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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between the dimensions of the 

hidden curriculum and self-disciplinary self-discipline of female high school students in the 

western city of Islamabad. This research is descriptive-correlational in terms of applied 

purpose and descriptive in terms of implementation method. The statistical population of this 

study was the second grade female students of Islamabad Gharb city who were selected as the 

statistical sample using Morgan table and cluster random sampling of 200 people. To measure 

the variables, the Fathi Vajargah Hidden Curriculum Questionnaire (2006) and the Zand 

Karimi Self-Disciplinary Questionnaire (2011) were used. Analysis of research findings was 

performed using analysis of variance and regression with SPSS 20 software at a significant 

level (p <0.05). The results showed that 4% of the variance related to self-discipline is 

explained by the components of the hidden curriculum (school social atmosphere, school 

organizational structure and interaction between teacher and student) (R2 = 0.036) and the 

component of interaction between teacher and knowledge. The hidden curriculum variable 

learner can explain the variance of the self-disciplinary variable significantly (β = -0.238). 
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 رابطه برنامه درسی پنهان با خودانضباطی دانش آموزان

 1*ثریا رستمی

 ریزي درسي، آموزگارآموخته کارشناسي ارشد برنامهدانش 0
 ریزي درسي، آموزگارآموخته کارشناسي ارشد برنامهدانش* نویسنده مسئول: 
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 چکیده

-شهرستان اسالمي دوم آموزان دختر مقطع متوسطهانضباطي دانشپنهان با خوددرسيي ابعاد برنامههدف از این پژوهش  بررسي رابطه

-جامعه آماري این تحقیق دانش بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و ازلحاظ شیوه اجرا توصیفي از نوع همبستگي است. آبادغرب 

 211اي تعداد گیري تصادفي خوشهکه با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونهدوم شهرستان اسالم آباد غرب بود  آموزان دخترمتوسطه
و پرسشنامه خود  (0331فتحي واجارگاه )جهت سنجش متغیرها از پرسشنامه برنامه درسي پنهان  ر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.نف

افزار  با نرم  هاي پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس و رگرسیون ( استفاده گردید. تجزیه و تحلیل یافته0311انضباطي زند کریمي)
21SPSS عنيدر سطح م ( 11/1داري>pانجام شد. نتایج پژوهش نشان داد )هاي برنامه % واریانس مربوط به خودانضباطي توسط مولفه0

R=  130/1شود ) آموز( تبیین ميدرسي پنهان)جو اجتماعي مدرسه، ساختار سازماني مدرسه و تعامل بین معلم و دانش
( و  مؤلفه تعامل بین 2

 ( تبیین کنند.  =  -233/1دار) تواند واریانس متغیر خودانضباطي را به صورت معني درسي پنهان ميآموز متغیر برنامه معلم و دانش
 

 

 برنامه درسي پنهان، خودانضباطي واژگان کلیدی:

 تمامي حقوق نشر براي فصلنامه رویکردي نو در علوم تربیتي محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

شناسان، محققان و روانشناسان و متخصصان معموالً جامعه
برنامه درسي پنهان را براي توصیف نظام آموزش و پرورش 

برند. برنامه درسي پنهان نه در جایي غیررسمي مدرسه به کار مي
کند؛ بلکه محیط نوشته شده و نه هیچ معلمي آن را تدریس مي

دهد. بدون توجه به اینکه معلمان تا آموزشي آن را آموزش مي
تا چه حد چه اندازه در کار خود تبحر دارند و یا برنامه درسي 
گیرند که پیشرفته است، فراگیران در معرض چیزي قرار مي

آموزان در طول زمان در وقت حرفي از آن نبوده است. دانشهیچ
گیرند و رویکردي درسي پنهان مدرسه قرار ميمعرض برنامه

-خاص نسبت به درس و مدرسه و تحصیل و یادگیري اتخاذ مي

 کنند.
برنامه درسي پنهان اولین بار توسط جکسون در کتاب زندگي در 

کارکرد اصلي برنامه درسي پنهان  .[0]رفتکالس درس به کار 
کنترل و نظارت اجتماعي است و آنان معتقدند که فراگیران در 

دهند و مواجهه با برنامه درسي پنهان موقعیتشان را تشخیص مي
سازي آنان براي از راه آمادهشوند. یعني مدرسه با آن سازگار مي

