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 ها بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با گسست نسل

 1از منظر مدیران، دبیران و مشاوران در مدارس متوسطه پسرانه
 2رضا رحمانی

 چکیده

در جوامع امروزی، معموال میان نسل های جدید و قدیم شکاف می افتد؛ که این شکاف به 

. ا و ارزش ها ایجاد می شودتناسب تغییرات اجتناب ناپذیر اجتماعی و فرهنگی، در نوع باوره

هدف پژوهش حاضر . یکی از نهادهای مؤثر در انتقال ارزش و هنجارها، آموزش و پرورش است

روش انجام پژوهش، توصیفی . باشد ها می بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان و گسست نسل

مشاوران مدارس  نفر از مدیران، دبیران و 193بدین منظور تعداد . از نوع پیمایشی بوده است

اند،  مشغول به کار بوده  1099 -93آباد که در سال تحصیلی  مقطع متوسطه شهر نجف هپسران

ی محقق  نامه نفری آنان با روش تصادفی ساده انتخاب گردیده و به پرسش 298از جامعه 

ر نامه مذکور با ضریب اعتبا پرسش. پاسخ دادند« ها و برنامه درسی پنهان گسست نسل»ساخته 

، تأثیر چهار عامل برنامه درسی پنهان شامل عوامل شناختی، اجتماعی، فیزیکی و 89/3

تک  tوتحلیل آماری به روش آزمون  نتایج تجزیه. سنجید ها را می سازمانی بر ایجاد گسست نسل

همچنین نتایج آزمون . ها تأثیر دارد ای نشان داد، برنامه درسی پنهان برگسست نسل نمونه

ها به ترتیب متأثراز عامل سازمانی برنامه درسی  ی از آن است که گسست نسلفریدمن حاک

بوده  87/1و فیزیکی  93/2، اجتماعی 99/2و عوامل شناختی  ،9/0ای  پنهان با میانگین رتبه

ها در سطح توصیفی، و توزیع و درصد فراوانی سؤاالت مربوط به  وتحلیل داده طبق تجزیه. است

جذاب نبودن »: سازمانی:ترین عوامل عبارتند از ه درسی پنهان، مهمعوامل چهارگانه برنام

عدم درک واقعیات دوره سنی نوجوانان از سوی عوامل »: ، شناختی«محتواهای آموزشی

و همچنین « عدم وجود جو تعامل میان والدین و محیط آموزشی»: ، اجتماعی«آموزشی مدرسه

شکل  اهری و »: و فیزیکی« وزان در مدرسهآم برخوردهای نامناسب و تند با خطاهای دانش»

 .اند شده شناخته « محتوای کتب درسی

 .ها برنامه درسی، برنامه درسی پنهان، گسست نسل :واژگان کلیدی
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 مقدمه

هایی  ازجمله واقعیت« خانواده در حال دگرگونی»و « جهان در حال تغییر»عناوینی چون 

شکاف . کند می« ها گسست نسل»عیتی با عنوان تدریج ما را وادار به قبول واق هستند که به

 انسان اندیشمندان میان در اجتماعی پدیده مفاهیم ترین رایج از نسلی به عنوان یکی

شناسی، مفهومی است به معنای اختالف میان نسل ها با صورتی تعاملی که اختالف 

ها، تصورات، فاحش روانی، اجتماعی و فرهنگی و تفاوت معنادار در بینش و آگاهی، باور

انتظارات، جهت گیری های ارزشی و الگوهای رفتاری دو نسل همزمان در یک جامعه را 

در فرهنگ آکسفورد، این مفهوم به عنوان اختالفی در نگرش با . مورد توجه قرار می دهد

رفتار جوانان و افراد سالمندتر تعریف شده است که موجب عدم فهم متقابل آنان از یکدیگر 

فرهنگ وبستر نیز آن را به عنوان اختالفی گسترده در خصلت ها و نگرش های  می شود و

 (. 1080، یوسفی؛1083 ، ؛ آزاد ارمکی1080معیدفر، )میان نسل ها تعریف کرده است

ها طبیعی بوده و تقریبا در همه  ها، هنجارها یا در نگرش تفاوت اندک دو نسل در ارزش

شناختی دارد و افراد در  ای روان ن تفاوت عمدتاً ریشهای. ها وجود داشته است جوامع و زمان

سنین مختلف به دلیل شرایط متفاوت عاطفی و روانی از یکدیگر بازشناخته 

هایی که معتقد به گسست نسلی هستند، کاهش  آن(. 1070، 1اینگلهارت)شوند می

ای این ه های فرهنگی نسل بالغ را یکی از نشانه دلبستگی نسل جوان به فرهنگ و ارزش

های  شکاف نسلی به معنی وجود تفاوت(. 1090احمدی ، احمدی و باقرآبادی،)امرمی دانند 

طور  خصوص در بعد هویتی به دانشی، گرایشی و رفتاری بین دو نسل جوان و بزرگسال به

ای را تحت تأثیر خود قرار  تری در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، هر جامعه وسیع

ها  خاطر به فرهنگ، ارزش و فرهنگ بومی در نسل هویت، احساس تعلقکه  نحوی دهد؛ به می

سازد، سبب تفاوت، تعارض  که موجبات همبستگی اجتماعی یک جامعه را مهیا می

 . گردد فرهنگی و هویتی می

 از با استفاده را چین در نسلی بین تضاد آغازین عوامل تحقیقی ، در(2337) 2زنگ

 از رهیافت استفاده با پژوهش، این در .کرد بررسی گساالنبزر و جوانان مکتوب های گزارش

 جمله آن از شدند؛ شوند مشخ  می نسلی بین تضاد موجب که عواملی محتوا، تحلیل

 به توجه با پژوهش این نتایج .داشتند را فراوانی بیشترین که جوانان از ها مسن انتقاد
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 درباره فرهنگی - تماعیهنجارهای اج و فردی میان تضاد نسلی، بین روابط بررسی

