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 1ارتباطی دانش آموزان 
 4، محسن زارعی3، فاطمه خالوندی 2صدیقه یاسمی 

 

 چکیده
پژوهش حاضر با هرردف بررسرری رابطرره برنامرره درسرری پنهرران بررا درگیررری تحصرریلی و مهررارت   هدف:

ایررن پررژوهش برره لحرراظ هرردف، کرراربردی و برره لحرراظ    روش:های ارتباطی دانش آموزان انجررام شررد.  

نفررر از    230همبسررتگی اسررت. نمونرره پررژوهش شررامل    -روش گررردآوری داده هررا، از نرروع  توصرریفی

نفررر، اسررت   550وسررطه دوم شهرسررتان ایرروان غرررب، از جامعرره آمرراری دانش آمرروزان دختررر دوره مت

کرره بررا روش نمونرره گیررری تصررادفی طبقرره ای و براسرراس جرردول مورگرران  انتخرراب شرردند. ابررزار  

پرسشررنامه  گررردآوری داده هررا،  پرسررش نامرره ی محقررق سرراخته برنامرره درسرری پنهرران پاشررازاده،  

  تحصرریلی  تنظیمرری  خررود  یررادگیری  هررایهررای راهبرد  و پرسشررنامه  مهررارت هررای ارتبرراطی جرابررک

گررروت برره همررراه پرسشررنامه دوپرری رایررت و مررارین برررای سررنجش میررزان درگیررری    دی  و  پینتررریچ

یافترره هررای حاصررل از آزمررون همبسررتگی کررانونی حرراکی از تأییررد    یافتهه هها:تحصیلی، می باشند.  

و عرردم رابطرره  رابطرره معنررادار  بررین برنامرره ی درسرری پنهرران بررا درگیررری تحصرریلی دانررش آمرروزان  

معنادار بررا مهررارت هررای ارتبرراطی آنرران اسررت. همچنررین، در بررسرری سررهم هررر یررک از مؤلفرره هررای  

برنامه درسرری پنهرران در پرریش بینرری درگیررری تحصرریلی و مهررارت هررای ارتبرراطی، بررر اسرراس نتررایج  

معلررم( تنهررا مؤلفرره پرریش   -حاصل از تحلیررل رگرسرریون گررام برره گررام، کررنش متقابررل )دانررش آمرروز 

درصررد قرردرت تبیررین بررا درگیررری تحصرریلی دانررش    10برنامرره درسرری پنهرران بررود کرره بررا  بررین از  

  برنامرره  آمرروزان رابطرره دارد و برره همررین شرریوه، مؤلفرره هررای کررنش متقابررل و سرراختار سررازمانی از

درصررد در مجمرروع( بررا مهررارت هررای   8درصررد قرردرت تبیررین )  4پنهان، برره یررک انرردازه  بررا   درسی

 دارند.  ارتباطی دانش آموزان رابطه

 برنامه درسی پنهان، درگیری تحصیلی، مهارت های ارتباطی.: واژگان کلیدی
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Investigating the relationship between hidden curriculum and 

students' academic engagement and communication skills 

Sedighe Yasemi1, Fatemeh Khalvandi2, Mohsen Zareie3 

Objective: The present research was conducted with the aim of 

investigating the relationship between hidden curriculum and students' 

academic engagement and communication skills. Methods: This research is 

applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of data 

collection method. The sample of the study includes 230 female students of 

2nd grade high school, selected from a population of 550 students, at the 

city of Iven-e Gharb and was chosen by stratified random sampling 

according to Morgan table. The data collection tools are the researcher's 

questionnaire made by Pashazadeh's hidden curriculum, Jarbak's 

communication skills questionnaire, Pintrich's and De Groot's academic 

self-regulation learning strategies questionnaires, along with Dupyright's 

and Marin's questionnaire to measure the level of academic engagement. 

Findings: The findings of the focal correlation test indicate the confirmation 

of a significant relationship between the hidden curriculum and students' 

academic engagement and no significant relationship with their 

communication skills. Also, in examining the contribution of each hidden 

curriculum component in predicting academic engagement and 

communication skills, based on the results of step-by-step regression 

analysis, interaction (student-teacher) is the only predictive component of 

the hidden curriculum. It was related with 10% of explanatory power to 

students' academic engagement and in the same way, the components of 

interaction and organizational structure of the hidden curriculum, equally 

with 4% of explanatory power (8% in total) with knowledge communication 

skills.  

Keywords: hidden curriculum, academic engagement, communication 

skills. 
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 بیان مسئله 

 بردیلی  نقرش بری  تربیتری  علروم  سرازه  الزامری  سرتون هرای  از  یکری  عنروان  به  1درسی  برنامه

 گذاشرته،  برودن بیررون  رسرمی  قلمررو  از  را  پرا  حتری  و  اسرت  داشرته  تربیتری  عملکردهای  در

 و منزلرره ظرررف برره درسرری، برنامرره. اسررت گرفترره بررر نیررز در را رسررمی غیررر هررای فراینررد

 بررر در صرردد و کرررده پیرردا چندگانرره کارکردهررای کرره اسررت شررده گرفترره نظررر در ظرفیترری

 و شرردن انتظررارات عملرری شررکل و پنهرران و آشررکار آموزشرری هررای اتفرراق  همرره تررا آمررده

 (.9: 1387اسکندری،)دهد   جای خود در را آموزشی  مقاصد

 کررالس از خررارج و داخررل در آمرروز دانررش یررادگیری تجربیررات تمررام شررامل درسرری برنامرره

 و اورال) شرروند مرری تبرردیل کرراربردی آموزشرری برنامرره برره آموزشرری هررای سیسررتم اسررت و

 تجررارب مکانیسررم عنرروان برره درسرری برنامرره ،(2020) 3دمیرررل گفترره برره (.2017 ،2یررازار

 در شررده ریررزی برنامرره هررای فعالیررت طریررق از آمرروزان دانررش برررای شررده ارائرره یررادگیری

 .شود  می تعریف مدرسه

اشرراره کرررد. برره اعتقرراد  4در بررین انررواع برنامرره درسرری مرری ترروان برره برنامرره درسرری پنهرران

، مرردارس برره طررور همزمرران مبررادرت برره ترردریس سرره برنامرره مرری نماینررد؛ برنامرره 5آیزنررر

درسی صرریح یرا رسرمی، برنامره درسری پرو  و برنامره درسری پنهران. ایرن بررخالف تصرور 

رایج نسربت بره مدرسره اسرت کره آن را پدیرده ای ترک بعردی یرا ترک سراختی انگاشرته و 

: 1388ه اجرررای برنامرره درسرری صررریح مرری پندارنررد )مهرمحمرردی، مرردارس را صرررفاً عرصرر

 دارد اشرراره غیررسررمی سیسررتم یررک وجررود برره کرره «پنهرران درسرری برنامرره» (. مفهرروم464

 کترراب در( 1968) 6جکسررون فیلیررپ توسررط بررار اولررین گررذارد،می تررأثیر هاآموخترره بررر کرره

 (.  در2021، 8)آیچیچرررکشرررد  اسرررتفاده( 1993 ،7پرررورتلی) درسکرررالس در زنررردگی

 دوره شررامل کرره شررود مرری تعریررف برنامرره نرروعی عنرروان برره پنهرران درسرری برنامرره ادبیررات،

 هررایی دیرردگاه و هررا ارزش نشررده، ریررزی برنامرره یررا ناخواسررته غیررسررمی، نانوشررته، هررای
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 برره امررر ایررن (.2019 ،1لرروکمن) کننررد مرری کسررب مدرسرره در آمرروزان دانررش کرره اسررت