-موقعیت اجتماعیشان در آینده به بازآفریني آنان مي پذیرش

 .[2]دپرداز
پنهان و ضرورت توجه به درسيبا وجود آنکه اخیراً مفهوم برنامه

درسي داشته است و آن نقش مهمي را در مطالعات برنامه

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=849873&_au=%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7++%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=849873&_au=%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7++%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C
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نظران زیادي به مطالعه بررسي و پژوهش براي کشف صاحب
اند، اد ناشناخته این برنامه در کشورهاي گوناگون پرداختهابع

اندرکاران تعلیم و تربیت لیکن جنبه غالب توجه مسئوالن و دست
باشد یعني بخش قابل هاي درسي آشکار ورسمي ميبر برنامه

هاي آموزشي آموزان در نظامتوجهي از برنامه درسي را که دانش
-به خصوص اثر قوي برنامه گیرند،عمالً در برابر آن قرار مي

-توجهي و غفلت قرار ميآموزان مورد بيپنهان بر دانشدرسي

به همین  .[3]روددرسي زیر سوال ميگیرد. همچنین کلیت برنامه
پنهان و درسيمنظور تالش شده است تا به بررسي ابعاد برنامه

 شود. خصوصیات رفتاري فراگیران پرداخته
 

 پیشینه
بررسي نقش برنامه درسي پنهان در رفتار در تحقیقي که به 

اي و کاردانش از دیدگاه حرفهوآموزان فنيانضباطي دانش
معلمان پرداخته شده است و جامعه آماري مورد بررسي در این 

اي و کاردانش هاي فني حرفهتحقیق کلیه معلمان هنرستان
 هاي برنامه درسي پنهانپسرانه استفاده گردیده است. مؤلفه

هاي شخصیتي و علمي اجتماعي، محیط فیزیکي، ویژگي)جو
آموزان و میزان رعایت قوانین معلمان، نحوه تشویق وتنبیه دانش

توانند نقش و مقررات( با توجه به ماهیت مختلفي که دارند مي
 .[0]باشندآموزان داشته مثبت یا منفي در رفتار انضباطي دانش

ي پنهان در یادگیري در تحقیقي که به نقش عناصر برنامه درس
هاي زندگي در دانشجویان)مطالعه موردي دانشجویان در مهارت

هاي بدست یافته . از[1]استدانشگاه آزاد قائمشهر( پرداخته شده 
آموز، ساختار آمده از این تحقیق نگرش مربي به دانش

بروکراتیک اجتماعي محیط آموزشي، محیط فیزیکي و معماري 
ارکنان با دانشجویان و ارتباط محیط آموزشي، ارتباط ک

-دانشجویان با یکدیگر به طور قابل توجهي بر یادگیري مهارت

 هاي زندگي اثرگذار است.
هاي برنامه درسي پنهان در گروهي با هدف بررسي نفش مؤلفه

آموزان در مدارس متوسطه ساري انجام دادند. یادگیري دانش
قوانین ومقررات  نتیجه اي که آن ها به آن رسیدند این بود که

مدرسه، روابط میان فردي، روابط متقابل معلم و دانش آموز 
آموزان مي باشد وآگاهي معلمان از عوامل مؤثر بر یادگیري دانش

ها با تغییر رفتار همراه است ویا حداقل بر رفتار که اکثر یادگیري
 .[3]ثیر داردفرد تا

بررسي نقش ( در تحقیقي که به 0310زاده و همکاران)جانعلي
آموزان پرداخته برنامه درسي پنهان بر عملکرد تحصیلي دانش

هاي اجتماعي محیط -0شده است، نتایج حاصل ازآن نشان داد:
بسته بودن با -شاهد( و دولتي از نظر باز-مدارس خاص)نمونه

هاي مدارس نمونه از شاهد و شاهد از محیط -2هم تفاوت دارند.

جتماعي دخترانه نسبت به پسرانه هاي امحیط-3دولتي بازترند.
هاي اجتماعي مدارس عملکرد با بسته شدن محیط-0بازترند.