 .شده است بررسی و بحث فرزندان وفاداری و مراتب سلسله

 آموزش در تربیتی و آموزشی هدفهای به دستیابی ابزارهای مهمترین از درسی برنامه های

طرح  و تربیتی نظام مند فرصتهای مجموعه به برنامه درسی .می آیند شمار به و پرورش

 و طیف گسترده با درس وکالس مدرسه تا محلی و ای منطقه ملی، سطح از(شده ریزی

کسب  برای متربیان که می شود اطالق آنها بر مترتب نتایج و   )محدود بسیار تا فراگیر

 معرض در اسالمی معیار نظام اساس بر موقعیت اصالح و درک جهت الزم شایستگی های

 آمادگی از قبولی قابل تبهمر خویش هویت پیوسته تعالی و تکوین با تا آنها قرارمی گیرند

 انقالب شورای عالی( آورند دست به را ابعاد همه در طیبه تحقق حیات برای

 و آشکار آموزشهای و روش غیررسمی، و رسمی به محتوای درسی، برنامه .(1093فرهنگی،

 به را الزم دانش مدرسه، هدایت تحت آنها، شاگردانِ وسیله به که گردد می اطالق پنهانی

 (.1092ملکی،(دهند تغییر خود در را و ارزشها گرایش و کنند کسب مهارت رند،آو دست

 اهداف، مورد در گیری تصمیم برای مدون و مکتوب سندی قالب در آشکار درسی برنامه

 دیگری عوامل. می پردازد یادگیری-فرآیند یاددهی به ارزشیابی و تدریس روشهای محتوا،

 جنبه ها از بسیاری در که دارد وجود رسمی برنامه های کنار در اجتناب ناپذیر طور به نیز

 مهر و علیخانی)دارد نقش آموزان دانش تجارب شکل گیری در نافذتر و پایدارتر طور به

واژه برنامه درسی پنهان را رسماً وارد  1933در سال  1فیلیپ جکسون(.  1080محمدی،

نظران و  ان تاکنون صاحباز آن زم(. 1980، 2ژیرو)ریزی درسی کرد  ادبیات برنامه

اندیشمندان حوزه مطالعات برنامه درسی تعاریف و کارکردهای گوناگونی از برنامه درسی 

شود تا اهمیت برنامه درسی پنهان در  ها اشاره می پنهان ارائه داده اندکه به تعدادی از آن

ها و به  وپرورش و نقش آن برانتقال و شکل گیری باورها، نگرش ها و ارزش نظام آموزش

آموزان و کادر آموزشی  تبع آن ایجاد یا کاهش گسست بین نسلی  بخصوص بین دانش

 .مشخ  شود

0کنتلی نظر از
 و نانوشته برنامه آموزشی، ودرسی  برنامه بر عالوه آموزان دانش ) 2339 (

 تربیت و تعلیم توجه قابل توسعه به که می کنند تجربه را آگاهانه برنامه ریزی عدم

 عملکردها به پنهان برنامه درسی برنامه درسی، المعارف دایره در. می کند   کمک یانتقاد

                                                      
1  Philip Jackson 
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 یا برنامه درسی رهنمودهای در نبودن آشکار وجود با که می شود اطالق آموزشی نتایج و

 برنامه ریزان  .است تحصیلی تجربه مؤثر و حتمی بخش پرورش، و آموزش سیاست های

 در مؤثر آشکار عوامل به آموزشی طراحی در معمول رطو به است ممکن معلمان و درسی

 برنامه به بی توجهی صورت دراین .بمانند غافل پنهان عوامل از و کنند توجه تدریس

 بسیار تأثیر آموزان دانش یادگیری در که است عواملی مهم بخش از غفلت پنهان، درسی

 طرز هنجارها، تمایالت، زشها،ار زمینۀ در پنهان برنامه درسی به مربوط آثار بیشتر . دارد

 . می آموزند درسی مواد از مستقل را آنها آموزان دانش که است مهارت هایی و تلقیها

 همچون گوناگون نگرش های و مهارتها انواع با پنهان برنامه درسی طریق از آموزان دانش

 نفع به توجه مسئولیت پذیری، و تعهد وطن پرستی، همدردی، سعه صدر، صداقت، احترام،

 دانش، می توانند همچنین آنها .می شوند آشنا مقررات و قانون رعایت برابری، عموم،

 تهدید و بوده آفرین خطر آنها پرورش برای که بگیرند فرا را نگرش هایی و مفاهیم مهارتها،

 (.1081ملکی،؛ 1089چوکده،  واحد و واجارگاه فتحی (می شود  محسوب

در قالب پیام های ضمنی موجود در جو اجتماعی اماکن  1وکسبرنامه درسی پنهان توسط آسپر

آموزشی تعریف شده که اگرچه نانوشته است، اما توسط همه دریافت می شود و این نوع برنامه 

یعقوبی، یوسف زاده، ویسی کهره  ایمانی، از نقل به، 2333آسپروکس، )می داند   را بدنه دانش 

گذاری ترجیحی برای مواد و موضوعات درسی  به ارزشنیز ( 1979) 2آیزنر(. 1090و محققی، 

کند؛ همچنین تأکید  های برنامه درسی پنهان مدارس اشاره می عنوان یکی از جنبه مختلف به

به بعد اجتماعی این برنامه و تعامالت میان اشخاص درون مدرسه است؛ وی معتقد است  0بلوم

وزش حداقل دو برنامه تحصیلی آموز در معرض آم که در طول دوران تحصیل، هر دانش

که مبتنی  گیرد، یکی برنامه آشکار آموزشگاه است و دیگری برنامه ناآشکار یا پنهان قرارمی

 ازنظر(. 1089؛ نوروز زاده،1081. مهرمحمدی)برتعامل میان اشخاص درون آموزشگاه است 

 کامالً نش آموزاندا برای ولی بوده پنهان معلمان برای صرفاً پنهان درسی برنامه پور شارع

 نشان اجتماعی نظام در را دانش آموزان جایگاه که است برنامه همین درواقع .آشکار است

می  آشکار آنها برای را نظام اجراهای ضمانت و ساخته آشنا و ارزش ها هنجارها با را آنها داده،

سی پنهان در در واقع باید گفت که دانش آموزان از طریق برنامه در .(1092پور، شارع) کند

مدارس، مفاهیم کلیدی در نوع تفکر، تعبیر و تفسیر وقایع و پدیده ها و قدرت درک مفاهیم و 

                                                      
1 Assproces 
2 Eisner 
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به عبارتی برنامه درسی پنهان در قلب برنامه درسی رسمی قرار دارد که . می آموزند ارزش ها را

