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 چکیده

با عنایت به اهمیت برنامه درسی پنهان در مراکز آموزشی، این مقاله درصدد است، چگونگی اثرگذاری 

آموز، روش تدریس، مکان فیزیکی، قوانین و مقررات مدرسه( را نهان )معلم، دانشهای برنامه درسی پمؤلفه

موردبحث و بررسی  5935-30آموزان دختر متوسطه شهرستان تالش در سال تحصیلی بر تربیت دینی دانش

های مصاحبه پژوهی و تحلیل محتوای کیفی قرار دهد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با تلفیقی از روش

باشد. چهار مدرسه و کاربردی می-بنابراین تحقیق بر اساس هدف، توصیفی و از نوع کیفی شده است؛امانج

ای شاخص انتخاب شدند و ابزار مصاحبه )از گیری هدفمند با معیار زنجیرهصورت نمونهآموز بهسی دانش

ها بر وتحلیل یافتهگرفت. تجزیهای مورداستفاده قرار نوع نیمه ساختاریافته( و همچنین روش مطالعه کتابخانه

ها در سه مرحله؛ کدگذاری باز، گزینشی و و کدگذاری یافته شدهمبنای تحلیل محتوای کیفی انجام

های کنترل اعضا، بازنگری ناظران ها از طریق شیوهمحوری صورت گرفته است. اعتبار و اعتمادپذیری یافته

های برنامه های پژوهش حاکی از؛ اثرگذاری مؤلفهافتهشده است. یها توسط پژوهشگر تأمینو مصاحبه

گانه )شناختی، عاطفی و رفتاری( در دو آموزان در سطوح سهدرسی پنهان موردبررسی بر تربیت دینی دانش

 .وجه مثبت و منفی است

های برنامه درسی پنهان، تربیت دینی، برنامه درسی، برنامه درسی پنهان، مؤلفه :کلیدی کلمات

  کیفی
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 مقدمه

های آموزشی، دستیابی مخاطبان به اهداف غایی رسالت اصلی برنامه درسی در نظام

( تربیت معنوی و اخالقی را پایه و 5931نظام تربیت و انسان مطلوب است. شریعتمداری )

( هدف اصلی تعلیم و تربیت را تسهیل سیر 5919) اساس حیات آدمی دانسته و شکوهی

داند که در خلقتش مقدر شده است. با این سوی کمالی میصعودی و تکاملی انسان به

باشد که دستیابی به وپرورش میترین اهداف نهاد آموزشوصف، تربیت دینی یکی از مهم

ای است که در ادبیات علوم وپرورش نیازمند نقشهاین هدف بزرگ در نهاد آموزش

تواند آن نهاد را به اهداف نی میگویند. این طرح و نقشه زماتربیتی، به آن برنامه درسی می

های دینی و ارزشی فرهنگ حاکم بر آن مطلوب خود برساند که بر مبانی، اصول و شیوه

ی فکری انسان، موضوع تعلیم و تربیت و دغدغهکه از دیرباز ازآنجاییکشور استوار باشد. 

سوی خود می را بهی دستیابی به آن بوده و همواره در تمامی ادوار این امر توجه آدهاروش

عنوان زیربنای اعتقادی جامعه و تداوم فرهنگی معطوف نموده است و اساساً حفظ دین به

جانبه انسان جامعه، مستلزم توجه به کیفیت تعلیم و تربیت است؛ چراکه تربیت واقعی و همه

کند گردد که آدمی مطابق دستورهای دینی در زندگی رفتار وقتی حاصل می

(. همزمان با نهادینه شدن نقش و اهمیت تعلیم و تربیت در توسعه جوامع و 5933کشاورز،)

عنوان قلب نظام تعلیم و های درسی بهبالندگی نسل جوان و نوجوان، در این میان برنامه

ازپیش قرار وپرورش موردتوجه بیشتربیت و ابزاری در جهت تحقق اهداف آموزش

ق ساختن شرایط مطلوب برای پرورش نسلی با منظور محقرو، مسئوالن بهگرفت. از این

های اصولی، این امکان را فراهم سازند. در اند با فراهم کردن برنامهایمان و مذهبی، موظف

دوران فعلی و در کشورها، نظام تعلیم و تربیت نقش مهمی را در ترویج ایدئولوژی 

صورت صریح و چه به صورت آشکار و یاگرفته است و در امر ترویج دین )چه بهبرعهده

 (.5933)خالق خواه و همکاران،  کندیمضمنی( نقش مهم و کارآمدی را بازی 

شدن برنامه درسی پنهان ـ در مقابل برنامه درسی آشکار ـ از های اخیر مطرحدر سال 

کنند حکایت ضرورت توجه به تمامیت آنچه یادگیرندگان در نظام آموزشی تجربه می
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عنوان یک ابزار تربیتی، در تواند بهو کالبدشکافی برنامه درسی پنهان میدارد، لذا شناسایی 

 شدهاندیشی کهنهها را از این سادهاندرکاران تعلیم و تربیت قرار گیرد و آنخدمت دست

توان عمل حجاری را ای هستند که میهای نانوشتهسنگمثابه تختهگوید شاگردان بهکه می

ها داد که هر هدف رفتاری که در بر حذر داشت و این پیام را به آنها انجام داد بر روی آن

طور دهند بهو هر تصمیم تربیتی، هر روش تربیتی و هر رفتاری که انجام می گیرندنظر می

آموزان، ازجمله تربیت دینی اثرگذار است. های دانشمستقیم یا غیرمستقیم بر یادگیری

 ٔ  ( از نخستین کسانی بود که درزمینه5933مکاران،( )به نقل از باقری و ه5339کلبرگ )

ی اساسی در آورد. ازنظر او، سه نکتهتربیت اخالقی از برنامه درسی پنهان سخن به میان می

 از: اندعبارتبرنامه درسی پنهان 

 شود؛برنامه درسی پنهان، به روابط اجتماعی در مدرسه مربوط می ـ 5

 آموزان است؛شکل برنامه در تحول اخالقی دانش برنامه درسی پنهان، مؤثرترین ـ 0 

 تحول اخالقی باید در جهت بلوغ اخالقی، یعنی انصاف، هدایت شود. ـ 9

آموزان در مدرسه، برنامه های بسیار مهم برتربیت دینی دانشبدون تردید یکی از مؤلفه

؛ داشته باشد آموزانتواند، تأثیرات بسزایی بر تربیت دینی دانشدرسی پنهان است که می

آموزان بر عامل بنابراین این پژوهش، از میان عوامل گوناگون مؤثر بر تربیت دینی دانش

آموزان ها و رفتار دانشکه در افکار، عواطف، نگرشبه جهت این« برنامه درسی پنهان»

( موردبررسی این 5933ملکی، )تأثیر پایدارتر و ماندگارتری از برنامه درسی رسمی دارد 

هش قرارگرفته است. لذا سؤال اساسی در پژوهش حاضر، بررسی تأثیرات مثبت و منفی پژو

آموزان، روش تدریس، مکان فیزیکی و های برنامه درسی پنهان )شامل: معلم، دانشمؤلفه

 باشد.آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان تالش میبر تربیت دینی دانش (قوانین و مقررات

 بر مطالعات گذشته ی نظری و مروریمبان .1

ازآنجاکه ارائه پاسخ به هر سؤالی نیازمند تحدید مفاهیم و تبیین مبانی نظری آن است، 

در این قسمت نخست مالحظات مفهوم شناسانه و نظری در خصوص مفهوم برنامه درسی 

 :شودیمشده مطرح ی پژوهشی و تحقیقات انجامنهیشیپپنهان و تربیت دینی ارائه و سپس 
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 درسی پنهان رنامهب .1-1

از مباحث و مفاهیم نسبتاً نو  5مفهوم برنامه درسی پنهان( 5935) از دیدگاه مهر محمدی

های آموزشی و تربیتی است. طرح چنین مفهومی از و بسیار روشنگرانه در قلمرو پژوهش

آموزند، کنند و میضرورت توجه به آنچه فراگیران با حضور در نظام آموزشی تجربه می

آنکه، آنچه طراحان و برنامه ریزان درسی برای رشد و تربیت فراگیران ت دارد. حالحکای

کنند، برنامه درسی رسمی است و عوامل دیگری که جزو برنامه ریزی میطراحی و برنامه

ماند. در اندرکاران تعلیم و تربیت پنهان میدرسی نیستند، از دید برنامه ریزان و دست

درسی پنهان گفته شده است که برنامه درسی پنهان در حدی معنادار اهمیت و تأثیر برنامه 

کنندگان کننده آن چیزی است که مبنای احساس ارزش و عزت نفس همه شرکتتعیین

امینی و )است و بیش از برنامه درسی رسمی در سازگاری فراگیران و مدرسان تأثیر دارد 

لفاظ وعبارات گوناگونی همچون (. برای توصیف برنامه درسی پنهان ا5932همکاران، 

، نتایج غیر 3، نامرئی1، پیش بینی نشده1، نانوشته1، نامشهود9، نهان0برنامه درسی غیر مدون

، پس مانده نظام آموزش 3، محصوالت یا نتایج فرعی3علمی یا غیر آکادمیک نظام آموزشی

از برنامه درسی ای به کار برده شده است که هرکدام از این عبارات به جنبه 52ایمدرسه

های ارائه شده در ها و تحلیل(. تعریف5931علیخانی و مهر محمدی، ) پنهان اشاره دارند

دهنده توجه صاحب نظران مختلف به ابعاد گوناگون موضوع است. در این این زمینه نشان

توجه زیادی به کارکردهای  55زمینه جان دیوئی و برخی از پیروان او همچون کیلپاتریک

اند، لیکن انتشار کتاب فیلیپ شود، داشتهو تجاربی که در مدرسه حاصل می پنهان

                                                                                                                                        
1 - Hidden Curriculum 
2- Unstudied Curriculum 
3- Covert 
4-Latent 
5 - Unwritten 
6 -Unintended 
7-Invisible 
8- Nonacademic outcomes of schooling 
9- By products of schooling 
10- Residue of schooling 
11- Kelpatric 