 .[0]آیدآموزان پایین ميتحصیلي دانش
تحقیقي به بررسي رابطه برنامه درسي پنهان با رفتار انضباطي 

آموزان سال سوم راهنمایي پسرانه شهر سنندج پرداخته دانش
آموزان پسر سال علمان و دانششده است. جامعه آماري کلیه م

-گیري خوشهسوم راهنمایي شهر سنندج بو. نمونه با روش نمونه

اي چند مرحله انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعاتدو 
 آموزانپرسشنامه محقق ساخته)پرسشنامه رفتارانضباطي دانش

اي( بود که گویه 03اي وپرسشنامه برنامه درسي پنهان گویه 23
ها ا از طریق روایي صوري بررسي شد وپایایي آنهروایي آن

%( محاسبه 13%( و)33ازطریق ضریب آلفاي به ترتیب کرونباخ)
ها از آمار توصیفي)فراواني، و مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده

درصدها، میانگین و انحراف معیار( و استباطي)ضریب همبستگي 
یج حاصل نشان پیرسون و رگرسیون چندگانه( استفاده شد. نتا

آموزان داد که بین برنامه درسي پنهان و رفتار انضباطي دانش
 [7]رابطه معنادار وجود دارد

ها و رفتار سازماني و ارتباط آن در تحقیقي نیز به بررسي نگرش
وري پرداخت که نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادند با بهره

ي، رابطه قوي وري منابع انسانکه بین رفتار سازماني و بهره
معني داري وجود دارد. خودانضباطي و انضباط سازماني نیز 

 .[3]اي از مبحث رفتار سازماني استشاخه
هاي یادگیري و گروهي در تحقیقي نشان دادند که سبک

آموزان عادي و تیزهوش متفاوت است و خودتنظیمي میان دانش
ي در آموزان عادي نمره کمتراین نتایج نشان دادند که دانش

هاي یادگیري)جذب کننده و انطباقي( و خود تنظیمي سبک
 .[1]آموزان عادي کسب کردندنسبت به دانش

گروهي در پژوهشي به عنوان مروري بر محیط و خودانضباطي 
هاي اولیه، تاخیر اشکال مختلف خودانضباطي)تمرکز، مهار تکانه

ها معتقدند ها بپردازند.آنانداختن لذت( را شناسایي و به تشریح آ
که بین خودانضباطي با محیط اطراف کودک رابطه وجود دارد. 

اقتصادي باالتر  -بدین صورت که کودکان با موقعیت اجتماعي
کنند، تر و ویالیي شهر زندگي ميدر مناطق بهتر و گران

خودانضباطي بیشتري دارند. در مقابل کودکان با موقعیت 
تر و اطق بدتر و ارزانتر که در مناقتصادي پایین -اجتماعي
کنند، خودانضباطي کمتري هاي کوچک زندگي ميآپارتمان

دارند. در واقه به این نتیجه رسید که وضعیت اقتصادي خانواده و 
تواند از عوامل مؤثري در سطح تحصیالت و شغل والدین مي

 .[01]گیري خودانضباطي باشدشکل
ن در آموزش در تحقیقي که به بررسي نقش برنامه درسي پنها
هاي حاصل از تربیت بدني در دانشگاه میانیانگ انجام شد و یافته
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این تحقیق نشان داد که تأثیرپذیري دانشجویان از ابعاد برنامه 
 .[00]درسي به ویژه در بعد اخالقي بیشتر است

گروهي در تحقیقي با عنوان برنامه درسي پنهان در آموزشي 
در هلند و امریکا نتیجه  هاي اخالقيها و آرمانعملي ارزش

هاي جوانان گرفتند برنامه درسي پنهان در رفتار اخالقي و ارزش
 .[1]تغییر چشمگیري ایجاد کرده است

 

 اهداف و فرضیات

 هدف کلی:
پذیري ي درسي پنهان با مسئولیتي ابعاد برنامهبررسي رابطه

 انضباطي دانش آموزان وخود
 

 هدف ویژه:
درسي پنهان با خود انضباطي  برنامه تعیین میزان رابطه بین

 آموزان دانش
 

 فرضیه تحقیق:
انضباطي دانش آموزان رابطه وجود درسي پنهان وخودبین برنامه

 دارد.
 

 :تحقیق نوع

این تحقیق از لحاظ هدف پژوهش کاربردي و از نظر اجرا 
 توصیفي از نوع همبستگي مي باشد.

 

 روش تحقیق:
دوم  آموزان دخترمتوسطهدانشجامعه آماري این تحقیق 

شهرستان اسالم آباد غرب بود که با استفاده از جدول مورگان و 
نفر از آنان انتخاب  211اي گیري تصادفي خوشهبه روش نمونه

ها شدند و ابزار مورد استفاده در این تحقیق جهت گردآوري داده

. هاي برنامه درسي پنهان و خودانضباطي بودپرسشنامه
ه برنامه درسي پنهان توسط فتحي واجارگاه ساخته شده پرسشنام

