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  بررسی نقش برنامه درسی پنهان در رفتار  انضباطی دانش آموزان«
  معلمان مدارس راهنمایی دخترانه و از دیدگاه مدیران

  »88-89شهرستان خلخال در سال تحصیلی
  

  1دکتر حسینعلی تقی پور
 2هاجر غفاري

 چکیده
پژوهش حاضر، بـه بررسـی نقـش برنامـه ي درسـی پنهـان، در رفتـار انضـباطی دانـش          
آموزان از دیدگاه مدیران و معلمان مقـاطع راهنمـایی دخترانـه شهرسـتان خلخـال در سـال       

هدف پژوهش حاضر، شناسایی آشکارسـازي عـواملی اسـت    . می پردازد 88-89تحصیلی 
روش تحقیق، از . که از طریق برنامه ي برنامه درسی پنهان به دانش آموزان منتقل می شود

در خصوص روائـی  . همبستگی می باشد -ع، توصیفیلحاظ هدف،کاربردي، و ازلحاظ نو
پرسشــنامه هــا از نظــرات متخصصــین اســتفاده شــده و پایــایی پرسشــنامه از آزمــون آلفــاي 

نفرمـی باشـد و در فراینـد     140جامعـه آمـاري بـه تعـداد     . می باشـد  91/0کرونباخ به میزان
ورد بررسـی  پرسشنامه معتبر به عنـوان نمونـه آمـاري بـه روش سرشـماري مـ       120پژوهش 

پرسشنامه محقق ساخته، براي بررسی تاثیرمولفه هاي برنامه درسـی پنهـان، کـه    . قرارگرفت
جو اجتماعی مدرسه، ساختار سازمانی و روابـط موجـود در    ،شامل ساختار فیزیکی مدرسه

. مدرسه، تشویق و تنبیه، فناوري اطالعات و ارتباطات توسط پاسـخگویان تکمیـل گردیـد   
  :ن داد کهنتایج حاصله نشا

  . داري وجود داردبین ساختار فیزیکی مدرسه و رفتار انضباطی دانش آموزان رابطه معنا -1
                                                           

 استادیار و عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس. 1

  چالوسواحد  کارشناس ارشد برنامه ریزي درسی از دانشگاه آزاد اسالمی. 2



34  1388پاییز   – 7شماره  – علوم تربیتی

بین جو اجتماعی مدرسه و رفتار انضباطی دانش آمـوزان در مدرسـه رابطـه معنـاداري      -2
 .وجود دارد

ــ -3 ــار انضــباطی دانــش آمــوزان رابطــه   ب ــادارین روابــط موجــود در مدرســه و رفت   يمعن
  . وجود دارد

ــین -4 ــا داري وجــود     ب ــه معن ــوزان رابط ــش آم ــار انضــباطی دان ــازمانی و رفت ــاختار س   س
  . دارد

دانـش آمـوزان در مـدارس رابطـه     بین مکانیسم هاي تشویق و تنبیه  و رفتـار انضـباطی    -5
  .داري وجوددارد معنا

بین میزان کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در مدارس و یادگیرهاي ناشی از برنامه  -6
  .رابطه معنا داري وجود دارددرسی پنهان 

  

برنامـه درسـی پنهـان، انضـباط، سـاختار سـازمانی مدرسـه، جـو          :واژه هاي کلیدي
  .اجتماعی، روابط اجتماعی، ساختار فیزیکی مدرسه، فناوري اطالعات و ارتباطات

  

 مقدمه 
  بــه عنــوان یکــی از ســتونهاي الزامــی ســازه علــوم تربیتــی نقــش  1برنامــه درســی
و حتـی پـا را از قلمـرو رسـمی بـودن      . کرد هاي تربیتی داشته استبی بدیلی در عمل

برنامه درسـی، بـه منزلـه    . بیرون گذاشته، فرایند هاي غیر رسمی را در بر گرفته است
ظرف و ظرفیتی در نظر گرفته شده است که کارکردهاي چندگانه پیـدا کـرده و در   

کل عملـی شـدن   صدد بر آمده تا همـه اتفـاق هـاي آموزشـی آشـکار و پنهـان و شـ       
برنامـه درسـی بـه منزلـه یـک      . انتظارات و مقاصد آموزشـی را در خـود جـاي دهـد    

فرایند، می خواهد مسیري باشد که آغاز و پایان جریـان یـادگیري و آمـوزش را بـه     
  ). 9ص 1387اسکندري، (هم پیوند دهد  

متخصصان برنامه درسـی تالشـی در نظامنـد     1980و اوایل  1970از اواسط دهه 
ن تمامی نظریه ها با نگرشی متاتئوریکی داشته و موفق به ترسیم و ارائه نظـام در  کرد

                                                           
1. Curriculum 
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برنامـه  «، 1»برنامه درسی رسمی یا صـریح «این خصوص گردیدند که سه مقوله کلی 
هـر رشـته   . را در برداشـت  3»برنامه درسـی پنهـان یـا مسـتتر    «و  2»درسی عقیم یا پوچ

ریـزي درسـی یکـی از سـرمایه هـاي       علمی داراي یک ساختار مفهومی است برنامه
  .مفهومی برنامه ي درسی پنهان است

این مفهوم  ،پژوهشگران آموزش و پرورش و روانشناسان ،معموال جامعه شناسان
شـاید مهـم تـرین اثـر      .برنـد  را غالبا براي توصیف نظام غیر رسمی مدرسه بکـار مـی  

را بـه مشـاهده تعلـیم و    مفهوم برنامه درسی پنهان در این نهفته است که پژوهشگران 
تربیت، تدریس وآموزش مدرسه به منزله متنی که باید تفسیر یا معانی پنهان آشـکار  

برنامه درسی پنهان نه درجایی نوشته شده و نه هیچ معلمـی آن   .گردد، فرامی خواند
آن را آمـوزش   ،باتمام خصوصیاتش ،بلکه محیط آموزشی مدرسه. دهد را درس می

انـد، یـا برنامـه     اینکه معلمان مدرسه تا چه اندازه متبحر و شایسته صرفنظر از. دهد می
اتفاقا در معـرض چیـزي قـرار     ،ندانش آموزا درسی تا چه حد پیشرفت کرده است،

آنهـا، بـه مرورتحـت تـأثیر     . گیرند که هیچ گاه سخنی از آن در میان نبوده اسـت  می
، و نگـرش خاصـی   رویکرد خاصـی نسـبت بـه زنـدگی      برنامه درسی پنهان مدرسه،

  .کنند نسبت به تحصیل و یادگیري پیدا می
برنامـه درسـی   «بسـیار دشـوار تـر از اصـطالح     » برنامـه ي درسـی پنهـان   «تعریف 

زیـرا تجربیـات   . اسـت » پنهان«این به دلیل پیچیدگی تعریف اصطالح . است» رسمی
 وهمچنـین بـا تغییـرات تـدریجی    . ویادگیري دانش آموزان با یکـدیگر تفـاوت دارد  

  . باورها و دانش هر اجتماع، دائما در حال تغییر است
دانش آموزان معموالبه طورمستقیم به برنامه هاي درسی پنهان پاسخ نمـی دهنـد   
بلکه آنان از طریق تفسـیرهاي خـود و ادراکـات واعمالشـان در چـارچوب تجـارب       

                                                           
1. Explicit Curriculum 
2. Null Curriculum 
3. Hidden Curriculum 
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  یــادگیري خــود معنــا مــی کننــد، و بــر اســاس آن چــارچوب برنامــه درســی پنهــان  
  .ی سازندرا م

برنامه درسی پنهان، به عبور موفقیت آمیز از مانع برنامه درسـی رسـمی یـا طـرح     
به عبارت دیگـر، برنامـه درسـی پنهـان بحثـی از فراینـد آموزشـی        . ریزي شده است

مدرسه است که به سادگی قابل درك نیست، ولی بخشی از آن چه را که فرا گرفته 
در ابعـاد مختلـف در محـیط هـاي اطـراف      این برنامه هـا  . می شود، تشکیل می دهد

همانند خانواده، جامعه، بازار، تلویزیـون، رادیـو، اینترنـت، مدرسـه، سـینما، کـالس       
درس، ورزشگاهها و پارکها بر روي فرایند یادگیري دانش آموزان به ضرورت غیـر  

 .رسمی تأثیر می گذارند

ه عنـوان مثـال؛ در   ب. برنامه درسی پنهان، اصوال مربوط به  ساختار آموزشی است
اولین مؤلفـه آن کـه آشـکار سـازي همـین      . سخن گفتن دو مؤلفه در هم تنیده است

ایـن هـا بـه    . کلماتی است که از جنس اسم و فعل و حرف است که بیـان مـی شـود   
اما یک چیز دیگري وجود دارد که . خودي خود معنا ندارند و یا ال اقل مبهم هستند

کـه آن را  . ، آن سـاختار جملـه ونحـو بیـان اسـت     همین کلمات را معنادار مـی کنـد  
توجه ما معموال به خود کلمات، و کمتر معطوف به نحو آن باشـد،  . معنادار می کند

بدین صورت حاشیه هاي یک کالم، سـاختار  . در آن صورت پنهان قلمداد می شود
  ). 105-106صص 1387اسکندري، . ( مفهوم برنامه درسی پنهان را تشکیل می دهد

ن تردید یکی از مؤلفه هاي بسیار مهم در رفتار انضـباطی دانـش آمـوزان در    بدو
دانش آموزان از طریق برنامه هاي درسـی و بـه   . مدرسه، برنامه ي درسی پنهان است

