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 انیفرهنگ دانشگاه

 یجیترو -یعلم دوفصلنامه

 معلمان تیترب نینو یهاراهبرد

 1397 زمستان و زییپا ،6 شماره چهارم، سال

 نقش برنامۀ درسی پنهان در دینداری از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان  

 05/07/۱۳۹7تاریخ دریافت: 

 ۲5/0۹/۱۳۹۸تاریخ پذیرش: 

 ۱خسرو نظری

 ۲پروانه صالحی

 چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش برنامۀ درسی پنهان در دینداری ازدیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان

 -یفیاست. پژوهش ازنوع کاربردی و ازلحاظ روش توصم شدهانجا ۹7-۱۳۹6مسجدسلیمان در سال تحصیلی

چندمرحله گیری تصادفیروش نمونهنفر برای نمونۀ آماری به ۲۱5و  ۳7۲همبستگی است. جامعۀ آماری به تعداد 

فرد و دایاریخ( و دینداری ۱۳۸۸پور و غفاری )های استاندارد برنامۀ درسی پنهان تقیای انتخاب شد. پرسشنامه

وص روایی ها استفاده شد. درخصبرای گردآوری داده ترتیب. به/۹5. و /۹۱( با ضریب پایایی ۱۳۸۸همکاران )

تفاده شد. ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون اسها ازنظر متخصصان و برای تحلیل دادهپرسشنامه

وابط موجود در های برنامۀ درسی پنهان )ساختار فیزیکی مدرسه، جوّ اجتماعی مدرسه، ردهد مؤلفهنتایج نشان می

ایج دارند. نت اوری اطالعات و ارتباطات و سازکار تشویق و تنبیه( با دینداری رابطۀ مثبت و معنادارمدرسه، فن

 ن است. های برنامۀ درسی پنهادرصد از تغییرات دینداری ناشی از تأثیر مؤلفه 7/۳5دهد همچنین نشان می

 رسه، فناوریی، روابط موجود در مدبرنامۀ درسی پنهان، دینداری، ساختار فیزیکی، جوّ اجتماعواژگان کلیدی: 

 اطالعات و ارتباطات و سازِکار تشویق و تنبیه.
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 مقدمه

و  6ایرشته( بوده که برخوردار از ماهیت میان۱۹۸۱، 5)بوشامپ 4، یک حوزه مطالعاتی۳برنامۀ درسی

های آموزشی آشکار و پنهان فرد در عملکردهای تربیتی درصدد است همۀ اتفاقنقش منحصربه داشتن

( می۱۹۸5) 7(. با این حال، گودلد۱۳۹0جریان یادگیری را از آغاز تا پایان به هم پیوند دهد )اسکندری، 

های برنامۀ درسی مطرح نظریهاندازۀ کافی ساختارمند نیست و آنچه با عنوان گوید حوزه برنامۀ درسی به

کند که ( اظهار می۱۹۹۲) ۸که کالینهای عملی کالس درس نیست، درحالیشود، بیانگر واقعیتمی

( معتقد ۱۹۹4، ۹، به نقل از هامی بر۱۳۸۱برنامۀ درسی اساساً یک قلمرو عملی است و مهرمحمدی )

ب هویت از رشتۀ برنامۀ درسی و متخصصان آن میگونه مباحث موجب سلاست درگیرشدن در این

، به نقل از مهرمحمدی و امین خندقی، ۲00۳) ۱0های متفاوت، راگا و لیبویتششود. باوجود این دیدگاه

شکنی در فهم مبانی نظری و تکثر آن پردازی برنامۀ درسی و قالب( از وقوع رنسانس در نظریه۱۳۸۸

ای در برند که سهم عمدهدو دگراندیش نوظهور در دنیای معاصر نام می ۱۱د و از میلر و آیزنردهنخبر می

های برنامۀ درسی دربرگیرندۀ هم ابعاد گیری( معتقد است که جهت۱۹۸۳اند. میلر )ایفاء کردهاین زمینه 

رفتاری، موضوعی/دیسیپلینی، گانۀ دیدگاه تربیتی عملی و هم نظری است و در قالب طیف هفت

شوند و بیانگر دو بعد درونی گرایانه و ماورای فردی متجلی میاجتماعی، رشدگرا، فرایندشناختی، انسان

(. مهرمحمدی ۱۳۹6آموزان( هستند )مهرمحمدی، ها( و بیرونی )رفتار دانش)افکار، احساسات و انگاره

های تربیتی خود تالش ( در معرفی دیدگاه۱۹۸۳یلر )گویند م( عالوه بر این، می۱۳۸۸و امین خندقی )

وپرورش بپردازد که نویدبخش به معنوی کردن آموزش ۱۲کرده است تا در قالب برنامۀ درسی معنوی
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 های معنوی است. احیای ارزش

، نگرش جدیدی را ۱4تعالی منزلۀ تجربۀ کمال و( در برداشت خود از برنامۀ درسی به۱۹۹4) ۱۳آیزنر

مدرن غربی در کند که حاوی دیدگاه ماورای فردی است. او در نقش یک اندیشمند پستمطرح می

ارس با تأکید بر تفاوت در استعدادهای کودکان، مد ۱5گرایی شناختیحوزۀ برنامۀ درسی، در نظریۀ کثرت

های هوشی و استعدادهای گوناگون آنان های درسی متنوع و متناسب با ظرفیترا ملزم به ایجاد برنامه

( معتقدند آنچه تا به امروز در تفاوت نگاه میلر و آیزنر ۱۳۸۸داند. مهرمحمدی و امین خندقی )می

در عرصۀ تعلیم و بخشی به معرفت و اندیشۀ دینی و وحیانی است، مشروعیتمهجور و مغفول مانده

های غربی و لزوم تدوین تربیت و برنامۀ درسی، با تأکید بر مراقبت از گرفتارنشدن در دام ایدئولوژی

تواند راهنما و های دینی و باورهای فرهنگی است که این امر میهای درسی متناسب با آموزهبرنامه

دینی و اجتماعی کشور باشد. در این به الزامات فرهنگی، های درسی باتوجهراهگشای تدوین برنامه

های برنامۀ درسی، تالش در دستیابی به ( با اذعان به فقر منابع و پژوهش۱۳۸۳پور )زمینه، محسن

های فلسفی، دینی، فرهنگی و تاریخی را برای نظام آموزشایدئولوژی برنامۀ درسی ملهم از آموزه

  داند.وپرورش ایران یک ضرورت بنیادین و حیاتی می

های برنامۀ ، متخصصان برنامۀ درسی تالش کردند تا تمام نظریه۱۹۸0و اوایل  ۱۹70از اواسط دهۀ 

و برنامۀ درسی  ۱7، برنامۀ درسی عقیم یا پوچ۱6درسی را در سه مقولۀ کلی برنامۀ درسی رسمی یا صریح

های آشکار و ها، محتوا، روشارائه دهند. برنامۀ درسی صریح یا رسمی حاوی هدف ۱۸پنهان یا مستتر

های آموزشی از ای از فرصتمنتشرشدۀ مورد حمایت نظام آموزشی است که در قالب ارائۀ مجموعه

 ۲0کسونرا فیلیپ ج ۱۹(. برنامۀ درسی پنهان۱۳۹6گیرد )خیجی و همکاران، طریق مدارس انجام می

 کار بردند.به ۱۹6۸بار در سال نخستین

                                                           
1 3

-Eisner 

1 4
-Curriculum as Consummatory Experience 

1 5
-Cognitive Pluralism 

1 6
-Explicit Curriculum 

1 7
-Null Curriculum 

1 8
-Hidden Curriculum 

1 9
-Hidden Curriculum 

2 0
-Phillip Jackson 

 



 

89 

 

و آیزنر به  ۲۳، هنری ژیرو۲۲( و پس از او اندیشمندان دیگری چون مایکل اپل۲00۱، ۲۱)مارگولیس 

(، برنامۀ ۱۹۹۱)  ۲4االنس(. و۱۳۹۲تبیین ابعاد و ماهیت این مفهوم پرداختند )صفایی موحد و باوفا 

داند که با وجود آشکارنبودن در ها و نتایج آموزشی میای از عملکرددرسی پنهان را مجموعه

وپرورش، بخش حتمی و مؤثر تجربۀ تحصیلی است و های آموزشرهنمودهای برنامۀ درسی یا سیاست

آموزان مستقل از مواد پردازد که دانشی میهایها و مهارتها، تمایالت، هنجارها، طرز تلقیبه ارزش

ای از های یادگیری حاصل از آن در قالب تبلور مجموعه( و تجربه۱۳74آموزند )قورچیان، آموزشی می

ها یا شناخت است )مهرمحمدی، شود و کمتر معطوف به حوزۀ دانستنیها متجلی میانتظارها و ارزش

های بهداشتی، عالیق علمی و معنوی، توان به عادتپنهان می(. از پیامدهای مثبت برنامۀ درسی ۱۳۹۳

شناسی، احترام به انسانیت، رقابت سالم و صمیمانه، شناسی، اخالق پسندیده، وظیفهذوق هنری و زیبایی

ها، آداب و ها و هنجارهای پسندیده در جامعه، پایبندی به سنتدوستی، مقررات، ارزشهمکاری و نوع

موقع در کالس درس و ساالری، کنترل پرخاشگری، حضور بهذاری، ایمان به مردمگرسوم قومی، ارج

؛ به نقل از هاشمی و خدابخشی ۱۳۸۳اظهار عالقه به مواد درسی اشاره کرد )علیخانی و مهرمحمدی، 

ها های درسی رسمی در حیطۀ ارزش(. اما با وجود تأثیرگذاری عمیق نسبت به برنامه۱۳۹6آبادی، صادق

؛ ۱۳۹5ارها بر یادگیرندگان، عمدتاً مورد تأیید نیروهای رسمی مدرسه نیست )فتحی واجارگاه، و هنج

(. پژوهشگران در ۱۳۹6است )عبادی، ( و در مدارس ایران مورد غفلت قرار گرفته۱۳۹0نقشینه ارجمند، 

ی توصیف وپرورش معموالً برنامۀ درسی پنهان را براشناسی و آموزششناسی، روانهای جامعهحوزه

مراتب تواند نسبت به برنامۀ رسمی یا اجرایی، تأثیری بهبرند که میکار میسیستم غیررسمی مدرسه به

ای که به(. برنامه۱۳۹0؛ نقشینه ارجمند، ۱۳۹4آموزان داشته باشد )فتحی واجارگاه، تر بر دانشعمیق

(، مورد توجه جدی محققین ۱۳۸7لکی، دهد )ممیزان زیادی فرایند تعلیم و تربیت را تحت تأثیر قرار می

های درسی رسمی در ایجاد احساس ( و بیش از برنامه۱۳۹4این حوزه است )طالبی و شریفی فدیجی، 

؛ ۱۳۸4؛ علیخانی و مهرمحمدی، ۱۳۸7آموزان تأثیر دارد )ملکی، ارزش، عزت نفس و سازگاری دانش

ها و چگونگی ( برنامۀ درسی پنهان را ناظر بر کیفیت000۲) ۲5(. ماریانی۱۳۹4طالبی و شریفی فدیجی، 
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داند که بر کلّ جریان آموزشی و محصول نظام آموزشی تأثیرگذار است فرایندهای یادگیری می

های ضمنی، ( ارزش۲00۹) ۲6(. برنامۀ درسی پنهان، از دیدگاه ردیش۱۳۸4)علیخانی و مهرمحمدی، 

صراحت در اسناد رسمی مکتوب بیان در نظام آموزشی وجود دارد، اما به رفتارها و هنجارهایی است که

های مربوط به دانش، ای از پیام( معتقد است برنامۀ درسی پنهان مجموعه۲005) ۲7است. اسکلتوننشده

طور هایی است که یادگیرنده در طول فرایندهای آموزشی بهها، هنجارهای رفتاری و نگرشارزش

ای آنها را ها ممکن است ضد و نقیض و غیرتأکیدی باشد و هر یادگیرندهکند. این پیامتجربه میضمنی 

نظران دربارۀ نسبت و ای خاص کسب کند. در همین زمینه برخی از پژوهشگران و صاحببه شیوه

( ۲00۹) ۲۸اند. استفن سنرابطۀ میان برنامۀ درسی پنهان و محتوای کتب درسی و تصاویر را بررسی کرده

های ضمنی و پنهان است که در این زمینه معتقد است که محتوا و تصاویر کتب درسی همواره شامل پیام

 گاه حتی با اهداف نظام آموزشی هم در تعارض است. 