است که داراي سه بعد)جو اجتماعي مدرسه، ساختارسازماني 

سؤال مي باشد.  31مدرسه وتعامل معلم ودانش آموز( و داراي 
( 23تا01( به بعد جو اجتماعي مدرسه ،سؤاالت )00تا0سؤاالت)

به تعامل بین ( 31تا21به بعد ساختار سازماني مدرسه و سؤاالت)
و حداکثر 31آموزان اختصاص دارد. که حداقل نمره معلم ودانش

اي مقیاس برروي یک طیف پنج گزینه مي باشد. این 071نمره
( قرار دارد. فتحي 1( تا خیلي زیاد)نمره 0لیکرت از خیلي کم)نمره

( براي تعیین این پرسشنامه از روش تعیین روایي 0331واجارگاه)
نموده وروایي مقیاس را مطلوب گزارش کرده  محتوایي استفاده

است. وپایایي آن را در نمونه اولیه که پرسشنامه برروي آن ها 
(گزارش کرده 31/1اجرا شده است به روش آلفاي کرونباخ)

 .[0]است
پرسشنامه خودانضباطي نیز توسط زند کریمي ساخته شده است. 

ر داده شد. سواالت هر مقیاس در پرسشنامه به شکل پراکنده قرا
نمره هرمقیاس ، ازمجموع سواالت مربوط به آن مقیاس بدست 
مي آید. عالوه براین ، نمره کل خود انضباطي ازمجموع نمرات 

سوال به دست مي آید. حداقل نمره در پرسشنامه خود  11
مي باشد. براي تعیین اعتبار  211وحداکثر نمره  11انضباطي

آزمایي استفاده کرد. ضریب انضباطي، از روش بازپرسشنامه خود
گزارش شد. ضرایب همبستگي  70/1همبستگي پیرسون برابر 

هاي  و براي مولفه 71/1براي سطوح غیر اخالقي و چسبندگي 
بود. در پژوهش زندکریمي  70/1هویت یابي درون سازي 

، بین 72/1وري  ضریب روایي همگرا بین خودانضباطي و بهره
ضریب روایي واگرا بین خود  31/1خودانضباطي و کنترل خشم 

 .[02]گزارش شد 70/1انضباطي و بیان خشم 
 

 ها:یافته
مقادیر میانگین و احراف معیار براي متغییرهاي برنامه درسي 
پنهان)جو اجتماعي مدرسه، ساختار سازماني مدرسه و تعامل بین 

آموز( و خودانضباطي)غیر اخالقي بودن، چسبندگي معلم و دانش
هویت سازي و دروني شدن( محاسبه شده و نتایج آن به قوانین، 

 در جداول ذیل گزارش شده است.

 
 برنامه درسي پنهانها در نمرات  هاي آماري آزمودني مشخصه -0جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغییر

ي 
رس

ه د
نام

بر

ان
نه

پ
 

 11/01 03/31 221 جو اجتماعي مدرسه

 13/01 01/33 221 ساختار سازماني مدرسه

 10/0 02/00 221 آموزتعامل بین معلم و دانش

 03/20 11/71 221 برنامه درسي پنهان

  



 رستمی

01 

 خودانضباطيها در نمرات  هاي آماري آزمودني مشخصه -2جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغییر

فه
مول

ي 
ها

طي
ضبا

دان
خو

 

 02/1 71/33 221 اخالقي بودنغیر 

 11/0 30/30 221 چسبندگي به قانون

 10/3 12/30 221 هویت یابي

 70/0 11/30 221 درون سازي

 07/03 20/030 221 خودانضباطي

 
 گردد.در بخش بعدي نتایج تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون برنامه درسي پنهان و خودانضباطي ارائه مي

 
 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون  -3جدول شماره 

 R سطح معناداري F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات منبع واریانس
2

R SE 

 30171/03 130/1 011/1 100/1 717/2 100/071 3 730/0031 رگرسیون

      313/077 200 013/33213 باقیمانده

       201 232/31733 کل

 
( 717/2مشاهده شده ) F، میزان 3جدول شماره  براساس نتایج
% واریانس مربوط به خودانضباطي 0( و P≤11/1معنادار است )
هاي برنامه درسي پنهان)جو اجتماعي مدرسه، توسط مولفه

آموز( تبیین ساختار سازماني مدرسه و تعامل بین معلم و دانش
دار بودن رگرسیون  (. با توجه به معنيR2=  130/1شود ) مي

هاي برنامه درسي پنهان)جو اجتماعي مدرسه، ساختار مولفه
آموز( بر خودانضباطي سازماني مدرسه و تعامل بین معلم و دانش

ارائه  0بیني در جدول شماره  ضرایب مربوط به معادله پیش
 گردیده است.