 1369 تابستان، 7، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشفصلنامة /  69

 

توان آغاز رسمی مطالعات گسترده را می «0زندگی در کالس درس»با عنوان  1جکسون

(. جکسون به 5931علیخانی و مهر محمدی،) برنامه درسی پنهان دانست ٔ  درزمینه

تواند نتایجی که برنامه درسی پنهان میپیامدهای ثانوی نظام آموزشی و دامنه وسیعی از 

کند. او برنامه درسی پنهان را مؤثرتر از برنامه درسی رسمی سبب وقوع آن شود، اشاره می

های غیرآکادمیک محیط داند و اعتقاد دارد که این فراگیران این برنامه را از طریق جنبهمی

مهر ) آموزندطور ضمنی میهآموزشی و روابط اجتماعی متأثر از قدرت، جمعیت، تشویق ب

 (.5935محمدی و فتحی واجارگاه،

های ضمنی، رفتارها و هنجارهایی ( ارزش0223) 9برنامه درسی پنهان، از دیدگاه ردیش

است که در نظام آموزشی وجود دارد اما به صراحت در اسناد رسمی مکتوب، بیان نشده 

های مربوط ای از پیامهان مجموعه( معتقد است که برنامه درسی پن0221) 1است. اسکلتون

هایی است که یادگیرنده در طول هنجارهای رفتاری و نگرش ها،به دانش، ارزش

ها ممکن است ضد و نقیض، غیر کند. این پیامطور ضمنی تجربه میفرایندهای آموزشی به

ه ای خاص کسب کند. در همین زمینها را به شیوهای آنتأکیدی باشد و هر یادگیرنده

نسبت و رابطه میان برنامه درسی پنهان و  ٔ  برخی از پژوهشگران و صاحب نظران درزمینه

اند. از دیدگاه این افراد محتوا و تصاویر محتوای کتب درسی و تصاویر آن بررسی کرده

های ضمنی و پنهان است که بعضاً حتی با اهداف نظام کتب درسی همواره شامل پیام

ها و تصاویرکلیشه ای در خصوص اقوام، ادیان ایجاد ذهنیت آموزشی هم در تعارض است.

 ;Margolis,2000; Redish,2009) های مختلف ازجمله این موارد استو جنسیت

Bergenhenegouwen 2009; Stephenson, 2009.) ( معتقد 0225) سیمارگول

اه توان در سه دیدگاست که نظریات مطرح شده در مورد برنامه درسی پنهان را می

و مقاومت انتقادی بررسی نمود. برنامه درسی پنهان دانش،  کارکردگرایی، مارکسیستی

                                                                                                                                        
1 - Philip Jackson 
2- Life in the Classroom 
3-Redish 
4 Skelton 
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صورت قصد آموزان هم بهشود که دانشها، رفتارها و قوانینی را شامل میاعتقادات، نگرش

 (.0221کنند )دکله،صورت قصد نشده در خود درونی میشده و هم به

دانند که ی پنهان را انواعی از یادگیری می( برنامه درس5339) 5النگ استریت و شن

ها و کودکان در نتیجه طبیعت واقعی و طراحی سازمانی مدارس دولتی و همچنین از نگرش

( معتقد است 0223) 0(. کنتی0229ویلسون،کنند )رفتارهای معلمان و مدیران اتخاذ می

فاهی( هم ش) یرمکتوبیغفراگیران عالوه بر دوره آموزشیِ رسمی دوره آموزشی 

ی آموزشی غیررسمی به دورهریزی رسمی و مشخصی ندارد و یک گذارنند که برنامهمی

ی دربردارندهشود که رود. این آموزش غیر رسمی برنامه درسی پنهان نامیده میشمار می

و آداب مربوط به فرایند اجتماعی شدن فراگیران است. ملکی  ها، روابط داخل گروهارزش

گیری برنامه درسی پنهان را به ام از سیلور و الکساندر، عوامل مؤثر در شکل( با اله5933)

داند: الف( قوانین و مقررات مدرسه، ب( روابط میان فردی، ج ( ارتباط شرح ذیل می

 و د ( تدریس. آموزمتقابل معلم و دانش

اغلب که  در ادبیات پژوهشی تعاریف مختلفی از برنامه درسی پنهان مطرح شده

توان در دو دسته، دسته بندی نمود؛ دسته اول، بر یکی از ریف برنامه درسی پنهان را میتعا

توان شناختی، اجتماعی و فیزیکی( تأکید دارند؛ برای مثال می)های برنامه درسی پنهان جنبه

دسته دوم، با  ( اشاره کرد.5933( و بیان فر و همکاران )5933نا به گوردون )به نقل از بی

اند. برخی بر قصدنشده و قصدشده بودن یا نبودن برنامه درسی پنهان، تعریف شده محوریت

( و برخی دیگر sari&Doganay,2009,Horn, 2003 queted from) غیرعمدی بودن

باور  (sari&Doganay,2009) یرسمبر قصدشده اما تصریح نشدن در برنامه درسی 

راک نظر محققان در ارتباط با مفهوم برنامه دهنده وجوه افتراق و اشتدارند. شکل زیر، نشان

 باشد.یمدرسی پنهان 

                                                                                                                                        
1-LongStreet & Schan 
2-Kenti 
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دهنده وجوه افتراق و وجه اشتراک نظر محققان در ارتباط با مفهوم : شکل نشان5شکل 

 برنامه درسی پنهان

ی برنامه دهد، اختالف نظر اکثر پژوهشگران حوزهنشان می 5همانگونه که شکل 

باشد؛ مفهوم برنامه درسی پنهان، در رکن قصدشده بودن یا نبودن آن می درسی در مورد

با این وجود، همگی، بر این اذعان دارندکه این پیامدها در برنامه درسی رسمی، تصریح 

شوند. پژوهش حاضر، پدیده پنهان بودن پیامدهای حاصل شده از مدرسه را از زاویه نمی

، قائل بر محوریت تصریح نشده این تجارب در برنامه آموزان بررسی کرده و لذانگاه دانش

درسی رسمی است و بر وجه افتراق، تمرکزی ندارد. پژوهش، بر این باور است که از آن 

ها از برنامه درسی آشکار فراگیرتر و جا که برنامه درسی پنهان، احتماالً از بسیاری از جنبه

تواند در تحقق تربیت دینی از این رو می(، 5933مؤثرتر باشد )ایزدی، شارع پور، قربانی،

 آموزان، نقش مؤثری داشته باشد.دانش

 تربیت دینی .2-1

ـ مفاهیمی که با تعریف تربیت  5متداول است:« تربیت دینی»سه مفهوم اصطالحی برای 

گوید: یابد دکتر شاملی در این مورد میو تعریف دین شروع و با ترکیب این دو پایان می

ها و اطالعاتی به او بدهیم که با پای خود در ی امکاناتی فراهم کنیم، آگاهیبرای مترب»

گوید: آنگاه ضمن پذیرش عدم اتفاق در تعریف دین می«. مسیر شکوفایی دینی جلو برود

ها، ای متشکل از زیر مجموعه باورداشتدین عبارت است از یک نظام یا مجموعه»

 قصدشده بودن
 رکن مورد اختالف

 قصدنشده بودن

نبرنامه درسی پنها  

نامه تصریح نشدن در بر

 درسی رسمی

 رکن مورد توافق
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و در تعریف  (؛5932نقل از ضیایی و همکاران، ، به 5913 حر عاملی«)ها و احکامارزش

ها و رفتار عملی از تربیت دینی باید مشخص کرد که متربی چگونه در حوزه عقاید، ارزش

داند؛ یعنی آیین مدار و ملتزم به دین کند و خود را به آن ملتزم مینظامی خاص پیروی می

تعریف شده « تربیت دینی»، «تتربی» و« دین» ـ بدون بیان تعریفی جداگانه از 0شود.می

داند که موجب ای از اقدامات و تدابیری میاست. دکتر راهنمایی تربیت دینی را مجموعه

، به نقل از ضیایی و 5931حسین زاده،) شودهای دینی در متربی میملکه شدن آموزه

های ـ در تعریف سوم از تربیت، گاه تربیت دینی در عرض سایر عرصه 9(. 5932همکاران،

رود )ضیایی و تربیت در نظر گرفته شده است و گاه، در معنای فراگیر آن به کار می

 (.5932همکاران،

توان گفت که تربیت دینی گونه میبا عنایت به تعاریف ارائه شده از دین و تربیت، این 

شود، زیرا جزئی از تربیت در معنای عام نیست، بلکه غایت و یا تربیت مطلوب محسوب می

بنابراین تربیت مطلوب همان  دف نهایی تربیت آن است که متربی خویش را ربوبی سازد؛ه

تربیت دینی به معنی اعم محدود به »تربیت دینی است. از همین روست که برخی معتقدند: 

شود، بلکه رفتار و اندیشه آدمی را در سایر ابعاد مسائل اعتقادی، معنوی و یا اخالقی نمی

گیرد و در یک کلمه عتقادی، اجتماعی، عاطفی و هیجانی در برمیفرهنگی، سیاسی، ا

، به نقل از نوروزی و 5911راغب اصفهانی،)« دهدشخصیت انسان را پوشش می

 (.5933بدیعیان،

تربیت دینی را این طور تعریف « دین»و « تربیت»( با توجه به معنای 5931) داوودی

منظورآموزش ی شده نهادهای آموزشی جامعه بهریزمند و برنامههای نظامفعالیت»کند: می

تربیت «. ها پای بند باشدای که در عمل به آنهای دینی به افراد به گونهبینش، منش و قالب

