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 چكيده
آبدانان  شهرستان ابتدایی پسر از دیدگاه معلمانتعیین نقش ابعاد و مؤلفه های برنامه درسی پنهان بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان هدف پژوهش، 

ه کابتدایی شهرستان آبدانان معلمان مقطع  هیکلپژوهش  یجامعه آمار پیمایشی است.  -می باشد. روش پژوهش توصیفی1353-59در سال تحصیلی 
ای( و با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری پژوهش  است. از این جامعه آماری با استفاده از نمونه ای تصادفی )طبقهنفر 307برابر با آن ها  تیجمع

نفر بدست آمد. برای سنجش خودکارآمدی اجتماعی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید و برای سنجش برنامه درسی پنهان از  171برابر با
های آمار توصیفی)میانگین، انحراف استاندارد( ها از روشو تحلیل داده برای تجزیه ( استفاده شد.1351( و احمدیان)1353ابزار پرسشنامه ترکیبی پروین)

های برنامه درسی پنهان بر خودکارآمدی تحصیلی نتایج پژوهش نشان داد نقش مؤلفه .تک گروهی، تحلیل واریانس( استفاده گردید tو استنباطی)آزمون 
ربوط به ترین آن می روش تدریس و کمرین عامل بر خودکارآمدی تحصیلی مربوط به مؤلفهآموزان ابتدایی شهر آبدانان معنادار بوده است و مؤثرتدانش
 ی محتوا بود.مؤلفه

معلمان آبدانان. ،یلیتحص یپنهان، خودکارآمد یبرنامه درس :ناگکليد واژ

 مقدمه
 هساز یالزام های ستون از یکی عنوان به یدرس ی برنامه
 داشته یتیترب یعملکردها در یلیبد یب نقش یتیترب علوم
 ،گذاشته رونیب بودن یرسم قلمرو از را پا یحت و است

 ،یدرس ی برنامه. است گرفته بر در را یرسم ریغ ندیفرا
 که است شده گرفته نظر در یتیظرف و ظرف ی منزله به

 همه تا برآمده درصدد و کرده دایپ چندگانه یکارکردها
 شدن یعمل شکل و پنهان و آشکار یآموزش های اتفاق

 برنامه. دهد یجا خود در را یآموزش مقاصد و انتظارات
 آغاز که باشد یریمس خواهد یم ندیفرا کی منزله به یدرس

 از. دهد وندیپ هم به را آموزش و یریادگی انیجر انیپا و
 یدرس برنامه متخصصان 1580 لیاوا و 1570 دهه اواسط

 ینگرش با ها هینظر یتمام کردن مند نظام در یتالش
 نیا رد نظام ارائه و میترس به موفق و داشته یکیمتاتئور

 یدرس برنامه» یکل ی مقوله سه که دندیگرد خصوص
 ی برنامه» ،(Explicit curriculum) «حیصر ای یرسم
 برنامه» و( Explicit curriculum) «پوچ ای میعق یدرس

 را( Hidden curriculum)  «مستتر ای پنهان یدرس ی
 شوارترد اریبس «پنهان یدرس ی برنامه» فیتعر. برداشت در
 لیدل به نیا. است «یرسم یدرس ی برنامه» اصطالح از
 و اتیتجرب رایز. است «پنهان» اصطالح فیتعر یدگیچیپ
 نیهمچن و دارد تفاوت گریکدی با آموزان دانش یریادگی
 در دائماً اجتماع، هر دانش و باورها یجیتدر راتییتغ با

 (.1387 ،یاسکندر) است رییتغ حال



 همکارانو  یدیام/ …مان شهرستانمعل دگاهیپسر از د ییدانش آموزان ابتدا یلیتحص یپنهان بر خودکارآمد یبرنامه درس های¬نقش ابعاد و مؤلفه نییتع

 59 

برنامه درسی پنهان، بعد غیر قابل پیش بینی یادگیری است. 
طراحی آموزشی بدون توجه به این بعد، غفلت از بخش 

ی دانش آموز تاثیر فراوان مهم عواملی است که در یادگیر
دارند. معلمان به طور معمول در طراحی آموزشی به عوامل 
آشکار موثر در تدریس توجه می کنند و از عوامل پنهان 
غافل نمی مانند. بنابراین، الزم است عوامل اساسی موثر 
در شکل گیری برنامه پنهان شناسایی و آشکار شوند و تا 

ضابطه و کنترل در حدودی در طراحی و اجرا تحت 
 (. 71:1389آیند)ملکی،

از برنامه درسی تعاریف مختلفی بدین شکل صورت 
 واالنس، ،یدرس ی برنامه المعارف رهیدا درگرفت است. 

