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این پژوهش با هدف بررسی چگونگی اثرگذاری برنامة درسی پنهان بر پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان به منظور ارائه مدل انجام شده است .روش پژوهش روش آمیخته یا ترکیبی ،و
جامعه آماری پژوهش کلیة  41مدرسة راهنمایی دخترانه منطقه یک آموزش و پرورش شهر
تهران در سال تحصیلی  1387-88بوده است .تعداد نمونه مورد پژوهش با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی  9مدرسه ،و طول مدت مشاهده  8ماه بود .ابزار گردآوری اطالعات
به قرار زیر بوده است .1 :فرمهای مشاهدهسنج محقق ساخته با مقیاس درجهبندی و روش
واقعه نگاری  .2فرمهای مصاحبة محقق ساخته با روش سؤاالت باز استاندارد شده و روش
گفتوگوهای غیررسمی  .3میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،به منظور تجزیه
و تحلیل اطالعات از آزمونهای آماری  ، tطرح اندازهگیری مکرر،یک بین یک درون و یک
راهه ،آزمون تعقیبی شفه ،همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه.
نتایج رگرسیون چند گانه بین مؤلفههای برنامههای درسی پنها ِن محیط اجتماعی و
فیزیکی مدرسه با پیشرفت تحصیلی همبستگی چند گانه عدد با  0/50را نشان داد که در
سطح اطمینان  0/95معنادار نبود .با توجه به «ضریب تعیین» ،معلوم شد که  24/77درصد
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان متأثر از برنامه درسی پنهان است .نتایج تجزیه و تحلیل کیفی
یافتهها نیز نشان داد که در اکثر مدارس و کالسهای درس مورد مشاهده ،دانشآموزان
تحت تأثیر آثار منفی و قصد نشده برنامة درسی پنهان قرار داشتند .این آثار ،بهطور مستقیم
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و غیرمستقیم بر یادگیریهای عمیق و واقعی آنها اثرات منفی و پایداری میگذاشت .بنابراین
به منظور کاهش آثار منفی این برنامه با توجه به رویکردهای روانشناسی یادگیری و برنامه
درسی پنهان مدلی در  8بخش ،شامل  .1مبانی نظری  .2فلسفه  .3متغیرهای زیربنایی  .4ابعاد
 .5اهداف  .6اصول  .7مراحل اجرائی  .8نظام بازخورد و ارزشیابی طراحی و پیشنهاد شد.
کلیدواژهها :برنامة درسی پنهان ،پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،دورة راهنمایی تحصیلی،
مدل

مقدمه

پژوهش حاضر با هدف جستوجو و کشف آثار برنامه درسی پنهان مدارس بر پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان دورة راهنمایی و ارائه مدلی در جهت طراحی محیطهای آموزشی بهتر
انجام گرفت.
با وجود آنکه مهمترین عوامل اثرگذار بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی واقعی دانش آموزان،
از سنخ آموختههای غیر مدون ،غیر مشهود ،غیرعمدی و پیشبینی نشده است ،بهطوریکه اکثر
صاحب نظران از جمله جکسون )1986( 9 1بازیابی  ،2005 ،اسنایدر )1970( 2بازیابی،2008 ،
6
بلوم ،) 1982( 3ترجمة سیف ، 1363 ،سیتون ، )2002( 4لیوسی و الوسون ، )2008( 5چایکینگ
( )2008و داگانی )2009( 7گستردگی  ،پایداری و نفوذ این آموختههای به ظاهر خاموش و
ِ
درسی آشکار میدانند ،اما اکثر مطالعات و تحقیقات،
پنهان را در امر یادگیری بیشتر از برنامههای
در قلمرو برنامههای درسی آشکار یا رسمی انجام شده و کمتر تحقیقی پیرامون آثار برنامه
درسی پنهان بر یادگیری واقعی دانشآموزان صورت گرفته است .بنابر این ضرورت جستوجو
و تعمق در خصوص آثار این برنامه ،بهمنظور کالبد شکافی برنامة درسی احساس میشود.
مهمترین ضرورت این پژوهش دعوت صاحبنظران به ژرف اندیشی در ماجراهایی است که
بر کالسهای درس و مدارس ما میرود .از جمله اینکه نمرات پیشرفت تحصیلی غیرواقعی
است و یادگیریهای دانشآموزان مطابق با اراده و خواست سیست م آموزش و پرورش نیست و
تدبیر خاصی برای جلوگیری از آنها در نظر گرفته نشده است .بنابراین ضرورت انجام پژوهشی
در این زمینه احساس میشود.
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شناسایی و کالبد شکافی برنامه درسی پنهان میتواند به عنوان یک ابزار تربیتی ،در خدمت
دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گیرد و آنها را از این سادهاندیشی کهنه شده ،که میگوید
شاگردان به مثابه تخته سنگهای نانوشتهای هستند که میتوان عمل حجاری را بر روی آنها

انجام داد بر حذر داشت و این پیام را به آنها داد که هر هدف رفتاری که در نظر میگیرند ،و هر
تصمیم تربیتی ،هر روش تربیتی و هر رفتاری که انجام میدهند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم
بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثرگذار است.
همانطور که اشاره شد به رغم اهمیت فراوان آثاری که برنامة درسی پنهان بر یادگیری
و پیشرفت تحصیلی واقعی دانش آموزان میگذارد ،کمتر پژوهشی به این موضوع پرداخته
است .بهطور نمونه آیزنر )1979( 8به ارزش گذاریهای ترجیحی برای مواد و موضوعهای
درسی مختلف بهعنوان یکی از جنبههای برنامه درسی پنهان مدارس اشاره میکند .مث ً
ال این که
دانشآموزان ،مواد درسی مانند هنر و تربیت بدنی را ،در مقایسه با مواد و موضوعهایی مانند
ریاضی و علوم تجربی دارای ارزش کمتر میدانند و آنها را در درجه دوم اهمیت ارزیابی میکنند
(به نقل از مهرمحمدی 1381 ،صص .)637-638
در حالی که تأکید آیزنر به ارزشگذاریهای ترجیحی برای مواد و موضوعات درسی مختلف
بود ،تأکید بلوم  ،1363مایلز و آندریون ، 2001 ،9فیزروی ،2007 ،10چای کینگ 2008 ،و داگانی،
 ،2009به بعد اجتماعی این برنامه معطوف بود .این صاحب نظران معتقد بودند برنامه درسی
پنهان ناظر بر آموختههای دانشآموز از روابطش با سایر دانشآموزان  ،معلمان و اولیای مدرسه
است .این آموختهها که تحت تأثیر ارزشها وانتظارات هر معلم و نیز بافت جامعه قرار میگیرد
در هر دانشآموزی پوشیده و مخفی است و خود بر کیفیت یادگیری ،زمان یادگیری و چگونگی
انجام دادن تکالیف درسی اثر میگذارد.
آسبروکس )2000( 11نیز همگام با این صاحب نظران به بعد اجتماعی این برنامه اشاره دارد .وی
برنامه درسی پنهان را «بدنة دانشی» میداند که دانشآموزان از طریق حضور در کالس درس و مدرسه،
هضم نموده و محیط یادگیری آنها را تشکیل میدهد .وی معتقد است فراگیران باید قادر به تشخیص
این برنامه بوده و نسبت به آن واکنش مناسب نشان دهند تا بتوانند جایگاه خود را در مؤسسه آموزشی
تثبیت کنند .مایلز و آندریون ( )2001نیز که به بعد اجتماعی برنامه پنهان توجه داشتند ،رمز موفقیت هر
دانشآموزی را یادگیری ترفندها و قواعد بازی در هر کالس درس میدانستند.
برخی دیگر از پژوهشگران به بعد شناختی برنامة درسی پنهان توجه داشتند و به بررسی
آثار این برنامه بر محتوا و تصاویر کتابهای درسی پرداختند .آنها معتقد بودند محتوا و تصاویر
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کتابهای درسی حاوی پیامهای ضمنی و مستتری است که گاهی این پیامها حتی مخالف اهداف
نظام آموزش و برنامه درسی رسمی است؛ مانند برخوردهای کلیشهای ،تبعیض نژادی و تبعیض
جنسیتی (مارگولیس ،2000 ، 12برگن هن گو ِون ،2009 ،13ردیش ، 2009 ،14استینفن سن 2009 15