های گیری از آموزهشود تا با بهرهتوان فرآیندی دانست که ضمن آن تالش میدینی را می

کوفایی استعدادهای فطری و دینی ای فراهم شود که متربی در جهت رشد و شدینی، زمینه

صورت شناختی است، (. روند تربیت دینی، ابتدا به91 ، ص5932ماهروزاده،) گام بردارد

گاه خود را در رفتار نشان دهد و آنها را تحت تأثیر قرار میها و گرایشسپس نگرش

یت دینی (. ترب5933، به نقل از تقوی نسب و همکاران،5933شاملی و همکاران، ) دهدمی
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رفتاری( است. بعدشناختی، شامل ) دارای ابعاد اساسی شناختی، عاطفی و حرکتی

دهد و به های تفکر را موردبررسی قرار میهایی است که دانش، فهم و مهارتهدف

شود. هایی مانند دانستن، شناختن، فهمیدن، اندیشیدن و استدالل کردن مربوط میفعالیت

س، انگیزش، نگرش قدردانی و ارزشگذاری است. بعد مؤلفه عاطفی نیز شامل احسا

شود که با اعمال ارادی و هدف دار انسان هایی مربوط میرفتاری( به مهارت) حرکتی

، ص 5933، به نقل از تقوی نسب و همکاران،33 ـ 521، صص 5931سیف، ) سروکار دارد

دین و اصول و مبانی  کند تا ازآموزان کمک می(. تربیت دینی در بعد شناختی به دانش03

های آن، درک درست و صحیحی به دست آورند. بعد عاطفی نیز باید بتواند احساس

ها را تقویت نماید. آموزان را به جهان، آفریدگار وعلت اصلی هستی برانگیزاند و آندانش

های خاص تربیتی هستند. مسیر تربیت دینی ها و شیوهها نیازمند روشهرکدام از این حیطه

های مختلف به فراگیران کمک نماید تا از شناخت و اعتقادات خود برای انجام باید از راه

تقوی ) وظایف فردی و اجتماعی خویش کمک گیرند و رفتارهای مناسب را بروز بدهند

پذیرش ) آموزان که شامل(. لذا، در این پژوهش تربیت دینیِ دانش5933نسب و همکاران، 

 مدنظر قرارگرفته است. ی، عاطفی و رفتاری( است،گانه؛ شناختدر سطوح سه

 مطالعات پیشین .2

برنامه درسی پنهان در درس »در پژوهش خود تحت عنوان ( 5932) سعیدی رضوانی

کند که برنامه عنوان می «بینش اسالمی دوره متوسطه و ارائه راهبردهایی برای استفاده

( 5931) واجارگاه و واحد چوکدهدرسی پنهان در درس بینش اسالمی نقش دارد. فتحی 

های تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان شناسایی آسیب»در تحقیق خود تحت عنوان 

های برنامه درسی پنهان کنند که مؤلفهعنوان می« در نظام آموزش متوسطه نظری

آموز بر تربیت شهروندی جواجتماعی مدرسه، ساختارسازمانی مدرسه و تعامل معلم و دانش

های برنامه منظور بررسی نقش مؤلفه( به5931آموزان نقش دارد. مهرام و همکاران )دانش

درسی پنهان در هویت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تحقیقی انجام دادند. در این 

های استاد، دانشجو، مکان فیزیکی، روش تدریس، ارزشیابی، محتوا و مطالعه، نقش مؤلفه
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های اهش هویت علمی دانشجویان بررسی شده است. طبق یافتهقوانین و مقررات در ک

تحقیق، هویت علمی در میان دانشجویان مورد مطالعه به گونه معناداری کاهش یافته است 

اند. در تحقیقی که های برنامه درسی پنهان نقش اساسی در این امر داشتهو مؤلفه

اند تحت رسی پنهان انجام دادهبرنامه د ٔ  ( درزمینه5939نژاد و حسینی یزدی )سبحانی

های برنامه درسی پنهان با ابعاد نگرش بررسی روابط همبستگی و سهم تبیینی مؤلفه»عنوان 

ها نشان داد یافته« های دولتی شهر تهرانجامع پژوهشگری دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه

د شناختی، عاطفی و های مثبت برنامه درسی پنهان دانشگاهی با ابعاکه بین مجموع مؤلفه

عملکردی و نیز مجموع ابعاد نگرشی دانشجویان، رابطه معنادار و مستقیم برقرار است و 

های منفی برنامه درسی پنهان معنادار و غیرمستقیم بوده رابطه مذکور بین مجموع مؤلفه

ن های برنامه درسی پنهابررسی رابطه بین مؤلفه»است. همچنین در پژوهشی دیگر با عنوان 

( انجام 5932) زادهیعلبه وسیله امینی، مهدی زاده، ماشاالهی و « و روحیه علمی دانشجویان

های برنامه درسی پنهان در آموزش عنوان مؤلفهگرفته که در این پژوهش هفت مؤلفه به

عالی در نظر گرفته شد که شامل ساختار فیزیکی و معماری دانشگاه، ارتباط متقابل میان 

های های تدریس، محتوا، شیوهمی و دانشجویان، قوانین و مقررات، روشاعضای هیئت عل

های برنامه درسی ارزشیابی و جو اجتماعی بود نتایج تحقیق نشان داد که بین تمام مؤلفه

پنهان و روحیه علمی دانشجویان رابطه وجود دارد و بین دانشجویان زن ومرد فقط در یکی 

اعضای هیئت علمی و دانشجویان( تفاوت معنی داری وجود  ارتباط متقابل میان)ها از مؤلفه

 دارد.

تبیین اثر برنامه درسی پنهان "( در پژوهشی تحت عنوان 5933بیانفر و همکاران )

 "منظور ارائه مدلآموزان دوره راهنمایی بههای عاطفی یادگیری در دانشمدارس بر بازده

ن محیط فیزیکی و اجتماعی در اکثر مدارس به این نتیجه رسیدند که آثار برنامه درسی پنها

آموزان، منفی و نامطلوب بود و در اکثر مدارس های عاطفی دانشمورد مشاهده بر بازده

آموزان و با یکدیگر و تعامل آموزان، تعامل اولیای مدرسه با دانشها با دانشتعامل معلم

های عاطفی ر بر بازدهآموزان با هم منفی بود. این تعامالت از عوامل اثرگذادانش

( توجه به نیازهای 5932( به نقل از صمدی )5333آموزان است. دورمن و همکاران )دانش
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آموزان و جلب رضایت آنان در آموزش دینی را از متغیرهای مهم در به وجود دینی دانش

های اند شرایط موجود کالساند و همچنین اعالم نمودهآوردن ایمان یادگیران دانسته

 ٔ  موزش دینی، تعیین کننده قوی برای نگرش مثبت به دین مسیحیت است. درزمینهآ

های زیادی صورت عوامل مؤثر بر برنامه درسی و آموزش دین در جوامع مختلف پژوهش

( توجه به نیازهای یادگیرندگان در برنامه درسی مبتنی بر 5339گرفته است ازجمله: فای )

ور( و مسائل جامعه را از متغیرهای مهم در به وجود عالیق فراگیران )رویکرد فراگیرمح

( در 5333) 0( و فرانسیس5333) 5داند. گیبسونآموزان میآمدن ایمان مذهبی دانش

تحقیقات خود نتیجه گرفتند که آموزش دینی از طریق توجه به رفتارهای مذهبی و دل 

مثبت آنان به  تواند نقش مهمی در ایجاد نگرشآموزان میهای ذهنی دانشمشغولی

( عوامل به وجود آوردنده و 5939(. اکرمی )5932اعتقادات مذهبی ایفا نماید )صمدی،

ــ های ضمنی یا برنامه درسی پنهان را، معماری و کیفیت ساختمان مدرسهمؤثر بر آموزش

ــ جو اجتماعی مدرسه تعامل معلم و شاگرد، مواد متن ساختار اجتماعی و اداری مدرسه

ایشان در ادامه عوامل مؤثر بر برنامه درسی پنهان درس دینی را معلم، کتاب، داند می

نقش مدیر، معاون و سایر کارکنان اداری مدرسه( سایر معلمان )ارزشیابی مدیریت توسعه 

 کند.مدرسه، خانواده و جامعه معرفی می

 های شایع در آموزش دینی موجبکند که ساختارها و روش( بیان می0221) 9شاو

شود که برنامه درسی پنهان تأثیر منفی در دانشجویان داشته باشد. آموزش دینی فقط می

طور زمانی مؤثر است که به برنامه درسی پنهان نیز مانند برنامه درسی آشکار توجه و به

بررسی رابطه »( در تحقیق خود تحت عنوان 0223) 1لنگوت و میتچل هدفمند طراحی شود.

کنند که تعامل میان عنوان می« آموزان در برنامه درسی پنهاندانش میان تجربیات معلم و

( در تحقیقی تحت 0221) 1کند. کریگآموز برنامه درسی پنهان را ایجاد میمعلم و دانش

                                                                                                                                        
1 -Gibson 
2 - Francis 

3- Shaw 

4 Langhout & Mitchell 

5- Craig 
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بیان می کندکه فرهنگ  "فرهنگ مدرسه: برنامه درسی پنهان، مسئله مختصر"عنوان 

شود. اش ناشی میهای پذیرفته شدهشـ از چشم اندازش و ارزـ مثبت یا منفیمدرسه

هایی که از نزدیک با ها، نهادها، مراسم و آیینفرهنگ قوی یا ضعیف به اقدامات، نسبت

( در گزارش پژوهشی 0223) 5اند، بستگی دارد. مارلو و مین هیرااین دیدگاه هم تراز شده

طلب اشاره کردند های کلیدی برنامه درسی پرداختند به این مخود که به بررسی موضوع

عنوان رهبران و فرهنگ سازان مدارس بیشترین تأثیر را در برنامه که مدیران مدارس به

ی هاشاخص"( در تحقیقی تحت عنوان 0255)ی و همکاران باران درسی پنهان دارند.