ن همچنی. شود آموز می گیری شخصیت اجتماعی، فرهنگی، روانی تربیتی دانش باعث شکل

کنندگان مدرسه است که  بخشی از برنامه درسی پنهان شامل نگرش، افکار و رفتار اداره

عنوان  آموز را تحت تأثیر قرار داده و براین اساس فراگیر به صورت ناخودآگاه ماهیت دانش به

آموزان با الگوپذیری از رفتار کادر اجرایی و آموزشی شخصیت خود را  عضوی از اجتماع دانش

اگر در فرآیند اجتماعی شدن کودکان، نوجوانان و جوانان، فرهنگ یک جامعه از  .دهد شکل می

رود و  کم رو به افول می ها کم نسلی به نسل دیگر منتقل نشود، اشتراکات فرهنگی بین نسل

 (.1،2339فالک)آید  جامعه به انواع آسیب و بیماری بحران هویتی گرفتار می

آموزان از نوع  های یادگیری دانش عامل اثرگذار بربازدهترین  توجه به این نکته که مهم

 2نظرانی ازجمله جکسون های غیرمشهود، غیرعمدی وغیرمدون است، صاحب آموخته

 9، ماریانی(1990)، آیزنر (1989) 0، گوردون(1982)، بلوم (1973) 0، اسنایدر(1938)

وبیان ( 2338) 8ری، اسمیت مونتگوم(2338) 7، لیوسی والسون(2332) 3، سیتون(2331)

 اهر پنهان  های به را برآن داشته تا گستردگی، پایداری ونفوذ این نوع آموخته( 1092)فر 

های درسی آشکار یا  گیری فرایندها و قراردادهای یادگیری، بیشتر از برنامه را در شکل

 (.1092بیان فر،)رسمی مورد توجه قرار دهند 

نظران مختلف  ی پنهان مؤثر هستند و صاحب گیری برنامه درس عوامل مختلفی بر شکل

مثالً . اند ی برنامه درسی پنهان ذکر کرده دهنده ی عوامل شکل ی متفاوتی درباره ها دیدگاه

آموز را از  ساختار سازمانی، جو اجتماعی و تعامل معلم و دانش( 2330)سیلور و همکاران 

در این پژوهش چهار  (.1090ان، نوروزی وهمکار)داند   عوامل مهم برنامه درسی پنهان می

محیط  -0محیط فیزیکی و  -0محیط اجتماعی،  -2محیط شناختی،            -1ی؛  مقوله

گیری برنامه درسی پنهان مورد  عنوان مهم ترین عوامل شکل ، به(سازمانی)دیوان ساالرانه 

 . گرفته استبررسی قرار 

                                                      
1 Falk 
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ی درسی و  غیره،  ها رزشیابی، کتابهای ا های تدریس، روش بندی دروس، روش جدول زمان

 2و مونتگمری1نظرانی چون اسمیت صاحب. ازجمله مصادیق محیط شناختی هستند

ی خود نشان  ها در پژوهش. اند که به بعد شناختی برنامه درسی پنهان توجه داشته( 2338)

ن دهند، ازنظر آنا  ی مختلف به یک اندازه اهمیت نمی ها اند که مدارس به درس داده

بندی  یی مانند ریاضیات، علوم تجربی و فنّاوری اهمیت بیشتری دارند و برنامه زمان ها درس

آموزان نیز برای این دروس  تبع آن دانش دروس این موضوعات در اولویت قرار دارد؛ به

 (.1092علیزاده نیری و ادیب، )دانند   اند و بقیه دروس را غیر مهم می ای قائل اهمیت ویژه

ماعی مدرسه اگرچه عاملی نافذ در مدرسه است، اما کمتر از طریق اعمال آشکار جو اجت 

ریزی آموزش باید به این مجموعه کامل شرایط  معلمان در طرح. گردد  مشخ  می

آموزان و هیأت آموزشی وجود دارد  و طبیعت ارتباطات میان فردی که بین دانش  غیررسمی 

ویژه در سالهای دبیرستان، عاملی  مساالن بهمعرفت یابند، زیرا فرهنگ موجود بین ه

برومند نسب و همکاران، )شود   پراهمیت در تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان محسوب می

( 1980)و هنری ژیرو ( 1980) 9، مایکل اپل0، رابرت دری بن( 1991) 0گیدنز (.1090

ماعی کالس درس و ی عملکرد ساخت اجت ی درسی پنهان از طریق مشاهده معتقدند برنامه

ها،  ارزش: ی اقتدار معلم آموخته می شود و به وسیله آن مفاهیم اجتماعی از قبیل شیوه

های موجود در زندگی را ازنسلی به نسل دیگر  های فرهنگی، اعتقادات و زیبایی نگرش

 (.1083؛ عابدی، تاجی،  1080آزاد ارمکی، )منتقل می شود 

ی همراه با آرامش، عزت و احترام متقابل بین مشخصات محیط و شرایط مطلوب آموزش

شود و در این راستا   عنوان بخش مهمی از برنامه درسی پنهان مطرح می فراگیران و معلم به

تواند به تجهیز مناسب محیط آموزشی پرداخته، محیط و   معلم با شناخت امکانات می

مصلی نژاد، )وجود آورد  دهی و موقعیت آموزشی مناسب را به امکانات آموزشی را سازمان

  (.1092،  و رضایی پرند آور

ی قوانین، مقررات،  فشردهی  ها ساالری اداری مرکز آموزشی غالباً همراه با مجموعه دیوان

یک عضو پراهمیت برای برنامه درسی پنهان محسوب  های مدیریت آن نظام و  ها روش

                                                      
1 Smith  
2 Montgomery 
3 Giddens 
4 Robert dari been 
5 Michael Apple 
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یک عامل   عنوان آموزشگاهی را به شناسان این جنبه از فرایند شود، بسیاری از جامعه  می

 (. 1088ایزدی ، شارع پورو قربانی قهرمان، )کنند   اولیه در اجتماعی کردن فراگیر تلقی می

ها،  ها، نگرش شده و با توجه به تأثیر برنامه درسی پنهان بر ارزش  بر اساس تعاریف ارائه

