارات غیر منطقی و سطح بااليی از دانش آموزان خود داشتند.
گرچه در اکثر کالس های درس مورد مشاهده تعامالت معلمان با دانش آموزان خود منفی 
و برخالف نظريات روان شناسان يادگیری بود ولی در برخی کالس ها هم اين تعامالت مثبت 
بود که می توانست زمینه های افزايش پیشرفت تحصیلی شاگردان را فراهم آورد و تجربه ها و 

يادگیری های مثبتی را در آنها ايجاد کند.
در اين کالس معلم ها به محض ورود به کالس با دانش آموزان سالم و احوال پرسی می کردند و 
در خروج از کالس با لبخند کالس را ترک می کردند. در کالس های درس گشاده رو و خوشرو بودند. 
با دانش آموزان با احترام رفتار می کردند. در تقسیم توجه خود به دانش آموزان شان مساوات را رعايت 
می کردند و به آنها  اجازه می دادند تا نظرات شان را بیان کنند. در تصمیم گیری هايشان با دانش آموزان 
استفاده   تشويق های کالمی  و  بازخوردها  از  می خنديدند.  و  بودند  طبع  می کردند. شوخ  مشورت 
می کردند. تعامل های کالسی شان را عمدتاً بر فعالیت های درسی متمرکز می کردند. عقايد ، احساسات 
و انديشه های دانش آموزان شان را فرا می خوانند و به طور فعال آنها را در آموزش خود می گنجاندند. 
در اين کالس ها به وجود اقدامات انضباطی نیازی نبود. دانش آموزان خود قوانین و مقررات را رعايت 
می کردند. به طور کلی در اين کالس ها، نتايج حاصل از تحلیل کیفی يافته های پژوهش با يافته های 
کسب شده از نظريه يادگیری آموزشگاهی بلوم، نظريه رشدشناختی پیاژه، ويگوتسکی و برونر ، 
نظريه های تداعی گرايی رفتاری وانگیزشی و همچنین پژوهش های کاکس واری هاويس30 )2007( ، 

لسلی و همکاران31 )2009( و وی و همکاران32 )2009( همخوانی داشت.
و  معلمان  مثبت  تعامالت  دادند  نشان  خود  پژوهش  در  هاويس)2007(  و  واری  کاکس، 
ساير اولیای مدرسه در خارج از کالس درس میزان پیشرفت تحصیلی کنونی و عالقمندی به 

پیشرفت های تحصیلی بعدی دانش آموزان را افزايش می دهد.
لسلی و همکاران )2009( در پژوهش خود الگوهای تعامل بین يادگیرندگان و معلم خود 
را تجزيه و تحلیل کردند. آنها الگوهای همانندسازی، هدايت، سکوساری و مشارکت معلم در 
تعاملی  الگوهای  در  داد  نشان  آنها  يافته های  دادند.  قرار  مدنظر  را  همیاری  و  يادگیری  فرآيند 
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هدايتی و سکوسا زی میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان باالتر از ساير روش ها بود.
زبان  يادگیری  میزان  و  معلمان  فردی  بین  رفتارهای  بین  رابطه   )2009( همکاران  و  وی 
انگلیسی دانش آموزان را در جنوب غربی کشور چین بررسی کردند. يافته های آنها نشان داد که 
رفتار استبدادی و تحکم آمیز معلمان با میزان مشارکت دانش آموزان در کالس درس و نیز با 

پیشرفت تحصیلی آنها، همبستگی منفی و معنی دار دارد.

با  مدرسه  کارکنان  تعامالت  و  دانش آموزان  با  مدرسه  کارکنان  تعامالت   .2
یکدیگر

با  و  دانش آموزان  با  کارکنان  تعامالت  تأثیر  »بررسی  از  حاصل  يافته های  کیفی  تحلیل  در 
يکديگر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان« از ديدگاه نظريه پردازان حوزه روان شناسی يادگیری، 
ديدگاه های کارکرد گرائی، تداعی گرائی و نظرية رشد يافتگی، رشد نیافتگی آرجريس استفاده  

شد.
مشاهدات ما نشان داد که در تمام مدارس دولتی مورد بررسی و مدارس غیر دولتی کدهای 6 
و 8، تعامالت کارکنان مدارس با دانش آموزان، برخالف نظريه های کارکردگرايان، تداعی گرايان 
و رويکرد آرجريس بوده در حالی که در مدارس کدهای 5 ، 7 ، 9 غیردولتی تعامالت کارکنان 
مدرسه با دانش آموزان در جهت توصیه های صورت گرفته در نظريه های کارکردگرائی، تداعی 