و شریفه ثریا)2010 ،16
برخی دیگر از صاحب نظران همچون اسمیت و مونتگمری 2008 ،16که به بعد شناختی این
برنامه توجه داشتند ،در پژوهشهای خود نشان دادند که نگرش دانشآموزان به دروس مختلف
تحت تأثیر ارزشگذاری اولیای مدرسه به این دروس قرار دارد .برای مثال ،درسهایی مانند
ریاضیات  ،علوم تجربی و تکنولوژی که از نظر اولیای مدرسه اهمیت بیشتری داشتند از نظر
دانشآموزان نیز مهمتر بودند.
18
باالخره دسته دیگری از صاحب نظران حوزه برنامه درسی مانند برندابال ، 1997 ،
مارگولیس ،2001 ،دیکسی ، 2003 ،19وبر ،2009 20و فریتر 2009 ، 21به بعد فیزیکی این برنامه
توجه کردند .این پژوهشگران در پژوهشهای خود به بررسی اثر محیط مدرسه بر موفقیت
درس کام ً
ِ
ال زیبا ،تزیین شده ،پر نور و
تحصیلی دانشآموزان پرداختند و نشان دادند کالسهای
با امکانات و تجهیزات کافی برای تدریس ،از عوامل موفقیت تحصیلی است.
ما در این پژوهش با رویکرد تلفیقی به هر سه بعد پرداختهایم ولی بر بعد اجتماعی تأکید
بیشتری داشتهایم .شاخصهای تشخیص برنامه درسی پنهان در این پژوهش عبارت بودند از :
 .1تعامالت معلمان با دانشآموزان
 .2تعامالت اولیای مدرسه با دانشآموزان و با یکدیگر
 .3تعامالت دانشآموزان با یکدیگر
 .4شیوههای تدریس و ارزشیابی معلمها
 .5محتوای کتابهای درسی
 .6قوانین و مقررات مدرسه
 .7قوانین و مقررات لباس پوشیدن و آراستگی ظاهری معلمها و دانشآموزان
 .8امکانات فیزیکی مدرسه ،شاخص پیشرفت تحصیلی در این پژوهش میانگین نمرات سال
دوم راهنمایی دانشآموزان در آستانه ورود به سوم راهنمائی تحصیلی بود.
در یک جمعبندی اجمالی از ادبیات پژوهشی مربوط به برنامه درسی پنهان مشاهده شده که نظرها
و تحقیقات گوناگونی درباره این برنامه ،عوامل تشکیل دهنده و آثار آن وجود دارد که در آنها به
بررسی آثار برنامة درسی پنهان بر ارزشها و نگرشهای دانشآموزان پرداخته شده است .در اینجا این
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سوال مطرح است که آثار برنامة درسی پنهان بر پیشرفت تحصیلی و یادگیریهای واقعی آنها چیست
و چگونه ایجاد میشود و آیا میتوان مدلی را در جهت کاهش آثار منفی این برنامه و طراحی
محیطهای آموزشی با کیفیت مطلوبتر طراحی و پیشنهاد نمود؟ برای پاسخگویی به این
سؤاالت پژوهش حاضر به روش زیر انجام شد.

روش :روش پژوهش  ،روش پژوهش آميخته 22يا تركيبي بود .در بخش ك ّمي ،از روش
پیمایشی) نوع مقطعی )23به منظور گردآوری دادهها دربارة پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در
سال تحصیلی  ،87-88از طریق نمونهگیری از دانشآموزان پایه سوم راهنمایی ،استفاده شد .در
بخش كيفي نیز از روش بررسی موردی ( 24پژوهش پدیدار شناختی 25از انواع تجربهی زیسته)26
جهت جمعآوری اطالعات در مورد برنامههای درسی پنهان استفاده گردید .مورد یا «واحد
تحلیل» در این پژوهش كالس درس و يا مدرسه بود.
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیة مدارس دخترانه دورة راهنمایی منطقه یک آموزش و پرورش
شهر تهران در سال تحصیلی 1387-88بود که شامل  26آموزشگاه میشد .این منطقه ،با استفاده از
روش نمونهگیری هدفمند 27از میان مناطق مختلف آموزش و پرورش تهران انتخاب شد .قصد محقق
انتخاب موردي بود كه با توجه به هدف تحقيق اطالعات زيادي داشته باشد.علت انتخاب يك منطقه
از ميان مناطق ،فهم عميق تر اثرات برنامه درسي پنهان بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بود .چنانچه
چندين منطقه انتخاب ميشد ،از عمق پژوهش كاسته ميشد .دليل انتخاب منطقه يك آن بود كه ،با
بررسيهاي انجام شده ،پژوهشگر به اين نتيجه رسيد كه در اين منطقه معلمان و اولياي مدرسه از
تجربه و سابقه باالتری برخوردارند .براي انتخاب پايه تحصيلي نیز ،با استفاده از همين روش ،از
ميان دانشآموزان پايههاي مختلف تحصيلي دورة راهنمايي ،دانش آموزان پایة سوم انتخاب شدند.
علت انتخاب دانشآموزان سال سوم این بود که این دانشآموزان از یک سو در مرحله انتخاب رشته
تحصيلي و ورود به دوره متوسطه نظري و يا هنرستانهاي فني و حرفهاي و كار دانش بودند ،بنابراين
یادگیری عمیقتر و معنادارتری از دروس مختلف در اين دانشآموزان شكل گرفته بود؛ و از سوی
دیگر این دانشآموزان در مرحلة انتقال بودند و بیشتر از دانشآموزان دیگر تحت تأثیر محیط اجتماعی
مدرسه و پيامدهاي قصدنشدة حاصل از آن قرار گرفته بودند.
براي انتخاب نمونه ،با روش نمونهگیری تصادفی ساده ،28مدارس دولتی و غیر دولتی (غیر
انتفاعی) از میان فهرست مدارس انتخاب شد .پس از انتخاب هر مدرسه یکی از کالسهای پایة
سوم به روش تصادفي به عنوان نمونه نهائی انتخاب میشد .انتخاب نمونه تا جایی ادامه پیدا
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میکرد که پس از آن اطالعات جدیدی به دست نمیآمد .در پایان پژوهش  4مدرسه دولتی و 5
مدرسه غیردولتی به عنوان نمونة مورد بررسی انتخاب شده بودند.
براي جمعآوري اطالعات متناسب با ماهيّت موضوع پژوهش و روش تحقيق مورد استفاده،

از ابزارهاي زير استفاده شد .1 .میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی  .2فرمهاي درجهبندي
مشاهدهسنج محقق ساخته و روش واقعهنگاري  .3مصاحبه با روش سؤاالت بازاستاندارد شدة
محقق ساخته و روش گفتوگوهای غیررسمی.
براي ساختن ابزارها ،از مباني نظري و نظر مختصصان روانشناسي تربيتي و برنامهریزی
درسي استفاده شد .ابزارهاي ساخته شده در سه نوبت به صورت مقدماتي اجرا گردید که ،پس
از هر نوبت اجرا ضريب روایي و پايایي ابزارها محاسبه شد تا ابزار براي اجراي نهايي آماده
شود .برای تعیین پایایی ابزار سنجش برنامه درسی پنهان ،دادههای کیفی حاصل از مشاهدهها و
مصاحبهها به دادههای کمی تبدیل شدو عبارتهای تکراری حذف گردید .از مجموع  293عبارت
( 170عبارت در فرمهای مشاهدهسنج و  123عبارت در فرمهای مصاحبه با مقیاس درجهبندی)،
 117عبارت در فرم نهایی باقی ماند .ضریب پایائی با استفاد ه از روش آلفای کرانباخ با تأکید بر
همسانی درونی  0/94بهدست آمد .جهت تعیین روایی سازه ابزار (و تعیین متغیرهای زیربنای
مدل) از تحلیل عاملي در سه مرحله استفاده شد .1 :ماتریس همبستگی (بررسی میزان اشتراکات
هر کدام از عبارتها با کل عبارتها)  .2استخراج عوامل اولیه با روش تحلیل مؤلفههای اصلی
 .3چرخش با روش واریماکس برای دستیابی به راه حل نهایی .ماتریس پس از هفت چرخش
ِ
شاخص کفایت نمونهبرداری
آزمایشی به بهترین شکل خود رسید .برای ارزیابی ماتریس عاملي،
و آزمون کرویت بارتلت محاسبه شد .شاخص کفایت نمونهگیری ( )KMOبرابر  0/697شد و
نتیجه آزمون کرویت بارتلت نیز مقدار  x2=17514/805را نشان داد که این مقدار نیز با df=6441
در سطح  P > 0/001معنادار بود .جهت تعیین عوامل مناسب برای چرخش مالک کیسر و آزمون
اسکری کتل محاسبه شد .بر پایه مالک کیسر 21 ،عامل دارای ارزش ویژة بیشتر از یک بودند که
به عنوان عوامل قابل استخراج تعیین شدند .این  21عامل به طور کلی  81/98درصد واریانس
کل را تبیین میکردند .برای استخراج تعداد عوامل به مقدار واریانس 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 کالسهای درس ـ باالتر از شیب خط بودند و بقیه عوامل تقریب ًا در یک
محدوده و نزدیک به هم بودند .این چهار عامل عبارت بودند از :
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 .1تعامل معلم با دانشآموزان ضعیف
 .2شیوههای ارزشیابی معلم  /محتوای کتابهای درسی
 .3شیوههای تدریس  /وضعیت ظاهری معلم

 .4تعامل معلم با دانش آموزان قوی.
بقیه عوامل از محاسبات آتی مربوط به عوامل حذف شدند .در مجموع روایی سازه 114
عبارت با روش تحلیل عاملی تأیید شد.