و زمینۀ آموزش مدرسهبه سه بعد مهم از مفهوم برنامۀ درسی پنهان زیر عنوان بافت  ۲۹الیزابت و واالنس

منزله مدل ای )تعامل معلم و شاگرد، ساختار کالس درس، الگوی کلی سازماندهی برنامۀ آموزشی به

شدن، حفظ و ها، اجتماعیششدۀ نظام ارزشی اجتماعی(، فرایندهای عمل )فرایند اکتساب ارزکوچک

سمت و سوی پنهان بودن و عمق نگهداری ساختار و طبقۀ اجتماعی و اقتصادی( و درجات متفاوتی از 

؛ ۱۳۸۸پور و غفاری، کنند )تقیوتربیت است، اشاره میکه برخاسته از کنش تاریخی و اجتماعی تعلیم

، عوامل مؤثر ۳۱و الکساندر ۳0( با الهام از سیلور۱۳۸6(. ملکی )۱۳۸0پورتلی به نقل از سعیدی رضوانی، 

پنهان را الف: قوانین و مقررات مدرسه، ب: روابط میان فردی، ج: ارتباط  گیری برنامۀ درسیدر شکل

است و د: تدریس میهمحدود که در برنامۀ درسی و الزامات قانونی یک مؤسسۀ آموزشی گنجانده شد

های لوحانه است تصور کنیم آموختههکنند بسیار ساد( اظهار می۱۳۹۲داند. صفایی موحد و باوفا )

های ارزشیابی(، های درسی، روشهای ضمنی کتابهای تدریس، پیامه موارد شناختی )روشفراگیران ب

محیط اجتماعی ) روابط مدرسان، کارکنان، فراگیرندگان(، محیط فیزیکی )ساختمان مؤسسه، نوع 
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 ساالرانه )قوانین و مقررات و نحوۀ اجرای آنها( تقسیم شوند.ها( و محیط دیوانچیدمان صندلی

(، در پژوهش خود به پنج بعد: ساختار فیزیکی مدرسه، جوّ اجتماعی ۱۳۸۸ر و دیگران )پوتقی

مدرسه، روابط موجود در مدرسه، فناوری اطالعات و ارتباطات و سازکار تشویق و تنبیه برنامۀ درسی 

د اند. ساختار فیزیکی مدرسه، به بعد فیزیکی کالس درس و فضای آموزشی اشاره دارپنهان اشاره کرده

های آموزشی که برای محیط آموزش و یادگیری در نظر گرفته که شامل: محوطه، فضای سبز و ساختمان

(، معتقد ۱۳۹4، به نقل از فرخی و دیگران، ۱۹74)  ۳۲(. گتزلذ۱۳۸6است )زمانی و نصراصفهانی، شده

آموزان القاء کند. نشتواند تصورات خاصی را به ذهن دااست ساختار فیزیکی مدرسه و کالس درس می

های ضمنی باشد. به همین تواند حاوی پیامسبک ساختمان مدرسه و نوع چیدمان کالس درس نیز می

شود که ازطریق هایی اطالق میکند که برنامۀ درسی ضمنی و پنهان به آموزشبیان می ۳۳ترتیب، جان گر

فیزیکی یادگیری و نوع روابط انسانی، سیاسی، تاریخی  هایی که از مجموعۀبرنامۀ آشکار و همچنین پیام

کند که ( اظهار می۲004) ۳4(. دیوتش۱۳۹0شود )اسکندری، و اجتماعی به محیط آموزشی ارسال می

های غیرکالمی و غیربیانی بیش از سایر عوامل در انتقال نظران علم ارتباطات معتقدند آموزشصاحب

دهندۀ آنها نظیر رنگ، نور، صدا، قش دارند. مراکز آموزشی و عناصر تشکیلپیام به فراگیرندگان ن

وهمه اثرات آموزشی و تربیتی دارند. یک مدرسه زیبا و تجهیزاتِ حیاط، راهروهای تنگ و طوالنی همه

نور، تختۀ های کمکند و بالعکس، مراکز آموزشی تنگ و کوچک با کالسسرسبز، یادگیری را آسان می

های شکسته، رغبت به درس و بحث و یادگیری را شاید برای همیشه از بین ببرند صندلی فرسوده و

(. صفایی موحد و باوفا ۱۳۹6؛ صمدی و حیدری، ۱۳۹۲؛ محمدی، ۱۳۹۱)فتحی واجارگاه و بزرگ، 

چیدمان شیوۀ اند بحث تأثیر مؤلفۀ مکان بر مشارکت فراگیران تنها به( گفته۱۹۸5) ۳5( و گوردون۱۳۹۲)

ها نیز در تبدیل کالس به مکان سخنرانی و انفعال ها و ظرفیت کالسشود، زیرا تعداد صندلیختم نمی

 تأثیر نخواهد بود. متعاقب یادگیرنده نیز بی

شود، به شرایط صورت آشکار درک میجوّ اجتماعی مدرسه نیز یک عامل مؤثر در مدرسه که کمتر به

یادگیرندگان و هیأت آموزشی، روابط بین کارکنان مؤسسه و یادگیرنده،  فردیغیررسمی، ارتباطات میان

های فرهنگی و اجتماعی یکدیگر تأثیر میهای دوستی که از ویژگیبین یادگیرنده و مدیر و گروه
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؛ ۱۳۸7پورظهیر، ؛ تقی۱۳۹6؛ صمدی و حیدری، ۱۳۸7؛ ملکی، ۱۳۹۲پذیرند، اشاره دارد )محمدی، 

 (. ۲00۲، ۳7؛ داگانی۱۹۸۱، ۳6ئیسسیلور، الکساندر و لو

رکت کردن فاصلۀ میان برنامۀ درسی رسمی و پنهان، مشا(، معتقد است از عوامل کم۱۳۸۹ملکی )

دسته  فراگیرندگان در جریان آموزش است. همچنین روابط و مناسبات اجتماعی حاکم بر مدرسه و آن

ین عامل ترگیرند، مهمطور مستقیم تحت تأثیر آن قرار میآموزان بهی که دانشهای متقابلاز کنش

؛ ۱۳۹۲؛ محمدی، ۱۳۸۳های قصدنشده است )علیخانی و مهرمحمدی، گیری یادگیریتأثیرگذار در شکل

ر مدرسه دآموزان (. عالوه بر این، تعامالت اجتماعی دانش۱۳۹۲؛ صفایی موحد و باوفا، ۱۳۹۱هاشمی، 

ر کیفیت طوری که دگیری برنامۀ درسی پنهان است؛ بهمان و همکالسان خود عامل مهمی در شکلبا معل

، ۱۳۹6؛ عبادی، ۱۳۹۲گذارد )صفایی موحد و باوفا، آموزان تأثیر مهمی میزندگی و تجربۀ دانش

، ودنبعالقه (. ناسازگاری، انزواطلبی اجتماعی فراگیران، بی۱۳۹6؛ صمدی و حیدری، ۱۳۹۱هاشمی، 

متعدد، وابستگی فکری به معلم و مدرسه، الگوگیری از سایر  شدن از تجارب-ناپذیری و محرومانعطاف

علم و نظم های مکردن به مواد درسی، اطاعت از خواستهموقع در کالس، اظهار عالقهدوستان، حضور به

ن؛ فراگیرا قیت تحصیلیدر انجام دادن تکالیف برای کسب موفقیت بیشتر، توانایی، اعتماد به نفس و موف

وّ مدرسه شکل اند که بیشتر تحت تأثیر جهای برنامۀ درسی پنهان شناخته شدهمنزلۀ مهم ترین مولفهبه

ۀ آن با جوّ آموزان و رابطـ(، نیز در بررسی رشد اخالقی دانش۱۳75(. کدیور )۱۳۹4گیرند )هاشمی، می

 دتری برایجوّهای بـاز و خودگردان زمیۀ مساع سازمانی در مدرسه راهنمایی، اظهار کرد که مدارس با

 آورند. آموزان فـراهم میهای اخالقی دانشرشد قضاوت

روابط موجود در مدرسه، تعامل معلمان و یادگیرندگان در کالس درس، ساختار مؤسسه و سازمان 

؛ به نقل از ۱۳۸0تواند اثر مستقیمی بر یادگیری داشته باشد )سیلور و همکاران، اجتماعی غالب می

(. معلم با رفتار و طرز برخورد ۱۳۹۱؛ هاشمی ۱۳۹۲؛ محمدی، ۱۳۹6؛ عبادی، ۱۳۹6خیجی و همکاران، 

تواند تأثیرات متفاوتی داشته باشد. اگر معلم آزاد برخورد کند و فرصت کافی خود در کالس درس می

دهد؛ ولی اگر نظرات زایش میدر اختیار یادگیرندگان قرار دهد، حس اعتماد به نفس و تالش آنان را اف

شود های یادگیرندگان میگری برخورد کند، مانع بروز تواناییخود را محور قرار دهد و با روحیۀ سلطه
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سازد ای فراهم می(. فناوری اطالعات و ارتباطات فراتر از ماهیت تکنیکی و فنی آن، زمینه۱۳۸7)ملکی، 

بهتر از نتایج برنامۀ درسی پنهان بهره برد، مبانی ارتباط نگر بتوان هرچهتا با دیدی سیستمی و جزئی

انسانی را شناخت و به سطحی از تجزیه و تحلیل، تفکر انتقادی و ارزشیابی صحیح از نظام آموزشی 

(. عظیم۱۳۹5؛ به نقل از هاشمی و خدابخشی صادق آبادی، ۱۳۸5پور و باتوانی، اهتمام ورزید )حبیبی

روم از دیدگاه کارکردی بر زندگی تحصیلی و های پنهان ناشی از چتیادگیری ( نشان داد که۱۳۹5پور )

این آموزان تأثیرگذار است و این تأثیر بر زندگی غیرتحصیلی آنان بیشتر است که غیرتحصیلی دانش

های پنهان ناشی از محیط های پنهان است. د زمینۀ غیرتحصیلی، یادگیریخود ناشی از ماهیت یادگیری

آموزان اعم از نحوۀ تعامالت انسانی، تعامل با همجنس و های زندگی دانشم بر تمامی مؤلفهروچت

های سیاست، امور مذهبی، ادبیات، علوم پزشکی و بهداشت، امور غیرهمجنس، کسب بینش در زمینه

ی هاشناسی، کسب مهارتالمللی، زیباییورزشی، اجتماعی و فرهنگی، تعامالت قومیتی، تعامالت بین

 فنی و هنری تأثیرگذار است. 

ها و نظامهای فشرده قوانین، مقررات، روشساالریِ اداریِ مدرسه غالباً همراه با مجموعهمحیط دیوان

رود )فتحی واجارگاه و شمار میگیری برنامۀ درسی پنهان بههای مدیریت آن، عاملی مؤثر در شکل

بر کند که مدرسه عالوه(، اشاره می۱۳۹0ری )(. همچنین اسکند۱۳۹6؛ عبادی، ۱۳۸5واحد چوکده، 

ساالر مدرسه، کند، ازطریق سازمان بوروکراتیک و دیوانمحتوای آموزشی که در برنامۀ رسمی ارائه می

( در ۱۹6۹) ۳۸کند. گالسرای و برنامۀ درسی پنهان را سازماندهی میارتباطات اجتماعی درون مدرسه

آموزان، در نقش افراد هایی که دانشکند در محیطوّ کالس انجـام داد، پیشنهاد میای که دربارۀ جمطالعه

کنند، مسایل های صـمیمی و شخصـی بـرای آنهـا فراهم میشوند و مدارس محیطتوانا پذیرفته می

(. سیلور و ۱۳75انضباطی به حداقل خواهـد رسـید )گای آر، لفراتکویس، ترجمه، شهی ییالق، 

بندی مدرسه ( اظهار کردند که عناصری مانند نظام طبقه۱۳۹۲به نقل از صفایی موحد و باوفا، )الکساندر 

های گذاری، پاداشها، نمرههای ارزیابی )آزمونهای ارتقاء(، رو شبندی، شیوههای درس، گروه)کالس

ها(؛ و تآموزان، حضور و غیاب و محدودیپیشرفت تحصیلی(؛ قوانین انضباطی )آزادی حرکت دانش

های تنبیه )سرزنش کردن، تمسخر کردن، تعلیق، اخراج و جریمه( از عواملی هستند که در شکلروش

 گیری برنامۀ درسی پنهان تأثیرگذارند. 
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، هانگرش دستیابی مخاطبان به اهداف غایی نظام تربیت و انسان مطلوب با ایجاد تغییرات مطلوب در

ست. در های آموزشی اهای اصلی نظام(، از رسالت۱۳۸۹)ملکی، ها و در نهایت رفتار انسان شناخت

ر ترویج دین وتربیت نقش مهمی را در ترویج ایدئولوژی برعهده دارد و در امدوران معاصر، نظام تعلیم

ی و ( تربیت معنو۱۳74(. شریعتمداری ) ۱۳۸۹خواه، کند )خالقنقش مهم و کارآمدی را بازی می

هیل وتربیت را تس( هدف اصلی تعلیم۱۳6۳داند و شکوهی )حیات آدمی میاخالقی را پایه و اساس 

