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 چکیده 
هدف از این پژوهش بررسی چگونگی اثرگذاری  برنامه درسی  هدف:

 آموزان دوره ابتدایی است.  پنهان بر احساس تعلق به مدرسه دانش
ژوهش روش آمیخته یا ترکیبی در این پ از به این منظور روش:

تحقیق مورداستفاده روش  روش استفاده شد که در بخش کمی،
پیمایشی از نوع مقطعی و در بخش کیفی از روش بررسی موردی 

شده  )پژوهش پدیدار شناختی از نوع تجربه زیست شده( استفاده 
 3مدرسه ابتدایی پسرانه ناحیه  33است. جامعه آماری پژوهش کلیه 

است.تعداد نمونه  34-39تحصیلی  وپرورش شهرشیراز در سال آموزش
مدرسه و  8گیری تصادفی  مورد پژوهش با استفاده از روش نمونه

بوده  34-39طول مدت مشاهده از ابتدا تا انتهای سال تحصیلی 
آوری اطالعات متناسب با ماهیت موضوع پژوهش و  است. برای جمع

 -1شده است:   روش تحقیق مورداستفاده از ابزارهای زیر استفاده
های  فرم -2ی و وات.بت پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه بری،

بندی لیکرت باروش  مشاهده سنج محقق ساخته با مقیاس درجه
مصاحبه با روش سؤاالت استاندارد شده و روش  -3واقعه نگاری. 

وتحلیل اطالعات دربخش کمی  گفتگوهای غیررسمی به منظور تجزیه
ل رگرسیون چندگانه استفاده از همبستگی پیرسون و تجزیه وتحلی

 شده است.
احساس  : نتایج رگرسیون چندگانه بین برنامه درسی پنهان باها یافته

را نشان  439/0آموزان همبستگی چندگانه  تعلق به مدرسه دانش
% معنادار است. با توجه به ضریب 39دهد که درسطح اطمینان  می

درصد احساس تعلق به مدرسه  13تبیین مشخص شد که 
آموزان متاثراز برنامه درسی پنهان است.همچنین به منظور  دانش
نظران برنامه  وتحلیل اطالعات در بخش کیفی از نظرات صاحب تجزیه

درسی پنهان و روانشناسی پرورشی استفاده شد که نتایج 
ها نشان داد که در اکثر مدارس و  وتحلیل کیفی یافته تجزیه
زان تحت تأثیر آثار برنامه آمو های درس مورد مشاهده دانش کالس

طور مستقیم و غیرمستقیم  درسی پنهان قرار داشتند که این آثار به
 گذاشت. ها تأثیر عمیق و پایداری می براحساس تعلق به مدرسه آن

 
آموزان  برنامه درسی پنهان، احساس تعلق، دانش ها : کلید واژه

  ابتدایی.

Abstract  
 

Purpose: The purpose of this survey is the 

influence of hidden curriculum on primary school 

student connectedness.  

Method: Quantitative (cross sectional survey) and 

qualitative (case study method based on 

phenomenological investigation of the lived 

experience) research methods were used. 

Statistical population was all 39 elementary 

school in district 3 in Shiraz. The number of 

sample using random sampling were 8 school and 

the period of observation was from the beginning 

to the end of the school year 94-95.To collect 

appropriate information the following tools have 

been used:1-School connectedness questionnaire 

Berry, Betti & Watt.2- Self-designed forms by 

Likert rating scale.3- Interviews and informal 

conversations with standardized questions. 

Findings: Quantitative data analysis was base on 

pearson correlation and multiple regression. 

Multiple regression results between hidden 

curriculum and school connectedness show 

solidarity 0.435 that in confidence level 95% is 

meaningful. According to the coefficient of 

determination 19% of primary school student 

connectedness is affected by the hidden 

curriculum. Also qualitative analysis based on 

experts' opinions in hidden curriculum and 

educational psychology shows that in most 

schools and classrooms, students were affected by 

the effects of hidden curriculum.  Results showed 

that these effects directly and indirectly left a deep 

and lasting impact on their school connectedness. 

 

Keywords: hidden curriculum, school 

connectedness, primary students 
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 و بیان مسأله مقدمه

رو  های آموزشی است ازاین ترین ابزارها و عناصر تحقق بخشی به اهداف و رسالت برنامه درسی از مهم

ها را  مختلف دانش و مهارت انواع درسی مشخص،برنامه شود تا از طریق طراحی و تدوین تالش می

هایشان در زندگی آماده  ولیتؤها و مس ها را برای بر عهده گرفتن نقش آن به فراگیران انتقال داده،

معتقد است ( Taghi PourZahir, 2008)پور ظهیر همچنین تقی .(Hosseini Yazdi, 2014) سازد

شود که معلم و  همیشه این تصور ایجاد می آید، به میان میکه سخن از برنامه درسی  که زمانی

های  انسانآموزان  دانشاین امید که  با کنند، شده سخت کار می های طراحی در یادگیریآموزان  دانش

شود. اما  بهتری خواهند شد.این موضوع به برنامه درسی قصد شده یا برنامه درسی صریح مربوط می

ترین سفسطه تربیتی این  معتقدند که شاید بزرگ (Silver & Alexander, 2009)و الکساندر  سیلور

یادگیری  گیرد. ای را که مشغول مطالعه آن است فرامی تصور باشد که یک فرد منحصراً موارد ویژه

امالی کلمات یا  از تر ها غالباً مهم ها و نخواستن خواستن های دیرپا، متوازی از طریق تشکیل گرایش

طور بنیادی در  ها است که به شود و همین گرایش و تاریخی است که یاد گرفته میدرس جغرافیا 

های  بر برنامه های آموزشی ازجمله مدارس و مراکز آموزشی عالوه آینده فرد مؤثر است. بنابراین نظام

های ارزشیابی مصوب و از  های تدریس و شیوه روش ،محتوا رسمی و صریح خود که دارای اهداف،

های درسی و آموزشی هستند که اصطالحاً  باشند واجد انواع دیگری از برنامه شده می ینقبل تعی

شوند و آثار و پیامدهای مختلفی )مثبت یا منفی( را بر  خوانده می 2یا ضمنی 1برنامه درسی پنهان

 ,Maleki) دگذارن می ها و رشد فردی و شخصیتی یادگیرندگان خود بر جای نگرش روی یادگیری،

از آنچه در برنامه درسی  غیر به های دیگری، ای به یادگیری توجه فزاینده های اخیر، در دهه. (2007

دارند که در  ریزان درسی و مربیان آموزشی اذعان می برنامه قصد شده مدنظر بوده جلب شده است.

ر ب عالوه ها، شود و این یادگیری شده یاد گرفته می های از قبل مشخص از هدف شتریب مدارس،

 ای است. های مدرسه ناپذیر فعالیت ضروری اجتناب بخش شده، های عمدی و هدایت یادگیری

های مربوط به برنامه  ها بیشتر از یادگیری که در مواردی ممکن است دوام این نوع یادگیری طوری به

از  .ودش نامیده می «برنامه درسی پنهان یا ضمنی»ها اکثراً  درسی قصد شده باشد و این نوع برنامه

به مدرسه آموزان  دانشعلق احساس ت موضوع طرفی یکی از موارد تأثیرگذاری برنامه درسی پنهان،

محیط خانواده در سن نوجوانی نسبت به محیط همساالن دارای جذابیت کمتری بوده و در  .است

ت گردان شده و به سم از محیط خانواده روی نوجوانان یابی نوجوان است، این سن که سن هویت

هایی که نوجوان به آن گرایش پیدا  ترین محیط ازجمله مهم شوند. محیط خارج از خانواده جذب می

کند محیط همساالن است.محیط همساالن چندان محیط سالمی نیست و انحرافات )از قبیل  می

                                                           
1. Hidden Curriculum 

2. Implicit 
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 (.Karcher, 2009) شود وفور یافت می مواد( در آن به مصرف جنسی، انحرافات استعمال دخانیات،

توان یافت محیط مدرسه  هایی که برای محیط همساالن در این سن می ابراین ازجمله جایگزینبن

که نیازهای اصلی نوجوان را در این سن برآورده نماید باعث ایجاد  صورتی محیط مدرسه در است.

 آموز در ازجمله نیازهای اساسی دانش شود. در نوجوانان می  1خاطر یا احساس تعلق به مدرسه تعلق

هایی برای  فرصت های استقالل فردی، موقعیت شیافزا توان به ثبات، مقاطع ابتدایی و دبیرستان می

که محیط مدرسه نیازهای اساسی نوجوان  رقابت و پذیرفته شدن در جمع دوستان اشاره کرد.هنگامی

ته و خود شود که خود را جزیی از مدرسه دانس آموز احساسی پدیدار می کند در دانش را برآورده می

 ,Rowe, Stewart, Patterson) داند را دررسیدن به اهداف مدرسه یا جامعه سهیم و مشترک می

های مدرسه سهیم  آموزانی که احساس تعلق به مدرسه داشته باشند خود را در فعالیت دانش (.2007

دن به در جهت رسیآموزان  دانشو متعهد دانسته و همین امر باعث افزایش انگیزه پیشرفت در 

یافته و تخصصی حوزه برنامه  منابع سازمان(. Morrison, 2003) دشو مدرسه میاهداف موردنظر 

درسی حاکی از آن است که در کشور ما تاکنون تالشی برای مستندسازی تأثیر برنامه درسی پنهان 

ن بر صورت نگرفته و مسائل زیادی ازجمله آثار برنامه درسی پنهاآموزان  دانشبر احساس تعلق 

هایی در جهت کاهش بار منفی این  ایجاد این آثار و ارائه پیشنهاد یچگونگ احساس تعلق به مدرسه،

مانده است.بنابراین مسئله  نشده باقی حل آثار و افزایش بار مثبت آن بر احساس تعلق به مدرسه،

آموزان  نشحساس تعلق به مدرسه  دااثر برنامه درسی پنهان مدارس بر ا اصلی این پژوهش تبین

های  منظور ارائه پیشنهاداتی در جهت کاهش آثار منفی این برنامه  و طراحی محیط به دوره ابتدایی،

احساس تعلق به مدرسه در ارتباط  تبیین اثربه این منظور فرضیه اصلی پژوهش :آموزشی بهتر است.

بین احساس ت از:عبارت اس همچنین فرضیه فرعی این پژوهش. ابعاد برنامه درسی پنهان است با

 .رابطه معناداری وجود دارد دو( بهصورت دو و ابعاد برنامه درسی )بهتعلق به مدرسه 

گریان خصوصاً جان  چند مطالعات برنامه درسی پنهان تا حد زیادی مرهون نظریات پیشرفت هر    

ادی بر که توجه زی ستا (Kilpatrick) و برخی از پیروان او همچون کیلپاتریک( Dewey) دیویی

انتشار کتاب فیلیپ  کنیل شود داشتند، کارکردهای پنهان و کل تجاربی که در مدرسه حاصل می

توان آغاز رسمی مطالعات و  تحت عنوان )زندگی در کالس( را می (Jackson,1968) جکسون

در مورد مفهوم برنامه  .(Margolis, 2001) زمینه برنامه درسی پنهان دانست تحقیقات گسترده در

 ،نامشهود ،نهان و عبارات گوناگونی همچون؛ برنامه درسی پنهان غیرمدون، الفاظ رسی پنهان،د

یا نتایج  محصوالت غیرعلمی یا غیرآکادمیک نظام آموزشی، نتایج ،نامرئی نشده، بینی شیپ ،نانوشته

 مورداستفاده شود، مانده نظام آموزشی و آنچه در مدرسه آموخته می پس فرعی نظام آموزشی،

ای از مفهوم برنامه  های ضمنی و جنبه ای از داللت هرکدام از این عبارات به مجموعه قرارگرفته است.

