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 چکیده

آموزان پایه چهارم هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه درسی پنهان بر اشتیاق تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه در دانش

آموزان پایه چهارم تا پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش –تا ششم ابتدایی بوشهر بود. روش انجام پژوهش، از نوع توصیفی 

 973ای تصادفی تعداد گیری خوشهبود که با استفاده از روش نمونه 9911-9911ششم ابتدایی شهرستان بوشهر در سال تحصیلی

گویه، پرسشنامه اشتیاق تحصیلی 93پرسشنامه برنامه درسی پنهان با  9آوری اطالعات، ن نمونه انتخاب شدند. ابزار جمعنفر به عنوا

/ برای 137گویه، که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ،  77گویه و پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه با  97با 

/ برای پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه بدست آمد. 111پرسشنامه اشتیاق تحصیلی و / برای 733پرسشنامه برنامه درسی پنهان،

ها نشان داد که ای و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافتهتک نمونه tهای آزمون ها از روشبه منظور تجزیه و تحلیل داده

عی، روابط موجود در مدرسه، فناوری اطالعات و ارتباطات و های ساختار فیزیکی مدرسه، جو اجتماتاثیر برنامه درسی پنهان و مولفه

مکانیسم تشویق و تنبیه بر روی اشتیاق تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه مثبت و معنادار بود. همچنین وضعیت برنامه درسی 
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 مقدمه-1

های یک کشور است آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد خدماتی که وظیفه آن آموزش افراد به عنوان سرمایه

ریزی شده برنامه ای مهم و بنیادی بر عهده دارد که باید آن را منطبق بر چهارچوبی از قبل مشخص ووظیفه

 هایشان است به نحو مطلوب انجام دهد.انجام دهد تا بتواند هر آنچه را که نیاز افراد در راستای بروزرسانی آگاهی
های رشد فردی است، در معرض های طوالنی که تاثیرپذیرترین دورهدر نظام آموزشی، فراگیران طی دوره

کنند که به شکل غیر مستقیم یا و ضمن آن تجاربی را کسب میهای آشکار و مدون قرار دارند آموزش برنامه

تر از های مورد پذیرش آنان است. اثربخشی این تجارب به مراتب بیشغیرآگاهانه، شکل دهنده فرهنگ و ارزش

ترین فعالیتهای بشری ترین و متنوعهای آگاهانه است. یادگیری یکی از گستردههای مستقیم و کوششروش

ریزی و قصد و تعمد تواند در هر زمان و مکانی اتفاق بیفتد که اگر در محیط آموزشی، بدون برنامهاست که می

     های آموزشی، تجاربآموزان در نظامدانش .گرددحاصل شود به آن اصطالح برنامه درسی پنهان اطالق می

زی شده مشخص نیست. در واقع، گیرند که بخش اعظم آنها در برنامه درسی طرح ریبسیار ارزشمندی را فرا می

مند و سازمان یافته از طریق مدارس و به واسطه معلمان به آموزان بیش از آن چیزی که به صورت نظامدانش

های حاکم (. این بعد از برنامه درسی را که در بستر فرهنگ9919گیرند)علیخانی، آنها آموزش داده شود، یاد می

ای از انتظارات و شود و در قالب مجموعهآموزان حاصل میلمان و دانشبر محیط آموزشی و بدون آگاهی مع

                    ها و شناخت است، برنامه درسی پنهان یابد و کمتر معطوف به حوزه دانستنیها تبلور میارزش

یطی نانوشته برنامه درسی پنهان در یک محیط آموزشی اشاره به جو عاطفی و شرا (.9919)مهرمحمدی،  نامندمی

و چه بسا توجه ( 9913)کاظمی و مهرام، ها و عواطف مخاطبان یادگیری استدارد که دارای بیشترین اثر بر ارزش

اساسا توسعه،   (.9911) صالحیان، های تربیتی جبران ناپذیری به دانش آموزان وارد کندنکردن به آن آسیب

فراد آن جامعه بستگی دارد و بخش اعظم این شهروندان ای به سالمت و آگاهی اپیشرفت و بالندگی هر جامعه

گردند و این شهروندان خواه، ناخواه زمانی تحت تاثیر آگاه، محصول نظام آموزشی هستند که وارد جامعه می

ی برنامه درسی پنهان از مباحث کاوش و بررسی در حوزه. اندبرنامه درسی به ویژه برنامه درسی پنهان بوده

تر شدن مباحث مربوط به تعلیم و تربیت کمک تواند به روشنریزی درسی است که میبرنامه جدید در حوزه

شود لذا الزم های درسی پنهان در فرآیند آموزشی فراهم مینماید. این فرایند به واسطه بکارگیری مستمر برنامه

شود تا از از این رو تالش می (.9917،ادیب و همکاران)است برنامه درسی از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد

ها را به فراگیران انتقال داده، آنها را طریق طراحی و تدوین برنامه درسی مشخص، انواع مختلف دانش و مهارت

 (. 9919)سبحانی نژاد و همکاران، هایشان در زندگی آماده سازدها و مسئولیتبرای بر عهده گرفتن نقش



 

ای را در مفهوم برنامه درسی پنهان و لزوم توجه به آن نقش محوری و ویژههای اخیر با وجود آنکه در دهه

مطالعات و تحقیقات برنامه درسی ایفا نموده است و صاحب نظران متعددی به مطالعه و بررسی برای کشف ابعاد 

سی پنهان بر اند اما در کشور ما تاکنون تالشی برای مستندسازی تاثیر برنامه درناشناخته این برنامه پرداخته

اشتیاق تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه صورت نگرفته است و مسائل زیادی از جمله آثار برنامه درسی پنهان 

بر اشتیاق تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه، چگونگی ایجاد این آثار و ارایه پیشنهادهایی در جهت کاهش بار 

لی و احساس تعلق به مدرسه، حل نشده باقی مانده است. منفی این آثار و افزایش بار مثبت آن بر اشتیاق تحصی

بندی و رتبه رود به نتایجی در خصوص عوامل پیش بینی کننده، میزان تاثیرپس از انجام این پژوهش انتظار می

آموزان ابتدایی های برنامه درسی پنهان بر اشتیاق تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه در دانشهر یک از مولفه

های برنامه درسی پنهان بر روی اشتیاق هر برسیم.  بنابراین سوال اصلی این تحقیق آن است که: مولفهشهر بوش

 آموزان ابتدایی بوشهر چه تاثیری دارد؟تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه در دانش

 های تحقیقفرضیه-2

 فرضیه اصلی

آموزان ابتدایی شهر علق به مدرسه در دانشهای برنامه درسی پنهان بر اشتیاق تحصیلی و احساس تتاثیر مولفه

 بوشهر باالتر از سطح متوسط است.

 های فرعیفرضیه

ها و های برنامه درسی پنهان )ساختار فیزیکی، جو اجتماعی و روابط موجود در مدرسه، فناوریتاثیر مولفه -9

 باالتر از سطح میانگین است.آموزان ابتدایی شهر بوشهر مکانیسم تشویق و تنبیه( بر اشتیاق تحصیلی دانش

ها و های برنامه درسی پنهان )ساختار فیزیکی، جو اجتماعی و روابط موجود در مدرسه، فناوریتاثیر مولفه -7

آموزان ابتدایی شهر بوشهر باالتر از سطح میانگین مکانیسم تشویق و تنبیه( بر احساس تعلق به مدرسه دانش

   است.