های استان گیالن که در دانشگاه "کیفیت برنامه درسی پنهان در مراکز آموزش عالی

های کیفیت برنامه درسی پنهان معرفی عنوان شاخصموارد زیر را به برگزار شده بود

 ـ 9های علمی، برگزاری سخنرانیـ  0استفاده از روند مدرن در برنامه درسی  ـ 5کردند: 

مشاوره و راهنمایی  ـ 1برنامه درسی انگیزشی  ـ 1های نوین در آموزش استفاده از فن آوری

های آموزشی برای کارکنان برگزاری کارگاهـ  3ها نشگاهتوجه کامل به یادگیری در دا ـ 1

میر و مک  ینولت (Barani, Azma, Seyyedrezai, 2011 امکانات وتجهیزاتـ  3

آموزان مدارس خصوصی بازنمود رفتار نامتناسب دانش ٔ  ( پژوهشی درزمینه0252) 0اللین

وتحلیل چندمتغیره معیارهای آمده از تجزیهدستاند. نتایج بهدر ایالت اهایا انجام داده

آموزان امریکایی آفریقایی بیشترین تکراری، تأییدکننده این امر هستند که دانش

شده و بنابراین با عنایت به تحقیقات انجام کنندگان انضباط بازدارنده هستند؛دریافت

تر بر های برنامه درسی پنهان تأثیری به مراتب عمیقهای مطرح شده؛ مؤلفهدیدگاه

های آموزان دارد. لذا پژوهش حاضر درصدد است تا تأثیرات مثبت و منفی مؤلفهدانش

 آموزان را موردبررسی قرار دهد.برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی دانش

 شناسی پژوهشروش

                                                                                                                                        
1Marlow & Minehira 
2- Noltemeyer & Mcloughlin 
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های مصاحبه پژوهی در مرحله رویکرد پژوهش حاضر، کیفی و با تلفیقی از روش

وتحلیل ت و تحلیل محتوای کیفی )در مرحله تجزیهاجرای پژوهش و گردآوری اطالعا

ای شاخص(، بر روی چهار مدرسه و سی گیری هدفمند )با معیار زنجیرهها( با نمونهیافته

شده است. اطالعات مورد نیاز، با استفاده از ابزارهای؛ مصاحبه آموز، انجامدانش

هایی است که پنهان ازجمله پدیدهساختاریافته، گردآوری شد. به عقیده ما برنامه درسی نیمه

های تر از دادهگرایانهتر و واقع، تصویری به مراتب طبیعی5های رواییها با دادهبازنمایی آن

های صورت گرفته در حوزه برنامه دهد. مروری بر پیشینه پژوهشبه دست می 0عددی

کارگیری روش کیفی ها در این حوزه با بهدهد که بیشتر پژوهشدرسی پنهان نیز نشان می

ایم. بنابراین در این پژوهش از روش کیفی بهره گرفته (؛5931گوردون، ) اندشدهانجام

شده و کدگذاری ها، بر مبنای تحلیل محتوای کیفی انجاموتحلیل یافتههمچنین تجزیه

ها، در سه مرحله؛ کدگذاری باز، گزینشی و محوری صورت گرفته است. اعتبار و یافته

های کنترل اعضاء، بازنگری ناظرین و انجام ها، از طریق تکنیکدپذیری یافتهاعتما

 شده است.ها توسط پژوهشگر، تأمینمصاحبه

 های پژوهشیافته

 هایآموزان، روشمعلم، دانش)های برنامه درسی پنهان تأثیرات مثبت و منفی مؤلفه

آموزان دختر دوره نی دانشتدریس، قوانین و مقررات، مکان فیزیکی مدرسه( بر تربیت دی

 بعد به شرح زیر شناسایی و تحلیل نمود: 1توان در متوسطه شهرستان تالش را می

 معلمان ناحیهتأثیرات از  .5

 الف ( تأثیر مثبت

                                                                                                                                        
1 Narrative 
2 Numeric. 



 193/ متوسطه دوره دختر آموزاندانش دینی تربیت بر پنهان درسی برنامه هایمؤلفه تأثیر

 آموزانبر تربیت دینی دانش های محوری اثر پنهان معلم: تأثیر مقوله1جدول 

 لمهای محوری اثر پنهان مثبت عامل معمقوله سطح

بر هدایت  آموزانی دینی و مذهبی با دانشاثر مثبت توانایی علمی معلم در بحث و گفتگوهای صمیمانه شناختی

 آموزانادارک، شناخت و فهم دینی دانش

 

 

 عاطفی

اثر مثبت ایجاد فضای دوستانه و صمیمی از سوی معلم، جهت طرح پرسش و پاسخ مسائل دینی و شرعی 

 نسبت به مسائل دینی و اسالمی آموزانبر انگیزه دانش

آموزان به مسائل دینی و آموز ایجاد کردن بر تقویت گرایش دانشاثر مثبت سؤال دینی در ذهن دانش

 مذهبی

آموزان نسبت به مسائل اثر مثبت طرح شدن مسائل دینی از سوی معلم بر عالقه مندی و گرایش دانش

 دینی و مذهبی

آموزان به سمت معلم در خصوص مسائل مذهبی و دینی بر ترغیب دانشاثر مثبت با انگیزه بودن 

 دینی های مرتبط با تربیتزمینه

 بر تعالی رفتار، های رفتاری معلم ازجمله پایبندی معلم در رعایت شؤونات اسالمیاثر مثبت شاخص رفتاری

 آموزاناخالق دینی و انجام واجبات دینی توسط دانش

 های دینی مدرسهآموزان در فعالیتدینی از سوی معلم بر تقویت مشارکت دانش اثر مثبت بیان مسائل

آموزان است بر تربیت دینی دانش دهنده تأثیر پنهان مثبت عامل معلم، نشان5جدول 

که در حیطه شناختی به یک مقوله محوری؛ اثر مثبت توانمندی علمی معلم در طوریبه

آموزان بر هدایت ادارک، شناخت و مذهبی با دانشی دینی و بحث و گفتگوهای صمیمانه

آموزان منتج گردید. در حیطه عاطفی به چهار مقوله محوری؛ اثر مثبت فهم دینی دانش

ایجاد فضای دوستانه و صمیمی از سوی معلم، جهت طرح پرسش و پاسخ مسائل دینی و 

ثبت سؤال دینی در ذهن آموزان نسبت به مسائل دینی و اسالمی، اثر مشرعی بر انگیزه دانش

آموزان به مسائل دینی و مذهبی، اثر مثبت آموز ایجاد کردن بر تقویت گرایش دانشدانش

آموزان نسبت به طرح شدن مسائل دینی از سوی معلم بر عالقه مندی و گرایش دانش

مسائل دینی و مذهبی، اثر مثبت با انگیزه بودن معلم در خصوص مسائل مذهبی و دینی بر 

های مرتبط با تربیت دینی رسید و در سطح رفتاری آموزان به سمت زمینهیب دانشترغ

های رفتاری معلم ازجمله پایبندی معلم در رعایت دومقوله محوری؛ اثر مثبت شاخص

آموزان، اثر مثبت بر تعالی رفتار، اخالق دینی و انجام واجبات دینی دانش شؤونات اسالمی
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های دینی آموزان در فعالیتم بر تقویت مشارکت دانشبیان مسائل دینی از سوی معل

 مدرسه حاصل شد.

 ب( تأثیر منفی

 آموزانبر تربیت دینی دانش های محوری اثر پنهان معلمتأثیر مقوله :1جدول 

 های محوری اثر پنهان منفی عامل معلممقوله سطح

بر تضعیف  آموزانینی و مذهبی با دانشاثر منفی ناتوانی علمی معلم در بحث و گفتگوهای دوستانه د شناختی

 آموزان.ادارک، شناخت و فهم دینی دانش

 آموزاننسبتبهدینومسائلدینیاثرمنفیانگیرهدینینداشتنمعلمبرتضعیفنگرشدانش عاطفی

اثر منفی خشک و آمرانه بیان شدن مسائل دینی از سوی معلم بر تضعیف اعتقادات و نگرش دینی 

 آموزاندانش

 آموزانثر منفی رفتار نامطلوب معلم در بیان کردن مسائل دینی بر تضعیف رفتار دینی دانشا رفتاری

 آموزانازحد معلم بر تضعیف رفتار دینی دانشاثر منفی اظهارهای دینی بیش

های مذهبی کالس بر تخریب رفتارهای دینی اثر منفی مدیریت نامطلوب رفتارهای دینی در بحث

 آموزان.دانش

آموزان است بر تربیت دینی دانش دهنده تأثیر پنهان منفی عامل معلم، نشان0ل جدو

که در حیطه شناختی به یک مقوله محوری؛ اثر منفی ناتوانی علمی معلم در بحث طوریبه

بر تضعیف ادارک، شناخت و فهم  آموزانوگفتگوهای دوستانه دینی و مذهبی با دانش

ر حیطه عاطفی به دو مقوله محوری؛ اثر منفی انگیره آموزان منتج گردید. ددینی دانش

آموزان نسبت به دین و مسائل دینی؛ اثر منفی دینی نداشتن معلم بر تضعیف نگرش دانش

خشک و آمرانه بیان شده مسائل دینی از سوی معلم بر تضعیف اعتقادات و نگرش دینی 

فی رفتار نامطلوب معلم در و در سطح رفتاری سهمقوله محوری؛ اثر من آموزان رسید؛دانش

آموزان، اثر منفی اظهارهای دینی بیان کردن مسائل دینی بر تضعیف رفتار دینی دانش

آموزان، اثر منفی مدیریت نامطلوب رفتارهای ازحد معلم بر تضعیف رفتار دینی دانشبیش

 آموزان حاصل شد.های مذهبی کالس بر تخریب رفتارهای دینی دانشدینی در بحث

 آموزانتأثیرات از ناحیه دانش. 2



 199/ متوسطه دوره دختر آموزاندانش دینی تربیت بر پنهان درسی برنامه هایمؤلفه تأثیر

 تأثیر مثبت الف(

 آموزانآموز بر تربیت دینی دانشدانش های محوری اثر پنهانتأثیر مقوله :3جدول 

 آموزهای محوری اثر پنهان مثبت عامل دانشمقوله سطح

دینی و مذهبی های دینی دوستان بر افزایش ادارکات دینی و شناخت مسائل اثر مثبت تعامالت و صحبت شناختی