گرائی و نظريه آرجريس بوده است.
در مدارسی که تعامالت اولیای مدرسه )کارکنان( با دانش آموزان منفی بود، دانش آموزان حق 
اظهار نظر، انتقاد کردن يا دادن پیشنهاد را نداشتند و آزادی، برابری و احترام متقابل را تجربه 
نمی کردند. اولیای اين مدارس با اجرای قوانین سخت، رفتار دانش آموزان را کنترل کرد و آنها را 
به منفعل بودن و اطاعت پذيری وادار می کردند و به عوض آموزش و يادگیری، برحفظ نظم و 
انضباط تأکید می کردند. در مقابل، به دلیل ارتباط ضعیف اولیای مدرسه با دانش آموزان و حاکم 
بودن جو رعب و وحشت ، دانش آموزان هم نمی توانستند نقايص و ضعف های کادر آموزشی 
را به مديران يا معاون مدرسه اعالم کنند. گاهی مدرسه برای پر کردن ساعات کار يک معلم، 
تدريس چند درس مختلف و بی ارتباط را به او واگذار می کرد که بدين ترتیب معلم به تدريس 

درسی می پرداخت که هیچ تخصصی در آن نداشت.
مشاهده شد که در اين مدارس، دبیران در اتاق های استراحت به ندرت تجربیات آموزشی 
خود را با يکديگر در میان می گذاشتند . مديران هم عملکرد و کیفیت تدريس معلمان را ارزيابی 
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نمی کردند و در زمینه تدريس و کالس داری رهنمودی به همکاران خود نمی دادند. پس، تعامالت 
کارکنان با يکديگر نه در جهت رشد و افزايش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و نه در جهت 

رشد و ارتقای حرفه ای معلمان بود.
بر عکس، در مدارس غیر انتفاعی کدهای 5 ، 7 ، 9 میان کارکنان و دانش آموزان روابط انسانی 
حاکم بود و آنها با توجه به رعايت حقوق يکديگر رفتار می کردند و نسبت به هم احترام کامل به 
جا می آوردند. يکی از اهداف اولیای اين مدارس انتقال اطالعات و حقايق علمی در جهت افزايش 
نمرات پیشرفت تحصیلی بود. هدف ديگر تربیت دينی، اخالقی و معنوی دانش آموزان در جهت حفظ 
ارزش های اسالمی بود. يافته های حاصل از تحلیل کیفی با يافته های پژوهش های پیس و همکاران33 

)2006( ، هال کامپ34 )206( و بالچ فورد و همکاران35 )2009( همخوانی داشت.
با  مدرسه  کارکنان  تعامالت  نوع  دادند  نشان  خود  پژوهش  در   )2006( همکاران  و  پیس 
با  مدرسه  کارهای  در  همکاری  به  آنها  تمايالت  و  انتظارات  مسئولیت پذيری،  میزان  يکديگر، 

يادگیری دانش آموزان همبستگی مستقیم دارد.
هال کامپ )2006( نشان داد افزايش تعامالت مثبت دانش آموزان با کارکنان و اجازه بیان عاليق، 
نیازها و ترجیحات در مورد محتوای دروس موجب افزايش يادگیری و پیشرفت تحصیلی آنها می شود. 
بالچ فورد و همکاران )2009( در پژوهش خود نشان دادند حمايت کارکنان از دانش آموزان موجب 

تعهد شاگردان به يادگیری بیشتر و نقش فعال تر آنها در تعامالت با بزرگ ساالن می شود.

3. تعامالت دانش آموزان با یکدیگر
در تحلیل کیفی يافته های حاصل از تعامالت دانش آموزان با يکديگر و تأثیر آن بر پیشرفت 