گیری  نهان باعث شکلتوان گفت که برنامه درسی پ اعتقادات و تعامالت اجتماعی می

ها داشته  ای مستقیم با گسست نسل تواند رابطه شود که خود می آموز می شخصیت دانش

. باشد و تجربه فراگیر را در مدرسه و در هر موقعیت آموزشی تربیتی تحت تأثیر قرار دهد

 در این مقاله تأثیر چهار عامل اجتماعی، شناختی، سازمانی و فیزیکی برنامه درسی پنهان

 .بر ایجاد گسست بین نسلی در مقطع متوسطه دوم مورد بررسی قرار گرفته است

 

 :اند از بنابراین اهداف مقاله حاضر عبارت

ها ازمنظرمدیران، دبیران  بررسی رابطه عوامل اجتماعی برنامه درسی پنهان باگسست نسل

 و مشاوران 

ها ازمنظرمدیران، دبیران  بررسی رابطه عوامل شناختی برنامه درسی پنهان با گسست نسل

 و مشاوران 

ها ازمنظرمدیران، دبیران و  بررسی رابطه عوامل فیزیکی برنامه درسی پنهان باگسست نسل

 مشاوران 

ها ازمنظرمدیران، دبیران  بررسی رابطه عوامل سازمانی برنامه درسی پنهان با گسست نسل

 و مشاوران 

 

 روش پژوهش

باشد و درصدد است که عوامل اجتماعی،  پیمایشی میروش اجرای تحقیق توصیفی از نوع 

ها در بین  شناختی، فیزیکی و سازمانی برنامه درسی پنهان وتاثیر آن برگسست نسل

جامعه آماری . آموزان متوسطه را از منظر دبیران، مشاوران و مدیران بررسی نماید دانش

توسطه دوره دوم بوده که شامل معلمان، مشاوران و مدیران مرد شاغل در مدارس پسرانه م

وپرورش شهر  شده توسط دفتر آمار و اطالعات پرسنلی اداره آموزش بر اساس اطالعات ارائه

 .نفر بوده است 298آباد تعداد آنان  نجف
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 آباد توزیع جامعه آماری مدیران، مشاوران و دبیران شهر نجف: 1جدول شماره 

 درصد فراوانی سمت ردیف

 3/0 12 مدیر 1

 2/0 11 اورمش 2

 38/91 209 دبیر 0

 133 298 کل 0

 

 193به تعداد  1الزم به ذکر است حجم نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی ومورگان

با توجه به محدودیت جامعه آماری در قسمت مدیران و مشاوران، کلیه . نفر برآورد گردید

ب شدند؛ اما برای انتخاب نمونه از عنوان نمونه هدف انتخا نفر به 20افراد جامعه با تعداد 

نفر دبیر  127گیری تصادفی ساده، تعداد  جامعه آماری دبیران، با استفاده از روش نمونه

درصد با مدرک  3887دیپلم ،  درصد از افراد نمونه با مدرک فوق 287که . انتخاب شدند

درصد یک تا هفت  980همچنین . درصد را نیز باالتر از لیسانس می باشند 2887لیسانس و 

درصد بین شانزده تا بیست وسه سال و  2980  درصد بین هشت تا پانزده سال، 13سال ، 

 .درصد بین بیست و چهارتا سی سال سابقه کاردارند 9180

 

 آباد توزیع نمونه آماری مدیران، مشاوران و دبیران شهر نجف: 2جدول شماره 

 درصد فراوانی سمت ردیف

 8 12 مدیر 1

 0/7 11 رمشاو 2

 3/80 127 دبیر 0

 133 193 کل 0

  

منظور تعیین  نامه محقق ساخته و به ها از پرسش آوری داده در این پژوهش برای جمع

 0شده است که در جدول شماره  نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده  پایایی پرسش

 .است های برنامه درسی پنهان ذکرشده ضریب آلفای کرونباخ هر یک از مؤلفه

 

                                                      
1 Krejci and Morgan 
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 های چهارگانه ضریب آلفای کرونباخ برنامه درسی پنهان و مؤلفه: 0جدول شماره  

 ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه اصلی

 89/3 برنامه درسی پنهان

 93/3 اجتماعی

 89/3 شناختی

 81/3 فیزیکی

 81/3 سازمانی

 

چنین هم. نامه از روایی محتوایی و صوری استفاده گردید جهت سنجش روایی پرسش

نامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس موردبررسی قرار  پرسش

 .گرفت

نامه نهایی بر  پرسش. ، چهار عامل را برای ما تعیین کردSPSSاجرای تحلیل عاملی در  

گویه و با عوامل اجتماعی، شناختی، فیزیکی و سازمانی  03اساس مقیاس لیکرت، شامل 

 .تنظیم شد

ی  ها ی اساسی آزمون ها و مفروضه  ها طح استنباطی متناسب با سطح سنجش دادهدر س

 .شده است ای و آزمون فریدمن استفاده  تک نمونه tآماری از آزمون 

 

 ها یافته

برای آگاهی از معناداری تفاوت بین میانگین نمونه مورد مطالعه و میانگین جامعه مفروض 

های برنامه درسی پنهان بر  بندی میزان تأثیر مؤلفه بهای و برای رت تک نمونه tاز آزمون 

 .ها از آزمون فریدمن استفاده شد گسست نسل

 ای برای برنامه درسی پنهان آزمون تی تک نمونه: 0جدول شماره 

برنامه 

درسی 

 پنهان

 میانگین
t 

 
سطح 

 معناداری

درجه 

 آزادی

98/0 79/12 333/3 109 

 

 39/3داری از  دهد، چون مقدار سطح معنی نشان می 0 گونه که نتایج جدول شماره همان

ها در سطح  توان گفت رابطه برنامه درسی پنهان با گسست نسل ، می(33/3)کمتر است 
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 98/0و مقدار میانگین برابر  79/12برابر  tدرصد معنادار هست و چون آماره  99اطمینان 

ر برنامه درسی پنهان بر گسست باالتر است، بنابراین اث( 0)باشد و از مقدار آزمون  می

 .باشد آباد باالتر از متوسط و در سطح مطلوب می ها در مدارس متوسطه شهر نجف نسل

 ای برای عامل اجتماعی برنامه درسی پنهان آزمون تی تک نمونه: 9جدول شماره 

عامل 

 اجتماعی

 میانگین
t 

 
سطح 

 معناداری

درجه 

 آزادی

30/0 07/13 333/3 109 

 