 آموزدانش

 آموزآموزان با یکدیگر بر اعتالء فهم دینی دانشهای دینی دانشاثر مثبت مکالمات و صحبت

آموز نسبت به مسائل و مسائل دینی بر افزایش گرایش در دانش ٔ  اثر مثبت حرف زدن دوستان درزمینه عاطفی

 های دینیفعالیت

 کدیگر بر عالقه مندی و گرایش به مسائل دینیآموزان با یاثر مثبت تعامالت دانش

 آموزاثر مثبت رفتارهای دینی از سوی دوستان بر انجام رفتارهای دینی دانش رفتاری

 آموزهای مذهبی دوستان بر گسترش انجام رفتارهای دینی در دانشاثر مثبت فعالیت

آموزان ت دینی دانشبر تربی آموزدهنده تأثیر پنهان مثبت عامل دانش، نشان9جدول 

های که در حیطه شناختی به دومقوله محوری؛ اثر مثبت تعامالت و صحبتطوریاست به

آموز، اثر دینی دوستان بر افزایش ادارکات دینی و شناخت مسائل دینی و مذهبی دانش

آموز آموزان با یکدیگر بر اعتالء فهم دینی دانشهای دینی دانشمثبت مکالمات و صحبت

آموزان با گردید. در سطح عاطفی به دو مقوله محوری؛ اثر مثبت تعامالت دانش منتج

 ٔ  مندی و گرایش به مسائل دینی، اثر مثبت حرف زدن دوستان درزمینهیکدیگر بر عالقه

های دینی و مذهبی آموز نسبت به مسائل و فعالیتمسائل دینی بر افزایشگرایش در دانش

محوری؛ اثر مثبت رفتارهای دینی از سوی دوستان بر و در سطح رفتاری دومقوله  شد؛

های مذهبی دوستان برگسترش انجام آموز واثر مثبت فعالیتانجام رفتارهای دینی دانش

 آموز حاصل شد.رفتارهای دینی در دانش

 ب( تأثیر منفی
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 آموزانآموز بر تربیت دینی دانشهای محوری اثر پنهان دانش: تأثیر مقوله4جدول 

 آموزهای محوری اثر پنهان منفی عامل دانشمقوله سطح

 

 شناختی

های دینی ناآگاهانه دوستان بر کاهش ادارکات دینی و عدم شناخت درست اثر منفی تعامالت و صحبت

 آموزمسائل دینی و مذهبی دانش

 آموزآموزان با یکدیگر بر انحراف فهم دینی دانشهای غیر دینی دانشاثر منفی مکالمات و صحبت

 

 عاطفی

 مندی و گرایش به مسائل دینیآموزان با یکدیگر بر کاهش عالقهاثر منفی تعامالت دانش

آموزان به مسائل دینی و مذهبی بر تضعیف نگرش و اعتقادات دینی مند نبودن دانشاثر منفی عالقه

 آموزدانش

 آموزهای دینی دانشیف گرایشهای دینی بر تضعاثر منفی بی انگیزگی دوستان جهت انجام فعالیت

 آموزاز سوی دوستان بر کاهش انجام رفتارهای دینی دانش اثر منفی رفتارهای غیر دینی نامطلوب رفتاری

 آموزها و مراسم دینی مدرسه بر کاهش رفتارهای دینی دانشاثر منفی عدم مشارکت دوستان در فعالیت

آموزان بر تربیت دینی دانش آموزل دانشدهنده تأثیر پنهان منفی عام، نشان1جدول 

های که در حیطه شناختی به دو مقوله محوری؛ اثر منفی تعامالت و صحبتطوریاست به

دینی ناآگاهانه دوستان بر کاهش ادارکات دینی و عدم شناخت درست مسائل دینی و 

یکدیگر  آموزان باهای غیر دینی دانشآموز، اثر منفی مکالمات و صحبتمذهبی دانش

آموز منتج گردید. در حیطه عاطفی به سه مقوله محوری؛ اثر برانحراف فهم دینی دانش

مندی و گرایش به مسائل دینی، اثر آموزان با یکدیگر بر کاهش عالقهمنفی تعامالت دانش

آموزان به مسائل دینی و مذهبی بر تضعیف نگرش و اعتقادات مند نبودن دانشمنفی عالقه

های دینی بر تضعیف آموز، اثر منفی بی انگیزگی دوستان جهت انجام فعالیتدینی دانش

آموز رسید. در سطح رفتارینیز دومقوله محوری؛ اثر منفی رفتارهای های دینی دانشگرایش

آموز، اثر منفی عدم از سوی دوستان بر کاهش انجام رفتارهای دینی دانش غیردینینامطلوب

آموز و مراسم دینی مدرسه بر کاهش رفتارهای دینی دانش هامشارکت دوستان در فعالیت

 حاصل شد.

 . روش تدریس9

 الف( تأثیر مثبت



 197/ متوسطه دوره دختر آموزاندانش دینی تربیت بر پنهان درسی برنامه هایمؤلفه تأثیر

 آموزانبر تربیت دینی دانش های محوری اثر پنهان روش تدریس: تأثیر مقوله5جدول 
 های محوری اثر پنهان مثبت عامل روش تدریسمقوله سطح

 آموزبرگسترش اطالعات دینی دانش نی و مذهبیاثر مثبت تدریس مفاهیم و مسائل دی شناختی

و  بر تقویت گرایش، نگرش با استفاده از نمایش، فیلم و تصاویر و داستان اثر مثبت تدریس مسائل دینی عاطفی

 آموزان نسبت به مسائل دینی و مذهبیعالیق دانش

 ، فیلم و تصاویر و داستان برگسترشبا استفاده از نمایش رفتارهای دینی اثر مثبت تدریس الگوهای عملی رفتاری

 آموزدردانش وارتقای رفتارها و انجام واجبات دینی

آموزان دهنده تأثیر پنهان مثبت عامل روش تدریس بر تربیت دینی دانش، نشان1جدول 

که در حیطه شناختی به یک مقوله محوری؛ اثر مثبت تدریس مفاهیم و طوریاست به

آموز منتج گردید. در حیطه عاطفی به یک عات دینی دانشمسائل دینی بر گسترش اطال

اثر مثبت تدریس مسائل دینیبا استفاده از نمایش، فیلم وتصاویرو داستان بر  مقوله محوری؛

آموزان نسبت به مسائل دینی و مذهبی رسید. تقویت گرایش، نگرش و عالیق دانش

دریس الگوهای عملی همچنین در سطح رفتاری نیز یک مقوله محوری؛ اثر مثبت ت

با استفاده از نمایش، فیلم وتصاویر و داستان بر گسترش وارتقای رفتارها و  رفتارهای دینی

 آموز حاصل شد.انجام واجبات دینی در دانش

 ب ( اثر منفی

آموزان دهنده تأثیر پنهان منفی عامل روش تدریس بر تربیت دینی دانشنشان ،1جدول 

اطفی به دومقوله محوری؛ اثر منفی فضای خشک و که در حیطه عطوریاست به

آموزان نسبت به ها و عالیق دانشغیردوستانه در تدریس مسائل دینی برتضعیف گرایش

مسائل دینی و مذهبی، اثر منفی تدریس مفاهیم دینی صرفاً از طریق سخنرانی بر تضعیف 

 آموزان نسبت به مسائل دینی منتج گردید.گرایش دانش
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 آموزانهای محوری اثر پنهان روش تدریس بر تربیت دینی دانشأثیر مقوله: ت6جدول 

 های محوری اثر پنهان منفی عامل روش تدریسمقوله سطح

 آموزان نظری نداشتنددانش شناختی

 

 عاطفی

آموزان ها و عالیق دانشاثر منفی رفتار خشک و غیردوستانه در تدریس مسائل دینی برتضعیف گرایش

 سائل دینی و مذهبینسبت به م

آموزان نسبت به مسائل اثر منفی تدریس مفاهیم دینی صرفاً از طریق سخنرانی بر تضعیف گرایش دانش

 دینی

 آموزان نظری نداشتنددانش رفتاری

 تأثیرات از ناحیه مکان فیزیکی مدرسه .1

 الف( تأثیر مثبت

آموزان بر تربیت دینی دانشدهنده تأثیر پنهان مثبت عامل مکان فیزیکی ، نشان3جدول 

محوری؛ اثر مثبت استفاده از مضامین دینی  که در حیطه شناختی به دو مقولهطوریاست به

اثر مثبت  آموز،در طراحی دکوراسیون کالس درس و مدرسه بر ارتقاء فهم دینی دانش

آموزان نسبت به مسائل معماری اسالمی مدرسه بر تعالی و هدایت ادارک دینی دانش

اثر مثبت استفاده از تابلوها و  محوری؛ مذهبی منتج گردید. در حیطه عاطفی به دو مقوله

آموزان نسبت به مسائل دینی و مذهبی، اثر مثبت معماری بنرهای مذهبی بر ترغیب دانش

و نیز در حیطه  آموزان نسبت به مسائل دینی رسید؛اسالمی مدرسه بر تقویت گرایش دانش

ها و میزگرد کالس در وری؛ اثر مثبت چیدمان گروهی صندلیمح رفتاری یک مقوله

های دینی کالس درس آموزان در بحثهنگام بیان مباحث دینی بر تقویت مشارکت دانش

 حاصل شد.