 مری کرالس تجربره در حضرور پرترو در فراگیرران  کره  هرایی اسرت  چیرز  آن  رشد  لزوم  معنای

محرریط  دیررواری چهررار در آن هررا کرره اسررت آن چیزهررایی برره دسررتیابی ضرررورت و نماینررد

 اسرت آموزشری سریاه جعبره پنهران، برنامره درسری دیگرر  عبرارت  بره.  می گیرند  فرا  آموزشی

درآورد  یررادگیری درخرردمترا  آن ناپیرردای اسرررار و یافررت آن درون برره بایررد راهرری کرره

 (. 1399)زارعی دنگسرکی و سلیمی،  

مرری  2( نیررز معتقررد اسررت، برنامرره درسرری پنهرران یررک برنامرره درسرری ضررمنی2006جرالررد )

باشد که بیرانگر و نشران دهنرده ی نگررش، دانرش و رفتارهرایی اسرت کره بردون قصرد و بره 

 افرراد از یرک هرر زنردگی از هرایی صورت غیر مسرتقیم توسرط کلمرات و اعمرال، کره بخرش

جامعرره اسررت، انتقررال مرری یابررد تررا جررایی کرره سرراختار فیزیکرری، جررو اجتمرراعی و  یررک در

 ساختار سازمانی حاکم بر مدرسه را نیز در بر می گیرد.

برنامرره درسرری پنهرران عمرردتاً مررورد تاییررد نیروهررای رسررمی مدرسرره نیسررت امررا مرری 

مراترب عمیرق ترر برر دانرش د نسبت بره برنامره درسری رسرمی یرا اجرایری، تراثیری بره  توان

 4( و لیوسرری و السررون2003)3(.  هررورن47: 1388آمرروزان داشررته باشررد )فتحرری واجارگرراه، 

( معتقدنررد بخررش مهمرری از فعالیررت هررای تحصرریلی دانررش آمرروزان و فعالیررت هررای 2008)

آموزشرری معلمرران تحررت ترراثیر برنامرره درسرری پنهرران اسررت. ایررن مفهرروم، ابعرراد وسرریعی را 

شررامل مرری شررود. حترری روشرری کرره معلررم رفتررار دانررش آمرروزان را تفسرریر مرری کنررد و 

رد، برنامرره درسرری پنهرران اسررت. ایررن انتظرراراتی کرره براسرراس ایررن تفسرریر از رفتررار آنهررا دا

انتظررارات و تفسرریرها مرری توانررد موجررب موفقیررت یررا حترری شکسررت دانررش آمرروزان شررود 

 (.1388)بیانفر،  

 طرری بررسرری هررای بسرریاری، در جسررتجوی مطالعرره از سرروی دیگررر، پژوهشررگران، در

ارتبراط برنامره درسری پنهران برا موفقیرت و درگیرری  مدرسه بوده انرد کره سطح در مواردی

و مهرارت هرای ارتبراطی آنران را آشرکار سرازند کره در ادامره بره  آمروزان دانرش تحصریلی

 اختصار، به بررسی چارچوب نظری و پژوهشی این مطالعات پرداخته می شود.
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؛ برره 2006، 2؛ کریسررتیانا1380، 1؛ اسررتیپک1380 سرریف،)شررده   انجررام بررسرری هررای

 عرردم نتیجرره و در تحصرریلی درگیررری ( در زمینرره کرراهش1391نقررل از کرررد افشرراری، 

برا  ارتبراط ماننرد مدرسره ای آن برود کره عوامرل از  حراکی  آمروزان،  تحصیلی دانرش  موفقیت

شرراگردکه از ابعرراد  – معلررم ارتبرراط مدرسرره، بررر حرراکم روانرری و فیزیکرری فضررای همسرراالن،

 پینترریچ  و  نبرینرک  برنامه درسری پنهران هسرتند، در ایرن زمینره تراثیر گرذار هسرتند.  لری
 فعالیرت هرای صررف دانرش آمروزان کره تالشری کیفیرت را بره4تحصیلی  درگیری (2003)3

یابنرد، تعریرف  دسرت مطلروب نترایج بره مسرتقیم صرورت بره ترا می کننرد هدفمند آموزشی

انررد.  در نظررر گرفترره 7انگیزشرری و 6، شررناختی 5بعررد رفترراری سرره آن مرری کننررد و برررای 

 سررطح از دانررش آمرروزان کرره مدارسرری در داد نشرران پررژوهش خررود ( در2003) 8ویلمررز

 افررت موفقیررت، کرراهش از برراالیی انتظررارات مدرسرره ای برخوردارنررد، درگیررری از برراالیی

 دارد. وجود دانش آموز و  معلم میان روابط خوب  و قوی انضباطی جو  تحصیلی،

 خررانواده، درآمررد خررانواده، سرراختار) خررانوادگی ی دو مجموعرره قالررب در بسرریاری عوامررل

 و  فضرا  مدرسره،  بره  آمروز  نگررش دانرش  و  ادراک)  آموزشرگاهی  و(  مهراجرت  والردین،  اشتغال

 شایسررتگی صرالحیت، نظرر از معلمران برودن نامتناسررب معلرم، تخصرص یرادگیری، موقعیرت

 بررر( هررا همکالسرری بررا ارتبرراط و معلررم بررا دانررش آمرروز ارتبرراط برنامرره، نیازهررای بررا و تعررداد

 (.1391برره نقررل از کردافشررار،  1370 نررژاد، شررعاری) اسررت تاثیرگررذار تحصرریلی درگیررری

در مدارسرری کرره برخررورد معلررم صررادقانه و بررا احترررام برروده اسررت نرره تنهررا روحیرره دانررش 

آمروزان برراال بررود، بلکرره عملکرررد علمرری و عررزت نفررس برراالتری را نیررز داشررته انررد )سرریلور و 

 فعالیررت در مشررارکت برره تحصرریلی درگیررری فاقررد آمرروزان (. دانررش66: 1380الکسرراندر، 

 لررذّتی آنران برررای کرالس محریط و دهنررد نمری نشرران رغبتری گروهری کررار و کالسری هرای

 دچررار آمرروزانی چنررین دانررش. اسررت پررایین یررادگیری و آمرروزش در آنرران موفقیررت و نرردارد

 درگیرری برا آمروزان دانرش. ماننرد مری براز تحصریل ی ادامره از و شروند مری تحصریلی  افت
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 از گریررز و مکرررّر غیبررت هررای و ندارنررد آمرروزش محرریط برره تعلررق پررایین احسرراس تحصرریلی

 . است آن  نتایج از مدرسه

برره  یکرری از مهررارت هررای مررورد نیرراز دانررش آمرروزان، مهررارت ارتبرراطی اسررت. مدرسرره

 در تعیررین کننررده نقشرری بایررد اجتمرراعی کودکرران، تجربرره ی رسررمی جایگرراه عنرروان اولررین

(. برره زعررم 1380 فرراتحی زاده،) باشررد اجتمرراعی داشررته و ارتبرراطی مهررارت هررای پرررورش

از  (، مهررارت هررای ارتبرراطی، مهررارت هررایی هسررتند کرره66: 2004)1هررارجی و دیکسررون 

 بره عبرارتی ارتبراط مری شروند، فراینرد و فرردی برین هرای تعامرل درگیرر افرراد طریرق آن

و  کالمری مبادلر  طریرق از را خرود احسراس و افکرار اطالعرات، آن افرراد، طری فراینردی کره

در پرژوهش حاضرر ایرن مهرارت هرا شرامل »درک  .منتقرل مری کننرد به یکردیگر غیرکالمی

«، 4«، »گرروش دادن3«، »نظررم دهرری برره هیجرران هررا2پیررام هررای کالمرری و غیررر کالمرری

