
  

  

 
   پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 

)30 یاپی(پ 1395 زمستان، دوم، شماره هشتمسال 
 

  

 دانش آموزان يریپذجامعهپنهان در  ینقش برنامه درس

  دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر بوشهر) موردمطالعه(
  

  3دولت ییعبدالرسول فداو  2عبدالرضا خوشرفتار  ،1جعفر نجات

  :کیدهچ

دانش آموزان در مدارس  يریپذجامعههدف از این پژوهش بررسی نقش برنامه درسی پنهان در 

 ز نوعا همبستگی-. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی باشدیم اول شهر بوشهرمتوسطه مقطع 

ر دانش آموزان مقطع متوسطه شهاین تحقیق شامل کلیه  یموردبررس. جامعه آماري باشدیم پیمایشی

 ياخوشه يریگنمونهبر اساس روش  هاآننفر از  362که تعداد  باشدیم 93-94در سال تحصیلی  وشهرب

 52از ابزار پرسشنامه محقق ساخته با  هادادهگردآوري  براي. اندقرارگرفته مورداستفادهنمونه  عنوانبه

 هاداده لیوتحلهیتجزبراي است استفاده گردید.  شدهمیتنظکه بر اساس مقیاس لیکرت  يانهیگز 4 سؤال

حقیق ت يهاافتهیآماري در سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید.  يهاروشو  SPSS افزارنرماز 

درسی پنهان و ابعاد آن(جو اجتماعی مدرسه،ساختار فیزیکی مدرسه،ساختار  يهابرنامهنشان داد که 

ایج همبستگی معناداري دارد.همچنین نت يریپذجامعهسازمانی،روابط درونی مدرسه و تشویق و تنبیه) با 

از تغییرات در وضعیت  37/0درسی پنهان و ابعاد آن  برنامه ریمتغتحلیل رگرسیون نشان داد که 

  .کندیمدانش آموزان را تبیین  يریپذجامعه

 ه،ساختار فیزیکی مدرس جو اجتماعی مدرسه، برنامه درسی پنهان، ، يریپذجامعه واژگان کلیدي:

  ساختار سازمانی مدرسه وابط درون مدرسه،ر

    

                                                 
 نور یامو مدرس مدعو دانشگاه پ یجامعه شناس يدکترا: مسئول یسندهنو 1
 ، شوشتر، ایرانشوشتر واحد یدانشگاه آزاد اسالم، یارشد جامعه شناس یکارشناس 2
 ، تهران، ایرانیقاتعلوم و تحقآزاد اسالمی واحد دانشگاه ، یفرهنگ یجامعه شناس يدکترا يدانشجو 3
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  مقدمه .1

 حکمبههمنوایی فرد است با هنجارهاي گروهی و هر یک از اعضاي جدید گروه  پذیريجامعه

و دانسته یا نادانسته راه و رسم زندگی گروهی  آورددرمیرفتار خود را موافق مقتضیات گروه  پذیريجامعه

صیت آن شخ وسیلهبهو مردم  پذیردمیجریان از طریق کنش متقابل اجتماعی صورت  این .پذیردمیرا 

 فرد را به آموختن هنجارها، پذیريجامعه .آموزندمیخود را به دست آورده و شیوه زندگی جامعه خود را 

و الگوهاي فکر و عمل که همگی براي زندگی اجتماعی ضروري  عقاید ،هامهارت ،هازبان ،هاارزش

 را پذیريجامعه ،اجتماعی علوم فرهنگ در 		بیرو آلن ).112:1376،رابرت سونسازد (می قادر ،باشدمی

 بکهش در انسانی هايفعالیت و حیات مجموعه ،آن پایه بر که فرآیندي«: کندمی تعریف گونهاین

 که ماعیاجت –فرآیندي است روانی  پذیريجامعهاو  ازنظر .یابندمیجتماعی جاي متقابل ا هايوابستگی

 کلش دینی و خانوادگی تربیتی، نهادهاي خصوصاً  محیط، تأثیر تحت پایه شخصیت آن پایه بر

  ).99:1378بیرو،(»یابدمی

 مؤثر حضور براي	ان آموزدانشکردن یا آماده ساختن  یاجتماع ،ريپذیجامعههدف اصلی نهادهاي 

و فرهنگ جامعه جهت نشان دادن عملکرد  کارکردها ،هاساختهماهنگ  و موقعبه درك و جامعه در

 نظام یا کنش در جهت رفع نیازها و رسیدن به اهداف جمعی است. رفتار ،هاواکنشمعقول اعم از 