یافتهها

برای بررسی وضعیت مؤلفههای اجتماعی برنامه درسی پنهان (با استفاده از فرمهای
مشاهدهسنج و فرمهای درجهبندی شده مصاحبه) در مدارس مورد بررسی ،ابتدا واحد تحلیل
کلیه مؤلفههای محیط اجتماعی کالسهای درس به مدرسه تبدیل شد .بدین ترتیب امکان مقایسه
میانگینهای مؤلفههای محیط اجتماعی برنامه درسی پنهان مدرسه فراهم شد .در نمودار  1مقایسه
میانگینهای مؤلفههای محیط اجتماعی برنامه درسی پنهان مدرسه به خوبی منعکس شده است.

ميانگين نمرات

قوانين و مقررات مدرسه

سيستم آموزشي

تعامل كاركنان با يكديگر

تعامل كاركنان با دانشآموزان

تعامل دانشآموزان با يكديگر

تعامل معلم با دانشآموز قوي

شيوة تدريس /وضعيت ظاهري

ارزشيابي معلم /محتوا

تعامل معلم با دانشآموز ضعيف

نمودار :1مقایسه میانگینهای مؤلفههای محیط اجتماعی برنامه درسي پنهان مدرسه
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با توجه به نمودار  1آشکار است که از میان مؤلفههای برنامه درسی پنهان ،مؤلفه قوانین
و مقررات مدرسه از باالترین میانگین و مؤلفههای تعامل دانشآموزان با یکدیگر و شیوههای
تدریس  /وضعیت ظاهری معلمها از کمترین میانگین برخوردار بود .در مرحلة بعد شاخصهای

توصیفی مؤلفههای اجتماعی برنامه درسی پنهان به تفکیک مدارس مورد بررسی قرار گرفت.
وضعیت میانگین و انحراف استاندارد مؤلفهها نشان داد که تعامل معلم با دانش آموزان
(ضعیف و قوی) در مدرسه کد  6با میانگین 1/80از همه ضعیفتر و در مدرسه کد  1با
میانگین 2/37از همه قویتر است .همچنین شیوههای تدریس /وضعیت ظاهری معلمها با
میانگین ،1/63شیوههای ارزشیابی /محتوای مواد درسی با میانگین 1/87در مدرسه کد  4از همه
ضعیفتر و در مدرسه کد  7با میانگین 2/90و  2/42از همه قویتر است .برای تعیین تفاوت
معنادار بین مؤلفههای اجتماعی برنامه درسی پنهان در مدارس مورد بررسی ،از تحلیل اندازهگیری
مکرر طرح یک بین ـ یک درون استفاده شد که نتایج این تحلیل در جدول  1گزارش شده است.
جدول  :1نتايج تحليل اندازهگيري مكرر براي تعيين تفاوت معنادار بين مؤلفههاي اجتماعي

مدرسه

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

ميانگين
مجذورات

نسبت F

سطح
معناداري

10/99

8

1/37

2/06

0/046

مؤلفههاي اجتماعي

45/10

3

15/03

68/64

0/000

اثر
خطا

تعامل مدرسه و مؤلفههاي اجتماعي

خطا

72/08
22/80
70/96

108

0/67

24
324

0/95
0/22

4/34

0/000

همانطور که جدول  1نشان میدهد اثر مدرسه ،اثر مؤلفههای اجتماعی و اثر تعامل مدرسه
و مؤلفههای اجتماعی برنامه درسی پنهان نیز معنادار است .این مطلب بدان معناست که وضعیت
هر یک از مؤلفههای اجتماعی برنامه درسی پنهان در مدارس مختلف به طور معناداری متفاوت
است .در نمودار  2تعامل مؤلفههای اجتماعی برنامه درسی پنهان کالسهای درس در مدارس
مختلف به خوبی منعکس شده است.
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نمودار  :2تعامل مؤلفههای اجتماعی برنامه درسي پنهان کالسهای درس در مدارس مختلف

همانطور که نمودار  2نشان میدهد وضعیت تعامل معلم با دانشآموزان قوی تقریب ًا در
تمامی مدارس مورد بررسی بهتر از سه مؤلفة دیگر برنامة درسی پنهان در کالسهای درس بود.
شیوههای تدریس /وضعیت ظاهری معلمها نسبت به بقیه مؤلفهها در جایگاه پایینتری قرار
داشت .به همین ترتیب وضعیت تعامل معلم با دانشآموزان ضعیف ،ارزشیابی معلم  /محتوای
کتابهای درسی و شیوههای تدریس  /وضعیت ظاهری معلمها در تمامی مدارس مورد بررسی
از حد متوسط  3پایینتر بود و در حد رضایت بخشی نبود.
پس از بررسی مؤلفههای برنامه درسی پنهان به عنوان متغیر مستقل ،به بررسی پیشرفت
تحصیلی به عنوان متغیر وابسته پرداخته شد.
برای بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،مدرسه بهعنوان واحد تحلیل ،مدرسه
در نظر گرفته شد .سپس میانگین و انحراف استاندارد پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به تفکیک
مدرسهها محاسبه شد که نتایج آن در جدول  2و نمودار  3گزارش شده است .همانطور که
جدول  2و نمودار  3نشان میدهند مدرسه کد  1با میانگین  17/91دارای پائینترین میانگین
نمرات پيشرفت تحصیلی دانشآموزان و مدرسه کد  8با میانگین  19/59دارای باالترین میانگین
نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از بین مدارس نمونة تحقیق بود.
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جدول  :2محاسبه ميانگين و انحراف استاندارد پيشرفت تحصيلي به تفكيك مدرسه
مدارس تعداد حداقل حداكثر چارك
اول
كد 1
كد 2
كد 3
كد 4
كد 5
كد 6
كد 7
كد 8
كد 9

كد 10

18
44
32
30
34
15
23
52
36

13/63
12/00
15/00
15/05
17/71
15/50
19/01
17/19
18/94

12/00 284

19/92
20/00
20/00
20/00
19/97
19/91
19/78
20/00
20/00
20/00

ميانه

18/49 16/50
18/23 17/87
19/23 18/22
18/60 17/80
19/42 18/96
19/23 18/65
19/50 19/32
19/73 19/52
19/58 19/10
19/38 18/56

چارك ميانگين انحراف واريانس خطاي
استاندارد
استاندارد
سوم
19/50
19/25
19/77
19/42
19/85
19/60
19/65
19/91
19/85
19/76

17/91
18/00
18/75
18/45
19/27
18/80
19/46
19/59
19/52
18/92

1/93
1/79
1/41
1/25
0/63
1/22
0/24
0/50
0/37
1/29

3/71
3/21
1/99
1/57
0/40
1/48
0/06
0/25
0/14
1/67

ميانگين نمرات

نمودار  :3مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی مدارس مختلف

0/45
0/27
0/25
0/23
0/11
0/31
0/05
0/07
0/06
0/08
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سپس برای یافتن رابطة بین برنامه درسی پنهان با پیشرفت تحصیلی ،همبستگی تک متغیری
پیرسون بین نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان با تمامی متغیرها و مؤلفههای برنامه درسی پنهان
محاسبه شد و معنادار بودن آن مورد بررسی قرار گرفت که نتایج در جدول  3گزارش شده است.
جدول  :3محاسبة ضريب همبستگي پيرسون بين معدل دانشآموزان با تمامي مؤلفههاي محيط اجتماعي و
فيزيكي برنامه درسي پنهان مدرسه