ویژه برنامه درسی پنهان با انواع دانش علمی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادي و سیاسی 
ن احتــرام، صــداقت، ســعه صــدر، و مهارتهــا و نگــرش هــاي مختلفــی همچــو. . . و 

همدردي، وطن پرستی، تعهـد و مسـئولیت پـذیري، توجـه بـه نفـع عمـوم، برابـري،         
آنهـا همچنـین مـی تواننـد دانـش،      . رعایت قانون و مقررات و غیره آشنا مـی شـوند  

مهارت ها، مفاهیم و نگرش هایی را فرا بگیرند که براي پرورش آنهـا خطـر آفـرین    
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    ).1385فتحی واجارگاه، واحده چوکده، سکینه،(گردد   بوده و تهدید محسوب می
ــباطی            ــار انض ــی در رفت ــش مهم ــد، نق ــی توان ــان م ــی پنه ــه درس ــابراین برنام   بن

پژوهش حاضر درپی شناسایی و بررسی نقـش  . دانش آموزان در مدرسه داشته باشد
ائـه  و اهمیت برنامه درسی پنهان در رفتار انضـباطی دانـش آمـوزان از یـک سـو و ار     

  .راهکارهایی جهت بهبود و اصالح آنها تالش می کند
  

 :پیشینه برنامه ي درسی پنهان و مبانی نظري پژوهش
برنامه درسی پنهان را چنین  ،، در دایرة المعارف برنامه درسی1) 1991( واالنس 

  برنامه ي درسی پنهان بـه عملکـرد هـا  و نتـایج آموزشـی اطـالق       «: تعریف می کند 
ا وجود آشکار نبودن در رهنمودهـاي برنامـه درسـی یـا سیاسـت هـاي       می شود که ب

بیشـتر آثـار مربـوط    . آموزش و پرورش،  بخش حتمی و موثر تجربه تحصیلی است 
طـرز تلقـی هـا و مهارتهـایی      ،هنجارهـا  ،به برنامه درسی پنهان به ارزش ها، تمایالت

در چنـد  .  ی آموزنـد پرداخته اند که دانش آموزان آن ها را مستقل از مواد درسی مـ 
  دهه اخیر برنامـه ي درسـی پنهـان نقـش محـوري ویـژه اي در مطالعـات مربـوط بـه         

  ). 1374قورچیان،(برنامه ریزي درسی داشته است 
  :سه بعد مهم از مفهوم برنامه درسی پنهان را ارائه می دهد  2الیزابت و االنس

. مـی شـود   برنامه درسی پنهان به بافت و زمینـه آمـوزش مدرسـه اي مربـوط     -1
واحد تعامل معلم و شاگرد، ساختار کالس درس، الگوي کلـی سـازماندهی   
  برنامه آموزشی به منزله مدل کوچک شده نظام ارزشی اجتماعی به این بعـد 

  .اشاره دارد 
برنامه درسی پنهان می تواند شماري از فرایندهاي عمل را ایجاد کند کـه در   -2

فراینـدهاي اکتسـاب ارزش هـا،    . مدرسه یا از طریق مدرسه قابل اعمال است
                                                           

1 .valance 
2. wallance, Elizabeth 
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اجتماعی شدن، حفظ و نگهداري سـاختار و طبقـه اجتمـاعی و اقتصـادي در     
 .این بعد قرار می گیرند

برنامه درسی پنهان هم از سویی درجات متفـاوتی از سـمت و سـوي پنهـان       -3
بودن و عمق آن را می تواند در بر داشته باشد و هم از دیگر سو در دامنه اي 

اتفاقی و ناخواسته در برنامه تا نتایج در هم تنیده و عمیـق کـه بـر     از یک امر
 .خاسته از کنش تاریخی و اجتماعی تعلیم و تربیت است، قرار می گیرد

فیلیپ جکسون سه مؤلفه غیر آکادمیک را در زنـدگی آموزشـگاهی شناسـایی      
قـدرت، شـلوغی و شایسـتگی از طریــق برنامـه پنهـان آموختـه مـی شــود        : مـی کنـد  

  ).29ص 1387اسکندري، (
  :ازجمله تحقیقات صورت گرفته در این زمینه

در پژوهشی به بررسی رشد اخالقی دانش آمـوزان و رابطـه آن   ) 1375(کدیور  
در ایـن  . با جو سازمانی مدرسه و نحوه تعامل معلم و دانـش آمـوزان پرداختـه اسـت    

با جوهاي بـاز و   معلوم شد که مدارس. تحقیق که در مدرسه راهنمایی انجام گرفت
خودگردان زمینه مساعدتري براي رشد قضاوت هاي اخالقی دانش آمـوزان فـراهم   

هم چنین نحوه تعامل دانش آموزان به عنوان عامـل بسـیار مـؤثر در رشـد     . می آورد
  .قضاوت هاي اخالقی دانش آموز شناخته شد

  : علل بی انضباطی را چنین بیان می کند) 1375(گودرزي 
بـه طـور کلـی بشـر آزادي خـواه اسـت، چنـان چـه         : نترل شـدید انزجار از ک -1

خصوصا در سنین پایین آزادي جسمی و فکري به شاگرد ندهیم، بـی شـک   
در آموزشـگاه  . مشکالت بزرگی براي انضباط و نظم کالس ایجاد کرده ایم

باید تفریحات الزم و دل پذیر را معمول دارند تا شاگرد به آنها خوي بگیرد 
 . قات بیکاري به بهترین وجه روزگار را بگذارنددر ایام و او

مدیر مدرسه که سر وقـت بـه   :  نامرتب بودن مدیر، معلم و کارکنان مدارس -2
مدرسه نیاید نمی تواند انتظار داشته باشد که معلمین سر وقت حاضر شـوند،  
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در نتیجه کالسی که بدون معلم باشـد دانـش آمـوزان مـزاحم کـالس درس      
 .زشگاه را به هم می زننددیگر شده،  نظم آمو

معلمی کـه ضـعف الـنفس    :  عدم شخصیت و ضعف در روش تدریس معلم -3
باشد و شخصیت الزم براي رهبـري و یـاد دادن نداشـته باشـد و یـا ایـن کـه        
روش تدریس مواد درسی را طبق اصول آموزشـی ندانـد، بیشـتر از دیگـران     

 .با مشکالت انضباطی روبه رو خواهد شد

 .مورد توجه و محبت دیگران واقع شدن میل زیادي براي  -4

عدم عالقه ي دانش آموز به درس معلم کـه موجـب عـدم یـادگیري دانـش       -5
آموز شده، و این خود عامل تحریـک دانـش آمـوز بـه بـی انضـباطی اسـت        

  ).388 نوروزي،(
روحیـه علمـی، بـا رویکـرد     : پژوهشی در یادگیري هـاي ضـمنی مدرسـه؛ مـورد    

در این پژوهش به منظور مفهوم سـازي و تشـخیص   . جامعه شناختی انجام شده است
ابعاد جامعه شناختی برنامه درسی پنهان از رویکـرد تعـاملی کـنش و نظریـه تحلیلـی      

پژوهش با بهره گیري از روش هـاي کیفـی،   . نظام کنش پارسونز استفاده شده است
نمونه دولتی، عـادي  (مشاهده و مصاحبه هاي عمقی و گروهی در مدارس راهنمایی 

. در شهر تبریـز انجـام گرفتـه اسـت     82-83دخترانه در سال تحصیلی ) و غیر انتفاعی
یافته هاي تحقیق نشان می دهنـد کـه دانـش آمـوزان طـی یادگیریهـاي مدرسـه اي،        
برنامه هاي درسی پنهانی را نیز فـرا مـی گیرنـد کـه در جهـت مخـالف مولفـه هـاي         

روحیـه تقلیـد و اطاعـت در برابـر     روحیه علمی قرار دارند، از جمله، ایجاد و تقویت 
نوآوري، کنجکاوي و خالقیـت، ایجـاد و تقویـت روحیـه انفعـال و تـرس بـه جـاي         
پرسشگري و نقادي، ایجاد رقابت منفی براي نمره به جاي مشـارکت  کـار گروهـی    

 ).1386حداد علوي، رودابه، عبداللهی، احمد، احمدي، امید علی،(

بـا عنـوان؛ بررسـی پیامـد هـاي       1382ال در مطالعه اي که توسط علیخانی در سـ 
در محـیط اجتمـاعی مـدارس دوره متوسـطه شـهر      ) برنامه درسی پنهـان ( قصد نشده 
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اصفهان و ارائه راهکارهایی براي کاهش پیامد هاي منفی آن، انجام پـذیرفت، ابتـدا   
  . با اسـتفاده از پرسشـنامه و شـیوه کمـی، جـو اجتمـاعی مـورد مطالعـه قـرار گرفـت          

  : یافته هاي پژوهشی از پیامـدهاي قصـد نشـده مـدارس داراي جـو بسـته       عمده ترین
افزایش روحیه اطاعت پذیري، تقلیـد و پیـروي محـض و کـاهش روحیـه تفکـر        -1

تقویت تمایل دانش آموزان به انجـام فعالیـت انفـرادي و نگـرش منفـی       -2انتقادي؛ 
انش آمـوزان  کاهش میزان اعتماد و عزت نفس د -3نسبت به فعالیت هاي گروهی؛ 

و تقویت احساس خود پنداره منفی در آنهـا، همچنـین دارا بـودن روحیـه اطاعـت و      
انقیاد وتکالیف انفرادي در پسران بیش از دختران و میـزان کـاهش عـزت نفـس در     