ظر، داند که در خلقتش مقدر شده است. از این منسیر صعودی و تکاملی انسان به سوی کمالی می

قادی جامعه وپرورش و اساساً حفظ دین و زیربنای اعتترین اهداف نهاد آموزشتربیت دینی یکی از مهم

زرگ، این هدف بوتربیت است. دستیابی به جامعه، مستلزم توجه به کیفیت تعلیمو تداوم فرهنگی 

، اصول و وپرورش را به اهداف مطلوب خود برساند که بر مبانیای است تا نهاد آموزشنیازمند نقشه

شود که یجانبه انسان وقتی حاصل مهای دینی و ارزشی استوار است؛ چراکه تربیت واقعی و همهشیوه

رو، . ازاین(۱۳۸7؛ کشاورز، ۱۳۹6الهدی، و همکاران، ق دستورهای دینی در زندگی رفتار کند )علممطاب

ا باند ساختن شرایط مطلوب برای پرورش نسلی باایمان و مذهبی، موظفمسئوالن به منظور محقق

 های اصولی، این امکان را فراهم سازند. کردن برنامهفراهم

شناسایی و کالبدشکافی کنند، یادگیرندگان در نظام آموزشی تجربه میضرورت توجه به تمامیت آنچه 

است و این سادهوتربیت بااهمیت کردهاندرکاران تعلیمازپیش برای دستبرنامۀ درسی پنهان را بیش

توان هر عملی را ای هستند که میهای نانوشتهمثابه لوحگوید شاگردان بهشده را که میاندیشی کهنه

(، معتقد ۱۳۸7( به نقل از خسروی و باقری )۱۹۸4) ۳۹ا انجام داد، زیر سئوال برده است. کلبرگروی آنه

است که برنامۀ درسی پنهان، مؤثرترین شکل برنامه در تحول و بلوغ اخالقی و روابط اجتماعی دانش

های -اند یکی از مؤلفهفته(، گ۱۳۹6الهدی و دیگران )آموزان است که بیشترین تأثیرگذاری را دارد. علم

بسیار مهم بر تربیت دینی در مدرسه، برنامۀ درسی پنهان است که تأثیرات بسزایی بر تربیت دینی دانش

کنندۀ آن (، معتقدند برنامۀ درسی پنهان در حد معناداری تعیین۱۳۹0آموزان دارد. امینی و همکاران )

کنندگان است و بیش از برنامۀ درسی کتچیزی است که مبنای احساس ارزش و عزت نفس همۀ شر

 رسمی در سازگاری فراگیران و مدرسان تأثیر دارد. 

در نظام آموزشی ما، بر اساس اعتقادات اسالمی، قوانین و لوایح موجود )مصوّب شورای عالی آموزش
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ر دانشهای الهی و معنوی دها، تقویت ارزشها و فعالیتگیری تمام برنامهوپرورش(، اولویت و جهت

وتربیت ای از روند تعلیم(. تربیت دینی در ادبیات رایج، اصطالحاً به جنبه۱۳۸7آموزان است )کشاورز، 

کند که ناظر بر پرورش ابعاد شناختی، عاطفی و عملی مربی از لحاظ التزام او به دینی معیّن اشاره می

ترین نهاد پرورش نسل واده )مهماست. برای تربیت دینی کودکان و نوجوانان باید هماهنگی میان خان

ایجاد شود. در مدرسه اگر به تربیت دینی یا همان پرورش  -که نقش مکمل دارند-آینده( و مدرسه 

که کودک و نوجوان بیشترین یادگیری را جدای از برنامۀ درسی توجه شود، راه هموارتر شده و ازآنجا

کنند، الزم است در این خصوص اهتمام می در محیط مدرسه و تعامل با دوستان و معلمان خود کسب

ها ها، نگرشهای دینی ایجاد پرورش باورها، ارزش(. هدف آموزش۱۳۸7بیشتری داشته باشند )باقری، 

ترین اهداف اینهای مطلوب از نظر دین است که در این میان اهداف حیطه ارزشی مهمو طرز تلقی

های مطلوب است ها و طرز تلقیها، نگرشباورها، ارزش ها هستند؛ زیرا با به وجود آمدنگونه آموزش

ها جنبۀ سطحی میوجود خواهد آمد. در غیر این صورت، آموزشکه اعمال صالح و اخالق پسندیده به

ریزان درسی حیطۀ توانند اسباب تحقق اهداف تربیت دینی را فراهم کنند. برای آنکه برنامهیابند و نمی

است اهداف حیطه ارزشی را محقق سازد، باید های آنها توانستهکه برنامهتربیت دینی مطمئن شوند 

گر ریزی درسی در حیطۀ ارزشی را مدنظر قرار دهند و عوامل مداخلههای علمی برنامهاصول و روش

( نیز ۱۳۹۲(. شهریاری )۱۳۸7ها را بشناسند )کشاورز، ها و طرز تلقیها، نگرشدر ایجاد باورها، ارزش

گوید دانشداری وجود دارد و میدهد بین برنامۀ درسی پنهان با رشد اعتقادی رابطۀ معنینشان می

های درسی پنهان با انواع دانش علمی، تاریخی، اجتماعی، دینی و مذهبی، شوق به آموزان ازطریق برنامه

ر مدیران به (، نیز باور دارد از نظ۱۳۹۱شوند. حیدری )اطاعت از خدا، پرورش مکارم اخالق آشنا می

ترتیب عوامل کنش متقابل معلم و شاگرد، ساختار سازمانی و جوّ اجتماعی و از نظر معلمان جوّ 

ترتیب بیشترین تأثیر را بر تربیت دینی دانش اجتماعی، تعامل معلم و شاگرد و ساختار سازمانی ب

 آموزان دارند. 

وتربیت و ابزاری در جهت تحقق تعلیمهای درسی به عنوان قلب نظام با وجود تأثیرگذاری برنامه

ها در یادگیرندگان، باید خاطر نشان ساخت تمام تجربیات یادگیرندگان در ها و شایستگیصالحیت

تر بسیاری از مسائل را شده نیست. به عبارت روشنریزیهای آموزشی محدود به تجربیات برنامهمحیط

اند. این از قبل برای آنها برنامه و قصد قبلی نداشته آموزند که مدارسیادگیرندگان در محیط مدرسه می

های آموزشی روز ضرورت فهم نقش عوامل پنهان تأثیرگذار در محیطبهاست تا روزعامل باعث شده

نگیزاند، بلکه در نگرش و کیفیت کار آموزان را برامیتنها یادگیری دانشبیشتر شود؛ عواملی که نه
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کنند. بنابراین، پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش برنامۀ درسی فاء میای ایمعلمان نیز نقش عمده

ها و رفتار تأثیر پایدارتر و پنهان در دینداری از نظر معلمان، به جهت اینکه در افکار، عواطف، نگرش

( و ارائۀ پیشنهادهایی برای بهبود و ۱۳۸۹ماندگارتری نسبت به برنامۀ درسی رسمی دارد )ملکی، 

 جام شد. اصالح، ان

 پیشینۀ پژوهش 

ها بیشتر به ابعاد است، پژوهشباوجود آثار فراوانی که درزمینۀ برنامۀ درسی پنهان در مدرسه انجام شده

های ارزشی و کمتر به نقش این عوامل بر بازده فیزیکی، اجتماعی و شناختی برنامۀ درسی پنهان پرداخته

های مدرسه، و تأکید بر برنامۀ درسی پنهان، ، با کندوکاو در ویژگی40اند. ایوان ایلیچو نگرشی اشاره کرده

شود، به محتوای رسمی دروس ارتباطی ندارد. معتقد است خیلی از چیزهایی که در مدرسه آموخته می

بستۀ نظم اجتماعی موجود را تلقین دهی ساختار و مقرراتش، پذیرش چشممدرسه با ویژگی تأدیبی نظم

آموزد تا موقعیت خود را تشخیص یا آن را . برنامۀ درسی پنهان به فراگیران نقش زندگی میکندمی

(، پس از بررسی ۱۹۹4) 4۱(. دیوید گوردن۱۳۸۸پور و غفاری، ؛ تقی۱۳۸۱بسازند )مهرمحمدی، 

سـت. در دورۀ اول اشـده درزمینـۀ برنامۀ درسی پنهان آن را به دو دوره تقسیم کردهتحقیقات انجـام

اند از: برنامۀ درسی پنهان به عنوان الــف( نتیجــه که در کند که عبارتسـه رونـد کلـی را مشخص می

های غیرآکادمیک های آکادمیک و یادگیری-های مدرســه بــه دو گــروه یادگیریاین روند یادگیری

ها، های غیرآکادمیک شامل: ارزشیاین است که یادگیر شود. نقطۀ اشتراک این دیدگاهتقسیم می

شود. ب( فرایند، های اجتماعی است که به برنامۀ درسی پنهان مربوط میها و مهارتتمـایالت، نگرش

های انتقـال پیام در برنامۀ درسی آشـکار که آگاهانـه و از قبـل دهندۀ این است که برخالف شیوهنشان

تقال پیام و تأثیر نفـوذ آن ناآگاهانـه، قصدنشده و غیرعمدی است، در برنامۀ درسی پنهان انطراحی شده

کند که هرکدام است. ج( زمینه یا محیط که بـه محـیط شـناختی، فیزیکـی و اجتمـاعی مدرسه اشاره می

های پنهان محیط اجتماعی را در مقایسه بـا با یک برنامۀ درسی پنهان همراه است. گوردون یادگیری

های برنامۀ درسی آشـکار مـؤثرتر ان محیط شـناختی و فیزیکـی و همچنـین یادگیریهـای پنهـیادگیری

اند داند. در دورۀ دوم پژهشــگران بــا دیــدی انتقـادی بــه موضـوع برنامۀ درسی پنهان نگـاه کردهمی
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ۀ درسی هایشـان، در پـذیرش یـک اندیشـه بـا یکـدیگر مشترکند و آن اینکه برنامو باوجودِ تفاوت

شود. گوردون باور دارد شـاید دار میپنهان یک مـتن اجتمـاعی اسـت که با خواندن و تفسیرکردن معنی

تـرین اثـر مفهوم برنامۀ درسی پنهان در این نهفته است که محققان به مشـاهدۀ تعلـیم و تربیت، مهـم

سـیر شـود تا معانی پنهان آن آشکار منزلۀ متنی که بایـد تفشیوۀ هرمونتیک )یعنی بهتدریس و آموزش به

آبادی، ؛ به نقل از هاشمی، و خدابخشی صادق۱۳۸۳شود( ترغیب شوند )علیخانی و مهرمحمدی، 

۱۳۹6 .) 

ش آموزان، به نقگیری تربیت دینی دانش( در بررسی نقش معلمان در شکل۱۳۹6نقدی آستمال )

گیرد یجه میدینداری آنان اشاره دارد. وی نت آموزان و میزانکلیدی و مستقیم معلمان بر رفتار دانش

علمان، علوم دینی را مآموزان باشند تا آنها بتوانند با الگو قراردادن معلمان باید الگوی مناسبی برای دانش

( ۱۳۹6دقیانی )پور عمران و صها رفتارهای خود را تنظیم کنند. سلیمانفراگرفته و بر اساس این آموخته

موزشی، آ، معتقدند قوانین و مقررات مرکز «اینامۀ درسی پنهان در آموزش مدرسهنقش بر»در پژوهش 

ی در جنبهآموز ازجمله عواملی هستند که بر یادگیرجوّ اجتماعی مدرسه و رابطۀ تعامل معلم و دانش

البی نقش مدرسه در تربیت دینی و انق»( در تحقیق ۱۳۹6های مختلف تأثیرگذارند. قدسی رودانی )

وتربیت مدهد مدرسه سنگری مهم در تعلی، نشان می«موزان با تأکید بر علوم و معارف اسالمیآدانش

ی و انقالبی آموزان، نقشی عمیق در تحقق تربیت دیناست که با در اختیار داشتن طیفی گسترده از دانش

آموزان، شدانسازی متون درسی براین، روحیۀ دینی و انقالبی کادر مدارس، اسالمیآنان دارد. عالوه

ف آموزان، فضای معنوی و مذهبی حاکم بر مدارس علوم و معارهماهنگی مدرسه با اولیای دانش

 د.سازآموزان هویدا میگونه مدارس را در تربیت دینی و انقالبی دانشاسالمی، نقش مهم این

آموزان ری دانشهای مذهبی در دینداتأثیر کارتون»( در تحقیق خود با عنوان ۱۳۹4اسدیان و مقدم )

های کمک پخش کارتون، نشان دادند یادگیری پنهان به«دختر پایۀ ششم ابتدایی به روش آزمایشی

شود. پارسانژاد و یادگاری آموزان گروه آزمایش میمذهبی موجب تغییرات معناداری در دینداری دانش

