
   و روانشناسي  تربيتي  مجله علوم       ٢٤/١٠/٨١:  مقاله  دريافت  تاريخ
  ١٣٨٣اهواز،   شهيد چمران  دانشگاه         ٣/٤/٨٢:  مقاله  بررسي تاريخ
 ٤و  ٣  هاي شماره، يازدهم  ، سال دوره سوم       ٢٢/١٢/٨٣:  مقاله  پذيرش تاريخ

  ١٢١-١٤٦:   ص ص

   
   

  از محيط  ناشي)  پنهان  درسي  برنامه(  قصد نشده  پيامدهاي  بررسي

  اصفهان  متوسطه  دوره  مدارس  اجتماعي
   

   ∗∗∗∗عليخاني  محمدحسين

  ∗∗∗∗∗∗∗∗ محمود مهرمحمدي
   

   چكيده

و   مطالعات.  است»  پنهان  درسي  برنامه«شود،  اجرا مي  آموزشي  در نظامهاي  كه  هايي برنامه  ترين از مهم  يكي   

  حوزه  و تخصصي  يافته  سازمان  منابع.  است  گرفته  صورت  زمينه  در اين  مختلف  در كشورهاي  نيفراوا  تحقيقات

  عامل  ترين مهم»  مدرسه  اجتماعي  محيط»  كه  است  از آن  حاكي  از تحقيقات  بسياري  و نتايج  درسي  برنامه

  ناشي  پنهان  درسي  برنامه  مستندسازي  براي  تالشي  نوندر كشور ما تاك  ليكن.  است  پنهان  درسي  برنامه  گيري شكل

  پيامدها يا آثار قصد نشده  حاضر در صدد آشكارسازي  تحقيق.  است  نگرفته  صورت  مدرسه  اجتماعي  از محيط

  كاهش  رايب  راهكارهايي  و ارائه  متوسطه  دوره  مدارس  آموزان دانش  در نگرشهاي  مدرسه  اجتماعي  از محيط  ناشي

، جو  ساخته  محقق  پرسشنامه  وسيله  و به  كمي  از روش  ابتدا با استفاده  تحقيق  در اين.  است  آن  منفي  پيامدهاي

و   آموزش  نواحي  از ميان.  قرار گرفت  و شناسايي  مورد سنجش  شهر اصفهان  متوسطه  دوره  مدارس  اجتماعي

و از هر   و باال بودند، شناسايي  ، متوسط در حد پايين  اجتماعي - اقتصادي  وقعيتاز نظر م  كه  ناحيه  ، سه پرورش

  تصادفي  صورت  به  آموز كه نفر دانش ٣٥  الي ٣٠  به  و در هر مدرسه  انتخاب  و دخترانه  پسرانه  مدرسه ٤  ناحيه

»  رويكرد افتراقي»  كارگيري  ها با به پرسشنامه  نتايج  و تحليل  از تجزيه  پس. شد  داده  بودند، پرسشنامه  شده  انتخاب

  و تبيين  بررسي  براي. گرديد  تقسيم»  جو بسته  داراي  مدارس«و » جو باز  داراي  مدارس«،  دو طيف  به  مدارس

  روش  مؤثرترين  كه»  كيفي  تحقيق»  از روش  تحقيق  هاي و فرضيه  سؤاالت  به  گويي و پاسخ  قصد نشده  پيامدهاي

  صورت  نفر به ٦  الي ٥  منظور از هر مدرسه  بدين. شد  استفاده  است  پنهان  درسي  برنامه  ابعاد مختلف  كشف  براي

،  و مشاهدات  آموزان دانش  اظهار نظرهاي  از آن  پس. قرار گرفتند  و مشاهده  ، مورد مصاحبه شده  انتخاب  گزينشي

قرار   و مقايسه  مورد شناسايي  باز و بسته  مدارس  اجتماعي  از محيط  ناشي  هانپن  و پيامدهاي  و تحليل  تجزيه

                                                 
   مدرس  تربيت  دانشگاه - ∗
   مدرس  تربيت  دانشگاه  و روانشناسي  تربيتي  علوم  دانشكده  علمي  عضو هيأت - ∗∗
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  هاي و نظريه  از منابع  و با استفاده  پنهان  پيامدهاي  گيري تأثيرگذار در شكل  اصلي  عوامل  با شناسايي  سپس.  گرفت

.  است  شده  ارائه  منفي  با پيامدهاي  مقابله  براي  ، راهكارهايي تحقيقاتي  هاي و ساير يافته  درسي  برنامه  حوزه  علمي

  در سطح  و تربيت  تعليم  نظران  و صاحب  از متخصصان  جمعي  و تأييد راهكارها، از نظريات  اعتباربخشي  براي

رخوردارند، ب  تري بسته  از جو اجتماعي  كه  مدارسي  قصد نشده  پيامدهاي  ترين عمده.  است  شده  كشور نيز استفاده

با   و برخورد نقادانه  تفكر انتقادي  روحيه  و كاهش  محض  ، تقليد و پيروي اطاعت  روحيه  افزايش) ١: عبارتند از

و   انفرادي  صورت  به  يادگيري  فعاليتهاي  انجام  به  آموزان دانش  تمايل  تقويت) ٢.  علمي  و مباحث  موضوعات

  و تقويت  آموزان دانش  نفس  اعتماد و عزت  ميزان  كاهش) ٣.  گروهي  اليتهايفع  به  نسبت  آنان  منفي  نگرش

  به  يادگيري  فعاليتها و تكاليف  انجام  به  و انقياد و تمايل  اطاعت  روحيه) ٤.  در آنان  منفي  خودپنداري  احساس

  كاهش  ميزان) ٥.  است  بوده  دخترانه  رسمدا  آموزان از دانش  بيش  پسرانه  مدارس  آموزان در دانش  انفرادي  صورت

  داراي  كه  در مدارسي.  است  بوده  پسرانه  مدارس  آموزان از دانش  بيش  دخترانه  مدارس  آموزان در دانش  نفس  عزت

  . است  بوده  تقريباً مشابه  نفس  عزت  كاهش  جو باز بودند ميزان

   
،  ، جو مدرسه مدرسه  اجتماعي  ، محيط) پنهان  درسي  برنامه(  هقصد نشد  پيامدهاي:  كليدي  هاي واژه

   نگرش

   
   

   مقدمه

و   ترين از مهم  ، كه آموزشي  در نظامهاي   

  تربيت  هر كشور براي  نظام  ترين زيربنايي

و   جانبه  همه  و توسعه  انساني  هاي سرمايه

و   نگري  شوند، جامع مي  پايدار محسوب

  با پديده  و عميق  ، دقيق جانبه  همه  مواجهه

  اي العاده  فوق  از اهميت  درسي  برنامه

  درسي  برنامه  تاريخ  در طول.  برخوردار است

  اين  نظران صاحب  از سوي  زيادي  تالشهاي

  هر چه  غناي  موجب  كه  گرفته  صورت  رشته

  اين  ترين مهم  از جمله.  است  گرديده  بيشتر آن

و   نسبتاً تازه  و مباحث  از مفاهيم  شها كهتال

  نوع  سه  به  ، اشاره است  درسي  ارزشمند برنامه

  طور همزمان  به  در مدارس  كه  است  اي برنامه

  برنامه«: عبارتند از  برنامه  سه  اين. شود اجرا مي

  پنهان  درسي  برنامه« ،»١ آشكار يا رسمي  درسي

 .»٣ يا تهي  پوچ  درسي  برنامه«و » ٢ يا ضمني

  براي  درسي  ريزان و برنامه  طراحان  آنچه   

  شخصيت  ابعاد گوناگون  رشد و تربيت

  ريزي و برنامه  طراحي  طور آگاهانه  به  فراگيران

                                                 
1 - explicit or formal curriculum 
2 - implicit or hidden curriculum 

     به) null curriculum(  تهي  درسي  برنامه  - ٣

     گفته  ذهني  از محتواها و فرايندهاي  اي مجموعه

طور عمد يا غير عمد از دستور كار      به  شود كه مي

  آموختن   از   آموزان و دانش  شده  حذف  آموزشي  نظام

محتواها و فرايندها،      اين  فقدان. اند بهره  بي  آن  تجارب

بر   آثار بسيار مهمي  آورد كه وجود    مي  را به  خالءهايي

  .دارد     آموزان دانش  روي
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،  مدون  آموزشي  اهداف  كنند و داراي مي

و   ، اصول شده  دهي  و سازمان  معين  محتواي

  با اهداف  متناسب  رييادگي - ياددهي  روشهاي

  و پيش  هماهنگ  ارزشيابي  هاي و محتوا و شيوه

يا آشكار   رسمي  درسي  ، برنامه است  شده  بيني

  كه  يادگيريها و تجاربي  اما مجموعه.  است

كنند،  مي  كسب  آموزشي  در نظام  آموزان دانش

، و  آشكار نيست  درسي  برنامه  محدود به

در كنار   ناپذيري طور اجتناب  به  ديگري  عوامل

در   وجود دارد كه  رسمي  درسي  هاي برنامه

تر،  طور گسترده  به  ها حتي از جنبه  بسياري

،  تجارب  گيري پايدارتر و نافذتر، در شكل

و رفتار   افكار، نگرشها، ارزشها و اعمال  انتقال

فرايند   كل  ، نفوذ آن نموده  عمل  آموزان دانش

  تجاربي  چنين. گيرد را در بر مي  بيتو تر  تعليم

  و كالس  در مدرسه  تحصيل  در طي  را كه

  شود و جزء برنامه مي  و درك  آموخته  درس

  باشد، برنامه نمي  شده  تعيين  از قبل  درسي

  گويند كه  قصد نشده  يا پيامدهاي  پنهان  درسي

  بر روي  فراوان  و منفي  آثار مثبت  داراي

  . است  وزانآم دانش

  اخير مفهوم  هاي در دهه  با وجود آنكه   

  نقش  آن  به  توجه  و لزوم  پنهان  درسي  برنامه

  و تحقيقات  را در مطالعات  اي و ويژه  محوري

  و صاحب  است  ايفاء نموده  درسي  برنامه

  و پژوهش  ، بررسي مطالعه  به  متعددي  نظران

، در  برنامه  اين  ابعاد ناشناخته  كشف  براي

در كشور   اند، ليكن پرداخته  مختلف  كشورهاي

  و دست  مسئوالن  توجه  غالب  ما وجه

  درسي  هاي بر برنامه  و تربيت  تعليم  اندركاران

  بدان  و اين  است  يا آشكار بوده  رسمي

  هاي از برنامه  توجهي  قابل  بخش  كه  معناست

در   آموزان دانش  اجرا كه  در حال  درسي

قرار   آن  عمالً در معرض  آموزشي  نظامهاي

  درسي  گيرند، خصوصاً اثر نيرومند برنامه مي

يا   توجهي  ، مورد كم آموزان دانش  بر روي  پنهان

نيز   درسي  برنامه  ، و جامعيت قرار گرفته  غفلت

  . است  رفته  زير سؤال

  حاضر با هدف  ، تحقيق بنابراين   

  قصد نشده  از پيامدهاي  بعضي  يآشكارساز

  و ارائه  مدرسه  اجتماعي  از محيط  ناشي  منفي

  گرديده  با آنها تنظيم  مقابله  براي  راهكارهايي

  اين  از آثار منفي  و غفلت  توجهي  كم.  است

  باورها و نگرشهاي  تقويت:  از جمله  برنامه

  اد بهاعتم  رفتن  ، از بين منفي  ، خودپنداري غلط

،  منفي  ، رقابت پذيري مسئوليت  و حس  نفس

  حس  رفتن  ، از بين كوركورانه  و پيروي  اطاعت

و   شوق  ، كاهش و تفكر انتقادي  كنجكاوي

  همكاري  روحيه  ، كاهش يادگيري  براي  انگيزه

  جبران  خسارات  تواند منجر به ، مي و رفاقت

  و پرورش  ، آموزش آموزان دانش  براي  ناپذيري

  .گردد  و جامعه

   