                                                           
1. School Connectedness 
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در متن فکری  معموالً های مدرسه، طورکلی یادگیری .به(. Giroux,1983) درسی پنهان اشاره دارند

معین های ساختاری  و ویژگی فیزیکی و اجتماعی خاصی)مدرسه( زمینه ای )کالس درس(، ویژه

 کنند که در این زمینه فکری، هایی تلقی می برنامه درسی پنهان را اغلب یادگیری گیرد. شکل می

 شود های آشکار کالس درس آموخته می طور ناخواسته و مستقل از یادگیری و اجتماعی به فیزیکی

(Noruzi,2010). درسی مانند گوردننظران و محققین حوزه برنامه برخی از صاحب (Gordon,1985)، 

 ,Dekle) کلید ،(Dixie, 2003) دیکسی، (Margolis,2001) مارگولیس ،(Eisner, 1994) زنریآ

، (Noruzi,2014) نوروزی ،(Ahmadian & Sobhani Nejad, 2013) نژاد و سبحانی انیاحمد ،(2004

عد به ب (Hosseini Yazdi,2014) یزدی ینیحس ،(Ferriter, 2009) و فریتر (Weber, 2009)وبر 

 نحوه گوردن به انواع ساختارهای فیزیکی مدرسه و کالس درس، اند. فیزیکی این برنامه توجه کرده

نور و روشنایی برانگیزش و احساسات و  تیفیک های صوتی، یا ویژگی صدا ها، چیدمان میز و نیمکت

یتر در و فر وبر ،یکسید پژوهشگرانی نیز مانند مارگولیس، پرداخته است.آموزان  دانشتصورات 

برخی  اند. پرداختهآموزان  دانشهای خود به بررسی اثر محیط مدرسه بر موفقیت تحصیلی  پژوهش

 ,Ausbrooks)آسبروکس  اند. دیگر از پژوهشگران به بعد اجتماعی برنامه درسی پنهان توجه کرده

 کینگ یچا ،(Wiki, 2008) ، ویکی(Myles & Andreon, 2001) ،و آندریون لزیما ،(2000

(Chikeung, 2008) و داگانی (Doganay, 2009 )سیلور و الکساندر (Silver & Alexander,2009)، 

های  درسی پنهان به آموخته برنامه ها معتقد بودند، آن نظران و محققین هستند. این صاحب ازجمله

سه اشاره و سایر اولیای مدرسه و نیز جو کلی مدر معلم آموز از روابطش با سایر دانش آموزان، دانش

عنوان  نظران نقش تعامالت اجتماعی بین یادگیرندگان و افراد درون مدرسه را به کند.این صاحب می

و رفتار  باورها ها، ارزش ها، نگرش یکی از ابعاد برنامه درسی پنهان مهم دانسته و معتقدند احساسات،

 گیرند. هایی است که تحت تأثیر این نوع برنامه قرار می یادگیرنده از ویژگی

در این پژوهش با رویکرد تلفیقی با استناد به پژوهش های ذکر شده به هر دو بعد برنامه درسی     

های برنامه درسی پنهان در این  مؤلفه ایم. پنهان پرداخته ولی بر بعد اجتماعی تأکید بیشتری داشته

و کارکنان  معلمان زان،آمو ظاهر دانش .2آموزان  دانش تعامالت معلم با .1پژوهش عبارت بودند از

تعامالت کارکنان  .9قوانین و مقررات مدرسه  .4آموزان  دانش باآموزان  دانشتعامالت  .3مدرسه 

محیط  .8شیوه تدریس و ارزشیابی  .7.تعامالت کارکنان مدرسه با یکدیگر 6آموزان  دانش مدرسه با

 فیزیکی مدرسه.

ربوط به برنامه درسی پنهان مشاهده شد که بندی اجمالی از ادبیات پژوهشی م در یک جمع    

ه شددهنده و آثار این برنامه ارائه  تشکیل عوامل نظرها و تحقیقات گوناگونی درباره این برنامه،

در  شده است. ها پرداخته و نگرش باورها ها، ها به بررسی اثر  این برنامه به ارزش است.در این پژوهش

به مدرسه چیست و  احساس تعلق برنامه درسی پنهان بر  شود که اثر اینجا این سؤال مطرح می
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توان  در جهت کاهش آثار منفی برنامه درسی پنهان و  هایی می شود؟ و چه پیشنهاد چگونه ایجاد می

 ارائه داد؟آموزان  دانش بت این برنامه در جهت احساس تعلق به مدرسه افزایش آثار مث

 

 پژوهششناسی  روش

 تحقیق مورد روش در بخش کمی، .ژوهش آمیخته یا ترکیبی استپ روش روش پژوهش حاضر،

ها در خصوص  در روش مقطعی گردآوری داده استفاده روش پیمایشی از نوع مقطعی بوده است.

پایه ششم ابتدایی در سال آموزان  دانشگیری تصادفی از  احساس تعلق به مدرسه از طریق نمونه

شناختی  از نوع )پژوهش پدیدار بررسی موردی انجام شد.در بخش کیفی روش 34-39 تحصیلی

 .شداستفاده  (Bazargan, 2011) بازرگان ،مصاحبهتجربه  زیست شده( 

ش شهر وپرور آموزش 3جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدارس پسرانه دوره ابتدایی ناحیه     

آماری با  برای انتخاب جامعه مدرسه هست. 33بوده که شامل  34-39سال تحصیلی  شیراز در

 3وپرورش شهر شیراز ناحیه  گیری هدفمند از بین نواحی چهارگانه آموزش استفاده از روش نمونه

معرف جامعه باشد نبود بلکه قصد آن  ای که دقیقاً .در این پژوهش هدف انتخاب نمونهشدانتخاب 

اب یک ناحیه علت انتخ .مطالعه حاصل گردد شود که درک عمیقی از مورد ای انتخاب بود که نمونه

تر اثرات برنامه درسی بر احساس تعلق به  وپرورش شیراز فهم عمیق از میان نواحی چهارگانه آموزش

شد از عمق پژوهش کاسته  ابتدایی بود.چنانچه چندین منطقه انتخاب میآموزان  دانشمدرسه 

ورش استان وپر آن بود که خود پژوهشگر شاغل در اداره کل آموزش 3.دلیل انتخاب ناحیه شد می

وپرورش داشت به این نتیجه رسید که در این  فارس بوده و با شناختی که محقق از نواحی آموزش

بنابراین با توجه به  منطقه معلمان و اولیای مدرسه باتجربه و باسابقه باال مشغول به خدمت هستند.

تری  اطالعات کامل توانست این منطقه می مدارس اهداف تحقیق در رابطه بااحساس تعلق به مدرسه،

علت انتخاب دوره دوم مقطع ابتدایی برای پژوهش از یکسو آن بود  را در اختیار پژوهشگر قرار دهد.

 از گذارد، های تحصیلی براحساس تعلق می که برنامه درسی پنهان تأثیرات خود را در طول سال

تحت تأثیر  شتریب ند،گیری هویت قرار دار این مقطع که در مرحله شکلآموزان  دانشسوی دیگر 

گیری  برای انتخاب پایه تحصیلی با استفاده از روش نمونه گیرند. محیط اجتماعی مدارس قرار می

 (ششم و پنجم های چهارم و های مختلف دوره دوم مقطع ابتدایی )شامل پایه پایه هدفمند از میان

 از اطالعات این بود که بعد ترین منبع عنوان مهم علت انتخاب پایه ششم به پایه ششم انتخاب شد.

تأثیر برنامه درسی پنهان بااحساس تعلق  نیبنابرا شوند، وارد مقطع متوسطه اول میآموزان  دانشآن 

رفته روش ر کا از طرفی با توجه به اینکه در پژوهش حاضر روش به گرفته است. به مدرسه شکل

انستند در مصاحبه و جواب دادن سؤاالت تو پایه  ششم ابتدایی میآموزان  دانشآمیخته بود بنابراین 

، با روش نمونه گیری ها باشند. برای انتخاب نمونه دیگر پایهآموزان  دانشتر از  نامه موفق پرسش
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پس از انتخاب هر  از میان فهرست مدارس انتخاب شد. غیردولتی، مدارس دولتی و تصادفی ساده

انتخاب  شد. عنوان نمونه نهایی انتخاب می هصورت تصادفی ب به ششمهای پایه  مدرسه یکی از کالس

آمد، ادامه پیدا می کرد.در پایان پژوهش  دست نمی که پس از آن اطالعات جدیدی به نمونه تا جایی

 به توجه با مدرسه غیر دولتی به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شده بودند.3مدرسه دولتی و 9

 مستقیم ةنمونه رابط نمودن مشخص بود، کیفی قیقیتح روش پژوهش، این اصلی تحقیق روش که این

 است معتقد پاتون. نداشت وجود ای شده تدوین قبل از قواعد و داشت محقق قضاوت و گیری تصمیم با

 ازآن پس که موردی) زائد مورد به رسیدن تا که است این کیفی تحقیق در گیری نمونه لا هاید شیوه که

 دهیم ادامه موارد انتخاب به ، (است شده اشباع اطالعات نوعی به و آید نمی دستبه جدیدی اطالعات

(Bazargan, 2011). پیش از تعداد ،غیررسمی گفتگوهای نوع از مصاحبه جهت نمونه حجم 

 گفتگو مدرسه مدیر و معاونان و معلمان همه با تقریباً شد می تالش مدرسه هر در .نبود ای شده تعیین

 اضافی اطالعات دریافت به پژوهشگر نیاز به بستگی نیز مصاحبه موردان آموز دانش تعداد .گیرد صورت

 48 مصاحبه برای نهائی نمونه حجمنهایت  د که درنبو ای شده تعیین پیش از تعداد و بود متفاوت

 8نبز  برای مشاهده تعداد نمونه موردپژوهش .بود ها تا اشباع کامل داده مدرسه 8 از آموز دانش

در بخش کمی نیز  و بوده است34-39مشاهده از ابتدا تا انتهای سال تحصیلیطول مدت  مدرسه و

آموز انتخاب شده و  دانش 171صورت تصادفی  مدرسه که مورد مشاهده قرا گرفته بودند به 8از بین 

 پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه را تکمیل نمودند.

روش تحقیق مورداستفاده از  آوری اطالعات متناسب با ماهیت موضوع پژوهش و برای جمع    

 ابزارهای زیر استفاده شد:

شده مشاهده سنج  بندی های درجه فرم -2و وات  یبت پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه بری، -1

شده و روش گفتگوهای  مصاحبه با روش سؤاالت استاندارد -3نگاری  با مقیاس لیکرت و روش واقعه

 غیررسمی.