م ي نظاهاارزشاست که نمادها و  یهیبد دارند، باهم ايدوسویهو فرهنگ ارتباط  پذیريجامعه

 پذیريجامعهو از سوي دیگر نظام ) 1385(پیروز نیا، گرددمی تأمیناز طریق نظام فرهنگی  پذیريجامعه

و همچنین این رفتارها و  رساندمیجامعه یاري  ورسومآدابو  هنجارها ،هاارزشبه انتقال و ماندگاري 

قش اساسی که پس از خانواده ن نهادهاياز  یکی .پذیرندمی تأثیرمتفاوتی  هايزمینهباورهاي فرهنگی از 

یک جامعه از زمان  افراد .شدبامی وپرورشآموزشافراد را به عهده دارد،  پذیريجامعهاجتماعی کردن و 

را طی  پذیريجامعهفرایند  وپرورشآموزشدر نهاد  غیررسمیرسمی و  هايآموزشکودکی و از طریق 

 اختهشن آموزدانش بانامکودکانی که  بر رويرا  اثرگذاريبعد از خانواده بیشترین  مدارس .کنندمی

 معلم، ،گروهیهم همکالسی، همچون هایینقش با مدارس به ورود از بعد آموزاندانش و ؛دارند شوندمی

ز . مفاهیمی اشناسندمی را هانقش این از هریک و جایگاه رفتار نوع و ؛شوندمی آشنا ...و مدیر معاون،

یدن به تالش براي رس ، محدودیت منابع وپذیريمسئولیتیت حقوق دیگران، ، رعاو انضباطقبیل نظم 

  ).1380فتحی واجارگاه و همکاران،( کردملموس درك خواهند  طوربهمزایاي بیشتر را 
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 يهاارزشدر انتقال  غیررسمی هايآموزشاز طریق  رسمی هايآموزش عالوه بر وپرورشآموزش

مفهوم بازآفرینی فرهنگی را  1991در سال  "نزدگی " فاي نقش کند.ای تواندمیاجتماعی  فرهنگی و

 هاينگرش، هاارزشدرسی پنهان مفاهیم اجتماعی از قبیل:  يبرنامهکه مدارس از طریق  سازدمیمطرح 

 کندمیموجود در زندگی و ... را از نسلی به نسل دیگر منتقل  هايزیباییفرهنگی، اعتقادات، 

  .)1386گیدنز،(

ف براي توصی غالباً، این مفهوم را و روانشناسان وپرورشآموزش، پژوهشگران انشناسعهجام معموالً

ن را و نه هیچ معلمی آ شدهنوشتهبرند. برنامه درسی پنهان نه درجایی مدرسه بکار می غیررسمینظام 

از  نظرصرفدهد. ، آن را آموزش میخصوصیاتش به اتمام، دهد. بلکه محیط آموزشی مدرسهدرس می

اند، یا برنامه درسی تا چه حد پیشرفت کرده است، اینکه معلمان مدرسه تا چه اندازه متبحر و شایسته

، هانآسخنی از آن در میان نبوده است.  گاههیچگیرند که ، در معرض چیزي قرار میاتفاقاً ، انآموزدانش

گرش و ن اجتماعی ی نسبت به زندگی، رویکرد خاصبرنامه درسی پنهان مدرسه تأثیر، تحت مروربه

رشد  در مهم بسیار هايمؤلفه از یکی تردید بدون .کنندخاصی نسبت به تحصیل و یادگیري پیدا می

 طریق از انآموزدانش .است پنهان درسی يبرنامه ،در مدرسه انآموزدانش پذیريجامعهاجتماعی و 

 و اقتصادي تاریخی، اجتماعی، دانش علمی، نواعا با پنهان درسی برنامه ویژهبه و درسی هايبرنامه

 ،همدردي ،صدرسعه صداقت، احترام، همچون مختلفی هاينگرش و هامهارت و ... ؛سیاسی و

 غیره و مقررات و قانون رعایت برابري، عموم، نفع به توجه ،پذیريمسئولیت و تعهد ،پرستیوطن

 براي که فرابگیرند را هایینگرش و مفاهیم ،هامهارت دانش، توانندمی همچنین هاآن .شوندمی آشنا

 ).1385فتحی واجارگاه،( دگردمیبوده و تهدید محسوب  خطرآفرین هاآنپرورش 

 یريپذجامعهفرایند  مقاله حاضر به دنبال تبیین نقش برنامه درسی پنهان در بر همین اساس

  .باشدمی ان مقطع متوسطه اول شهر بوشهرآموزدانش

  