جویان از نظر اساتید دانشکدۀ ( در بررسی تأثیر برنامۀ درسی پنهان بر رفتارهای انضباطی دانش۱۳۹4)

اند که قوانین و مقررات دانشگاه، روابط ، به این نتیجه رسیده«های استان خوزستانعلوم تربیتی دانشگاه

فردی دانشجویان و متقابل استاد و دانشجو، جوّ سازمانی دانشگاه، روش تدریس استادان، روابط میان

(، ۱۳۹6نژاد و همکاران )گذارد. سبحانییان تأثیر زیادی میساختار فیزیکی دانشگاه بر رفتارهای دانشجو

آموزان دختر دورۀ ایرانی دانش-نقش پنهان عوامل آموزشگاهی بر هویت اسالمی»در پژوهشی با عنوان 

ایرانی -این نتیجه رسیدند که اثرگذاری پنهان عوامل آموزشی بر هویت اسالمی، به«متوسطۀ شهر تهران
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گانۀ )شناختی، عاطفی و رفتاری(، دارای وجوه مثبت و منفی است. صباحیح سهآموزان در سطودانش

نقش برنامۀ درسی پنهان بر تربیت دینی »( در پژوهش خود با عنوان ۱۳۹۳نژاد و ضیایی )زاده، فرخ

ها و ، اشاره کردند که دیدگاه«آموزان ازدیدگاه مدیران و معلمان دورۀ راهنمایی استان هرمزگاندانش

ات مدیران و معلمان مدارس راهنمایی استان هرمزگان در خصوص تأثیر برنامۀ درسی پنهان و مؤلفهنظر

آموز، تقریباً گانۀ آن یعنی جوّ اجتماعی، ساختار سازمانی مدارس و تعامل متقابل معلم و دانشهای سه

های آن )جوّ اجتماعی یکسان هستند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که برنامۀ درسی پنهان و مؤلفه

آموزان آموز( بر تربیت دینی دانشمدرسه، ساختار سازمانی مدرسه و کنش متقابل میان معلم و دانش

نامۀ بررسی نقش برنامۀ درسی پنهان در تربیت دینی دانش( نیز در پایان۱۳۹۲اثرگذار است. یاسینی )

استان تهران، نشان داد  ۱5طۀ دخترانۀ منطقۀ آموزان مدارس دورۀ متوسآموزان از دیدگاه معلمان و دانش

آموز در مدرسه بر تربیت دینی که جوّ اجتماعی، ساختار سازمانی مدرسه و تعامل متقابل معلم و دانش

(، نیز ۱۳۹0فر و همکاران )از دیدگاه معلمان مدارس متوسطه، راهنمایی و ابتدایی تأثیر دارد. بیان

کند. محیط مدرسه از آثار منفی برنامۀ درسی پنهان جلوگیری میمعتقدند روابط اجتماعی سالم در 

(، در نتیجۀ تحقیق خود چنین بیان کرده است که قوانین و مقررات، وسایل و محیط ۱۳۹0فر )رضوان

نقش عوامل »(، با عنوان ۱۳۹۱آموزان تأثیر زیادی دارد. نتایج پژوهش حیدری )فیزیکی بر رفتار دانش

آموزان دورۀ ابتدایی ازدیدگاه مدیران و معلمان ۀ درسی پنهان بر تربیت دینی دانشسازمانی مؤثر برنام

ترتیب عوامل کنش متقابل معلم و شاگرد، ساختار سازمانی و ، نشان داد که ازنظر مدیران به«شهر کهنوج

ر را بر ترتیب بیشترین تأثیجوّ اجتماعی و ازنظر معلمان، تعامل معلم و شاگرد و ساختار سازمانی به

(، تأثیر برنامۀ درسی پنهان بر مؤلفه۱۳۹0آموزان دارند. در پژوهش امینی و دیگران )تربیت دینی دانش

(، در ۱۳۹۱است. عبادی مائین بالغ )های تربیتی )اهداف، محتوا و روش(، نیز مثبت گزارش شده

وسطۀ نظری و ارائۀ شناسی تربیت دینی در برنامۀ درسی پنهان مدارس متآسیب»پژوهشی با عنوان 

در چهارچوب رویکرد کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی نشان داد که « راهکارهایی برای بهبود آن

عوامل روابط متقابل انسانی )روابط کارکنان با فراگیران، روابط معلمان با فراگیران، روابط فراگیران با 

ات مدرسه )قوانین و مقررات تربیت دینی، کنترل یکدیگر و روابط کارکنان با یکدیگر( و قوانین و مقرر

های فردی و گروهی فراگیران و فضای دینی حاکم بر مدارس( بیشترین تأثیر را بر و محدودیت فعالیت

 شناسی دینی داشتند. آسیب

آموزان ازدیدگاه تأثیر برنامۀ درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش»(، با عنوان ۱۳۸۸پژوهش نوروزی )

، نشان داد که بین نظر معلمان و مدیران دربارۀ «شهر شیراز ۳ان و معلمان مدارس ابتدایی ناحیۀ مدیر
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تأثیر عوامل ساختار سازمانی و فیزیکی مدرسه تفاوت معناداری وجود دارد؛ حال آنکه درخصوص دو 

(، ۱۳۹0بابری )است. آمده معنادار نبودهدستعامل کنش متقابل افراد و جوّ اجتماعی مدرسه، تفاوت به

گیری هویت علمی، ازدیدگاه های برنامۀ درسی پنهان با شکلرابطۀ مؤلفه»در تحقیق خود با عنوان 

های برنامۀ درسی پنهان )معماری و کیفیت ساختمان دانشگاه، ساختار ، نشان داد که مولفه«دانشجویان

فردی شیوۀ تدریس و روابط میان اداری دانشگاه، تعامل استاد با دانشجو، محتوای آموزشی و-اجتماعی

پور و غفاری کنند. تقیبینی میدانشجویان با یکدیگر و کارکنان( هویت علمی دانشجویان را پیش

آموزان از دیدگاه نقش برنامۀ درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش»(، در تحقیق خود با عنوان ۱۳۸۸)

، گزارش «۸۹-۱۳۸۸خلخال در سال تحصیلی  مدیران و معلمان مدارس راهنمایی دخترانۀ شهرستان

اند که بین ساختار فیزیکی مدرسه، جوّ اجتماعی مدرسه، روابط موجود در مدرسه، ساختار کرده

آموزان رابطۀ معناداری وجود دارد. همچنین سازمانی، سازِکارهای تشویق و تنبیه و رفتار انضباطی دانش

های ناشی فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس و یادگیریاین نتایج نشان داد که بین میزان کاربرد 

 از برنامۀ درسی پنهان رابطۀ معناداری وجود دارد.

تأثیر »(، در تحقیقی با عنوان ۱۳۸0، به نقل از صمدی، ۲0۱۲) 4۲در تحقیقات خارجی، سویوکسو

این نتیجه به « دارس ابتداییآموزان موپرورش و شخصیت دانشبرنامۀ درسی پنهان در فرایند آموزش

های حمایتی مربوط به شده در برنامۀ درسی مدارس ابتدایی و فعالیتهای گنجانده رسید که ارزش

 4۳ها اهمیت زیادی دارند. پالنتدست آوردن و درونی کردن ارزشبرنامۀ درسی پنهان در فرایند به

، «ساله در تعالیم مذهبی و معنویات ۱4تا  ۱0کودکان  راهنمایی برای»ای با عنوان (، در مقاله۲0۱۱)

های مذهبی در جامعه و ها، اعمال و ارزشکند تا با سنتها کمک میاین تعالیم به آن کند کهاظهار می

( در ۲007) 44در فرهنگ جهانی آشنا شوند تا فهم و درک بهتری داشته باشند. گیلکن و مرنستین

، اظهار کردند که بین آنچه به «ایبرنامۀ درسی پنهان: از دیدگاه اساتید حرفه»یقی با عنوان تحق

گیرند، تمایز اساسی وجود دارد؛ این شود و آنچه یاد میهای آموزشی یاد داده میدانشجویان در محیط

ردی است. این تفاوت گویای برنامۀ درسی پنهان بوده و دربرگیرندۀ یادگیری در سطح تعامالت بین ف

دهد هرقدر فضای کالس بازتر باشد، مشکالت انضباطی کمتر خواهد بود و رضایت نتایج نشان می
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این مطلب ( در پژوهش خود به ۲00۸) 45بیشتری از محیط مدرسه حاصل خواهد شد. مارلو و مین هیرا

ارس، بیشترین تأثیر را در برنامۀ درسی پنهان سازان مداشاره کردند که مدیران در نقش رهبران و فرهنگ

محتوای درسی پنهان و چگونگی تأثیر آن بر روی دانشجویان »( در بررسی ۲007) 46دارند. لمپ و سیل

ها با دانشجویان، بیماران و نشان دادند که تعهد و پایبندی استادان به تدریس و نحوۀ تعامل آن« پزشکی

گذارند. نتایج این تحقیق های یادگیری پنهان هستند که بر دانشجویان تأثیر میله مؤلفههمکاران، ازجم

های پنهان جزو نتایج انتظاررفته یا اهداف برنامۀ درسی آشکار نیستند و همچنین نشان داد که یادگیری

آموزشی قرار های مدوّن و رسمی نظام ریزان در هنگام تدوین و طراحی برنامهمدنظر طراحان و برنامه

 گیرند. نمی

؛ گوبرگوال ۲00۹، 50؛ ردیش۲00۲، 4۹؛ دوگنی۲00۸، 4۸؛ چیکانگ۲007، 47نظرانی چون )فیزرویصاحب

برنامۀ درسی پنهان در ( که به بعد اجتماعی ۲0۱۳، 5۳؛ کونیسکا۲0۱۲، 5۲؛ گاسکی۲0۱۲، 5۱و دیگران

آموزان از روابط آنان با های دانشمدرسه پرداختند، معتقد بودند که برنامۀ درسی پنهان به آموخته

کند. آنها نقش تعامالت اجتماعی همدیگر، معلم و سایر اولیای مدرسه، و نیز جوّ کلی مدرسه اشاره می

ویژه معلمان را یکی از ابعاد تأثیرگذار برنامۀ و روانشناختی بین یادگیرندگان و افراد درون مدرسه به

ها و باورهای یادگیرندگان با این نوع برنامه گویند احساسات، نگرشدانند و میدرسی پنهان می

اند برنامۀ درسی پنهان بخش مؤثر تجارب آموزشی یادگیرندگان را شود. آنها همچنین گفتهبرانگیخته می

، 54های غیرآکادمیک است. برخی دیگر از پژوهشگران )مارگولیسیریدهد و منبع مهم یادگتشکیل می

( به بررسی تأثیر برنامۀ 5۸،۲0۱0؛ شاریفا۲00۹، 57؛ استفن۲0۱۳، 56؛ کونیزکا۲00۱، 55؛ برنگهون۲000
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رداختند. آنها معتقد بودند برخی از تصاویر و های درسی پدرسی پنهان بر محتوا و تصاویر کتاب

شده نظام های ضمنی هستند که مخالف برنامۀ درسی رسمی و اهداف تصریحمحتواها حاوی پیام

ریزان درسی به بعضی از دلیل اهمیتی که برنامهآموزان بهاند دانشآموزشی است. آنها همچنین گفته

دهند و کنند، به چنین بخشی اهمیت میرا برجسته می های درسی آنهادهند و در کتابمحتواها می

 اهمیت است. دهند و بعضی دروس برای آنها بینسبت به سایر مطالب توجهی نشان نمی

شین شده از مفهوم برنامۀ درسی پنهان و تحقیقات پیازمجموع مطالعۀ نظریات و تعاریف ارائه

دگاه است. از دیتمام ابعاد آن مدنظر بودهها زندگی آموزشگاهی با شود در این پژوهشمشخص می

نامۀ درسی طور مستقیم یا تلویحی، مفهوم برنامۀ درسی پنهان را در مقابل برمفهومی همۀ تعاریف به

نظام آموزشی  شده دراند، برنامۀ درسی پنهان را یادگیری مواردی غیر از اهداف تصریحآشکار قرار داده

به اهمیتی که توجهاند. بنابراین و باها بهره گرفتهها و نگرشیری ارزشدانند و برخی از اصطالح یادگمی

ر دینداری از های برنامۀ درسی پنهان دبرنامۀ درسی پنهان در دینداری دارد، این پژوهش به نقش مؤلفه

با تدوین  ۹7-۱۳06وپرورش دورۀ ابتدایی شهر مسجدسلیمان در سال تحصیلی دیدگاه معلمان آموزش

 ای زیر پرداخت. هفرضیه

هر وپرورش شهای برنامۀ درسی پنهان و دینداری از دیدگاه معلمان ابتدایی آموزشبین مؤلفه