  ). 1386بیجندي،(دختران بیش از پسران گزارش شده است  
.  هان مـی تـوان یافـت   پورتلی، مفاهیم گوناگونی را در پیشینه برنامه ي درسی  پن

 ).1380به نقل ازسعیدي رضوانی، (به چهار دسته زیر تقسیم نموده است 

  .ها و انتظارات غیر رسمی یا پنهان مورد انتظار پیام) الف
  .ها یا نتایج یادگیري قصد نشده پیام) ب
  .هاي غیر صریح و ضمنی ناشی از ساختار مدرسه پیام) ج
  .شود ان ایجاد میآموز اي که توسط دانش برنامه) د

درپژوهشی تحت عنوان برنامه درسی پنهان در آموزش عالی در  1)2000(آهوال 
نفر دانشـجوي رشـته هـاي پزشـکی ـ تربیـت        280دانشگاه تارکاي فنالند و بر روي 

دانشجویان عمـال در دانشـگاه   «معلم ـ و علوم اجتماعی  به بررسی این سوال مهم که  
این پـژوهش  . پرداخت» ادگیري ها صورت می گیردچه می آموزند و چگونه این ی

به وسیله پرسش نامه باز پاسخ، مصاحبه و مشاهده در سه زمینه تخصصی متفاوت بـر  
  : روي دانشجویان انجام گرفت و یافته هاي زیر حاصل گردید

دانشجویان براي موفقیت در دانشـگاه مجبـور هسـتند ضـوابط فرهنگـی غیـر        -1
  .ات بازي آکادمیک را یاد بگیرندرسمی زندگی آکادمیک و مقرر

                                                           
1 . Ahola 
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  .فضاي کنونی آموزش عالی، پیشرفت تحصیلی و رقابت بسیار مهم است -2
دانشــجویان بایــد یــاد بگیرنــد بــین اهــداف یــادگیري و اهــداف عملکــردي  -3

  .تفکیک قائل شوند
قدرت تخصصی، خود کنترلی و جهت گیري علمی تحقیقی در دانشگاه از   -4

تحقیات نشان داده است که افـراد بـر جسـته    . اهمیت زیادي بر خوردار است
به ندرت از مدرسه و معلمانش به عنوان عامـل مـؤثر در رشـد توانـائی هـا و      

عالوه بر آن گزارش نمود که دانشجویان بـه جـاي   . خالقیتشان یاد نموده اند
ق              دست یـافتن بـه ارزشـهاي واالتـر انسـانی، تملـق ـ سـلطه پـذیري ـ و تفـو

اشـاره  ) پنهان(ند به اثربخشی این نوع از برنامه درسی جنسیتی را یاد می گیر
و قواعـد بـازي را بـه    ) تفـوق مردانـه  (نموده و ایجاد نگاههاي برتـر جنسـیتی   

مهـرام، بهـروز،   (عنوان یادگیري هاي پنهان در دانشـجویان عنـوان مـی دارد    
  ).1385ساکتی، پرویز، 

برنامـه هـاي    چهـار نگـرش کلـی اختیـار شـده را بـراي درك      ) 1378(قورچیان 
بـه   1در جدول شـماره  . درسی پنهان در مطالعات مرتبط با این حوزه مطرح می کند

عنوان چهارچوب نظري، تقسیم بندي ایشـان بـراي مطالعـه برنامـه درسـی پنهـان بـه        
  :تفکیک آمده است

  

  درك برنامه هاي درسی پنهان :1جدول شماره 
نظریه پردازان 

  و محققان
نوع نگرش 

  و نظریه
اي روش ه

  تحقیق
  تبیین ماهیت

  برنامه درسی مستتر 

فیلیپ 
  جکسون

کار غیر 
  نظري

مشاهده و 
  توصیف

عناصرقدرت، جمعیت و تشویق به عنوان 
مکانیسم هاي قدرتمند موجبات انتقال ارزش ها 

  .و اعتقادات را به شاگردان فراهم می سازند

رابرت دري 
  بین

نظریه 
  عملکردي

تجزیه و 
تحلیل     

  نظري

شاگردان را براي شرکت فعال در جامعه مدارس 
ي بزرگساالن آماده می کند و به آنان هنجارهاي 

استقالل، موفقیت، عمومی بودن و متمایز از 
  .دیگران بودن را می آموزد
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ساموئل بولس 
و هنري 
  جنتیس

نظریه 
  انطباق

تجزیه و 
تحلیل 
  نظري

شاگردان از طریق تجربیات روزآمد در مدارس 
تماعی، نظم و ترتیب در کار، مفهوم طبقات اج

مشروعیت سلسله مراتب و از دست دادن کنترل 
  .بر روي کار خود را یاد می گیرند

مایکل اپل و 
  هنري جیرو

نظریه 
  مقاومت

روش 
  انتقادي

تعیین مجدد شاگردان از امور یک امر اساسی 
تلقی می گردد ومدارس از قابلیت ایجاد 

انتقال مقاومت، اکتساب قدرت، درك و خلق و 
مفاهیم و ارزش ها با عنایت به نظام کل جامعه 

  .برخوردار می باشند
  

  

انجـام شـده    1)1969(همچنین مطالعه اي در خصوص جو کالس توسط گالسر 
است این محقق پیشنهاد می کند؛ که در آن محیط هایی که دانش آموزان به عنـوان  

ی و شخصـی بـراي آنهـا    افراد توانا پذیرفته می شوند و مدارس، محیط هـاي صـمیم  
گـاي آر، ترجمـه شـهی    (فراهم می کنند، مسایل انضباطی به حداقل خواهـد رسـید   

  ).1375ییالق
ــیچ    ضــمن کنــدوگاو در خصــلتهاي مدرســه، برنامــه درســی  2)1971(ایــوان ایل

  بـه نظـر او در مدرسـه، بسـیاري چیزهـا آموختـه      . پنهان را مورد تأکید قرار می دهد 
  بـا خصـلت تـأدبیی و   . رسـمی دروس، هـیچ ربطـی ندارنـد     می شوند که با محتواي 
  نظـم دهــی سـاختار و مقــرراتش، پـذیرش بــی تمییـز و چشــم بسـته نظــم اجتمــاعی       

ایـن دروس، آگاهانـه تعلـیم داده نمـی شـود، رویـه هـا و        . موجود را تلقین می کنـد 
  برنامه درسـی پنهـان بـه کـودك مـی آمـوزد کـه       . سازمان مدرسه متضمن آن است

ــش آنهــ   ــد و      نق ــخیص دهن ــود را تش ــت خ ــه موقعی ــت ک ــن اس ــدگی، ای   ا در زن
  3.با آن بسازند

                                                           
1 .Glather 
2. Illich 
3. http://daneshnameh.roshd.ir 
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. ، کارکرد اصلی آن را کنترل و نظارت اجتمـاعی مـی داننـد   1)1971(گین تیس 
  طبقـه اجتمـاعی دانـش آمـوزان     2مدرسه از طریق برنامه درسی پنهان به بـاز آفرینـی  

جتمـاعی آینـده شـان    می پردازد و آنها را به طور ضـمنی بـراي پـذیرش موقعیـت ا     
ــی ســازد  ــاده م ــر    . آم ــان، یــک ام ــه درســی پنه ــیس، برنام ــولزوگین ت ــده ب ــه عقی   ب

  3.مسئولیت آن، جداسازي طبقاتی است. اقتصادي دارد –سیاسی 
  در تحقیــق خـود بــه ایـن نتیجـه رســیدند کـه مــدارس     ) 1975(وسـاوکر   4فریـزر 

بسـیاري  . قل مـی کننـد  پیام هاي پنهان متفاوتی را مورد جنسیت بر دانش آموزان منت
  در تحقیقـات بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه هنجارهــا ارزش هــا، انتظــارات و تجــارب 
مدرسه اي اعتقـادات نادرسـت جنسـی را تقویـت نمـوده و برنامـه درسـی پنهـان در         
  جهت تقویـت روابـط مـد سـاالنه و محـدود نمـودن تجـارب آموزشـی زنـان عمـل          

  ).1383نقل از، علیخانی،(می نماید 
تحقیقی در رابطه با محـیط فیزیکـی کـالس، و تـأثیر آن     ) 1981(رنتزن شري آه

در ایـن تحقیـق شـقوق مختلـف شـیوه هـاي       . روي مسایل انضباطی انجام داده است
انضباطی سنتی وتکنیک هاي جدید انضباطی در مورد گروه آزمایشی و گواه مورد 

ن آور اسـت و  نتایج نشان داد که انضباط خشک و اجباري زیـا . بررسی قرار گرفت
در حالی که دانش آموزانی کـه  . مسایل و مشکالت دانش آموزان را شدید می کند

ــد و خــودرا مســئول کارهــاي خــود    ــین خــود بودن ــرار کننــده نظــم در ب   خــود، برق
می دانسته وبا اراده خود انضباط را به وجود آورده بودند نتیجـه اي معقوالنـه تـري     

ان داد که مشخصات داخلی مکان کالس مثل هم چنین نتایج تحقیق نش. داشته است
بلندي سقف، مساحت کالس و مساحت متعلق بـه هـر فـرد در کـالس، بـر انضـباط       