  اسی و مبانی نظريشن مفهوم .2

  پذیريجامعه مفهوم .1,2

در طول حیات  شخص ،که به برکت آن داندمیفرانسوي آن را فرآیندي  شناسجامعهگی روشه 

 جاربت تأثیر تحت و کندمی درونی ،فراگرفته را خود محیط فرهنگی –اجتماعی  عناصرخویش تمامی 

 باید که اياجتماعی محیط با را خود تا سازدمی یگانه خود شخصیت ساخت با معنادار اجتماعی عوامل و

 اخذ مکانیزم را آن 		گورویچ ژرژ و 		مندراس هنري ).2000،هابرتدهد ( تطبیق نماید، زیست آن در

 یتعریف ی،شناسجامعه مبانی کتاب در 		کوئن بروس .دانند می اجتماعی اعتقادات و هاارزش ،هنجارها
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 کردن زندگی هاي راه انسان به که است فرآیندي پذیريجامعه: دهد می ارائه را آن از جامع و مختصر

به انسان شخصیت می دهد و ظرفیت هاي او را در جهت انجام وظایف فردي  و آموزد می را جامعه در

 ).1386عالقه بند،بخشد (به عنوان عضو جامعه توسعه می 

ی سل دیگر انتقال مفرآیندي است که به موجب آن جامعه فرهنگش را از نسلی به ن پذیريجامعه

 از .کندمیدهد و فرد را با شیوه هاي پذیرفته شده و تایید شده زندگی سازمان یافته اجتماعی سازگار 

 ارکردک سوي دیگر فرد در جریان این فرآیند خود را با محیط اجتماعی پیرامون خود سازگار می نماید.

 ،هاارزشنظام  و نیازمند است فرامی گیردآنست که استعدادها و اموري را که فرد به آن  پذیريجامعه

ها و انتظارات متقابل جامعه را به فرد منتقل می نماید و چگونگی ایفاي نقش را به فرد آموزش  آرمان

فرآیند که داراي مراحل گوناگونی است که از بدو تولد تا آخر عمر  این .)2008مارلو و نورمن،دهد (می 

فاي نقش می کنند که ما در این بخش به تبیین مهمترین عوامل متعددي ای عوامل را در بر می گیرد،

بصورت آشکار و برخی دیگر بصورت پنهان و نا خودآگاه به  برخی ،میان این عوامل از آن می پردازیم.

  این امر مبادرت می ورزند.

  درسی پنهان برنامه .2,2

 يبرنامه. به اعتقاد او داندمیدرسی آشکار و پنهان  يبرنامه) برنامه درسی شامل 1981( "بلوم"

درسی پنهان در نظام آموزشی در  يبرنامهدرسی پنهان، غیرمدون و تعریف نشده است. او می گوید: 

بلوم، برنامه درسی هم فرآیند است و هم  ازنظرمی گیرد. تعامل در محیط هاي یادگیري شکل  زندگی و

 يبرنامه) معتقد است که: 1983( "ایکل اپل م" .)1387اسکندري،نتیجه، هم پنهان است و هم آشکار (

و ایجاد تمایالت خاص به فراگیران است.  هاارزشدرسی پنهان عبارت است از تدریس ضمنی هنجارها، 

درسی پنهان رابطه ي  يبرنامه) معتقد است که: 1983("لورنس کهبرگ ".)11: 1380، تاجی و (عابدي

معلم از طریق این برنامه به اشتغال استانداردهاي اخالقی می  و جدایی ناپذیر با آموزش اخالق دارد

درسی پنهان یا مستتر در مدارس به انتقال  يبرنامه) معتقد است که 1983( "هنري جیرو "پردازد.

و طرز تلقی ها که منتج از روابط اجتماعی مدارس و کالس درس  هاارزشضمنی آن دسته از هنجارها، 

  .)1380:12، ، تاجیاست، می پردازد (عابدي
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  افراد پذیريجامعهدر نقش نظام آموزشی  .3,2

و الگوهاي رفتاري  هاارزش ،هامهارت ،ها دانش فرآیندي است که از طریق آن افراد، پذیريجامعه

آژانس هاي  اما از خانواده آغاز می شود، پذیريجامعهکودکی  در جامعه خویش را کسب می کنند.