تعامل معلم با
دانشآموز ضعيف
ارزشيابي معلم/
محتوا

شيوه تدريس/
وضعيت ظاهري
تعامل معلم با
دانشآموز قوي
تعامل
دانشآموزان با
يكديگر

انحراف همبستگي ضريب
ميانگين
تبيين )(r0
)(r
استاندارد

مقدار سطح
معناداري
t

تعداد ثابت

شيب

2/09

0/19

-0/75

0/57

-3/03

0/02

9

-2/53 24/14

2/14

0/15

0/50

0/25

1/54

0/17

9

2/10 14/37

1/98

0/42

0/61

0/37

2/05

0/08

9

0/95 16/99

2/77

0/30

-0/79

0/62

-3/35

0/01

9

-1/68 23/52

1/98

1/09

0/54

0/30

1/71

0/13

9

0/32 18/22

2/13

0/73

0/69

0/48

2/52

0/04

9

0/60 17/58

2/59

0/81

0/48

0/23

1/45

0/19

9

0/38 17/86

3/00

0/33

-0/44

0/19

-1/29

0/24

9

-0/85 21/41

3/22

0/30

-0/46

0/21

-1/38

0/21

9

-0/99 22/05

محيط اجتماعي

2/43

0/30

0/42

0/18

1/23

برنامه پنهان
مدرسه

1/0/47

0/26
0/18

9

0/89 16/69

2/37

0/6

0/50

0/25

1/52

0/17

9

0/54 17/59

تعامل كاركنان با
دانشآموزان
تعامل كاركنان با
يكديگر
سيستم آموزشي

قوانين و مقررات
مدرسه
محيط فيزيكي

2/23

0/96

0/49

0/24

9

0/33 18/11

براساس نتایج جدول ،3ضریب همبستگی بین پیشرفت تحصیلی با برنامه درسی پنهان
مدرسه ،محیط اجتماعی و محیط فیزیکی به ترتیب برابر  0/49 ، 0/50و  0/42بود .این ضرایب
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همبستگی در حد متوسط بودند .ضرایب تبیین برنامه درسی پنهان مدرسه ،محیط اجتماعی و
ِ
معناداری میزان همبستگی
محیط فیزیکی به ترتیب برابر  0/24 ، 0/25و  0/18بود .برای آزمو ِن
بین برنامه درسی پنهان مدرسه و هر کدام از مؤلفهها و با زیر مؤلفههای این برنامه ،با نمرات
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،از آزمون  tاستفاده شد.
براساس نتایج جدول  t ،3محاسبه شده برای برنامه درسی پنهان مدرسه و در مؤلفه اصلی
آن (محیط اجتماعی و محیط فیزیکی) در سطح اطمینان  95درصد معنادار نبود .بدین ترتیب
فرض آماری صفر پذیرفته میشود که در سطح مذکور رابطه معناداری بین برنامة درسی پنهان
مدرسه و دو مؤلفه اصلی آن (محیط اجتماعی و محیط فیزیکی) با نمرات پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان در مدارس وجود ندارد .به همین ترتیب نتایج آزمون  tبرای خرده مقیاسهای
محیط اجتماعی مدرسه حاکی از آن است که از بین خرده مقیاسهای مذکور ،همبستگی معناداری
در سطح اطمینان  95درصد بین خرده مقیاس تعامل معلم با دانشآموزا ِن ضعیف ،تعامل معلم
با دانشآموزان قوی و تعامل کارکنان با دانشآموزان ،شیوههای تدریس ،قوانین و مقررات لباس
پوشیدن و وضعیت ظاهری معلمها و نمرات پشرفت تحصیلی وجود دارد ،ولی بین تعامل
دانشآموزان با یکدیگر ،تعامل کارکنان با یکدیگر ،نگرش دانشآموزان به محتوای کتابهای
درسی و قوانین و مقررات مدرسه با نمرات پیشرفت تحصیلی همبستگی معناداری مشاهده نشد.
به منظور بررسی اثر همزمان متغیرهای پیشبین (یعنی برنامه درسی پنهان) بر متغیر مالک
(یعنی نمرات پیشرفت تحصیلی) از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد که نتایج در جدول 4
گزارش شده است .
جدول  :4محاسبه رگرسيون چندگانه بين مؤلفههاي محيط اجتماعي و فيزيكي برنامه درسي پنهان با معدل دانشآموزان

ضريب
همبستگي
چندگانه R
مقدار

محيط
اجتماعي
محيط
فيزيكي

0/50
ضريب
استاندارد
رگرسيون (بتا)

ضريب تبيين
0/2477

ضريب تبيين
تعديل شده

0/99

0/43

0/65

خطاي
استاندارد B

)t(6

سطح معناداري

0/15

0/51

0/32

1/07

0/30

0/78

0/38

0/51

0/25

0/34

0/75

0/48

خطاي
استاندارد بتا

0/2030
ضريب
غيراستاندارد
رگرسيون )(B

(F)2,6

خطاي استاندارد
معناداري
برآورد
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مطابق جدول  ،4نتایج رگرسیون چندگانه بین مؤلفههای محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برنامه
درسی پنهان مدرسه ،با نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،همبستگی چندگانه برابر با 0/50
را نشان میداد که با توجه به مقدار  Fو سطح خطای محاسبه شده در سطح اطمینان  95درصد
معنادار نبود .ضریب تعیین نیز برابر  0/2477بود .بدین ترتیب مشخص شد که  24/77درصد
نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان متأثر از دو مؤلفه مذکور است و سایر درصد تغییرات
پیشرفت تحصیلی ناشی از خطا و متغیرهایی است که محقق اندازه نگرفته است.
به منظور بررسی وضعیت برنامه درسی پنهان مدارس و اثر آن بر نمرات پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان ،عالوه بر تحلیل کمی به تحلیل کیفی یافتههای حاصل از مشاهدهها و مصاحبهها با
استفاده از رویکردهای برنامه درسی پنهان و نظریههای روانشناسی یادگیری پرداخته شد .بدین
منظور اثر هر مؤلفة تشکیل دهندة برنامة درسی پنهان ،بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،با توجه
به شاخصهای تشخیص این برنامه در پژوهش حاضر به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت.

 .1تعامالت معلم با دانشآموزان

در زمینه تأثیر تعامالت و روابط موجود در کالسهای درس و مدرسه در شکلگیری برنامه
درسی پنهان صاحب نظران مختلف اتفاق نظر دارند .از این میان میتوان به دیدگاههای جکسون،
 ، 1968بلوم ، 1363 ،واالنس ، 1991 ،آسبروکس ، 2000 ،الیوسی والسون ،2008،اسمیت و
مونتگمری ،2008 29چای کینگ ، 2008 ،داگانی ، 2009 ،قورچیان ، 1373 ،مهرمحمدی1381 ،
 ،طالب زاده ،نوبریان و فتحیِ واجارگاه 1382 ،و ملکی 1386 ،اشاره کرد.
تحلیل کیفی یافتههای حاصل از تعامالت موجود در محیط مدرسه ،با استفاده از نظرات این
صاحب نظران و برخی از نظریه پردازان حوزه روانشناسی یادگیری انجام شد.
تحلیل یافتهها نشان داد که در اکثر کالسهای درس مورد مشاهده ،تعامالت معلمها با
دانشآموزان ،بهویژه با دانشآموزان ضعیف منفی بوده است و اکثر معلمها بیشترین توجهشان
را تنها به تعداد محدودی از دانشآموزان قوی کالسها معطوف میداشتهاند .در گفتوگوهای
غیررسمی که پژوهشگر با معلمها داشت ،اکثر آنها هدف از این گونه تعامالت را ایجاد حس
رقابت و افزایش نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میدانستند .آنها برخالف دیدگاههای
نظریهپردازان تداعیگرائی ،و نیز رویکرد رشد شناختی پیاژه و نظریههای ثرندایک و اسکینر،
معتقد بودند که اگر با دانشآموزان خود سالم و احوال پرسی کنند ،برخورد دوستانه داشته باشند
و به آنها احترام بگذارند ،یا در کالس درس گشادهرو و شوخ طبع باشند ،دانشآموزان سوء
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استفاد ه کرده و به درس توجهی نمیکنند و آنها قادر به کنترل کالسهای خود نخواهند بود .از
س با روشهای استبدادی واقتدار طلبانه خیلی سریعتر و راحتتر از
نظر این معلمها اداره کال 
روشهای آزاد منشانه و دموکراتیک آنها را به مقصود میرساند .این معلمها رمز موفقیت خود