                                                           
1. Gintis 
2  Reproduction  
3. http://daneshnameh.Roshd.ir 
4 .Frazer 
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هر قدر فضاي کالس بیشتر باشد، مشکالت انضـباطی  . دانش آموزان، اثر می گذارد
ــد      ــد ش ــل خواه ــه حاص ــیط مدرس ــتري از مح ــایت بیش ــود و رض ــد ب ــر خواه  کمت

  ). 1379جباري، (
پس از بررسی تحقیقات انجـام شـده در زمینـه ي برنامـه     ) 1985(دن دیوید گور

در دوره اول سـه رونـد کلـی را    . درسی پنهان آن را به دو دوره تقسیم نمـوده اسـت  
  :برنامه درسی پنهان به عنوان: مشخص می نماید، که عبارتند از

ــف ــه) ال ــک و     : نتیج ــاي آکادمی ــروه یادگیریه ــه دوگ ــه ب ــاي مدرس یادگیریه
اي غیر آکادمیک تقسیم می شود، نقطه اشتراك همه این تعـاریف در ایـن   یادگیریه

ارزشها، تمـایالت، نگرشـها   : دیدگاه این است که یادگیریهاي غیر آکادمیک شامل
  .و مهارتهاي اجتماعی به برنامه درسی پنهان مربوط می شود

بـل  شیوه هاي انتقـال پیـام در برنامـه درسـی آشـکار، آگاهانـه و از ق      : فرایند) ب
طراحی شده است، و در برنامه درسی پنهان انتقال پیـام وتـأثیر نفـوذ آن، ناآگاهانـه،     

  .قصد نشده و غیر عمدي است
» اجتمـاعی «و »فیزیکـی «، »شـناختی «در این مبحث بـه محـیط   : زمینه یا محیط) ج

  .مدرسه اشاره می شود که هر کدام با یک برنامه درسی پنهان همراه است
پنهان محیط اجتماعی را در مقایسه بـا یادگیریهـاي پنهـان    گوردون یادگیریهاي 

 محیط شـناختی و فیزیکـی و همچنـین یادگیرییهـاي برنامـه درسـی آشـکار مـؤثرتر        

  .می داند 
ــه موضــوع نگــاه کــرده و آن را     ــادي ب ــدي انتق ــا دی در دوره دوم پژهشــگران ب

  :نقدکرده اند
ــا یکــدیگر همــه منتقــدان، علــی رغــم تفاوتهایشــان، درپــذیرش یــک اندیشــ  ه ب
ایـن مـتن در   . مشترکند و آن این که برنامه درسی پنهان، یک مـتن اجتمـاعی اسـت   

شـاید مهـم تـرین اثـر     . صورتی معنی دار می گردد که آن را بخوانیم و تفسیر کنـیم 
مفهوم برنامه درسی پنهان در این نهفته است که محققان به مشـاهده تعلـیم وتربیـت،    
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یعنی به منزله متنی که بایـد تفسـیر شـود، یـا     (تیک تدریس و آموزش به شیوه هرمون
تنها با نگـاه غیـر اثبـاتی، کیفـی و     . ترغیب می گردند) معانی پنهان آن آشکار گردد

تفسیري به برنامه درسی پنهان، تحقیق و پژوهش درباره رشد، پیشـرفت و بهبـود آن   
  ).1383علیخانی،(امکان پذیر خواهد بود 

سـاله،   7-14دانش آموز چینی 2432الت رفتاري مسایل و مشک) 1989(در سال 
توسط یوفینگ، شین ریدکان گو مورد سوال و ارزیابی قـرار گرفـت، از کـل افـراد     

در صـد داراي اخـتالالت    62درصد، داراي رفتار ضد اجتماعی و  4/7مورد مطالعه 
عصبی بودند، مشکالت رفتاري پسران بیشتر از دختران بود و بیشـتر رفتارهـاي ضـد    

دانـش  . تماعی، تکرار مسایل رفتاري در موقعیت هاي اجتماعی مختلف متغیر بوداج
آموزان خانواده هاي متمرد و همچنین خانواده هایی کـه داراي یـک فرزنـد بودنـد،     
 .مسایل و مشـکالت رفتـاري بیشـتري نسـبت بـه دیگـردانش آمـوزان بـروزداده انـد         

بـروز مشـکالت و اخـتالالت     نتایج تحقیق نشان داد که ساخت و بافت خـانواده در  
ــذارد     ــی گـ ــوزان اثرمـ ــش آمـ ــاري دانـ ــز (رفتـ ــون1گتزلـ ــل1962، 2وجکسـ  نقـ

  ).1388از نوروزي، 
تحقیقی در رابطه بـا انضـباط در دانـش آمـوزان مـدارس ابتـدایی        1990در سال 

ــه اســت    در ایــن تحقیــق دو . توســط مــک نامــارا و جــولی در آمریکــا انجــام گرفت

یکـدیگر کـه از نظـر خصوصـیاتی ماننـد؛ سـن، طبقـه         گروه پانزده نفري همسـان بـا  
اجتماعی، میزان سواد، میـزان هـوش و غیـره، برابـر بودنـد، انتخـاب نمودنـد گـروه         
ــب معلــم قــرار گرفتنــد ولــی   آزمــایش در معــرض کنتــرل و انضــباط شــدید از جان

گروه گواه خودشان کنترل کالس را بـه عهـده گرفتنـد، در پایـان دوره آزمـایش،       
 تـار دو گـروه بـا یکـدیگر مقایسـه گردیـد و مطالعـه نشـان داد کـه رعایـت          تغییر رف

                                                           
1. Goetzelz 
2 . Jackson 
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 مسایل انضباطی از سوي گروه گواه نسـبت بـه گـروه آزمایشـی بیشـتر بـوده اسـت       

  ).1388نوروزي،(
نمونه اي از پژوهش هاي انجام شـده در حـوزه برنامـه    ) 1995(1پژوهش کاروالو

مطالعـه ي میـدانی ارزش هـاي    وي با اسـتفاده از روش کیفـی و   . درسی پنهان است
موجود در برنامه درسی پنهان گروهی از دانش آموزان کالس هفتم را مورد مطالعه 

  : پرسش هاي او از دانش آموزان  عبارت بودند از. قرار داد
 ارزش هاي بیان نشده موجود در مدرسه کدام اند ؟  -1

 اولویت بندي این ارزش ها چگونه است؟ -2

  ا منفی؟این ارزش ها مثبت اند ی -3
 آیا این ارزش ها شکلی از باز تولید فرهنگی را می نمایانند؟ -4

 اگر چنین است این ارزشها چگونه باز آفرینی می شوند؟ -5

یافته هاي این تحقیـق نشـان داد کـه یـک بـاز آفرینـی ارزشـی از طریـق برنامـه           
درسی پنهان وجود دارد که گرایش آن نسبت به ارزش هاي منفـی یـا غیـر ارزشـی     

ه نه فقط دانش آموزان به آن تداوم می بخشند، بلکـه بـه طـور نـاخود آگـاه      است ک
کادر مدرسه آن را پرورش می دهد؛ نـابرابر هـاي اجتمـاعی بخـش جـدا نشـدنی و       

همچنـین  . ذاتی مدرسه است که معلمان و مدیریت مدرسه آن را تقویـت مـی کننـد   
مواقـع جـدي    جنبه هاي ارزش منفی و قوي دیگر نیز کشف شـد کـه ایـن جنبـه هـا     

  ).1380رضوانی، (تربیت در حیطه ي ارزش ها هستند 
تـأثیراتی کـه   : زنـدگی هـا و باورهـا   «در پژوهشی با عنوان ) 1997(2رومانوسکی

به بررسی این مسأله پرداخته اسـت  » برنامه ي درسی تاریخ آمریکا را شامل می شود
سـاس فعالیـت   که چگونه دیدگاههاي فـردي معلمـان و عقایـد آن هـا بـه منزلـه ي ا      
نتایج پـژوهش  . کالسی و تصمیم گیري در فرایند برنامه ریزي درسی عمل می کند

                                                           
1. Carvallo 
2. Romanowski 
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آن هـا  . حاکی از آن است که معلمان انتقال دهنـدگان منفعـل دانـش تـاریخ نیسـتند     
  .تجارب، باورها، نگرش ها و جهان بینی خود را به کالس درس می آورند

قـادات و نگـرش هـا، رفتارهـا و     برنامـه درسـی پنهـان دانـش، اعت    ) 2000( 1دکله
قوانینی را شامل می شود کـه دانـش آمـوزان هـم بـه صـورت قصـد شـده و هـم بـه           

  . صورت قصد نشده در خود درونی می کنند
برنامه ي درسی پنهان همـه ي عقایـدي را شـامل مـی شـود کـه       ) 2000( 2هبرت

ه موجـود در  دانش آموز به طور منفعل، مستقیماً از محیط و چیزهاي زنده و غیرزنـد 
  .اطراف خود می آموزد

نژاد پرستی، طبقه گرایی و ترس از مشکالت براي کارهـا و   3)2002(مارگو لیز 
  .رسیدگی کردن روزانه دانشگاه ها و مدارس را جزء برنامه درسی پنهان می داند

برنامه درسی پنهان را در قالب پیام هـاي ضـمنی موجـود     4)2000(آسبروکس   
تعریـف نمـوده کـه اگرچـه نانوشـته اسـت، لـیکن         اکن آموزشیامدر جو اجتماعی 

وي ایـن نـوع برنامـه را بدنـه دانشـی مـی دانـد کـه         . شود توسط همگان دریافت می
محـیط   «، هضـم نمـوده و   آموزشییادگیرنده ها از طریق حضور هر روزه در محیط 