س سنج برنامه درسی پنهان با  طیف لیکرت از مبانی نظری و نظر برای ساختن و روایی مقیا    

شده در چهار  ریزی درسی و روانشناسان تربیتی استفاده شد و سپس ابزار ساخته متخصصان برنامه

آن روش ضریب آلفای کرونباخ برای تعین پایایی  از  پس .شدصورت مقدماتی اجرا  نوبت به

بود سپس ابزار برای  0778که ضریب آلفای کرونباخ آن  شداده سنج برنامه درسی پنهان استف مقیاس

برای تعیین پایایی پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه از روش ضریب آلفای  .شداجرای نهایی آماده 

 .بود 0780کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 
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در بخش  (:اطالعات در بخش کمی پژوهش جمع آوری ابزارهای) ها داده و اطالعات گردآوری روش

 (Brew,Beatty,Watt,2004) وات ،یبت بری،تعلق به مدرسه پرسشنامه احساس کمی این پژوهش از 

 .شداستفاده 

صوت جمالت مثبت در مقیاس لیکرت)از  و وات به یبت توسط بری، 2004این پرسشنامه در سال     

نیز توسط بتی و  2009پرسشنامه مذکور در سال  ه است.مخالفم( طراحی شد موافقم تا کامالً کامالً

 .بری مورد تجدید نظر قرار گرفته است

ه بررسی روایی و پایایی ب )(Makkian,Kalantargooshe, 2014)در ایران مکیان و کالنتر کوشه     

 آموز دانش 200)دبیرستانی دختر و پسرشهر تهران آموزان  دانشنفر از  390بر روی این پرسشنامه 

. نسخه شدپرداختند.  در ابتدا پرسشنامه از انگلیسی به فارسی ترجمه  (دختر آموز دانش 190 و پسر

فارسی شده آن در اختیار چند تن از اساتید دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه 

نگلیسی در نظرات ایشان برای ترجمه از فارسی به ا طباطبایی قرار گرفت که پس از اعمال نقطه

اختیار یک مترجم قرار کرفت. نسخه اصلی با نسخه ترجمه شده به انگلیسی مقایسه و دوباره نیز 

 . شدموارد مورد نیاز اصالح 

که در برآورد  مدرسه از ضریب آلفای کرونباختعلق به  بررسی پایایی پرسشنامه احساس منظور  به    

 80/0ه شد. ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه استفاد رود کار می همسانی درونی پرسشنامه به

 طور مفصل به تجزیه و تحلیل اطالعات پرداخته شده است. به کمی در بخش نتایج آمد.دست  به

 زیر ابزارهای از در بخش کیفی پژوهش موضوع ماهیت با متناسب اطالعات آوری جمع برای    

 د:ش استفاده

 سؤاالت روش با مصاحبه. 2 نگاری واقعه روش و سنجمشاهده شده بندی درجه های برگه. 1

 .غیررسمی گفتگوهای روش و استانداردشده
 

 اهدهشم

 و درس های کالس مستقیم مشاهده اطالعات آوری جمع ابزار ترین اصلی و ترین مهم  حاض پژوهش در

 مطالعه و  (1334ماه آبان 7 تا مهر 9 از ) روز 32 مقدماتی مطالعه در مشاهده مدت طول .بود مدرسه

 کامل مشاهده گر عنوان به  ابتدا در پژوهشگر .بود1339از اواسط آبان تا اواخر اردیبهشت سال   صلیا

 و کند جلب خود به راآموزان  دانش اعتماد تا کرد می صرف را زیادی زمان و شد می حاضر مدارس در

 در محقق نقش مشاهده دوره طول در.دهد نشان دوستانه و تهدیدآمیز غیر فرد عنوانبه را خود

 .بود کنندهشرکت گر مشاهده عنوانبه یا و کامل کننده شرکت عنوانبه یا بود یافته حضور که مدارسی

 و نشست می کالس آخر در نیمکتی روی در گرمشاهده توصیفی مرحله یعنی مشاهده، اول مرحله در

 و برخورد چگونگی حاوی اساساً هاتیادداش .دادمی انجام کالس  تتعامال از مفصلی بردارییادداشت

س کال در معلم مدیریت و داری کالس های شیوه ،، معلم های صحبت ،آموزان دانش با معلم تعامل
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 به مختلف جهات در گرمشاهده و بود کلی آنها قلمرو و غیرمتمرکز مشاهدات مرحله این در .دبو

 پدیده های ویژگی میدانی های دداشتیا مرور از پس .پرداختمی مدرسه و درس هایکالس مشاهده

 و شد تر مشخص مقدماتی، مطالعات به توجه با و تحقیق هایسؤال و اهداف به توجه با پژوهش مورد

 شد معطوف هاویژگی از محدودتری دامنه درباره تری عمیق اطالعات آوریجمع به پژوهشگر توجه

 به که خاصی ایزاج از خود درک تعمیق و شپاالی به گر مشاهده تمرکز انتخاب، یابعد   مرحله در.

 هر و درس کالس  هر در شده مشاهده های داده. شد معطوف ترند اساسی تجربی یا نظری لحاظ

 های یافته که زمانی تا یعنی شد می آوری جمع همچنان نظری اشباع به پژوهشگر رسیدن تا مدرسه

 شدن مشخص از پس مشاهدات کردن منظم برای .بود قبل های یافته تکرار اساساً ،شده آوری جمع تازه

 بندی درجه مقیاس با سنج مشاهده های فرم  رفتاری، های شاخص و مربوط ای مشاهده متغیرهای

 معلم رفتارهای تمام پژوهشگر پیوسته، ثبت روش از استفاده با اولیه مشاهدات در .شد ساخته لیکرت

 که چیزی هر آن در که نوشت می زمانی کارنامه یک و دکرمی ثبت درس کالس در راآموزان  دانش و

 به بیشتر پژوهشگر مرحله این در. شدمی ثبت داد،می رخ درس کالس مانند خاص موقعیت یک در

 داشت، بیشتری ارتباط پژوهش لهأمس با کهد کرمی توجه ایزمینه هایویژگی و رویدادها از دسته آن

 تعریف به توجه با هاداده مناسب محتوای تحلیل نظام کی ه وکرد  مطالعه را هاکارنامه این سپس 

 را نظام این در شده ثبت رفتارهای و آورد وجود به مستقل متغیر عنوانبه پنهان درسی برنامه مفهومی

 شدند مشخص آنها رفتاری هایشاخص و مربوط ایمشاهده متغیرهای آنکه از پس ه کرد بندیطبقه

 نظر در آن برای نیز لیکرت بندی درجه مقیاس یک ضمناً . اختس سنج مشاهده فرم یک پژوهشگر

 .فته شدگر کاربه بعدی مشاهدات در را شده ساخته فرم و مشاور راهنما اتیداس نظر با . گرفت

  

 بندیدرجه مقیاس و نگاریواقعه روش به مشاهده پایانی و یئروا تعیین

 درسی برنامه مفهومی تعریف ابتدا .داد  صورت را زیر اقدامات مشاهدات، یئروا افزایش برای پژوهشگر

 انتزاعی مفهوم. کرد مشخص را خود مشاهدات هدف تعریف این به توجه با .گرفت نظر در را پنهان

 پژوهش در را برنامه این تشخیص هایشاخص و آورد در دقیق و عینی صورتبه را پنهان درسی برنامه

  بخش در .گیرد قرار مشاهده مورد باید خصایصی یا و رهارفتا نوع چه که شود مشخص تا کرد تعیین

 یک تنها واقعه ثبت موارد از یک هر. شد ثبت بود افتاده انفاق آنچه از واقعی توصیفی نگاری،واقعه

 دهندهنشان پژوهشگر نظر به که شد  ثبت نگاریواقعه گزارش در هاییویژگی ده و ش شامل را واقعه

 برای نگاریواقعه روش در. بودآموزان  دانش احساس تعلق به مدرسهدر  پنهان درسی برنامه نقش

 و معلم تعامل های شیوهآموزان  دانش احساس تعلق به مدرسه بر پنهان درسی برنامه نقش  بررسی

 هایشیوه معلم، توسط کالس مدیریت های شیوه ،آموزان دانش عملکرد به نسبت او های واکنش

 یکدیگر، با مدرسه کارکنان تعامالت ،آموزان دانش با مدرسه کارکنان یرسا و معاونان مدیر، تعامل
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 فیزیکی محیط وآموزان  دانش باآموزان  دانش تعامالت ،آموزان دانش با مدرسه کارکنان تعامالت

 نظر از که پرداخت  مواردی ثبت به گر مشاهده ، مشاهدات این در .گرفت  قرار مشاهده مورد مدرسه

 این ضمناً .تداش مدرسه به نسبتآموزان  دانش تعلق احساس بر غیرمستقیم و ممستقی ثیرأت وی

 زمان تدریس، زمان مثلطور  به. گرفت قرار مشاهده مورد متفاوت های موقعیت و زمان در رفتارها

 و  معلمان استراحت اوقات در حتی و شناختی پرسش یا و وکتبی شفاهی  هایآزمون گرفتن

 در مهم موارد و گرفت قرار مشاهده مورد ...بازی زمین و بدنی تربیت هایتساع در وآموزان  دانش

 مورد هایویژگی از یک هر سنجمشاهده های فرم یئروا افزایش برای. شد ثبت نگاریواقعه گزارشات

 مختلف ابعاد .شد مشخص باشند مشاهده قابل مستقیماً که رفتارهایی صورتبه و روشن طوربه مطالعه

 سؤال و اهداف جزء که شد انتخاب هاییویژگی تنها. شد تعریف مشاهده قابل و عینی صورتبه رفتارها

 . شد تعریف زیر صورتبه بررسی مورد رفتار هایدرجهسپس . بود پژوهشی های

 اوقات اکثر .مشاهده جلسات تمام در یعنی 9 = همیشه :بررسی مورد افراد مدرسه اجتماعی محیط در

 بعضی مشاهده، جلسات از نیمی در حداقل یعنی 3 = معموالً. مشاهده جلسات بیشتر در یعنی 4=

  .دادند نشان را رفتار این بار دو یا یک یعنی 2 = ها وقت

  .اند نداده نشان را رفتار این مشاهده جلسات طول در یعنی 1 = ندرت به

 4 = متوسط االیب. خوب بسیار سطح در بررسی مورد کیفیت یعنی 9 = عالی: فیزیکی محیط در

 سطح در یعنی 2 = متوسط زیر متوسط، سطح در یعنی 3 = متوسط متوسط، از باالتر سطح در یعنی

 . داشت قرار بررسی مورد مدارس به نسبت وضعیت ترین پایین در یعنی 1 = ضعیف ،متوسط زیر

 و متخصصان از نفر چند و راهنما استاد را هافرم سنج،مشاهده هایفرم تنظیم و تهیه از پس    

 ییدأت را آنها روائی و ه نمود بررسی پرورشی شناسی روان و درسی ریزیبرنامه  دکتری دانشجویان

 با .گرفت صورت ها فرم در اصالحاتی و شد اضافه یا و حذف ها عبارت از برخی ایشان نظر با .کردند

س تعلق به مدرسه بر احسا پنهان درسی برنامه اثر بررسی منظوربه تحقیق هدف به توجه

 باز سؤاالت روش دو با مصاحبه از مشاهده، بر عالوه پژوهش هایسؤال به پاسخگویی وآموزان  دانش

 مورد  سی کهدر هایکالس ها در و مصاحبه شد. استفاده غیررسمی گفتگوهای روش و شده استاندارد

 ورود از پس هفته یک لحداق هامصاحبه ضمناً .انجام پذیرفت بود فتهگر قرار پژوهشگر مشاهده

 درسی برنامه عملیاتی و مفهومی تعریف به توجه با. گرفتمی صورت مدرسه محیط به پژوهشگر

 استاندارد باز سؤاالت روش از استفاده مصاحبه برای روش بهترین تحقیق پیشینه به توجه با و پنهان

 حاضر پژوهش موقعیت در نندهکشرکت گرمشاهده فرد عنوان به خود پژوهشگر که جا آن از .بود شده

 در کنندگان شرکت برای توانستمی غیررسمی گفتگوهای روش از استفاده مواقع برخی در بود

 و سؤاالت شدن آماده از پس. سازد ترآسان را مصاحبه جریان و کند جلوه آمیزمخاطره کمتر مصاحبه

 هایمصاحبه انجام زمان .شد امانج مقدماتی هایمصاحبه  نظران صاحب نظر طرفاز آن روائی ییدأت
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 انتخاب از پس که بود صورت بدین( گروهی) همصاحب انجام نحوه. بود 1334آذر 9تا آبان 17 مقدماتی