 
 هاي برنامه درسي پنهانبیني خودانضباطي با مولفه ضرایب معادله پیش -0جدول شماره 

 داري سطح معني T ضرایب استاندارد خطاي استاندارد ضرایب مدل

 111/1 111/03  110/3 170/030 مقدار ثابت

 020/1 713/1 110/1 000/1 021/1 جو اجتماعي مدرسه

 371/1 -013/1 -107/1 000/1 -122/1 ساختار سازماني مدرسه

 103/1 -331/2 -233/1 217/1 -013/1 آموزتعامل بین معلم و داشن

 

بین را  ، ضرایب رگرسیون هر یک از سه متغیر پیش0جدول 
آموز متغیر دهد که مؤلفه تعامل بین معلم و دانش نشان مي

تواند واریانس متغیر  ( ميP≤11/1برنامه درسي پنهان )
دار تبیین کنند. ضریب تأثیر  خودانضباطي را به صورت معني

( با توجه به  =  -233/1آموز )مؤلفه تعامل بین معلم و دانش
 11/1آموز با دهد که تعامل بین معلم و دانش نشان مي tآمارة 

تواند تغییرات مربوط به افکار خودانضباطي را  اطمینان مي
است و معناي آن این  بیني کند. این ضریب تاثیر منفي پیش

-است که اگر یک واحد به میزان مؤلفه تعامل بین معلم و دانش

از نمره فرد در خودانضباطي کم  233/1آموز اضافه شود مقدار 
 شود. مي

 گیریبحث و نتیجه
درسي پنهان آمده حاکي از آن است که بین برنامهنتایج به دست

هاي این دارد. یافتهانضباطي در دانش آموزان رابطه وجود وخود
، 03]است  ها  هم سوهاي بسیاري از پژوهشپژوهش با یافته

توان گفت خودانضباطي نوعي . در تبیین نتایج مي[7، 1، 00
مراقبت دروني است که برطبق آن وظایف محوله انجام و 

-جا که درونشوند. از آنرفتارهاي غیر قانوني و ناهنجار رها مي

طح در خودانضباطي است و زماني که ترین سسازي پیشرفته
افراد قوانین و معیارها را به عنوان انشعابات منطقي باورها و 

کنند به طور حتم این قوانین را ها فردي خود اجرا ميارزش
ها و هنجارهاي اجتماعي اند. افرادي که ارزشسازي کردهدرون



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

00 

نجارها هایشان را با این هکنند، تعهدات و مسئولیترا دروني مي
شوند، چنین فردي کنند، خودمنضبط ميها همسو ميو ارزش

هاي دروني خود به سوي کار درست سوق توسط کنترل کننده
آموزان داراي خودانضباطي انگیزه بسیاري شوند. دانشداده مي

باالیي براي یادگیري دارند و نسبت به اهداف تحصیلي خود 
تمرکز بر دوري  آموزان به جايپایبند هستند، این دانش

ازشکست بر موفقیت تمرکز دارند، در مقایسه با این دسته از 
آموزان داراي خود انضباطي پایین در هنگام مطالعه خود دانش

انضباطي کمتري دارند و از انگیزه و توجه کافي برخوردار نیستند. 
هاي زندگي و انضباط توانایي این را دارد که برنامهآموز خوددانش

د را بر مبناي وظایفي که بر عهده دارد و زماني که براي کار خو
بندي کند. بسیاري از ها در اختیار دارد اولویتانجام دادن آن

-ها در در زندگي شخصي، که انسان با آن مواجهه ميشکست

انضباطي گي است. وقتي که فرد خودشود، از پیامدهاي بي برنامه
-و اولین گام براي دست دارد، بدین معنا است که برنامه دارد

یافتن به موفقیت است. کسي که خودانضباطي دارد تحت تأثیر 
گیرد و اگر در معرض محیط و عوامل منفي محیطي قرار نمي

ي داشتن برنامه و شرایط خالف جهت خود قرار گیرد به واسطه
پذیرد و به عبارتي خودانضباطي کمتر از محیط و شرایط تأثیر مي

رابطه خودانضباطي و برنامه درسي پنهان پي اینجاست که به 
بریم و نتایج این تحقیق حاکي از آن است هر کس مي

اي در مسیر خودانضباطي دارد در هر شرایطي و تحت هر برنامه
 کند.خود حرکت مي
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