 ی پنهانی درسهای برنامهمولفه-3

جامعه به لحاظ تغییر مستمر در تکنولوژی، در حال تغییر است. در حال حاضر اینترنت یک منبع عظیم      

های اطالعات را تنها از طریق یک کلیک کردن در دسترس جستجوگران قرار رود که تودهاطالعات به شمار می

ان اطالعات و دانش قلمداد نمود، نباید یادگیری را ی کنونی نباید معلمان را تنها فراهم آورندگدهد. در عرصهمی

-به زمان و یا مکان خاصی محدود ساخت، یادگیری دائماً در هر زمان و در هر مکانی به آسانی در دسترس می



 

ی متحول چنانچه مدارس با زمان حرکت نکنند ممکن است جایگاه و ارزش خود را از دست باشد. در این عرصه

از چارچوب ساختارهای اجتماعی کهنه، بیرون آمده و با تگنولوژی یکی شوند و درهایشان را  بدهند، مدارس باید

ی درسی ی درسی جدیدتر که برای فراگیران چالش بیشتری را به همراه دارد، باز نماید. برنامهبه روی برنامه

هایی که برای آنها الزم یریآموزان را به یادگای است که معلمان و دانشمدرسه یک چارچوب سازمان داده شده

قرارداد بین جامعه، کشور و متخصصین آموزشی با توجه به تجارب » کند. آن شبیه به یک باشند هدایت میمی

باشد. هم می« ی مشخص زندگیشان از آن برخوردار گرددآموزشی که یادگیرندگان باید در طول یک دوره

گیری قرار نوشته شده و نوشته نشده یا پنهان در مقام تصمیم ی درسیی برنامهمدرسه و هم جامعه در توسعه

 (.937، ص 9911) به نقل از فتحی و اجارگاه و واحد چوکده، دارند

ی درسی پنهان وجود دارد. به چیزی که مدارس ی درسی نوشته شده یا رسمی و برنامههایی بین برنامهتفاوت

ی درسی رسمی یا نوشته شده مان قصد آموزش آن را دارند برنامهآموزان یاد دهند و معلقصد دارند تا به دانش

آموزند. بخشی از آموزان مفاهیم و الگوهای مطرح شده را میدهند و دانششود. معلمان آموزش میگفته می

        های آنها در غالب شود و بخش دیگر آموختهآموزان به موارد آشکار و صریح خالصه میهای دانشآموخته

دهند ی درسی آشکار نیست. در بسیاری از موارد خود معلمان به صورت ناآگاهانه مفاهیمی را انتقال می رنامهب

آموزان از اهمیت گیرد. بسیاری از این موضوعات و موارد برای دانشی درسی پنهان قرار میی برنامهکه در حوزه

ی درسی پنهان کار نیز بیشتر است. مفاهیم برنامهی درسی آشبسیاری برخوردار است و اهمیت آن گاه از برنامه

ی درسی آموزان از طریق برنامهآموزان هماهنگ نیست. در بسیاری از موراد دانشهای دانشهمیشه با خواسته

هایشان هماهنگ نیست. به طور مثال، آنها گیرند که در مواردی با خواستههای جدید رفتار را یاد میپنهان، شیوه

               گیرند که تأکید مدرسه و اولیای مدرسه از طریق احترام به قوانین مدرسه به دست یاد می خیلی زور

 های مختلف این برنامه را به چهار دسته تقسیم نموده است:( جنبه9119پورتلی) (.77، ص9913) ملکی، آیدمی

ها یا نتایج و ضمنی مورد انتظار، ب: پیامها و انتظارات غیررسمی عنوان الف: پیامی درسی پنهان بهبرنامه

-ای که توسط دانشهای غیر صریح و ضمنی ناشی از ساختار مدرسه، و د: برنامهیادگیری قصدنشده، ج: پیام

کند، و با یک ی درسی پنهان اشاره میشود. پورتلی سپس به انواع مختلف پنهان بودن در برنامهآموزان ایجاد می

د داند که این برنامه از سوی معلم و دانش آموز کامال قصی درسی را زمانی میبودن برنامه بندی عمق نهانطبقه

ی ی برنامه( پس از بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه9113دیوید گوردن) شود.نشده و ناآگاهانه اجرا می

نماید، که عبارت اند مشخص میدرسی پنهان آنها را به دو دوره تقسیم نموده است. دردوره اول سه روند کلی را 

های آکادمیک و ی درسی پنهان به عنوان: الف( نتیجه: یادگیریهای مدرسه به دو گروه یادگیریاز: برنامه



 

ی اشتراک همه تعاریف در این دیدگاه این است که یادگیریهای شود، نقطهیادگیریهای غیر آکادمیک تقسیم می

 شود. ی درسی پنهان مربوط مینگرشها و مهارتهای اجتماعی به برنامهغیرآکادمیک شامل: ارزشها، تمایالت، 

ی ی درسی آشکار ،آگاهانه و از قبل طراحی شده است ودر برنامههای انتقال پیام در برنامهشیوه فرایند: ب(

 درسی پنهان انتقال پیام و تاثیر و نفوذ آن، ناآگاهانه، قصد نشده و غیر عمدی است.

شود که هر کدام مدرسه اشاره می«اجتماعی»و«فیزیکی»،«شناختی»ط: در این مبحث به محیط زمینه یامحی ج(

 ی درسی پنهان همراه است.با یک برنامه

باشد که ( از جمعیت و عمق بیشتری برخوردار می9971ی درسی پنهان از نظر سیلور و همکاران)ابعاد برنامه

ی قوانین، مقررات، های فشردهری مدرسه غالباً همراه با مجموعهساختار مدرسه: دیوان ساالری ادا عبارتند از:

شود. حفظ این ساختار محسوب می« ی درسی مدونبرنامه»های مدیریت آن یک عنصر پراهمیتها، نظامروش

ی فرآیند شناسان، این جنبهبروکراتیک ممکن است به خودی خود یک هدف تلقی شود. بسیاری از جامعه

کنند. عناصری از این ه عنوان یک عامل اولیه در اجتماعی شدن کودک و نوجوانان تلقی میآموزشگاهی را ب

بندی که در مدرسه به خدمت گرفته شده اند از تمام نظام طبقهاند عبارتطبیعت که به سادگی قابل تشخیص

          ها، آزمونهای ارزشیابی) دهی عمودی سطوح مدرسه(، روشبندی سازمانهای مدرسه، گروهاست) کالس

های فردی و گروهی و ها و کنترل فعالیتهای تنبیه، محدودیتها و روشگذاری و ...(. محدودیتنمره

 اقتدارطلبی کارکنان مدرسه.