 رابطۀ معناداری وجود دارد.  ۹7-۱۳۹6مسجدسلیمان در سال تحصیلی 

سلیمان وپرورش شهر مسجدبین ساختار فیزیکی مدرسه و دینداری از دیدگاه معلمان ابتدایی آموزش

 رابطۀ معناداری وجود دارد. ۹7-۱۳۹6صیلی در سال تح

سال  وپرورش شهر مسجدسلیمان دربین جوّ اجتماعی و دینداری ازدیدگاه معلمان ابتدایی آموزش

 رابطۀ معناداری وجود دارد. ۹7-۱۳۹6تحصیلی 

سلیمان وپرورش شهر مسجدبین روابط موجود در مدرسه و دینداری ازدیدگاه معلمان ابتدایی آموزش

 رابطۀ معناداری وجود دارد. ۹7-۱۳۹6ال تحصیلی در س

وپرورش شهر بین فناوری اطالعات و ارتباطات و دینداری ازدیدگاه معلمان ابتدایی آموزش

 رابطۀ معناداری وجود دارد. ۹7-۱۳۹6مسجدسلیمان در سال تحصیلی 

                                                                                                                                               
5 8-Shurifah 
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سلیمان شهر مسجد وپرورشبین سازِکار تشویق و تنبیه و دینداری ازدیدگاه معلمان ابتدایی آموزش

 رابطۀ معناداری وجود دارد. ۹7-۱۳۹6در سال تحصیلی 

 روش اجرای پژوهش

. جامعۀ آماری پژوهش شامل همبستگی است -این تحقیق ازنوع کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی

نفر  ۱۸۹نفر بود که  ۳7۲به تعداد  ۹7-۱۳۹6معلمان ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان در سال تحصیلی 

س از کسب پبا استفاده از فرمول کوکران برای نمونۀ آماری محاسبه شد. برای انجام پژوهش،  از آنان

 ۲۲4ای هگیری تصادفی چندمرحلوپرورش، با استفاده از روش نمونهمجوزهای قانونی از ادارۀ آموزش

راتب )از مبه سلسلهوجهت-ای افراد جامعه باگیری تصادفی چندمرحلهپرسشنامه توزیع شد. در نمونه

و حجازی،  شوند )سرمد، بازرگانتر( از انواع واحدهای جامعه انتخاب میتر به کوچکهای بزرگواحد

پرسشنامه مدرسۀ ابتدایی با احتمال عدم برگشت بعضی از 46(. برای انتخاب تصادفی معلمان، از ۱۳۹۲

تدایی و در مدرسه اب ۳۲اول  دهندگان در پاسخ به همۀ سئواالت، در مرحلۀها و نبودِ دقت کافی پاسخ

دفی طور تصامعلم به ۲۲4ازای هرکالس یک معلم، جمعاً کالس درس به 7مرحلۀ دوم از هر مدرسه 

 6ه شد. تعداد پرسشنامه برگشت داد ۲۲۱ها در بین آنها توزیع شد که از این تعداد، انتخاب و پرسشنامه

 ۲۱5سخ داده نشده بود و درنهایت تعداد صورت کامل پاهای برگشتی نیز بهنامهمورد از پرسش

 افزارآماری با استفاده از نرم وتحلیلپرسشنامۀ صحیح نزد پژوهشگر باقی ماند که تجزیه

های هروی آنها انجام گرفت. در بخش توصیف آماری از جداول توزیع فراوانی، انداز ۲۳SPSSآماری

ز آزمون اتاندارد( و در بخش استنباط آماری ها )انحراف اسگرایش به مرکز )میانگین(، و پراکندگی

 همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. 

 هاابزار گردآوری داده

پور و غفاری های استاندارد برنامۀ درسی پنهان تقیای و پرسشنامهدر این تحقیق از مطالعات کتابخانه

پور فاده شد. پرسشنامۀ برنامۀ درسی پنهان تقی( است۱۳۸۸فرد و همکاران )( و دینداریِ خدایاری۱۳۸۸)

گویه با پنج مؤلفه )ساختار فیزیکی، جوّ اجتماعی، روابط موجود در مدرسه،  ۳0(، از ۱۳۸۸و غفاری )

ای لیکرت )خیلی زیاد، گزینهفناوری اطالعات و ارتباطات و سازکار تشویق و تنبیه(، در مقیاس پنج

است. روایی پرسشنامه با نظر پنج نفر ون سئوال معکوس طراحی شدهزیاد، متوسط، کم و خیلی کم(، بد

(، با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی ۱۳۸۸پور و غفاری )از متخصصان علوم تربیتی تأیید شد. تقی
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(، در چهار زیر ۱۳۸۸فرد و همکاران )اند. پرسشنامۀ دینداریِ خدایاری. گزارش کرده/۹۱پرسشنامه را 

گویه در  ۱0۲ت دینی، عالیق و عواطف دینی، باور دینی و التزام به وظایف دینی( حاوی مقیاس )شناخ

گویۀ اول با شش گزینۀ زیاد موافقم، موافقم، تاحدی موافقم، تاحدی  ۲۳ای لیکرت )درجهدو طیف شش

عمول، طور مگویه دیگر با شش گزینۀ همیشه، بیشتر اوقات، به 7۹مخالفم، مخالفم و زیاد مخالفم( و ) 

( ۱۳۸۸فرد و همکاران )است. روایی پرسشنامۀ دینداری خدایاریندرت و هرگز( طراحی شدهگاهی به

را متخصصان علوم تربیتی و الهیات و معارف تأیید و با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه را 

 اند. . گزارش کرده/۹5

نها آها بین صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامهنفر از جامعۀ آماری به ۳0در این تحقیق، نخست 

تار ( که شامل: ساخ۱۳۸۸پور و غفاری )ای پرسشنامۀ برنامۀ درسی پنهان تقیه-توزیع شد. پایایی مؤلفه

یه ویق و تنبفیزیکی، جوّ اجتماعی، روابط موجود در مدرسه، فناوری اطالعات و ارتباطات و سازِکار تش

دینداریِ  و پایایی پرسشنامۀ ۸6/0و درمجموع برابر  ۸5/0، ۸4/0، ۸۳/0، 7۸/0، ۸۸/0ترتیب است، به

ها برای اجرا دهندۀ اعتبار باالی پرسشنامه. به دست آمد که نشان/۹۲(، ۱۳۸۸فرد و همکاران )خدایاری

 است. در جامعۀ تحقیق بوده

 های پژوهش: یافته

 تهای توصیفی پاسخگویان از نظر سن و سابقۀ خدمداده ۱جدول 

 انحراف معیار بیشترین مقدار کمترین مقدار میانه میانگین متغیر

 6.7۸۱ ۲۸.0 ۱.0 ۱۱.0 ۱۲.0۹ سابقۀ خدمت

 ۸.65۱ 60.0 ۲۳.0 ۳۹.0 ۳7.54 سن

 

سال و  ۱آنها  ترینسابقهسال است که کم ۱۲شود، میانگین سابقۀ خدمت آموزگاران حدود مالحظه می ۱گونه که در جدول همان

سال سن داشته 60ترین سال و مسن ۲۳ترین آنها سال که جوان ۳7.5سال است. همچنین میانگین سنی آموزگاران  ۲۸ین ترباسابقه

 است.

 

 های توصیفی پاسخگویان ازنظر سطح تحصیالت و وضعیت تاهل داده ۲جدول 

  متغیر فراوانی درصد

 سطح تحصیالت کاردانی ۲۸ ۱۳
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 کارشناسی ۱۱۳ 5۲.6

 ناسی ارشدکارش 74 ۳4.4

 مجرد 7۲ ۳۳.5
 وضعیت تأهل

 متاهل ۱4۳ 66.5

 

ب بیشترین ترتیشود، افراد با تحصیالت کارشناسی و کاردانی بهمشاهده می ۲طور که در جدول همان

درصد  ۳4.4اند. درصد( میزان از حجم نمونه را به خود اختصاص داده ۱۳.0درصد( و کمترین ) 5۲.6)

درصد( از  5/۳۳نفر ) 7۲راد با تحصیالت کارشناسی ارشد تعلق دارد. همچنین از حجم نمونه نیز به اف

 درصد( متأهل هستند.  5/66نفر ) ۱4۳دهندگان مجرد و پاسخ

 های مرکزی و پراکندگی متغیرهای تحقیقشاخص

تار های برنامۀ درسی پنهان )ساخهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای تحقیق، مؤلفهشاخص ۳جدول 

 ار تشویق ومدرسه، جوّ اجتماعی، روابط موجود در مدرسه، فناوری اطالعات و ارتباطات، سازِکفیزیکی 

 دهد.تنبیه( و دینداری را نشان می

 

 های مرکزی و پراکندگی متغیرهای کمّی تحقیقشاخص ۳جدول 

 انحراف معیار بیشترین مقدار کمترین مقدار میانه میانگین متغیر

 ۱.0۲4 5.00 ۱.50 ۳.۳۳ ۳.۳6 ساختار فیزیکی مدرسه

 0.74۸ 5.00 ۲.60 4.00 ۳.۹۹ جوّ اجتماعی

 0.664 5.00 ۳.00 4.۱7 4.۲0 روابط موجود در مدرسه

 ۱.07۲ 5.00 ۱.00 ۲.7۱ ۲.۹7 فناوری اطالعات و ارتباطات

 0.6۲۳ 5.00 ۲.50 4.۱7 4.۱۳ سازِکار تشویق و تنبیه

 0.6۸۱ 5.00 ۲.55 ۳.64 ۳.7۳ برنامۀ درسی پنهان

 0.۳46 6.00 4.۹5 5.7۳ 5.65 دینداری
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وجود در مهای برنامۀ درسی پنهان، روابط شود، از میان مؤلفهمشاهده می ۳گونه که در جدول همان

اختار مدرسه دارای بیشترین میانگین است و پس از آن سازِکار تشویق و تنبیه، جوّ اجتماعی و س

وری اطالعات و های یادگیری پنهان به فناگین نیز در میان مؤلفهفیزیکی مدرسه قرار دارد؛ کمترین میان

ان و دینداری دهد متغیرهای یادگیری پنهها نشان میاست. همچنین بررسی میانگینارتباطات تعلق گرفته

یب همبستگی تر نیز ذکر شد، در این بخش، ضرطور که پیشتقریباً در شرایط مطلوبی قرار دارند. همان

ست. اکار رفته ترتیب برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق بهگرسیون چندگانه بهپیرسون و ر

ی متغیرها، نفر است، کیفیت توزیع فراوان ۳0به قضیۀ حد مرکزی و اینکه حجم نمونه بیشتر از باتوجه

 شود.نرمال فرض می

 

 های برنامۀ درسی پنهان و دینداریضرایب همبستگی مولفه 4جدول 

 ۱ ۲ ۳ 4 5 6 7 

       ۱ . ساختار فیزیکی مدرسه۱

      ۱ 0.۸46 . جوّ اجتماعی۲

     ۱ 0.54۱ 0.77۲ . روابط موجود در مدرسه۳

    ۱ 0.67۸ 0.44۳ 0.6۱۳ . فناوری اطالعات و ارتباطات4

   ۱ 0.۳64 0.670 0.۳۹۸ 0.54۸ . سازِکار تشویق و تنبیه5

  ۱ 0.6۸0 0.7۹5 0.۸۸۲ 0.7۹۲ 0.۹۳0 . برنامۀ درسی پنهان6

 ۱ 0.۱۸۱ 0.0۲۳ 0.456 0.۲6۸ 0.۱۲۱ 0.0۲6 . دینداری7

 

 

 .است معنادار درصد ۱ خطای سطح در r³0.۱۸۱مقادیر 

 شود:مشاهده می 4طور که در جدول همان

مثبت و معنادار است  بین برنامۀ درسی پنهان و و دینداری در سطح خطای یک درصد، رابطۀ

(r=0.181.) 
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نادار درصد مع 5فیزیکی مدرسه و دینداری رابطۀ مثبت وجود دارد، ولی در سطح خطای بین ساختار 

 (.r=0.026نیست )

ست درصد معنادار نی 5بین جوّ اجتماعی و دینداری رابطۀ مثبت وجود دارد، ولی در سطح خطای 

(r=0.121.) 

 معنادار است مثبت و بین روابط موجود در مدرسه و دینداری در سطح خطای یک درصد، رابطۀ

(r=0.268.) 

ر است بین فناوری اطالعات و ارتباطات و دینداری در سطح خطای یک درصد، رابطۀ مثبت و معنادا

(r=0.456 .) 