 39/3داری از  دهد، چون مقدار سطح معنی نشان می 9ه که نتایج جدول شماره گون همان

توان گفت رابطه عامل اجتماعی برنامه درسی پنهان و گسست  ، می(33/3)کمتر است 

و مقدار  07/13برابر  tباشد و چون آماره  درصد معنادار می99ها در سطح اطمینان  نسل

باالتر است، بنابراین اثر عامل اجتماعی ( 0)ار آزمون باشد و از مقد می 30/0میانگین برابر 

آباد باالتر از متوسط و  ها در مدارس متوسطه شهر نجف برنامه درسی پنهان بر گسست نسل

 .باشد در سطح مطلوب می

 

 

 ای برای عامل شناختی برنامه درسی پنهان آزمون تی تک نمونه: 3جدول شماره 

عامل 

 شناختی

 میانگین
t 

 
سطح 

 داریمعنا

درجه 

 آزادی

30/0 08/8 333/3 109 

 

 39/3داری از  دهد، چون مقدار سطح معنی نشان می 3گونه که نتایج جدول شماره  همان

درصد معنادار 99توان گفت عامل شناختی در سطح اطمینان  ، می(33/3)کمتر است 

و از مقدار آزمون باشد  می 30/0و مقدار میانگین برابر  08/8برابر  tباشد و چون آماره  می

ها در  باالتر است، بنابراین اثر عامل شناختی برنامه درسی پنهان بر گسست نسل( 0)

 .باشد آباد باالتر از متوسط و در سطح مطلوب می مدارس متوسطه شهر نجف

 ای برای عامل فیزیکی برنامه درسی پنهان آزمون تی تک نمونه: 7جدول شماره 

درجه  سطح t میانگینعامل 
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 آزادی معناداری  فیزیکی

17/0 30/2 333/3 109 

 

 39/3داری از  دهد، چون مقدار سطح معنی نشان می 7گونه که نتایج جدول شماره  همان

درصد معنادار 99توان گفت عامل فیزیکی در سطح اطمینان  ، می(339/3)کمتر است 

باشد و از مقدار آزمون  می 17/0و مقدار میانگین برابر  30/2برابر  tباشد و چون آماره  می

ها در  باالتر است، بنابراین اثر عامل فیزیکی برنامه درسی پنهان بر گسست نسل( 0)

 .باشد آباد باالتر از متوسط و در سطح مطلوب می مدارس متوسطه شهر نجف

 ای برای عامل سازمانی برنامه درسی پنهان آزمون تی تک نمونه: 8جدول شماره 

عامل 

 سازمانی

 نمیانگی
t 

 
سطح 

 معناداری

درجه 

 آزادی

93/0 32/19 333/3 109 

 

 39/3داری از  دهد، چون مقدار سطح معنی نشان می 8گونه که نتایج جدول شماره  همان

 کمتر است 

 

باشد و چون آماره  معنادار می% 99توان گفت عامل سازمانی در سطح اطمینان  ، می(33/3)

t  باالتر است، ( 0)باشد و از مقدار آزمون  می 93/0بر و مقدار میانگین برا 19/ 32برابر

ها در مدارس متوسطه شهر  بنابراین اثر عامل سازمانی برنامه درسی پنهان بر گسست نسل

 .باشد آباد باالتر از متوسط و در سطح مطلوب می نجف

 ها ترین عوامل اجتماعی مؤثر بر گسست نسل مهم: 9جدول شماره 

 گویه رتبه  
میانگین 

 ایبهرت

 73/0 آموزان در مدرسه برخوردهای نامناسب و تند با خطاهای دانش 1

 73/0 عدم وجود جو تعامل میان والدین و محیط آموزشی 2

 71/0 جای تقویت تفکر دینی در مدرسه استفاده از احساسات دینی به 0

 73/0 ناهماهنگی در رفتار و گفتار عوامل آموزشی مدرسه 0
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ترین عوامل اجتماعی از دیدگاه مدیران و مشاوران و دبیران در شهر  هم، م9جدول شماره 

 .دهد آباد را به ترتیب نشان می نجف

 ها ترین عوامل شناختی مؤثر بر گسست نسل مهم: 13جدول شماره 
 ایمیانگین رتبه گویه رتبه

عدم درک واقعیات دوره سنی نوجوانان از سوی عوامل آموزشی  1

 مدرسه

77/0 

 70/0 آموزان های فردی دانش توجهی به نیازها و محدودیت کم 2

 72/0 های ارتباطی بین فردی مسلط نبودن مربیان بر اجرای مهارت 0

 

ترین عوامل شناختی از دیدگاه مدیران و مشاوران و دبیران در شهر  ، مهم13جدول شماره 

 .دهد آباد را به ترتیب نشان می نجف

 

 ها وامل فیزیکی مؤثر بر گسست نسلترین ع مهم: 11جدول شماره 
 ایمیانگین رتبه گویه رتبه

 98/0 شکل  اهری و محتوای کتب درسی 1

آموزان به امکانات  دسترسی آسان معلمان و دانش 2

 آموزشی و رفاهی کمک

08/0 

 03/0 های درس ابعاد، نور و دمای کالس 0

 

ران و مشاوران و دبیران در شهر ترین عوامل فیزیکی از دیدگاه مدی ، مهم11جدول شماره 

 .دهد آباد را به ترتیب نشان می نجف

 

 ها ترین عوامل سازمانی مؤثر بر گسست نسل مهم: 12جدول شماره 
 ایمیانگین رتبه گویه رتبه

 13/0 جذاب نبودن محتواهای آموزشی 1

روز نبودن محتوای دروس مرتبط باتربیت  متناسب نبودن و به 2

 آموزان دانش

32/0 

 97/0 حاکم بودن نظام ارزشیابی نمره محور 0
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ترین عوامل سازمانی از دیدگاه مدیران، مشاوران و دبیران در شهر  ، مهم12جدول شماره 

 .دهد آباد را به ترتیب نشان می نجف

 

 طرفه برای متغیر سن نتایج آزمون تحلیل واریانس یک: 10جدول شماره 

 مجموع مربعات منابع واریانس
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
f p 

 302/3 833/2 10/739 0 080/2299 بین گروهی

- -  71/272 103 139/09813 گروهی درون

- - -  109 090/02111 کل

صورت گرفت، از  Fهمچنین در تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی که بر اساس آزمون 