ایفاي نقش می کنند و هریک از این آژانس ها می توانند مسیرهاي مختلفی را مختلفی پس از خانواده 

بر شناخت کودك است و می تواند نشئت  مؤثربه کودك آموزش دهند که ناشی از فرهنگ آژانس 

فرهنگ ها و حتی وضعیت خاص روانی یک شخص باشد و بنابراین این  خرده ،گرفته از فرهنگ جامعه

یرهاي گوناگون و گاه متعارض و متضادي را به کودك القا کنند که در نهایت آژانس ها می توانند مس

 ،معرفت کسب شده توسط کودك می تواند از انطباق کامل با فرهنگ جامعه تا ضدیت با فرهنگ غالب

کودك ایجاد و وارد عمل می  پذیريجامعهآژانسی که از سوي جامعه و با هدف  نخستین باشد. متغیر

هدف اصلی این نهاد همان جامعه پذیر کردن یا آماده ساختن  که است. وپرورشآموزششود نهاد رسمی 

و فرهنگ جامعه جهت نشان دادن  کارکردها ،هاساختو هماهنگ  موقعبهکودك براي حضور و درك 

است جهت رفع نیازها و رسیدن به اهداف جمعی  در ،یا کنش رفتار ،عملکرد معقول اعم از واکنش ها

اساسی  نقش ،این مرحله موسسات آموزشی مختلف در چارچوب نظام آموزشی در ).1:1385پیروزنیا،(

و  هاشارزآموزشی با انتقال  نظام تري را در جامعه پذیر کردن و رشد شخصیت فرد بر عهده می گیرند.

 هو مقررات بصورت یکسان در کلیه سطوح جامعه و بوسیله نهاد مدرسه و دانشگا قوانین ،الگوهاي رفتاري

آموزشی با تدریس زبان رسمی عامل مهمی  نظام .آوردمیموجبات همگونی و انسجام اجتماعی را فراهم 

ي مشترك و مفاهیم اجتماعی یکسان بین گروه ها خرده فرهنگ ها و هاارزشدر وحدت ملی و ایجاد 

ستگی و افراد و سرانجام همب پذیريجامعهاقوام مختلف جامعه است و از این طریق عامل مهمی در

  ).67:1382گلشن فومنی،رود (انسجام اجتماعی به شمار می 

  افراد پذیريجامعهبرنامه درسی پنهان در  نقش .4,2	

معتقدند  هاآندانند. کارکرد اصلی آن را کنترل و نظارت اجتماعی می )1976بولزوگین تیس (

داده به نحوي با آن سازگار  ، موقعیت خود را تشخیصان در مواجهه با برنامه درسی پنهانآموزدانشکه 

 بقه اجتماعیط 4، به باز آفرینی، مدرسه از طریق برنامه درسی پنهانبه عبارت دیگر؛ شوندمی

 ، آماده می سازد.، براي پذیرش موقعیت اجتماعی آینده شان، بطور ضمنیرا هانآان پرداخته آموزدانش
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جداسازي  ،اقتصادي دارد. مسئولیت آن -، دستور کار سیاسی، برنامه درسی پنهانبه نظر بولزروگین تیس

، آینده آموزد که دردارد و غیرنخبگان را می، ارزانی میطبقاتی است. نخبگان را آزادي و فرصت پیشرفت

ان آموزشدان، اغلب قسمت و سرنوشت خود را به عنوان کارگران منضبط و فرمانبردار پذیرا باشند. حتی

از اینکه خود در آن چه موقعیتی دارند،  نظرصرف، هاآناقتصادي  -آموزند که بپذیرند نظام سیاسی می

 .بهترین است

، برنامه درسی پنهان را مورد تأکید قرار ضمن کندوکاو در خصلتهاي مدرسه )1971ایوان ایلیچ (

 ، هیچ ربطیشوند که با محتواي رسمی دروس، بسیاري چیزها آموخته میدهد. به نظر او در مدرسهمی

، پذیرش چشم بسته نظم اجتماعی ، با خصلت تأدیبی و نظم دهی ساختار و مقرراتشندارند. مدرسه

ها و سازمان مدرسه متضمن آن شود، رویه، آگاهانه تعلیم داده نمیاین درس .کندد را تلقین میموجو

، این است که موقعیت خود را در زندگی هاآنآموزد که نقش است. برنامه درسی پنهان به کودکان می

 ).1386(عالقه بند، تشخیص دهند و با آن بسازند

توان ي از مضمونهاي مطرح شده در رویکردهاي نظري را میامعتقد است که پاره )1991گیدنز (

کند به ، به یکدیگر مربوط ساخت. باز آفرینی فرهنگی اشاره میاز طریق مفهوم باز آفرینی فرهنگی

، نابرابریهاي اجتماعی و اقتصاداي را از نسلی به نهادهاي اجتماعی، همراه با سایر طرقی که مدارس

، )اي که مدرسه از طریق (برنامه درسی پنهانبخشند. این مفهوم توجه ما را بوسیلهنسلی تداوم می