را داشتن برخورد خشک و جدی و سختگیری بیش از حد به دانشآموزان ضعیف میدانستند.
اکثر آنها پیشرفتهای کم و تدریجی دانشآموزان را در نظر نگرفته و آنها را تشویق نمیکردند
و انتظارات غیر منطقی و سطح باالیی از دانشآموزان خود داشتند.
گرچه در اکثر کالسهای درس مورد مشاهده تعامالت معلمان با دانشآموزان خود منفی
و برخالف نظریات روانشناسان یادگیری بود ولی در برخی کالسها هم این تعامالت مثبت
بود که میتوانست زمینههای افزایش پیشرفت تحصیلی شاگردان را فراهم آورد و تجربهها و
یادگیریهای مثبتی را در آنها ایجاد کند.
در این کالس معلمها به محض ورود به کالس با دانشآموزان سالم و احوالپرسی میکردند و
در خروج از کالس با لبخند کالس را ترک میکردند .در کالسهای درس گشادهرو و خوشرو بودند.
با دانشآموزان با احترام رفتار میکردند .در تقسیم توجه خود به دانشآموزانشان مساوات را رعایت
میکردند و به آنها اجازه میدادند تا نظراتشان را بیان کنند .در تصمیمگیریهایشان با دانشآموزان
مشورت میکردند .شوخ طبع بودند و میخندیدند .از بازخوردها و تشویقهای کالمی استفاده
میکردند .تعاملهای کالسیشان را عمدت ًا بر فعالیتهای درسی متمرکز میکردند .عقاید  ،احساسات
و اندیشههای دانشآموزانشان را فرا میخوانند و به طور فعال آنها را در آموزش خود میگنجاندند.
در این کالسها به وجود اقدامات انضباطی نیازی نبود .دانشآموزان خود قوانین و مقررات را رعایت
میکردند .بهطور کلی در این کالسها ،نتایج حاصل از تحلیل کیفی یافتههای پژوهش با یافتههای
کسب شده از نظریه یادگیری آموزشگاهی بلوم ،نظریه رشدشناختی پیاژه ،ویگوتسکی و برونر ،
نظریههای تداعی گرایی رفتاری وانگیزشی و همچنین پژوهشهای کاکس واری هاویس، )2007( 30
لسلی و همکاران )2009( 31و وی و همکاران )2009( 32همخوانی داشت.
کاکس ،واری و هاویس( )2007در پژوهش خود نشان دادند تعامالت مثبت معلمان و
سایر اولیای مدرسه در خارج از کالس درس میزان پیشرفت تحصیلی کنونی و عالقمندی به
پیشرفتهای تحصیلی بعدی دانشآموزان را افزایش میدهد.
لسلی و همکاران ( )2009در پژوهش خود الگوهای تعامل بین یادگیرندگان و معلم خود
را تجزیه و تحلیل کردند .آنها الگوهای همانندسازی ،هدایت ،سکوساری و مشارکت معلم در
فرآیند یادگیری و همیاری را مدنظر قرار دادند .یافتههای آنها نشان داد در الگوهای تعاملی
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هدایتی و سکوسا زی میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان باالتر از سایر روشها بود.
وی و همکاران ( )2009رابطه بین رفتارهای بین فردی معلمان و میزان یادگیری زبان
انگلیسی دانشآموزان را در جنوب غربی کشور چین بررسی کردند .یافتههای آنها نشان داد که
رفتار استبدادی و تحکم آمیز معلمان با میزان مشارکت دانشآموزان در کالس درس و نیز با
پیشرفت تحصیلی آنها ،همبستگی منفی و معنیدار دارد.

 .2تعامالت کارکنان مدرسه با دانشآموزان و تعامالت کارکنان مدرسه با
یکدیگر

در تحلیل کیفی یافتههای حاصل از «بررسی تأثیر تعامالت کارکنان با دانشآموزان و با
یکدیگر بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان» از دیدگاه نظریه پردازان حوزه روانشناسی یادگیری،
دیدگاههای کارکرد گرائی ،تداعیگرائی و نظریة رشد یافتگی ،رشد نیافتگی آرجریس استفاده
شد.
مشاهدات ما نشان داد که در تمام مدارس دولتی مورد بررسی و مدارس غیر دولتی کدهای 6
و  ،8تعامالت کارکنان مدارس با دانشآموزان ،برخالف نظریههای کارکردگرایان ،تداعی گرایان
و رویکرد آرجریس بوده در حالی که در مدارس کدهای  9 ، 7 ، 5غیردولتی تعامالت کارکنان
مدرسه با دانشآموزان در جهت توصیههای صورت گرفته در نظریههای کارکردگرائی ،تداعی
گرائی و نظریه آرجریس بوده است.
در مدارسی که تعامالت اولیای مدرسه (کارکنان) با دانشآموزان منفی بود ،دانشآموزان حق
اظهار نظر ،انتقاد کردن یا دادن پیشنهاد را نداشتند و آزادی ،برابری و احترام متقابل را تجربه
نمیکردند .اولیای این مدارس با اجرای قوانین سخت ،رفتار دانشآموزان را کنترل کرد و آنها را
به منفعل بودن و اطاعتپذیری وادار میکردند و به عوض آموزش و یادگیری ،برحفظ نظم و
انضباط تأکید میکردند .در مقابل ،به دلیل ارتباط ضعیف اولیای مدرسه با دانشآموزان و حاکم
بودن جو رعب و وحشت  ،دانشآموزان هم نمیتوانستند نقایص و ضعفهای کادر آموزشی
را به مدیران یا معاون مدرسه اعالم کنند .گاهی مدرسه برای پر کردن ساعات کار یک معلم،
تدریس چند درس مختلف و بیارتباط را به او واگذار میکرد که بدین ترتیب معلم به تدریس
درسی میپرداخت که هیچ تخصصی در آن نداشت.
مشاهده شد که در این مدارس ،دبیران در اتاقهای استراحت به ندرت تجربیات آموزشی
خود را با یکدیگر در میان میگذاشتند  .مدیران هم عملکرد و کیفیت تدریس معلمان را ارزیابی
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نمیکردند و در زمینه تدریس و کالسداری رهنمودی به همکاران خود نمیدادند .پس ،تعامالت
کارکنان با یکدیگر نه در جهت رشد و افزایش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و نه در جهت
رشد و ارتقای حرفهای معلمان بود.

بر عکس ،در مدارس غیر انتفاعی کدهای  9 ، 7 ، 5میان کارکنان و دانشآموزان روابط انسانی
حاکم بود و آنها با توجه به رعایت حقوق یکدیگر رفتار میکردند و نسبت به هم احترام کامل به
جا میآوردند .یکی از اهداف اولیای این مدارس انتقال اطالعات و حقایق علمی در جهت افزایش
نمرات پیشرفت تحصیلی بود .هدف دیگر تربیت دینی ،اخالقی و معنوی دانشآموزان در جهت حفظ
33
ارزشهای اسالمی بود .یافتههای حاصل از تحلیل کیفی با یافتههای پژوهشهای پیس و همکاران
( ، )2006هال کامپ )206( 34و بالچ فورد و همکاران )2009( 35همخوانی داشت.
پیس و همکاران ( )2006در پژوهش خود نشان دادند نوع تعامالت کارکنان مدرسه با
یکدیگر ،میزان مسئولیتپذیری ،انتظارات و تمایالت آنها به همکاری در کارهای مدرسه با
یادگیری دانشآموزان همبستگی مستقیم دارد.
هال کامپ ( )2006نشان داد افزایش تعامالت مثبت دانشآموزان با کارکنان و اجازه بیان عالیق،
نیازها و ترجیحات در مورد محتوای دروس موجب افزایش یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنها میشود.
بالچ فورد و همکاران ( )2009در پژوهش خود نشان دادند حمایت کارکنان از دانشآموزان موجب
تعهد شاگردان به یادگیری بیشتر و نقش فعالتر آنها در تعامالت با بزرگساالن میشود.