« اسررت کرره اسرراس مهررارت 6« و »قاطعیررت در ارتبرراط5»بیررنش نسرربت برره فراینررد ارتبرراط

 (. 1384های ارتباطی را تشکیل می دهند )حسین چاری و فداکار،  

بر پایه آنچه تاکنون ذکر شد و برر مبنرای دیردگاه فیلیرپ جکسرون بره عنروان اولرین نظریره 

پرداز برنامه درسی پنهان در تایید وجرود ارتبراط ایرن برنامره برا مهرارت هرای فرردی و برین 

الحظره اسرت. وی در اهمیرت برنامره درسری پنهران بیران مری کنرد فردی فراگیرران قابرل م

 آموزنرد مری آمروزان که این برنامره برر مهرارت هرای خاصری تاکیرد        مری ورزد، دانرش

 کامرل را خرود وظیفره نماینرد ترالش خویشرتندار باشرند، بماننرد، منتظرر منضبط و آرام که

 همکالسری بره هرم نسربت باشرند، داشرته مسراعی تشرریک نکننرد، شرلوغ دهنرد، انجرام

)مرارجولیس،  ... و کننرد رفترار مؤدبانره باشرند، متعهرد معلمانشران بره نسربت هم و هایشان

 (. 1385به نقل از فتحی واجارگاه و چوکده،   2002

(  نشرران دادنررد کرره رفتررار اجتمرراعی معلررم بررا دانررش آمرروز 1993-1994وانررگ و همکرراران )

یجرراد حررس عررزت نفررس دانررش آمرروز و پرررورش روابررط بررر یررادگیری اثررر دارد و منجررر برره ا

 تحررت پژوهشرری ( در2002) 7باربررارا و دوسررتانه در کررالس و مدرسرره مرری گررردد. الول

 برر تعامرل مدسره )یکری از ابعراد برنامره درسری پنهران(  اجتمراعی  جرو  ترأثیر  بررسری  عنوان

 
1 . Hargie & Dickson 

2 . understanding verbal and nonverbal messages 

3 . Emotion regulation 

4 . listening 

5 . Being aware of communication process 

6 . Assertiveness 

7 . Lowel& barbara 
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اجتمرراعی  جررو مدرسرره آن هررا دارای کرره آمرروزانی دانررش داد نشرران آمرروزان، دانررش

در پژوهشری دیگرر، نروروزی چگینری   .دارنرد  یکردیگر  برا  توافرق  بره  تمایرل  است،  مساعدتری

 انضررباط بررر پنهرران درسرری برنامرره اثرگررذاری چگررونگی برره بررسرری (1397و همکرراران)

 هررایکالس و مرردارس اکثررر در کرره داد نشرران ابترردایی پرداختنررد، نتررایج دورة آمرروزاندانش

 کره داشرتند قررار پنهران درسری برنامره آثرار ترأثیر تحرت آمروزاندانش مشراهده مورد  درس

 و  عمیرق  ترأثیر  هراآن  مدرسره  بره  تعلرق  احسراس  برر  غیرمسرتقیم  و  مسرتقیم  طوربه  آثار  این

( در پرررژوهش 1391( و احمررردزاده زهرائررری )1391هاشرررمی پرررور ).گذاشتمی پایرررداری

ه درسرری پنهرران بررا عملکرررد هررای خررود دریافتنررد کرره رابطرره مثبررت و معنرراداری بررین برنامرر

 تحصیلی دانش آموزان متوسطه وجود دارد. 

 برنامرره فرروق  هررای برنامرره کرره دهررد مرری نشرران درسرری برنامرره موضرروع ادبیررات در جسررتجو

 2010، 2رفترراری )برررون مشررکالت کرراهش جملرره، از مثبترری پیامرردهای تواننررد مرری 1درسرری

 ایررن در موجررود مقرررارات و قرروانین نظررم، حضررور دلیررل برره (،2010، 3؛ هررووی و همکرراران

 (،2004،  4مدرسره )کاسردن و همکراران  بره  نسربت  مثبرت  نگررش  براالتر،  نمررات  هرا،  برنامه

 هررای مهررارت بهبررود ( و2019، 5تحصرریلی )فررریمن افررت از جلرروگیری تحصرریلی، پیشرررفت

 هررای نظریرره بررر مررروری طرفرری، از .باشررد داشررته (2010)هرروی و همکرراران،  اجتمرراعی

 و مقرردم حسررینی موحررد، صررفایی) کررارکردگرایی هررای نظریرره نظیررر؛ پنهرران درسرری برنامرره

 صررفایی) پیامرردی هررای نظریرره و( 1387 اسررکندری،  ؛1387 محمرردی، ؛ مهررر1392 باوفررا،

 و علیخرررانی همچرررون؛ مطالعررراتی نترررایج از برخاسرررته کررره(  1392 وفرررا، برررا و موحرررد

 باشرررد، مررری( 1382)  واجارگررراه فتحررری و نوریررران زاده، طالرررب و( 1384)  مهرمحمررردی

 برین  تعرامالت  حرین  در  مدرسره  در  جراری  هرای  فراینرد  نروع  بره  بسرتگی  دهنرد،  مری  نشان

 مقررررات و نظررم همچنررین و مدرسرره در و درس هررای کررالس در آمرروز دانررش و معلررم

 پیامردهای نیرز هسرتند مسرتتر پنهران درسری برنامره ابعراد  قالرب  در  کره  مدرسره  در  موجود

 نترایج در  الرذکر  فروق   پیامردهای  مشرابه  بعضرا  کره  دارنرد  پری  در  را  متعرددی  منفری  و  مثبت

 نظریره دیگرر، سروی از. باشرد مری  درسری  برنامره  فروق   هرای  برنامره  بره  مربوط  های  پژوهش

 فعالیررت نرروع برره بسررتگی ،(انگیررزش برره مربرروط رویکردهررای)  یررادگیری روانشناسرری هررای

 
1 . extra-curricular programs 

2 . Brown 

3 . Howie & et. al 

4 . Cosden & et. al 

5 . Freeman 
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 رویکردهررای ویررژه برره مدرسرره و درس کررالس در موجررود تعررامالت سرربک و جرراری هررای

 ثرانرردایک و ویگوتسررکی پیرراژه، نظریررات برره زمینرره ایررن در ترروان مرری کرره محررور یادگیرنررده

 موجرب  پنهران،  درسری  برنامره  هرای  زمینره  از  یکری  عنروان  بره  تواننرد  مری  هرم  کررد،  اشاره

 دالور، و سرریف ملکرری، بیررانفر،)شرروند  تحصرریلی درگیررری و ارتبرراطی مهررارت هررای رشررد

 نقرراط برشررمردن از بعررد( 188 ص: 1997)  اسررکلتون کرره اسررت دلیررل همررین برره (. 1389

 چره گرر کره دارد مری اعرالم پنهران، درسری  برنامره  دیردگاه هرای  از  یرک  هرر  ضرعف  و  قوت

 امرا  اسرت  پنهران  درسری  برنامره  ادبیرات  در  موجرود  دیردگاه هرای  برخری  از  متأثر  دیدگاهش

 برنامرره از را تعریررف ایررن تحلیررل، همررین اسرراس بررر و نیسررت آن هررا از یررک هرریچ محصررور

 هررا، ارزش دانررش، برره مربرروط پنهرران درسرری برنامرره کرره دهررد مرری ارائرره پنهرران درسرری

 طریررق از و مدرسرره در آمرروزان دانررش کرره اسررت هررایی نگرررش و رفترراری هنجارهررای

 و غیرخطرری متضرراد، اسررت ممکررن هررا پایرره ایررن کننررد، مرری تجربرره آموزشرری فرآینرردهای