  .را ایجاد می نماید »یادگیري
خود که به بررسی موضوع هاي  در گزارش پژوهشی) 2008( 5مارلو و مین هیرا

کلیدي برنامه درسی پرداختند به این مطلب اشـاره کردنـد کـه مـدیران مـدارس بـه       
ــی       ــه درس ــأثیر را در برنام ــترین ت ــدارس بیش ــازان م ــگ س ــران و فرهن ــوان رهب   عن

  .پنهان دارند

                                                           
1. Dekle 
2. Hubert 
3. Margolis 
4. Ausbrooks 
5. Marlow& Minehira 
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تحقیقی در رابطـه بـا بـاز نمـود رفتـار نامتناسـب دانـش آمـوزان،          2010در سال 
در ایالـت  . ر ایالت اهایو، توسط نولتی می یر انجـام شـده اسـت   مدارس خصوصی د

اخـراج و سـایر   ) انفصـال از خـدمت  (متحده آمریکا میزان کاربرد این نـوع انضـباط   
. اقدامات انضباطی که منجر به بیرون کردن فرد از محیط معمول آموزشی مـی شـود  

ي تأیید کننده ایـن  نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل چند متغیره معیارهاي تکرار
امر می باشـند کـه دانـش آمـوزان آمریکـائی آفریقـائی االصـل بـه عنـوان بیشـترین           

  1).2010نولتی می یر،. ( دریافت کنندگان انضباط بازدارنده مطرح می باشند
دال اشاره می کند مدرسه عالوه بر محتـواي آموزشـی کـه در برنامـه     . اي.دابلیو

 مان بوروکراتیـک و دیـوان سـاالر مدرسـه و    رسمی ارائـه مـی کنـد، از طریـق سـاز     

ــب هــا و ارتباطــات اجتمــاعی درون مدرســه اي، برنامــه ي   پنهــان را ) درســی(ترتی
به همین ترتیب، جان گر چنین بیان می کند، برنامـه ي درسـی   . سازماندهی می کند

ضـمنی و پنهـان بـه آموزشـهایی مربـوط مــی گـردد کـه از طریـق برنامـه آشــکار و          
ــ  ــام ه ــین پی ــانی،   همچن ــط انس ــوع رواب ــادگیري و ن ــه فیزیکــی ی  ایی کــه از مجموع

. سیاسی، تاریخی و اجتمـاعی بـه محـیط آموزشـی ارسـال مـی شـود، مربـوط اسـت         
  ).30ص 1387اسکندري، (

از مجموع، مطالعه نظریات و تعاریف ارائه شده از مفهوم برنامه درسـی پنهـان و   
نـد کـه در ایـن پـژوهش هـا      پیشینه تحقیقات انجام شده در این زمینه مشخص می ک

مبناي تعاریف برنامه ي . زندگی آموزشگاهی با تمام ابعاد آن مورد توجه بوده است
که در دل برنامـه درسـی رسـمی    . درسی پنهان متأثر از برنامه درسی آشکارمی باشد

  :از جمله نکات ذیل قابل ذکر است. نمی گنجند
تلویحی، مفهـوم برنامـه ي   همه تعاریف از دیدگاه مفهومی به طور مستقیم یا  -1

بـر  . درسی پنهان را در مقابل مفهوم برنامـه ي درسـی آشـکار قـرار داده انـد     
                                                           

1  . Noltemeyer 
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که نقشی براي رسیدن به هـدف مشـخص و   ( خالف برنامه ي درسی آشکار
هدف برنامه ي درسی پنهان یا بهتر بگوییم نتیجـه اي آن و  ) اعالم شده است

 .خص نیستنیز فرایند رسیدن به هدف، اعالم شده و مش

همه به ویژه از بعد نتیجه گیري بـه عنصـر یـادگیري تکیـه کـرده انـد، یعنـی         -2
برنامه ي درسی پنهان را یادگیري چیزهایی غیر از اهـداف تصـریح و اعـالم    

برخی مستقیما از اصطالح یادگیري ارزش ها و برخی دیگر، . شده می دانند
  .از اصطالح ارزش ها و نگرش ها بهره گرفته اند 

 . هر کدام به بعدي از برنامه ي درسی پنهان پرداخته اند ،ش هاي گوناگونپژوه
  پــژوهش حاضــر در پــی شــناخت برنامــه ي درســی پنهــان در بعــد رفتــار انضــباطی  

  :بر این اساس سواالت زیرمد نظر پژوهش حاضر قرار گرفته است. دانش آموزان است
دانـش آمـوزان در    مدرسه و رفتارانضـباطی  به چه میزان بین ساختار فیزیکی -1

 مدرسه رابطه وجود دارد ؟ 

به چه میزان بین جو اجتماعی مدرسـه  و رفتـار انضـباطی دانـش آمـوزان در       -2
 مدرسه رابطه وجود دارد ؟

آیا بین روابط موجود در مدرسه و رفتار انضباطی دانش آموزان در مدرسـه    -3
 رابطه وجود دارد؟

درسـه بــر رفتـار انضــباطی    تاچـه انـدازه فنــاوري اطالعـات و ارتباطــات در م    -4
  دانش آموزان تأثیر گذار است؟

ــ -5 ــباطی     ت ــار انض ــر رفت ــه ب ــه در مدرس ــویق و تنبی ــم تش ــزان  مکانیس ــه می   ا چ
  دانش آموزان مؤثر است؟

  

 :روش شناسی پژوهش
. همبسـتگی اسـت   -این پژوهش با توجه به سواالت مطرح شده، از نوع توصیفی

قـاطع راهنمــایی دخترانـه شهرســتان   جامعـه آمـاري پــژوهش را مـدیران و معلمــان م   
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نفر بـوده کـه    140که حجم جامعه آماري آن. است 88-89خلخال در سال تحصیلی
نفـر کـاهش و    120با توجه به افت بیست نفري آزمودنی ها در عمل حجم نمونه بـه  

و کلیه تحلیل هاي آماري روي همـین گـروه   . به روش سرشماري انتخاب گردیدند
 .انجام گردید

 :د آوري داده هاابزارگر
مطالعات کتابخانه اي و پرسش نامـه محقـق سـاخته در طیـف     در این پژوهش از 

به منظور تعیین روایـی پرسشـنامه از نظـرات متخصصـان     . لیکرت استفاده شده است
و بــراي ســنجش پایــایی ابزارهــاي پــژوهش از ضــریب الفــاي . اســتفاده شــده اســت

اسـتفاده   SPSSجهت محاسبه ضریب آلفا از نرم افـزار . کرونباخ استفاده شده است
  شـــد کـــه مقـــدار پایـــایی پرسشـــنامه برنامـــه درســـی پنهـــان و رفتـــار انضـــباطی  

بدسـت آمـد و مشـخص گردیـد کـه پرسشـنامه از اعتبـار الزم         91/0 دانش آموزان
  .است برخوردار

 

  :یافته هاي پژوهش
  

  

 توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سابقه تدریس.  2جدول

  درصد فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی مطلق  گروههاي سنی  ردیف

1  5 - 0  23  29/21 21.29 

2  10 - 6  17 15.74 03/37 

3  15 -11  27  25 03/52 

4  20 - 16  20 51/18 54/80 

5  25 - 21  5  6/4 14/85 

6  30 - 26 16 81/14 95/99 

 100.0 100.0 108  جمع
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درصـد از پاسـخگویان     54/80تجزیه و تحلیل داده هاي فوق نشان می دهد که 
ــر  ــاالي     15زی ــه ب ــدریس و بقی ــابقه ت ــال س ــاالترین     10س ــد، ب ــابقه  دارن ــال س   س

ــنی   ــروه س ــه گ ــوط ب ــدریس مرب ــابقه ت ــه  26-30س ــال ک ــد 95/99س   .درصــد بودن
ــنی        ــروه س ــه گ ــوط ب ــابقه مرب ــرین س ــمناً کمت ــه   0-5ض ــال ک ــد 29/21س   درص

  .می باشد 
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 ع پاسخگویان بر حسب سابقه مدیریتتوزی. 3جدول

  فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی نسبی  فراوانی 
 58.3 58.33 5/52 63  داراي سابقه مدیریت

 100.0 41.7 5/37 45 بدون سابقه مدیریت

 100.0 0/90 108  کل
  

  100.0 120 کل      
  

درصــد از پاســخگویان داراي ســابقه  58.33جــدول فــوق نشــان مــی دهــد کــه  
  .ده انددرصد آنها فاقد سابقه مدیریت بو41.67مدیریت و 

  
  توزیع فراوانی پاسخگویان از نظرسن. 4جدول

 فراوانی تجمعی  درصد فراوانی فراوانی نسبی فراوانی 
 18.58 18.58 58/18 21  سال 30کمتر از 

 57.52 38.93 93/38 44  سال 40تا  30
 100.0 42.47 47/42 48  سال 40بیشتر از 

  100.0 100.0    113  کل
  

درصـد از پاسـخگویان    18.58فوق نشان می دهد کـه   تجزیه و تحلیل داده هاي
 40درصـد بـاالتر از     42.47سال،  40تا  30درصد بین  38.93سال سن،  30کمتر از 

  .سن خود را اعالم ننموده اند) 83/5/0(سال سن داشته و بقیه  
  

  :آزمون فرضیه اول
داري بین ساختار فیزیکی مدرسه و رفتار انضـباطی دانـش آمـوزان رابطـه معنـی      