با نگرش  آموزان  دانش از نفر3 دش می خواسته مدرسه هر  آموزشی معاون و مدیر از مدرسه تصادفی

 تحصیل ششم پایه در که را مدرسه تر آنبا تعلق کمآموزان  دانش از نفر 3 ومثبت تر به مدرسه 

 در مصاحبه شروع از پیش پژوهشگر .ندنک احضار مصاحبه برای گروه دو در جداگانه طوربه کردند می

 برقرار دوستانه ای رابطهآموزان  دانش با کردمی تالش و کرد می معرفی را خود غیررسمی مکالمه یک

 .ساخت می مطمئن ها پاسخ کامل بودن محرمانه از را آموزان دانش و بیان را مصاحبه از هدف .کند

 آنهاآموزان  دانش میان تعامل ها مصاحبه گونه این در که بود آن گروهی شیوه به مصاحبه انتخاب علت

 فردی مصاحبه انجام صورت در بود ممکن که کردمی ترغیب عقایدی و ها دیدگاه احساسات بیان به را

 رایج زبان و  فرهنگ ازآموزان  دانش با مصاحبه زمان در کرد می تالش شگرپژوه. ننمایند اظهار را آنها

 اطالعات به نسبت گرمصاحبه .شود حاصل تریصمیمانه جو تا کند استفاده پسرآموزان  دانش بین

 تمام. کردمی بردارییادداشت رفتارها این از و بوده حساس نیز شوندگانمصاحبه غیرکالمی

 گر مصاحبه از آموزی دانش که مواقعی از غیر به شد می ضبط نوار روی بر مقدماتی های مصاحبه

 اولیه های مصاحبه در صوت ضبط وجود .کند خاموش را ضبط رویدادی، بیان برای کرد می درخواست

 حالت تر به مدرسه( با نگرش منفیآموزان  دانش خصوصاً)آموزان  دانش برای ها، داده ضبط و ثبت برای

 آیا که کردندمی سؤال پژوهشگر از بار چندین مصاحبه انجام طول در را آنها و تداش تهدیدآمیز

 در گرمصاحبه ضمناً خیر؟ یا شود می داده آنها معلمان یا و  معاونان یا مدیر به شده ضبط نوارهای

 های کالس در پژوهشگر حضور بدون که یافت دست واقعیت این به مقدماتی هایمصاحبه انجام طول

  .کرد اکتفا هامصاحبه های یافته به تواننمی دقیق مشاهدات انجام بدون و مدرسه و درس

 باز االتؤس- ی بغیررسم گفتگوهای -الف . گرفت صورت روش دو با اصلی های مصاحبه    

  .شده استاندارد

 طبیعی تعامل یک در خودجوش االتؤس طرح مبنای بر غیررسمی گفتگوهای طریق از ها مصاحبه    

 ضمناً .گرفتمی صورت معلمان وآموزان  دانش مداوم مشاهده یک از جزئی عنوانبه که نجام پذیرفتا

 هایکالس در یا و راهرو در یا و معلمان دفتر در و تفریح زنگ ساعات در بیشتر معلمان با مصاحبه

 حداکثر آن مدت طول و نآقر و هنر ورزش، کالس مانند شدمیبود انجام  فراهم مکانا این که درسی

 .باشند داشته غیبت معلمان که گرفتمی صورت هایی زمان درآموزان  دانش با مصاحبه. بود دقیقه 19

  .پذیرفتتفریحی که یک روز کامل به طول انجامید صورت  – علمی اردوهای در نیز مصاحبه از برخی

های  ، آنها دیدگاهآموزان دانشپس از طرح دوستی مصاحبه گر با معلمان و  ها دلیل انجام مصاحبه به

گر  که مصاحبه ن دلیل آ در مصاحبه با روش گفتگو های غیررسمی به. داشتند واقعی خود را ابراز می

ها با  گاهی نیز مصاحبه .بوداالت با توجه به مشاهدات شکل گرفته ؤگر هم بود، متن س خود مشاهده

االت از قبل تعیین ؤفرمت کلی سگرفت در این روش  می انجاماالت باز استاندار شده ؤروش س
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های درس و مدرسه بود بسیاری  ترین ابزار پژوهشگر مشاهده از کالس که مهم با توجه به این. شد می

 .دش االتی که با روش سواالت باز استاندارد شده تدوین شده بود ضمن مشاهده پاسخ داده میؤاز س

ها هم  در مصاحبه شد. که در مشاهدات ثبت می هایی بود یافته یا رد ییدأاین هدف از مصاحبه تربناب

ها از  گر در طول مصاحبه مصاحبه شد. های بسته پاسخ استفاده  الؤهای باز پاسخ و هم از س الؤاز س

 .کرد میاستفاده  متداول است ةهای مشاور فنونی که معموالً در مصاحبه

 .ها استفاده شد تفسیری داده های مصاحبه به روش کیفی از تحلیل جهت تجزیه و تحلیل داده    

ال و ؤسپس هر س دها مورد پژوهش را تلفیق و یک پایگاه اطالعاتی تشکیل دا پژوهشگر کلیه داده

ها  الؤکه س نمودهایی را تدوین  مقولهپژوهشگر در مرحله بعد  .های آن را در یک بخش قرار داد پاسخ

 .گذاری  شد ها نشانه ن شده در داخل بخشهای تدوی مقوله د.ها در درون آنها قرار گرفتن و پاسخ

گذاری شده  هایی را که تحت یک مقوله نشانه ها تمام بخش گذاری کلیه بخش پژوهشگر پس از نشانه

ها پرداخت و این عمل آن قدر تکرار  شد  پس به مقایسه و اصالح مقولهس هدر کنار هم قرار داد ودندب

در مرحله آخر نتایج استخراج شد و  .بخشی منتهی شد بندی به یک نتیجه رضایت تا سرانجام مقوله

پژوهشگر برای تعیین روائی و پایانی مصاحبه پس از  .ها صورت گرفت گیری از متن مصاحبه نتیجه

های مصاحبه را با  الؤس (های اینترنتی معتبر ها، مقاالت و سایت کتاب، رساله)مطالعه منابع مختلف 

برنامه درسی پنهان، در نظر گرفتن اهداف پژوهش  های فهؤلم توجه به تعریف مفهومی و عملیاتی

به  ریزی درسی های برنامه االت با متخصصان رشتهؤپس از تهیه فهرست س. نمودتهیه و تنظیم 

ها و  برای اطمینان از صحت انجام مصاحبه پذیرفت.صورت حضوری مشورت شد و اصالحاتی صورت 

صالحیت  .ها توسط پژوهشگر صورت گرفت تر همه مصاحبه گیری مطمئن اعمال روند یکسان و نتیجه

شوندگان و  ها و توانائی وی در ایجاد رابطه مطلوب با مصاحبه ای پژوهشگر در انجام مصاحبه حرفه

های درس و مدرسه و مشاهده رفتارها و تعامالت افراد با یکدیگر در محیط از دالیل  حضور در کالس

 .بود ها ی و پایانی مصاحبهئیید رواأت

 

 ی پژوهشها یافته

 .رابطه معناداری وجود داردتعلق به مدرسه  احساس : بین ابعاد برنامه درسی پنهان با1فرضیه 

برای بررسی فرضیه فوق ابتدا به بررسی معنادار بودن مدل رگرسیونی و نوشتن مدل مناسب و     

 پردازیم. دار می ابر اساس ضرایب رگرسیونی معن تأییدمورد 

 معنادار بودن رگرسیونآزمون 

با توجه به آماره فیشر  ANOVA)تحلیل واریانس(  برای بررسی معنادار بودن رگرسیون از آزمون

متغیر مستقل با متغیر وابسته با  8دار بودن رگرسیون چندگانه  با  شود که فرض معنی استفاده می

ودن رگرسیون به بررسی جدول دار ب اقبل از بررسی معن .صورت زیر است مدل رگرسیونی بهتوجه به 
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 شود. چندگانه برای رگرسیون چندگانه پرداخته می Rمقدار 

 باشد. دار نمیامدل رگرسیون  برازش شده معن

 باشد. دار می امدل رگرسیون  برازش شده معن

 شده: بینی مدل رگرسیونی پیش

 معلمان آموزان، ر دانش)ظاه 2βآموزان( +  دانش )تعامالت معلم با β  +1β 0=احساس تعلق به مدرسه

 β 9)قوانین و مقررات مدرسه(+  β 4آموزان( +  دانش باآموزان  دانش)تعامالت  3β و کارکنان مدرسه(+

)شیوه  7β)تعامالت کارکنان مدرسه با یکدیگر(+  6βآموزان(+  دانش )تعامالت کارکنان مدرسه با

 (ساختار فیزیکی) 8βتدریس و ارزشیابی(+ 

 
 گانهچند R (:1)جدول 

 ضریب

 همبستگی

 چندگانه

 
 

ضریب 

 تعیین

 
 

 برآورد شده استاندارد خطای  یافته تعدیل تعیین ضریب

439/0  13/0  168/0  18/0 

 

 439/0ضریب همبستگی چندگانه برابر با  مقدار در جدول فوق برای رگرسیون برازش شده،    

در  باشد. با متغیر وابسته می دهنده همبستگی متوسطی بین مجموعه متغیر مستقل نشان که است

درصد از کل تغییرات واریانس متغیر  13دهد  که نشان می است 13/0ادامه مقدار ضریب تعیین 

 .وابسته به متغیر مستقل استاحساس تعلق به مدرسه 

 
 (ANOVA) تحلیل واریانس (:2) جدول

  درجه آزادی  مجموع مربعات  منبع تغییرات
میانگین 

 مربعات
  Fمقدار 

 سطح

 داری امعن

 001/0  949/2  084/0  8  670/0  رگرسیون

  033/0  162  328/9  ها باقیمانده
 

 
 

    170  337/9  کل
 

 
 

 

داری این آزمون به بررسی  ایا فیشر و مقدار سطح معن Fبا توجه به مقدار آماره ( 2)در جدول     

این داری  اکه مقدار سطح معن ه به اینبا توج شود. معنادار بودن رگرسیون چندگانه پرداخته می

 شود، نتیجه فرض معنادار بودن مدل رگرسیون برازش شده رد نمی در درصد است 9آزمون کمتر از 

 .ب استمدل رگرسیون خطی چندگانه مناس یعنی

 ( آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون:2-ب
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 ستقل در مدل رگرسیونضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای متغیرهای م (:3)جدول 

  مدل

 استاندارد نشده ضرایب
 
 

 ضرایب

 استانداردشده

 
 

 

 tمقدار 

 
 

 

سطح 

 داری امعن

برآورد 

 ضریب

خطای 

 استاندارد

 431/0 093/9  مقدار ثابت
 

-  738/11  001/0 

 001/0  797/1  192/0  090/0 194/0  آموزان دانش با معلم تعامالت

کارکنان  و معلمان آموزان،انشد ظاهر

 مدرسه
 033/0- 039/0  031/0-  128/1-  261/0 

 001/0  261/0  164/0  117/0 131/0  آموزان دانش آموزان با دانش تعامالت

 001/0  642/2  320/0  128/0 339/0  مقررات مدرسه و قوانین

 با مدرسه کارکنان تعامالت

 آموزان دانش
 176/0 132/0  184/0  341/1  001/0 

 813/0  -223/0  -017/0  040/0 -003/0  با یکدیگر مدرسه کارکنان تعامالت

 001/0  370/1  198/0  096/0 111/0  و ارزشیابی تدریس شیوه

 001/0  141/1  201/0  070/0 180/0  ساختار فیزیکی

 

دهد که با  ان میمقادیر ضرایب رگرسیونی متغیرهای تأثیرگذار بر متغیر وابسته را نش (3)جدول     