 لرذا،.  گیررد  مری  یراد  خرودش  روش  بره  را  هرا  پیرام  ایرن  یادگیرنرده  هرر  باشرند و  قطعه  قطعه

 نظرر  در  برا  رو  ایرن  از  .پرداخرت  پنهران  درسری  برنامره  تبیرین  بره  نظریه  یک  با  تنها  توان  نمی

 تعررامالت ی کلیرره برر برنامرره، نرروع ایرن برررای شرده گرفترره نظررر در ابعراد و نظریررات گررفتن

 در موجررود روابررط و( یکرردیگر بررا آمرروزان دانررش و آمرروز دانررش بررا معلررم تعامررل)  اجتمرراعی

 مرری تاکبررد انررد، مدرسرره اجتمرراعی بعررد دهنررده تشررکیل کرره مدرسرره و درس هررای کررالس

 عملکرررد جملرره؛ از آمرروزان، دانررش رفترراری مختلررف هررای جنبرره بررر آن هررا اثررر تررا شررود

 روحیرره ارتبرراطی، هررای مهررارت اجتمرراعی، هررای مهررارت تحصرریلی، درگیررری تحصرریلی،

 و سرریف ملکرری، بیررانفر،)  گیرررد قرررار بررسرری پررذیری مررورد اطاعررت انتقادپررذیری، علمرری،

 (.1389  دالور،

اگرچه پژوهش هرا و مطالعرات متعرددی در ارتبراط برا ایرن سره متغیرر بره صرورت جداگانره 

 در و مانررده دور نظررر از قبلرری هررای پررژوهش در کرره ای انجررام گرفترره اسررت، امررا مسررئله

 در  کره  شده اسرت، بررسری رابطره ایرن سره متغیرر اسرت چررا  پرداخته  آن  به  حاضر  پژوهش

 از  اسرت  نشرده  گنجانرده  ارتبراطی  هرای  مهرارت  آمروزش  متوسرطه  دوره  درسری  هرای  برنامه

لررذا  .اسررت تاثیرگررذار هررا مهررارت ایررن گیررری شررکل در پنهرران درسرری برنامرره دیگررر سررویی

پرسش اصرلی کره پرژوهش حاضرر بره دنبرال پاسرخگویی بره آن اسرت ایرن هسرت کره آیرا 

 آمرروزان دانررش تحصرریلی درگیررری و ارتبرراطی هررای مهررارت بررا پنهرران درسرری بررین برنامرره

 رابطه وجود دارد؟ متوسطه  دوره
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 فرضیه های پژوهش

 هررای مهررارت و تحصرریلی درگیررری بررا پنهرران درسرری برنامرره فرضرریه کلرری: بررین •

 دارد.  وجود رابطه آموزان  دانش ارتباطی

 مرری تواننررد، پنهرران درسرری برنامرره هررای مؤلفرره از یررک فرضرریه ویررژه یررک: هررر •

 را پیش بینی نمایند.   آموزان  دانش تحصیلی درگیری

 پنهران مری تواننرد، مهرارت  درسری  برنامره  هرای  مؤلفره  از  یرک  هر:  دو  ویژه  فرضیه •

 یند.  را پیش بینی نما آموزان  دانش ارتباطی  های

 

 پژوهش  روش

 نرروع از هررا، داده گررردآوری شرریوه نظررر از و کرراربردی هرردف، نظررر از حاضررر، پررژوهش

 آمروزان دانرش کلیره را پرژوهش  آمراری  جامعره.  اسرت  همبسرتگی  -  توصریفی  هرای  پژوهش

 دهررد مرری تشررکیل1398-99 تحصرریلی سررال در غرررب ایرروان شهرسررتان دوم متوسررطه دوره

 بره کره برود نفرر 230مورگران، جردول براسراس نمونره،  حجرم.  بودنرد  نفرر  550  برا  برابرر  که

 مررورد هررای داده گررردآوری برررای. شرردند انتخرراب ای طبقرره تصررادفی گیررری نمونرره روش

 5 مقیرراس اسرراس بررر هررا پرسشررنامه ایررن. شررد گرفترره کررار برره ذیررل هررای پرسشررنامه نیرراز

 ابترردا. انررد شررده طراحرری زیرراد خیلرری 5 تررا کررم خیلرری 1 درجرره از لیکرررت نرروع ای درجرره

 مررورد تربیترری علرروم حرروزه متخصصرران از تررن پررنج توسررط آن صرروری و محترروایی روایرری

 آلفرای محاسربه روش از ابزارهرا، پایرایی بررسری جهرت سرپس،. گرفرت قررار  تاییرد  و  بررسی

 توضرریح ادامرره در آن نتررایج کرره شررد اسررتفاده SPSS افررزار نرررم از اسررتفاده بررا کرونبرراخ

 است؛  شده گزارش  ها پرسشنامه

 از  پنهران  درسری  برنامره  ابعراد  سرنجش  بررای  :پنهههان  درسههی  برنامههه  پرسشههنامه(  الف

. شررد اسررتفاده بررود، کرررده ترردوین( 1392) پاشررازاده کرره ای سرراخته محقررق ی پرسشررنامه

 سرراختار جواجتمرراعی، فیزیکرری، سرراختار پنهرران درسرری برنامرره بعررد چهررار پرسشررنامه ایررن

 ایررن پایررایی. دهررد مرری قرررار سررنجش مررورد را( شرراگرد معلررم،) متقابررل وکررنش سررازمانی

 پایررایی. اسررت 93/0 کرونبرراخ آلفررای روش برره( 1392) پاشررازاده نامرره پایرران در پرسشررنامه

 برره 94/0 کرونبرراخ آلفررای روش از اسررتفاده بررا حاضررر، پررژوهش در مررذکور پرسشررنامه کلرری

 .است  آمده دست



 1401 ستان تاب و  بهار  ، 16شماره ،تمشهدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو

122 

 مهررارت سرنجش منظرور برره (:2004)  جرابههک  ارتبههاطی  هههای  مهههارت  پرسشههنامه(  ب

 ارتبراطی  هرای  مهرارت  پرسشرنامه  شرده  تجدیردنظر  نسرخه  از  آمروزان،  دانرش  ارتبراطی  های

 سرروال 34 دارای پرسشررنامه ایررن. شررد اسررتفاده  شررده، ابررداع( 2004) جرابررک توسررط کرره

 ایررن اعتبررار. اسررت قاطعیررت و بیررنش پیررام، درک عواطررف، تنظرریم دادن، گرروش مولفرره 5 در

 733 از متشررکل ای نمونرره در( 1384) فررداکار و چرراری حسررین پررژوهش در پرسشررنامه

 بررای  کرردن  نیمره  دو  و  کرونبراخ  آلفرای  روش  از  اسرتفاده  برا  ایرانری  دانشرجوی  و  آموز  دانش

. اسرت شرده گرزارش  69/0  و  71/0  برابرر  ترتیرب  بره  دانشرجویان  نمونره  در  آزمرون  کرل  نمره

 برا برابرر حاضرر پرژوهش بررای کرونبراخ آلفرای روش  از  اسرتفاده  برا  مرذکور  پرسشنامه  پایایی

 .است شده73/0

 بعررد دو در تحصرریلی درگیررری گیررری انرردازه :تحصههیلی  درگیههری  پرسشههنامه(  ج

 از شررناختی درگیررری گیررری انرردازه برررای. اسررت مرردنظر «شررناختی درگیررری» و «تررالش»

( 1990) گررروت دی و پینتررریچ تحصرریلی تنظیمرری خررود یررادگیری راهبردهررای پرسشررنامه

 از وجرره سرره و برروده عبررارت 22 شررامل خررودتنظیمی یررادگیری راهبردهررای. شررد اسررتفاده