جوّ اجتماعی مدرسه: جو اجتماعی مدرسه اگرچه یک عامل نافذ در مدرسه است ولی کمتر از طریق اعمال 

ی کامل شرایط غیررسمی و طبیعت ریزی آموزش باید به این مجموعهدر طرحگردد. معلمان آشکار مشخص می

آموزان و هیات آموزشی وجود دارد معرفت یابند. فرهنگ موجود بین ارتباطات میان فردی که بین دانش

شود. های باالی مدرسه یک عامل پراهمیت در تعلیم و تربیت جوانان محسوب میهمساالن بخصوی در سال

-آموزان عقبی مدرسه در دانشوضوعات مورد توجه و جدی، اثر جو مدرسه و فرآیند اجتماعی شدهیکی از م

آموزان مانده از نظر فرهنگی و فقیر است. کارکنان مدرسه ممکن است غالباً ناهوشیارانه سعی در دگرگونی دانش

 بر اساس نوع زندگی و تفکر خود نمایند.

ی ساختار مدرسه و سازمان مان و شاگردان در کالس درس به وسیلهآموز: تعامل معلتعامل معلم و دانش

ی خود یک اثر مستقیم بر بافت گیرد. این گونه ارتباطات به نوبهاجتماعی غالب بر آن تحت تأثیر قرار می

های معلمان را تحت آموزان در کالس درس، شیوهی تکالیف یادگیری دارد. رفتار دانشی ارائهسازمانی نحوه

های معلم در آموزان در پاسخاثر رفتار دانش»اند که ( گزارش داده9173) برندهد. کارتلج و میلثیر قرار میتأ



 

ی کلی آنها دو طبقه«. آموز نشان داده شده استتعدادی از مطالعات و از طریق تغییر سیستماتیک رفتار دانش

 اند:ست شناسایی کردهآموز را که برای موفقیت آموزشگاهی مورد نیاز ارفتار دانش

های کنش متقابل شخصی: مثل کمک کردن، مشارکت، تبریک گفتن به دیگران، صحبت مثبت با مهارت 

 دیگران و کنترل پرخاشگری.

های معلم و ی مواد آموزش علمی، اطالعات از خواستههای مرتبط با تکالیف: مانند حضور، صحبت دربارهمهارت

 پایداری در انجام تکالیف.

آموزانی که این است. دانش« ی درسی غیر مدونبرنامه»های کلی مهم در های فوق ذکر نشانگر هدفهارتم

-یابند، برای تالشی درسی پنهان خویش مورد اقتباس قرار داده و در آنها تسلط میمهارت را به عنوان برنامه

 (.9971به نقل از سیلور و همکاران،) شوندآموزانی موفق محسوب میی دانشههایشان تقویت شده و از زمر

( برنامه درسی پنهان شامل پنج  بعد ساختار فیزیکی مدرسه، جو اجتماعی 9911پور و غفاری)پژوهش تقی

باشد، که مورد توجه مدرسه، روابط موجود در مدرسه، فناوری اطالعات و ارتباطات و مکانیسم تشویق و تنبیه می

 قرار گرفته است.

تشویق به معنای برانگیختن، به شوق آوردن، راغب ساختن و تنبیه به معنای بیدار کردن، آگاه  تشویق و تنبیه:

 (. 9919)ممتحن،  کردن و هوشیار ساختن است

ها، رفتار و شود که نگرشجو اجتماعی مدرسه: جو اجتماعی به عنوان کیفیت و خصوصیات مدرسه تعریف می

های های متقابل میان گروه. به تعبیر دیگر جو حاصل روابط و کنشدهدعملکرد افراد را تحت تأثیر قرار می

 (.  1، ص 9913)انصاری،  درونی مدرسه یعنی فراگیران، معلمان، مدیر و سایر کارکنان است

ها، روابط اجتماعی: روابط اجتماعی رفتارهایی هستند که به مردم برای کنش متقابل ممکن است با همکالسی

این کنش متقابل با همکاران،سرپرستان،دوستان  کنان مدرسه باشد. در مراحل بعدی زندگی،معلمان و سایر کار

 (. 9،7331)سیورز و جونز بالنک و افراد دیگری برقرار می شود که شخص مالقات می کند

ساختار فیزیکی مدرسه: ساختار فیزیکی شامل درجه حرارت و تهویه مناسب، میزان روشنایی، طرز چینش 

 (. 1، ص 9919)ولی پوری، باشد، فضای سبز دانشگاه، تجهیزات سمعی و بصری مدرسه میهاصندلی

سازی، پشتیبانی یا  مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده»فناوری اطالعات و ارتباطات: فناوری اطالعات و ارتباطات به 

)زارع « پردازد افزار رایانه می تافزاری و سخ های نرم های اطالعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه مدیریت سیستم

 (. 9911خلیلی و چوپانی، 

 

                                                           
1 -Seevers & Jones-Blank 



 

 اشتیاق تحصیلی-4

ی افزایش توجـه به روانشناسی مثبـت اسـت. اشـتیاق تحصیلی، دهندهعالقه به پژوهش در مورد اشتیاق، نشان

یلی خود، صرف باشد و به میـزان انـرژی کـه یک یادگیرنده برای انجام کارهای تحصیکی از انواع اشتیاق می

(. 7339و همکاران،  9)ماسالچشـود کند و نیـز بـه میـزان اثربخشـی و کـارایی حاصـل شـده، اطـالق مـیمی

شـود کـه مـنعکس کننـده تعهـد اشـتیاق تحصـیلی معمـوالً بـه عنـوان سـاختار انگیزشـی بـه کـار بـرده مـی

اشتیاق تحصیلی به میزان انرژی که یک فراگیر برای  (.7،7393)لی و شوتباشدیادگیرنده نسبت به تحصیل می

)نعامی و شودکند و نیزمیزان اثر بخشی و کارایی حاصل شده، اطالق میانجام کارهای تحصیلی خود صرف می

وپرورش ضروری است و حالتی بادوام در درون فرد است که اشتیاق تحصیلی در مطالعات آموزش(. 9919پیریایی،

دانشـجویانی کـه اشـتیاق (.  7399، 9)اونیل، لی بالنکشودو بهزیستی در فعالیتهای مدرسه می باعث درگیری

تحصیلی داشته باشند، توجه و تمرکـز بیشـتری بـر مسـائل و موضـوعات مـورد هـدف یـادگیری دارنـد، از 

)ماسالچ و همکاران،  د بهتری دارندها عملکـرکنند و در آزمونانجـام رفتارهـای ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب می

های آموزشی میزان پایین بودن اشتیاق تحصیلی و نظام دهد که یکی از مشکالت مهممطالعات نشان می (.7339

های جاری، متعاقب آن افت تحصیلی از سطوح ابتدایی به سمت سطوح باالتر تحصیلی است که با اتالف هزینه

-اگیران، خسارات زیادی را به یادگیرندگان، دانشگاه و جامعه وارد میسرخوردگی و از دست رفتن روحیه فر

در واقع اشتیاق تحصیلی یک اصطالح پیچیده است که بر رویکردهای مختلف  (9911)رحیمی پوردنجانی،کند

ی و و  بیانگر میزان درگیری فیزیک( 7391و همکاران، 1)الرشیدیآموزان در انگیزش، شناخت و رفتار تأکید دارددانش