ها  داری آن امتغیرهایی که سطح معن داری این آزمون مشخص است امعنو سطح  tتوجه به آماره 

تعامالت  -آموزان دانش )تعامالت معلم با گیرند در مدل رگرسیونی قرار می است 09/0کمتر از 

-آموزان دانش ه باتعامالت کارکنان مدرس -قوانین و مقررات مدرسه -آموزان دانش باآموزان  دانش

 .(ساختارفیزیکی -شیوه تدریس و ارزشیابی

دهد که در یک مدل رگرسیونی چندگانه احساس تعلق به مدرسه  مدل رگرسیونی  نشان می    

 اینکه تغییر یک انحراف استاندارد تعامالت معلم با گرید ،است 093/9یر متغیرهای مستقل بدون تأث

 شود، حراف استاندارد در متغیر احساس تعلق به مدرسه میان 194/0باعث تغییر آموزان  دانش

 131/0 باعث تغییرآموزان  دانش باآموزان  دانشتعامالت تغییر یک انحراف استاندارد در  نیهمچن

همچنین تغییر یک انحراف استاندارد در  شود. انحراف استاندارد در احساس تعلق به مدرسه می

شود و  انحراف استاندارد در احساس تعلق به مدرسه می 0 /339 باعث تغییرمدرسه  قوانین و مقررات

 176/0باعث تغییر آموزان  دانشنیز تغییر یک انحراف استاندارد در تعامالت کارکنان مدرسه با

همچنین تغییر یک انحراف استاندارد در شیوه  شود. انحراف استاندارد در احساس تعلق به مدرسه می

شود و نیز  انحراف استاندارد در احساس تعلق به مدرسه می 111/0ییر تدریس و ارزشیابی باعث تغ

انحراف استاندارد در احساس 0 /180تغییر یک انحراف استاندارد در ساختار فیزیکی باعث تغییر 

 شود. تعلق به مدرسه می

 ( بیشترین تأثیر مثبت را بر320/0) متغیر قوانین و مقررات مدرسه با ضریب استاندارددر ادامه     

 با ضریب استانداردآموزان  دانش متغیر وابسته داشته است و همچنین متغیر تعامالت معلم با
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 متغیر احساس تعلق به مدرسه رادارد. ( کمترین تأثیر مثبت بر192/0)

 صورت زیر نوشت: توان مدل رگرسیونی استاندارد را به با توجه به جدول فوق می    

/ + )تعامالت 131/ + )تعامالت معلم بادانش آموزان( 093/9194احساس تعلق به مدرسه =    

/+  )تعامالت کارکنان مدرسه 176 / +  )قوانین و مقررات مدرسه(339 آموزان( دانش باآموزان  دانش

 /+  )ساختار فیزیکی(180/+ )شیوه تدریس و ارزشیابی(111آموزان( دانش با

رابطه  دو( صورت دوبه و ابعاد برنامه درسی )به  احساس تعلق به مدرسه بین: 1 فرضیه فرعی

 .معناداری وجود دارد

و ابعاد برنامه   خواهیم بررسی کنیم رابطه معناداری بین احساس تعلق به مدرسه در این مورد می *

برای این  نه.هم تأثیرگذار هستند یا  اصطالح دیگر بر روی وجود دارد یا بهدو(  صورت دوبه درسی )به

کنیم که برای بررسی از  را بررسی میبر ابعاد برنامه درسی   احساس تعلق به مدرسه ریتأث منظور،

 کنیم. مقدار ضریب همبستگی پیرسون استفاده می

در جامعه و ابعاد برنامه درسی   ضریب همبستگی واقعی پیرسون بین احساس تعلق به مدرسه    

های زیر را از  که متغیرهای موردمطالعه کمی است لذا بایستی فرضآماری موردبحث با توجه به آن

 :ون به شرح زیر استهای آزم طریق آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار دهیم.فرض

بوده و فرض یک به معنای وجود رابطه   Yو  Xفرض صفر به معنای عدم رابطه بین دو متغیر 

 :فر در مقابل فرض یک به شرح زیر استفرض صقاعده آزمون  .دار بین دو متغیر استامعن

 پذیریم.باشد فرض  صفر را رد و فرض  یک را می  09/0داری آزمون کمتر از  نااگر سطح مع

 آموزان، داری دو مؤلفه ظاهر دانشاسطح معن مقدار شود، مالحظه می (4) طور که در جدول همان    

 احساس تعلق به مدرسهسه با یکدیگر در ارتباط با و کارکنان مدرسه و تعامالت کارکنان مدر معلمان

کنیم و فرضیه یک را  مطابق قاعده آزمون همبستگی پیرسون فرض صفر را رد نمی لذا /،09 بیشتر از

 احساس تعلق به مدرسهرابطه معناداری )همبستگی معنادار( بین دو مؤلفه فوق و  یعنی پذیریم، نمی

 وجود ندارد.

 لذا / است،09کمتر از  تعلق به مدرسه های دیگر بااحساس داری مؤلفه اولی مقدار سطح معن    

 یعنی پذیریم، کنیم و فرضیه یک را می مطابق قاعده آزمون همبستگی پیرسون فرض صفر را رد می

تعلق به  های دیگر برنامه درسی پنهان بااحساس رابطه معناداری )همبستگی معناداری( بین مؤلفه

ها قوانین و مقررات مدرسه دارای بیشترین ارتباط بااحساس  در بین رابطهوجود دارد که  مدرسه

دارای کمترین ارتباط بااحساس تعلق به مدرسه آموزان  دانش تعلق به مدرسه و تعامالت معلم با

 باشند. می
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های  برنامه درسی پنهان  و مؤلفه  آزمون همبستگی پیرسون بین احساس تعلق به مدرسه(: 4)جدول 

 دو( صورت دوبه )به
 مقدار  به مدرسه تعلق احساس  متغیر

  آموزان دانش با معلم تعامالت
 269/0  ضریب همبستگی

 009/0  داری امعن سطح

  کارکنان مدرسه و معلمان آموزان،دانش ظاهر
 -067/0  ضریب همبستگی

 748/0  داری امعن سطح

  آموزان دانش آموزان با دانش تعامالت
 230/0  ستگیضریب همب

 009/0  داریامعن سطح

  مقررات مدرسه و قوانین
 420/0  ضریب همبستگی

 001/0  داری امعن سطح

  آموزان دانش با مدرسه کارکنان تعامالت
 301/0  ضریب همبستگی

 001/0  داریامعن سطح

  با یکدیگر مدرسه کارکنان تعامالت
 -034/0  ضریب همبستگی

 243/0  داری امعن سطح

  و ارزشیابی تدریس شیوه
 323/0  ضریب همبستگی

 001/0  داری امعن سطح

  ساختار فیزیکی
 369/0  ضریب همبستگی

 001/0  داری امعن سطح

 

منظور بررسی وضعیت برنامه درسی پنهان مدارس و اثر آن بر احساس تعلق به مدرسه عالوه بر  به    

ها با استفاده از رویکردهای  ها و مصاحبه های حاصل از مشاهده هتحلیل کمی به تحلیل کیفی یافت

بدین منظور اثر هر مؤلفه  شده است. های روانشناسی یادگیری پرداخته برنامه درسی پنهان و نظریه

های تشخیص این برنامه در پژوهش حاضر بر  دهنده برنامه درسی پنهان با توجه به شاخص تشکیل

 بررسی قرارگرفته است. طور جداگانه مورد احساس تعلق به مدرسه به

گیری برنامه  در شکلآموزان  دانش درزمینه تاٍثیر تعامل معلم با: آموزان دانش تعامالت معلم با .1

، (Ausbrooks, 2000) آسبروکس  ،(Jackson, 1968) نظرانی چون جکسون رسی پنهان صاحبد

  & Smith) مونتگومریاسمیت و (، Livessey & Lawson,2008)لیوسی واالسون 

Montgomary,2008)، محمدی  مهر(Mehrmohammadi, 2002 ،)یملک (Maleki, 2007)، نوروزی 

(Noruzi, 2010) های حاصل از تعامالت موجود در مدرسه با  تحلیل کیفی یافته نظر داشتند. اتفاق

 اسی پرورشی انجام شد.شن پردازان حوزه روان نظران و برخی از نظریه استفاده از نظریات این صاحب

دوسویه بودن تعامالت بین  شاهد کرده است، گونه که ملکی اشاره پژوهشگر در مشاهدات خود همان

تعامالت منفی آموزان  دانش ی که معلمین بایها ترتیب که در کالس بدین بود.آموزان  دانشمعلم و 

برای آموزان  دانشو ترساندن  خرتمس ،سرزنش و تحقیر، نیتوه ،مهیجر های تنبیه، داشتند و از شیوه
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کردن  تمسخر نیز با انجام ندادن تکالیف درسی،آموزان  دانشکردند  ها استفاده می کنترل رفتاری آن

العمل نشان  عالقگی به درس و خود شخص معلم عکس دادن بی نشان کردن، یلجباز معلمان،

حساس منفی و ناخوشایندی های خود نیز نسبت به تعلق به مدرسه  ا دادند و در مصاحبه می

و از طریق فرایند آموزان  دانشاز دیگر مواردی که در ایجاد تعامالت منفی بین معلم و  داشتند.

 شد رفتار معلمان با میآموزان  دانشتعلق به مدرسه توسط  سازی کالسیک باعث احساس عدم شرطی

های مستبدانه  کرد: استفاده از سبک توان موارد زیر را ذکر این رفتارها می ازجمله است،آموزان  دانش

سالم یا احوالپرسی معلم  عدم در کالس،آموزان  دانشمحدودیت زیاد برای  اعمال برای اداره کالس،

آموزی  دانش 6طور نمونه  در مدرسه کد  به و عدم وجود شور و شوق معلم در کالس.آموزان  دانش با

تنها من که خیلی از  گیر است نه ما خیلی سختآید زیرا معلم  گوید: من از درس هنر بدم می می

خواهد که نقاشی بکشیم و با  دیگر او را دوست ندارند معلم هنر  ما مدام از ما میآموزان  دانش

خواستم مداد رنگی دوستم را بگیرم با من دعوا  که من می بار وقتی همدیگر صحبت نکنیم حتی یک

پژوهشگر خود شاهد بود که معلم هنر  کنم. م صحبت میکرد و دادوبیداد راه انداخت که چرا من مدا

ترین  کوچکآموزان  دانشکه   شود لبخند به لب ندارد و هنگامی که به کالس وارد می هنگامی

معلم همین کالس در مورد معلم  کرد. ای رفتار می صحبتی  باهم داشتند معلم باحالت پرخاشگرانه

به آموزان  دانشسبب شده که  آموزان  دانش ار کردن باهنر این کالس گفت: معلم هنر از طریق رفت

مند نشوند و همچنین  از این درس  فراری باشند و حتی روزهایی که هنر دارند  درس هنر عالقه

ها در سایر دروس تأثیر  و استرس داشته و در یادگیری آن اضطراب ،دلهره شوره، دلآموزان  دانش

ای به آمدن  ن داشتند که روزهای دوشنبه که هنر دارند عالقهاذعاآموزان  دانشمنفی بگذارد.و خود 

 به مدرسه ندارند.