 مرردیریت و فراشررناختی راهبردهررای شررناختی، راهبردهررای یعنرری تحصرریلی خررودتنظیمی

 از اسررتفاده بررا آن روایرری بررسرری در( 1990) گررروت دی و پینتررریچ. سررنجد مرری را منررابع

 از اسررتفاده عامررل دو خررودتنظیمی یررادگیری راهبردهررای مقیرراس برررای تحلیررل روش

 دسررت برره را منررابع مرردیریت و فراشررناختی راهبردهررای از اسررتفاده و شررناختی راهبردهررای

 پررژوهش برررای کرونبرراخ آلفررای روش از اسررتفاده بررا مررذکور پرسشررنامه پایررایی. آوردنررد

 در تحصرریلی درگیررری گیررری انرردازه برررای همچنررین. اسررت شررده 78/0 بررا برابررر حاضررر

 اسررت، گویرره 4 شررامل کرره( 2005) مررارین و رایررت دوپرری پرسشررنامه از تررالش ی مولفرره

( 2005) مررارین و رات دوپرری توسررط شررده گررزارش کرونبرراخ آلفررای ضررریب. شررد اسررتفاده

 برررای کرونبرراخ آلفررای روش از اسررتفاده بررا مررذکور پرسشررنامه پایررایی. اسررت 77/0 برابررر

 .است  شده 81/0  با برابر حاضر  پژوهش

 یافته ها

قبل از آزمرودن فرضریه هرای پژوهشری، بره منظرور بررسری نرمرال برودن توزیرع داده هرا از 

اسررمیرنوف اسررتفاده شررد.  نتررایج حرراکی از نرمررال بررودن توزیررع بررود.  -آزمررون کلمرروگروف

 بنابراین، می توان از آزمون های آماری پارامتریک استفاده نمود.
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بررین برنامرره درسرری پنهرران بررا درگیررری تحصرریلی و مهررارت هررای ارتبرراطی :  فرضههیه کلههی

 دانش آموزان رابطه وجود دارد.

برررای آزمررودن ایررن فرضرریه از آزمررون همبسررتگی کررانونی اسررتفاده شررده اسررت. نتررایج ایررن 

 ( آورده شده است.2آزمون در جدول )

ه درسی پنهان با درگیری  : آزمون همبستگی کانونی به منظور بررسی رابطه برنام1جدول شماره

 تحصیلی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان 

سطح  

 معناداری 
F خطا df فرضیه 

df 
 اثر مقدار 

.000 

.000 

.000 

 

 برنامه درسی پنهان  اثر پیالیی  0.1006 2.00 227.00 12.718

  المبادای ویلکز  0.89924 2.00 227.00 12.718

هتلینگاثر  0.11206 2.00 227.00 12.718   

  بزرگترین ریشه روی  0.10076   

پرکاربردترین آزمون در بیشرتر گزارشرات المبرادای ویلکرز و قروی تررین آزمرون کره نسربت 

به عدم برابری پیش فرض ها مقراوم اسرت، اثرر پیالیری مری باشرد. همانگونره کره در جردول 

( و المبررادای ویلکررز) 0.1006( مشرراهده مرری شررود، در ایررن آزمررون هررر دو اثررر پیالیرری ) 1)

F  (sig. 0.000> 0.05 ،)(، بررا توجرره برره عرردد معنرراداری آن هررا برررای آمرراره 0.899

. مقرردار المبررادای ویلکررز مقرردار واریانسرری را نشرران مرری دهررد کرره بررا مرردل معنررادار اسررت

  0.10)     0.10از ایرن مقردار، یعنری    1تبیین نمی شرود، در نتیجره انردازه اثرر مردل تفاضرل  

( خواهد برود. برر ایرن مبنرا، مردل بره دسرت آمرده نشران مری دهرد کره منبرع   1   -  0.9=   

دسررته متغیررر ) متغیررر مسررتقل و  واریررانس مشررترکی وجررود دارد کرره هررم پراشرری دو

متغیرهررای وابسررته ( را تببررین مرری کنررد. الزم برره ذکررر اسررت کرره مشررابهت نتررایج همرره 

آزمررون زمررانی اتفرراق مرری افتررد کرره تمررامی پرریش فرررض هررای اسررتفاده از تحلیررل واریررانس 

چنررد متغیررره در یررک حجررم نمونرره برقرررار باشررد. بنررابراین، نتررایج هررر چهررار اثررر بیررانگر 

برنامرره درسرری پنهرران بررا درگیررری تحصرریلی و مهررارت ل مرردل، یعنرری رابطرره معنرراداری کرر

 های ارتباطی دانش آموزان است. 

ترک متغیرره بررای هرر دو متغیرر وابسرته انجرام شرده کره   fدر مرحله بعد، آزمون معناداری  

 (  نمایش داده شده است.3نتایج در جدول )
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 univariate F  آزمون : ویژگی های حاصل از 2جدول شماره

 متغیر وابسته  R2 R2 تعدیل شده F سطح معناداری 

 درگبری تحصیلی 0.10047 0.096 25.466 0.000

 مهارت های ارتباطی  0.008 0.003 1.853 0.175

 متغیر مستقل: برنامه درسی پنهان 

 

اسرت کره در  0.175برابرر برا    Fهمان گونه که مشاهده مری شرود، سرطح معنراداری آمراره 

درصررد قابررل تاییررد نیسررت. بنررابراین رابطرره برنامرره درسرری پنهرران بررا  95سررطح اطمینرران 

مهررارت هررای ارتبرراطی دانررش آمرروزان معنررادار نیسررت و در مقابررل رابطرره برنامرره درسرری 

(،  و sig. 0.000> 0.05پنهرران بررا درگیررری تحصرریلی دانررش آمرروزان معنررادار اسررت ) 

درصررد، تقریبررا  95مرری توانررد در سررطح اطمینرران  برردین معنرری کرره برنامرره درسرری پنهرران

 درگیری تحصیلی دانش آموزان را تبیین نماید. 0.10

 

  تواننههد،   مههی  پنهههان  درسههی  برنامههه  هههای  مؤلفههه  از  یههک  هههر:  یههک  ویههژه  فرضیه

 . نمایند بینی  پیش را آموزان دانش تحصیلی  درگیری

گررام اسررتفاده شررد. برررای آزمررون ایررن فرضرریه از رگرسرریون چنررد گانرره برره روش گررام برره 

و همچنررین نتررایج  4خالصرره نتررایج رگرسرریون و آزمررون معنرراداری آنررووا در جرردول 

 ذیل نشان داده شده است . 5رگرسیون گام به گام در جدول  

 
: خالصه نتایج همبستگی چند گانه بین مؤلفه های برنامه درسی پنهان با درگیری  3جدول شماره

 ی آنووا تحصیلی دانش آموزان و آزمون معنادار
 عدد معناداری  fآماره  درجه آزادی  تعدیل شده  R 2R R مدل

1  0.334 * 0.112 0.108 1 28.617 0.000 

 * متغیرهای پیش بین: )عدد ثابت(، کنش متقابل  

همان گونره کره در جردول فروق مشراهده مری شرود، میرزان رابطره همبسرتگی برین برنامره 

بررین معلررم و شرراگرد و درگیررری تحصرریلی درسرری پنهرران از جانررب مؤلفرره کررنش متقابررل 

 Rدرصررد ) 10تقریبررا برابررر بررا   برروده  و قرردرت تبیررین آن 0.33دانررش آمرروزان برره میررزان 

( می باشد. هرر چنرد ایرن میرزان رابطره و قردرت پریش بینری پرایین ترر از حرد تعدیل شده
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رصرد د 95در سرطح اطمینران    fمتوسط است. امرا، برا توجره بره نترایج آزمرون آنرووا، آمراره  

 حاکی از معناداری این رابطه  می باشد.