اشتیاق تحصیلی نوعی فرایند روانشناختی به  (3،7393)واسبیندر و کوهلرروانشناختی یادگیرنده در تحصیل است

گذاری در جهت صورت تعلق خاطر یادگیرندگان به محیط یادگیری، شرکت و توجه در کالس، تالش و سرمایه

ن دیگر اشتیاق تحصیلی به معنای تعهد، به بیا(7391، 1)مانیگلتیادگیری و تعامل بین یاددهی و یادگیری است

ارزش نهادن و برقراری ارتباط با محیط یادگیری است به نحوی که دستاوردهای تحصیلی مورد نظر محیط 

 (.7،7391آموزشی حاصل گردد)سوتیریا

ین دارد. در ا " کنترل اجتماعی هیرشی"بشرپور و زاهد معتقدند سازه اشتیاق تحصیلی ریشه در بخشی از نظریه 

اشتیاقی نیز شود، بنابراین بیدیدگاه، رفتار ضد اجتماعی جوانان بر اساس پیوندهای بین فرد وجامعه تبیین می

                                                           
1-Maslach  
2- Lee & Shoot 

3 -Ouweneel & Le Blanc 

4 -Alrashidi 
5-Vasbinder & Koehler 

6-Manigault 

7-Sotiria 



 

همچنین اندرسون و همکاران (. 9917)بشیرپور و همکاران، تواند نتیجه ضعف رابطه فرد با نهادهای آموزشی باشدمی

کنند. این نظریه به میزان انرژی استناد می« ستیندرگیری تحصیلی آ»جهت تبیین اشتیاق تحصیلی به نظریه

وی معتقد است که  دهد، اشاره دارد.فیزیکی و روانشناختی که دانشجو جهت کسب تجارب علمی اختصاص می

پژوهشگران در طی مطالعات خود عوامل (. 9،7399)اندرسون و همکارانافتدیادگیری به دنبال درگیر شدن اتفاق می

اند به عنوان مثال اسالمی در مطالعه خود نشان ان عوامل مؤثر بر اشتیاق تحصیلی عنوان کردهمتعددی را به عنو

اقتصادی و نیز  -داد که عوامل فردی)تأهل و جنسیت(، عوامل آموزشی)نحوه تدریس اساتید( و عوامل اجتماعی

در این پژوهش  به ( 9911ن،)اسالمی و همکارااثر تعاملی این عوامل بر پیشرفت و افت تحصیلی تأثیرگذارهستند

 پردازد.های برنامه درسی پنهان( بر اشتیاق تحصیلی میبررسی تاثیر یکی دیگر از عوامل)مولفه

توان ابعاد اشتیاق را بصورت ذیل های صورت گرفته میدر ارتباط با ابعاد اشتیاق تحصیلی و با توجه به بررسی

ی و بسیار پیچیده است که متشکل از ابعاد مختلف شناختی، ای چند بعدهم بیان نمود: اشتیاق تحصیلی سازه

در برخی دیگر دو بعد سازنده یعنی بعد رفتاری و بعد (.  7،7397)کاواناقعاطفی یا انگیزشی و رفتاری است

اما اغلب محققین اشتیاق تحصیلی را شامل سه جزء  (.7391)الرشیدی و همکاران،اندروانشناختی عنوان کرده

گذاری در د رفتار مثبت، تالش و مشارکت(، شناختی )مانند خودتنظیمی، اهداف یادگیری و سرمایهرفتاری)مانن

کند که عنوان می 9دانند. البته اپلتونیادگیری( و عاطفی )شامل عالقه تعلق و نگرش مثبت درباره یادگیری( می

بعد شناختی  (.7399)اپلتون،استاشتیاق تحصیلی دارای چهار مؤلفه رفتاری، شناختی، تحصیلی و روانشناختی 

هایی مانند تمایل، تفکر و تالش الزم برای گذاری دانشجویان در یادگیری و به جنبهاشتیاق تحصیلی به سرمایه

درک و انجام تکالیف دشوار، تمایل به چالش و خود تنظیمی اشاره دارد. بعد عاطفی به احساس، نگرش، انگیزش، 

شود. بسیاری از محققان اشتیاق عاطفی را معادل اشتیاق ه پذیرش مربوط میگذاری و میل بقدردانی، ارزش

اند. یادگیرندگانی که دارای اشتیاق عاطفی انگیزشی، اشتیاق روانشناختی و اشتیاق هیجانی در نظر گرفته

شناسند و نسبت به آن احساس تعلق دارند، دستاوردهای تحصیلی را هستند، محیط یادگیری را خوب می

)الرشیدی و شوند، احساس قوی بودن دارندها و معلمان حمایت میکنند و از اینکه از طرف همکالسییابی میارز

بعد رفتاری اشتیاق شامل رفتارهای قابل مشاهده در برخورد با فرایند یادگیری و تکالیف درسی (. 7391همکاران،

به هنگام انجام تکالیف  های تالش، پایداری و درخواست کمک از دیگراناست و شامل مؤلفه

 (. 1،7393)دیکسوناست

                                                           
1 -Anderson 

2- Cavanagh  

3- Appleton 

4- Dixson  



 

 احساس تعلق به مدرسه -5

کنند و نسبت به آن مجموعه اند که از بدو تولد در یک مجموعه اجتماعی زندگی میها موجوداتی اجتماعیانسان

ه شود نسبت به والدین، محله، شهر، مدرسه و اعضای خانواداحساس تعلق دارند. هر چه کودک بزرگتر می

تر می کند و کند. گذشته و تاریخچه زندگی یک فرد در مدرسه این احساس را قویاحساس تعلق بیشتری می

)فرهمندیان، شود آموزان منجر به احساس تعلق بیشتر آنها میهای فردی مشترک با سایر دانشهمین ویژگی

چند در مدرسه حضور داشته باشند و آموزان در شرایطی که خود را با مدرسه بیگانه بدانند، هر دانش (.9917

شوند. آموزان اجتماعی تلقی نمیدرس بخوانند و از حقوق قانونی خود برخوردار باشند، اما با تعاریف، دانش

های آن آموزان نسبت به مدرسه و زیر ساختیابد که دانشآموزی از دیدگاه اجتماعی زمانی تحقق میدانش

سه شرکت نمایند. قضاوت درباره احساس مسئولیت و مشارکت اعضای احساس تعلق کنند و در توسعه مدر

گیری شاخص احساس تعلق به های فوق برنامه با ارزیابی و اندازههای مدرسه، فعالیتمدرسه در توسعه برنامه

 (.9911)ناطق پور، مدرسه قابل تبیین و تحقق است

بت و پایدار ماندن، تداوم داشتن و به جمع احساس تعلق در درجه نخست به معنای خاص و متمایز بودن، ثا

ها با احساس تعلق داشتن به جمع، امنیت و آرامش الزم را برای تر، انسانتعلق داشتن است. به عبارت روشن

( مهمترین عناصر این تعلق عبارت است از 7337و همکاران ) 9نلیمک (.9919محمدی،  مهر)زندگی کسب می کند

ارتباط مؤثر افراد با اعضای جامعه مدرسه، میزان تعلق افراد به اهداف جمعی و شمول یا میزان دخالت اعضا در 