  .وجود دارد
تجزیه و تحلیـل اطالعـات نشـان مـی دهـد کـه ضـریب اسـپرمن بدسـت آمـده           

  .می باشد 01/0بدست آمده کمتر از سیگما اشد، از آنجا که ب می676/0 **1برابر
<   0/01           Sig      0/000    ) سیگما(  

                                                           
 .کمتر از یک درصد خطا رابیان می کند** -1
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یزیکـی  سـاختار ف درصـد مـی تـوان بیـان نمـود،  کـه بـین         99بنابراین با اطمینان 
وجـود دارد، پـس بـا خطـاي      مثبـت  رابطـه   مدرسه و رفتار انضباطی دانـش آمـوزان  

 .می گردد  تایید  H1رد و    .Hاولدرصد اطمینان فرضیه  99و  01/0کمتر از 
             

  تجزیه وتحلیل رگرسیون براي رابطه معناداري. 5جدول
 ساختار فیزیکی مدرسه و رفتار انضباطی 

P-value  
  )Pدار مق(یا  

F  بدست
  آمده

 مجموع
  مجذورات

 درجه
  آزادي

میانگین 
  مجذورات

  منبع
  تغییرات 

000/0  109.981  5.813  
053/0  

1  
118  
119     

5.813  
6.237  

12.049  

  رگرسیون
  باقیمانده

  جمع
  

و بررسی میانگین سـاختار فیزیکـی مدرسـه و     5بر اساس اطالعات جدول شماره
نشـان   1و بـا درجـه آزادي     0/ 000ارکه برابریا سطح معناد pرفتار انضباطی ومقدار

می دهد که همبستگی معناداري بین ساختار فیزیک و رفتار انضباطی دانش آمـوزان  
  . وجود دارد

  

  :دومآزمون فرضیه 
  بــین جــو اجتمــاعی مدرســه و رفتــار انضــباطی دانــش آمــوزان رابطــه معنــاداري

 .وجود دارد

  ریب اسـپرمن بدسـت آمـده   تجزیه و تحلیـل اطالعـات نشـان مـی دهـد کـه ضـ       
ــر   ــی 801/0**براب ــه  ب م ــد، از آنجــا ک ــیگمااش ــر از    س ــده کمت   01/0بدســت آم
  .می باشد 

<   0/01              Sig      0/000     ) سیگما(  
جو اجتماعی مدرسـه و  درصد می توان بیان نمود، که بین  99بنابراین با اطمینان 

 01/0وجود دارد، پس با خطـاي کمتـر از    مثبت رابطه  رفتار انضباطی دانش آموزان
  .می گردد  تایید  H1رد و    H0درصد اطمینان فرضیه 99و 
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  تجزیه وتحلیل رگرسیون براي رابطه معناداري. 6جدول
 جو اجتماعی مدرسه و رفتار انضباطی

P-value  یا
  )Pمقدار (

F بدست  
  آمده 

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

 میانگین
  مجذورات

  منبع 
  اتتغییر

000/0  211.121  7.729  
037/0  

1  
118  
119     

7.729  
4.320  

12.049  

  رگرسیون
  باقیمانده
  جمع

  

در مورد فرضیه دوم پژوهش، و براساس تحلیل رگرسیون  6با توجه به جدول شماره
بدسـت آمـده،     P= 000/0بـا سـطح معنـاداري    f= 121/211انجام شده وطبق معیار،

و اجتمـاعی مدرسـه و رفتـار انضـباطی دانـش      نشان می دهد رابطه معناداري بـین جـ  
  .آموزان وجود دارد

 

  :سومآزمون فرضیه 
ــا داري    ــوزان رابطــه معن ــار انضــباطی دانــش آم ــین روابــط موجــود مدرســه و رفت    ب

  .وجود دارد
 **برابـر   تجزیه و تحلیل اطالعات نشان می دهد که ضریب اسـپرمن بدسـت آمـده   

  .می باشد 01/0ت آمده کمتر از بدس  سیگمااشد، از آنجا که ب می 0/ 730
<   0/01                  Sig      0/000      ) سیگما(  

مدرسـه و    روابط موجـود درصد می توان بیان نمود،  که بین  99بنابر این با اطمینان 
 01/0خطاي کمتـر از   وجود دارد، پس با  مثبت رابطه  رفتار انضباطی دانش آموزان

  .می گردد  تایید  H1رد و   .Hیهدرصد اطمینان فرض 99و 
  

  تجزیه وتحلیل رگرسیون براي رابطه معناداري. 7جدول
  روابط موجود مدرسه و رفتار انضباطی

P-value  یا
  )Pمقدار (

F بدست  
  آمده 

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

 میانگین
  مجذورات

  منبع 
  تغییرات

000/0  155.053  6.729  
044/0  

1  
118  
119     

6.842  
5.207  

12.049  

  رگرسیون
  باقیمانده
  جمع
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در مـورد فرضـیه سـوم پـژوهش، و براسـاس تحلیـل        7با توجه به جدول شـماره  
 p= 000/0باسـطح معنــی داري    f=  053/155رگرسـیون انجـام شـده و طبــق معیـار    

بدست آمده عدم تفاوت معنادار بین روابط موجود مدرسه و رفتار انضـباطی دانـش   
ین رابطـه معنـاداري روابـط موجـود مدرسـه و رفتـار       بنـابرا . آموزان دیده مـی شـود  

 .انضباطی وجود دارد
  

  :چهارمآزمون فرضیه 
بین ساختار سازمانی مدرسه و رفتـار انضـباطی دانـش آمـوزان رابطـه معنـاداري       

 .وجود دارد

 **تجزیه و تحلیل اطالعات نشان می دهد که ضریب اسپرمن بدست آمده برابر
  .می باشد  01/0بدست آمده کمتر از    یگماساشد، از آنجا که ب می 855/0

<   0/01                   Sig      0/000     ) سیگما(  
سـاختار سـازمانی   درصد مـی تـوان بیـان نمـود،  کـه بـین        99بنابر این با اطمینان 

وجـود دارد، پـس بـا خطـاي      مثبـت  رابطـه   مدرسه و رفتار انضباطی دانـش آمـوزان  
  .می گردد  تایید  H1رد و   .Hاطمینان فرضیه  درصد 99و  01/0کمتر از 

  

  تجزیه وتحلیل رگرسیون براي رابطه معناداري. 8جدول 
  ساختار سازمانی مدرسه و رفتار انضباطی

P-value  یا
  )Pمقدار (

F بدست  
  آمده 

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

 میانگین
  مجذورات

  منبع 
  تغییرات

000/0  304.497  8.684  
029/0  

1  
118  
119     

8.684  
3.365  

12.049  

  رگرسیون
  باقیمانده
  جمع

  

  در مورد فرضـیه چهـام پـژوهش، مالحظـه مـی شـود        8با توجه به جدول شماره
ــار    ــق معی ــاداري    f= 304.497کــه طب ــا ســطح معن   نتیجــه مــی شــود  =000/0pو ب
  بنایراین بین ساختار سازمانی مدرسه و رفتار انضباطی. ارتباط دو متغیر معنادار است 

  .انش آموزان رابطه معناداري وجود داردد
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  :پنجمآزمون فرضیه 
  .بین تشویق و تنبیه  و رفتار انضباطی دانش آموزان رابطه معناداري وجود دارد

  تجزیه و تحلیـل اطالعـات نشـان مـی دهـد کـه ضـریب اسـپرمن بدسـت آمـده          
  .باشدمی  01/0بدست آمده کمتر از    سیگمااشد، از آنجا که ب می 653/0 **برابر 

<   0/01                        Sig      0/000     ) سیگما(  
تشویق و تنبیه  و رفتـار  درصد می توان بیان نمود،  که بین  99بنابراین با اطمینان 
 99و  01/0وجود دارد، پس با خطـاي کمتـر از    مثبت رابطه  انضباطی دانش آموزان
  .ی گرددم  تایید  H1رد و    .Hدرصد اطمینان فرضیه

  

  تجزیه وتحلیل رگرسیون براي رابطه معناداري.9جدول 
  تشویق و تنبیه  و رفتار انضباطی

P-value  یا
  )Pمقدار (

F بدست  
  آمده 

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

 میانگین
  مجذورات

  منبع 
  تغییرات

000/0  108/868  5.782  
053/0  

1  
118  
119     

5.782  
6.267  

12.049  

  رگرسیون
  باقیمانده
  جمع

  

بـا   =108/868fبر اساس تجزیه و تحلیـل رگرسـیون انجـام شـده و طبـق معیـار،      
بدست  آمده رابطه معناداري  بین تشویق و تنبیـه و رفتـار     =000/0pسطح معناداري

مالحظه می شود، تشویق وتنبیـه بیشـترین اثـر را    . انضباطی دانش آموزان وجود دارد
 .بر رفتار انضباطی دانش آموزان دارد

  

  :ششمن فرضیه آزمو
ــوزان رابطــه     ــار انضــباطی دانــش آم ــاوري اطالعــات و ارتباطــات و رفت ــین فن ب

  .معناداري وجود دارد
تجزیه و تحلیل اطالعات نشان می دهد که ضریب اسـپرمن بدسـت آمـده برابـر     

  :می باشد 01/0بدست آمده کمتر از    Sigاشد، از آنجا که ب می 815/0
<   0/01                           Sig      0/000     ) سیگما(  
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فنـاوري اطالعـات و   درصد می توان بیان نمـود، کـه بـین     99بنابر این با اطمینان 
وجـود دارد، پـس بـا خطـاي      مثبـت  رابطه  ارتباطات و رفتار انضباطی دانش آموزان