   مسئله  بيان

  اند كه عقيده  بر اين  از صاحبنظران  بسياري   

  از آن  كوچكي  آشكار بخش  درسي  برنامه
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. دهند مي  آموزش  مدارس  كه  است  چيزي

  آموزان دانش  از يادگيريهاي  اعظمي  بخش

  يا مجموعه  با فرهنگ  آنان  پوياي  تعامل  حاصل

و جو   و مقررات  ، قوانين و مناسبات  ابطرو

  هاي آموخته  از سنخ  كه  است  بر مدرسه  حاكم

،  و عمدتاً ارزشي  ، قصد نشده غيرعمدي

  هاي و جزء برنامه  است  و نگرشي  هنجاري

  كه  تجارب  اين. شود مي  محسوب  پنهان  درسي

  آموزان و دانش  ، معلمان طراحان  آگاهي  بدون

  و منفي  آثار مثبت  شود، داراي مي  حاصل

  توجه  عدم.  است  آموزان دانش  بر روي  متفاوتي

  واالي  اهداف  تواند تحقق مي  آن  آثار منفي  به

  .نمايد  را دچار اشكال  و تربيت  تعليم

  ، در برنامه يادگيريها و تجارب  اين  گرچه   

  نيبي  پيش  شده  طراحي  و از پيش  صريح  درسي

  روبي  طور كه  ، همان ليكن  نگرديده

  برنامه  كند، يك مي  اشاره) ۲۰۰۰(  ١آسبروكس

  دهند، زيرا در زمره مي  را تشكيل  واقعي  درسي

  آموزشي  محتواهاي  و مؤثرترين  ترين مهم

طور   به  در مدرسه  آموزان دانش  هستند كه

  در مدرسه  برنامه  اين. گيرند ياد مي  طبيعي

  داخل  شود و از تجارب مي  داده  موزشآ

  اجتماعي  ها، جشنها و محيط كالسها، كتابخانه

و   ريزان  ، برنامه بنابراين. گيرد مي  شكل  مدرسه

خطير خود   مسئوليت  بايد متوجه  مجريان

  درسي  برنامه  هم  طور همزمان  به  باشند زيرا كه

                                                 
1 - Ruby Ausbrooks 

  ينهزم  كنند و هم و اجرا مي  آشكار را طراحي

  .كنند مي  را فراهم  پنهان  درسي  ايجاد برنامه

  نظام  در متن  آموزان دانش  كه  از هنگامي   

  از محيط  جنبه  گيرند، با سه قرار مي  آموزشي

  محيط« ،»٢ شناختي  محيط»  يعني  مدرسه

شوند  مي  مواجه  »٤اجتماعي  محيط«، »٣ فيزيكي

  برنامه  ا يكب  جنبه  سه  از اين  هر كدام  كه

  محيط  ليكن. باشد مي  همراه  پنهان  درسي

  جنبه  ترين و مهم  نافذترين  عنوان  به  اجتماعي

  گيري شكل  منجر به  كه  است  مدرسه  از محيط

در   فراواني  و منفي  مثبت  قصد نشده  پيامدهاي

  يافته  سازمان  منابع. گردد مي  آموزان دانش

با   در ارتباط  پنهان  درسي  برنامه  به  مربوط

  است  پديدار گرديده  اجتماعي  محيط  پيامدهاي

  درسي  برنامه  از نويسندگان  برخي  و حتي

  از محيط  ناشي  يادگيريهاي  را فقط  پنهان

با وجود . دانند مي (SHC)  ٥مدرسه  اجتماعي

را   پنهان  درسي  برنامه  آموزان دانش  كه  آن

  يعني  مدرسه  جو اجتماعي  بيشتر از طريق

  آموزان دانش  و گروهي  اجتماعي  زندگي  شيوه«

آموزند،  خود مي»  با معلمان  آنان  و تعامل

از   جنبه  اين  مستندسازي  براي  تالشي  تاكنون

  گيري در شكل  و اثر نيرومند آن  برنامه

  در كشور ما صورت  آموزان دانش  شخصيت

بسيار   از مسائل  يكي  نوانع  و اين  است  نگرفته

                                                 
2 - the congnitive enviroment 
3 - the physical enviroment 
4 - social enviroment 
5 - social hidden curriculum 
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  در نظام  پژوهش  براي  اولويت  و داراي  مهم

  .گردد مي  كشور ما تلقي  آموزشي

حاضر   تحقيق  اصلي  ، مسأله بنابراين   

  درسي  برنامه(قصد نشده   پيامدهاي  شناسايي

  مدرسه  اجتماعي  محيط  به  مربوط  منفي)  پنهان

  دوره  مدارس  آموزان دانش  در نگرشهاي

آنها   كاهش  براي  راهكارهايي  و ارائه  متوسطه

  .باشد مي

  تحقيق  در اين  اجتماعي  منظور از محيط   

بر   حاكم  اجتماعي  و مناسبات  صرفاً روابط

  كه  است  متقابلي  از كنشهاي  دسته  و آن  مدرسه

  تأثير آن  تحت  طور مستقيم  به  آموزان دانش

  متقابل  كنشهاي  زيرا نحوه. رندگي قرار مي

  عنوان  به  آموزان و دانش  معلم  خصوصاً تعامل

  گيري تأثيرگذار در شكل  عامل  ترين مهم

  .شود مي  محسوب  قصد نشده  يادگيريهاي

  در مدارسي  كه  است  از آن  حاكي  تحقيقات   

  ، فرصت آزاد برخورد كرده  در كالس  معلم  كه

  ، اظهار نظر و حتي بحث  براي  بيو مناس  كافي

قرار   آموزان در اختيار دانش  افكار مخالف  بيان

و   ، شوق نفس  ، اعتماد به ، توانايي است  داده

  تحصيلي  و موفقيت  يادگيري  انگيزه

در   برعكس.  است  يافته  افزايش  آموزان دانش

  مراتب  ، سلسله محوري  معلم  كه  مدارسي

  حاكم  شديد و جو نامناسب  ، كنترل خشك

:  از قبيل  اي قصد نشده  ، پيامدهاي است  بوده

  حس  رفتن  ، از بين كوركورانه  و پيروي  اطاعت

  و رواج  نفس  اعتماد به  ، كاهش كنجكاوي

  همراه  به  آموزان دانش  را براي  منفي  رقابت

  . است  داشته

  تفادهاس  ضمن»  اجتماعي  محيط»  در بررسي   

  و تحقيقات  مطالعات  و نتايج  نظري  از مباني

يا   بسته«و »  باز يا مثبت»  ، محيط گوناگون

  .خواهد شد  مشخص  آن»  نامطلوب

  چگونگي  به  نسبت  آموزان دانش  نگرش   

  عنوان  به  مدرسه  درون  اجتماعي  روابط

در نظر   تفسير جو مدرسه  براي  عامل  ترين مهم

قصد   پيامدهاي  بررسي  براي.  است  شده  هگرفت

  با نگرشي  اجتماعي  از محيط  ناشي  نشده

  استفاده  مختلف  نظري  از چهارچوبهاي  تلفيقي

  يك  پيامدها محدود به  زيرا كه  است  شده

  ويژگيهاي  و در بردارنده  نيست  خاص  نظريه

  زندگي  به  با عنايت  متفاوت  هاي نظريه  مشترك

  . است  درس  و كالس  در مدرسه

  پژوهش  براي  متوسطه  دوره  انتخاب  علت   

  ، زيرا كه است  از آموزش  مرحله  اين  حساسيت

  آموزشي  نظام  محصوالت  مرحله  از اين  پس

  در سطح  آنان  و تواناييهاي  شده  وارد جامعه

قرار   ديگران  و ارزيابي  مورد قضاوت  وسيع

در   جو اجتماعي  تأثيرات  شناخت .گيرد مي

  بسيار با اهميت  از عوامل  يكي  متوسطه  دوره

  بافت  گيري و شكل  جوانان  و تربيت  در تعليم

  .شود مي  محسوب  جامعه  فرهنگي

   تحقيق  و پيشينه  نظري  مباني  

تا   پنهان  درسي  برنامه  هر چند مطالعات   

  گرايان  يشرفتپ  نظريات  مرهون  حد زيادي
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او   از پيروان  و برخي ١ ديويي  خصوصاً جان

  زيادي  توجه  باشد، كه مي  ٢كيلپاتريك  همچون

در   كه  تجاربي  و كل  پنهان  بر كاركردهاي

انتشار   كنشود، داشتند لي مي  حاصل  مدرسه

  عنوان  تتح) ۱۹۶۸(  ٣جكسون  فيليپ  كتاب

آغاز   وانت را مي» ٤ درس  در كالس  زندگي«

  در زمينه  گسترده  و تحقيقات  مطالعات  رسمي

  . دانست  پنهان  درسي  برنامه

و   الفاظ  پنهان  درسي  برنامه  توصيف  براي   

  درسي  ؛ برنامه همچون  گوناگوني  عبارات

، ٨ ، نانوشته٧، نامشهود٦ ، نهان٥ غيرمدون

 يا  غيرعلمي  نتايج ،١٠ ، نامرئي٩ نشده  بيني پيش

و  ١٢ فرعي  يا نتايج  ، محصوالت١١ غيرآكادميك

مورد  ١٣ اي مدرسه  آموزش  نظام  مانده  پس

  از اين  هر كدام.  است  قرار گرفته  استفاده

  پنهان  درسي  برنامه  از مفهوم  اي جنبه  به  عبارات

  .دارند  اشاره

  اين  مختلف  هاي جنبه) ۱۹۹۳(  ١٤پورتلي   

:  است  نموده  تقسيم  ستهچهار د  را به  برنامه

                                                 
1 - Dewey 
2 - kilpatrick 
3 - Philip Jachson 
4 - life in the classroom 
5 - unstudied curriculum 
6 - covert 
7 - latent 
8 - unwritten 
9 - unintended 
10 - invisible 
11 - nonacademic outcomes of schooling 
12 - byproducts of schooling 
13 - residue of schooling 
14 - Portelli 