فعالیتهای اجتماعی. در این رویکرد سعی شده است به مدرسه به عنوان بخشی از جامعه نگاه شود که برای 

بایست دارای در بافت اجتماعی مورد بررسی قرار داد. با توجه به این رویکرد مدرسه می بایست آنرابررسی آن می

رویکرد دیگر،  (.7337، 7و همکاران  )رواهای متفاوت احترام گذاردسیستمی باشد که به تمام افراد با عقاید و قومیت

ا به عنوان یک حالت رویکرد روانشناسی به احساس تعلق به مدرسه است که احساس تعلق به مدرسه ر

آموزان مورد مراقبت و حمایت آموزان احساس کنند خود و دیگر دانشکند که در آن دانشروانشناسی عنوان می

آموزان با قوانین براساس این رویکرد هنگامی که دانش(. 7331، 9)شوچت و اسمایثاز طرف مدرسه هستند

خطا در مدرسه تنبیه یا حتی اخراج شوند دارای احساس رو شوند و با اولین سختگیرانه از طرف مدرسه روبه

. در رویکرد (1،7331)لد و دینالباشندگیر میآموزانی هستند که در مدارس آسانکمتری نسبت به دانش تعلق 

                                                           
1- Mcneely 

2- Rowe 

3- Shochet & Smyth 
4- Ladd & Dinella 



 

 ساختار فیزیکی مدرسه

 جو اجتماعی

 روابط موجود در مدرسه

فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

 مکانیسم تشویق و تنبیه

 

 اشتیاق تحصیلی

احساس تعلق به 

 مدرسه

 برنامه درسی پنهان

آموز در تکالیف مدرسه دیگر سعی به تعریف و اندازه گیری احساس تعلق به عنوان میزان شمول و فعالیت دانش

 (. 7331، 9)نلی و فیکیامور فوق برنامه شده است و فعالیت در

اند که احساس تعلق به مدرسه را به عنوان ( در این زمینه تعریفی دیگری را بیان کرده7331و همکاران )7کارچر

شود. این اعمال باعث آموز در انجام یک فعالیت یا مکان خاص میداند که باعث سازگار شدن دانشاعمالی می

( مک نلی 7331شود. تحقیقات سینلهاف)آموز میس راحتی، خوب بودن و کاهش اضطراب دانشافزایش احسا

         تنوع نژادی و قومیتی- 9( نشان دهنده این مطلب است که عواملی از قبیل  7339) 9( موریسون 7337)

                   هاکالسسوء مدیریت در - 1ها افزایش جمعیت مدارس و کالس- 9گیرانه در مدارس قوانین سخت- 7

 باشد. های فوق برنامه دارای ارتباط با افزایش یا کاهش احساس تعلق به مدرسه میافزایش فعالیت -3

 مدل نظری تحقیق: -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Neely & Faici 

2- Karcher 

3- Morrison 



 

 تحقیق شناسیروش-7

یق جامعه آماری تحق ، توصیفی و به صورت پیمایشی است.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش

نفر در سال  93191آموزان پایه چهارم تا ششم ابتدایی شهرستان بوشهر به تعداد حاضر شامل کلیه دانش

بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه بدست آمده برای جامعه آماری برابر با باشد که می 9911-9911تحصیلی 

گیری لیستی از د. در این روش نمونهای انتخاب گردیگیری تصادفی خوشهباشد که با روش نمونهنفر می 973

  آموزان معاین سپس بصورت تصادفی چند مدرسه را از بین آنها انتخاب و دانش کلیه مدارس تهیه گردید و

ای با مقیاس لیکرت جهت سنجش نظرات پاسخگیری متغیرها از پرسشنامهدر این تحقیق برای اندازه .اندشده

استفاده شد که به تناسب هر یک از متغیرهای موجود  9داده شده در جدول  دهندگان با بکارگیری منابع نشان

متغیرها  و با پرسشنامه ای با مقیاس فاصله ای لیکرتهای مرتبط با آن تنظیم در مدل تحقیق، مجموعه سوال

مامی ای ابتدا لیست تگیری خوشهآوری اطالعات به روش نمونهرای جمعب .گیرندقرار می گیریمورد اندازه

مدارس دوره دوم ابتدایی)پایه چهارم تا ششم( شهر بوشهر تهیه کرده و سپس به صورت تصادفی چند مدرسه را 

آموزان توزیع گردید و از آن جهت که از بین آنها انتخاب کرده و با حضور در مدارس پرسشنامه بین دانش

های چهارم تا ششم آموزان پایهد، تمام دانشتر دشوار و درک ناشدنی بوهای پایینسواالت پرسشنامه برای پایه

                                  ابتدایی شهرستان بوشهر در نظر گرفته شده است.
 منابع متغیرهای اصلی تحقیق :1جدول 

 

 

 متغیرها

 برنامه درسی پنهان
 

 

 اشتیاق تحصیلی
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 (1311پور و غفاری )تقی منبع
 شافلی و همکاران

(2002) 

 و همکاران بری

(2004) 

 



 

مورد  7طبق جدول  spssبا استفاده از نرم افزار پایایی پرسشنامه بر اساس روش سازگاری داخلی)آلفای کرونباخ( 

های استفاده شده استاندارد بوده، اما برای بررسی بیشتر اعتبار پرسشنامه از اگرچه مقیاسگرفتته است. تایید قرار 

 نظر متخصصان استفاده شده است.

نتایج آلفای کرونباخ برای هریک از متغیرها :2جدول   

 آلفای کرونباخ نام متغیر ردیف

9 

7 

9 

1 

 برنامه درسی پنهان

 اشتیاق تحصیلی

ه مدرسهاحساس تعلق ب  

هاضریب کل پرسشنامه  

107/  

750/  

191/  

917/  

 

 های تحقیقنتیجه گیری و بحث در خصوص فرضیه-1

ای و ضریب همبستگی پیرسون جهت محاسبه هر یک از فرضیات تحقیق را با استفاده از آزمون تی تک نمونه

 دهیم. رابطه متغیرهای مستقل و وابسته مورد بررسی قرار می
های برنامه درسی پنهان )ساختار فیزیکی، جو اجتماعی و روابط موجود در مدرسه، تاثیر مولفه :9فرضیه 

آموزان ابتدایی شهر بوشهر باالتر از سطح ها و مکانیسم تشویق و تنبیه( بر اشتیاق تحصیلی دانشفناوری

 میانگین است.