 .3تعامالت دانشآموزان با یکدیگر

در تحلیل کیفی یافتههای حاصل از تعامالت دانشآموزان با یکدیگر و تأثیر آن بر پیشرفت
تحصیلی دیدگاههای بلوم ،پیاژه ،ویگوتسکی و بندورا مورد استفاده قرار گرفت.
تحلیل کیفی یافتهها نشان داد که در مدارس دولتی مورد بررسی که با شیوههای استبدادی اداره
میشد و شیوههای تدریس و ارزشیابی معلمان ،بر خالف نظریات پیاژه و ویگوتسکی ،بر مبنای رقابت
فردی بود ،دانشآموزان کمترین میزان تعامالت مثبت را با یکدیگر تجربه میکردند .کسب نمرات
بیشتر در دانشآموزان قوی موجب دلسردی سایر دانشآموزان میشد؛ به جای همکاری و تعامالت
مثبت ،رقابت میان دانشآموزان را افزایش میداد؛ سازشکاری را ترغیب و خالقیت را سرکوب میکرد.
در مدارس کدهای  9 ، 7 ، 5که دانشآموزان هنگام پذیرفته شدن در مدرسه مراحل گزینش
اخالقی ،انضباطی ،تحصیلی و هوشی را گذارنده بودند ،روابطشان بر مبنای احترام متقابل به
عقاید یکدیگر بود و تعامالت مثبتتری را با یکدیگر تجربه میکردند .در اکثر کالسهای درس
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این مدارس معلمان از روشهای آموزشی «یادگیرنده محور» برای تدریس استفاده میکردند و
دانشآموزان را به کار و رقابتهای گروهی تشویق میکردند .همانگونه که پیاژه ،ویگوتسکی
و بندورا نیز پیشبینی کرده بودند استفاده از این روشهای آموزشی اشتیاق یادگیری را در
دانشآموزان افزایش میداد .نتایج یافتههای این بخش از تحقیق با نتایج یافتههای بسیاری از
محققان از جمله براون ودلی ، )2004( 36کاکس و اریها ، )2007( 37ویت هال )2008( 38و های
سای چانگ و اسمیت )2008( 39همخوانی داشت.
براون ودلی ( )2004در پژوهش خود به این یافته رسیدند که ،در زالندونو ،تعامل و تفاهم مثبت
بین دانشجویان داخلی و خارجی در محیطهای کالس درس موجب رشد آموزش و پرورش و
همچنین افزایش فعالیتهای علمی و نگرش مثبت دانشجویان به محیط دانشگاه شده است.
کاکس و اریها و ( )2007در پژوهش خود نشان دادند تعامالت ضمنی و غیر رسمی
دانشآموزان در خارج از کالسهای درس در انتخاب رشته تحصیلی ،دانشگاه برتر و انتخابهای
شغلی باالتر دانشآموزان مؤثر است.
در مطالعة دیگریِ ،ویت هال ( )2008به تعامل دانشآموزان با یکدیگر در دورههای آموزش
از راه دور پرداخت .یافتههای وی نشان داد زمانی که امکان تعامل دانشآموزان با یکدیگر فراهم
شود یادگیری مطالب درسی ،عالقه به یادگیری و نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نیز
افزایش مییابد.
هسای چانگ و اسمیت ( )2008در مطالعه دیگری به بررسی اثربخشی تعامالت شخصی در
دورههای آموزش از راه دور و میزان رضایت دانشجویان از این دورهها پرداختند .یافتههای آنها
نشان داد تعامل دانشجویان با یکدیگر نه تنها موجب افزایش نمرات پیشرفت تحصیلی ،بلکه
موجب رضایت بیشتر آنها از مواد درسی میشود.

 .4شیوههای تدریس و ارزشیابی معلمان

در زمینه تأثیر شیوههای تدریس و ارزشیابی معلمان در شکلگیری برنامه درسی پنهان،
صاحب نظرانی چون جکسون( 1968 ،بازیابی ،)2005 ،سیندر( 1970 ،بازیابی ، )2008 ،آیزنر،
( 1979به نقل از مهرمحمدی )1381 ،و ردیش 2009 ، 40اتفاق نظر داشتند؛ لذا در تحلیل
یافتههای حاصل از شیوههای تدریس و ارزشیابی معلمان و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی ،از
دیدگاههای این نظریهپردازان و نظریه پردازان حوزه روانشناسی یادگیری استفاده شد.
روشهای تدریس و ارزشیابی معلمان در اکثر کالسهای درس مورد مشاهدة ما ،برخالف
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دیدگاههای نظریه پردازان یادگیری بود .راه و روشی که اکثر معلمان استفاده میکردند ،در جهت
معنادار و قابل فهم کردن اطالعات نبود .آنها فرصتی برای کشف اندیشه و به کارگیری آن به
دانشآموزان نمیدادند .عالمت گذاری ،حاشیه نویسی ،خالصه کردن ،تشخیص نکات مهم از غیر مهم

و برجستهسازی نکات مهم و معانی اصلی را شخص معلم انجام میداد؛ در نتیجه ،فرصت سازمان دادن
اطالعات جدید و پیوند بین دانش قبلی و اطالعات جدید از یادگیرنده گرفته میشد.
اکثر معلمهای مورد مشاهده ،در موقع تدریس دروس ،تنها یک مشت مطلب را به دانشآموزان
خود میآموختند و تنها بر روی بخشهایی وقت صرف میکردند که احتماالً حاوی سؤاالت امتحانی
پایان ترم بود؛ لذا سایر بخشهای دروس حذف میشد یا زمانی صرف آنها نمیشد؛ بخشهایی مانند
بیشتر بدانید ،فکر کنید ،بحث گروهی ،تحقیق ،پژوهش  ،تحلیل ،نتیجهگیری ،فعالیت و جمع آوری
اطالعات .بیشترین روش آموزشی مورد استفاده روش آموزش به کمک سخنرانی بدون به کارگیری
فنون آموزشی این روش بود .یعنی روشی که کارکردگرایانی چون ثرندایک  ،اسکینر و هال با آن
مخالفاند .اکثر معلمها مطالعات اضافی و اطالعات جانبی در رابطه با درسی که تدریس میکردند
نداشتند .بسیاری از آنها درسی را که تدریس میکردند حتی در رابطه با رشتة تحصیلیشان آنها نبود
و پایة علمی یا تخصصی در آن درس نداشتند .در این میان معدود معلمانی هم بودند که از نظریات
و رویکردهای مطرح شده در روانشناسی پرورشی و یادگیری در آموزش و ارزشیابی از دانشآموزان
خود استفاده میکردند .آنها روشهای مختلف آموزشی را به کار میگرفتند و در تدریس وارزشیابی
خود تنوع ایجاد میکردند .آنها یادگیرندگان را به طور فعال در امر یادگیری درگیر میکردند و بر میزان
یادگیری عمیق و واقعی آنها میافزودند.
یافتههای به دست آمده از این قسمت پژوهش ،با یافتههای به دست آمده از نظریات
روانشناسان یادگیری و پرورشی و یافتههای پژوهشهای پارک و شین ، )1999( 41یان)2009( 42
و مامتاس و بلسیتا )2009( 43همخوانی داشت.
پارک و شین ( )1999نشان دادند که آموزش به شیوة شاگرد محوری در رشد توانایی حل
مسئله ،انگیزش یادگیری و عالقة به یادگیری درس ریاضی مؤثر است.
یان ( )2009به بررسی اثرات تدریس عملی درس علوم پرداخت و نشان داد تدریس عملی
در یادگیری و ادراک واقعی و تعمیق مفاهیم علوم مؤثر است.
مامتاس و بلسیتا ( )2009در پژوهش خود نشان دادند معلمانی اثربخشترند که در مورد
محتوای مطالب درسی «دانش ضمنی» بیشتری داشته باشند و این دانش را به صورت کاربردی و
عملی به دانشآموزان منتقل سازند.
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 .5محتوای کتابهای درسی
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در زمینه تأثیر محتوای کتابهای درسی بر شکلگیری برنامه درسی پنهان ،برخی صاحب
نظران حوزه برنامة درسی اتفاق نظر دارند .از این میان میتوان به استاسی ،بیریود و دنیلز، 44
( 1974به نقل طالب زاده و فتحی ، )1382 ،آیزنر( 1979 ،به نقل از مهر محمدی  ، )1381 ،فیتز
جرالد( 1979 ، 45به نقل از طالب زاده و فتحی )1382 ،و اسمیت و مونتگمری 2008 ،اشاره
کرد .در تحلیل یافتههای حاصل از محتوای کتابهای درسی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی
از دیدگاههای این نظریه پردازان ،از دیدگاههای شعبانی ( )1378و ملکی ( )1386استفاده شد.
همچون شعبانی و ملکی ،تحلیل کیفی یافتهها نشان داد که «نگرش دانشآموزان به محتوای
کتابهای درسی و عدم رعایت معیارهای مطرح شده توسط برنامهریزان درسی در انتخاب
محتوا ،با نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه ندارد».
دانشآموزان ،به ویژه دانشآموزان قوی کالسها (از نظر درسی) به دلیل داشتن انگیزههای
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
اطالعات و  ...محتوای مواد درسی را به دقت مطالعه کرده و نمرات باالیی کسب میکردند.
بیشترین دروسی که دانشآموزان به محتوای آنها عالقه نشان نمیدادند ،دروس حفظی همچون
دینی ،قرآن ،عربی،تاریخ و جغرافیا بود؛ درسهایی که نیازی به درک عمیق و یادگیری معنادار
ندارد .بنابراین دانشآموزان با تکرار و مرور مطالب این درسها میتوانستند به راحتی نمرات
باالیی کسب کنند .ضمن آنکه اکثر معلما ِن این دروس ،قسمتهای مهم محتوا را برجسته سازی
کرده و پرسشها و پاسخهایی مشابه سؤاالت امتحانی در اختیار دانشآموزان قرار میدادند .بدین
ترتیب ،صرف نظر از بیعالقه بودن به محتوا ،دانشآموزان موفق به کسب نمره میشدند.
یافتههای بهدست آمده از تحلیل کیفی با یافتههای پژوهشهای کوآن شیاهائو ، )2008( 46برگن
هن گوونِ )2009( 47شن ،ونگ ِشن )2009( 48و مک لوژین و پادریچ )2009( 49همخوانی داشت.
کوآن و شیاهائو در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که محتوای اکثر کتابهای درسی ،دانشآموزان را
برای مقابله با مسائل و مشکالت روزمرة زندگی آماده نمیکند .برگن هن گوون نیز در پژوهش خود
نشان داد که محتوای مواد درسی با زندگی عادی و روزمرة دانشجویان پیوند نداردِ .شن و همکاران
در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که درگیری هیجانی وعاطفی با محتوای مواد درسی موجب
یادگیری عمیق دانشآموزان میشود .مک لوژین و پادریچ به این نتیجه رسیدند زمانی که محتوا
کاربردی باشد و دانشآموزان در مقابل محتوا منفعل نباشند  ،میزان یادگیری افزایش مییابد.
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 .6قوانین و مقررات مدرسه