تحصیلی ديدگاه های بلوم، پیاژه، ويگوتسکی و بندورا مورد استفاده  قرار گرفت.
تحلیل کیفی يافته ها نشان داد که در مدارس دولتی مورد بررسی که با شیوه های استبدادی اداره 
می شد و شیوه های تدريس و ارزشیابی معلمان، بر خالف نظريات پیاژه و ويگوتسکی، بر مبنای رقابت 
فردی بود، دانش آموزان کمترين میزان تعامالت مثبت را با يکديگر تجربه می کردند. کسب نمرات 
بیشتر در دانش آموزان قوی موجب دلسردی ساير دانش آموزان می شد؛ به جای همکاری و تعامالت 
مثبت، رقابت میان دانش آموزان را افزايش می داد؛ سازشکاری را ترغیب و خالقیت را سرکوب می کرد.
در مدارس کدهای 5 ، 7 ، 9 که دانش آموزان هنگام پذيرفته شدن در مدرسه مراحل گزينش 
اخالقی، انضباطی، تحصیلی و هوشی را گذارنده بودند، روابط شان بر مبنای احترام متقابل به 
عقايد يکديگر بود و  تعامالت مثبت تری را با يکديگر تجربه می کردند. در اکثر کالس های درس 
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اين مدارس معلمان از روش های آموزشی »يادگیرنده محور« برای تدريس استفاده  می کردند و 
دانش آموزان را به کار و رقابت های گروهی تشويق می کردند. همان گونه که پیاژه، ويگوتسکی 
در  را  يادگیری  اشتیاق  آموزشی  روش های  اين  از  استفاده   بودند  کرده  پیش بینی   نیز  بندورا  و 
از  يافته های بسیاری  نتايج  با  از تحقیق  اين بخش  يافته های  نتايج  افزايش می داد.  دانش آموزان 
محققان از جمله براون ودلی36 )2004( ، کاکس و اری ها37 )2007( ، ويت هال38 )2008( و های 

سای چانگ و اسمیت39 )2008( همخوانی داشت.
براون ودلی )2004( در پژوهش خود به اين يافته رسیدند که، در زالندونو، تعامل و تفاهم مثبت 
بین دانشجويان داخلی و خارجی در محیط های کالس درس موجب رشد آموزش و پرورش و 

همچنین افزايش فعالیت های علمی و نگرش مثبت دانشجويان به محیط دانشگاه شده است.
رسمی  غیر  و  ضمنی  تعامالت  دادند  نشان  خود  پژوهش  در   )2007( و  اری ها  و  کاکس 
دانش آموزان در خارج از کالس های درس در انتخاب رشته تحصیلی، دانشگاه برتر و انتخاب های 

شغلی باالتر دانش آموزان مؤثر است.
در مطالعة ديگری، ِويت هال )2008( به تعامل دانش آموزان با يکديگر در دوره های آموزش 
از راه دور پرداخت. يافته های وی نشان داد زمانی که امکان تعامل دانش آموزان با يکديگر فراهم 
نیز  دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  نمرات  و  يادگیری  به  مطالب درسی، عالقه  يادگیری  شود 

افزايش می يابد.
هسای چانگ و اسمیت )2008( در مطالعه ديگری به بررسی اثربخشی تعامالت شخصی در 
دوره های آموزش از راه دور و میزان رضايت دانشجويان از اين دوره ها پرداختند. يافته های آنها 
نشان داد تعامل دانشجويان با يکديگر نه تنها موجب افزايش نمرات پیشرفت تحصیلی، بلکه 

موجب رضايت بیشتر آنها از مواد درسی می شود.

4. شیوه های تدریس و ارزشیابی معلمان
پنهان،  درسی  برنامه  شکل گیری  در  معلمان  ارزشیابی  و  تدريس  شیوه های  تأثیر  زمینه  در 
صاحب نظرانی چون جکسون، 1968 )بازيابی، 2005(، سیندر، 1970 )بازيابی، 2008( ، آيزنر، 
تحلیل  در  لذا  داشتند؛  نظر  اتفاق   2009  ، رديش40  و   )1381 مهرمحمدی،  از  نقل  )به   1979
يافته های حاصل از شیوه های تدريس و ارزشیابی معلمان و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی، از 

ديدگاه های اين نظريه پردازان و نظريه پردازان حوزه روان شناسی يادگیری استفاده  شد.
برخالف  ما،  مورد مشاهدة  اکثر کالس های درس  در  معلمان  ارزشیابی  و  تدريس  روش های 
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ديدگاه های نظريه پردازان يادگیری بود. راه و روشی که اکثر معلمان استفاده  می کردند، در جهت 
به  آن  کارگیری  به  و  انديشه  برای کشف  فرصتی  آنها  نبود.  اطالعات  کردن  فهم  قابل  و  معنا دار 
دانش آموزان نمی دادند. عالمت گذاری، حاشیه نويسی، خالصه کردن، تشخیص نکات مهم از غیر مهم 
و برجسته سازی نکات مهم و معانی اصلی را شخص معلم انجام می داد؛ در نتیجه، فرصت سازمان دادن 