پيامها و )  الف:  عنوان  به  پنهان  درسي  برنامه

)  مورد انتظار، ب  و ضمني  غيررسمي  انتظارات

  پيامهاي)  ، ج قصد نشده  يادگيري  پيامها يا نتايج

،  از ساختار مدرسه  ناشي  و ضمني  غير صريح

ايجاد   آموزان دانش  توسط  كه  اي برنامه) و د

  .شود مي

  بودن  پنهان  مختلف  انواع  به  سپس  پورتلي   

  كند، و با يك مي  اشاره  پنهان  درسي  در برنامه

را   درسي  برنامه  بودن  نهان  عمق  بندي  طبقه

و   معلم  از سوي  برنامه  اين  داند كه مي  زماني

اجرا   و ناآگاهانه  آموز كامالً قصد نشده دانش

  .شود مي

  از بررسي  پس) ١٩٨٥(  يد گوردنديو   

  درسي  برنامه  در زمينه  شده  انجام  تحقيقات

در .  است  نموده  تقسيم  دو دوره  آنها را به  پنهان

نمايد،  مي  را مشخص  روند كلي  سه  اول  دوره

:  عنوان  به  پنهان  درسي  برنامه: عبارتند از  كه

  دو گروه  به  مدرسه  يادگيريهاي:  نتيجه)  الف

  و يادگيريهاي  آكادميك  يادگيريهاي

  همه  اشتراك  شود، نقطه مي  تقسيم  غيرآكادميك

  كه  است  اين  ديدگاه  در اين  تعاريف

ارزشها، :  شامل  غير آكادميك  يادگيريهاي

  به  اجتماعي  ، نگرشها و مهارتهاي تمايالت

  .شود مي  مربوط  پنهان  درسي  برنامه

  در برنامه  پيام  انتقال  هاي شيوه: ندفراي)  ب

  شده  طراحي  و از قبل  آشكار، آگاهانه  درسي

و   پيام  انتقال  پنهان  درسي  ، و در برنامه است
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و غير   ، قصد نشده ، ناآگاهانه تأثير و نفوذ آن

  . است  عمدي

  محيط  به  مبحث  در اين:  يا محيط  زمينه)  ج

  مدرسه»  اجتماعي«و »  فيزيكي«، » شناختي«

  درسي  برنامه  با يك  هر كدام  شود كه مي  اشاره

  . است  همراه  پنهان

  اجتماعي  محيط  پنهان  يادگيريهاي  گوردون   

  محيط  پنهان  با يادگيريهاي  را در مقايسه

  يادگيريهاي  و همچنين  و فيزيكي  شناختي

  .داند آشكار مؤثرتر مي  درسي  برنامه

  به  انتقادي  با ديدي  پژوهشگران  دوم  دورهدر 

  :اند را نقد كرده  و آن  كرده  نگاه  موضوع

، در  تفاوتهايشان  رغم  ، علي منتقدان  همه   

  با يكديگر مشتركند و آن  انديشه  يك  پذيرش

  اجتماعي»  متن»  ، يك پنهان  درسي  برنامه  اينكه

  گردد كه ار ميد معني  در صورتي  متن  اين.  است

اثر   ترين شايد مهم.  و تفسير كنيم  را بخوانيم  آن

  است  نهفته  در اين  پنهان  درسي  برنامه  مفهوم

  ، تدريس و تربيت  تعليم  مشاهده  به  محققان  كه

  به  يعني(  هرمونتيك  شيوه  به  مدرسه  و آموزش

  پنهان  بايد تفسير شود، يا معاني  كه  متني  منزله

  تنها با نگاه. گردند مي  ترغيب) آشكار گردد  آن

  درسي  برنامه  به  و تفسيري  ، كيفي غير اثباتي

  رشد، پيشرفت  درباره  و پژوهش  ، تحقيق پنهان

  .پذير خواهد بود امكان  و بهبود آن

خود با   در تحقيق) ١٣٧٣(  قورچيان   

  نظري  چهارچوب  يك  مربوطه  منابع  بررسي

  كرده  ارائه  پنهان  درسي  برنامه  مطالعه  يبرا

  بندي  از دسته  با استفاده  تحقيق  در اين.  است

در مورد   چهار نظريه  به) ١٩٨٥( ١ ليندابين

  . است  شده  اشاره  پنهان  درسي  برنامه

  نظريه)  ب ٢غير نظري  نگرش)  الف

  نظريه) و د  انطباقي  نظريه)  ، ج كاركردي

،  چهار نظريه  اين  از ميان.  يا مقاومت  يانتقاد

و   ترين دفاع  قابل  عنوان  به  مقاومت  نظريه

  درسي  برنامه  مطالعه  براي  نظريه  ترين متقن

 ٣ اسكلتون  آالن.  است  شده  معرفي  پنهان

،  كاركردگرايي:  چهار ديدگاه  نيز به) ١٩٩٧(

  كه  كرده  ، اشاره مدرن  و پست  ، انتقادي ليبرال

را در مورد   ديدگاهها بينشهايي  از اين  هر كدام

  در ديدگاه. كنند مي  فراهم  پنهان  درسي  برنامه

  از نقد فوكو به  استفاده  او ضمن  مدرن  پست

  اشاره  فوق  گانه سه  ديدگاههاي  محدوديتهاي

  از اين  جديدي  آنها، تعريف  و با نفي  كرده

  .ندك مي  ارائه  برنامه

جو »  را به  جو مدرسه) ۲۰۰۱(  ٤سكني   

  تقسيم» ٦ جو اجتماعي«و »  يا علمي  ٥آكادميك

  را داراي  و جو اجتماعي  است  نموده  تقسيم

  طور غيرمستقيم  به  داند كه مي  ويژگيهايي

تأثير قرار   را تحت  آموزان دانش  يادگيريهاي

  . برخوردار است  بيشتري  و از اهميت  داده

 

                                                 
1 - Linda Bain 
2 - atheoretical work 
3 - Skelton 
4 - Sackney 
5 - academic climate 
6 - social climate 
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در   آموزان دانش  كه  دريافت) ۱۹۶۸( ١ير مي   

خود   ديدگاههاي  بيان  كمتر به  بسته  جوهاي

پيدا   منفعل  نقش  پردازند و در يادگيري مي

  .كنند مي

جو   كه  است  از آن  حاكي  تحقيقات  نتايج   

آموز  دانش  ، نگرش تحصيلي  با پيشرفت  مدرسه

، رشد  يلو تحص  ، مدرسه معلم  به  نسبت

،  نفس  و انقياد، اعتماد به  ، اطاعت اخالقي

و تعهد،   ، وفاداري اجتماعي  ، سازگاري انگيزه

  آموزان بيشتر دانش  و ابتكار، و تالش  نوآوري

  .دارد  ارتباط

) ١٩٧٨(  و همكاران ٢اور بروك  تحقيق   

تر باشد،  مثبت  جو مدرسه  هر چه  داد كه  نشان

  عزت  ، احساس و همكاري  انساني  روابط

  و پيشرفت  كالسي  ، كار و فعاليت نفس

  كه  در حالي.  بيشتر است  آموزان دانش  تحصيلي

  ، انگيزه آموزي  علم  به  عالقه  جو منفي

  آموزان دانش  تحصيلي  و پيشرفت  طلبي موفقيت

  .دهد مي  را كاهش

  دريافتند كه) ١٩٨٥(  و همكاران ٣ مورفي   

  كه  در مدارسي  و مشاركت  همكاري  به  تمايل

 ٤فالندرز.  جو باز هستند بيشتر است  داراي

،  آموز محور، تالش دانش  معلمان  كه  دريافت

  تحصيلي  و موفقيت  نفس  اعتماد به

  .دهند مي  را افزايش  آموزان دانش

                                                 
1 - Meyer 
2 - Brookover 
3 - Murphy 
4 - Flanders 

  است  ديگر بيانگر آن  تحقيقاتي  ها ي يافته   

،  جو اجتماعي  از جمله  زيادي  عوامل  كه

  مدرسه ٥ و ارزشهاي  و رسوم  ، آداب هنگفر

  هاي ، جنبه)٦،١٩٩٧ تگرمريو مون  اسميت(

، ٧آهوال(  بر مدرسه  حاكم  و فضاي  غيرعلمي

و   ، نظم آموزشي  و مقررات  ، قوانين)٢٠٠٠

  مدرسه  و ظاهري  فيزيكي  ، محيط انضباط

  ،)١٠،۱۹۷۴گتزلز ؛٩،١٩٨٠روتر ؛٨،١٩٩٧برندا(

مستتر   ضمني  و پيامدهاي  ارتباطات  چگونگي 

  پنهان  درسي  برنامه  گيري در آنها، در شكل

  از آن  ديگر حاكي  تحقيقات. دارند  دخالت

  ، پيامهاي پنهان  درسي  برنامه  از طريق  كه  است

، ١١نورماكورالز(  در مورد جنسيت  تيمتفاو

در مورد   قالبي  آموزشهاي  و همچنين) ١٩٩٨

از   بعضي  وسيله  به  و مردانه  زنانه  نقشهاي

شود  مي  منتقل  آموزان دانش  به  درسي  كتابهاي

نيز،   در ايران    ). ١٩٧٥و ساوكر،   ١٢فريزر(

  و رابطه  آموزان دانش  اخالقي  رشد قضاوتهاي

  و بارهاي )١٣٧٥كديور،(  با جو مدرسه  آن

  بينش  درس  نامطلوب و  ناخواسته  ارزشي

  برنامه  عنوان  ، تحت متوسطه  دوره  اسالمي

قرار   ؛ مورد بررسي درس  اين  پنهان  درسي

 ).١٣٨٠،  رضواني(  است  گرفته

                                                 
5 - ethos 
6 - Smith & Montgomery 
7 - Ahola 
8 - Brenda 
9 - Rutter 
10 - Getzelz 
11 - Norma Corrales 
12 - Frazer 
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بنديها و  ، دسته تعاريف  به  با عنايت   