مدارس انواع ارزشها و  .سازددهد، معطوف میقرار می تأثیرا تحت ، نگرشها و عادات ریادگیري ارزشها

  .)1386یدنز،گکند (اند، تقویت مینگرشهاي فرهنگی کودکان را که در سالهاي اولیه زندگی کسب کرده

  هاي تحقیق هیفرض .3

  .ان همبستگی معنادار وجود داردآموزدانش پذیريجامعهمیزان و  مدرسه برنامه درسی پنهانبین  -

 ان همبستگی معنادار وجود دارد.آموزدانش پذیريجامعهمیزان و  بین ساختار فیزیکی مدرسه -

 ان همبستگی معنادار وجود دارد.آموزدانش پذیريجامعهمیزان و  بین جو اجتماعی مدرسه -

 ان همبستگی معنادار وجود دارد.آموزدانش پذیريجامعهمیزان و  بین روابط درونی مدرسه -

 ان همبستگی معنادار وجود دارد.آموزدانش پذیريجامعهمیزان و  ن ساختار سازمانی مدرسهبی -

  ان همبستگی معنادار وجود دارد.آموزدانش پذیريجامعهمیزان و  بین تشویق و تنبیه در مدرسه -
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  شناسی تحقیق روش .4

همبستگی است که به شیوه  –حاضر تحقیقی از نوع توصیفی  پژوهش پژوهش: روش .1,4

ان دختر و پسر مقطع متوسطه اول در شهر آموزدانشآماري کلیه  جامعه پیمایشی انجام شده است.

در مدارس مقطع متوسطه اول مشغول به تحصیل  1393-1394که در سال تحصیلی  باشدمیبوشهر 

س متوسطه اول بر اساس ان مدارآموزدانشنمونه مورد بررسی با توجه به تعداد کل  حجم می باشند.

  نفر تعیین شد که به شیوه نمونه گیري خوشه اي دو مرحله اي انتخاب شدند. 362فرمول کوکران تعداد 

در این پژوهش ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است که  تحقیق: ابزار .2,4

اطالعات  -1 شامل پرسشنامه بصورت طیف لیکرت از متغیرهاي موجود در پژوهش طراحی شده است.

 طیف مربوط به برنامه درسی پنهان بصورت سؤاالت		 -3و  پذیريجامعهسؤاالت میزان  -2،فردي

هد تعیین روایی پرسشنامه از متخصصان استفاد يبرا ه است.شد طراحی ها فرضیه از کهباشدمی لیکرت

میزان پایایی  1جدول شماره  در .تعیین پایایی ابزار تحقیق از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد يبرا شد.

  مربوط به متغیرهاي تحقیق مشخص شده است.

  ج

  در پرسشنامه : مقادیر آلفاي کرونباخ متغیرهاي تحقیق1 جدول  

  آلفاي کرونباخ  سؤال تعداد  نام متغیر

پذیريجامعه  22 87/0  

81/0  5 ساختار فیزیکی مدرسه  

مدرسه اجتماعی جو  8  78/0  

83/0  5 روابط موجود در مدرسه  

79/0  6 ساختار سازمانی مدرسه  

85/0  6 تشویق و تنبیه در مدرسه  

سؤاالت ( پنهانبرنامه درسی 

  مربوط به ابعاد)
30 88/0  
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  و تحلیل یافته ها تجزیه .5

  هاي توصیفی یافته .1,5

ان به لحاظ آموزدانشبررسی ویژگی هاي فردي  در ان:آموزدانشویژگی هاي فردي -

ان مقطع متوسطه آموزدانشدرصد از  5/50نشان میدهد که  2ی داده هاي جدول جنسیت و پایه تحصیل

مورد  انآموزدانشبررسی توزیع  در درصد نیز دختر می باشند. 4/49اول مورد مطالعه پسر می باشند و 

ان آموزدانشدرصد از  1/36نشان می دهد که  1هاي جدول شماره  داده مطالعه بر اساس پایه تحصیلی،

انده در پایه هفتم تحصیل درصد باقیم 31درصد در پایه هشتم و  8/32،کنندمیه نهم تحصیل در پای

  .کنندمی

  )جنسیت و پایه تحصیلی( آموزاندانشفردي  ویژگی :2جدول شماره 

  

وزد ان مآموزدانش پذیريجامعهبررسی و ارزیابی میزان  در ان:آموزدانش پذیريجامعهوضعیت -

ان مورد مطالعه سطح آموزدانشنشان می دهد که نزدیک به نیمی از  3هاي جدول شماره  داده مطالعه،