اطالعات جديد و پیوند بین دانش قبلی و اطالعات جديد از يادگیرنده گرفته می شد.
اکثر معلم های مورد مشاهده، در موقع تدريس دروس، تنها يک مشت مطلب را به دانش آموزان 
خود می آموختند و تنها بر روی بخش هايی وقت صرف می کردند که احتماالً حاوی سؤاالت امتحانی 
پايان ترم بود؛ لذا ساير بخش های دروس حذف می شد يا زمانی صرف آنها نمی شد؛ بخش هايی مانند 
بیشتر بدانید، فکر کنید، بحث گروهی، تحقیق، پژوهش ، تحلیل، نتیجه گیری، فعالیت و جمع آوری 
اطالعات. بیشترين روش آموزشی مورد استفاده  روش آموزش به کمک سخنرانی بدون به کارگیری 
فنون آموزشی اين روش بود. يعنی روشی که کارکردگرايانی چون ثرندايک ، اسکینر و هال با آن 
مخالف اند. اکثر معلم ها مطالعات اضافی و اطالعات جانبی در رابطه با درسی که تدريس می کردند 
نداشتند. بسیاری از آنها درسی را که تدريس می کردند حتی در رابطه با رشتة تحصیلی شان آنها نبود 
و پاية علمی يا تخصصی در آن درس نداشتند. در اين میان معدود معلمانی هم بودند که از نظريات 
و رويکردهای مطرح شده در روان شناسی پرورشی و يادگیری در آموزش و ارزشیابی از دانش آموزان 
خود استفاده  می کردند. آنها روش های مختلف آموزشی را به کار می گرفتند و در تدريس وارزشیابی 
خود تنوع ايجاد می کردند. آنها يادگیرندگان را به طور فعال در امر يادگیری درگیر می  کردند و بر میزان 

يادگیری عمیق و واقعی آنها می افزودند.
نظريات  از  آمده  دست  به  يافته های  با  پژوهش،  قسمت  اين  از  آمده  دست  به  يافته های 
روان شناسان يادگیری و پرورشی و يافته های پژوهش های پارک و شین41 )1999( ، يان42 )2009( 

و مامتاس و بلسیتا43 )2009( همخوانی داشت.
پارک و شین )1999( نشان دادند که آموزش به شیوة شاگرد محوری در رشد توانايی حل 

مسئله، انگیزش يادگیری و عالقة به يادگیری درس رياضی مؤثر است.
يان )2009( به بررسی اثرات تدريس عملی درس علوم پرداخت و نشان داد تدريس عملی 

در يادگیری و ادراک واقعی و تعمیق مفاهیم علوم مؤثر است.
اثربخش ترند که در مورد  بلسیتا )2009( در پژوهش خود نشان دادند معلمانی  مامتاس و 
محتوای مطالب درسی »دانش ضمنی« بیشتری داشته باشند و اين دانش را به صورت کاربردی و 

عملی به دانش آموزان منتقل سازند.
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5. محتوای کتاب های درسی
در زمینه تأثیر محتوای کتاب های درسی بر شکل گیری برنامه درسی پنهان، برخی صاحب 
نظران حوزه برنامة درسی اتفاق نظر دارند. از اين میان می توان به استاسی، بیريود و دنیلز44 ، 
1974 )به نقل طالب زاده و فتحی، 1382( ، آيزنر، 1979 )به نقل از مهر محمدی ، 1381( ، فیتز 
جرالد45 ، 1979 )به نقل از طالب زاده و فتحی، 1382( و اسمیت و مونتگمری، 2008 اشاره 
کرد. در تحلیل يافته های حاصل از محتوای کتاب های درسی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی 

از ديدگاه های اين نظريه پردازان، از ديدگاه های شعبانی )1378( و ملکی )1386( استفاده  شد.
همچون شعبانی و ملکی، تحلیل کیفی يافته ها نشان داد که »نگرش دانش آموزان به محتوای 
انتخاب  در  درسی  برنامه ريزان  توسط  شده  مطرح  معیارهای  رعايت  عدم  و  درسی  کتاب های 