  ترين ، مهم گوناگون  تحقيقاتي  هاي يافته

  به  توان را مي  پنهان  درسي  برنامه  ويژگيهاي

  .كرد  بندي زير دسته  شرح

بر   پنهان  درسي  برنامه  اكثر تعاريف)  الف   

جزء   كه  و غيرآكادميكي  قصد نشده  يادگيريهاي

  آشكار نظام  درسي  هاي و برنامه  اهداف

  .، تأكيد دارد نيست  آموزشي

  غالباً در حيطه  پنهان  يادگيريهاي)  ب   

  و عواطف  ارزشها، نگرشها، هنجارها، تمايالت

  . است  اجتماعي  و مهارتهاي

و   دروس: مانند  شناختي  محيط  گرچه)  ج   

يا   ظاهري  و محيط  درسي  مختلف  موضوعات

  قصد نشده  پيامدهاي  داراي  مدرسه  فيزيكي

يادگيريها عمدتاً متأثر از   اين  هستند؛ ليكن

خصوصاً   بر مدرسه  حاكم  اجتماعي  محيط

  و بين  آموزان دانش  ميان  باتو مناس  روابط

 و كالس  در مدرسه  و معلمان  آموزان دانش

از   جنبه  ترين مهم  اجتماعي  محيط.  است  درس

  و مؤثرترين  بيشترين  و داراي  جو مدرسه

  . است  آموزان دانش  براي  پنهان  يادگيريهاي

  قصد نشده  يادگيريهاي  بودن  پنهان  عمق) د   

،  آموز، معلم دانش  شود كه مي  مربوط  يزمان  به

  نظام  اندركاران  ريز و ساير دست برنامه

  براي  است  بديهي. باشند  ناآگاه  از آن  آموزشي

  و نسبت  نموده  را كشف  برنامه  اين  كه  كساني

از   بخش  پيدا كنند، آن  دقيق  شناخت  آن  به

  پنهان  درسي  ديگر برنامه  آشكار شده  برنامه

  بودن  ديگر پنهان  عبارت  به. شود نمي  تلقي

  دارد نه  نسبي  جنبه  قصد نشده  يادگيريهاي

  . مطلق

افراد   بر روي  پنهان  درسي  آثار برنامه.) ه   

  مثبت  جنبه  آثار هم  اين.  است  متفاوت  مختلف

  آن  آثار منفي  ليكن. دارد  منفي  جنبه  و هم

.  پايدارتر است  آن  نامطلوب  بيشتر و تأثيرات

معاصر   پردازان  نظريه  ديدگاه  بر اساس) و

  نقش  پنهان  درسي  برنامه  در مقابل  آموزان دانش

  نشان  توانند از خود مقاومت دارند و مي  فعال

  توانند ضمن ديگر آنها مي  عبارت  به. دهند

،  مختلف  هاي تعبير و تفسير امور و پديده

از   در بعضي  را بياموزند و حتي  مناسب  مفاهيم

و   وجود آورده  را به  تغييراتي  ها و وقايع پديده

  .دهند  خود را شكل  خاص  فرهنگ

  برنامه  ، اين نظران  اكثر صاحب  زعم  به) ز   

آشكار   درسي  ها از برنامه از جنبه  در بسياري

پايدارتر، و از   آن  هاي مؤثرتر، آموخته

  . برخوردار است  فراگيرتري  گستردگي

  درسي  از برنامه  ناشي  يادگيريهاي)  ك   

  آموزشي  از روشهاي  ناشي  با يادگيريهاي  پنهان

و   آگاهانه  با اهداف  كه  و غيررسمي  غيرمستقيم

  گيرد، متفاوت مي  ، صورت شده  تعيين  از قبل

  . است

قرار   از ناحيه  را كه  پيامدها و نتايجي)  ل   

و   آموزشي  نظام  در متن  آموزان دانش  گرفتن

  حاصل  آشكار مدرسه  درسي  هاي برنامه

نامند، لذا هر  مي»  پنهان  درسي  برنامه«شود،  مي
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از   خارج  برنامه  و بدون  اتفاقي  يادگيريهاي

. ناميد  پنهان  درسي  برنامه  توان را نمي  مدرسه

  برنامه  توان يرا نم  هر اثر جانبي  همچنين

  با يادگيري  ناميد، جز اينكه  پنهان  درسي

  .باشد  همراه  غيرعمدي

   

   پژوهش  سؤالهاي

  به  گويي پاسخ  حاضر در پي  تحقيق   

از   برخي  متضمن  كه  زير است  سؤاالت

  قصد نشده  يادگيريهاي  هاي مؤلفه  ترين مهم

  :باشد مي  اجتماعي  از محيط  ناشي

در   مدرسه  نامطلوب  اجتماعي  أثير محيطت. ١

و   اطاعت  روحيه  پيامد قصد نشده  گيري شكل

  ؟ چيست  آموزان انقياد در دانش

در   مدرسه  نامطلوب  اجتماعي  تأثير محيط. ٢

  به  تمايل  عدم  پيامد قصد نشده  گيري شكل

  ؟ چيست  آموزان در دانش  گروهي  همكاري

در   مدرسه  نامطلوب  عياجتما  تأثير محيط. ٣

  عزت  كاهش  پيامد قصد نشده  گيري شكل

  ؟ چيست  آموزان در دانش  نفس

  از محيط  ناشي  قصد نشده  تأثير پيامدهاي. ٤

پسر و دختر   آموزان دانش  بر روي  اجتماعي

  ؟ است  چگونه

با عناصر   مقابله  براي  اساسي  راهكارهاي. ٥

   ؟  چيست  نپنها  درسي  برنامه  منفي

  زير پرورش  هاي در فرضيه  پژوهش  هاي فرضيه

  همكاري  به  تمايل  و انقياد، عدم  اطاعت  روحيه

  و عزت  نفس  اعتماد به  ميزان  و كاهش  گروهي

  منفي  قصد نشده  پيامدهاي  عنوان  به  نفس

در   مدرسه  نامطلوب  اجتماعي  از محيط  ناشي

  . است  شده  نظر گرفته

  مدرسه)  بسته(  نامطلوب  اجتماعي  محيط. ١

و انقياد   اطاعت  روحيه  گيري شكل  موجب

  .شود مي  آموزان در دانش)  كوركورانه  پيروي(

  موجب  مدرسه  نامطلوب  اجتماعي  محيط. ٢

در   گروهي  همكاري  روحيه  كاهش

  .شود مي  آموزان دانش

  جبمو  مدرسه  نامطلوب  اجتماعي  محيط. ٣

در   نفس  و عزت  نفس  اعتماد به  كاهش

  .شود مي  آموزان دانش

  اجتماعي  از محيط  ناشي  پنهان  پيامدهاي. ٤

  پسر و دختر متفاوت  آموزان دانش  بر روي

  . است

  براي  كه  راهكارهايي  ترين مهم  از جمله. ٥

بايد   پنهان  درسي  برنامه  با عناصر منفي  مقابله

  آگاهي  افزايش)  الف: ، عبارتند از فتدر نظر گر

  برنامه  هاي و نظريه  مفاهيم  در زمينه  معلمان

)  ب.  پنهان  درسي  خصوصاً برنامه  درسي

  كارگيري  و تأكيد بر به  معلمان  آموزش

  با محيط  متناسب  يادگيري - ياددهي  روشهاي

  در الگوي  بازنگري)  ج.  مطلوب  اجتماعي

تر  فعال  نقش  و تعريف  درسي  امهبرن  طراحي

) د.  و تربيت  در فرايند تعليم  معلمان  براي

  اعمال  براي  مديران  و آگاهي  اطالعات  افزايش

  . مشاركتي  و رهبري  مديريت
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   پژوهش  روش

جو   و توصيف  تبيين  براي  تحقيق  در اين   

  ، نوع١ توصيفي  از روش  مدارس  جاري

  اجراي.  است  شده  استفاده  ٢پيمايشي

 بيشتر  شناخت  تواند به مي  ، هم توصيفي تحقيق

در فرايند   نمايد و هم  موجود كمك  شرايط

  سپس. قرار گيرد  مورد استفاده  گيري تصميم

از   ناشي  قصد نشده  پيامدهاي  به  بردن  پي  براي

و   سؤاالت  به  و پاسخ  مدرسه  جو اجتماعي

مورد   كيفي  تحقيق  ، روش يقتحق  فرضيات

  ماهيت  اينكه  دليل  به.  است  قرار گرفته  استفاده

  و قابل  ، ملموس پنهان  درسي  هاي برنامه

،  نيست  كمي  از روشهاي  با استفاده  گيري اندازه

  را به  كيفي  پژوهش  روشهاي  نظران  صاحب

تقريباً . كنند پيشنهاد مي  مناسب  روش  عنوان

  در اين  شده  انجام  و مطالعات  تحقيقات  ميتما

  . است  بوده  كيفي  صورت  به  زمينه

   

   مورد بررسي  و نمونه  جامعه

  پژوهش  در اين  مورد مطالعه  آماري  جامعه   

و   دولتي  متوسطه  دوره  مدارس  آموزان دانش

 ١٣٨١-٨٢  در سال  شهر اصفهان  غيرانتفاعي

و   آموزش  نواحي  ا از ميانابتد.  است  بوده

  از نظر موقعيت  كه  ناحيه  ، سه پرورش

و   ، متوسط در حد پايين  اجتماعي - اقتصادي

  مدرسه ٢  ، و از هر ناحيه باال بودند شناسايي

                                                 
1 - descriptive research 
2 - survey research 

 ١٢مجموعاً (  پسرانه  مدرسه ٢و   دخترانه

 ٣٥  الي ٣٠  به  و در هر مدرسه  انتخاب)  مدرسه

  صورت  به  آموز كه دانش) ٤٠٠مجموعاً (نفر 

  داده  نامه  بودند، پرسش  شده  انتخاب  تصادفي

  يادگيريهاي  و تبيين  بررسي  براي  سپس. شد

و   سؤاالت  به  گويي و پاسخ  قصد نشده

 -  رويكرد افتراقي  كارگيري  با به  فرضيات

جو باز و   داراي  مدارس  دو دسته  به  مدارس

  الي ٥گرديد و   تقسيم  جو بسته  داراي  مدارس

  گزينشي  صورت  به  آموز از هر مدرسه دانش ٦

قرار گرفتند   و مشاهده  و مورد مصاحبه  انتخاب

باز و   مدارس  قصد نشده  پيامدهاي  و در پايان

قرار   و تحليل  و تجزيه  مورد مقايسه  بسته

  . گرفت

   

   اطالعات  آوري ابزار جمع

جو و   سنجش  ، براي پژوهش  اول  در مرحله

  درون  اجتماعي  روابط  نحوه  دقيق  توصيف

  استفاده  ساخته  محقق  نامه  ، از پرسش مدرسه

  و تبيين  منظور بررسي  به  دوم  در مرحله. شد

  به  گويي  و پاسخ  قصد نشده  يادگيريهاي

و   از مصاحبه  پژوهش  و فرضيات  سؤاالت

  سؤاالت  يمدر تنظ. شد  استفاده  مشاهده

  معتبر و نظرات  هاي نامه  از پرسش  مصاحبه

  و تربيت  تعليم  نظران  از صاحب  جمعي

  . است  شده  استفاده

   هاي شيوه  ها به نامه  پرسش  و روايي  پايايي   
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  آلفاي»  پايايي  ضريب. شد  معتبر محاسبه