تغیر سن بود که در تنها م( سمت، تحصیالت، سن، سابقه و رشته تحصیلی)مورد  9بین 

ها، تفاوت ایجاد  ارتباط با نگرش افراد نسبت به اثر برنامه درسی پنهان بر گسست نسل

 (.10جدول شماره )کند  می

های برنامه درسی بر گسست  بندی میزان تأثیر مؤلفه الزم به ذکر است که جهت رتبه

. ای دو خروجی استنتایج آزمون فریدمن دار. ها از آزمون فریدمن استفاده گردید نسل

سازد اهمیت عوامل یا دهد و مشخ  میخروجی اول را نشان می 10جدول شماره 

دهندگان یکسان نبوده است؛ زیرا سطح  متغیرهای مستقل موردبررسی، ازنظر پاسخ

 .لذا رتبه میانگین ابعاد باهم برابر نیست. کمتر است 39/3داری از  معنی

 مننتایج آزمون فرید :10جدول شماره 

کای دو 

 شده محاسبه

درجه 

 آزادی

سطح 

 داری معنی

میزان 

 خطا
 نتیجه آزمون

   تائید 3839 /.333 0 32/39

 

شده است که با توجه به جدول شماره  در خروجی دوم، میانگین رتبه این عوامل نشان داده

عامل   ،عامل شناختی  اولویت تأثیرگذاری برنامه درسی پنهان ابتدا با عامل سازمانی، 19

 .باشد اجتماعی و سپس عامل فیزیکی می
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 بندی چهارمولفه برنامه درسی پنهان با آزمون فریدمن رتبه: 19جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری بحث و نتیجه

ها و  هاست، به تضاد ارزش ها که به معنی اختالل در امر توالی فرهنگی نسل لگسست نس

شود؛ درواقع باعث اختالل در عملکرد  هنجارهای اجداد، والدین و فرزندان اطالق می

ها، هنجارها الگوهای تفکر و عمل را در حوزه  شود که و یفه انتقال ارزش نهادهایی می

نهادهای مختلف و متعددی در جامعه و یفه . دارند  های بعدی بر عهده فرهنگ به نسل

یکی از نهادهای انتقال ارزش . دارند ها و هنجارها به نسل جدید را به عهده انتقال ارزش

وپرورش  کارکرد اصلی نهاد آموزش. وپرورش است هنجارها به نسل جدید نهاد آموزش

. دهد آموزان آموزش می شای معین دروسی را به دان سوادآموزی است که بر اساس برنامه

وپرورش  در نظام آموزش: ای  ریف و پنهان از عوامل اجتماعی شدن است گونه همچنین به

موقع در کالس حاضر  رود که یاد بگیرند در کالس درس آرام باشند، به از کودکان انتظار می

معلمان را  شود اقتدار ها خواسته می از آن. شوند و مقررات انضباطی مدرسه را رعایت کنند

آموزان  های معلمان نیز بر انتظاراتی که دانش واکنش. بپذیرند و نسبت به آن پاسخگو باشند

تری در انتقال و  وپرورش امروز نقش بنیادین  آموزش. گذارد از خودشان دارند، تأثیر می

اعتالی فرهنگ بر عهده دارد و مکانیسمی طبیعی برای انتقال فرهنگ و عامل مؤثری در 

این اجتماعی شدن و انتظاراتی که (. 1080علیخانی،)اد توسعه یا تغییر فرهنگی است ایج

طورکلی جامعه  آموز بر سر کالس درس درباره رفتارهای مورد تائید معلم و به از دانش

 . باشد رود، همه مصداق بارزی از اثرات برنامه درسی پنهان می می

 رتبه در گروه میانگین متغیرها

 1 39/0 عامل سازمانی

 2 99/2 شناختی عامل

 0 93/2 عامل اجتماعی

 0 87/1 عامل فیزیکی
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تأثیر خاستگاه اجتماعی خود، با دانش معتقد است که افراد تحت  1طور بوردیو همین 

نظام . شوند  فرهنگی مختلف و با برخورداری فرهنگی مختلف وارد نظام آموزشی می

پردازد،   ی اولیه درزمینه ی سرمایه فرهنگی نمی ها تنها به برابر سازی این تفاوت آموزشی نه

یه فرهنگی بیشتری آموزانی که از سرما لذا دانش. کند  را تشدید می  ها بلکه حتی آن

برخوردارند بهتر قادرند قواعد موفقیت در مدرسه را فراگیرند و درنتیجه موفقیت تحصیلی 

آموزان خود را در  ی اولیه در سرمایه فرهنگی دانش ها بدین ترتیب تفاوت. بیشتری دارند

 عملکرد تحصیلی و مدارک تحصیلی آنان نیز متجلی ساخته و در نهایت بر موقعیت طبقاتی

 (.1092شارع پور، )گذارد   در آینده تأثیر می  ها و شغلی آن

نظران، محقق در این مقاله با بررسی تأثیر برنامه درسی پنهان  لذا با توجه به نظرات صاحب

های  های طوالنی از عمر خود و ساعت موجود در کالس درس و مدارس که فرزندان ما سال

ها، سعی کرده است تا با  ، بر گسست نسلگذرانند مدیدی از زمان خود را در آن می

ها سازنده، در جهت کاهش و تعدیل  انکار، و با ارائه پیشنهاد سازی این ارتباط غیرقابل روشن

ها  های حاصل از پرسش نامه در این راستا با بررسی داده. این شکاف و فاصله قدمی بردارد

ی برنامه درسی پنهان را سنجیده که تأثیر چهار عامل شناختی، اجتماعی، سازمانی و فیزیک

یافت که برنامه  به این نتیجه دست spssافزار  های آماری در نرم است و با استفاده از آزمون