 ایتک نمونه tالف: آزمون 

ای یا تی تک گروهی آمده است. در این جدول نمره هر یک از مونهتک ن tنتایج حاصل از تحلیل  9در جدول 

 مقایسه شده است. 9های برنامه درسی پنهان و اشتیاق تحصیلی گروه نمونه با نمره میانگین مولفه
 

 

 

 



 

با های برنامه درسی پنهان و اشتیاق تحضیلی در گروه نمونه ای برای مقایسه نمره مولفهتک نمونه t: تحلیل 3جدول 

 نمره برش یا معیار
 T p نمره معیار انحراف استاندارد میانگین متغیر

17/9 ساختار فیزیکی مدرسه  71/  9 191/77 339/3>p 

39/1 جو اجتماعی  77/  9 331/71 339/3>p 

91/1 روابط موجود در مدرسه  119/  9 193/79 339/3>p 

77/9 فناوری اطالعات و ارتباطات  33/9  9 777/1 339/3>p 

کانیسم تشویق و تنبیهم  31/1  173/  9 193/77 339/3>p 

19/9 اشتیاق تحصیلی  37/9  9 917/93 339/3>p 

 

های برنامه درسی)ساختار فیزیکی مدرسه، جو شود میانگین نمره مولفه مشاهده می 9جدول همانگونه که در 

ویق و تنبیه( و اشتیاق تحصیلی اجتماعی، روابط موجود در مدرسه، فناوری اطالعات و ارتباطات و مکانیسم تش

باشد که می 9باالتر بود که نشان از تایید فرضیه  9( از نمره برش p<339/3در گروه نمونه به طور معناداری )

بیشترین میانگین مربوط به مولفه روابط موجود در مدرسه و کمترین میانگین مربوط به مولفه فناوری اطالعات 

ای تک نمونه tتوان اذعان داشت که بر اساس تحلیل  به نتایج به دست آمده می با توجهباشد.  و ارتباطات می

)ساختار فیزیکی های برنامه درسی پنهانبرای مقایسه نمره متغیرهای مستقل و وابسته، تاثیر تمامی مولفه

بر  یه(مدرسه، جو اجتماعی، روابط موجود در مدرسه، فناوری اطالعات و ارتباطات و مکانیسم تشویق و تنب

باشد و بیشترین میانگین مربوط به مولفه روابط موجود در می 9اشتیاق تحصیلی باالتر از سطح نمره معیار 

ها، معلمان و سایر مدرسه می باشد که در زمینه رفتارهایی هستند که در ارتباط تمایل متقابل با همکالسی

ولفه فناوری اطالعات و ارتباطات می باشد که باشد. همچنین کمترین میانگین مربوط به مکارکنان مدرسه می

 باشد.های سخت افزاری و نرم افزاری موجود در مدارس میدر زمینه برنامه

 



 

 ب: آزمون همبستگی

زیر به همراه سطح  در جدولهای برنامه درسی پنهان و اشتیاق تحصیلی نتایج حاصل از همبستگی بین مولفه

 معناداری نشان داده شده است.
 و اشتیاق تحصیلی های برنامه درسی پنهانهمبستگی بین مولفه :4ل جدو
 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون متغیرها

 333/3 777/3** ساختار فیزیکی مدرسه

   اشتیاق تحصیلی

 339/3 937/3** جو اجتماعی

   اشتیاق تحصیلی

 393/3 937/3* روابط موجود در مدرسه

   اشتیاق تحصیلی

 393/3 999/3** اطالعات و ارتباطات فناوری

   اشتیاق تحصیلی

 333/3 799/3** مکانیسم تشویق و تنبیه

   اشتیاق تحصیلی

 

تمامی مولفه های شود ضریب همبستگی پیرسون بیانگر رابطه مثبت بین مشاهده می 1همانطور که در جدول 

های برنامه درسی وص همبستگی بین مولفهدر خص .آموزان استو اشتیاق تحصیلی دانشبرنامه درسی پنهان 

 باشد:پنهان و اشتیاق تحصیلی نتایج بصورت زیر می
آموزان پایه چهارم تا ششم ابتدایی بین نمره کل مولفه ساختار فیزیکی مدرسه و اشتیاق تحصیلی در دانش -9

دار بوده است و درصد معنا 13( مشاهده شده است که در سطح 717/3بوشهر همبستگی باال و مستقیمی )

 باشد.قابلیت تعمیم به جامعه آماری مورد تحقیق را دارا می



 

آموزان پایه چهارم تا ششم ابتدایی بوشهر بین نمره کل مولفه جو اجتماعی و اشتیاق تحصیلی در دانش -7

درصد معنادار بوده است و قابلیت  13( مشاهده شده است که در سطح 937/3همبستگی باال و مستقیمی )

 باشد.تعمیم به جامعه آماری مورد تحقیق را دارا می

آموزان پایه چهارم تا ششم ابتدایی بین نمره کل مولفه روابط موجود در مدرسه و اشتیاق تحصیلی در دانش -9

درصد معنادار بوده است و  13( مشاهده شده است که در سطح 937/3بوشهر همبستگی باال و مستقیمی )

 باشد.عه آماری مورد تحقیق را دارا میقابلیت تعمیم به جام

آموزان پایه چهارم تا ششم بین نمره کل مولفه فناوری اطالعات و ارتباطات و اشتیاق تحصیلی در دانش -1

درصد معنادار بوده است و  13( مشاهده شده است که در سطح 999/3ابتدایی بوشهر همبستگی مستقیمی )

 باشد.تحقیق را دارا میقابلیت تعمیم به جامعه آماری مورد 

آموزان پایه چهارم تا ششم ابتدایی بوشهر بین نمره کل مکانیسم تشویق و تنبیه و اشتیاق تحصیلی در دانش -3

درصد معنادار بوده است و قابلیت  13( مشاهده شده است که در سطح 799/3همبستگی باال و مستقیمی )

 باشد.تعمیم به جامعه آماری مورد تحقیق را دارا می

توان باشد. لذا میبا توجه به نتایج بیشترین ارتباط بین مولفه ساختار فیزیکی مدرسه و اشتیاق تحصیلی می

آموزان جامعه تحقیق با توجه به درجه حرارت و تهویه مناسب، چنین نتیجه گرفت که اشتیاق تحصیلی دانش

سمعی و بصری مدرسه، بهبود قابل  ها، فضای سبز مدارس، تجهیزاتمیزان روشنایی، طرز چینش صندلی

توجهی خواهد یافت. همچنین با توجه به نتایج حاصل، کمترین همبستگی مربوط به مولفه فناوری اطالعات و 

طلبد در راستای افزایش اشتیاق تحصیلی بحث سخت افزاری و نرم افزاری در مدارس باشد که میارتباطات می

آموزان ایجاد نمود و از این طریق بتوان به عملکرد ت بیشتری را برای دانشبیشتر مورد توجه قرار گیرد تا جذابی

ها در مدارس توجه مسئولین و باالتری در مدارس دست یافت. برای دستیابی به هدف باالبردن سطح فناوری

 طلبد.ها در سیستم آموزشی را میحتی خانواده

 

 



 

 هااختار فیزیکی، جو اجتماعی و روابط موجود در مدرسه، فناوریهای برنامه درسی پنهان)س: تاثیر مولفه7فرضیه 

آموزان ابتدایی شهر بوشهر باالتر از سطح میانگین و مکانیسم تشویق و تنبیه( بر احساس تعلق به مدرسه دانش

  است.