  از اجراي  و پس  نهايي  در مرحله»  كرونباخ

  محتوايي  روايي. گرديد  محاسبه ٨٨/۰  آزمايشي

  نفر از صاحب ٨تأييد   ها نيز به نامه  پرسش

  در پژوهشهاي. رسيد  و اساتيد مربوطه  نظران

  يافته  سازمان  نيمه  هاي مصاحبه  و انجام  كيفي

  به  ، متكي ابزار و نتايج  و پايايي  نيز، روايي

 او در ايجاد  پژوهشگر، توانايي  اعتماد به

  در انجام  و غيررسمي  مناسب  محيطي

  ، به تحقيق  موضوع  به  وي  ها، تسلط مصاحبه

  ها و طرح مصاحبه  هدايت  توانايي  خصوص

  پيشين  سؤاالت  به  پاسخ  بر اساس  هر سؤال

  اين  كيفي  در تحقيقات  است  بديهي. باشد مي

  يك  كند كدام مي  مشخص  كه  پژوهشگر است

  عنوان  هستند و به  روايي  داراي ها از پاسخ

  تلقي  حاكم  اجتماعي  محيط  پيامد قصد نشده

  .شود مي

   

  اجرا  مراحل

  ضمن  پژوهش  اين  اول  در مرحله   

  ، در يك مدارس  و معاونان  با مديران  هماهنگي

  آموزان نفر از دانش ٣٥  الي ٣٠  مناسب  فرصت

طور   به  كه  مختلف  هاي رشته  سوم  سال

  بودند، در سالن  شده  انتخاب  تصادفي

و   از كالسها حضور يافته  يا يكي  اجتماعات

  مدرسه  جو اجتماعي  توصيف  هاي نامه  پرسش

  شد تا ضمن  خواسته  و از آنان  توزيع  آنان  بين

  ، در صورت سؤاالت  به  گويي در پاسخ  دقت

. مايندن  در هر مورد از پژوهشگر سؤال  ابهام

  به  تمايل  آموزي  دانش  كه  در صورتي  همچنين

  آموز ديگري ، دانش نداشت  گويي  پاسخ

نياز   كه  آموزاني  دانش  شد و به او مي  جايگزين

  داشتند، سه  گويي پاسخ  براي  بيشتري  زمان  به

ها را  نامه  شد تا پرسش  داده  روز فرصت

  سال  وزانآم دانش  انتخاب  علت. دهند  عودت

  آنها اطالعات  بود كه  اين  دبيرستان  سوم

  و يادگيريهاي  در مورد جو مدرسه  تري دقيق

  .دارند  قصد نشده

  ها و تجزيه نامه  پرسش  آوري  از جمع  پس   

  ، نتايج آموزان دانش  اظهار نظرهاي  و تحليل

جو   و جاري  روند ساري  عنوان  به  حاصل

گرديد،   ، مشخص بر مدارس  حاكم  اجتماعي

، چهار  اول  مرحله  مدرسه ١٢  از بين  سپس

جو نسبتاً بازتر و چهار   داراي  كه  مدرسه

تر بودند،  جو نسبتاً بسته  داراي  كه  مدرسه

 ٦  الي ٥  مدارس  از اين  و در هر كدام  انتخاب

  مورد مصاحبه  سوم  سال  آموزان نفر از دانش

   در انجام  روند يكسان  اعمال  براي. قرار گرفتند

  تر، همه دقيق  گيري ها و نتيجه مصاحبه

  شد همچنين  پژوهشگر انجام  ها توسط مصاحبه

  تر نظرات دقيق  و تحليل  ظور تجزيهمن  به

ساير   از نظرات  و استفاده  آموزان دانش

  كه  آموزاني  با دانش  ، مصاحبه متخصصان

  .گرديد  بودند، ضبط  موافق

  چهارم  در فرضيه  آموزان دانش  پاسخهاي   

جو باز و   داراي  در مدارس  متغير جنسيت
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مجزا مورد   صورت  ، به جو بسته  داراي  مدارس

  . قرار گرفت  بررسي

  پاسخها با شناسايي  و تحليل  از تجزيه  پس   

  گيري تأثيرگذار در شكل  اصلي  عوامل

  اجتماعي  از محيط  ناشي  پنهان  پيامدهاي

  هاي از ساير يافته  و با استفاده  مدرسه

  برنامه  ، حوزه علمي  و نظريات  ، منابع تحقيقاتي

  با پيامدهاي  مقابله  براي  يي، راهكارها درسي

و تأييد   منظور اعتباربخشي  شد و به  ارائه  منفي

و   از متخصصان  جمعي  راهكارها از نظرات

  نيز استفاده  و تربيت  تعليم  نظران صاحب

  . گرديد

  

   پژوهش  هاي يافته

  جو اجتماعي  منظور تعيين  به  اول  در مرحله

ها از  يافته  ر تحليلو د  نامه  از پرسش  مدارس

   براي. گرديد  استفاده  آمار توصيفي

و   مختلف  گروههاي  پاسخ  معناداري  تعيين

از آمار   باز و بسته  جوهاي  به  مربوط  هاي نمره

  . است  شده  نيز استفاده  استنباطي

  مرحله  اين  هاي يافته  ترين از مهم  بعضي

  :عبارتند از

  جو باز و مدارس  داراي  مدارس  بين. ١

  . وجود داشت  معناداري  تفاوت  جو بسته  داراي

  تر از مدارس بسته  پسرانه  جو مدارس. ٢

تر از  بسته  غيرانتفاعي  و جو مدارس  دخترانه

  .بود  دولتي  مدارس

  قصد نشده  پيامدهاي  بررسي  دوم  در مرحله

  پاسخهاي  و تحليل  و تجزيه  مصاحبه  وسيله  به

  . گرفت  انجام  كيفي  صورت  به  آموزان انشد

  :عبارتند از  مرحله  اين  هاي يافته  ترين مهم

،  كوركورانه  و پيروي  اطاعت  روحيه: ١ فرضيه

  تر بودند؛ بيش جو بسته  داراي  كه  در مدارسي

برخوردار   از جو بازتري  بود كه  از مدارسي

،  بسته  در مدارس  جو اجتماعي  كيفيت. بودند

و   پيروي  آموزان دانش  بود كه  اي گونه  به

  معلم  و چرا از هر آنچه  چون  بي  اطاعت

مؤثر   عامل  خود يك  موفقيت  گويد را براي مي

  دانستند و انتقاد، اظهار نظر و پيشنهاد را نه مي

  موجب  دانستند بلكه خود نمي   تنها حق

  از سوي  سوء و رفتار نامناسب  تأثيرات

قلمداد   آموزان ، مدير و ساير دانش معلمان

  .كردند مي

  مدرسه  يك  آموزان دانش  از بهترين  يكي

مدير، «:  اظهار داشت  غيرانتفاعي  دخترانه

  برخوردهاي  مدرسه  معلمان  و حتي  معاونان

  به  دارند، آنان  آموزان با دانش  بسيار نامناسبي

را   زانآمو دانش  شخصيت  مختلف  روشهاي

. دهند آنها نمي  اظهار نظر به  ، اجازه خرد كرده

  به  كه  است  خوب  آموزي  دانش  در نظر آنان

  زياد بگذارد، مطيع  و مدير احترام  ، معاون معلم

  حاضر شود و خوب  سر كالس  موقع  باشد، به

  نشان  بخواند و ظاهراً خود را منظم  درس

 .»دهد
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  دخترانه  مدرسه  يك از  آموز ديگري دانش   

و مدير   ، معاونان معلمان  رابطه«: گويد مي  دولتي

ما   كه  است  اي گونه  به  آموزان با دانش  مدرسه

  اينكه  رسد به  ، چه اظهار نظر نداريم  حق

:  اينكه  كرد به  او اشاره. » انتقاد كنيم  بخواهيم

  تدريس  ي در مورد نحوه  از دوستانش  يكي«

از   داد و بعضي  پيشنهادي  از معلمان  يكي

  مسأله  روز بعد اين. نمود  او را مطرح  ايرادهاي

  مطرح  ، سر صف مدير و با عصبانيت  توسط

  و با لحن  اسم  آموز را به دانش  شد و مدير آن

  هم  آموزان ساير دانش  نمود و به  محكوم  بدي

نداريد در مورد   شما حق  گوشزد كرد كه

  تدريس  سابقه  سال ١٥  داراي  كه  نيمعلما

  هر آنچه  بايد بدانيد كه. بدهيد  هستند، نظري

شما   و وظيفه  است  گويد درست مي  معلم

از   آموز يكي دانش. » است  كردن  اطاعت

ما   معلمان«: گويد مي  دولتي  پسرانه  مدارس

  قائل  زيادي  ارزش  آموزان دانش  براي

بسيار   آموزان با دانش  آنان  ارتباط. شوند نمي

  خود را مطرح  نظرات  توانيم ما نمي.  سرد است

  ضرر خودمان  دارد و به  تأثير منفي  چون.  كنيم

  اند هر چه ياد گرفته  آموزان دانش. شود مي  تمام

باشد بپذيرند،   اگر اشتباه  گويد، حتي مي  معلم

  معلمان  صورت  در غير اين  چرا كه

 .»كنند مي  آموز خالي دانش  را سر  يشانها عقده

جو   داراي  كه  در مدارسي  كه  در حالي   

  اجتماعي  روابط  بودند كيفيت  بازتري  اجتماعي

تر،  راحت  آموزان دانش  بود كه  اي گونه  به  حاكم

كردند و  انتقاد مي  اظهار نظر، پيشنهاد و يا حتي

فتار اثر سوء و ر  را موجب  رفتاري  چنين

  آموزان يا ساير دانش  معلم  از سوي  نامناسب

  .كردند نمي  تلقي

  دخترانه  مدارس  آموزان از دانش  يكي   

  به  ما خيلي  معلمان«: گويد مي  دولتي

آنها از ما . گذارند مي  احترام  آموزان دانش

نظر   شان تدريس  در مورد نحوه  خواهند كه مي

  هست  ويند اگر ايراديگ ما مي  به  ، مرتب بدهيم

آموز  دانش  اين.  شويم مي  بگوييد، ما خوشحال

اظهار   اش و مدرسه  معلم  به  نسبت  خيلي

 .»كرد مي  رضايت

  پسرانه  مدرسه  از يك  آموزي  دانش 

و   ، معاون معلمان  روابط«: گويد مي  غيرانتفاعي

.  است  صميمي  خيلي  آموزان مدير با دانش

  دارند و به  ها را دوست بچه  سهمدر  عاملين

ما «: داد  او ادامه. دهند مي  اهميت  آنان  نظرات

  به  باشيم  داشته  اگر نظر يا پيشنهادي  در كالس

  به  و معلمان  كنيم  مطرح  توانيم مي  راحتي

  و مدير ساعات  معاون  حتي. پذيرند مي  خوبي

  ، نظرات مشكالت  به  پاسخگويي  براي  خاصي

 .»اند قرار داده  آموزان دانش  و پيشنهادات

  جو اجتماعي  كه  در مدارسي: ٢ فرضيه

تنها   نه  آموزان دانش.  وجود داشت  تري بسته

  به  يادگيري  فعاليتها و تكاليف  انجام  به  تمايلي

  فعاليتهاي  انجام  نداشتند، بلكه  گروهي  صورت

  تلقي،  و ناموفق  را عمالً غيرممكن  گروهي
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  ، پيشرفت يادگيري  راه  بهترين  آنان. كردند مي