 آموزانهای محوری اثر پنهان مکان فیزیکی بر تربیت دینی دانش: تأثیر مقوله7جدول 

 کان فیزیکیهای محوری اثر پنهان مثبت عامل ممقوله سطح

اثر مثبت استفاده از مضامین دینی در طراحی دکوراسیون کالس درس و مدرسه بر ارتقاء فهم دینی  شناختی

 آموزدانش

 آموزان نسبت به مسائل مذهبیاثر مثبت معماری اسالمی مدرسه بر تعالی و هدایت ادارک دینی دانش

 آموزان نسبت به مسائل دینی و مذهبیبر ترغیب دانش اثر مثبت استفاده از تابلوها و بنرهای مذهبی عاطفی



 196/ متوسطه دوره دختر آموزاندانش دینی تربیت بر پنهان درسی برنامه هایمؤلفه تأثیر

 آموزان نسبت به مسائل دینیاثر مثبت معماری اسالمی مدرسه بر تقویت گرایش دانش

ها و میزگرد کالس در هنگام بیان مباحث دینی بر تقویت مشارکت اثر مثبت چیدمان گروهی صندلی رفتاری

 های دینی کالس درسآموزان در بحثدانش

 ب( تأثیر منفی

آموزان بر تربیت دینی دانش دهنده تأثیر پنهان منفی عامل مکان فیزیکینشان ،3جدول 

که در حیطه عاطفی به سه مقوله محوری؛ اثر منفی امکانات نامناسب مدرسه طوریاست به

آموزان نسبت به مسائل دینی، اثر های دینی بر تضعیف عالیق دانشدر حوزه نیازمندی

آموزان نسبت های دینی بر کاهش گرایش دانشعدم تجهیز کتابخانه مدرسه به کتابمنفی 

های دینی بر روی دیوارهای مدرسه بر ازحد نوشته شدن پیاماثر منفی بیش به مسائل دینی،

آموزان نسبت به مسائل دینی منتج گردید. در حیطه رفتاری یک مقوله کاهش رغبت دانش

بر کاهش  الس در هنگام بیان مباحث دینی از سوی معلممحوری؛ اثر منفی چیدمان ک

 های دینی کالس درس حاصل شد.آموزان در بحثمشارکت دانش

 آموزانتربیت دینی دانش های محوری اثر پنهان مکان فیزیکی برتأثیر مقوله :8جدول 

 های محوری اثر پنهان منفی عامل مکان فیزیکیمقوله سطح

 نداشتند آموزان نظریدانش شناختی

 

 عاطفی

آموزان نسبت به های دینی بر تضعیف عالیق دانشاثر منفی امکانات نامناسب مدرسه در حوزه نیازمندی

 مسائل دینی

آموزان نسبت به مسائل های دینی بر کاهش گرایش دانشاثر منفی عدم تجهیز کتابخانه مدرسه به کتاب

 دینی

آموزان دینی بر روی دیوارهای مدرسه بر کاهش رغبت دانش هایازحد نوشته شدن پیاماثر منفی بیش

 نسبت به مسائل دینی

آموزان در بر کاهش مشارکت دانش اثر منفی چیدمان کالس در هنگام بیان مباحث دینی از سوی معلم رفتاری

 های دینی کالس درس.بحث

 . تأثیرات از ناحیه قوانین و مقررات مدرسه1

 الف( تأثیر مثبت
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دهنده تأثیر پنهان مثبت عامل قوانین و مقررات بر تربیت دینی نشان ،3جدول 

که در حیطه شناختی به یک مقوله محوری؛ اثر مثبت استفاده از طوریآموزان است بهدانش

فهم دینی  مضامین و مفاهیم دینی در قوانین و مقررات مدرسه بر اعتالء ادراک و

ه دو مقوله محوری؛ اثر مثبت اجرای دوستانه و آموز منتج گردید. در حیطه عاطفی بدانش

آموزان صمیمانه قوانین و مقررات در مدرسه از سوی اولیا و مربیان بر ارتقاء گرایش دانش

آموز در اجرای قوانین و نسبت به مسائل دینی، اثر مثبت مشارکت و همکاری دانش

ئل دینی مدرسه رسید. آموز نسبت به مسامقررات مدرسه بر تقویت گرایش و عالیق دانش

اثر مثبت پایبندی مسئوالن مدرسه به قوانین  همچنین در حیطه رفتاری دو مقوله محوری؛

آموزان؛ اثر مثبت رفتار مدرسه بر تکوین رفتارهای صحیح همسو با تربیت دینی دانش

مهربانانه و دوستانه مسئوالن هنگام اجرای قوانین مدرسه بر گسترش رعایت قوانین و 

 آموز حاصل شد.دینی دانش همسو با تربیت ٔ  ات مدرسه درزمینهمقرر

 آموزانبر تربیت دینی دانش قوانین و مقررات های محوری اثر پنهانتأثیر مقوله :9جدول 

 های محوری اثر پنهان مثبت عامل قوانین و مقرراتمقوله سطح

فهم  ین و مقررات مدرسه بر اعتالء ادراک واثر مثبت استفاده از مضامین و مفاهیم دینی در اجرای قوان شناختی

 آموزدینی دانش

 

 عاطفی

اثر مثبت اجرای دوستانه و صمیمانه قوانین و مقررات در مدرسه از سوی اولیا و مربیان بر ارتقاء گرایش 

 آموز نسبت به مسائل دینیدانش

ه بر تقویت گرایش و آموزان در اجرای قوانین و مقررات مدرساثر مثبت مشارکت و همکاری دانش

 آموز نسبت به مسائل دینی مدرسهعالیق دانش

اثر مثبت پایبندی مسئوالن مدرسه به قوانین مدرسه بر تکوین رفتارهای صحیح همسو با تربیت دینی  رفتاری

 آموزاندانش

انین و بر گسترش رعایت قو اثر مثبت رفتار مهربانانه و دوستانه مسئوالن هنگام اجرای قوانین مدرسه

 آموزدانش دینی تربیت همسو با ٔ  مقررات مدرسه درزمینه

 ب( تأثیر منفی

دهنده تأثیر پنهان منفی عامل قوانین و مقررات بر تربیت دینی ، نشان52جدول 

که در حیطه شناختی به یک مقوله محوری؛ اثر منفی استفاده طوریآموزان است بهدانش



 111/ متوسطه دوره دختر آموزاندانش دینی تربیت بر پنهان درسی برنامه هایمؤلفه تأثیر

فهم  در قوانین و مقررات مدرسه بر تضعیف ادراک وازحد از مضامین و مفاهیم دینی بیش

اثر منفی اعمال آمرانه  آموز منتج گردید. در حیطه عاطفی به دو مقوله محوری؛دینی دانش

آموز نسبت به قوانین و مقررات در مدرسه از سوی اولیا و مربیان بر تخریب گرایش دانش

رای قوانین و مقررات مدرسه بر مسائل دینی، اثر منفی ایجاد فضای غیردوستانه در اج

و همچنین در حیطه  آموزان نسبت به مسائل دینی مدرسه رسید؛تضعیف نگرش دانش

رفتاری دو مقوله محوری؛ اثر منفی اجرای سخت گیرانه قوانین و مقررات مدرسه بر 

آموز، اثر منفی مدیریت نامطلوب مدرسه در اجرای های دینی دانشکاهش انجام فعالیت

 آموز حاصل شد.ن و مقررات بر تخریب رفتارهای دینی دانشقوانی

 آموزانهای محوری اثر پنهان قوانین و مقررات بر تربیت دینی دانشتأثیر مقوله :11جدول 

 های محوری اثر پنهان منفی عامل قوانین و مقرراتمقوله سطح

فهم  نین و مقررات مدرسه بر تضعیف ادراک وازحد از مضامین و مفاهیم دینی در قوااثر منفی استفاده بیش شناختی

 آموزدینی دانش

 

 عاطفی

آموز اثر منفی اعمال آمرانه قوانین و مقررات در مدرسه از سوی اولیا و مربیان بر تخریب گرایش دانش

 نسبت به مسائل دینی

آموزان نشاثر منفی ایجاد فضای غیردوستانه در اجرای قوانین و مقررات مدرسه بر تضعیف نگرش دا

 نسبت به مسائل دینی مدرسه

 آموزهای دینی دانشاثر منفی اجرای سخت گیرانه قوانین و مقررات مدرسه بر کاهش انجام فعالیت رفتاری

 آموزاثر منفی مدیریت نامطلوب مدرسه در اجرای قوانین و مقررات بر تخریب رفتارهای دینی دانش

 گیری؛بحث و نتیجه

های برنامه هش حاضر، بررسی چگونگی تأثیر وجوهی از مؤلفههدف از انجام پژو

آموز، روش تدریس، مکان فیزیکی، قوانین و مقررات مدرسه( درسی پنهان، )معلم، دانش

های پژوهش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان تالش، بود. یافتهبر تربیت دینی دانش

وردبررسی، بر تربیت دینی های برنامه درسی پنهان محاکی از آن بود که مؤلفه

گانه )شناختی، عاطفی و رفتاری( و در دو وجه مثبت و منفی آموزان در سطوح سهدانش

 داده است.رخ
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 های درس و مدرسههای پژوهش درزمینه تأثیر تعامالت و روابط موجود درکالسیافته 

های افتهآموزان با یکدیگر( با یآموزان و تعامالت دانشتعامالت معلم با دانش)