درسی پنهان به ترتیب با عوامل سازمانی، شناختی، اجتماعی و فیزیکی بر ایجاد گسست 

به عوامل مختلف،  توزیع و درصد فراوانی سؤاالت مربوطهمچنین بررسی . ها مؤثراست نسل

دهد  ترین عامل سازمانی که گسست نسلی را افزایش می مهم: های زیر را در برداشت یافته

. باشدمی« جذاب نبودن محتواهای آموزشی»از دیدگاه مدیران، دبیران و مشاوران 

ها از دیدگاه مدیران،  ترین عامل شناختی برنامه درسی پنهان مؤثر بر گسست نسل مهم

عدم درک واقعیات دوره سنی نوجوانان از سوی عوامل »آباد دبیران شهر نجف مشاوران و

ترین عامل اجتماعی برنامه درسی پنهان مؤثر بر گسست  مهم. باشدمی« آموزشی مدرسه

برخوردهای »و همچنین « عدم وجود جو تعامل میان وا لدین و محیط آموزشی»ها  نسل

ترین عامل فیزیکی از  باشد؛ و مهممی« ر مدرسهآموزان د نامناسب و تند با خطاهای دانش

شکل  اهری و محتوای کتب »آباد  دیدگاه مدیران، دبیران و مشاوران در شهر نجف

 .باشدمی« درسی

 

                                                      
1 Bordiu 
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 :ها و تحقیقات سایر پژوهشگران بندی نتایج یافته جمع

ین اند که ب ، همسو باهدف کلی پژوهش، به این نتیجه رسیده(1090)نوروزی و همکاران 

های برنامه درسی پنهان ازجمله جو اجتماعی مدرسه، ساختار سازمانی، تعامل معلم  مؤلفه

آموزان رابطه  آموز و ساختار فیزیکی مدرسه و کالس درس و هویت ملی دانش و دانش

 .وجود دارد

نیز در پژوهش خود، پرورش فضایل اخالقی را نتیجه ( 1090)رحیمی، غربا و شکاری 

 .ان و غیررسمی دانستندبرنامه درسی پنه

، در پژوهش خود همسو با پژوهش حاضر مبنی بر تأثیر برنامه درسی (1093)جعفری 

 های مؤلفه معلمان، دیدگاه از که داد نشان آموزان در بعد رفتاری، پنهان بر رفتار دانش

 کنش مؤلفه و قوی سطح در سازمانی ساختار و اجتماعی برنامه درسی پنهان ازجمله جو

 قرار شهروندی تربیت به توجه میزان ازنظر متوسط درسطح آموز دانش و معلم بلمتقا

 .دارند

که  های برنامه درسی پنهان نتایج در بررسی مؤلفه، همسو با این (1088)غفاری  وتقی پور 

شامل ساختار فیزیکی مدرسه، جو اجتماعی مدرسه، ساختار سازمانی و روابط موجود در 

باشند به این نتیجه رسیدند که  مدرسه، تشویق و تنبیه، فناوری اطالعات و ارتباطات می

 .اداری وجود داردآموزان رابطه معن ها و رفتار انضباطی دانش بین این مؤلفه

یافت که برنامه درسی پنهان بر  ، نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست(1089)داکانی 

 .های اخالقی نقش مؤثری دارد عنوان ارزش احترام و توجه به مقام انسانی به

، در تحقیق خود با عنوان برنامه درسی پنهان در زندگی (1090)طالبی و شریفی 

مراه با تابعیت، با بررسی جو اجتماعی مدارس و فضای کلی روانی آموزی، مقاومت ه دانش

آموزی بر غلبه نوعی برنامه درسی  ها وزندگی دانش اجتماعی و ارتباطی حاکم بر آن

ها نتیجه  آن. نامند، تأکید کرده است که آن را الگوی مقاومت همراه با تابعیت، می پنهان

آموزی بیشتر در سبک زندگی  زندگی دانش اند که الگوی برنامه درسی پنهان در گرفته

 .وفضای اجتماعی نمود یافته و کمتر جنبه اعتقادی و سیاسی دارد

نتیجه گرفتند که قوانین و مقررات مدرسه، روابط میان فردی، ( 1091)فالح و همکاران 

 آموز و آگاهی معلمان از عوامل برنامه درسی پنهان در یادگیری روابط متقابل معلم و دانش

 .باشند آموزان مؤثر می دانش

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=119351
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=119351
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=119352
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عنوان یکی  ، درنتیجه تحقیق خود با عنوان برنامه درسی پنهان به(2319) 1مرفت آلسوبای

مسائل مختلفی در نظام : دهد از موضوعات رایج برنامه درسی به شرح زیر توضیح می

. جود داردویژه درزمینه ی برنامه درسی که موثربرتعلیم و تربیت باشد، و وپرورش، به آموزش

بسیاری از مسائل . برانگیز برنامه درسی است برنامه درسی پنهان یکی از مسائل رایج بحث

طور رسمی در محیط یادگیری ابالغ،  برنامه پنهان نتیجه فرضیات و انتظاراتی هستند که به

ی ایجاد و یا منتقل نشده است؛ بنابراین، آگاهی از مسائل برنامه پنهان تأثیرات مثبت و منف

 .دارد

های  ، در تحقیقی با عنوان جامعه کالسی و برنامه درسی پنهان در کالس(2319) 2ولکا

یافت که تعامالت اجتماعی، روابط دوستانه در کالس، جو  زبان انگلیسی به این نتیجه دست

 .کالس و مدیریت آن تأثیر بسیار عمیقی در فرایند تدریس و یادگیری دارند

شناختی به شکاف  انداز جامعه ر تحقیق خود با موضوع چشمد( 2310) 0پاتیل سریدوی

های اخیر مشکل  در سال: نویسد ها که در کشور هند انجام داده است چنین می نسل

ناآرامی در میان جوانان در حال افزایش است، زیرا جوانان امروز بسیار تحت تأثیر فرایند 

رو است که تفاوت بسیاری در  ازاین. اند تر شدن نسبت به پدر و مادر خود قرارگرفته مدرن

این . ها وجود دارد ها بین جوانان و والدین آن ها، الگوهای رفتاری وآرمان ها، ارزش نگرش