اشان متوسط  پذیريجامعهان سطح آموزدانشدرصد از  8/47.باشدمیاشان متوسط  پذیريجامعه

 پذیريجامعهدرصد میزان  21و  باشدمیاشان زیاد  پذیريجامعهان میزان آموزدانشدرصد از  26.باشدمی

  .باشدمیاشان خیلی زیاد  پذیريجامعه ان میزانآموزدانشدرصد از  2/5 تنها .باشدمیاشان کم 

  

  انآموزدانش پذیريجامعه وضعیت :3جدول شماره 

  شاخص آماري

  پذیريجامعهمیزان 

  درصد  فراوانی

  %2/5  19  خیلی زیاد

  %26  94  زیاد

  %8/47  173  متوسط

  %21  76  کم

  %100  362  جمع

  

  جنسیت

  جمع  پسر  دختر

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

179  4/49%  183  5/50%  362  100%  

  پایه تحصیلی

  

      نهم  هشتم  تمهف

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

112  31%  119 8/32% 131  1/36%  362  100%  
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  فرضیه هاي تحقیق تحلیل .2,5

 و مدرسه برنامه درسی پنهانضریب همبستگی میان  می شود مشاهده 4 جدولهمانگونه که در  -

است. این نتایج نشان دهنده  =000/0sigو سطح معناداري  =582/0rان آموزدانش پذیريجامعهمیزان 

برنامه  درصد اطمینان 99با  . بدین معنا کهباشدمیمتغیر  ي وجود رابطه ي مثبت و معنی دار بین این دو

  د.بنابراین فرضیه تأیید ش ؛ان همبستگی داردآموزدانش پذیريجامعه با سطح درسی پنهان در مدرسه

 ناآموزدانش پذیريجامعهو  ساختار فیزیکی مدرسهدر خصوص رابطه متغیر  4 جدولداده هاي  -

 sig 000/0داري که سطح معنی و = r 389/0ضریب همبستگی با توجه به مقدار  می دهد نشان

درصد  99با یعنی  ي مثبت و معنادار وجود دارد؛ رابطه 99/0در سطح اطمینان یردو متغاین  بیناست =

 ؛اردان همبستگی مستقیم دآموزدانشساختار فیزیکی مدرسه با چگونگی جامعه پذیر شدن اطمینان 

  بنابراین فرضیه تأیید شد.

داري معنی سطحو  = r 436/0که مقدار ضریب همبستگی پیرسون  4 با توجه به داده هاي جدول -

ماعی اجت جو بین دو متغیر، فرض محقق مبنی بر وجود رابطه مستقیم و معنادار است= sig 000/0 آن

معنادار می شود. نتیجه به دست آمده حاکی  01/0در سطح  انآموزدانش پذیريجامعهوضعیت و مدرسه 

ه نقش مستقیم در وضعیت جو اجتماعی در مدرسدرصد اطمینان می توان گفت  99با  که از آن است

  فرضیه تأیید شد. نیبنابرا ؛ان داردآموزدانش پذیريجامعهچگونگی اجتماعی شدن و 

میزان و  روابط درون مدرسهبین دو متغیر مشخص شد که  4 جدول با توجه به داده هاي-

سون ربا توجه به میزان ضریب همبستگی پیوجود دارد. مثبت و معنادار رابطه  انآموزدانش پذیريجامعه

می توان  است= sig 000/0 داري آنوسطح معنی= r 331/0حاصل از رابطه ي بین این دو متغیر که 

ی اجتماعی بالطبع چگونگ روابط درون مدرسه تغییر میکندمعنا که هر چه  نیبد این فرضیه را تأیید کرد.

  .ان نیز تغییر می کندآموزدانششدن 

میزان و  ساختار سازمانی مدرسهبین دو متغیر که مشخص شد  4 جدول با توجه به داده هاي-

با توجه به میزان ضریب همبستگی پیرسون وجود دارد. مثبت و معنادار رابطه  انزآمودانش پذیريجامعه

می  است= sig 000/0 داري آنسطح معنی و= r 337/0حاصل از رابطه ي بین این دو متغیر که 

 پذیريجامعهمدرسه در نحوه  چگونگی ساختار سازمانیمعنا که  نیبد توان این فرضیه را تأیید کرد.