محتوا، با نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه ندارد.«
دانش آموزان، به ويژه دانش آموزان قوی کالس ها )از نظر درسی( به دلیل داشتن انگیزه های 
پیشرفت سطح باال، صرف نظر از جذاب و جالب نبودن محتوا، احساس نیاز نکردن به آن، بی 
ارتباط بودن با زندگی واقعی و روزمره، تکراری و خسته کننده بودن آن، تازه و به روز نبودن 
بااليی کسب می کردند.  به دقت مطالعه کرده و نمرات  ... محتوای مواد درسی را  اطالعات و 
بیشترين دروسی که دانش آموزان به محتوای آن ها عالقه نشان نمی دادند، دروس حفظی همچون 
دينی، قرآن، عربی، تاريخ و جغرافیا بود؛ درس هايی که نیازی به درک عمیق و يادگیری معنا دار 
ندارد. بنابراين دانش آموزان با تکرار و مرور مطالب اين درس ها می توانستند به راحتی نمرات 
بااليی کسب کنند. ضمن آ ن که اکثر معلماِن اين دروس، قسمت های مهم محتوا را برجسته سازی 
کرده و پرسش ها و پاسخ هايی مشابه سؤاالت امتحانی در اختیار دانش آموزان قرار می دادند. بدين 

ترتیب، صرف نظر از بی عالقه بودن به محتوا، دانش آموزان موفق به کسب نمره می شدند.
يافته های به دست آمده از تحلیل کیفی با يافته های پژوهش های کوآن شیاهائو46 )2008( ، برگن 
هن گوون47 )2009( ِشن، ونگ  ِشن48 )2009( و مک لوژين و پادريچ49 )2009( همخوانی داشت. 
کوآن و شیاهائو در مطالعه خود به اين نتیجه رسیدند که محتوای اکثر کتاب های درسی، دانش آموزان را 
برای مقابله با مسائل و مشکالت روزمرة زندگی آماده نمی کند. برگن هن گوون نیز در پژوهش خود 
نشان داد که محتوای مواد درسی با زندگی عادی و روزمرة دانشجويان پیوند ندارد. ِشن و همکاران 
در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند که درگیری هیجانی وعاطفی با محتوای مواد درسی موجب 
يادگیری عمیق دانش آموزان می شود. مک لوژين و پادريچ به اين نتیجه رسیدند زمانی که محتوا 

کاربردی باشد و دانش آموزان در مقابل محتوا منفعل نباشند ، میزان يادگیری افزايش می يابد.
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6. قوانین و مقررات مدرسه
صاحب نظران مختلف در زمینه تأثیر قوانین و مقررات مدرسه در شکل گیری برنامه درسی 
پنهان اتفاق نظر داشتند. از میان اين صاحب نظران می توان به آهوال50 )2000( ، مايلز و آندريون 
)2001( و اسمیت و مونتگمری )2008 ( اشاره کرد. ما نیز در تحلیل کیفی يافته های اين مؤلفه، از 
نظرات اين صاحب نظران و نیز از ديدگاه های روان شناسان انسان گرا و نظريه های انگیزة پیشرفت 

و نظريه اسناد برنارد واينر استفاده  کرديم.
در مدارس دولتی مورد بررسی ما، تأکید قوانین و مقررات مدرسه، در زمینه پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان، بر روی کوشش ها و تالش های فرد يادگیرنده، تأکید داشتند. در صورت مشاهده پیشرفت 
تحصیلی پايین اولیای دانش آموزان برای کمک رسانی در جريان امر قرار می دادند و در صورتی که 
پس از اطالع رسانی به والدين، مشکل همچنان باقی می ماندـ  برخالف نظريات انگیزه پیشرفت، اسناد 
و انتظار ضرب در ارزش و رويکرد اجتماعی  فرهنگی انگیزشی ـ دانش آموزان مورد تحقیر، توهین، 
سرزنش و بی احترامی قرار می گرفت و متهم به کندذهنی و ناتوانی می شد و حتی از سیستم  آموزشی 
مدرسه به طور ضمنی طرد می شد. اما در مدارس غیردولتی مورد بررسی، قوانین و مقررات مدرسه در 
زمینه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بسیار جدی بود. در اين مدارس، برای تضمین پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان، قبل از ورود دانش آموز به  مدرسه ضوابط سختی اعمال می شد. قبل از ثبت نام میانگین 
نمرات پیشرفت تحصیلی سال های گذشته دانش آموزان بررسی می شد. سپس آزمون های تشخیص 
هوش و استعداد و آزمون های پیشرفت تحصیلی به صورت کتبی از او به عمل می آمد و در صورت 
قبول شدن، دانش آموز مورد مصاحبه علمی نیز قرار می گرفت و تنها در صورت موفقیت در اين 