 (، ناهرن برگرواستین برگر0223) (، ترنر0220) های ماک و فالینآمده از پژوهشدستبه

های چنین پژوهش( و هم0223) (، گاریت و یانگ0223)(، اوسل و همکاران 0223)

( و فالح و 33 ص ،5933بیان فر و همکاران، ) (؛ به نقل از5931(، ساده ئی )5939اکرمی )

همسو بود. درواقع پژوهشگران مذکور نیز به این نتیجه دست یافتند که ( 5935همکاران )

گیری برنامه درسی تعامالت موجود در محیط مدرسه یکی از عوامل مهم و مؤثر در شکل

آموزان آموز بر یادگیری دانش( تعامل معلم و دانش0223) لنگوت و میتچل. باشدپنهان می

ان ماهر در کیفیت آموزش نقش مثبت و مؤثری ( استاد0221) 5نقش دارد. لمپ و سئال

(، همسو 5933چنین در زمینه اثرپذیری از عالیق دوستان، با مهدوی و پیلتن )دارند. هم

نظران مختلف حوزه برنامه درسی در خصوص تأثیر قوانین و مقررات مدرسه است، صاحب

مایلز و  ؛0222ال،؛ آهو5333؛ ایلوا، 5331گیری برنامه درسی پنهان )مک نیل، در شکل

؛ به نقل از بیان فر و 5931و ملکی، 0223؛ اسمیت و مونتگمری، 0225آندریون،

های فشرده قوانین و ساالری با مجموعه( اتفاق نظر داشتند. دیوان31 ، ص5933همکاران،

های فردی و ها و قوانین حضوروغیاب و کنترلمقررات، قوانین انضباطی و محدودیت

پراهمیت در برنامه درسی پنهان است که عمالً تأثیرات مخرب و منفی را گروهی از عناصر 

 گذارد.آموزان بر جای میبر تربیت دینی دانش

های تدریس سنتی که معلم اثرگذاری روش تدریس، آن دسته از روش ٔ  درزمینه 

 آموزان صرفاً در نقش مخاطبان منفعل وکند و دانشعنوان متکلم وحده ادای وظیفه میبه

آموزان دارد. این پژوهش نشان داد شوند، تأثیری منفی بر تربیت دینی دانشراکد ظاهر می

گیری برنامه درسی پنهان مؤثر است. این یافته با مطالعات که مؤلفه روش تدریس در شکل

(، 0221) (، سالمی و همکاران0221(، اکرامی و همکاران )5930درخشان و همکاران )

به نقل از  ،0255) روغنی ( و به0250یج پژوهش امینی و همکاران )مبارکی و نیز با نتا

                                                                                                                                        
1 Lempp & Seale 
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و اکرامی و ( 0222) همخوانی دارد. در این راستا مظلومی( 5930تقوایی یزدلی و همکاران،

های یک معلم ترین ویژگی( مهم5930، به نقل از درخشان و همکاران،0221) همکاران

کنند و بر مطلب و محتوای کتاب بیان می خوب را داشتن آگاهی، کاردانی و مهارت تسلط

( در مورد مؤلفه روش تدریس معتقدند که معلم 5930همچنین تقوایی یزدلی و همکاران )

های شناختی، عاطفی و رفتاری ساز فرایند آموزش و رشد ویژگیعنوان آسانبه

کتاب  های تدریس متناسب با محتوایشود و باید در انتخاب روشآموزان تلقی میدانش

ی های آموزشی فعال زمینه توسعهکارگیری روشبه آثار تربیتی و اجتماعی آن توجه و با به

آموزان را در جهت سالمت های فردی و اجتماعی و کاهش انزوا و انفعال دانشمهارت

های مختلف برنامه درسی پنهان، مؤلفه مکان فیزیکی از میان مؤلفه جامعه فراهم کند.

شود. مکان فیزیکی مدرسه، گر مییکی از عوامل بسیار حائز اهمیت جلوه عنوانمدرسه به

دهد و در صورت نامطلوب بودن فرآیند تدریس و یادگیری را تحت تأثیر خود قرار می

توان به محیط سازد. در این خصوص میطورجدی دچار مشکل میبرنامه درسی را به

های درس، آزمایشگاه، محیط اد کالسهای آموزشی، تعدفیزیکی مناسب، تعداد ساختمان

ها تأثیر مهمی بر عملکرد نظام ها اشاره نمود که وسعت و کیفیت آنکتابخانه و کارگاه

 (.5932به نقل از بزرگ، 5933مظفر،) گذاردآموزشی می

نظرانی چون در خصوص اثرگذاری مکان فیزیکی مدرسه با نتایج پژوهش صاحب

بیان فر )(، به نقل از 0223(؛ و فریتر، )0223(؛ وبر، )2290، )5(؛ دیکسی0225مارگولیس، )

چنین در زمینه اثرگذاری مکان فیزیکی راستا است. همهم( 31، ص 5933و همکاران،

( و اشرف بهرامی 5935) های بیگدلیآموزان با پژوهشمدرسه بر تربیت دینی دانش

جه دست یافتند که وجود ( همسو بود. درواقع پژوهشگران مذکور نیز به این نتی5932)

نمازخانه در مدرسه و امکانات مناسب آن نقش مهمی در تقویت باورهای دینی 

 آموزان دارد.دانش

                                                                                                                                        
1- Diexie, G 
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آموز، های معلم، دانشهای پژوهش حاکی از اثرگذاری پنهان مؤلفهدرمجموع، یافته

جه آموزان در دو وروش تدریس، مکان فیزیکی، قوانین و مقررات بر تربیت دینی دانش

گانه شناختی، عاطفی و های سهها در حیطهباشد که البته، برخی از مؤلفهمثبت و منفی می

رفتاری و برخی دیگر تنها در یک یا دو حیطه اثرگذار هستند. ازآنجاکه تربیت دینی 

منظور پرورش افرادی آگاه به دین و عامل به وپرورش، بهآموزان در نظام آموزشدانش

آموزان به علوم متداول مسلط باشند، ولی از تربیت ی دارد. اگر دانشاآن، اهمیت ویژه

وپرورش محقق نشده بهره بمانند. اهداف اساسی نظام آموزشدینی متناسب با سن خود بی

وپرورش کشور های مهم آموزشآموزان، یکی از اولویتبنابراین تربیت دینی دانش است؛

های بلندتری برداشته و در این مسیر، گام وپرورشمحسوب شده و امید است که آموزش

زمینه تعالی ادراک، استحکام گرایش و ثبات، هدایت و تقویت رفتارهای دینی را در 

ها و مشاهدات این پژوهش، های حاصل شده از مصاحبهآموزان محقق سازد. مقولهدانش

این مسیر، یاری تواند متولیان آموزش، طراحان و مجریان حوزه تعلیم و تربیت را در می

 رساند.
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 منابع

، رساله دکتری «الگوی برنامه درسی بینش اسالمی مقطع متوسطه(. »5939) اکرمی، رضا

 معلم تهران.تخصصی، دانشگاه تربیت

(. بررسی رابطه بین 5932) امینی محمد، مهدی زاده مریم، ماشاالهی نژاد زهرا، علیزاده مریم

نامه پژوهش و یه علمی دانشجویان. فصلهای برنامه درسی پنهان و روحمؤلفه

 .10ریزی در آموزش عالی، شماره برنامه

(. بررسی نقش برنامه 5933) ایزدی، صمد؛ شارع پور، محمود و قربانی قهرمانی، راضیه

مورد )شدن و جهانی درسی پنهان در ایجاد نگرش به اقتدار، تقویت هویت ملی

، صص 9، شماره 52العات ملی، سال آموزان مدارس متوسطه(. مطمطالعه: دانش

523-591. 

های اخالقی ازطریق (. راهنمای درونی کردن ارزش5933زهره ) باقری، خسرو و خسروی،

 .3 نامه مطالعات برنامه درسی، شمارهبرنامه درسی. فصل

(. شناسایی برنامه درسی پنهان متأثر از محیط فیزیکی دانشگاه. 5932) بزرگ، حمیده

 ارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.نامه کپایان

آموزان (. بررسی راهکارهای ایجاد گرایش به نماز در بین دانش5932) بهرامی، اشرف

آباد و درود. طرح پژوهشی سازمان های خرممدارس راهنمایی شهرستان

 وپرورش استان لرستان.آموزش

(. تبیین اثر برنامه درسی 3593) اکبر؛ دالور، علیفر، فاطمه؛ ملکی، حسن؛ سیف، علیبیان

منظور ارائه مدل. آموزان دوره راهنمایی بههای عاطفی یادگیری دانشپنهان بر بازده

 .53نامه مطالعات برنامه درسی، سال پنجم، شماره فصل

(. بررسی علل کمرنگ شدن مسائل دینی و اخالقی در بین 5935) بیگدلی، معرفت اهلل

های دینی و قش مربیان پرورشی در تقویت ارزشآموزان متوسطه نظری و ندانش

آموزان در استان اردبیل. طرح پژوهشی با استفاده از اعتبارات شورای اخالقی دانش

 وپرورش استان اردبیل.تحقیقات آموزش
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، مطالعات «میزگرد تخصصی بازشناسی مفهوم و کاربرد برنامه درسی پنهان(. »5933نا )بی

 .535-511، صص 3ره ، شما0برنامه درسی، سال 

های درسی (. بررسی برنامه5930تقوائی یزدلی، حمید؛ رحیمی، زهرا و یزدخواستی، علی )

پنهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیدگاه دانشجویان. مجله توسعه آموزش در 

 .09-51 ، ص50، شماره 1علوم پزشکی. دوره 

(. ضرورت 5933) نجفی، محمدتقوی نسب، سیده نجمه؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم؛ 

نامه علمی های تربیت دینی از مبانی علمی، دینی و فلسفی. فصلنوآوری در روش

 .3، شماره 1پژوهشی تربیت اسالمی، سال 

(. رویکرد تربیت دینی با توجه به دو مؤلفه عقل محوری و ایمان 5933خالق خواه علی )

 .0محوری، مطالعات تربیتی و روانشناسی، شماره 

 (. نقش معلم در تربیت دینی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.5931) داوودی، محمد

(. بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 5930درخشان و همکاران )

 ، ص01، شماره 3مورد معیارهای یک استاد خوب. فصلنامه اخالق پزشکی، دوره 

33-500. 