( نشران مری دهرد کره میرزان رابطره پریش  5نتایج تحلیل رگرسریون گرام بره گرام ) جردول

(، تنهررا برره مؤلفرره ی کررنش متقابررل بررین 3بینرری شررده در جرردول اولیرره پیشررین ) جرردول 

معلررم و شرراگرد از متغیررر برنامرره درسرری پنهرران اختصرراص دارد کرره بررا ضررریب بتررای 

نس درگیررری تحصرریلی را تبیررین درصررد از واریررا 10مرری توانررد حرردود  0.33اسررتاندارد 

 کند.
: خالصه مدل رگرسیون گام به گام در بررسی رابطه مؤلفه های برنامه درسی پنهان با  4جدول شماره

 درگیری تحصیلی دانش آموزان  

نشران مری دهرد  0.000برا عردد معنراداری  5قابرل مشراهده در جردول   tهمچنرین، میرزان

 معنادار است.  0.05که نتایج مدل در سطح معناداری 

مؤلفرره هررای سرراختار فیزیکرری، جررو اجتمرراعی، و سرراختار سررازمانی از مؤلفرره هررای برنامرره ی 

ن درسی پنهان، به دلیرل بزرگترر برودن اعرداد معنراداری حاصرل در هرر سره مؤلفره، از میرزا

، از مدل خارج  شده اند و نتیجره گرفتره مری شرود کره ایرن مؤلفره هرا قردرت تبیرین   0.05

 یا پیش بینی کنندگی ندارند.

  مهههارت  تواننههد،  مههی پنهههان درسههی برنامههه هههای مؤلفه از یک هر: دو ویژه فرضیه

 . نمایند بینی  پیش را آموزان دانش  ارتباطی های

برای آزمودن ایرن سروال نیرز از رگرسریون چنرد گانره بره روش گرام بره گرام اسرتفاده شرد. 

ابتدا، خالصه نتایج همبستگی چند گانره برین مؤلفره هرای برنامره درسری پنهران برا مهرارت 

گرزارش شررده  6هرای ارتبراطی دانرش آمروزان و خالصره آزمررون معنراداری آنرووا در جردول 

بره گرام در بررسری مؤلفره هرای برنامره درسری پنهران و سپس، نتایج تحلیل رگرسیون گرام  

)سرراختار فیزیکرری، جررو اجتمرراعی، کررنش متقابررل معلررم و شرراگرد و سرراختار سررازمانی ( 

 آورده شده است. 6جدول  
  

 t عدد معناداری 
 ضریب غیر استاندارد ضریب استاندارد

 مدل
Beta خطای استاندارد B    ضریب  

0.000 

0.000 

عدد ثایت   1 75.565 3.796  19.907   

 کنش متقابل 0.305 0.057 0.334 5.349 
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: خالصه نتایج همبستگی چند گانه بین مؤلفه های برنامه درسی پنهان با مهارت های  5جدول شماره

 ارتباطی دانش آموزان 

 تعدیل شده  R 2R R مدل
درجه  

 آزادی
 عدد معناداری  fآماره 

1 0.189 ** 0.036 0.108 1 8.427 0.004 

2 0.291 *** 0.085 0.077 1 10.518 0.000 

 ** متغیرهای پیش بین: ) عدد ثابت(، کنش متقابل

 *** متغیرهای پیش بین: ) عدد ثابت(، کنش متقابل، ساختار سازمانی

رگرسیون گام به گام در بررسی رابطه مؤلفه های برنامه درسی پنهان با  : خالصه مدل  6جدول شماره

 مهارت های ارتباطی دانش آموزان 

 t عدد معناداری 
 ضریب غیر استاندارد ضریب استاندارد

 مدل
Beta خطای استاندارد B    ضریب  

0.000 

0.004 

عدد ثایت     1 90.905 4.071  22.328   

 کنش متقابل 0.178 0.61 0.189 2.903 

عدد ثابت     2 90.686 3.975  22.812  0.000  

 کنش متقابل 0.397 0.087 0.422 4.579  0.000

0.001  3.492-  0.322-  0.130 0.454-  ساختار سازمانی  

مشراهده مری شرود، طری دو گرام، دو مؤلفره ی کرنش متقابرل برین   5چنان کره در جردول  

دانرش آمرروز و معلرم و سرراختار سرازمانی مدرسرره، تروان پرریش بینری مهررارت هرای ارتبرراطی 

گرزارش شرده، طری گرام نخسرت، کرنش  6دانش آموزان را دارنرد. برر پایره آنچره در جردول 

درصررد از واریررانس  4 ،0.18متقابررل بررین دانررش آمرروز و معلررم بررا ضررریب بتررای  اسررتاندارد 

مهررارت هررای ارتبرراطی را تبیررین کرررده اسررت. در گررام دوم، سرراختار سررازمانی مدرسرره بررا 

( افرزوده شرده 0.422بره کرنش متقابرل ) برا ضرریب بترای     -0.322ضریب بتای اسرتاندارد  

درصررد افررزایش داده اسررت. گرچرره ایررن  8و ترروان پرریش بینرری مهررارت هررای ارتبرراطی را برره 

در جردول  tینری زیراد نیسرت، امرا اعرداد معنراداری حاصرل بررای آمراره میزان توان پریش ب

 بیانگر معناداری توان های پیش بینی بدست آمده می باشند.    6

مؤلفرره هررای سرراختار فیزیکرری و جررو اجتمرراعی از مؤلفرره هررای برنامرره ی درسرری پنهرران، برره 

در سررطح  0.05دلیررل بزرگتررر بررودن اعررداد معنرراداری حاصررل در هررر دو مؤلفرره از میررزان 
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درصد، از مدل خرارج شرده انرد و نتیجره گرفتره مری شرود کره ایرن مؤلفره هرا   95اطمینان  

 در این رابطه، قدرت تبیین یا پیش بینی کنند گی ندارند.

 

 بحث و نتیجه گیری

این پژوهش برا هردف بررسری رابطره برنامره درسری پنهران برا درگیرری تحصریلی و مهرارت 

انجرام شرد. یافتره هرای فرضریه کلری پرژوهش گویرای آن اسرت های ارتباطی دانش آمروزان  

کرره بررین برنامرره درسرری پنهرران و مهررارت هررای ارتبرراطی دانررش آمرروزان ارتبرراط معنرراداری 

وجررود نرردارد، امررا بررین برنامرره درسرری پنهرران و درگیررری تحصرریلی دانررش آمرروزان ارتبرراط 

ام نشران داد کره معناداری وجرود دارد. از سروی دیگرر، نترایج تحلیرل رگرسریون گرام بره گر

شراگرد( تنهرا مؤلفره پریش برین از برنامره درسری پنهران برود کره برا   -کنش متقابرل )معلرم

درصررد قرردرت تبیررین درگیررری تحصرریلی دانررش آمرروزان را دارد و برره همررین شرریوه،  10

 4مؤلفه های کرنش متقابرل و سراختار سرازمانی از برنامره درسری پنهران بره یرک انردازه، برا 

درصررد در مجمرروع( قرردرت تبیررین مهررارت هررای ارتبرراطی دانررش  8درصررد قرردرت تبیررین )

 در ادامه، به تفکیک به بحث در مورد هر یک از نتایج می پردازیم؛  آموزان را دارند.
 -یافترره هررای پژوهشرری فرضرریه ویررژه یررک بیررانگر آن بررود کرره کررنش متقابررل )دانررش آمرروز

وزان را دارد و درصررد ترروان پرریش بینرری درگیررری تحصرریلی دانررش آمرر 10معلررم( برره میررزان 