آزمون ها از او ثبت نام به عمل می کردند.
در مدرسة کد 7 که در زمینة يادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان قوانین و مقررات جدی تری 
داشت کادر آموزشی و ساير اولیای مدرسه نیز از مراحل سختی برای گزينش و استخدام می گذشتند. 
قبل از استخدام ، میزان تحصیالت، سابقه تدريس و تحقیق دبیران مورد بررسی قرار می گرفت. سپس 
دبیران در آزمون استخدامی مؤسسه شرکت می کردند و در صورت پذيرش از آنها مصاحبه علمی به 
عمل می آمد. پس از استخدام، دبیران ملزم به مطالعه و به روز کردن اطالعات خود در زمینه شیوه های 

نوين تدريس و کالس داری و روش های ايجاد انگیزش در دانش آموزان بودند.
قانونمند  با هوش، مستعد، منضبط و  با وجود دانش آموزانی  ترتیب  بدين  روشن است که 
از نظر رفتاری، همراه با کادر آموزشی تحصیل کرده و مجرب، موفقیت تحصیلی دانش آموزان 

مدرسه تضمین می شد.
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 )2009( و    )2008( ثورنبرگ51  يافته های  نتايج  با  پژوهش  از  قسمت  اين  يافته های  نتايج 
همخوانی داشت. ورنبرگ در پژوهش های خود نشان داد که اجرای درست قوانین و مقررات 

مدرسه موجب افزايش عملکرد تحصیلی دانش آموزان می شود.

7. قوانین و مقررات لباس پوشیدن و وضعیت ظاهری معلم ها و دانش آموزان
در زمینه تأثیر چگونگی لباس پوشیدن دانش آموزان و معلمان بر شکل گیری برنامة درسی پنهان، 

برخی از صاحب نظران همچون ايلوا52 )1998( و مايلز و آندريون )2001( اتفاق نظر داشتند.
تحلیل کیفی يافته ها نشان داد يکی از ويژگی های معلمان محبوب از نظر دانش آموزان، شیک 
پوشی و آراستگی ظاهری آنهاست. تنوع در پوشش و هماهنگی رنگ مانتو، شلوار، مقنعه، کیف و 
کفش خانم  معلم ها از نظر دانش آموزان اهمیت بسیار زيادی داشت. بر عکس يکی از ويژگی های 
معلمان غیرمحبوب از نظر دانش آموزان عدم رسیدگی معلم به وضعیت ظاهری خود و کثیف و 
نامرتب بودن او بود. از نظر دانش آموزان رسیدگی نکردن خانم معلم ها به وضعیت ظاهری خود، 
حضور در کالس  با صورت های اصالح نکرده و ابروهای پر پشت و پوشیدن لباس های تیره، 
کثیف، چروک و کهنه موجب می شد که آنها احساس کنند معلم ها بدون آمادگی در کالس های 
درس حاضر می شوند و به درسی که تدريس می کنند و به دانش آموزان عالقه ای ندارند. بنابر 
اين دانش آموزان نیز متقاباًل به اين معلم ها، به درسی که تدريس می کردند و به مدرسه اهمیت 

نمی دادند و تمايلی به حضور در چنین کالس های درسی را نداشتند.
 )2009( اوکورو53  و  کاردون  پژوهش های  يافته های  با  پژوهش  از  قسمت  اين  يافته های 
آراستگی ظاهری  پوشیدن و  لباس  دادند سبک  نشان  آنها  وتايلور54 )2009( همخوانی داشت. 

معلم ها بر میزان موفقیت آنها در کار تدريس مؤثر است.

8. امکانات ظاهری و تجهیزات مدرسه
نظرانی  صاحب  پنهان  درسی  برنامه  شکل گیری  در  مدارس  ظاهری  محیط  تأثیر  زمینة  در 
چون مارگولیس، )2001(، ديکسی55،)2003(، وبر،)2009(، و فريتر ،)2009( اتفاق نظر داشتند. 
تحلیل کیفی يافته ها با استفاده  از نظريات اين صاحب نظران و نظريه های انسان گرائی مازلو و 