  .می گردد  تایید  H1رد و    .Hدرصد اطمینان فرضیه  99و  01/0کمتر از 
  

  یه وتحلیل رگرسیون براي رابطه معناداريتجز. 10جدول 
  فناوري اطالعات و ارتباطات و رفتار انضباطی 

P-value  یا
  )Pمقدار (

F بدست  
  آمده 

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

 میانگین
  مجذورات

  منبع 
  تغییرات

000/0  220.999  7.855  
036/0  

1  
118  
119     

7.842  
4.194  

12.049  

  رگرسیون
  باقیمانده
  جمع

 

در مورد فرضیه ششم پـژوهش، وبـر اسـاس تحلیـل      10وجه به جدول شماره با ت
 p=000/0بــا ســطح معنــی داري f=999/220 رگرســیون انجــام شــده و طبــق معیــار،

بدست آمده رابطه معناداري بـین فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و رفتـار انضـباطی       
  .دانش آموزان وجود دارد

  

  :بحث و نتیجه گیري
رسی نقش برنامه ي درسی پنهان، در رفتار انضباطی دانـش  پژوهش حاضر، به بر

  آموزان از دیدگاه مـدیران و معلمـان مقـاطع راهنمـایی دخترانـه شهرسـتان خلخـال       
 .می پردازد 

از برنامه ي درسی پنهان می توان هم نتیجـه مثبـت و هـم نتیجـه منفـی برداشـت       
. در مدرسـه دارد به همین جهت نقش مهمی در رفتار انضباطی دانـش آمـوزان   . کرد

بنابراین نتیجه که از این مبحث حاصل می شود این است که؛ برنامه درسی پنهان بـه  
برنامـه درسـی   . حضور لحظه به لحظه و عملی معلم و شاگرد در کالس وابسته است

این برنامه تقربیا همیشه و در همـه  . پنهان لزوما خاص مدرسه و نظام آموزشی نیست
توجه به ایـن نکتـه از اهمیـت زیـادي     . راد گره خورده استجاي با یادگیري هاي اف

  . برخوردار است
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دانش آموزان برنامه درسی پنهان پاسخ نمی دهند، بلکـه آنـان از طریـق تفسـیرو     
بحث، تحلیل، ادراکات خود، و تلفیق وترکیب هاي خود، برنامه ي درسی پنهـان را  

اسـت، بـه آنچـه در محـیط     برنامه ي درسی پنهان دانش آموزان پاسـخی  . می سازند
همـه منتقـدان، علـی رغـم تفاوتهایشـان، درپـذیرش یـک        . آموزشی انجام می دهند

اندیشه با یکدیگر مشترکند و آن این که برنامه درسـی پنهـان، یـک مـتن اجتمـاعی      
. این متن در صورتی معنـی دار مـی گـردد کـه آن را بخـوانیم و تفسـیر کنـیم       . است

امه درسـی پنهـان در ایـن نهفتـه اسـت کـه محققـان بـا         شاید مهم ترین اثر مفهوم برن
یعنی بـه منزلـه متنـی    (مشاهده تعلیم وتربیت، تدریس و آموزش به شیوه هرمونتیک 

تنها با نگاه . ترغیب می گردند) که باید تفسیر شود، یا معانی پنهان آن آشکار گردد
دربـاره رشـد،    غیر اثباتی، کیفی و تفسیري به برنامه درسی پنهان، تحقیق و پـژوهش 

  .پیشرفت و بهبود آن امکان پذیر خواهد بود
  :نتایج حاصل از فرضیات پژوهش نشان داد که

با توجه به جدول توافقی بین ساختار فیزیکی مدرسه و رفتار انضباطی، از تعـداد  
نفراعالم نمودند که اگر ساختار فیزیکی مدرسه باال و رفتـار انضـباطی    117نفر  120

می توان گفت که ساختار فیزیکـی مدرسـه بـر منضـبط سـاختن       5/97/0باال باشد با 
نتیجه این تحقیق مغـایرتی نـدارد بـا نتـایج تحقیـق گالسـر       . دانش آموزان تأثیر دارد

مدارس محیط هاي صمیمی و شخصی بر آنها فـراهم مـی کننـد، و مسـائل     ) 1969(
 می کنـد؛  گزارش) 1990(جکسون . انضباطی دانش آموزان به حداقل خواهد رسید

ه با کالس درس، بـه سـه حقیقـت از زنـدگی دسـت      انروز ههدانش آموزان در مواج
گـزارش  ) 1981(شري آهرنتزن . جمعیت، تشویق، و قدرت: می یابند که عبارتند از

می کند که مشخصات داخلی مکان کالس مثل بلنـدي سـقف، مسـاحت کـالس و     
هـر  . وزان، اثـر مـی گـذارد   مساحت متعلق به هر فرد در کالس، بر انضباط دانش آم

قدر فضاي کـالس بیشـتر باشـد مشـکالت انضـباطی کمتـر خواهـد بـود و رضـایت          
بنـابراین نتـایجی کـه از فرضـیه اول     . بیشتري از محیط مدرسـه حاصـل خواهـد شـد    
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آن است که، ایـن پـژوهش همخـوانی بیشـتري بـا سـایر تحقیقـات        . حاصل می شود
براساس این پژوهش رابطه معناداري میـان  . انجام شده در این زمینه را نشان می دهد

  . ساختار فیزیکی مدرسه و رفتارانضباطی وجود دارد
نتایج به دست آمده از فرضیه دوم پژوهش، با توجه به جـدول تـوافقی بـین جـو     

اعـالم نمودنـد بـین جـو      3/98/0اجتماعی مدرسه و رفتار انضباطی دانـش آمـوزان،   
   یــک رابطــه تنگاتنــک و مثبتــی وجــود دارد اجتمــاعی بــاال و رفتــار انضــباطی بــاال 

بـر  . و این حکایت از یک رابطه معنـاداربین جـو اجتمـاعی و رفتـار انضـباطی اسـت      
ــارنش    ــروك اور و همک ــژوهش ب ــاس پ ــانگی   1)1979(اس ــود بیگ ــاس از خ   احس

دانش آموز و احساس بی فایدگی علمـی را بـه عنـوان یـادگیري هـاي پنهـان منفـی        
وبـر اسـاس پـژوهش مـک نامـارا و جـولی در       . یی کردندناشی از جو مدرسه شناسا

آمریکا رابطه ي معناداري بین جو اجتماعی مدرسه و رفتار انضباطی دانـش آمـوزان    
نتایج این بررسی مغایرتی با سایر تحقیقات انجام شده و مـرتبط بـا ایـن    . وجود دارد

و رفتـار   بنـابراین رابطـه معنـاداري بـین جـو اجتمـاعی      . موضوع را نشـان نمـی دهـد   
  .وجود دارد انضباطی

باتوجه به جدول توافقی بین روابط موجود در مدرسـه و رفتـار انضـباطی دانـش     
اعالم نمودند اگر روابط موجود در مدرسه و رفتار انضباطی هـر دو   3/98/0آموزان 

نتایج بدست . باال باشد نشان دهنده این است که رابطه معنا داري بین آن وجود دارد
حقیقـات پیشـین همـین موضـوع را تاییـد مـی کنـد، وبـر اسـاس پـژوهش           آمده از ت
محیط اجتمـاعی، کـه متشـکل از افـراد درون مدرسـه و نـاظر بـر        ) 1983(2گوردون

) 1375(کدیور   .روابط  میان آنها و ساختارهاي اجتماعی خلق شده توسط آنهاست
زمانی در پژوهشی به بررسـی رشـد اخالقـی دانـش آمـوزان و رابطـه آن بـا جـو سـا         

مدرسه و نحوه تعامل معلم و دانش آموزان هم چنین نحوه تعامل دانـش آمـوزان بـه    
                                                           

1 .Brookover 
2 .Gordon 
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نتـایج  . عنوان عامل بسیار مؤثر در رشد قضاوت هاي اخالقی دانش آموز شناخته شد
این بررسی تفاوت فاحشی با سایر تحقیقات انجام شده و مـرتبط بـا ایـن موضـوع را     

  داري بــین روابــط موجــود و رفتــار انضــباطیبنــابراین رابطــه معنــا. نشــان نمــی دهــد
  .وجود دارد

نتایج به دست آمده از فرضیه چهارم پژوهش، و با توجه به جـدول تـوافقی بـین    
نفر اعالم نمودند اگر ساختار 112نفر  120ساختار سازمانی و رفتار انضباطی از تعداد
کـرد بـین سـاختار    مـی تـوان بیـان     3/93/0سازمانی باال و رفتار انضباطی باال باشد بـا 

وهمچنـین نتـایج بـه دسـت     . سازمانی و رفتار انضباطی همبستگی مثبتـی وجـود دارد  
مدارسـی کـه ارتبـاط صـمیمی ومناسـبی      . آمده از سواالت این فرضیه نشان می دهد

بین کارکنان آموزشی و مشاورین و مدیران بایکـدیگر و بـا دانـش آمـوزان حـاکم      
بنـابراین  . رفتار انضباطی دانـش خواهـد گذاشـت   تأثیري به مراتب عمیق تر بر . باشد

  .بین ساختار سازمانی و رفتار انضباطی رابطه معناداري وجود دارد
نتایج به دست آمده از فرضیه پنجم پـژوهش، و باتوجـه بـه جـدول تـوافقی بـین       