پردازان  های نظریه بینی و معلم و مشاهده پژوهشگر مطابق پیشآموزان  دانشهای این  گفته    

خنثی  محرک پردازان معتقد بودند از طریق فرایند شرطی شدن، این نظریه گرا بود. رفتارگرا و تداعی

تواند به سطوح باالتر نیز  صورت محرک شرطی درآید و این فرایند شرطی شدن می ند بهتوا می

به درس که در ابتدا محرک خنثی است از طریق تداعی با آموزان  دانشکشیده شود بنابراین نگرش 

شده و منجر به بروز نگرش منفی  تواند به محرک شرطی تبدیل رفتارهای بد و پرخاشگرانه معلم می

تنها معلم بلکه هر کار و فعالیت دیگری که از سوی  احتمال دارد نه و کالس و مدرسه شود. به درس

آموزان  دانششده و درنهایت  منجر به تنفر  واقعآموزان  دانشگیرد مورد نفرت  وی نیز سرچشمه می

 از مدرسه شود.

در تحلیل : موزانآ دانش ( بامشاور پرورشی، یمرب ،معاونان تعامالت کارکنان مدرسه )مدیر، .2

نظران حوزه برنامه  نظرات صاحبآموزان  دانش های حاصل از  تعامالت کارکنان مدرسه با کیفی یافته

پردازان  شان اشاره شد و نظریه به دیدگاهیآموزان  دانشدرسی  نهان که در قسمت تعامل معلم با
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یافتگی و رشد هینظر برگ،کتز( نظریه دوعاملی انگیزشی هرز حوزه مدیریت )دیدگاه مدیریتی

و دیگر  معاونان در مدارسی که مدیران، شده است. رشدنیافتگی و نهضت روابط انسانی استفاده

ها را  کردند و موجبات نارضایتی آن های نابالغ رفتار می مانند انسانآموزان  دانش متصدیان مدرسه با

.بطورمثال دریکی از روزهای احساس تعلق کمتری به مدرسه داشتندآموزان  دانشآوردند  فراهم می

در کالس بعد از زنگ اتمام مدرسه با صدای بلند آموزان  دانشحضور پژوهشگر در مدرسه یکی از 

آموز گفت  به مدرسه احضار شده بود و مدیر رو به پدر دانشآموزان  دانشداد زده بود و پدر این 

اند  اند و در راهرو و مدرسه داد زده ختهبعد از پایان کالس سروصدا راه انداآموزان  دانشبعضی از این 

آموز  ام و شروع به قسم خوردن کرد.پدر دانش زدند نبوده هایی که داد می آموز گفت من جز بچه دانش

باالخره پدر  ام. گفت امکان ندارد راست بگویی خودم دیده ریمد گوید، گفت: فرزند من دروغ نمی

اد که دیگر تکرار نشود و فرزندش را نیز مجبور به آموز تسلیم شد عذرخواهی کرد و قول د دانش

در چنین مدارسی که عوامل برانگیزاننده موردنظر هرزبرگ و ارضای نیازهای سطح  عذرخواهی کرد.

نیز احساس تعلق کمتری آموزان  دانششد  فراهم نمیآموزان  دانشباال مانند احترام و خودیابی برای 

مثبت آموزان  دانشتعامالت کارکنان با 7سی مانند مدرسه کد نسبت به مدرسه داشتند.اما در مدار

روابط متقابل فردی  و شده، حفظآموزان  دانشو مقام  شأن گراها، بود.در این مدرسه مطابق نظر انسان

در این مدرسه برآورده آموزان  دانشبر مبنای احترام بود و نیازهای شناختی و عاطفی معلمان و 

که اکثریت  طوری و معلمان از جو اجتماعی آن رضایت داشتند بهآموزان  دانشطورکلی  به شد. می

که در این مدرسه در حال تدریس یا تحصیل بودند ابراز رضایت کرده یا حداقل شکایتی  ها از این آن

 نداشتند.

گیری برنامه  در شکلآموزان  دانشثیر تعامل معلم باأ: درزمینه تبا یکدیگرآموزان  دانشتعامالت . 3

، (Ausbrooks, 2000) آسبروکس  ،(Jackson,1968) جکسوننظرانی چون  رسی پنهان صاحبد

 ,Smith & Montgomary) اسمیت و مونتگومری(، Livessey & Lawson, 2008) لیوسی واالسون

 نظر داشتند. اتفاق،(Maleki, 2007) یملک ،(Mehrmohammadi, 2002) محمدی مهر ،(2008

نظران و  اصل از تعامالت موجود در مدرسه با استفاده از نظریات این صاحبهای ح تحلیل کیفی یافته

های اجتماعی بین  مقایسه شناسی تربیتی مانند بلوم انجام شد. پردازان حوزه روان برخی از نظریه

در اکثر آموزان  دانش باآموزان  دانشو تعامالت آموزان  دانشهمساالن که در تعامالت معلمان با

طور  به داد، ها را تحت تأثیر قرار می نفس آن گرفت خودپنداری و عزت س صورت میهای در کالس

استفاده از روش آموزش خصوصی همتایان مطابق نظریه ویگوستکی و راضی  1مثال در مدرسه کد 

موفقیت  ضعیف موجب شده بود که در صورت عدمآموزان  دانشقوی به آموزش آموزان  دانشکردن 

قوی مورد آموزان  دانشضعیف از طرف آموزان  دانش ه کسب امتیاز باالتر،ضعیف بآموزان  دانش

ای به آمدن  و حماقت گرفته و عالقه یکندذهن ،یکودن تحقیر و توهین قرار گیرند و برچسب نفهمی،
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قوی و ضعیف آموزان  دانشهایی که با طور مثال پژوهشگر در صحبت به مدرسه نداشته باشند.به

ها دارند و  قوی برخورد تند و بدی با آنآموزان  دانشداشتند که  یف اظهار میضعآموزان  دانشداشت 

ها  نفس را از آن دهند و اعتمادبه ها را مورد سرزنش قرار می که مطلبی را یاد نگیرند آن درصورتی

ها  ضعیف قادر به یادگیری درسآموزان  دانشداشتند که  قوی نیز اظهار میآموزان  دانش گیرند، می

 1،3،4،9،6پژوهشگر دریافت که در مدارس کدهای   نیبنابرا کنند، ها وقتشان را تلف می ه و آننبود

تر نیز این  قویآموزان  دانشکنند که قادر به یادگیری نیستند و  ضعیف احساس میآموزان  دانش

و گروه باشند بنابراین هر د ضعیف نمیآموزان  دانشاند که قادر به آموزش دادن به  حس را پیداکرده

ای به کالس و  کردند که عالقه از تعامل با یکدیگر راضی نبوده  و بر این مبنا اظهار میآموزان  دانش

های تدریس معلمان بر مبنای  که روش  8 و 7 و 2اما در مدارس کدهای  آمدن به مدرسه ندارند.

تعامالت خوب و  ازآموزان  دانش با یکدیگر بود،آموزان  دانشهای مشارکتی و عدم مقایسه  روش

ها  شده و در یادگیری درس یکدیگر ارزش و احترام قائل می یبرا مثبتی با یکدیگر برخوردار بودند،

نمودند و بدین  های مثبتی در کنار یکدیگر کسب می ها و یادگیری ها تجربه کردند.آن به هم کمک می

 تر بود . نسبت به مدرسه مثبتآموزان  دانشترتیب نگرش این 

های تدریس و  های حاصل از شیوه در تحلیل یافته های تدریس و ارزشیابی معلمان: هشیو .4

 نظرانی چون جکسون ارزشیابی معلمان و تأثیر آن بر احساس تعلق به مدرسه از نظرات  صاحب

(Jackson, 1968)ردیش  ، (Redish, 2009)، محمدی مهر (Mehrmohammadi, 2002) و  نوروزی 

(Noruzi,2014) شده است.  شناسی پرورشی استفاده پردازان حوزه روان هنظری 

شده از جانب  های تدریس و ارزشیابی مطرح روش معلمان های مورد مشاهده، در اکثر کالس    

های آموزشی مورداستفاده قرار  پردازان حوزه روانشناسی پرورشی و یادگیری را در موقعیت نظریه

ی در یساله شدن دوره ابتدا سیستم آموزشی جدید و ششبر آن هرچند که با  عالوه دادند، نمی

های ششم که چند سال  خصوصاً در محتوای کتاب (شده است  ها تغییرات زیادی انجام محتوای کتاب

های عملی  گذرد تغییرات اساسی در جهت تقویت مهارت بیشتر از عمر این پایه در کشور نمی

های  اکثراً از روش معلمان انتخاب روش تدریس، )اما همچنان در صورت گرفته استآموزان  دانش

از عوامل دیگری که درروش های تدریس و ارزشیابی معلم بر  کردند. تدریس سنتی استفاده می

توان موارد ذیل را نام برد: معلمان   یم گذاشت، اثرات منفی می آموزان  دانشاحساس تعلق به مدرسه 

ای که معلمان  پایه کردند  نداشتند. که در آن تدریس میای   اطالعات و آگاهی کافی نسبت به پایه

که  گرفته بودند با رشته تخصصی و یا عالیق آنان همخوانی نداشت و هنگامی  عهده ها  بر تدریس آن

کنید  جای تدریس در دوره ابتدایی در دوره متوسطه تدریس نمی شد که چرا به ها پرسیده می از آن

پایه در مقطع متوسطه و کمبود  و کاهش یک 3-3-6اجرای سیستم  داشتند که به خاطر اظهار می

عنوان معلم مازاد اعالم کرده و به دوره ابتدایی منتقل نمودند. برخی از معلمان  معلم ابتدایی ما را به
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های استان در حال تدریس  ها در شهرستان پایه ششم در مصاحبه با پژوهشگر اظهار داشتند  که آن

ها  بودند و تنها شرط انتقال به شهر شیراز تدریس در مقطع ابتدایی بوده است و آندر پایه متوسطه 

همین  به اند که در دوره ابتدایی تدریس نمایند، خاطر منتقل شدن به شیراز باالجبار تعهد داده به

خوبی تدریس کنند و نه ارزشیابی و سنجش صحیحی از  دلیل نه قادر بودند آن پایه تحصیلی را به

 داشته باشند.آموزان  دانشهای  ختهآمو

و برونر بدون  یگوتسگیو ها، ای بر موارد ذکرشده بسیاری از معلمان برخالف رویکرد نو پیاژه عالوه    

تأکید بر رقابت فردی برای کسب امتیاز بیشتر آموزان  دانشهای فردی  در نظر گرفتن تفاوت

تر  ضعیفآموزان  دانشهای شکست  زمینه بینی نظریه اسناد داشتند.در چنین شرایطی طبق پیش

و آموزان  دانشهای این  شد که این امر باعث به وجود آمدن تصویر منفی از توانایی فراهم می

 آورد. درنتیجه زمینه بیزاری از محیط کالس و مدرسه را فراهم می

رسه در نظران مختلف در خصوص تأثیر قوانین و مقررات مد صاحبقوانین و مقررات مدرسه:  .5

 توان به آرای گوردون نظران می نظر دارند.از میان این صاحب گیری برنامه درسی پنهان اتفاق شکل

(Gordon, 1982)، آهوال (Ahola, 2000)، و آندریون لزیما (Myles, & Andreon, 2001)، و  تیاسم

 (Noruzi, 2010) ، نوروزی(Maleki, 2007) یملک ،(Smith & Montgomery, 2008)مونتگومری 

نظران حوزه برنامه درسی که در  در تحلیل کیفی یافته های این مؤلفه از نظرات صاحب کرد.اشاره 

 های کارکردگرایی، هینظر شناسی تربیتی و یادگیری، نظران حوزه روان ها اشاره شد و صاحب باال به آن

 شده است.  ادهاجتماعی بند ورا استف –گرایی و نظریه یادگیری شناختی  های تداعی هینظر

کننده مدرسه در  های افراد اداره فکر و نگرش طرز گیری، موضع ،(Maleki, 2007) به گفته ملکی

فرزندان متعلق به طبقات اجتماعی که نزد کارکنان مدرسه  گذارد. های تربیتی اثر می گیری تصمیم

ت دیگر از چنین توجهی اهمیت باالتری دارند از توجهات ویژه برخوردار خواهند شد و فرزندان طبقا

نسبت به آموزان  دانشدر اجرای قوانین و مقررات بسیاری از  محروم مانده و تحقیر خواهند شد.