محیط گرائی انجام شد.
تحلیل کیفی يافته ها نشان داد که وفق نظر انسان گراها، محیط گراها و نظريه پردازانی چون 
پیاژه، نو پیاژه ای ها و سازنده گراها امکانات خوب و محیط ظاهری مدرسه بر يادگیری عمیق تر 
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مطالب درسی و پیشرفت تحصیلی واقعی دانش آموزان اثرگذار بود. به طور مثال، در مدارس مورد 
مشاهده که از امکانات کافی آزمايشگاه و کارگاه برخوردار نبودند، معلم پاسخ آزمايش ها را به 
کارهای  می کردند،  يادداشت  علوم  کتاب  حاشیه  در  دانش آموزان  و  می نمود  بیان  شفاهی  طور 
عملی در درس حرفه و فن را دانش آموزان در منزل تهیه کرده و کار آماده را به کالس درس 
بزرگ تر  برادر  و  يا خواهر  و  والدين  توسط  کارهای عملی  موارد  بسیاری  در  يا  و  می آوردند، 
دانش آموزان انجام می گرفت. بدين ترتیب يادگیری عمیق و واقعی حاصل نمی شد، گرچه اين 

موارد در نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثرگذار نبود.
کامیس56  پژوهش های  نتايج  با  قسمت  اين  يافته های  کیفی  تحلیل  از  آمده  دست  به  نتايج 
)2009( ، ريچی و همکاران57 )2009( ، تانر58 )2009(  و استرلینگ59 )2009( همخوانی داشت.
در  آموزشی  منابع  به  معلم  کمک  و  حمايت  میزان  بین  خود  پژوهش  در   )2009( کامیس 
دسترس و امکانات و تجهیزات کالس درس و محیط مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزاِن 

دارای اختالالت يادگیری رابطه مستقیم و معنا داری يافت.
ريچی و همکاران )2009( در پژوهش خود نشان دادند محیط ظاهری مدارس فضای کاری و 
حمايتی خوبی را فراهم می کند و در چگونگی يادگیری کودکان، رشد توانمندی ها و مهارت های 
آنها بسیار مؤثر است. يافته های پژوهش تانر )2009( نشان داد که طراحی های جديد و تغییر 
در محیط مدارس و همچنین طراحی آزمايشگاه هايی با امکانات بیشتر بر روی نمرات پیشرفت 

تحصیلی رياضی و علوم تجربی اثرگذار است.
استرلینگ )2009( نیز در پژوهش خود نشان داد محیط ظاهری، و نیز قواعد و سیاست های 

حاکم بر کالس درس بر آنچه که دانش آموزان ياد می گیرند مؤثر است.

بحث و نتیجه گیری و ارائه مدل
هدف از انجام پژوهش حاضر، جست وجو و کشف آثار برنامه درسی پنهان مدارس بر پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان به منظور ارائه مدلی در جهت طراحی محیط های آموزشی مطلوب تر بود. نتايج 
تحلیل کیفی يافته ها حاکی از آن بود که آثار برنامه درسی پنهاِن ناشی از محیط اجتماعی و فیزيکی، در 
اکثر مدارس مورد مشاهده، بر يادگیری های عمیق، معنادار و پايدار دانش آموزان منفی و نامطلوب بود، 

ولی اين آثار تنها در جهت افزايش نمرات پیشرفت تحصیلی آنها بود.
با توجه به يافته های حاصل از تجزيه و تحلیل کمی و کیفی داده ها، مدلی در جهت کاهش 
آثار اکتشافی منفی برنامه درسی پنهان و افزايش آثار اکتشافی مثبت آن بر يادگیری های واقعی و 
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پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیشنهاد شد. مدل پیشنهادی در برگیرنده هشت مؤلفه بود. اين 
مؤلفه ها به ترتیب عبارت بودند از 1. مبانی نظری 2. فلسفه 3. متغیرهای زيربنايی 4. ابعاد 5. 

اهداف 6. اصول و روش ها 7. مراحل اجرائی 8. نظام بازخورد و ارزشیابی.
مؤلفه مبانی نظری شامل نظريه های مختلف روان شناسی يادگیری و برنامه درسی پنهان بود 

که در تجزيه و تحلیل کیفی يافته ها به کار گرفته شد.
در مؤلفه فلسفه مدل پیشنهادی، چرايی ايجاد مدل آورده شد. فلسفة مدل، افزايش تجربه ها و 
يادگیری های مثبت و کاهش تجربه ها و يادگیری های منفی ناشی از برنامه های درسی پنهان بود.