  ان نقش مستقیم دارد.آموزدانش

میزان و نحوه تشویق و تنبیه در بین دو متغیر مشخص شد که  4 جدول با توجه به داده هاي-

ریب با توجه به میزان ضوجود دارد. مثبت و معنادار رابطه  انآموزدانش پذیريجامعهسطح و  مدرسه

  داري آنوسطح معنی = r 508/0همبستگی پیرسون حاصل از رابطه ي بین این دو متغیر که 
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 000/0 sig = ی و چگونگمعنا که  نیبد این فرضیه را تأیید کرد. درصد اطمینان 99با  می توان ستا

  ان نقش مستقیم دارد.آموزدانش پذیريجامعهمدرسه در نحوه  میزان تشویق و تنبیه در

  همبستگی آزمون همبستگی بین متغیرهاي تحقیق بیضرا :4 جدول    

تشویق و 

  تنبیه

ساختار 

 سازمانی

روابط 

 مدرسه

جو 

 اجتماعی

ساختار 

 فیزیکی

برنامه درسی 

  پنهان

 متغیرها

  پذیريجامعه 815/00**  389/00**  436/0**  331/0**  337/0**  508/0**

 معنادار است. 01/0همبستگی در سطح  **

 ذاريگیافتن میزان و سهم اثر تحلیل رگرسیونی هدف :چند متغیري نتحلیل رگرسیو -

تفاده باشد. به سخن دیگر با اسمیان) آموزدانش پذیريجامعه(متغیر وابسته  متغیرهاي مستقل بر میزان

ود؛ این فرآیند شپرداخته می پذیريجامعهاز رگرسیون چند متغیره به تعیین و پیش بینی درصد واریانس 

ین متغیر براي تبی نیبنابرا ؛وارد کردن متغیرهاي مستقل در معادله رگرسیون صورت می گیرداز طریق 

 Enterاز مدل خطی رگرسیون به روش  برنامه درسی پنهان اساس ابعاد بر) پذیريجامعه( وابسته

  ارائه می شود. 5گردید. نتایج حاصل از انجام تحلیل رگرسیون در قالب جدول  استفاده

  کیفیت زندگی و متغیرهاي مستقل رگرسیون :5 جدول

 

R2 = 0/37 F = 39/03 Sig =0/000 
 

و سطح معناداري آن نشان می دهد که معادله  Fیافته هاي تحلیل رگرسیونی با توجه به میزان 

 درصد 36/0 یعنی ؛است 37/0) برابر با 2R( نییتعضریب  همچنینعادله معناداري است. رگرسیون، م

هاي مستقل وارد شده در مدل از طریق متغیران) آموزدانش پذیريجامعه( وابستهاز واریانس متغیر 

 دهد که متغیرهاي ساختار سازمانیی) نشان مβتبیین می شود. بعالوه، نتایج بدست آمده از ضرایب بتا (

ي نداشته اما متغیرهاان آموزدانش پذیريجامعهمعناداري بر  تأثیر ساختار فیزیکی مدرسهو  مدرسه

  شاخص ها 

  متغیرها 

B  اشتباه استاندارد  Beta   مقدارt  سطح معنی داري 

  000/0 52/3  17/0  066/0  233/0  شبکه روابط درون مدرسه

  006/0  76/2  162/0  037/0 101/0 جو اجتماعی مدرسه

  072/0  88/1  01/0  095/0  173/0 ساختار سازمانی مدرسه

  188/0  32/1  066/0 208/0  275/0 مدرسهساختار فیزیکی 

  000/0  7/6  335/0  071/0  473/0 تشویق و تنبیه
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 پذیريجامعهداري بر معنی تأثیر تشویق و تنبیهاجتماعی و  جو، درون مدرسه شبکه روابط اجتماعی

  اند.داشته

  

  گیري نتیجه .6

 برنامه ،انآموزدانش پذیريجامعهتماعی و اج تربیت در مهم بسیار هايمؤلفه از یکی تردید بدون

 دانش انواع با پنهان درسی برنامه ویژهبه و درسی هايبرنامه طریق از آموزاندانش .است پنهان درسی

 احترام، همچون مختلفی هاينگرش و هامهارت سیاسی، و اقتصادي تاریخی، اجتماعی، علمی،

چه  آن .شوندمی آشنا غیره و مقررات و قانون ایترع ،پذیريمسئولیت ،پرستیوطن همدردي، صداقت،

درسی رسمی و آشکار  يبرنامهکه توسط طراحان و برنامه ریزان و در سطح کالن تدوین می شود، 

است. این برنامه براساس عناصر خاصی طراحی شده و در جهت رسیدن به اهداف آموزشی گام برمی 

ارزشیابی قرار می گیرد تا میزان دست یابی به اهداف  دارد. یعنی در مراکز آموزشی اجرا شده و مورد

اما همان طور که اکنون می دانید، عوامل دیگري که جزء برنامه درسی نیست و از دید ؛ مشخص شود

و مشاهده ي برنامه ریزان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت نیز پنهان است، در فکر و عواطف و رفتار 

ر بیشتر موارد مؤثرتر از برنامه درسی آشکار و پیش بینی شده عمل می فراگیرنده اثر می گذارند و د

کنند. قوانین و مقررات در کالس و محیط آموزشی، جو اجتماعی مرکز آموزشی و تعامل و رابطه ي 

درسی پنهان در حد معنی داري  يبرنامهفراگیران با مدیران و معلمان از جمله ي این عوامل هستند. 