 ایتک نمونه  tالف: آزمون 

ت. در این جدول نمره هر یک از ای یا تی تک گروهی آمده استک نمونه tنتایج حاصل از تحلیل  3 در جدول

 مقایسه شده است. 9های برنامه درسی پنهان و احساس تعلق به مدرسه گروه نمونه با نمره میانگین مولفه
های برنامه درسی پنهان و احساس تعلق به مدرسه در گروه ای برای مقایسه نمره مولفهتک نمونه t: تحلیل  5جدول 

 نمونه با نمره برش یا معیار

تغیرم  T P نمره معیار انحراف استاندارد میانگین 

17/9 ساختار فیزیکی مدرسه   713/  9 191/77  339/3>p 

39/1 جو اجتماعی  779/  9 331/71  339/3>p 

91/1 روابط موجود در مدرسه  119/  9 717/91  339/3>p 

77/9 فناوری اطالعات و ارتباطات  33/9  9 777/1  339/3>p 

همکانیسم تشویق و تنبی  31/1  179/  9 193/77  339/3>p 

33/1 احساس تعلق به مدرسه  137/  9 139/79  339/3>p 

 

های برنامه درسی)ساختار فیزیکی مدرسه، جو شود میانگین نمره مولفه مشاهده می 3همانگونه که در جدول 

و احساس تعلق به اجتماعی، روابط موجود در مدرسه، فناوری اطالعات و ارتباطات و مکانیسم تشویق و تنبیه( 

-می 7باالتر بود که نشان از تایید فرضیه  9( از نمره برش p<339/3مدرسه در گروه نمونه به طور معناداری )

باشد که بیشترین میانگین مربوط به مولفه روابط موجود در مدرسه و کمترین میانگین مربوط به مولفه فناوری 

تک  tتوان اذعان داشت که بر اساس تحلیل  یج به دست آمده میبا توجه به نتا باشد. اطالعات و ارتباطات می

های برنامه درسی پنهان)ساختار ای برای مقایسه نمره متغیرهای مستقل و وابسته، تاثیر تمامی مولفهنمونه

فیزیکی مدرسه، جو اجتماعی، روابط موجود در مدرسه، فناوری اطالعات و ارتباطات و مکانیسم تشویق و تنبیه( 

باشد که به ترتیب بیشترین میانگین مربوط به مولفه می 9احساس تعلق به مدرسه باالتر از سطح نمره معیار بر 



 

روابط موجود در مدرسه، مکانیسم تشویق و تنبیه، جو اجتماعی، ساختار فیزیکی مدرسه و فناوری اطالعات و 

 باشد.ارتباطات می

 ب: آزمون همبستگی

صورت جداگانه در های برنامه درسی پنهان و احساس تعلق به مدرسه بهولفهنتایج حاصل از همبستگی بین م

 جداول زیر به همراه سطح معناداری نشان داده شده است.
 های برنامه درسی پنهان و احساس تعلق به مدرسههمبستگی بین مولفه :6جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون متغیرها

919/3** ساختار فیزیکی مدرسه  339/3  

   احساس تعلق به مدرسه

 331/3 991/3* جو اجتماعی

   احساس تعلق به مدرسه

 339/3 971/3** روابط موجود در مدرسه

   احساس تعلق به مدرسه

 339/3 913/3** فناوری اطالعات و ارتباطات

   احساس تعلق به مدرسه

 333/3 731/3** مکانیسم تشویق و تنبیه

   درسهاحساس تعلق به م

 

مولفه هخای برنامه شود ضریب همبستگی پیرسون بیانگر رابطه مثبت بین مشاهده می 1همانطور که در جدول 

درصد  11( و با >P/333آموزان است این رابطه در سطح )و احساس تعلق به مدرسه در دانشدرسی پنهان 

های برنامه درسی پنهان و احساس تعلق در خصوص همبستگی بین مولفه اطمینان از لحاظ آماری معنادار است.

 باشد:نتایج بصورت زیر می



 

آموزان پایه چهارم تا ششم بین نمره کل مولفه ساختار فیزیکی مدرسه و احساس تعلق به مدرسه در دانش -9

درصد معنادار بوده  13( مشاهده شده است که در سطح 919/3ابتدایی بوشهر همبستگی باال و مستقیمی )

 باشد. لیت تعمیم به جامعه آماری مورد تحقیق را دارا میاست و قاب

آموزان پایه چهارم تا ششم ابتدایی بین نمره کل مولفه جو اجتماعی و احساس تعلق به مدرسه در دانش -7

درصد معنادار بوده است و  13( مشاهده شده است که در سطح 991/3بوشهر همبستگی باال و مستقیمی )

 باشد.معه آماری مورد تحقیق را دارا میقابلیت تعمیم به جا

آموزان پایه چهارم تا ششم بین نمره کل مولفه روابط موجود در مدرسه و احساس تعلق به مدرسه در دانش -9

درصد معنادار بوده  13( مشاهده شده است که در سطح 971/3ابتدایی بوشهر همبستگی باال و مستقیمی )

 باشد.اری مورد تحقیق را دارا میاست و قابلیت تعمیم به جامعه آم

آموزان پایه چهارم تا بین نمره کل مولفه فناوری اطالعات و ارتباطات و احساس تعلق به مدرسه در دانش -1

درصد معنادار  13( مشاهده شده است که در سطح 913/3ششم ابتدایی بوشهر همبستگی باال و مستقیمی )

 باشد.ری مورد تحقیق را دارا میبوده است و قابلیت تعمیم به جامعه آما

آموزان پایه چهارم تا ششم بین نمره کل مولفه مکانیسم تشویق و تنبیه و احساس تعلق به مدرسه در دانش -3

درصد معنادار بوده  13( مشاهده شده است که در سطح 731/3ابتدایی بوشهر همبستگی باال و مستقیمی )

 باشد.رد تحقیق را دارا میاست و قابلیت تعمیم به جامعه آماری مو

باشد. لذا با توجه به نتایج، بیشترین ارتباط بین مولفه مکانیسم تشویق و تنبیه و احساس تعلق به مدرسه می

آموزان جامعه تحقیق از طریق برانگیختن، به توان چنین نتیجه گرفت که احساس تعلق به مدرسه در دانشمی

عنای بیدار کردن، آگاه کردن و هشیار ساختن، بهبود قابل توجهی یافته شوق آوردن، راغب ساختن و تنبیه به م

 تبیین باشد. درهمچنین با توجه به نتایج حاصل، کمترین همبستگی مربوط به مولفه جو اجتماعی می است.

 یناست، بنابرا یادگیری بینیپیش غیرقابل بعد پنهان درسی برنامه که آنجا از گفت توانمی پژوهش هاییافته

 از طریق تواندمی که است مهمی بخش از غفلت مدارس، آن در هایمولفه و پنهان درسی برنامه به نکردن توجه

 حوزه درسی، هایبرنامه تدریس، روشهای معلمان، جمله از مدارس عوامل مناسب تعامل و متقابل کنش

 باز اجتماعی جو و مناسب یزیکیف ساختار نمودن فراهم با و غیرآموزشی و آموزشی مختلف بخشهای و مدیریت

-دانش در احساس به تعلق و اشتیاق تحصیلی بر های تشویق و تنبیهها و مکانیسمتوجه به مبحث فناوری و

 رضایت میزان آن، بر حاکم جو و محیط مدرسه از آموزاندانش ادراک رسدمی نظر باشد. به داشته تاثیر آموزان

 و تمایل و مدرسه به مثبت نگرش شکل گیری باعث کند و می زیاد نآ شرایط و مدرسه از را آموزاندانش

 آموزدانش در را  احساس توجه به برنامه درسی پنهان این .شودمی در مدرسه حضور و تحصیل به آنها اشتیاق



 

 فعالیتهای انجام و مدرسه در ماندن به اوست، پس پیشرفت برای مناسبی مدرسه مکان که کندمی ایجاد

 کند.می پیدا اشتیاق و تمایل مدرسه امور در و مشارکت تحصیلی

 های تحقیقیافته مبتنی برپیشنهادات -9

 در مورد مدرسه اندرکاران دست همه و معاونان مدیران، معلمان، برای خدمت ضمن هایدوره بینیپیش -9

 مدرسه دانش به علقت احساس در اشتیاق تحصیلی برنامه این اثرات و پنهان درسی برنامه ضرورت و اهمیت

 آموزان.