آموزانی که  دانش 9 و 1مدارس کد آموزان  دانشبه عقیده  تبعیض بین خود معترض بودند.

خواهند انجام  ه میتوانستند آزادانه هر عملی ک کردند می های مالی به مدرسه می والدینشان کمک

 -در نظریه یادگیری شناختی شدند. با برخورد تند و جدی مواجه میآموزان  دانشداده ولی سایر 

گفته  (Geving, 2007) گوینگ اجتماعی بندورا بر اجرای قوانین و مقررات مدارس تأکید شده است.

و به خاطر این عمل تنبیه یک کالس مقررات آموزشگاه را زیر پا بگذارند آموزان  دانشاست که اگر 

طور مثال  به .است سایر افراد کالس به انجام آن رفتار خالف مقررات تحریک شوند ممکن نشوند،

آموزانی که مقررات مدرسه را رعایت  پژوهشگر در طول دوره پژوهش خود مشاهده کرد که دانش

شکنی در  قانون شدند، ولین مدرسه مواجه میؤکردند و صرفاً با یک تذکر کالمی از طرف مس نمی

وجود آمدن  گرفت که در نهایت باعث به خاطی شدت میآموزان  دانشمدرسه توسط این 
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نسبت آموزان  دانشوجود آمدن نگرش منفی در  و یا بهآموزان  دانشهایی از طرف دیگر  شکنی قانون

 شد. به محیط مدرسه می

در  از قوانین و مقررات رضایت داشتند.و کارکنان آموزشی آموزان  دانشاکثر  7در مدرسه کد     

آموزان  دانشای برای  گرایی تأکید شده که در آموزشگاه شرایط امن و دوستانه های تداعی نظریه

خود آموزان  دانشها نسبت به محیط آموزشگاه احساس های مثبت ایجاد شود و  فراهم آید تا در آن

 س تعلق بیشتری نسبت به مدرسه داشته باشند،را ملزم به رعایت قوانین و مقررات بدانند و احسا

 -مشاهده کرد که  برخالف  نظریه شناختی غیردولتیپژوهشگر در بعضی از مدارس  نیهمچن

پیامدهای نادیده گرفتن قوانین و مقررات مدرسه را دریافت نمی آموزان  دانش اجتماعی بندورا،

و از بین نبردن ریشه رفتارهای نامطلوب  گیری بیش از حد ها و سهل کردند.نادیده گرفتن بدرفتاری

شد از عوامل ایجاد نگرش منفی نسبت به مدرسه در  نظمی در مدرسه می قانونی و بی که باعث بی

 بود.آموزان  دانشبین 

 نظران و محققین حوزه برنامه درسی مانند آیزنر برخی از صاحبامکانات فیزیکی مدارس:  .6

(Eisner, 1994)، سیمارگول (Margolis, 2001)، یکسید (Dixie, 2003)، کلید (Dekle,2004)، 

 Silver) سیلور و الکساندر ،(Ferriter,2009) و فریتر (Weber, 2009) وبر ،(Noruzi, 2014) ینوروز

& Alexander, 2009)، یزدی ینیحس (Hosseini Yazdi, 2014) بعد فیزیکی برنامه درسی پنهان  به

پردازان  نظران و برخی از نظریه ها با استفاده از نظرات این صاحب یافتهکیفی  لیتحل اند. توجه کرده

ترین و  شده که مهم گرائی آبراهام مازلو گفته نظریه انسان در شناسی پرورشی انجام شد. حوزه روان

های درس سرد  که کالس یزمان آشکارترین نیازهای انسان نیازهای فیزیولوژیکی یا جسمی هستند.

توان  آموز را با هیچ تدبیری نمی دانش شود، و نیاز افراد به نور و حرارت برآورده نمیو تاریک است 

معلمی که در کالس سرد و  از همین قیاس، به وادار کرد تا به درس و بحث معلم گوش فرا دهد.

 درستی انجام دهد توان انتظار داشت که وظیفه آموزشی خود را به تاریک مشغول تدریس است نمی

(Geving, 2007.) ،این  در شود. زیادی می دیتأک در دیدگاه جبر محیطی بر تأثیرات محیط بر رفتار

 خصوصیات محیط است. معلول شود، شده رفتاری که در یک محیط معین ظاهر می دیدگاه گفته

 دهد، شناسی محیطی که به بررسی و مطالعه روابط میان رفتار و محیطی که رفتار در آن رخ می روان

 .(Noruzi, 2010) دازد معتقد است که رابطه رفتار و محیط بسیار پیچیده استپر یم

که مدرسه از کیفیت فیزیکی  1،3،6های حاصل از تحلیل کیفی نشان داد در مدارس با کد  یافته

و دبیران از مدرسه نیز بیشتر آموزان  دانشنارضایتی  زانیم نامناسب و نامطلوبی برخوردار بود،

تری  که از کیفیت امکانات فیزیکی مناسب و مطلوب 8و  7در مدارس کد  برعکس گشت. می

 و معلمان نسبت  به مدرسه نیز باالتر بود.آموزان  دانشنگرش مثبت  زانیم برخوردار بودند،

نظران مختلف در خصوص ظاهر  صاحبو کارکنان مدرسه:  معلمان ظاهر دانش آموزان، .7
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نظر داشتند.از میان  گیری برنامه درسی پنهان اتفاق ه در شکلو کارکنان مدرس معلمان آموزان، دانش

 و آندریون لزیما ،(Ahola, 2000) ، آهوال(Gordon,1982) توان به آرای گوردون ینظران م این صاحب

(Myles, & Andreon, 2001)، و مونتگومری تیاسم (Smith & Montgomery,2008)، یملک 

(Maleki, 2007) .معناداری بین ظاهر دانش  رابطه این پژوهش و در تحلیل کمی،اما در  اشاره کرد

احساس تعلق به مدرسه وجود نداشت و پژوهشگر نیز در  و کارکنان مدرسه با معلمان آموزان،

و اصالح موی  ظاهر مشاهدات  خود با توجه به قوانین حاکم بر مدارس پسرانه در مورد لباس فرم،

تنوع در پوشش  ی معلمین این مدارس و عدمو همچنین پوشش رسمآموزان  دانشسر 

 لیست مشاهده نکرد. اندرکاران مدرسه مورد خاصی برای ثبت در چک دست

زمینه، تاٍثیر تعامالت کارکنان مدرسه با یکدیگر در  در .تعامالت کارکنان مدرسه با یکدیگر:8

، لیوسی (Ausbrooks, 2000) روکسآسبنظرانی چون  نامه درسی پنهان صاحبگیری بر شکل

 (Smith & Montgomary, 2008) اسمیت و مونتگومری(، Livessey & Lawson, 2008) واالسون

اما در این پژوهش و در تحلیل کمی رابطه معناداری بین تعامالت کارکنان مدرسه  نظر داشتند. اتفاق

جه به با یکدیگر و احساس تعلق به مدرسه وجود نداشت و پژوهشگر نیز در مشاهدات خود با تو

اجازه ورود به اتاق استراحت معلمین و کارکنان مدرسه و دفتر مدرسه را آموزان  دانشکه  این

قرار نداشت مورد آموزان  دانشنداشتند و از طرفی تعامالت کارکنان مدرسه با یکدیگر در انظار 

 لیست مشاهده نکرد. خاصی برای ثبت در چک

 

 گیری و نتیجهبحث 

 تعامالت ( موردبررسی،1،3،4،9،6)مدارس کد بود که در اکثر مدارس نتایج پژوهش حاکی از آن

و همچنین تعامالت آموزان  دانشبا  )مدیر و معاون( کارکنان مدرسه تعامالت آموزان، دانش معلمان با

با یکدیگر منفی بود.این تعامالت از عوامل اثرگذار بر احساس تعلق به مدرسه در آموزان  دانش

 ,Thornberg) تورنبرگآمده از پژوهش  دست های به ین یافته پژوهش با یافتهبود.اآموزان  دانش

 همچنین نتایج نشان دادند که تعامالت معلم با همسو است.( Noruzi, 2010) نوروزیو  (2008

 تعامالت اکثر معلمان با ةنحو به مدرسه بود.آموزان  دانشیکی از عوامل مؤثر در نگرش آموزان  دانش

 پردازی و رویکردهای انگیزشی بود.خبر های رفتارگرایی، های نظریه برخالف توصیهآموزان  دانش

برخالف نظریه دو آموزان  دانشنتایج همچنین نشان دادند نحوه تعامالت اکثر کارکنان مدرسه با     

 یافتگی و رشدنیافتگی هرزبرگ و نظریه مدیریتی کتز بود.های رشد انگیزشی هرزبرگ و نظریه عاملی

های  یافته همسو بود. (Rowe, Stewart, 2007) یافته پژوهش با یافته رووی و استی وارت این

نشان داد که حس تعلق داشتن به مدرسه از   (Rowe,Stewart,2007)پژوهش  رووی و استی وارت

موجب بهزیستی آموزان  دانشهای مشترک و مثبت بین کارکنان مدرسه با  طریق انجام دادن فعالیت
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 شود. وتربیت می و تضمین پیشرفت نظام تعلیم اجتماعی

مدارس مورد بررسی با یکدیگر برخالف آموزان  دانشتعامالت اکثر  ةنتایج نشان دادند که نحو    

های پژوهش کاکس  ها بود.یافته های پژوهش حاضر با یافته های رشد ویگوتسگی و نوپیاژه ای نظریه

این پژوهشگران  همسو بود. (waite Hall, 2008) هال و ویت  (Cox, Orehoves, 2007) و اری هاو

موجب نگرش آموزان  دانشدر تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که افزایش تعامالت مثبت بین 

به آموزان  دانششود که این امر احساس تعلق   ها به محیط آموزشگاه و مطالب درسی می مثبت آن

 نماید. مدرسه را تقویت می

از دیگر آموزان  دانشهای تدریس و ارزشیابی معلمان بر احساس تعلق به مدرسه  روش مؤثر بودن    

ها و فنون تدریس و  روش معلمان های درس مورد مشاهده، در اکثر کالس های این پژوهش بود. یافته

های تدریس  ها از روش دادند.آن های یادگیری را مورداستفاده قرار نمی شده در نظریه ارزشیابی مطرح

کردند.همچنین برخالف رویکردهای نو  و ارزشیابی سنتی بدون رعایت اصول و فنون آن استفاده می

شده تأکید بر   کار گرفته و سایر روانشناسان پرورشی در ارزشیابی به برونر ،یگوتسگیو ها، ای پیاژه

وجود به  باعث آموزان، های فردی دانش رقابت فردی برای کسب امتیازات باالتر بدون توجه به تفاوت

 شد. و مدرسه می کالس ،آمدن نگرش منفی نسبت به درس

، (Redish, 2009) های ادوارد ردیش شده توسط پژوهش  های کسب این یافته پژوهش با یافته    

 همسو بود. (Mumthas, Blessytha, 2009) و بلسیتا و مامداس (Ian, 2009) آین

های این  درسه بر احساس تعلق به مدرسه از دیگر یافتهچنین مؤثر بودن قوانین و مقررات م هم    

 در های با شرایط امن و دوستانه، گرایی در آموزشگاه های تداعی بر اساس نظریه پژوهش است.