  .دانستند مي  انفرادي  را فعاليتهاي  و موفقيت

  پسرانه  مدرسه  از يك  آموزي  دانش  

اصالً از ما   مدرسه  در اين«: گويد مي  غيرانتفاعي

  تنها معلمان  نه. خواهند نمي  كار گروهي

  كارهاي  بلكه  ستا  فردي  بر كارهاي  تأكيدشان

  وقت  اتالف  ها موجب بچه  را براي  گروهي

بر   ارزشيابيها، همه«: افزايد او مي. »دانند مي

  تأكيد دارد و همه  فردي  كارهاي  روي

هستند تا در   فردي  رقابت  در حال  آموزان دانش

 .»شوند  كنكور موفق

  پسرانه  مدرسه  از يك  آموز ديگري دانش   

در كشور ما   اوالً كار گروهي«: گويد مي  دولتي

توانند  نمي  ، ثانياً، معلمان جا نيفتاده  خوبي  به

  كنند و ثالثاً حجم  را هدايت  گروهي  فعاليتهاي

كار   ما اجازه  به  و كمبود وقت  زياد مطالب

  از يك  آموز ديگري دانش. »دهد را نمي  گروهي

  وحياتر«: گويد مي  دولتي  دخترانه  مدرسه

  به  اي عالقه  كه  است  اي گونه  به  آموزان دانش

  هم  معلمان  در مدرسه . ندارند  كار گروهي

  نشان  گروهي  كارهاي  به  خوشي  روي

  حجم  كه  است   اين  هدفشان  دهند و فقط نمي

دهند و بروند،   را انتقال  از مطالب  زيادي

درگير  را   خواهند زياد خودشان نمي  معلمان

: افزايد او مي. »پر درد سر بكنند  كارهاي

  از آنها براي  و ارزشيابي  گروهي  كارهاي«

  محتواي«: دهد مي  و ادامه. »دردسر دارد  معلمان

محدود   و زمان  و حجم  درسي  مطالب

  نتوانند كارهاي  كه  شده  موجب  آموزان دانش

 .»بكنند  گروهي

  جو اجتماعي  كه  در مدارسي  كه  در حالي

  زيادي  تمايل  آموزان دانش  وجود داشت  مثبتي

: نمودند داشتند و اظهار مي  گروهي  كارهاي  به

  گروهي  صورت  به  يادگيري  اگر فعاليتهاي  كه«

  و اطالعات  باشد، نظرات  با همكاري  و توأم

  بيشتري  رشد و پيشرفت  باعث  افراد گوناگون

  هاي زمينه  مدارس  ندر اي  همچنين. »شود مي

وجود   گروهي  گارهاي  براي  تري مناسب

  . داشت

  دخترانه  مدرسه  آموزان از دانش  يكي 

  زيادي  عالقه  كار گروهي  به  من«: گويد مي

و   با مشورت  اينكه  دليل  به  ، كار گروهي دارم

  شود، خيلي مي  انجام  مختلف  از عقول  استفاده

او . شود تر مي عمقي  رييادگي.  بهتر است

  گروهي  كارهاي  ، فرصت در مدرسه«: گويد مي

كار   ها با عالقه و بچه  است  نسبتاً فراهم

  كارهاي  انجام  نيز براي  معلمان. كنند مي

 .»گيرند را در نظر مي  خوبي  امتيازهاي  گروهي

غير   دخترانه  مدرسه  از يك  آموزي  دانش   

  به  كه  ما در درسهايي«: گويد مي  انتفاعي

و   با روحيه  خيلي  كنيم كار مي  گروهي  صورت

  خستگي  و كمتر احساس  هستيم  نشاط

  شود كه مي  باعث  گروهي  كارهاي.  كنيم مي

او در . »بهتر ياد بگيرند  ضعيف  آموزان دانش

  گروهي  فعاليت  در يك«: گويد مي  ادامه

  ما به  د كهبودن  ضعيف  هاي از بچه   تعدادي
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  نهايي  و در ارزشيابي  كرديم  آنها كمك

  . »از ما شد بهتر   آنان  هاي نمره

جو   كه  مدارسي  آموزان دانش: ٣  فرضيه

  شان نفس  اعتماد به  داشتند ميزان  تري بسته

  احساس  آموزان دانش  اين. تر بود پايين

و   داشته  خود و مدرسه  به  نسبت  تري نامطلوب

را در   هايشان توانستند انديشه نمي  راحتي  به

  معلمان  كردند از سوي فكر مي. كنند  بيان  جمع

  مهري  و بي  توجهي  مورد بي  و ساير دوستان

 خود نيز  تحصيلي  از وضعيت. گيرند قرار مي

تنها در   را نه  و مدرسه  نداشته  زيادي  رضايت

مفيد و مؤثر   نفس  اعتماد به  تقويت

  اعتماد به  تضعيف  موجب  دانستند، بلكه نمي

  تلقي  آموزان دانش  استعدادهاي  و تخريب  نفس

  منفعل  نقش  داشتن  آموزان دانش  اين. كردند مي

  را كه  از هر آنچه  و پيروي  و مدرسه  در كالس

  و بيان  فعال  نقش  گويد بهتر از داشتن مي  معلم

  .كردند مي  خود تلقي  هاي و ديدگاه  نظرات

  دخترانه  مدرسه  از يك  آموزي  دانش 

  بايد كاري  مدرسه  در اين«: گويد مي  غيرانتفاعي

آنها اگر . ما را نشناسند  مدرسه  عاملين  كه  كنيم

  ناديده  باشيم  داشته  مثبت  هزار ويژگي

  را مرتب  آدم  منفي  ويژگي  يك  گيرند، ولي مي

آنها زياد . نندك مي  و سركوب  گوشزد كرده

  صميمي  با ما ارتباط  آيد كه نمي  خوششان

 .»باشند  داشته

  دخترانه  مدرسه  آموزان از دانش  يكي   

، نبايد در  هستيم  جواني  ما در دوران«: گويد مي

اصالً وجود   غرور ما را بشكنند، تشويق  مدرسه

از   تعداد محدودي  به  فقط  ندارد و در مدرسه

  آموزان ساير دانش. شود مي  توجه  نآموزا دانش

  :گويد او مي. »هستند  كاره  هيچ

را در ما   خوشايندي  احساسات  معلمان« 

ما را   تنها استعدادهاي  نه. كنند نمي  تقويت

و   با ايجاد ترس  كنند بلكه شكوفا نمي

،  گري پرسش  مورد روحيه  بي  سركوبهاي

او . برند مي  و انتقاد را در ما از بين  كنجكاوي

  سر كالس  ندارم  جرأت  من«: دهد مي  ادامه

.  بگويم  دانم مي  را كه  يا پاسخي  بزنم  حرف

باشد و مورد   شايد اشتباه  كنم فكر مي  هميشه

 .« قرار گيرم  و ساير دوستان  تمسخر معلم

بودند،   جو بازتري  داراي  كه  در مدارسي

  و خودپنداري  نفس  عزت  تضعيف

بسيار   و معلمان  مدرسه  از سوي  آموزان انشد

  .بود  بسته  كمتر از مدارس

  دولتي  پسرانه  مدرسه  از يك  آموزي  دانش

  شخصيت  به  و معلمان  مدرسه«: گويد مي

  گذارند، و هدفشان مي  احترام  آموزان دانش

در بر   سعي.  هاست بچه  و موفقيت  خوشبختي

ها دارند و تا حد  چهب  ضعف  نقاط  كردن  طرف

  ها تالش بچه  پيشرفت  در جهت  امكان

  ها به بچه«: گويد مي  او در ادامه. »كنند مي

  براي  خوبي  مند هستند و زمينه عالقه  مدرسه

آموز  دانش. » است  فراهم  و پيشرفت  مطالعه

: گويد مي  دخترانه  مدرسه  از يك  ديگري

  خورد خوبيبر  آموزان ما، با دانش  معلمان«
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اظهار نظر   براي  مناسبي  دارند، و زمينه

  كنند از همه مي  فراهم  آموزان دانش

  درس  شود و اگر كسي مي  سؤال  آموزان دانش

شود و  را جويا مي  آن  علت  را بلد نباشد، معلم

او . »بيشتر كار كند  كند كه مي  او سفارش  به

الگو   ما خودشان  معلمان«: افزايد مي  همچنين

با . كنند مورد نمي  بي  گيري هستند و سخت

 برخورد  طور يكسان  به  آموزان دانش  همه

شما اگر : گويند مي  آموزان دانش  به. كنند مي

كنكور   اول  توانيد جزء نفرات كنيد مي  تالش

 .»شويد

باز   در مدارس  جنسيت  تأثير عامل: ٤  فرضيه

قرار   بررسي طور مجزا مورد  به  بسته  و مدارس

  و انقياد در مدارس  اطاعت  روحيه.  گرفت

جو باز داشتند، تقريباً   كه  اي و دخترانه  پسرانه

داشتند   جو بسته  كه  بود و در مدارسي  مشابه

، بيشتر  پسرانه  و انقياد مدارس  اطاعت  روحيه

  .بود  دخترانه  از مدارس

  و نگرش  انفرادي  فعاليتهاي  انجام  به  تمايل   

  در جوهاي  گروهي  فعاليتهاي  به  نسبت  منفي

  بيشتر از مدارس  پسرانه  در مدارس  باز و بسته

  .بود  دخترانه

  در جوهاي  نفس  اعتماد و عزت  كاهش  ميزان

  بيشتر از مدارس  دخترانه  در مدارس  باز و بسته

  .بود  پسرانه

   