صد در 5بین سازِکار تشویق و تنبیه و و دینداری رابطۀ مثبت وجود دارد، ولی در سطح خطای 

 (. r=0.023معنادار نیست )

 ل )برنامۀیزان تغییرات متغیر وابسته )دینداری( ناشی از متغیر مستقدر این پژوهش، برای تعیین م

رد تحلیل زمان، استفاده شد. بنابراین همۀ متغیرهای مستقل با هم وادرسی پنهان(، از رگرسیون هم

 دهد. های حاصل از این فرایند را نشان میداده 5شدند. جدول 

 

 درسی پنهان و دیندارینتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره برنامۀ  5جدول

 متغیر وابسته: دینداری

 ضریب بتا متغیر
 F Pآمارۀ  t R^2 R^2 (adj)آمارۀ 

 0.00۸ 7.۲۳۸ 0.0۲۸ 0.0۳۳ ۲.6۹0 0.۱۸۱ برنامۀ درسی پنهان

 

(؛ به P<0.01شود، متغیر برنامۀ درسی پنهان بر دینداری تأثیر مثبت و معنادار دارد )مشاهده می 5طور که در جدول شمارۀ همان

کند. بنابراین فرض اصلی تحقیق که تأثیر مثبت برنامۀ درسی عبارت دیگر با افزایش سطح برنامۀ درسی پنهان، دینداری نیز تغییر می



 

107 

 

 درصد از تغییرات متغیر دینداری ناشی از تأثیر متغیر برنامۀ درسی پنهان است.  ۲.۸شود. همچنین پنهان بر دینداری است، تأیید می

 

 های برنامۀ درسی پنهان بر دیندارینتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره: تأثیر مؤلفه 6ولجد

 متغیر وابسته: دینداری

 ضریب بتا متغیرها
 F Pی آماره t R^2 R^2 (adj)آماره 

 0.0000۱ ۲4.۸۱4 0.۳57 0.۳7۳ ۲.0۳ 0.۳0 ساختار فیزیکی مدرسه

     ۲.۲۸ 0.۲5 جوّ اجتماعی

     ۳.۱۸ 0.۳6 درسهروابط موجود در م

     7.۳۱ 0.57 فناوری اطالعات و ارتباطات

     ۲.۱۳ 0.۱6 سازِکار تشویق و تنبیه

 

 دست آمد:نتایج زیر به 6به جدول شمارۀ های فرعی تحقیق و باتوجهدر بررسی فرضیه

درصد بر دینداری تأثیر مثبت و معناداری دارد  5ساختار فیزیکی مدرسه در سطح خطای 

(P<0.05بنابراین فرضیۀ فرعی اول تحقیق تأیید می .).شود 

نابراین (. بP<0.05درصد بر دینداری تأثیر مثبت و معناداری دارد ) 5جوّ اجتماعی در سطح خطای 

 شود.فرضیۀ فرعی دوم تحقیق تأیید می

روابط موجود در مدرسه در سطح خطای یک درصد بر دینداری تأثیر مثبت و معنادار دارد 

(P<0.01درنتیجه فرضیۀ فرعی سوم تحقیق نیز تأیید می ،).شود 

رد فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح خطای یک درصد بر دینداری تأثیر مثبت و معنادار دا

(P<0.01درنتیجه فرضیۀ فرعی چهارم تحقیق نیز تأیید می ،).شود 

(. P<0.05بت و معناداری دارد )درصد بر دینداری تأثیر مث 5سازِکار تشویق و تنبیه در سطح خطای 



 

108 

 

آمده از جدول دستشود. همچنین نتایج بههای فرعی پنجم تحقیق تأیید میبنابراین فرضیه

های متغیر درصد از تغییرات متغیر دینداری ناشی از تأثیر مؤلفه 7/۳5دهد نشان می 6شمارۀ 

 برنامۀ درسی پنهان است.

 بحث و نتیجه گیری

یر بر شترین تأثپنهان، اشاره به جوّی عاطفی و شرایطی نانوشته دارد که دارای بی با اینکه برنامۀ درسی

دهی و م نمرههای آموزشی به آمار و ارقام و نظاهای مخاطبان یادگیری است، نگاه افراطی سازمانارزش

به نیل  تواند به شکافی تعبیر شود کهناهمسویی برنامۀ درسی اجر شده با برنامۀ درسی قص شده می

ی پنهان و کند و بر این اساس است که توجه به برنامۀ درسشده را ناممکن میتعیینانتظارات ازپیش

 یابد. های آن ضرورت میمؤلفه

ینداری دنتایج حاصل از بررسی فرضیۀ اصلی پژوهش گویای آن است که متغیر برنامۀ درسی پنهان بر 

ر میی نیز تغییافزایش سطح برنامۀ درسی پنهان، دیندارتأثیر مثبت و معنادار دارد. به عبارت دیگر، با 

های برنامۀ هدرصد از تغییرات متغیر دینداری ناشی از نقش مؤلف 7/۳5کند. همچنین نتایج نشان داد که 

دقیانی پور عمران و ص(، سلیمان۱۳۹6نسب )درسی پنهان است. این یافته با نتایج تحقیقات امیری

ری و (، شکا۱۳۹6نژاد و همکاران )(، سبحانی۱۳۹6(؛ قدسی رودانی )۱۳۹6(، نقدی آستمال )۱۳۹6)

زاده ت(، بیع۱۳۹۳زاده و همکاران )( هماهنگی دارد. صباحی۱۳۹۱( و مائین بالغ )۱۳۹۳همکاران )

رنامۀ باند که ( نیز گزارش کرده۱۳۹4( و اسدیان و مقدم )۱۳۸۸(؛ نوروزی )۱۳۹۱( و حیدری )۱۳۹۲)

یان معلم و های آن )جوّ اجتماعی مدرسه، ساختار سازمانی مدرسه و کنش متقابل مفهدرسی پنهان و مؤل

است که ( نیز گزارش شده۱۳۹0آموز( بر تربیت دینی اثرگذار است. در پژوهش نقشینه ارجمند )دانش

میتایج نشان های تربیتی )اهداف، محتوا و روش( تأثیر مثبت دارد. این نبرنامۀ درسی پنهان بر مؤلفه

یزیکی فدهد برنامۀ درسی پنهان عاملی مؤثر در دینداری است. نتایج پژوهش نیز نشان داد ساختار 

دگاری نژاد و یامدرسه بر دینداری تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش پارسا

همخوان  (۱۳۹۱حیدری )( و ۱۳۹۲زاده )(، بیعت۱۳۹۳زاده و همکاران )( و نتایج تحقیق صباحی۱۳۹4)

ا ( و شاریف۲00۹(؛ استفن )۲0۱۳(؛ کونیزکا )۲00۱(؛ برنگهون )۲000گولیس )براینها، مار-است. عالوه

ران مؤثر ( نشان دادند که برخی از تصاویر و محتواها در نقش نمادهای فیزیکی بر نگرش فراگی۲0۱0)

 هستند. 

س مثل بلندی سقف، مساحت کالس و توان گفت مشخصات داخلی کالدر تبیین این یافته می
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تأثیرگذار است. هنگامی که مساحت مساحت متعلق به هر فرد در کالس بر نگرش به عوامل آموزشی 

تواند از نمادهای دینی بیشتری در کالس تر باشد، معلم آرامش خاطر بیشتری دارد و میکالسی وسیع

آورد که در مدرسه وجود میاین امکان را بهتر مدرسه درس استفاده کند. از سوی دیگر مساحت بزرگ

های فرهنگی دینی درنظر گرفت؛ برای مثال کالس درس مستطیلهایی را برای نمازخانه و فعالیتمکان

اند و های مستقیم به هم پیوسته و به کف کالس پیچ شدهآموزان در ردیفشکل که میز و نیمکت دانش

آموزان کند که دانشقرار گرفته، این تصور را به ذهن القا میروی آنها در وسط کالس میز معلم روبه

گیری موجوداتی خالی از ذهن و تحت کنترل معلم )تنها منبع و محور یادگیری( هستند و در شکل

(. نتایج حاصل از تأثیر جوّ اجتماعی مدرسه ۱۳۹4برنامۀ درسی پنهان دخالت دارند )فرخی و دیگران، 

بین این دو منغیر رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. این یافته با نتایج تحقیق  بر دینداری نشان داد که

زاده و ( هماهنگی دارد. صباحی۱۳۹4( و پارسانژاد و یادگاری )۱۳۹6پور عمران و صدقیانی )سلیمان

( نیز همخوان با این نتایج نشان دادند که جوّ ۱۳۹۱( و حیدری )۱۳۹۲زاده )(، بیعت۱۳۹۳همکاران )

(؛ چیکانگ ۲007های فیزروی )اجتماعی مدرسه بر دینداری اثرگذار است. همچنین نتایج پزوهش

( و کونیسکا ۲0۱۲(؛ گاسکی )۲0۱۲(؛ گوبرگوال و دیگران )۲00۹(؛ ردیش )۲00۲(؛ دوگنی )۲00۸)

 ها و باورهای یادگیرندگان تحت تأثیر تعامالت اجتماعی( نیز نشان دادند که احساسات، نگرش۲0۱۳)

دانیم که جوّ اجتماعی مدرسه ویژه معلمان است. میو روانشناختی یادگیرندگان و افراد درون مدرسه به

دهد. بهتأثیر قرار میها، رفتار و عملکرد افراد را تحتدر نقش کیفیات و خصوصیات مدرسه، نگرش

مدرسه یعنی فراگیران، های درونی های متقابل میان گروهتعبیر دیگر جوّ اجتماعی حاصل روابط و کنش

معلمان، مدیر و سایر کارکنان است. قوانین و مقررات مرتبط با اصول اسالم در مدرسه، و وجود 

های رسانی مناسبتشود، اطالعهای مذهبی از آنها استفاده میتابلوهای اعالنات مختلف که در مناسبت

کند که سبب خاصی را ایجاد می مذهبی و برگزاری و پاسداشت آنها در مدرسه، همه جوّ اجتماعی

 گیری الگوی رفتاری مبتنی بر گرایش دینی خواهد شد. شکل

در تعیین تأثیر روابط موجود در مدرسه بر دینداری، نتایج نیز نشان داد که بین این دو متغیر رابطۀ 

و روابط  ( هماهنگ با این تحقیق نشان داد که معلمان۱۳۹6نسب )مثبت و معنادار وجود دارد. امیری

( و پارسانژاد و ۱۳۹6پور عمران و صدقیانی )آنان نقش کلیدی و مهمی در دینداری دارد. سلیمان

زاده (، بیعت۱۳۹۳زاده و همکاران )-اند. صباحی( نیز تقریباً به نتایج مشابهی دست یافته۱۳۹4یادگاری )

این نتایج نشان دادند کنش ( نیز همخوان با ۱۳۹0فر و همکاران )( و رضوان۱۳۹۱(؛ حیدری )۱۳۹۲)

محمدی و عمویی متقابل میان معلمان و سایر عوامل آموزشی بر تربیت دینی اثرگذار است. بحیرایی، شاه
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( همسو با نتایج این تحقیق به نقش برنامۀ درسی پنهان شامل قوانین و مقررات مرکز آموزشی، ۱۳۹6)

اند. های مختلف اشاره کردهبر یادگیری در جنبه آموزجوّ اجتماعی مدرسه و رابطۀ تعامل معلم و دانش

(، همخوان با این نتیجه نیز نشان داد که برنامۀ درسی پنهان ۱۳۸0، به نقل از صمدی، ۲0۱۲سویوکسو )

ها اهمیت زیادی دارند. در تبیین این نتیجه باید گفت کردن ارزشدر فرایند به دست آوردن و درونی

گیرد و هر کدام آثار تربیتی خاص خود را دارند. یکی از آنها دد شکل میدرون مدرسه روابط انسانی متع

کنندۀ های دینی افراد ادارهگیری، طرز فکر، نگرش و تلقیروابط کارکنان آموزشی مدارس است. موضع

مدرسه، در این خصوص بسیار مهم است. نگاه خاص کارکنان به مسائل تربیتی و دینی و روابط بین 

های آنان تأثیرگذار است. در این زمینه ارتباط متقابل معلمان و فراگیران، تعامل گیریتصمیمآنها بر نوع 

 معلمان و ساختار مدرسه از اهمیت زیادی برخوردار است. 