صاحب نظران مختلف در زمینه تأثیر قوانین و مقررات مدرسه در شکلگیری برنامه درسی
پنهان اتفاق نظر داشتند .از میان این صاحب نظران میتوان به آهوال ، )2000( 50مایلز و آندریون
( )2001و اسمیت و مونتگمری ( ) 2008اشاره کرد .ما نیز در تحلیل کیفی یافتههای این مؤلفه ،از
نظرات این صاحب نظران و نیز از دیدگاههای روانشناسان انسانگرا و نظریههای انگیزة پیشرفت
و نظریه اسناد برنارد واینر استفاده کردیم.
در مدارس دولتی مورد بررسی ما ،تأکید قوانین و مقررات مدرسه ،در زمینه پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان ،بر روی کوششها و تالشهای فرد یادگیرنده ،تأکید داشتند .در صورت مشاهده پیشرفت
تحصیلی پایین اولیای دانشآموزان برای کمکرسانی در جریان امر قرار میدادند و در صورتی که
پس از اطالعرسانی به والدین ،مشکل همچنان باقی میماند ـ برخالف نظریات انگیزه پیشرفت ،اسناد
و انتظار ضرب در ارزش و رویکرد اجتماعی فرهنگی انگیزشی ـ دانشآموزان مورد تحقیر ،توهین،
سرزنش و بیاحترامی قرار میگرفت و متهم به کندذهنی و ناتوانی میشد و حتی از سیست م آموزشی
مدرسه به طور ضمنی طرد میشد .اما در مدارس غیردولتی مورد بررسی ،قوانین و مقررات مدرسه در
زمینه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بسیار جدی بود .در این مدارس ،برای تضمین پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان ،قبل از ورود دانشآموز به مدرسه ضوابط سختی اعمال میشد .قبل از ثبت نام میانگین
نمرات پیشرفت تحصیلی سالهای گذشته دانش آموزان بررسی میشد .سپس آزمونهای تشخیص
هوش و استعداد و آزمونهای پیشرفت تحصیلی به صورت کتبی از او به عمل میآمد و در صورت
قبول شدن ،دانشآموز مورد مصاحبه علمی نیز قرار میگرفت و تنها در صورت موفقیت در این
آزمونها از او ثبت نام به عمل میکردند.
در مدرسة کد  7که در زمینة یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان قوانین و مقررات جدیتری
داشت کادر آموزشی و سایر اولیای مدرسه نیز از مراحل سختی برای گزینش و استخدام میگذشتند.
قبل از استخدام  ،میزان تحصیالت ،سابقه تدریس و تحقیق دبیران مورد بررسی قرار میگرفت .سپس
دبیران در آزمون استخدامی مؤسسه شرکت میکردند و در صورت پذیرش از آنها مصاحبه علمی به
عمل میآمد .پس از استخدام ،دبیران ملزم به مطالعه و به روز کردن اطالعات خود در زمینه شیوههای
نوین تدریس و کالسداری و روشهای ایجاد انگیزش در دانشآموزان بودند.
روشن است که بدین ترتیب با وجود دانشآموزانی با هوش ،مستعد ،منضبط و قانونمند
از نظر رفتاری ،همراه با کادر آموزشی تحصیل کرده و مجرب ،موفقیت تحصیلی دانشآموزان
مدرسه تضمین میشد.
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نتایج یافتههای این قسمت از پژوهش با نتایج یافتههای ثورنبرگ )2008( 51و ()2009
همخوانی داشت .ورنبرگ در پژوهشهای خود نشان داد که اجرای درست قوانین و مقررات
مدرسه موجب افزایش عملکرد تحصیلی دانشآموزان میشود.

 .7قوانین و مقررات لباس پوشیدن و وضعیت ظاهری معلمها و دانشآموزان

در زمینه تأثیر چگونگی لباس پوشیدن دانشآموزان و معلمان بر شکلگیری برنامة درسی پنهان،
برخی از صاحب نظران همچون ایلوا )1998( 52و مایلز و آندریون ( )2001اتفاق نظر داشتند.
تحلیل کیفی یافتهها نشان داد یکی از ویژگیهای معلمان محبوب از نظر دانشآموزان ،شیک
پوشی و آراستگی ظاهری آنهاست .تنوع در پوشش و هماهنگی رنگ مانتو ،شلوار ،مقنعه ،کیف و
کفش خانم معلمها از نظر دانشآموزان اهمیت بسیار زیادی داشت .بر عکس یکی از ویژگیهای
معلمان غیرمحبوب از نظر دانشآموزان عدم رسیدگی معلم به وضعیت ظاهری خود و کثیف و
نامرتب بودن او بود .از نظر دانشآموزان رسیدگی نکردن خانم معلمها به وضعیت ظاهری خود،
حضور در کالس با صورتهای اصالح نکرده و ابروهای پر پشت و پوشیدن لباسهای تیره،
کثیف ،چروک و کهنه موجب میشد که آنها احساس کنند معلمها بدون آمادگی در کالسهای
درس حاضر میشوند و به درسی که تدریس میکنند و به دانشآموزان عالقهای ندارند .بنابر
این دانشآموزان نیز متقاب ً
ال به این معلمها ،به درسی که تدریس میکردند و به مدرسه اهمیت
نمیدادند و تمایلی به حضور در چنین کالسهای درسی را نداشتند.
53
یافتههای این قسمت از پژوهش با یافتههای پژوهشهای کاردون و اوکورو ()2009
وتایلور )2009( 54همخوانی داشت .آنها نشان دادند سبک لباس پوشیدن و آراستگی ظاهری
معلمها بر میزان موفقیت آنها در کار تدریس مؤثر است.