ن چیزي است که مبناي احساس ارزش و عزت نفس شرکت کنندگان است و همین تعیین کننده ي آ

 أثیرتدرسی رسمی در سازگاري استادان و شاگردان  يبرنامهدرسی پنهان است که بیش از  يبرنامه

درسی  يبرنامهدارد. هیچ مهد کودك، مدرسه ابتدایی، دبیرستان و یا دانشگاهی را سراغ نداریم که یک 

 درسی ویژگی هایی دارد يبرنامهاگردان و هیأت آموزشی تحمیل نکرده باشند. اگر چه هر پنهان بر ش

درسی پنهان تا حد بسیاري بر کل  هايبرنامه، ولی وجود این گونه که خاص مؤسسه اي معین است

 هم توان می پنهان درسی يبرنامه از می گذارد. تأثیر پذیريجامعهو به تبع آن  فرآیند تعلیم و تربیت

 پذیريجامعهچگونگی  در جهت نقش مهمی همین به .برداشت کرد منفی نتیجه هم و مثبت نتیجه

 برنامه که؛ است این شود می مبحث حاصل این از که نتیجه بنابراین ؛دارد مدرسه در انآموزدانش

 درسی برنامه .است کالس وابسته در شاگرد و معلم عملی و لحظه به لحظه به حضور پنهان درسی

 یادگیري با همه جاي در و همیشه تقربیا برنامه این .نیست آموزشی نظام و خاص مدرسه لزوما پنهان

 برنامه انآموزدانش .است زیادي برخوردار اهمیت از نکته این به توجه .است خورده گره افراد هاي
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 تلفیق و خود ادراکات تحلیل، تفسیرو بحث، طریق از آنان بلکه دهند، نمی پاسخ پنهان درسی

 پاسخی انآموزدانش پنهان درسی يبرنامه .سازند را می پنهان درسی يبرنامه خود، وترکیبهاي

  .دهند می انجام آموزشی محیط در آنچه به است،

  

  و مآخذ منابع .7

  .نسیما نشر انتشارات :تهران .پنهان درسی برنامه ).1387( .حسین اسکندري، -

 سومکیهان، چاپ  انتشارات :تهران باقر ساروخانی، ترجمه ،علوم اجتماعی فرهنگ ).1378(.آ بیرو، -

ــدن، وپرورشآموزش ).1385(.م پیروزنیا، - ــل نو  مجله یکی از مهمترین آژانس هاي اجتماعی ش اینترنتی فص

www.fasleno.com 
  علمی انتشارات :تهران حسین بهروان، ترجمه بر جامعه، درآمدي )،1376(.ي ،رابرت سون -

 نقش برنامه ي درسی پنهان مدارس در شکل گیري شخصیت و رفتار ).1380( ، مریر.، احمد و تاجیعابدي -

  .9: شماره ي . فصلنامه ي آموزهانآموزدانش

  روان نشر :تهران ،وپرورشآموزشی شناسجامعه ).1386.(ع عالقه بند، -

 برنامه در شهروندي تربیت هاي آسیب شناسایی ).1385( .ینهسک چوکده، واحده و کورش واجارگاه، فتحی -

 بهبود براي راهکارهاي ارائه و تهران شهر زن معلمان دیدگاه از نظري متوسطه آموزش نظام :پنهان درسی

 ،شهروندي تربیت در آوري نو ي نامه ویژه :آموزشی هاي نوآوري پژوهشی و علمی فصلنامه .آن وضعیت

  .پنجم سال ،17 شماره

  سوم چاپ دوران، نشر :تهران ،وپرورشآموزشی شناسجامعه ).1382(ر. م فومنی،گلشن -

  نی نشر :تهران ،منوچهر صبوري ترجمه ی،شناسجامعه ).1386(.آ گیدنز،-

ــی ).1381( ، محمود.مهرمحمدي ــارات ، رویکردها و چشــم اندازاها. مشــهد: نظرگاه هابرنامه ریزي درس : انتش
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