یان و همچنین، در همسویی و نقش مثبت و معنادار فناوری اطالعات و ارتباطات در دینداری، اسد

اری دانشهای مذهبی در دیندیادگیری پنهان: تأثیر کارتون»وان (، در تحقیق خود با عن۱۳۹4مقدم )

ی را در های مذهبی، تغییرات معنادارنشان دادند که پخش کارتون« آموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی

های آموزشی در ها و تکنولوژیدهد وجود رایانهکند. این نتایج نشان میآموزان ایجاد میدینداری دانش

زش از نقش آنها در آورد که در کنار استفاده از آنها در برنامۀ رسمی و آمومکان را فراهم میاین امدرسه 

مدرسه را به توان مراسمات مذهبی درها میبرنامۀ درسی پنهان نمی توان غافل شد. با کمک این فناوری

یج تحقیقات ویی نتااین مسئله بر دینداری نیز اثرگذار خواهد بود. همسشکل پرشورتری برگزار کرد که 

رجی بر های داخلی و خا( در بررسی تأثیر رسانه۱۳۹۲( و رضوی و همکاران )۱۳۹۳کوهی و همکاران )

جوانان به های مذهبی بر رفتار دینی نومیزان پایبندی به سبک زندگی دینی و تأثیر تماشای انیمیشن

ون مدرسه و توسعۀ نگرش عوامل در ترتیب، تأییدی بر اهمیت تأثیرگذاری فناوری و اطالعات در تغییر

تقویت بنیان تواند با تجهیز هدفمند نهادهای آموزشی از این ظرفیت برایاست. نظام تعلیم و تربیت می

م ه بین نظاکهای مذهبی معلمان و سایر عوامل آموزشی استفاده کند. بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شود 

 ید و نظامات در اشکال متنوع آن هماهنگی الزم به وجود آآموزشی و دنیای فناوری اطالعات و ارتباط

 رد. های خود بهره ببتعلیم و تربیت با تأکید بر معلمان بتواند از این ظرفیت برای ماموریت

در بررسی نقش متغیر تشویق و تنبیه در دینداری، نتایج تحقیق نشان داد که رابطۀ بین این دو متغیر 

( نیز نشان داد که هرقدر ۱۳۸۸ر همخوانی با این نتیجه، پژوهش نوروزی )نیز مثبت و معنادار است. د

فضای کالس بازتر باشد، مشکالت انضباطی کمتر خواهد بود و رضایت بیشتری از محیط مدرسه 

(، همسو با نتایج این تحقیق نشان ۱۳۸۸پور و غفاری )حاصل خواهد شد. همچنین نتایج پژوهش تقی



 

111 

 

آموزان رابطۀ معناداری وجود دارد. این تشویق و تنبیه و رفتار انضباطی دانشداد که بین سازِکارهای 

دهد هرگاه در مدرسه براساس رعایت انصاف، تشویق به عمل نیک برای شخص تعلق نتایج نشان می

کند. در این زمینه، آموزگاران و مدیران باید در نظر گیرد، تمایل فرد را به انجام اعمال نیک بیشتر می

وقت شود و هیچته باشند که تشویق نباید از حد تجاوز نکند؛ زیرا در این صورت سبب غرور میداش

 رسد.هم کمتر از اندازه نباشد؛ چون در این صورت نیز به نتیجۀ مطلوب نمی

انوشته، نشده و اهمیت محیط آموزشی الزم است طبیعت پنهان برنامۀ درسیِ به نتایج ارائهباتوجه

ایش، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی شود. اهمیت و ضرورت طور کامل آزم-شود و بهروشن و تبیین 

اولیاء تفهیم  آموزان وبرنامۀ درسی پنهان که بعد غیررسمی نظام آموزشی است، به مدیران، معلمان، دانش

ای ند که دنیهای درسی داشته باشند و توجه کنریزان تعمق تحلیلی بیشتری بر امر برنامهشود. برنامه

شود. دارتر از تصوراتی است که در برنامۀ درسی رسمی ترسیم میتر و ریشهکالس درس خیلی عمیق

نامۀ درسی طور همزمان هم برریزان و مجریان باید متوجه مسئولیت حساس خود باشند؛ زیرا بهبرنامه

شگران و برنامهد، پژوهآورنکنند و هم زمینۀ برنامۀ درسی پنهان را فراهم میآشکار را طراحی و اجرا می

 ریزان درسی و آموزشی، نیز به مطالعه و تحقیقات بیشتر در این زمینه بپردازند. 

مورد می برنامۀ درسی پنهان یکی از مباحث نسبتاً نو درزمینۀ برنامۀ درسی است که پژوهش در این

این پژوهش  ر کند. نتایجشده و نتایج حاصل از آن را آشکاریزیتواند فاصلۀ بین برنامۀ درسی برنامه

در این زمینه کارآ و مفید است. ضرورت  ریزی و پژوهش-همچنین مالکی برای افراد خواهان برنامه

ان و مدیران دعوت به ژرفگذاران، معلم-اندرکاران تعلیم و تربیت، سیاستاین پژوهش برای دست

های سطحی هاندیشی، عبور از الیفانگاری است. در این ژرتربیت و پرهیز از سهلواندیشی در تعلیم

وزان آمبردن به اثرات عمیق این اتفاقات برای دانشدهد و پیاتفاقاتی که در کالس درس رخ می

از  گیری بهترافزاری، برای بهرهسازی امکانات الزم سختها و فراهمضروری است. تجهیز کالس

ازی وزشی و استفاده بهتر از فضای مجهای منعطف آمتکنولوژی در سیستم آموزشی، تدوین برنامه

بز در )فناوری اطالعات و ارتباطات(، نوسازی مدارس و استفاده از معماری سنتی و ایجاد فضای س

یری محوطۀ مدرسه، حک تصاویر و شعار روی دیوار مدارس برای زیبایی و اث بخشی بر روحیۀ یادگ

و دانش امۀ درسی پنهان با مشارکت والدینهای آموزشی حول موضوع برنآموزان، برگزاری دورهدانش

ه میایی است کآموزان برای افزایش آگاهی آنان دربارۀ ماهیت و فرایند برنامۀ درسی پنهان از پیشنهاده

 کار گرفته شوند. تواند به
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های ابطۀ بین مؤلفهبررسی ر(. »۱۳۹0نژاد، زهرا و علیزاده، مرضیه. )زاده، مریم؛ ماشاالهیامینی، محمد؛ مهدی

ش ریزی در آموزفصلنامۀ پژوهش و برنامه«. برنامۀ درسی پنهان و روحیۀ علمی دانشجویان

 . 6۳-۸۲(، 6۲)5عالی، 

 (. برنامۀ درسی پنهان. تهران: انتشارات نشر نسیما.۱۳۹0اسکندری، حسین. )

زدیدگاه گیری هویت علمی اهای برنامۀ درسی پنهان با شکل(. بررسی رابطۀ مولفه۱۳۹0بابری، زهرا. )

 امۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت. ن-دانشجویان، پایان

 (. نگاهی دوباره به تربیت اسالمی. تهران: منادی تربیت.۱۳۹7. )باقری، خسرو

رسی، دهای اخالقی ازطریق برنامۀ کردن ارزش(. راهنمای درونی۱۳۸7باقری، خسرو و خسروی، زهره. )

 . ۸۱ -۱05، ص ۸فصلنامۀ مطالعات برنامۀ درسی، سال دوم شمارۀ 

گیری نقش برنامۀ درسی پنهان در یاد(. »۱۳۹6بحیرایی، شیما؛ شاه محمدی، نیره و عموئی، خدیجه. )

علوم  فصلنامۀ«. ۹۳-۹4های دماوند در سال تحصیلی انگلیسی از دیدگاه دبیران دبیرستان

 . ۲۹رفتاری، شمارۀ 

ی پنهان مدارس تبیین اثر برنامۀ درس(. »۱۳۹0اکبر و دالور، علی. )فر، فاطمه؛ ملکی، حسن؛ سیف، علیبیان

های ی، فصلنامۀ نوآور«منظور ارائۀ مدلآموزان دورۀ راهنمایی بهانشبر پیشرفت تحصیلی د

 . 7۱-۱00، سال نهم، ۳7آموزشی، شمارۀ 

ه معلمان، پایانآموزان ازدیدگا(. نقش برنامۀ درسی پنهان در تربیت دینی دانش۱۳۹۲داد. )زاده، کریمبیعت

 نشناسی. نشکدۀ علوم تربیتی و رواواحد مرودش، دانامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی 

ظباطی دانشجویان بررسی تأثیر برنامۀ درسی پنهان بر رفتار ان(. »۱۳۹4پارسانژاد، لیلی و یادگاری، فردوس. )

پژوهشی -یفصلنامۀ علم«. های استان خوزستانهای علوم تربیتی دانشگاهاز نظر اساتید دانشکده

 (.۲5اول، پیاپی ) تحقیقات مدیریت آموزشی. سال هفتم، شمارۀ

 شر آگه.نریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزارۀ سوم. تهران: (. برنامه۱۳۸7پور ظهیر، علی. )تقی

بررسی نقس برنامۀ درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش(. »۱۳۸۸پور، حسینعلی و غفاری، هاجر. )تقی

شهرستان خلخال در سال تحصیلی  آموزان ازدیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی دخترانۀ
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 . ۳۳-65، ص ص 7فصلنامه علوم تربیتی، سال دوم، شمارۀ «. ۸۸-۸۹

نهان در پهای درسی بررسی برنامه(. »۱۳۸۹نیا، فروز. )فتحی واجارگاه، کورش؛ عارفی، محبوبه و جلیلی

موزش آرسی فصلنامۀ مطالعات برنامۀ د«. های کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتینامهپایان

 . ۹6 – ۱۱۸، صص، ۱، شمارۀ ۱عالی، سال 

امۀ رشد ، ماهن«تأثیر برنامۀ درسی پنهان در یادگیری(. »۱۳۸5پور، مجید و باتوانی، مرتضی. )حبیبی

 . ۱75تکنولوژی آموزشی، شمارۀ 

موزان آنش(. بررسی نقش عوامل سازمانی مؤثر برنامۀ درسی پنهان بر تربیت دینی دا۱۳۹۱حیدری، مهدی. )

ارت علوم، نامۀ کارشناسی ارشد، وزدورۀ ابتدایی از دیدگاه مدیران و معلمان شهر کهنوج، پایان

 تحقیقات و فناوری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکدۀ علوم انسانی. 

ر قرآن از منظ آموزان در برنامۀ مدارسوتربیت دانشتعلیم(. »۱۳۹6خادم صادق، مرضیه و امیدوار، ابوذر. )

تربیتی،  شناسی و علومهای نوین ایران و جهان در رواناولین کنفرانس ملی پژوهش«. و احادیث

 حقوق و علوم اجتماعی. 

طالعات تربیتی ، م«محوری و ایمانرویکرد تربیت دینی با توجه به دو مؤلفۀ عقل(. »۱۳۸۹خواه، علی. )خالق

 . ۲و روانشناسی، شمارۀ 

تلف جامعۀ سازی مقیاس دینداری و ارزیابی سطوح دینداری اقشار مخآماده(. »۱۳۸۸فرد، محمد. )خدایاری

 تهران.  ، مؤسسۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه«ایران

نداری برای سازی مقیاس دیآماده(. »۱۳۸۸فرد، محمد؛ سماواتی، سیما و اکبری زردخانه، سعید. )خدایاری

 . ۱07 -۱۲7، صص، 4، شمارۀ 5های نوین تربیتی، دورۀ ، اندیشه«آموزیجمعیت دانش

«. انبرنامۀ درسی پنه(. »۱۳۹6خیجی، علی؛ سعیدی مقدم، امیرحسین؛ سندگل، حامد و سمیعی، هادی. )

 .۲۱المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی در قرن کنفرانس بین

رفتار  های مذهبی ایرانی برتأثیر تماشای انیمیشن(. »۱۳۹۲ا. )رضوی طوسی، سید مجتبی و صمدی، صهب

 . ۱05 -۱۲6(، ۱) 6فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران، «. دینی نوجوانان

پنهان بر  تأثیر برنامۀ درسی(. »۱۳۹0سلطان؛ دلگشایی، یلدا و رضازاده، حمیدرضا. )فر، معصومهرضوان

 . ۲مارۀ ای، دورۀ هفتم، شتهران: رشد فنی و حرفه ،«رفتار تحصیلی هنرجویان رشتۀ تربیت بدنی

های فیزیکی و فرهنگی فضاهای ویژگی(. »۱۳۸6بی عشرت و نصر اصفهانی، احمدرضا. )زمانی، بی

مجلۀ  «.آموزان ایرانی و والدین آنانآموزشی دورۀ ابتدایی چهار کشور پیشرفته ازدید دانش

 .. ۸4-55، سال ششم، ص ۲۳های آموزشی، شمارۀ نوآوری

سازی برنامهیبهبود چندفرهنگ(. »۱۳۹6نژاد، مهدی؛ احمدآبادی آرانی، نجمه و عبداهلل یار، علی. )سبحانی

ی، های آموزشنوآوری«. های درسی نظام آموزشی ایران با نظر به آرای تربیتی فوکو و ژیرو

 . 57-۸0، ص 6۲شماره 
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، «ایرسهنقش برنامۀ درسی پنهان در آموزش مد(. »۱۳۹6پور عمران، محبوبه و صدقیانی، مهسا. )سلیمان

د های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، کازرون، دانشگاه آزاکنفرانس ملی پژوهش

 اسالمی واحد کازرون.