 .8امکانات ظاهری و تجهیزات مدرسه

در زمینة تأثیر محیط ظاهری مدارس در شکلگیری برنامه درسی پنهان صاحب نظرانی
چون مارگولیس ،)2001( ،دیکسی ،)2003(،55وبر ،)2009(،و فریتر  )2009(،اتفاق نظر داشتند.
تحلیل کیفی یافتهها با استفاد ه از نظریات این صاحب نظران و نظریههای انسانگرائی مازلو و
محیطگرائی انجام شد.
تحلیل کیفی یافتهها نشان داد که وفق نظر انسانگراها ،محیط گراها و نظریهپردازانی چون
پیاژه ،نو پیاژهایها و سازندهگراها امکانات خوب و محیط ظاهری مدرسه بر یادگیری عمیقتر
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مطالب درسی و پیشرفت تحصیلی واقعی دانشآموزان اثرگذار بود .بهطور مثال ،در مدارس مورد
مشاهده که از امکانات کافی آزمایشگاه و کارگاه برخوردار نبودند ،معلم پاسخ آزمایشها را به
طور شفاهی بیان مینمود و دانشآموزان در حاشیه کتاب علوم یادداشت میکردند ،کارهای

عملی در درس حرفه و فن را دانشآموزان در منزل تهیه کرده و کار آماده را به کالس درس
میآوردند ،و یا در بسیاری موارد کارهای عملی توسط والدین و یا خواهر و برادر بزرگتر
دانشآموزان انجام میگرفت .بدین ترتیب یادگیری عمیق و واقعی حاصل نمیشد ،گرچه این
موارد در نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان اثرگذار نبود.
56
نتایج به دست آمده از تحلیل کیفی یافتههای این قسمت با نتایج پژوهشهای کامیس
( ، )2009ریچی و همکاران ، )2009( 57تانر )2009( 58و استرلینگ )2009( 59همخوانی داشت.
کامیس ( )2009در پژوهش خود بین میزان حمایت و کمک معلم به منابع آموزشی در
دسترس و امکانات و تجهیزات کالس درس و محیط مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانشآموزا ِن
دارای اختالالت یادگیری رابطه مستقیم و معناداری یافت.
ریچی و همکاران ( )2009در پژوهش خود نشان دادند محیط ظاهری مدارس فضای کاری و
حمایتی خوبی را فراهم میکند و در چگونگی یادگیری کودکان ،رشد توانمندیها و مهارتهای
آنها بسیار مؤثر است .یافتههای پژوهش تانر ( )2009نشان داد که طراحیهای جدید و تغییر
در محیط مدارس و همچنین طراحی آزمایشگاههایی با امکانات بیشتر بر روی نمرات پیشرفت
تحصیلی ریاضی و علوم تجربی اثرگذار است.
استرلینگ ( )2009نیز در پژوهش خود نشان داد محیط ظاهری ،و نیز قواعد و سیاستهای
حاکم بر کالس درس بر آنچه که دانشآموزان یاد میگیرند مؤثر است.

بحث و نتیجهگیری و ارائه مدل

هدف از انجام پژوهش حاضر ،جستوجو و کشف آثار برنامه درسی پنهان مدارس بر پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان به منظور ارائه مدلی در جهت طراحی محیطهای آموزشی مطلوبتر بود .نتایج
تحلیل کیفی یافتهها حاکی از آن بود که آثار برنامه درسی پنها ِن ناشی از محیط اجتماعی و فیزیکی ،در
اکثر مدارس مورد مشاهده ،بر یادگیریهای عمیق ،معنادار و پایدار دانشآموزان منفی و نامطلوب بود،
ولی این آثار تنها در جهت افزایش نمرات پیشرفت تحصیلی آنها بود.
با توجه به یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل کمی و کیفی دادهها ،مدلی در جهت کاهش
آثار اکتشافی منفی برنامه درسی پنهان و افزایش آثار اکتشافی مثبت آن بر یادگیریهای واقعی و
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پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پیشنهاد شد .مدل پیشنهادی در برگیرنده هشت مؤلفه بود .این
مؤلفهها به ترتیب عبارت بودند از  .1مبانی نظری  .2فلسفه  .3متغیرهای زیربنایی  .4ابعاد .5
اهداف  .6اصول و روشها  .7مراحل اجرائی  .8نظام بازخورد و ارزشیابی.

مؤلفه مبانی نظری شامل نظریههای مختلف روانشناسی یادگیری و برنامه درسی پنهان بود
که در تجزیه و تحلیل کیفی یافتهها به کار گرفته شد.
در مؤلفه فلسفه مدل پیشنهادی ،چرایی ایجاد مدل آورده شد .فلسفة مدل ،افزایش تجربهها و
یادگیریهای مثبت و کاهش تجربهها و یادگیریهای منفی ناشی از برنامههای درسی پنهان بود.
جهت تعیین متغیرهای زیربنایی مدل پیشنهادی ،پس از مراجعه به مبانی نظری و تدوین ابزار
اولیه ،از تحلیل عاملی ابزار سنجش برنامه درسی پنهان استفاده و عوامل مناسب استخراج شد.
این عوامل عبارت بودند از :تعامل معلم با دانشآموزان (ضعیف و قوی) ،شیوههای تدریس و
ارزشیابی ،محتوای کتابهای درسی ،وضعیت ظاهری معلم.
مدل پیشنهادی در پنج بعد روانشناختی ،جامعه شناختی ،علمی ،سیاسی و دینی ـ اخالقی تدوین
شد .ابعاد مدل با توجه به آثار کشف شده برنامه درسی پنهان بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تدوین
شد .هدف مدل پیشنهادی افزایش یادگیریهای عمیق ،معنادار و پایدار مطالب درسی بود.
مدل پیشنهادی در  9اصل به همراه روشهای رسیدن به هر اصل ارائه شد .این اصول عبارت بودند
از  .1تنوع روشهای تدریس و ارزشیابی  .2تنوع روشهای ایجاد انگیزش در دانشآموزان  .3تنوع
بین نقش معلم و یادگیرنده در فرآیند آموزش  .4با ارزش بودن همه مواد درسی  .5طراحی و تنظیم
محیطهای آموزشی مطلوب  .6توجه به تأثیر امکانات ظاهری و تجهیزات کالس درس و مدرسه بر
یادگیریهای عمیق دانشآموزان  .7ضرورت آشنایی کارکنان آموزشی هر دوره تحصیلی با ویژگیهای
روانشناختی دانشآموزان آن دوره  .8توجه به فعالیتهای فوق برنامه جهت رشد و پرورش هوش و
استعداد همه جانبه دانشآموزان  .9توجه به تأثیر انگیزش بر فرآیند یادگیری دانشآموزان.
در مراحل اجرایی مدل پیشنهادی ،مراحل مختلف اجرای مدل با توجه به آثار کشف شده
مثبت و منفی برنامه درسی پنهان بر پیشرفت تحصیلی تدوین شد .الزم به ذکر است که مدل
پیشنهادی پس از انجام پژوهشهای تکمیلی و اعتباریابی از طریق کارشناسان و صاحب نظران
حوزة برنامه درسی میتواند اجرا شود.
نظام بازخورد و ارزشیابی در این مدل به صورت یک فعالیت نظامدار و مستمر برای
جمعآوری ،تحلیل و تفسیر اطالعات به منظور کشف آثار برنامه درسی پنهان بر پیشرفت
تحصیلی طراحی شد.
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با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود مسئوالن نظام آموزش و پرورش و مدیران
ارشد با برگزاری دورههای آموزش تخصصی ،انواع روشهای تدریس و ارزشیابی را به طور
عملی در دورههای بازآموزی به معلمان آموزش دهند .در ضمن معلمان را مجاب به جایگزین

کردن روشهای فعال آموزشی (مانند یادگیری مشارکتی ،ایفای نفش ،بحث گروهی و )...
به جای روشهای منفعل تکرار ،مرور و سخنرانی کنند .معلمان را ملزم به مطالعه کتابهای
روانشناسی پرورشی ،یادگیری ،انگیزش و شیوههای مدیریت در کالسهای درس و مدرسه
کنند .با برگزاری آزمونهای تشریحی و عملکردی و مشاهدات مکرر از کالسهای درس توسط
بازرسان حرفهای از کار ایشان ارزشیابی وبازخورد به عمل آورند.
محدودیت اصلی این پژوهش ،فقدان ابزار معتبر و آماده جهت سنجش برنامه درسی پنهان و
در نتیجه صرف وقت زیاد جهت ساختن فرمهای مصاحبه و ابزارهای مشاهدهسنج بود.
از آنجایی که پژوهش حاضر به روش کیفی انجام شد ،مشکالت موجود در این روش
پژوهش نیز در این پژوهش مطرح بود .در صورتی که پژوهشهای مشابه توسط فردی که در
محیط پژوهش حضور دارند صورت گیرد ،مشکالت کمتر میشود .بنابر این پیشنهاد میگردد
پژوهشگر مدتی قبل از شروع کار پژوهش برای عادیسازی جریانات در محیط پژوهش حضور
داشته باشد.
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