ها تازه پدید آمده نیست، اما میزان تفاوت امروز بیشتر به دلیل تأثیر  نوع تفاوت

نسبتاً جمعیت  توسعه جهان با هند یکی از کشورهای درحال. مدرنیزاسیون در هند است

پس از استقالل جامعه . مشاهده است ناهمگن است که در آن فرایند نوسازی بیشتر قابل

. هند است که سرعت تغییرات اجتماعی و فرهنگی منجر به ادامه این فرایند نوسازی شد

اجتماعی در ساختار -گسترش شهرنشینی، سواد و صنعتی شدن، تغییرات متمایز روانی

ها قراردادند، به وجود آورده است؛ بنابراین امروزه ما  در معرض آن شخصیت افرادی که

دهنده  بینیم، این موضوع نشان درگیری بیشتری بین بخش مدرن و سنتی جامعه می

 .هاست گسست نسل

برنامه درسی پنهان، عامل اجتماعی کردن »ای با عنوان  ، در مطالعه(2310) 0کونیکزکا

ن فرایندی که همیشه وجود داشته است که این پیام را به عنوا آموزان در مدارس به دانش

                                                      
1 Merfat Alsubaie 
2 Romana Velecka 
3 Sridevi Patil 
4 Konieczka 
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یافت  ، به این نتیجه دست«، اخالق و مرام اخالقی آشکار سازد ها آموزان در مورد ارزش دانش

های محیط غیرمنتظره و غیرضروری  گذاری تواند در میان ارزش که برنامه درسی پنهان می

سازد نمایان شود، این مطالعه  ی را آشکار میآموز که پداگوژی انتقاد روابط معلم و دانش

های  که چگونه تمرین پرداز دیدگاه مهمی در مورد این که هر نظریه همچنین در مورد این

کند و  دهند صحبت می کنند و آگاهی می آموزان را اجتماعی می فن تعلیم در مدارس دانش

کنند،  در مدارس تحکم می کنند طبقات متوسط و باال ادعا می  ها که بسیاری از آن این

شود؛  های برنامه درسی پنهان مشخ  می گذاری مفهوم استیال و مقاومت نیز در ارزش

توجه داشته   ها کنیم باید به آن بنابراین زمانی که در مورد برنامه درسی پنهان صحبت می

 .باشیم

ر فرآیند حاکی از تأثیر برنامه درسی پنهان د( 2312) 1همچنین نتیجه تحقیق کوبوکو

 .ها بود کسب و درونی کردن ارزش

که به بعد ( 2333)، آسبروکس (2338) 0، چایکینگ(2339) 2نظرانی چون داگانی صاحب

اند، معتقد بودند برنامه درسی پنهان به  اجتماعی برنامه درسی پنهان توجه داشته

اولیای مدرسه و نیز آموزان با معلم و سایر  آموزان از روابط با سایر دانش ی دانش ها آموخته

شناختی بین  نقش تعامالت اجتماعی و روان  ها آن. کند  جو کلی مدرسه اشاره می

عنوان یکی از ابعاد این نوع برنامه  ویژه معلمان را به و افراد درون مدرسه به  ها یادگیرنده

 ، باورها و رفتارهای ها ، ارزش ها درسی مهم دانسته و معتقد بودند احساسات، نگرش

بیان فر، )گیرند   یی هستند که تحت تأثیر این نوع برنامه قرار می ها یادگیرنده از ویژگی

 (.1092ملکی،

یافت که توجه به برنامه  نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست( 2339) 0همچنین یوکسل

 .باشد ها بسیار ضروری می درسی پنهان در آموزش رفتار اخالقی و کسب ارزش

 :شود اساس نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می بنابراین و بر

با توجه به اینکه بیشترین عامل ایجاد گسست در برنامه درسی پنهان مربوط به جذاب  -1

بر . آموزان است روز نبودن محتوای دروس مرتبط باتربیت دانش نبودن، متناسب نبودن و به

شناسی  علوم تربیتی و جامعههای  این اساس الزم است که کارشناسان و متخصصان رشته

                                                      
1 Koboko 
2 Doganay 
3
 Chikeung 

4 Yuksel 
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های مناسب  مطالب کتب درسی را بازنگری نموده و با استفاده از تحلیل محتوا از روش

های  از تحلیل محتوا در طیفی از رشته. برای پاسخ دادن به نیازهای فراگیران استفاده کنند

 .شود فاده میشناسی و مطالعات رسانه است شناسی، روانشناسی، زبان علوم ارتباطات، جامعه

با توجه به اینکه اکثر کادر آموزشی واداری مدارس اطالعی از وجود و تأثیر برنامه  -2

شود با برگزاری  آموزان ندارند، پیشنهاد می درسی پنهان در ایجاد گسست در بین دانش

ها، معلمان و مدیران را نسبت به این مقوله مهم آگاه  های ضمن خدمت برای آندوره

 .نمایند

انتشار جزوات آموزشی و نشریات مرتبط با برنامه درسی پنهان ومولفه های آن، جهت  -0

افزایی آنان در این زمینه خواهد شد و استفاده معلمان، مشاوران و مدیران، باعث دانش

 .شود آموزان می تبع آن، موجب کم شدن فاصله و گسست در بین دانش به

-ده در کاهش گسست، از مشارکت والدین در برنامهبدیل نهاد خانوا با توجه به نقش بی -0

برای این منظور ضمن دعوت . ها کمک گرفته شود برنامه های آموزشی و فوقها و فعالیت

ها  های الزم درزمینه ی به آنهای آموزش خانواده، آگاهیکتبی از والدین و برگزاری کالس

 .داده شود

ها در مدارس  واگذاری بعضی از مسئولیت اهمیت دادن به نیازهای فراگیران و همچنین-9

هایی مثل یک روز برای فردا، توجه به نقش و جایگاه  آموزان ازجمله اجرای طرح به دانش

آموزان باعث کاهش  گیری مسئولیت فردی و اجتماعی دانش آموزی برای شکل شورای دانش

 .شود آموزان می در گسست نسلی دانش

ی، وضع قوانین و مقررات و رعایت آن توسط معلمان و توجه بیشتر به مسائل انضباط -3 

آموزان و  گیری شخصیت دانش مدیران مدارس و توجه به برنامه درسی پنهان، جهت شکل

 .ها احترام به قوانین در بین آن

های  عنوان یکی از مؤلفه سازی معلمان نسبت به رفتار، اعمال و حرکات خودشان به آگاه -7

 .آموزان اثیرآن در بین دانشبرنامه درسی پنهان وت

های  های موردپسند آنهاوتوجه به مؤلفه تر فراگیران و ارزش شناخت بیشتر و دقیق -8 

 .ها آموزان جهت کاهش گسست نسل برنامه درسی پنهان و ارتباط مؤثر بادانش
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