   گيري و نتيجه  بحث

  از آن  حاكي  اول  مورد فرضيه در  تحقيق  نتايج

تأثير جو   ، تحت آموزان دانش  كه  است

  پذيري  ، اطاعت مدرسه  نامطلوب  اجتماعي

  موجود را براي  با وضع  و همنوايي  مطلق

  كه  در حالي. اند بيشتر، آموخته  موفقيت

و   بايد از آزادي  متوسطه  دوره  آموزان دانش

  ، به خوردار بودهبر  بيشتري  عمل  استقالل

 - در فرايند ياددهي  و خودجوش  فعال  صورت

و   محوري  معلم. باشند  داشته  دخالت  يادگيري

تا   شده  ، موجب جو مكانيكي  حاكميت

را   محض  اطاعت  روحيه  آموزان دانش

جو   از نتايج  يكي) ١٩٨٩(فراگيرند، فالندرز 

  از بينو   پذيري را اطاعت  محوري  و معلم  بسته

در . داند مي  آموزان دانش  كنجكاوي  حس  رفتن

،  متوسطه  دوره  ويژه  به  آموزشي  نظامهاي

با   بايد همراه  آموزان دانش  و اطاعت  تبعيت

  بر اساس  ، نه و آزادانه  آگاهانه  انتخاب  نوعي

  و پيروي  وابستگي. باشد  اجبار و ناخواسته

  در چنين.  است  صحيح  تربيت  مانع  محض

  آزاد گذاردن  جاي  به  مدارس  حالتي

را اسير   ، آنان پيشرفت  براي  آموزان دانش

  انضباط  به  دروني  احترام  جاي  نمايند، به مي

  جاي  ، به اجتماعي  انضباط  ، تظاهر به اجتماعي

خود، تقليد و   شخصيت  و شكوفايي  كشف

،  ديابيخو  جاي  ، به ديگران  از شخصيت  پيروي

  و كنترل  خود پيروي  جاي  ، به ديگريابي

  جاي  و به  بيروني  و كنترل  ، ديگر پيروي دروني
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. آموزند را مي  ديگران  توسط  ، نظم خودنظمي

و   رأي  استقالل  معموالً داراي  افرادي  چنين

  به  نيستند و نسبت  مطلوبي  نفس  اعتماد به

. ندارند  خود نظر مثبتي  و هويت  شخصيت

  ارتباط ،  و سوم  اول  هاي فرضيه  به  مربوط  نتايج

ديگر در جو   عبارت  به. دارند  بسيار نزديكي

،  منفي   از پيامدهاي  يكي  نامطلوب  اجتماعي

  باعث  عامل  و اين.  است  كوركورانه  اطاعت

. شود مي  خودشان  به  افراد نسبت  منفي  نگرش

  است  از آن  حاكي  قاتاز تحقي  بسياري  نتايج

  يا نامطلوب  بسته  جو اجتماعي  كه  مدارسي  كه

  و كاهش  مطلق  پذيري  اطاعت  دارند موجب

شوند  مي  آموزان در دانش  نفس  اعتماد به  ميزان

  ؛ اسميت١٣٧٥؛ كديور،١٩٨٩،  و ميسكل  هوي(

). ٢٠٠٠،  آسبروگ  ؛ روبي١٩٩٧،  و مونتگومري

  پذيري  اطاعت  روحيه  ريگي آغاز شكل  گرچه

باشد،   و در خانواده  كودكي  تواند از ابتداي مي

  كه  است  از آن  حاكي  تحقيق  اين  نتايج  ليكن

در   مؤثري  عامل  مدرسه  نامطلوب  جو اجتماعي

  آموزان در دانش  ويژگي  اين  ايجاد و تقويت

داشتند   جو بازتري  كه  زيرا در مدارسي.  است

بسيار كمتر   كوركورانه  و پيروي  اطاعت  روحيه

از   برخي  تحقيق  اين  نتايج  بر اساس. بود

در   آموزان و انقياد دانش  اطاعت  داليل  ترين مهم

  :عبارتند از  تحقيق  اين

.  خشك  روابط  و حاكميت  محوري  معلم. ١

و   انتقادگري  سوء روحيه  از اثرات  ترس. ٢

  ، معاونان معلمان  از طرف  بروز رفتار نامناسب

  كه  آموزاني  دانش  به  نسبت  مديران  و حتي

  علمي  و مباحث  با موضوعات  برخورد نقادانه

،  پرسش  براي  بستر مناسب  فقدان. ٣. دارند

از نظر   اظهار نظر، پيشنهاد و انتقاد هم

بر   حاكم  از نظر پيشينه  و هم  زماني  محدوديت

  معلم  قدرت  آموزان دانش. ٤.  آموزشي  نظامهاي

  آن  و به  پذيرفته  است  تخصص  منشاء آن  را كه

  .گذارند مي  احترام

از   حاكي  دوم  در مورد فرضيه  تحقيق  نتايج 

  تري جو بسته  كه  در مدارسي  كه  است  آن

و   مشاركت  به  بسيار كمي  داشتند، تمايل

د وجو  آموزان در دانش  گروهي  همكاري

در   كه  است  داده  نشان  تحقيقات .  داشت

و باز برخوردارند،   از جو مشاركتي  كه  مدارسي

را   بهتري  هاي در آزمونها نمره  آموزان دانش

.  تر است آنها با دوام  يادگيريهاي  نموده  كسب

  تمايل  و عدم  منفي  حاضر نگرش  در تحقيق

  صورت  به  يادگيري  فعاليتهاي  انجام  به  نسبت

از   ناشي  از يادگيريهاي  يكي  عنوان  به  گروهي

  قابل  نكات. شد  شناخته  بسته  جو اجتماعي

  :عبارتند از  زمينه  در اين  توجه

  تنها بستر و زمينه  نه  حاكم  جو اجتماعي. ١

و   گروهي  فعاليتهاي  انجام  را براي  مناسبي

كند،  مين  فراهم  آموزان دانش  مساعي  تشريك

  فعاليتهاي  انجام  گوناگون  هاي شيوه  به  بلكه

،  بنابراين. كند مي  و تقويت  را ترغيب  انفرادي

  گروهي  كارهاي  به  تنها تمايلي  نه  آموزان دانش

  را موجب  آن  ندارند، بلكه  يادگيري  در زمينه
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از   برخي  ، سوء استفاده وقت  اتالف

  .دانند مي  يادگيري  و ناكارايي  آموزان دانش

  بيشتر خودشان  تسلط  دليل  به  اكثر معلمان. ٢

، نحوه  انفرادي  يادگيري - ياددهي  بر فرايندهاي

و زياد   زماني  تر، محدوديت راحت  ارزشيابي

  اعتقاد به  ، عدم درسي  مطالب  حجم  بودن

  ، زياد بودن گروهي  يادگيري  نتايج  مؤثرتر بودن

  براي  آنان  اعتماد به  و عدم  آموزان تعداد دانش

  ، يادگيريهاي مطلوب  گروهي  كارهاي  انجام

كنند و خود را  مي  و تقويت  را تشويق  انفرادي

  فرصت  به  مربوط  در مشكالت  از انداختن

  فعاليتهاي  ، تقويت مشاركت  براي  سازي

و نهايتاً   دقيق  و نظارت  ، هدايت گروهي

آنها بر حذر   كيفي  قضاوتو   ارزشيابي

  .دارند مي

و   ماهيت  دليل  به  از معلمان  بسياري. ٣

را   انفرادي  يادگيري  ، فعاليتهاي دروس  محتواي

  شيوه  به  و مطالعه  يادگيري. كنند مي  تقويت

  در كنكور موفقيت  موفقيت  را براي  انفرادي

  .دانند آميزتر مي

  معلمان  هم  درس  در كالس  حتي  متأسفانه. ٤

  و كنجكاوي  گري پرسش  روحيه  تقويت  به

  از معلمان  بعضي. پردازند نمي  آموزان دانش

بار با   يك  دو هفته  متوسطه  خصوصاً در دوره

  حجم  دارند و قرار است  كالس  آموزان دانش

دهند، تا بتوانند   را انتقال  از مطالب  زيادي

زياد   كردن  از سؤاللذا . كنند  را تمام  كتاب

  حالتي  در چنين. شوند مي  ناراحت  آموزان دانش

،  آموز بسيار كم با دانش  معلم  ارتباط

از   و اين  است  طرفه  و يك  غيرصميمي

  .شود مي  محسوب  جو بسته  ويژگيهاي

  حتي  كنند كه اظهار مي  آموزان دانش. ٦

 و  داشته  صوري  جنبه  هم  مدرسه  شوراهاي

  مدير مدرسه  در هر كاري  اصلي  گيرنده تصميم

  انجام  در كالسها نيز اكثر كارها و حتي.  است

  انجام  معلمان  در آزمايشگاهها توسط  آزمايش

  ، حتي داشته  منفعل  نقش  آموزان دانش. شود مي

  ندارند و روشهاي  ابراز نظر عقيده  فرصت

.  تاس  حاكم  طرفه  يك  يادگيري - ياددهي

  تمايل  شرايطي  در چنين  است  بديهي

  گروهي  و فعاليت  همكاري  به  آموزان دانش

  سركوب  پيامد موجب  ، و اين يافته  كاهش

در   و همدلي  همكاري  روحيه  تدريجي  شدن

  .شود مي  جامعه

از   حاكي  سوم  در مورد فرضيه  تحقيق  نتايج   

، اعتماد  درسهم  بسته  جو اجتماعي  كه  است  آن

  رأي  و استقالل  نفس  ، عزت نفس  به

و   اعتمادي  و بي  را كاهش  آموزان دانش

را   خودشان  تواناييهاي  به  نسبت  منفي  باورهاي

  كه  دريافت  محقق.  است  داده  افزايش

و   روابط  و كيفيت  ، مدرسه آموزان دانش

بسيار   عامل  عنوان  را به  بر آن  حاكم  مناسبات

  اول  مرحله  نتايج. دانند مي  زمينه  مؤثر در اين

اعتماد   ميزان  بودن  پايين  دهنده  نيز نشان  تحقيق

  به  و معلمان  مدير، معاونان  و اطمينان

امر   بود، و اين  كم  و در حد خيلي  آموزان دانش
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و نهايتاً اعتماد و   ، نشاط روحيه  كاهش  منجر به