 صحیح هایآموزش شیوه به نسبت مدیریت رشته در متخصص افراد از استفاده با وپرورش آموزش مسؤولین -7

 ورزند. اهتمام آموزاندانش با تعامل و کالس اداره

 ترمیم واصالح  جهت آموزاندانش با مدرسه اندرکاران دست تعامل مورد در آموزاندانش نظرات آوریجمع -9

 آن.

 استفاده مناسب و به موقع از تشویق و تنبیه به منظور باالبردن اشتیاق تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه. -1

 مشخص گردد. پنهان برنامه درسی اهمیت و جایگاه درسی، هایبرنامه طراحی الگوی در -3

 در فناوری این از گیری بهتربهره برای افزاری و نرم افزاری،سخت الزم امکانات سازیفراهم و تجهیز کالسها -1

 آموزشی. سیستم

 بر شعار و حک تصاویر محوطه مدرسه، سبز در فضای ایجاد و سنتی، معماری از استفاده و مدارس نوسازی -7

 در راستای باالبردن اشتیاق تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه. بخشی و اثر زیبایی مدارس برای دیوار روی

 

 

 

 

 

 



 

 بع:منا
های تربیتی معلم، وزارت (. معلم و برنامه درسی پنهان. مجموعه مقاالت سمپوزیوم نقش9977ادیب، یوسف ؛ امینی، محمد )

 و پرورش، تهران سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.آموزش 

 شخصی منابع مبنای بر تحصیلی یاق(. مدل یابی اشت9911علی) دالور، و اسماعیل سعدی پور، فریبرز؛ درتاج، محمدعلی؛ اسالمی،

روان  و مشاوره فرهنگ تهران، فصلنامه امیرکبیر دانشگاه ارشد مقطع کارشناسی دانشجویان در اجتماعی منابع و

 .999-919(،71)7درمانی،

راهنمایی (. بررسی رابطه بین جو اجتماعی مدارس با پرورش مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر دوره 9913انصاری، مینا ) 

، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی 11-13شهر همدان در سال تحصیلی 

 همدان.

(.عوامل فشارزای دانش آموزان دوره متوسطه شهر اردبیـل و برخـی 9917بشیرپور، سجاد، عیسی زادگان علی، علی زاده، حسین )

 .17 – 19(، ص  3) پیاپی 9, شماره  7, دوره  9917ها، نشریه روانشناسی مدرسه بهار متغیرهـای مرتبط با آن

بررسی نقش برنامه درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش آموزان از دیدگاه مدیران و (. »9911تقی پور، حسینعلی و غفاری، هاجر)

(: 7)7، آموزش و ارزشیابی )علوم تربیتی(، «11-11معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان خلخال در سال تحصیلی 

 . 99 -13ص 

(. بررسی فراونی و عوامل موثر در افت تحصیلی دانشجویان ساکن 9911رحیمی پردنجانی، سجاد، حشمتی هاشم، مقدم زهرا)

گاه ، مجله دانش9913 – 19خوابگاه دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال تحصیلی

 .91-71، ص 9علوم پزشکی تربت حیدریه، شماره

آموزش در ایران "(. آموزش الکترونیکی؛رویکردی نوین به آموزش، اولین همایش ملی 9911زارع خلیلی، مجتبی؛ چوپانی، حیدر )

 ، تهران: مرکز همایشهای برج میالد. 9131

برنامه درسی پنهان بر بعد اجتماعی هویت اسالمی ایرانی  بررسی تاثیر مولفه های "(.9919سبحانی نژاد، مهدی؛ امیری، زهرا)

 .19-931(، 3)7، دوفصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، "آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهراندانش

های برنامه درسی پنهان (. بررسی روابط همبستگی و سهم تبیینی مؤلفه9919سبحانی نژاد، مهدی؛ حسینی یزدی، عطیه سادات)

نگرش جامع پژوهشگری دانشجویان علوم تربیتی دانشگاههای دولتی شهر تهران. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی  با ابعاد

 .991-991، ص 91درسی، سال یازدهم، دوره دوم، شماره 

رجمه غالم ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر. )ت(. برنامه 9971سیلور، جی. گالن؛ الکساندر ویلیام ام و لوئیس. آرتور جی)

 رضا خوی نژاد( )تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد(، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

 .11-33، ص 733(. نگاهی به معلم و برنامه درسی پنهان. مجله رشد معلم، شماره 9911صالحیان، محمود)



 

ط اجتماعی مدارس دوره متوسطه شهر ی درسی پنهان( محی(. بررسی پیامدهای قصدنشده )برنامه9919علیخانی، محمدحسین )

ی علوم ی دکترا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدهی راهکارهایی برای کاهش پیامدهای منفی آن. رسالهاصفهان و ارایه

 انسانی تهران.

ام (. شناسایی آسیب های تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان:نظ9911فتحی و اجارگاه، کورش و واحد چوکده، سکینه.) 

آموزش متوسطه نظری از دیدگاه معلمان زن شهر تهران و ارایه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن. فصلنامه نوآوری های 

 .19-997آموزشی، ص

 آییژ. تهران،انتشارات.اول جلد .جدید های هویت سوی به درسی برنامه (.9911کوروش. ) واجارگاه فتحی 

ثیر ایفای نقش رهبری مدیران آموزشی بر تحول نظام ارزشی با تاکید بر رویکرد تک (. تا9913کاظمی، صدیقه، مهرام، بهروز)

 . 973 – 917، ص 3پژوهشنامه مدیریت تحول، شماره نگاشت روایی، 

 .971 -937: 93تربیتی تشویق و تنبیه، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی،  -(. واکاوی نگاره های تعلیمی9919مهدی ) ممتحن، 

 انتشارات آستان قدس رضوی. اندازها. تهران:(. برنامه درسی: نظرگاهها، رویکردها و چشم9919مهر محمدی، محمود )

های وزان سال سوم دبیرستان(. رابطه ابعاد انگیزش تحصیلی با اشتیاق تحصیلی دانش آم9919نعامی، عبدالزهرا، پیریایی، صالحه)

 .71-17(،ص 7)9های آموزشی، شهر اهواز،مجله پژوهش در نظام

(. بررسی رابطه بین محیط فیزیکی با میزان یادگیری و شادکامی دانشجو معلم پسر دانشگاه فرهنگیان، پایان 9919ولی پور، مریم )
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