جهت تعیین متغیرهای زيربنايی مدل پیشنهادی، پس از مراجعه به مبانی نظری و تدوين ابزار 
اولیه، از تحلیل عاملی ابزار سنجش برنامه درسی پنهان استفاده  و عوامل مناسب استخراج شد. 
اين عوامل عبارت بودند از: تعامل معلم  با دانش آموزان )ضعیف و قوی(، شیوه های تدريس و 

ارزشیابی، محتوای کتاب های درسی، وضعیت ظاهری معلم.
مدل پیشنهادی در پنج بعد روان شناختی، جامعه شناختی، علمی، سیاسی و دينیـ  اخالقی تدوين 
شد. ابعاد مدل با توجه به آثار کشف شده برنامه درسی پنهان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تدوين 

شد. هدف مدل پیشنهادی افزايش يادگیری های عمیق، معنادار و پايدار مطالب درسی بود. 
مدل پیشنهادی در 9 اصل به همراه روش های رسیدن به هر اصل ارائه شد. اين اصول عبارت بودند 
از 1. تنوع روش های تدريس و ارزشیابی 2. تنوع روش های ايجاد انگیزش در دانش آموزان 3. تنوع 
بین نقش معلم و يادگیرنده در فرآيند آموزش 4. با ارزش بودن همه مواد درسی 5. طراحی و تنظیم 
محیط های آموزشی مطلوب 6. توجه به تأثیر امکانات ظاهری و تجهیزات کالس درس و مدرسه بر 
يادگیری های عمیق دانش آموزان 7. ضرورت آشنايی کارکنان آموزشی هر دوره تحصیلی با ويژگی های 
روان شناختی دانش آموزان آن دوره 8. توجه به فعالیت های فوق برنامه جهت رشد و پرورش هوش و 

استعداد همه جانبه دانش آموزان 9. توجه به تأثیر انگیزش بر فرآيند يادگیری دانش آموزان.
در مراحل اجرايی مدل پیشنهادی، مراحل مختلف اجرای مدل با توجه به آثار کشف شده 
مثبت و منفی برنامه درسی پنهان بر پیشرفت تحصیلی تدوين شد. الزم به ذکر است که مدل 
پیشنهادی پس از انجام پژوهش های تکمیلی و اعتباريابی از طريق کارشناسان و صاحب نظران  

حوزة برنامه درسی می تواند اجرا شود.
برای  مستمر  و  نظام دار  فعالیت  يک  صورت  به  مدل  اين  در  ارزشیابی  و  بازخورد  نظام 
پیشرفت  بر  پنهان  درسی  برنامه  آثار  کشف  منظور  به  اطالعات  تفسیر  و  تحلیل  جمع آوری، 

تحصیلی طراحی شد.
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پیشنهاد می شود مسئوالن نظام آموزش و پرورش و مديران  يافته های پژوهش  به  با توجه 
ارشد با برگزاری دوره های آموزش تخصصی، انواع روش های تدريس و ارزشیابی را به طور 
عملی در دوره های بازآموزی به معلمان آموزش دهند. در ضمن معلمان را مجاب به جايگزين 
 )... و  گروهی  بحث  نفش،  ايفای  مشارکتی،  يادگیری  )مانند  آموزشی  فعال  روش های  کردن 
به مطالعه کتاب های  به جای روش های منفعل تکرار، مرور و سخنرانی کنند. معلمان را ملزم 
انگیزش و شیوه های مديريت در کالس های درس و مدرسه  يادگیری،  پرورشی،  روان شناسی 
کنند. با برگزاری آزمون های تشريحی و عملکردی و مشاهدات مکرر از کالس های درس توسط 

بازرسان حرفه ای از کار ايشان ارزشیابی وبازخورد به عمل آورند.
محدوديت اصلی اين پژوهش، فقدان ابزار معتبر و آماده جهت سنجش برنامه درسی پنهان و 

در نتیجه صرف وقت زياد جهت ساختن فرم های مصاحبه و ابزارهای مشاهده سنج بود.
روش  اين  در  موجود  مشکالت  شد،  انجام  کیفی  روش  به  حاضر  پژوهش  که  آنجايی  از 
پژوهش نیز در اين پژوهش مطرح بود. در صورتی که پژوهش های مشابه توسط فردی که در 
محیط پژوهش حضور دارند صورت گیرد، مشکالت کمتر می شود. بنابر اين پیشنهاد می گردد 
پژوهشگر مدتی قبل از شروع کار پژوهش برای عادی سازی جريانات در محیط پژوهش حضور 

داشته باشد.
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