از   بعضي. شود مي  آموزان نشدر دا  نفس  عزت

  نفس  اعتماد به  ميزان  در كاهش  ديگر كه  داليل

  :عبارتند از  است  مؤثر بوده  آموزان دانش

  نقاط  دادن  جلوه  رنگ  يا كم  گرفتن  ناديده. ١

  نقاط  كردن  و برجسته  آموزان دانش  قوت

  از نقاط  بعضي  حتي  كه  اي گونه  آنها به  ضعف

امر   اين. گردد مي  مطرح  مدرسه  در كل  ضعف

  دنبال  به  هميشه  آموزان دانش  شود كه مي  باعث

. دردسر باشند  و بدون  انفعالي  نقش  يك  اجراي

  براي  مناسب  و تقويت  پاداش  نبود سيستم

و   از جو بسته  اي ، نشانه خوب  كارهاي  انجام

و   عتاطا  روحيه  گيري در شكل  مؤثري  عامل

  . است  نفس  اعتماد به  انقياد و كاهش

  مدرسه  عاملين  غيرمعقول  انتظارات. ٢

  و تأكيد بيش  آموزان ، از دانش خصوصاً معلمان

بسيار زياد،   علمي  مطالب  از حد بر يادگيري

در نظر   ، بدون و غيركاربردي  ، پيچيده پراكنده

 و  آموزان دانش  و ويژگيهاي  شرايط  گرفتن

  انجام  بدون  آنها و همچنين  فردي  تفاوتهاي

در ايجاد   معلم  توسط  الزم  و كوشش  تالش

  صحيح  و انتقال  يادگيري  براي  مناسب  زمينه

  موجب  كه  است  ديگري  مهم  ، عامل مطالب

  اعتماد آنان  و سلب  آموزان دانش  منفي  نگرش

  .شود مي

از   خارج  يديگر  عوامل  گرچه  در مجموع   

  منفي  خودپنداري  توانند در تقويت مي  مدرسه

مؤثر باشند،   آموزان دانش  نفس  عزت  و كاهش

  باز و بسته  مدارس  دو گروه  با مقايسه  ليكن

  و عدم  منفي  خودپنداره  گرديد كه  مشخص

  بسته  در مدارس  آموزان دانش  نفس  اعتماد به

  . باز است  بيشتر از مدارس

  از آن  حاكي  چهارم  فرضيه  به  مربوط  نتايج   

  به  و انقياد و تمايل  اطاعت  روحيه  كه  است

در   انفرادي  يادگيري  فعاليتهاي  انجام

  از مدارس  بيش  پسرانه  مدارس  آموزان دانش

نيز   تحقيق  اين  اول  مرحله  نتايج.  است  دخترانه

  مدارس  جو اجتماعي  بود كه  از آن  حاكي

  دخترانه  تر از مدارس بسته  تا حدودي  پسرانه

  اول  مرحله  با نتايج  دوم  مرحله  لذا نتايج.  است

از   بسياري  نتايج  طور كلي  به. دارد  هماهنگي

هر قدر جو   كه  است  از آن  حاكي  تحقيقات

،  تفكر انتقادي  به  تر باشد، تمايل بسته  مدارس

و   ، ابراز نظر، همكاري وي، كنجكا گري پرسش

  .شود كمتر مي  آموزان در دانش  مشاركت

  نفس  عزت  كاهش  ميزان  كه  ديگر اين  نكته   

جو باز   داراي  كه  در مدارسي  هر دو جنس

در   كه  در حالي. بود  بودند، تقريباً مشابه

اعتماد و   داشتند، كاهش  جو بسته  كه  مدارسي

  بوده  بيشتر از پسران  در دختران  نفس  عزت

  شخصيتي  خصوصيات  ديگر اينكه  نكته.  است

و جو   از مدرسه  آنان  انتظارات  و ميزان  دختران

  تأثيرات  كه  است  اي گونه  به  حاكم  اجتماعي

  عزت  بر كاهش  نامطلوب  اجتماعي  محيط

:  مثال  عنوان  به.  بيشتر است  آنان  نفس

  ، عدم و مكانيكي  شكبسيار خ  برخوردهاي
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  توجه  ، عدم و مناسب  صحيح  ارتباط  برقراري

،  و احساسات  ، عواطف ، پيشنهادات نظرات  به

از حد و   بيش  ، انتظارات نامناسب  هاي مقايسه

  مناسب  وجود تشويق  ، عدم بينانه  غير واقع

  هاي تنبيه  و اعمال  خوب  آموزان دانش  براي

و   ، كنترل خاطي  آموزان انشد  براي  نامناسب

  و ارزشيابي  از حد، قضاوت  بيش  نظارت

  هاي و آموخته  در مورد شخصيت  نامناسب

  هستند كه  مهمي  عوامل  از جمله  آموزان دانش

  آموزان دانش  بر نگرش  تري نامطلوب  تأثيرات

  آنها داشته  نفس  عزت  كاهش  دختر و همچنين

  . است

   

  پيشنهادها

بسيار   ، عامل بر مدرسه  حاكم  جو اجتماعي. ١

  قصد نشده  يادگيريهاي  گيري در شكل  مهمي

از   جو بايد همواره  اين.  است  آموزان دانش

مورد   و تربيت  تعليم  اندركاران  دست  سوي

  اقدام  و در بهبود آن  قرار گرفته  دقيق  شناسايي

عملكرد بر رفتار و   شود، تا از آثار سوء آن

  .شود  جلوگيري  آموزان دانش

  و اطالعات  آگاهي  رسد كه نظر مي  به  الزم. ٢

  و اعمال  مطلوب  ايجاد جوي  براي  مديران

  افزايش  در مدرسه  مشاركتي  و رهبري  مديريت

در   انتخاب  وجود حق  عدم  است  بديهي. يابد

  ، نبود رابطه نامناسب  ، ارزشيابي درسي  برنامه

و   مدير، معلمان  بين  و مناسب  نزديك

،  خشك  و مقررات  و قوانين  آموزان دانش

تفكر   گيريها و تقويت تمركز در تصميم

ايجاد جو   موجب  در مدارس  مكانيكي

  .شود مي  در مدارس  نامطلوب

،  خدمت  ضمن  آموزش  هاي دوره  از طريق. ٣

  ايو كارگاهه  مدت  كوتاه  هاي دوره  برگزاري

را   و معلمان  مديران  بايد آگاهي  تدريس  روش

،  درسي  برنامه  هاي و نظريه  مفاهيم  در زمينه

  .داد  افزايش  پنهان  درسي  خصوصاً برنامه

  طراحي  در الگوهاي  است  شايسته. ٤

  تر براي فعال  نقش  و تعريف  درسي  هاي برنامه

و   در فرايند تعليم  آموزان و دانش  معلمان

  .شود  بازنگري  تربيت

  روشهاي  كارگيري  به  را بايد جهت  معلمان. ٥

  اجتماعي  با محيط  متناسب  يادگيري - ياددهي

  براي  الزم  داد تا فرصتهاي  آموزش  مطلوب

و از   آورده  را فراهم  آموزان دانش  مشاركت

  آنها استقبال  و انتقادات  ، پيشنهادات نظرات

  .آورند  عمل  به  بيشتري

و تأثير   ، اهميت ، ماهيت موجوديت. ٦

  به  طور كامل  بايد به  قصد نشده  يادگيريهاي

،  آموزان ، دانش ، معلمان ، مديران طراحان  وسيله

  .شود  و درك  شناخته  و جامعه  والدين

  در مقاطع  آموزان دانش  با همكاري  محققان. ٧

  پژوهشهاي  انجام  بايد به  تحصيلي  مختلف

قصد   يادگيريهاي  دقيق  شناخت  براي  كيفي

  مقابله  براي  راهكارهايي  و ارائه  مدارس  نشده

كار بايد   اين. بپردازند  آن  منفي  با پيامدهاي
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  هر مدرسه  مربيان  از وظايف  جزء يكي

  .شود  محسوب

  هاي از آموخته  ارزشيابي  هاي شيوه. ٨

از   اهداف  فاً محدود بهنبايد صر  آموزان دانش

  گيري اندازه  قابل  و يادگيريهاي  شده  تعيين  قبل

  ارزشيابيهاي  طور مرتب  بايد به  بلكه. باشد

  به  قصد نشده  يادگيريهاي  كشف  براي  كيفي

در   آموزان دانش  كه  آيد تا واقعيتهايي  عمل

و   شده  كنند بهتر درك مي  تجربه  مدرسه

و   بهبود فرايند تعليم  براي  بيبازخورد مناس

  .گردد  فراهم  تربيت

  منظور شناخت  بايد به  كافي  تحقيقات. ١٠

  آموزان دانش  براي  كه  محتواها با فرايندهايي

  درسي  هاي اما در برنامه(رسد،  نظر مي  مفيد به

از   آموزان و دانش  نشده  گنجانده  رسمي

خود   زندگي آنها در  مفيد و كاربردي  تجارب

  فراموش  جنبه  آيد، تا اين  عمل  به.) اند بهره  بي

  و مجريان  طراحان  نيز مورد توجه  برنامه  شده

   .قرار گيرد  درسي  هاي برنامه
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 ....اجتماعی   از محيط  ناشي)  پنهان  درسي  برنامه(  قصد نشده  پيامدهاي  بررسي

  

.  آموزشي  نظام  نو در ابعاد ناشناخته  بحثي: مستتر  درسي  از برنامه  تحليلي). ١٣٧٣(  ، نادرقلي قورچيان

  .٢-١  ، شماره عالي  در آموزش  ريزي  و برنامه  پژوهش  فصلنامه

  با جو سازماني  آن  و رابطه  آموزان دانش  اخالقي  رشد قضاوتهاي  بررسي). ١٣٧٥(  پروينكديور، 

  زمستان. ٤  شماره.  دوازدهم  سال.  و تربيت  تعليم  فصلنامه.  آموزان و دانش  معلم  تعامل  و نحوه  مدرسه

١٣٧٥.  

  انجمن  سازمان  انتشارات. زا آسيب  تربيت:  پنهان  اثرات  پيرامون  گفتارهايي). ١٣٨٠(، عبدالعزيز  كريمي

  . اولياء و مربيان

:  اصفهان.  سازماني  جو و فرهنگ  هاي و نظريه  مباني  اصول). ١٣٨٠(  ، وجيهه ؛ گمينيان ، اكرم گودرزي

  . جهاد دانشگاهي  انتشارات

و محمد   پارسائيان  يعل  ترجمه.  كيفي  تحقيق  روش). ١٣٧٧(  كاترين  من  اس  ب.  ، گرچن مارشال

  . فرهنگي  دفتر پژوهشهاي:  تهران.  اعرابي

  . مدرسه  انتشارات:  تهران).  عمل  راهنماي(  درسي  ريزي برنامه). ١٣٧٦(  ، حسن ملكي

  انتشارات: مشهد. اندازها نظرگاهها، رويكردها و چشم:  درسي  برنامه). ١٣٨١(، محمود  مهرمحمدي

  . رضوي  قدس  آستان

  از نويسندگان  جمعي.  و قلمرو آن  ، ماهيت تربيتي  علوم: در  درسي  برنامه). ١٣٨٠(، محمود  مهرمحمدي

  . سمت:  تهران.  زير نظر عليمحمد كاردان

   

   التين
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