 120نفـر از  119مکانیسم هاي تشویق و تنبیه  و رفتار انضباطی، بیشتر افراد به فراوانی
اعالم نمودند بین تشویق و تنبیـه و رفتـار انضـباطی دانـش آمـوزان       2/99/0ینفر یعن

از دیدگاه مدیران ومعلمان یادگیري هاي پنهان ناشی از . رابطه معناداري وجود دارد
استفاده از تشـویق  . تنبیه و تشویق بیشترین تأثیر بر رفتار انضباطی دانش آموزان دارد

  تأثیرگـذار در روحیـه یـادگیري دانـش آمـوزان      و تنبیه به عنوان یکی از عامل هـاي 
  .را کسب کرد) رأي(بیشترین آرا  ) رفتار انضباطی(

فرضیه ششم، بـین میـزان کـاربرد فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در مـدارس و        
جـدول تـوافقی   .یادگیرهاي ناشی از برنامه درسی پنهان رابطه معنا داري وجود دارد 

و رفتار انضباطی نشان می دهد که اگر هردو متغیر  بین فناوري اطالعات و ارتباطات
مـی تـوان    8/95/0یعنی؛ فناوري اطالعات و ارتباطات و رفتار انضباطی باال باشند بـا 

  . بیان کرد که رابطه معناداري بین آن دو وجود دارد



61   ...موزانبررسی نقش برنامه درسی پنهان در رفتار  انضباطی دانش آ

نتایج بررسی در این پـژوهش نشـان مـی دهـد کـه، عامـل فنـاوري اطالعـات و         
اي به عنوان عامل برنامه درسی پنهـان، بـر رفتـار انضـباطی     ارتباطات، نقش گسترده 

  .تحقیقاتی به آن صورت در این زمینه به چشم نمی خورد. دانش آموزان دارد
چنانچه از نتایج تحقیق بر می آید به دلیل رتبه اي بودن متغیر ها، تمـامی فرضـیه   

آمـوزان بـا ضـریب     ها تأثیر مؤلفه ها برنامه درسی پنهان را بر رفتار انضـباطی دانـش  
  .درصد تأیید می کنند 99اطمینان 

  

  :نتایج توصیفی
  :نتایجی که از تجزیه وتحلیل آماري تک تک فرضیه ها بدست آوردیم

درصد از پاسخ گویـان در ایـن مقطـع، رشـته تحصـیلی       6/73نشان می دهد که  
 7/12درصد رشته تحصلی شان علوم تجربـی وفقـط    6/13و . آنها علوم انسانی است

سابقه تدریس پاسـخگویان؛ کمتـر   . درصدشان رشته تحصیلی شان علوم ریاضی بود
سال سابقه تـدریس داشـتند برابـر بـا      10تا 6معلمانی که . درصد بود 29/21سال 5از 
 03/52برابـر بـا   . سال سـابقه تـدریس داشـتند   15-11معلمانی که . درصد بود 03/37

 14/80تـدریس داشـتند برابـر بـا      سـال سـابقه   20-16معلمانی که بین . درصد بودند
ســال ســابقه  25بــاالتر از . بــود0/ 14/85ســال ســابقه تــدریس 25-21. درصــد بــود
و . درصدشان سابقه مدیریت داشتند 67/41از بین آنها . درصد بودند 95/99تدریس

بیشترین گروه . س داشتند وفاقد سابقه مدیریت بودندیدرصد فقط سابقه تدر 33/58
  .سال بودند 40قریباسنی پاسخگویان ت

  

  :پیشنهادات پژوهش
موجودیت، طبیعت و اثـر  . برنامه درسی پنهان، مبین فرصت هاي یادگیري است 

باید به طور کامل ) مدرسه(این جنبه غیر رسمی و غیر مدون برنامه ي نظام آموزشی 
. به وسیله ي مدیران، و معلمان، دانش آموزان، والـدین شـناخته شـده و درك شـود    

ات معتبر و نوشته هاي علمی در ایـن زمینـه مـی بایسـت توسـط برنامـه ریـزان        تحقیق
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  درســـی و آموزشـــی، در جلســـات مـــدیران و سیاســـتگذاران مـــورد ارزشـــیابی و 
دوره هاي آموزشی در قالب آمـوزش  . سیاست هاي خاصی در این زمینه اتخاذ شود

ــدین) برنامــه درســی پنهــان(ضــمن خــدمت حــول ایــن موضــوع   ــا مشــارکت وال   ب
درسـی پنهـان و    دانش آموزان و خود دانش آموزان عمیقا طبیعت و ویژگـی برنامـه  

درسی پنهان درمحیط مدرسه و خانواده و جامعه مورد بحث ونقـد   فرایندهاي برنامه 
  .ارزیابی قرار دهند

در واقع تأکید می شود برنامه هاي که در ایـن خصـوص برگـزار مـی شـوند بـه       
 .ن مقطع براي معلمان انجام شودصورت مستمر و دامنه دار در ای

  :بهتر است محتواي چنین دوره هایی شامل موارد زیر باشد
 تحلیل و تفسیر جو اجتماعی و ساختار فیزیکی مدرسه و کالس درس -

  راههایی شناسایی ارتباطات مناسب بین شاگردان  -
  راههایی ایجاد تعامل موثر بین دانش آموزان -
  برنامه ي درسی پنهان تحلیل و تفسیر پیامد هاي ناشی از -
  شیوه هاي شناسایی رفتارهاي نامطلوب دانش آموزان و راه هاي مواجه با آنها -
  .شیوه هاي ایجاد تعامل مؤثر میان والدین و معلمان ومشاورین مدرسه -

  

  :پیشنهادات کاربردي
پژوهش در زمینه ي برنامـه هـاي درسـی پنهـان در مقـاطع تحصـیلی گونـاگون،        

مه ي شهرها انجام شود، به ویژه امکان مقایسـه پـژوهش هـا    مدارس مختلف و در ه
در مدارس گوناگون از جمله دخترانه و پسرانه، شـهري و روسـتاي در همـه مقـاطع     

  .تحصیلی و غیره فراهم شود
اهمیت و تأثیر یادگیرهاي ناشی از برنامه درسی پنهان، به طور کامل، بـه وسـیله    -

ــوزان،     ــش آم ــان، دان ــدیران و معلم ــان، م ــناخته و   طرح ــه ش ــدین و جامع   وال
  .درك شود
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استفاده مناسب و به موقع از تشویق و تنبیه به منظور تقویت روحیـه یـادگیري و    -
  .تأثیر آن بر رفتار انضباطی آنان

شایسته است در الگوي طراحی برنامـه هـاي درسـی، جایگـاه و اهمیـت برنامـه        -
  . درسی پنهان مشخص گردد

ات الزم سـخت افـزاري، بـراي بهـره گیـري      تجهیزکالسها و فراهم سازي امکان -
  .بهتر از این تکنولوژي در سیستم آموزشی شهرستانها

فناوري اطالعات و ( برنامه هاي منعطف آموزشی واستفاده بهتر از فضا مجازي  -
  .در آموزش وفعالیت هاي آموزشی) ارتباطات

ن رویکـرد  فراخوان مقاله در بین معلمان با موضوع ابعاد برنامه درسی پنهـان، ایـ   -
چنانچه با نظام انگیزشی و تشـویقی همـراه باشـد، موجـب شناسـایی بهتـر ابعـاد        

  .برنامه درسی پنهان می شود
نو سازي مدارس و استفاده از معماري سـنتی، و ایجـاد فضـاي سـبزدر محوطـه       -

مدرسه، حک تصاویر و شعار بر روي دیوار مدارس شهرسـتان بـراي زیبـایی و    
  .دگیري دانش آموزان اثر بخشی که بر روحیه یا

  ارزشیابی دانش آموزان بـر اسـاس میـزان بحـث، اظهـار نظـر، گفتگـو، تجربـه،          -
  .نو آوري و پرسش گري عالمانه و مانند این ها

براي فعالیت و مشارکت دانـش آمـوزان در اداره مدرسـه و     ایجاد زمینه هاي بیشتر -
  .عمل آیده تفاده بتا حدي از فعالیت  گروهی دانش آموزان براي اداره مدرسه اس

ایجاد فضاي رقابتی بین دانش آموزان بـا انگیـزه هـاي مثبـت بـه منظـور فضـاي         -
  .رقابتی بین آنها و شکوفایی استعدادها و توانایی هاي آنها

ــگري از راه      - - ــه پرسش ــت روحی ــردي و تقوی ــاي ف ــایی ه ــاور توان ــت و ب   تقوی
  .پاداش هاي مادي و معنوي

ن آموزش و یادگیري با تجارب زندگی واقعـی  ایجاد ارتباط هر چه بیش تر میا -
  .براي آشنایی و تجربه کردن نقش ها، مشاغل و مسئولیت هاي اجتماعی
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  :محدودیت پژوهش
پژوهشی براي رسیدن به نتایج بهتر، بایک سري محدودیت روبه رو می شود  هر

 این پژوهش نیز خالی از. که تا حدي روند پیشرفت کار رابا مشکل مواجه می سازد
  .این محدودیت ها نبود، که به ذکر آنها می پردازیم

عدم وجود منابع و مواخذ کافی مرتبط با موضوع پایان نامه درکتابخانه هاي  -1
  .شهرستان خلخال 

  .عدم وجود پرسشنامه مدون و استاندارد -2
  .عدم دقت و توجه کافی مدیران ومعلمان مدارس در تکمیل پرسشنامه -3
  .قق ساختهابزار مح: ساخت ابزار پژوهش -4
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