درصررد قابررل مالحظرره ی دیگررر برره خرراطر ترراثیر عوامررل و متغیرهررای ناشررناخته شررده دیگررر 

است. در تبیین این یافتره پژوهشری مری تروان اذعران داشرت کره درگیرری تحصریلی دانرش 

آمرروزان مترراثر از عوامررل فررردی، خررانوادگی و مدرسرره ای متعررددی اسررت. در ارتبرراط بررا 

افررزایش تعررامالت انسررانی و کررنش و ارتبرراط متقابررل بررین  عوامررل درون مدرسرره ای  بررا

معلمرران و دانررش آمرروزان، شررناخت و آگرراهی معلمرران از دانررش آمرروزان بیشررتر شررده و از 

ایررن طریررق زمینرره برررای برقرررار ارتبرراط عرراطفی برره عنرروان یکرری از مولفرره هررای درگیررری 

 مدرسره  در  روابرط  از  ای  شربکه  در  آمروزان  تحصیلی نیز بیشتر مری شرود. بره عبرارتی دانرش

 روابررط شرربکه ایررن. باشررند زا آسرریب یررا و آمیررز حمایررت اسررت کرره ممکررن دارنررد قرررار

 در فرررد اجتمرراعی روابررط زیرررا مرررتبط باشررد تحصرریلی درگیررری بررا مرری توانررد اجتمرراعی

 در واقررع،. شررود تنظرریم او درسرری فعالیررت هررای سررطح میررزان بررا اسررت ممکررن ، مدرسرره

 و  )صردوقی  دارد  تحصریلی  فرسرودگی  بره  ابرتال  در  مهمری  بازدارنرده  نقرش  تحصریلی  حمایت

 براالتری  تحصریلی  عملکررد  براال،  کیفیرت  برا  فرردی  میران  روابرط  وجرود  (. لذا،1397  غفاری،

 بهزیسررتی برراالی میررزان کرره حررالی در مرری شررود بهزیسررتی تحصرریلی سرربب طریررق از را
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 تحصرریلی عملکرررد افررزایشسرربب  فررردی میرران روابررط کیفیررت افررزایش طریررق از تحصرریلی

 (. 2020 ،1همکاران  و می شود )کیورو

( در پررژوهش خررود برره ایررن نتیجرره 1391در همررین راسررتا، جررانعلی زاده و همکرراران )

درصررد از عملکرررد تحصرریلی دانررش آمرروزان را  21رسرریدند کرره محرریط هررای اجتمرراعی برراز 

( در پررژوهش 1391)(، هاشررمی پررور 1391تبیررین مرری کنررد. همچنررین احمرردزاده زهرائرری )

های خود نشران دادنرد کره برین برنامره درسری پنهران برا عملکررد تحصریلی دانرش آمروزان 

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

یافترره هررای پژوهشرری فرضرریه ویررژه دو، گویررای آن بررود کرره از میرران ابعرراد برنامرره درسرری 

درسرره برره یررک معلررم( و سرراختار سررازمانی م -پنهرران، مؤلفرره کررنش متقابررل )دانررش آمرروز

درصررد(، ترروان پرریش بینرری مهررارت هررای ارتبرراطی دانررش  8درصررد ) در مجمرروع  4انرردازه، 

آموزان را دارند.  با توجه بره اینکره، پژوهشری کره بره طرور مسرتقیم بره ارتبراط برین برنامره 

درسی پنهان با مهارت های ارتبراطی دانرش آمروزان پرداختره شرده باشرد، یافرت نشرد. لرذا، 

د تطرابق یرا عردم تطرابق ایرن یافتره برا یافتره هرای سرایر پرژوهش هرای نمی تروان در مرور

انجررام شررده اظهررارنظر کرررد. امررا پررژوهش هررای بسرریاری وجررود دارد کرره برره صررورت غیررر 

مسررتقیم بررا نتررایج ایررن پررژوهش در ارتبرراط هسررتند. از جملرره پررژوهش الول و باربررارا 

رسرری کرره دارای جررو ( کرره نشرران داد تمایررل برره توافررق در دانررش آمرروزان در مدا2002)

(، حرراکی از آن بررود 1391اجتمرراعی مسرراعدتری هسررتند، بیشررتر اسررت. پررژوهش هاشررمی )

کرره در میرران مولفرره هررای برنامرره درسرری پنهرران، مولفرره سرراختار سررازمانی از قرردرت پرریش 

بینی بیشرتری در مهرارت هرای اجتمراعی دانرش آمروزان برخروردار اسرت. همچنرین، یافتره 

ه ایررن نکترره اشرراره دارد کرره از میرران مولفرره هررای برنامرره ( برر1390هررای پررژوهش بروغرری )

درسرری پنهرران، مولفرره معلررم و راهبردهررای ترردریس بیشررترین ترراثیر را بررر عواطررف دانررش 

( در پژوهش خرود برا عنروان تبیرین اثرر برنامره درسری پنهران برر 1388آموزان دارد. بیانفر )

یافرت کره برین مولفره بازده هرای عراطفی یرادگیری و پیشررفت تحصریلی دانرش آمروزان در

هررای برنامرره درسرری پنهرران محرریط اجتمرراعی و فیزیکرری مدرسرره بررا بررازده هررای عرراطفی 

 یادگیری همبستگی معنادار وجود دارد.

در بخررش مؤلفرره ی پرریش بررین دوم، یعنرری سرراختار سررازمانی مدرسرره، نیررز پررژوهش هررای 

رد تأییرد قررار غیر مستقیم زیادی ارتباط آن برا مهرارت هرای ارتبراطی دانرش آمروزان را مرو

 
1 . Kiuru & et all 
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داده انررد. سرراختار سررازمانی مدرسرره اشرراره برره میررزان پیچیرردگی، رسررمیت و تمرکررز در 

(. همرران گونرره کرره 1395فعالیررت هررا و وظررایف در میرران کررادر مدرسرره دارد )عالقرره بنررد، 

نتررایج نشرران داد جهررت رابطرره ایررن مؤلفرره بررا مهررارت هررای ارتبرراطی دانررش آمرروزان منفرری 

پژهشری مری تروان اذعران داشرت کره هرر چره میرزان پیچیردگی،   است. در تبیین این یافته

رسررمیت و تمرکررز در فعالیررت هررا و وظررایف در میرران کررادر مدرسرره کمتررر باشررد، مهررارت 

هررای ارتبرراطی دانررش آمرروزان قرروی تررر و بیشررتر برروده و بررالعکس هرچرره محرریط و جررو 

دانررش مدرسرره بسررته و دارای قرروانین سررخت و فشرررده باشررد و تعررامالت میرران معلمرران و 

آمرروزان و کارکنرران در آن محرردود باشررد، مهررارت هررای ارتبرراطی نیررز در آن پررایین اسررت. 

لررذا، مولفرره هررای جررو حرراکم بررر مرردارس از جملرره عوامررل مرروثر بررر مهررارت هررای ارتبرراطی 

(  نشرران دادنررد 1993-1994دانررش آمرروزان اسررت. در همررین راسررتا، وانررگ و همکرراران )

برر یرادگیری اثرر دارد و منجرر بره ایجراد حرس عرزت   که رفتار اجتماعی معلم با دانش آمروز

نفررس دانررش آمرروز و پرررورش روابررط دوسررتانه در کررالس و مدرسرره مرری گررردد. همچنررین، 

( اثربخشرری و کررارآیی 1383؛ برره نقررل از سررلطانی عربشرراهی، 1999پررژوهش وان دالررن )

ارت برنامه مهرارت هرای ارتبراطی مرورد مطالعره قررار داد و مهرم تررین عامرل یرادگیری مهر

هررا، ابترردا محترروای برنامرره و پررس از آن مهررارت هررای ترردریس و فنررون آموزشرری آمرروزش 

 دهندگان بیان گردید.  