بر همین اساس  شود نسبت به محیط آموزشگاه احساس مثبت بیشتری ایجاد میآموزان  دانش

و کارکنان آموزان  دانشکه در مدارسی که پژوهشگر نیز در مدت حضور در مدارس مشاهده کرد 

در این نوع مدارس خود را ملزم به رعایت آموزان  دانش آموزشی از قوانین و مقررات رضایت داشتند،

باشند.اما در مدارسی  دانند و دارای  احساس تعلق بیشتری نسبت به مدرسه  می قوانین و مقررات می

پیامدهای نادیده گرفتن قوانین و آموزان  دانش ا،اجتماعی بندور -که برخالف  نظریه شناختی

نظمی در مدرسه موجب ایجاد نگرش منفی  قانونی و بی یب کردند، مقررات مدرسه را دریافت نمی

های  های این بخش از پژوهش با یافته یافته شد. میآموزان  دانشنسبت به مدرسه در بین 

انی داشت.نتایج نشان دادند که یکی از عوامل خو هم (Thornberg, 2008) تورنبرگآمده از  دست به

امکانات فیزیکی مدرسه بود.در مدارسی که از نظر آموزان  دانشمؤثر بر احساس تعلق به مدرسه در 

ای مانند  نور و حرارت و زیبایی در وضعیت مناسب و مطلوبی قرار داشتند و نیازهای اساسی و پایه

شد  گرایی مازلو در کالس درس برآورده می انسان شده در نظریه نیاز به حرارت و نور مطرح

نظر فیزیکی  اما در مدارسی که از احساس تعلق بیشتری نسبت به مدرسه داشتند.آموزان  دانش
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در مدارس بیشتر مشاهده آموزان  دانشوضعیت مساعد و نامطلوبی داشتند نگرش منفی نسبت به 

 ,Ferriter) و فریتر( Weber, 2009) های وبر تههای این بخش از پژوهش با نتایج یاف یافته شد. می

نگرش مثبتی آموزان  دانشهمخوانی داشت.وبر در پژوهش خود به این نتیجه رسید که  (2009

های زیبا و پرنور که از امکانات فیزیکی مناسبی برخوردار هستند دارند.فریتر نیز در  نسبت به کالس

های درس و مدرسه از عوامل  کی مناسب کالسپژوهش خود به این نتیجه رسید که محیط فیزی

 باشند. نسبت به مدرسه میآموزان  دانشایجاد احساسات مثبت 

دهنده برنامه درسی پنهان  های تشکیل های پژوهش نشان دادند که از مؤلفه در مجموع یافته    

و مقررات  نیوانق با دانش آموزان،آموزان  دانش تعامالت آموزان، های تعامالت معلم با دانش مؤلفه

محیط فیزیکی مدرسه تدریس و ارزشیابی و  وهیش آموزان، کارکنان مدرسه با دانش تعامالت مدرسه،

های  است و بین مؤلفهآموزان  دانشکننده و مؤثر بر احساس تعلق به مدرسه  بینی از عوامل پیش

یکدیگر رابطه معناداری و کارکنان مدرسه و تعامالت کارکنان مدرسه با  معلمان آموزان، ظاهر دانش

توان به سؤاالت  آمده می دست های به با احساس تعلق به مدرسه وجود نداشت.با استفاده از این یافته

شده در زمینه علل احتمالی ایجاد نگرش مثبت و منفی به مدرسه و احساس تعلق به مدرسه  مطرح

 پاسخ داد.آموزان  دانشدر بین 

 

 هادهای کاربردی پژوهشپیشن

اندرکاران مدرسه در  های ضمن خدمت برای معلمان، مدیران، معاونان و همه دست بینی دوره پیش .1

مورد اهمیت و ضرورت برنامه درسی پنهان و اثرات این برنامه در احساس تعلق به مدرسه 

 آموزان. دانش

ت گیرندگان نظام آموزش و پرورش با برگزاری دوره های تخصصی به صور ولین و تصمیمؤمس .2

 عملی روش های تدریس و ارزشیابی کیفی را به معلمان آموزش دهند.

پرورش با استفاده از افراد متخصص در رشته مدیریت نسبت به آموزش و ولین آموزشؤمس .3

 اهتمام ورزند.آموزان  دانشهای صحیح اداره کالس و تعامل با  شیوه

جهت اصالح آموزان  دانشاران مدرسه با اندرک در مورد تعامل دستآموزان  دانشآوری نظرات  جمع .4

 و ترمیم آن.

به سمت یادگیری مشارکتی و جلوگیری از ایجاد رقابت کاذب در بین آموزان  دانشسوق دادن  .9

 آنها.

 

 

 



44   تبیین اثر برنامه درسی پنهان بر احساس تعلق به...  

 

 منابع
Ahmadian, M., Sobhani Nejad, M. (2014); Study the Relationship Between Component of Hidden 

Curriculum with Dimensions of Student’s Critical Thinking. Journal of Shahed University, 

21(4)[Persian]. 

Ahola, S. (2000). Hidden Curriculum in higher education: Somethnig to fear for or Comply to 

Innovations in higher education.researchunit for the Sociology of education University of 

Turku. 

Ausbrooks, R. (2000). What is Schools hidden Curriculum teaching your child 111 http: //www. 

Parentigteens.Com/Curriculum Shtm1 
Bazargan, A. (2011). Introduction to Qualitative and Mixed Methods Research, Agah Publishing. 

[Persian]. 
Brew, Beatty, W. (2004). Measuringstudent Sense of connectedness with school; Development of 

instrument for use in secondary school, leading & managing, 2: 103-1 
Chikeung, Ch.(2008) .the effect of shared decision-making on the improvement in teacher’s Job 

development.http://www.eric.ed.gov 
Cox, B.E, orehoves, E. (2007). Faculty-student interaction outside the classroom: A typology from 

a residential college. Review of higher education, 30: 343-362.  

Dekle, Dawn.The metacurriculum 7Guardingthe golden apples of university culture.Published in 

Phi Kappa Forum, 84(4): 15-48.. 
Dixie, G.(2003).The importance of the physical environment 

Dixie, G, (2011); Classroom Management, Mohammad Zade, N. Translations, Tehran, Dibagaran. 
Doganay, A. (2009). Hidden curriculum on gaining the value of respect for human dignity.A 

qualitative study in two elementary schools in Adana.Error! Hyperlink reference not valid. 

Eisner, E.W. (1994)  . "The Educational Imagination: On the Design and Evaluation of school 

Programs 3 rd edition.New York: Macmillan College Publishing. 
Ferriter, B. (2009). Cell phones art disrupting the learning environment. http:// teacher leaders. 

typepad.com. 

Geving, A.M. (2007). Identifying the types of student and teacher behaviours associated with 

teacher stress, Teaching and Teacher Education. 

Giroux, H. (1983). "The Hidden Curriculum  and Moral  Education"  . Mccutchan Publishing 

Corporation. 

Gordon, David (1985). “Hidden Curriculum in International of Educational”.Second Edition. 

Gordon, David (1982)" The Concept ofTheHidden Curriculum ." ". Journal of Philosophy of 

Education,16(2). 
Hosseini Yazdi, A., (2014). The Correlation Studies and Share Explaind of Hidden Curriculum 

with Comprehensive Research Aspects of Educational Science Students in Tehran 

Universities, Journal of Research in Curriculum, Vol. 2, No.14.[Persian] 

 

Ian, A. (2009). Does practical work really motivate? A study of the affective value of practical 

work in secondary school..International Jornal of science Education, 31 (17): 2335-2353.  

Jackson, P. (1968). Life in Classrooms. Retrieved november 25, 2005 from: http://www. kdpoorg/ 

images/ Jackson. jpeg 

Karcher, M.J. (2009).The Study of Mentoring in the Learning Environment (SMILE): A 

randomized evaluation of the effectiveness of school-based mentoring.Prevention Science, 

9(2): 99-113. 

file:///I:/%22http:/www.Parentigteens.Com/Curriculum%20ShtmHYPERLINK%20%22%22http:/www.Parentigteens.Com/Curriculum%20Shtm1%221
file:///I:/%22http:/www.Parentigteens.Com/Curriculum%20ShtmHYPERLINK%20%22%22http:/www.Parentigteens.Com/Curriculum%20Shtm1%221
http://www.eric.ed.gov/


 5931 49فصلنامه تدریس پژوهی                                                                 سال چهارم، شمارة سوم، زمستان 

 
Livessey, C., lawson, T. (2008). As.sociology for AaA and edition. 111http: //www. sociology. 

org.Uk/revtece1.htm. 

Makkian, R., Kalantargooshe, M. (2014). Normalizing Sense of Belonging to School 

Questionnaire and its relationship with Academic Burnout and Achievement Motivation 

among Persian students; Journal of Educational Measurement. 
Maleki, H. (2007). Curriculum Guide to Action, Payam Andishe Publishing. [Persian]. 

Margolis, E. (2001). The hidden curriculum in higher education http://books.google.com 
Mehrmohammadi, M., (2002); Curriculum: Theories, Approaches and Perspectives, Astan Qods 

Razavi Publishing. [Persian]. 

 

Morrison, Gale (2003). Change in Latino student perception of school belonging measure of 

adolescent connectedness , Asia pacific education, 13(1): 95-114. 
Mumthas, N.S., Blessytha, A. (2009). Teacher effectiveness of secondary school teachers with 

high tacit knowledge. Online submission paper presented  at the national seminar on 

perspectives in teacher education. 

Myles, B.S., Andreon, D. (2001). Asperger syndrome and adolescence: practicul solutions for 

school successshawneemission, ks.autism asperger publishing co. 
Noruzi, A., (2014). The Relationship between Hidden Curriculum and National Identity of High 

School Students, Journal Research in Curriculum.[Persian] 

Noruzi, B., (2010); The Effect of Hidden Curriculum on Disciplinary Behaviour of Students from 

the Perspective of Managers & Teachers of Primary Schools in Shiraz, M.A. Thesis, Allame 

Tabatabaee University.[Persian]. 
Redish, E,F.(2009) .the hidden curriculum: what do we really want our students to learn? 

http://www.sociologyindex.com. 
Rowe, F., Stewart, D. (2009). Promoting connectedness through wholeschool approaches: a 

qualitative study.Health Education, 109(5): 396-413. 

Rowe, F., Stewart, D., Patterson, C. (2007). Promoting school Connectedness through whole 

school approaches, Health Education, 107(6). 

Silver & Alexander (2009). Curriculum for Teaching and Better Learning, Dr. Khoy Nejad, Gh. 

Translations, Beh Nashr Astan Qods Razavi Publishing. 
Smith, A.and Montgomery, A. (2008).Values and hiddencurriculum  . http ://Cain web.service. 

Thornberg, R. (2008)  . It’s not fair voicingpupilscriticisms of school rules.Children  & society. 

22(6): 418-428. 
Taghi Pour Zahir, A. (2008); Curriculum for Primary Schools in Third Millenium, Tehran, Agah 

Publishing. [Persian]. 

Waite Hall, P. (2008). Student interaction experiences in distance learning courses a 

phenomenological study, online Journal of distance learning administration. Volume XI, 

number 1. 

Weber, S.(2009). Curriculum development: A political act. 

Wiki answer. (2008). Schoolcurriculum: Hidden curriculum. 
 

file:///I:/.htm%22http:/www.sociology.org.Uk/revteceHYPERLINK%20%22.htm%22http:/www.sociology.org.Uk/revtece1.htm%221HYPERLINK%20%22.htm%22http:/www.sociology.org.Uk/revtece1.htm%22.htm
file:///I:/.htm%22http:/www.sociology.org.Uk/revteceHYPERLINK%20%22.htm%22http:/www.sociology.org.Uk/revtece1.htm%221HYPERLINK%20%22.htm%22http:/www.sociology.org.Uk/revtece1.htm%22.htm
http://books.google.com/
http://www.sociologyindex.com/