 : نشر آگه. های تحقیق در علوم رفتاری، تهران(. روش۱۳۹۲سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. )

ارائۀ  و(. تبیین برنامۀ درسی پنهان در درس بینش اسالمی دورۀ متوسطه ۱۳۸0محمود. )سعیدی رضوانی، 

ریزی امهنامۀ دکتری برنراهبردها برای استفاده از این برنامه در آموزش اثربخش دینی، پایان

 درسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تربیت معلم. 

های ، فصلنامۀ علمی و پژوهشی پژوهش«آموزشی متوسطه در ایران مبانی(. »۱۳74شریعتمداری، علی. )

: 4و  ۳ۀ تربیتی، تهران: مؤسسۀ تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم، دورۀ جدید، ج سوم، شمار

 . ۹-۱6ص ص، 

ۀ درسی شناسی تربیت اخالقی ازمنظر برنامآسیب(. »۱۳۹۳شکاری، عباس؛ رحیمی، حمید و عریا، مینا. )

 ، ص۹، مطالعات برنامۀ درسی آموزش عالی، شمارۀ «طالعۀ موردی دانشگاه کاشانپنهان؛ م

۱۲4-۱4۳ . 

 وتربیت و مراحل آن، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. (. تعلیم۱۳6۳شکوهی، غالمحسین. )

پسر آموزان ش(. بررسی برنامۀ درسی پنهان با رشد اعتقادی و انگیزۀ پیشرفت دان۱۳۹۲اله. )شهریاری، فرج

شتۀ نامۀ کارشناسی ارشد، ر، پایان۱۳۹۳پایه سوم دورۀ متوسطۀ شهر خرامه در سال تحصیلی 

 ریزی درسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد مرودشت. برنامه

الی ایران: عدهندۀ برنامۀ درسی پنهان در آموزش عوامل شکل(. »۱۳۹۲صفایی موحد، سعید و باوفا، داوود )

، شمارۀ 4، دوفصلنامۀ مطالعات برنامۀ درسی آموزش عالی، سال«شتنگاری خودنگا-مک مردی

7 ،5۳-۳0 . 

نهان بر پبررسی نقش برنامۀ درسی (. »۱۳۹۳نژاد، خدانظر و ضیایی، منوچهر. )زاده، محمود؛ فرخصباحی

مایش ه«. انآموزان ازدیدگاه مدیران و معلمان دورۀ راهنمایی استان هرمزگتربیت دینی دانش

 ملی علوم تربیتی و روانشناسی، هرمزگان.

زان (. طراحی الگوی مطلوب برنامۀ درسی دینی برای دورۀ متوسطۀ تحصیلی و می۱۳۸0صمدی، پروین. )

  ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس.توافق برنامۀ درسی رسمی با آن، رسالۀ دکتری برنامه

های تربیت ر برنامۀ درسی پنهان بر رفتار هنرجویان هنرستانتأثی(. »۱۳۹6صمدی، پروین و حیدری، رقیه )

مطالعات  های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و، پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه«بدنی

 . ۲7۱ -۲۸4فرهنگی، سال هفدهم، شمارۀ ششم، 

قاومت آموزی: مدانشبرنامۀ درسی پنهان در زندگی (. »۱۳۹4طالبی، ابوتراب و شریفی فدیجی، حسین. )

 . 57-7۸(. ص ص، ۱7) 5، جامعه، فرهنگ و رسانه.«همراه با تابعیت
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ریزی درسی، ، پژوهش در برنامه«برنامۀ درسی پنهان جاشی پیدا یا فرصتی ناپیدا؟(. »۱۳۹6عبادی، حسین. )

 (. 5۲، پیاپی )۲5سال سیزدهم، دورۀ دوم، شمارۀ 

سطۀ نظری شناسی تربیت دینی در برنامۀ درسی پنهان مدارس متو(. آسیب۱۳۹۱عبادی مائین بالغ، عارف. )

شگاه تربیت ریزی درسی، داننامۀ کارشناسی ارشد برنامهو ارائۀ راهکارهایی برای بهبود، پایان

 معلم، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی. 

امۀ درسی پنهان های برنمؤلفه تأثیر(. »۱۳۹6سرایی و یاری، بابک. )الهدی، جمیله؛ رضایی، محبوبه دیگهعلم

درسی  های کیفی در برنامۀ، فصلنامۀ پژوهش«آموزان دختر دورۀ متوسطهبر تربیت دینی دانش

 . ۱۲-6۹، ص، 7دانشگاه عالمه طباطبائی، سال دوم، شمارۀ 

ربهنهان تجهای گپ اینترنتی( در برنامۀ درسی پروم )اتاق(. واکاوی جایگاه چت۱۳۹5پور، زهرا. )عظیم

شتۀ نامۀ کارشناسی ارشد رآموزان مقطع متوسطۀ تحصیلی شهر تهران، پایانشده توسط دانش

انشگاه دعلوم تربیتی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی گروه آموزشی مطالعات برنامۀ درسی، 

 خوارزمی. 

ان ۀ درسی پنهبررسی پیامدهای قصدنشده برنام(. »۱۳۸4علیخانی، محمد حسین و مهرمحمدی، محمود. )

ناشی از جوّ اجتماعی مدارس دورۀ متوسطۀ شهر اصفهان و ارائۀ راهکارهایی برای کاهش 

 . ۳۹-4۸ ، ویژۀ مقاالت علوم تربیتی، ص۱۲، شمارۀ ۱۲دانشور رفتار، دورۀ «. پیامدهای منفی آن

نهان ( درسی پ های قصدنشده )برنامۀبررسی پیامد(. »۱۳۸۳علیخانی، محمد حسینو مهر محمدی، محمود .)

نشگاه ناشی از محیط اجتماعی مدارس دورۀ متوسطۀ اصفهان. مجلۀ علوم تربیتی و روانشناسی دا

 . ۱۲۱-۱46، ص ص،  ۳و  ۲های شهید چمران اهواز، شماره

 های جدید: شرحی بر نظریات معاصر(. برنامۀ درسی به سوی هویت۱۳۹5فتحی واجارگاه، کوروش. )

 یژ.برنامۀ درسی. تهران: آی

رنامۀ ی در بندورهتربیت شهای بسیآ(. »شناسایی ۱۳۸5سکینه. )ه، حد چوکدرش و واکوه، گارجاوافتحی 

های درسی پنهان: نظام آموزش متوسطۀ نظری ازدیدگاه معلمان زن شهر تهران و ارائۀ راهکار

ندی، رونامۀ نوآوری در تربیت شههای آموزشی: ویژهفصلنامۀ نوآوری«. برای بهبود وضعیت آن

 ، سال پنجم. ۱7شمارۀ 

یزیکی فشناسایی برنامۀ درسی پنهان ناشی از محیط (. »۱۳۹۱فتحی واجارگاه، کورش و بزرگ، حمیده. )

 . ۲6 -4۸، 5، مطالعات برنامۀ درسی آموزش عالی، شمارۀ «دانشگاه

 دان. (. اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی. انتشارات علم استا۱۳۹4فتحی واجارگاه، کوروش. )

یند تأثیر عوامل فیزیکی کالس درس در فرا(. »۱۳۹4فرخی، مهدیه؛ محمدسبحان محمدی و حسن کرمی. )

طالعات م، سومین کنفرانس ملی توسعۀ پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، «یاددهی و یادگیری

 اجتماعی و فرهنگی، تهران. 

آموزان با سه در تربیت دینی و انقالبی دانشنقش مدر(. »۱۳۹6قدسی رودانی، مجید و عشریه، رحمان. )
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دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی «. تأکید بر مدارس علوم و معارف اسالمی

 فرهنگی و پژوهش دینی. 

فصلنامۀ «. وزشیتحلیلی از برنامۀ درسی مستمر، بحثی نو در ابعاد ناشناخته آم(. »۱۳74قورچیان، نادرقلی. )

 . ۲5-70، 5ریزی در آموزش عالی، شمارۀ پژوهش و برنامه

مانی آموزان و رابطۀ آن با جوّ سـازهای اخالقی دانشبررسی رشد قضاوت(. »۱۳75کدیور، پروین. )

 . 4مارۀ فصلنامۀ تعلـیم وتربیت. سـال دوازدهم. ش«. آموزانمدرسه و نحوۀ تعامل معلم و دانش

مارۀ شبیت دینی. فصلنامۀ تربیت اسالمی، سال سوم، های ترها و آسیب(. شاخص۱۳۸7کشاورز، سوسن. )

6. 

ارجی خهای داخلی و بررسی تأثیر رسانه(. »۱۳۹۳شک، علی. )کوهی،کمال؛ عباس زاده، محمد؛ خواجه بی

های پژوهش«. بریزتسالۀ شهر  ۱5-65بر میزان پایبندی به سبک زندگی دینی در بین شهروندان 

 . 7۹-۹4(، ص ص، ۱) ۳راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 

 ارات رشد. ییالق. تهران: انتششناسی برای آموزش. ترجمۀ منیجه شهی(. روان۱۳75گای آر، لفراتکویس. )

می وپرورش جمهوری اسالضرورت تدوین نظریۀ برنامۀ درسی برای آموزش(. »۱۳۸۳پور، بهرام. )محسن

 . ۹۹-۱۱۳، 70، سال 7های آموزشی، شمارۀ ، فصلنامۀ نوآوری«ایران

توسعۀ  و، نما، مرکز مطالعات «برنامۀ درسی پنهان و نقش آن در آموزش عالی(. »۱۳۹۲محمدی، مژگان. )

 . ۲شمارۀ آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، سال اول، پیش

 ریزی درسی )راهنمای عمل(. مشهد: نشر پیام اندیشه.(. برنامه۱۳۸6ملکی، حسن. )

 برنامۀ درسی. تهران: انجمن اولیاء و مربیان. (. دین و۱۳۸7ملکی، حسن. )

یام پریزی درسی )راهنمای عمل(، ویراست دوم، مشهد: مؤسسۀ انتشارات (. برنامه۱۳۸۹ملکی، حسن. )

 اندیشه.

 های برنامۀ درسی. )مترجم(، تهران: انتشارات سمت. (. نظریه۱۳۹6مهرمحمدی، محمود. )

و میلر:  های برنامۀ درسی آیزنرایده ئولوژی(. مقایسه۱۳۸۸)مهرمحمدی، محمود و امین خندقی، مقصود 

، نگاهی دیگر. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، دوره دهم، شماره یک، ص ص

45-۲7 . 

قدس  (. برنامۀ درسی: نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازها. مشهد: آستان۱۳۹۳مهرمحمدی، محمود. )

 رضوی.

گرای لبر عمل فکورانه در فرایند برنامۀ درسی، نظریه عمپژوهش مبتنی(. »۱۳۸۱) مهرمحمدی، محمود.

 . ۳7-۲۱های آموزشی، سال اول، شمارۀ یک، ص فصلنامۀ نوآوری«. شوآب

آموزان ابتدایی بر اساس (. بررسی نقش معلم بر تربیت اخالقی و دینی دانش۱۳۹6نقدی آستمال، ظریفه. )

ن کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و تعالیم مقدس اسالم. پنجمی
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 مدیریت. 

،روش،  (. بررسی تأثیر برنامۀ درسی پنهان برابعاد تربیتی )اهداف۱۳۹0نقشینه ارجمند، محمدهادی. )

لوم تربیتی عنامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران مرکز، دانشکدۀ محتوا(، پایان

  وروانشناسی.

یدگاه مدیران دآموزان از (. بررسی تأثیر برنامۀ درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش۱۳۸۸نوروزی، بهزاد. )

شگاه عالمه نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: دانشهر شیراز، پایان ۳و معلمان مدارس ابتدایی ناحیۀ 

 طباطبایی. 

توسطۀ مآموزان دورۀ بیت اجتماعی دانش(. نقش برنامۀ درسی پنهان در تر۱۳۹۱هاشمی، عالیه سادات. )

اد اسالمی ریزی درسی، دانشگاه آزنامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ برنامهنظری شهر بندرعباس، پایان

 مرودشت. 

د اسالمی، ریزی درسی)اصول و کاربرد(، ویرایش دو.م المرد: دانشگاه آزا(. برنامه۱۳۹4هاشمی، احمد. )

 واحد المرد؛ تهران: تایماز.

ارس. (. برنامۀ درسی پنهان و نقش آن در مد۱۳۹6آبادی، فاطمه. )می، سیداحمد و خدابخشی صادقهاش

 . ۲۸-4۲، ص ص، ۸ای نوین در علوم رفتاری، دورۀ دوم، شمارۀ ه-ماهنامۀ پیشرفت

ه معلمان و آموزان از دیدگا(. بررسی نقش برنامۀ درسی پنهان بر تربیت دینی دانش۱۳۹۲یاسینی، زهره. )

ی ارشد، نامۀ کارشناساستان تهران، پایان ۱5آموزان مدارس دورۀ متوسطۀ دخترانۀ منطقۀ شدان

 دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی.
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