این مطالعره برا محردودیت هرایی روبره رو بروده اسرت کره از جملره مهرم تررین آن هرا مری 

تواند بره زیراد برودن تعرداد سروال هرای پرسشرنامه اشراره کررد کره باعرث خسرتگی دانرش 

ویی برره آن هررا شررده اسررت. از دیگررر محرردودیت هررای ایررن پررژوهش مرری آمرروزان در پاسررخگ

تروان برره عردم بررسرری دانرش آمرروزان پسرر اشرراره کررد. ممکررن اسرت، بررین دانرش آمرروزان 

دختررر و پسررر برره لحرراظ متغیرهررای مررورد بررسرری، تفرراوت هررایی وجررود داشررته باشررد کرره 

ذا، پیشرنهاد مری شرود در نتایج و یافته های ایرن مطالعره را تحرت تراثیر قررار داده باشرند. لر

مطالعات آتی بره تفراوت جنسریت در ایرن بررسری هرا پرداختره شرود و همچنرین، برا توجره 

برره وجررود رابطرره مثبررت بررین برنامرره درسرری پنهرران بررا درگیررری تحصرریلی دانررش آمرروزان، 

پیشررنهاد مرری شررود بررا برگررزاری جلسررات هررم اندیشرری و دانررش افزایرری معلمرران در سررطح 

هررا، بررا حضررور متخصصرران دانشررگاهی در حرروزه برنامرره درسرری،  مرردارس، منرراطق و اسررتان

آگرراهی معلمرران و مرردیران و دسررت انرردرکاران تعلرریم و تربیررت نسرربت برره برنامرره درسرری 

پنهرران و ترراثیری کرره بررر درگیررری تحصرریلی دانررش آمرروزان دارنررد، افررزایش یابررد. عررالوه بررر 

مروز و معلرم( و سراختار این، با توجه بره وجرود رابطره معنرادار برین کرنش متقابرل )دانرش آ
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سررازمانی مدرسرره بررا مهررارت هررای ارتبرراطی دانررش آمرروزان، زمینرره ایجرراد تعامررل مثبررت و 

سرازنده برین معلمران و دانرش آمروزان، دانرش آمرروزان برا دانرش آمروزان، دانرش آمروزان بررا 

مرردیران توسررط مسررئوالن و کارکنرران مدرسرره بررا طراحرری و اجرررای برنامرره هررای متنرروع و 

ه، روش هررای ترردریس فعررال، چیرردمان کالسرری مناسررب و متفرراوت بررا گونرراگون از جملرر

موضرروعات درسرری، بازدیرردهای علمرری، دادن تکررالیف تیمرری و فراینررد محررور برره دانررش 

آمرروزان، درگیررر کررردن آنرران در مشررارکت جهررت مرردیریت بخشرری از وظررایف و مسررئولیت 

یط الزم بررای های مدرسره کره در ارتبراط مسرتقیم برا آنران اسرت و ... ایجراد شرود ترا شررا

ارتبرراط هررر چرره مرروثرتر بررین دانررش آمرروز و معلررم فررراهم شررده و همچنررین از میررزان 

پیچیدگی، رسرمیت و تمرکرز در فعالیرت هرا و وظرایف در میران کرادر مدرسره کاسرته شرود 

 و زمینه مشارکت دانش آموزان و تقویت مهارت های ارتباطی آنان نیز فراهم گردد.
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 در پیرردا و پنهرران درسرری (. برنامرره1399زارعرری دنگسرررکی، فاطمرره و سررلیمی، الدن. ) -
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 فرسرررودگی برررا تحصررریلی حمایرررت (. رابطررر 1397). عرررذرا غفررراری، مجیرررد و صررردوقی، -

، مردیریت مدرسره.  مدرسره  در  زنردگی  کیفیرت  نقرش واسرطه ای  برا  آمروزاندانش    تحصیلی

6(1  :)226-206  . 

 برررای دیگررر ای نظریرره فرررا سرروی برره(. 1392) داوود. باوفررا، و سررعید موحررد، صررفایی -

 .  76  -96 (:10)10  درسی، ریزی برنامه  در  پژوهش  پنهان، درسی  برنامه شناخت

 درسرری برنامرره(. 1392) داوود. ابوالفضررل و باوفررا، مقرردم،سررعید. حسررینی موحررد، صررفایی -

 .خوارزمی واحد  دانشگاهی، جهاد: تهران.  پنهان

(. بررسرری 1387طالررب زاده نوبریرران، محسررن. صررالح صرردق پررور، بهرررام وکرامترری، انسرری. ) -

ترراثیر جررو اجتمرراعی مرردارس متوسررطه بررر پرررورش مهررارت هررای اجتمرراعی دانررش آمرروزان. 

 .23-48(: 8)  2،فصل نامه مطالعات درسی

. اجتمرراعی مهررارت هررای پرررورش در مرردارس عملکرررد بررسرری(. 1380) مررریم. زاده، فرراتحی -

 .استان اصفهان پرورش و آموزش تحقیقات شورای اصفهان

. تهررران: اصررول و مفرراهیم برنامرره ریررزی درسرری(. 1388فتحرری واجارگرراه، کرروروش. ) -

 انتشارات مهربان.

 بیرت ترر هرای آسریب (. شناسرایی1385سرکینه. )فتحری واجارگراه، کروروش و چوکرده،  -

 زن معلمران دیردگاه از نظرری متوسرطه آمروزش نظرام :پنهران درسری برنامره در شهروندی



 1401 ستان تاب و  بهار  ، 16شماره ،تمشهدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو
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 ،آموزشری نروآوری هرای فصرلنام آن.  وضرعیت بهبرود بررای راهکارهرایی و ارائره تهران شهر

5 (17  :)132-93. 

 سرروم سررال آمرروزان دانررش تحصرریلی درگیررری بررسرری(. 1391کردافشرراری، فاطمرره. ) -
. پایرران نامرره کارشناسرری ارشررد، دانشررگاه آنرران ترردریس سرربک ترررجیح براسرراس دبیرسررتان

 فردوسی مشهد.

، انرردازها وچشررم رویکردهررا نظرگاههررا،: درسرری برنامرره(. 1388)محمررود.  مهرمحمرردی، -

 .نشر به :تهران

برنامه درسی پنهان در برنامه درسی : نظرگاه ها ، رویکرد ها و  (.  1387)مهر محمدی، محمود،   -

 . چشم اندازها. ویراست دوم تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

اقبررال.  علیرضررا و زارعرری، عصرراره، اکبررر؛ علرری فنیقرری، چگینرری، بهررزاد؛ شرریخی نرروروزی -

پرژوهش ابتردایی.    دوره  آمروزان  دانرش  انظبراط  برر  پنهران  درسری  برنامره  اثر  تبیین(.  1397)
 . 75-94(:  59)15، در برنامه ریزی درسی

 اجتمرراعی دانررش تربیررت در پنهرران درسری برنامرره نقررش(. 1391هاشرمی، عالیرره السررادات. ) -
دانشررگاه . پایرران نامرره کارشناسرری ارشررد، بنرردرعباس شررهر نظررری متوسررطه دوره آمرروزان

 آزاد اسالمی واحد مرودشت.

رابطرره برنامرره درسرری پنهرران بررا رشررد اعتقررادی و (. 1391هاشررمی پررور، سیدمحسررن. ) -
-92عملکررد تحصرریلی دانرش آمرروزان دوره متوسررطه شرهر حرراجی آبراد در سررال تحصرریلی 

 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.91
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