های تدریس فعال و سنتی در تدریس دینی دوره ش(. مقایسه رو5931) ساده ئی، علی

 متوسطه، طرح پژوهشی پژوهشکده تعلیم و تربیت.

(. بررسی روابط همبستگی و سهم 5939) سبحانی نژاد، مهدی؛ حسینی یزدی، عطیه سادات

های برنامه درسی پنهان با ابعاد نگرش جامع پژوهشگری دانشجویان تبیینی مؤلفه

ریزی نامه پژوهش در برنامهای دولتی شهر تهران. فصلهعلوم تربیتی دانشگاه

 .551-591. صفحات 51 درسی، سال یازدهم، دوره دوم، شماره

(. تبیین برنامه درسی پنهان در درس بینش اسالمی دوره 5932) سعیدی رضوانی، محمود

متوسطه و ارائه راهبردها برای استفاده از این برنامه در آموزش اثربخش دینی، 

 معلم، رساله دکتری.شناسی، دانشگاه تربیتکده علوم تربیتی و رواندانش
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فصلنامه علمی و پژوهشی «. مبانی آموزشی متوسطه در ایران(. »5931) شریعت مداری، علی

معلم، دوره های تربیتی، تهران: مؤسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیتپژوهش

 .3 ـ 51 : صص1 و 9جدید، ج سوم. شماره 

(. تعلیم و تربیت و مراحل آن. مشهد: انتشارات آستان قدس 5919) غالمحسین شکوهی،

 رضوی.

(. طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی دینی برای دوره متوسطه 5932) صمدی، پروین

ریزی نامه دکتری برنامهتحصیلی و میزان توافق برنامه درسی رسمی با آن، پایان

 درسی دانشگاه تربیت مدرس.

(. تأثیر روابط سالم والدین بر تربیت دینی فرزندان. 5932) را؛ ضیایی، خدیجهضیایی، زه 

 .52سال چهارم، شماره «. طهورا»شناسی و علوم اجتماعی نشریه جامعه

برنامه »(. بررسی پیامدهای قصد نشده 5931علیخانی، محمدحسین؛ مهر محمدی، محمود )

سطه شهر اصفهان و ارائه ناشی از جو اجتماعی مدارس دوره متو «درسی پنهان

نامه علمی ـ پژوهشی دانشور رفتار، راهکارهایی برای کاهش پیامدهای منفی آن. ماه

 .50 ، شماره50دانشگاه شاهد، سال 

های تربیت (. شناسایی آسیب5931فتحی واجارگاه، کورش و واحدچوکده، سکینه )

دیدگاه معلمان زن  شهروندی در برنامه درسی پنهان: نظام آموزش متوسطه نظری از

نامه علمی و پژوهشی شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن. فصل

، سال 53نامه نوآوری در تربیت شهروندی، شماره های آموزشی: ویژهنوآوری

 پنجم.

 نیاز آذری، کیومرث؛ مؤتمنی، همایون؛ مهدوی، هیلدا فالح، وحید؛ ابوالقاسم نریمانی،

آموزان در های برنامه درسی پنهان بر یادگیری دانشی نقش مؤلفه(. بررس5935)

 .15-11نامه، ص نامه مدیریت، سال نهم، ویژهمدارس متوسطه. فصل

نامه تربیت اسالمی، های تربیت دینی. فصلها و آسیب(. شاخص5933کشاورز، سوسن )

 .1سال سوم، شماره 
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نامه ن. ترجمه محمد داوودی، فصل(. برنامه درسی پنها5931/5331)گوردون، رابرت 

 حوزه و دانشگاه.

 .015، 010، 019(. تربیت دینی چرا و چگونه؟ پیوند شماره 5932) ماه روزاده، طیبه

راهنمای عمل(، ویراست دوم، مؤسسه انتشارات )ریزی درسی (. برنامه5933ملکی، حسن )

 پیام اندیشه، مشهد.

: تهران. اندازهارویکردها و چشم ها،نظرگاه :برنامه درسی(. 5935) محمود مهر محمدی،

 .انتشارات آستان قدس رضوی

( نقش 5931محمود )مهرام، بهروز؛ ساکتی، پرویز؛ مسعودی، اکبر و مهر محمدی، 

نامه مطالعات برنامه های برنامه درسی پنهان در هویت علمی دانشجویان، فصلمؤلفه

 .9درسی، سال اول، شماره اول، شماره 

شناختی نقش (. بررسی جامعه5933سید محمدصادق؛ پیلتن، فخرالسادات ) مهدوی،

آموزان سال آموزان )مطالعه موردی دانشگیری هویت ملی دانشمدارس در شکل

-33صص ، 12شماره  مطالعات ملی، نامهفصل دانشگاهی شهر شیراز(.سوم و پیش

551. 

ط انسانی در تربیت با تأکید بر (. الگوی رواب5933) نوروزی، رضاعلی، بدیعیان، راضیه

 .99نامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، شماره سیره امام حسین )ع(. فصل
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 های مصاحبهضمیمه. سؤال

مند شدن عالقه آیا معلم بر آگاهی و درک شما نسبت به مسائل دینی و مذهبی،-5

 چگونه؟ رد؟ اگر بلهها و رفتارهای دینی نقشی دانسبت به آن

مند اخالق دینی و عالقه های رفتاری معلم بر تعالی رفتار،ها و شاخصفعالیت آیا-0

 چگونه؟ اگر بله شدن به مسائل مذهبی نقشی دارد؟

های دینی آیا بیان مسائل دینی از سوی معلم بر تقویت مشارکت شما در فعالیت-9

 مدرسه نقشی دارد؟ اگر بله چگونه؟

آموزان کالس و مدرسه بر آگاهی شما و شناخت مسائل دینی و مالت دانشآیا تعا-1

 چگونه؟ مذهبی نقشی دارد؟ اگر بله

مند شدن شما نسبت به مسائل دینی و آموزان کالس و مدرسه بر عالقهآیا دانش-1

 چگونه؟ اگر بله مذهبی نقشی دارد؟

بر انجام رفتارهای دینی آموزان کالس و مدرسه های دینی و مذهبی دانشآیا فعالیت-1

 چگونه؟ اگر بله نقشی دارد؟ مذهبی شما و

آیا روش تدریس معلم بر آگاهی شما از مفاهیم و مسائل دینی، مذهبی و گسترش  -3

 چگونه؟ اطالعات دینی نقشی دارد؟ اگر بله

مند شدن شما نسبت به مسائل مذهبی و رفتارهای آیا روش تدریس معلم بر عالقه-3

 چگونه؟ دارد؟ اگر بلهدینی نقشی 

های کتابخانه مدرسه برآگاهی شما نسبت به مسائل دینی و مذهبی نقشی آیا کتاب -3

 چگونه؟ دارد؟ اگر بله

مند شدن نسبت به مسائل دینی و مذهبی و های کتابخانه مدرسه بر عالقهآیا کتاب-52

 چگونه؟ رفتارهای دینی نقشی دارد؟ اگر بله

مند شدن نسبت به مسائل دینی و مذهبی امکانات آن بر عالقه محیط نمازخانه و آیا-55

 چگونه؟ و انجام رفتارهای دینی نقشی دارد؟ اگر بله
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آیا معماری اسالمی و ساختمان مدرسه برآگاهی نسبت به مسائل دینی و مذهبی و -50

 ها نقشی دارد؟ اگر بله چگونه؟مندی شما نسبت به آنعالقه

ها و بنرهای مذهبی بر آگاهی شما نسبت به مسائل دینی و آیا استفاده از تابلو-59

 مذهبی نقشی دارد؟ اگر بله چگونه؟

مندی شما نسبت به مسائل آیا استفاده از تابلوها و بنرهای مذهبی بر ترغیب و عالقه -51

 دینی و مذهبی نقشی دارد؟ اگر بله چگونه؟

رد کالس در هنگام بیان ها و میزگها و چیدمان گروهی صندلیآیا محیط کالس -51

های دینی کالس درس نقشی دارد؟ اگر بله مباحث دینی بر تقویت مشارکت شما در بحث

 چگونه؟

آیا استفاده از مضامین دینی در طراحی دکوراسیون کالس درس و مدرسه بر  -51

ها نقشی مندی نسبت به آنارتقاء آگاهی و فهم دینی شما نسبت به مسائل مذهبی و عالقه

 رد؟ اگر بله چگونه؟دا

و  آیا قوانین و مقررات مدرسه بر آگاهی شما نسبت به مسائل دینی و مذهبی 53

 چگونه؟ ها و رفتارهای دینی نقشی دارد؟ اگر بلهمند شدن نسبت به آنعالقه

بر گسترش  آیا رفتار مهربانانه و دوستانه مسئوالن هنگام اجرای قوانین مدرسه -53

نقشی دارد؟ اگر بله  تربیت دینی های همسو بات مدرسه در زمینهرعایت قوانین و مقررا

 چگونه؟

آیا اجرای دوستانه و صمیمانه قوانین و مقررات در مدرسه از سوی اولیا و مربیان بر -53

 مندی شما نسبت به مسائل دینی نقشی دارد؟ اگر بله چگونه؟ارتقاء گرایش و عالقه
 

 