 ی برنامه. »کند یم فیتعر نیچن را پنهان یدرس برنامه
 ودش یم اطالق یآموزش جینتا و عملکردها به پنهان یدرس
 یدرس ی برنامه یرهنمودها در نبودن آشکار وجود با که

 مؤثر و یحتم بخش پرورش، و آموزش یها استیس ای
 (.1379 ان،یقورچ) است یلیتحص ی تجربه

از برنامه پنهان آمده که، برنامه پنهان،  1در توضیح کمبل
استعاره ای مناسب برای توصیف ماهیت سایه وار، تعریف 
نشده و بی شکل آن چیزهایی است که به شکلی ضمنی و 
درهم تنیده در مقابل با بیان رسمی برنامه های آموزشی 
ارائه می شود وشکل خاصی از تعامل آموزشی و تربیتی را 

 (70:1383دری ،بیان می کند )اسکن
 یاه ستمیس نیقوان پنهان، یدرس برنامه 2دورکیم اعتقاد به

 موزدآ یم ریفراگ به که است یآموزش ستمیس در یهمگان
 خاص زمان کی در برود، مدرسه به منظم طور به دیبا که
 دیبا یو یرفتارها و ها منش یتمام برسد، مدرسه به
 و ردیبگ ادی را درسش باشد، داشته یخاص یها یژگیو

 یالزامات موارد نیا یتمام در. دهد انجام را خود فیتکال
 هب اگرچه است؛ آن یریادگی ازمندین ریفراگ که دارد وجود

 یدرس برنامه عنوان به میمستق طور به موارد نیا یتمام
همگی به برنامه درسی بر می  اما است، نشده اشاره پنهان

 (. 1561دورکیم،گردد )

                                                 
1. Campbell 

2. Durkhemi  

مختلف آموزش و یادگیری در ارتباط برنامه درسی با ابعاد 
است که یکی از این ابعاد، خود کارآمدی تحصیلی دانش 

( خود کارآمدی را 2008آموزان است. چانک و دیگران )
توانایی های مشهود فرد برای یادگیری یا فعالیت در سطوح 

( معتقد است 2006)3تعیین شده می دانند. همچنین ارمورد
د ساخته فرد درباره توانایی که خود کارآمدی قضاوت خو

خود  هایش در انجام موفقیت آمیز وظایفش است.
کارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش غیر قابل 

 انکاری دارد. 
از آنجایی که بسیاری از ابعاد و مولفه های برنامه درسی 
پنهان، می تواند روی خود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان 

ذا با توجه به اهمیت نقش خود کارآمدی تاثیر داشته باشد، ل
در بهبود توانایی های افراد و عملکرد تحصیلی آنها،  می 
توان به تحقیقی در مورد نقش ابعاد و مولفه های برنامه 
درسی پنهان در خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دست 

 زد. 
 

 بيان مساله 

نظام آموزش و پرورش هر جامعه ای از انتقال پنهان 
وآشکار هنجارها و نگرش های خاص به فراگیران فارغ 
نیست. دانش آموزان در مدرسه که تـأثیر پذیرترین دوره 
ی رشد فردی است در معرض آموزش برنامه های آشکار 
و مدون قرار دارند و ضمن آن تجاربی را کسب می کنند 
که به شکل غیرمستقیم یا غیرآگاهانه شکل دهنده فرهنگ 

د پذیرش آنان است. اثربخشی این وارزش های مور
تجارب به مراتب بیشتر از روش های مستقیم و کوشش 

 (.1386های آگاهانه است)علوی و همکاران،
انواع برنامه درسی می تواند عرصه ها و حوزه هایی را 
پیش روی یادگیرندگان قرار دهد و زمینه رشد و ارتقای 
 ظرفیت های زیربنایی و بنیادی گردد )ابراهیمی

(. در بین انواع برنامه درسی می توان به 232:1388قوام،
برنامه درسی پنهان اشاره کرد. به اعتقاد آیزنر مدارس به 
طور همزمان مبادرت به تدریس سه برنامه می نمایند. این 

4. ormord 
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سه برنامه شامل: برنامه درسی صریح یا رسمی، برنامه 
درسی پوچ و برنامه درسی پنهان است و این برخالف 

ور رایج به مدرسه است که آن را پدیده ای تک بعدی تص
یا تک ساختی انگاشته و مدارس را صرفاً مهد اجرای برنامه 

 (. 969: 1388درسی صریح می پندارند)مهرمحمدی،
کارکنان مدرسه و خصوصاً معلمان نقش بسیار مهم و 
تسهیل کننده ای در فرآیند رشد را بر عهده دارند.  بنابراین 

الس درس مکانی است که می تواند زمینه رشد مدرسه و ک
همه جانبه دانش آموزان را فراهم آورد و اگر قرار است در 
مدرسه رشد صورت گیرد وآن رشد همه جانبه باشد نیاز 
به ملزمات خاصی از قبیل مسائل فیزیکی، محتوا، نیروی 

 (.1387انسانی، نوع تعامل بین افراد و... است )موسوی،
رابطه مثبت، درک همدالنه، برقراری ارتباط  از سوی، ایجاد

مطلوب، توجه به نیازهای دانش آموزان و... کمک خوبی 
برای ایجاد یک محیط مطلوب برای یادگیری و رشد 
خواهد بود. عالوه براین یکی از مشکالتی که کودکان و 

این است که به خوداعتماد ندارند. این عدم  نوجوانان دارند
سی دارد، اول آنکه کودکان و نوجوانان اعتماد دو علت اسا

هنوز وضعشان تثبیت نشده است و در هر کار و جریانی 
دلشان می لرزد و تردید دارند و نمی دانند که می توانند یا 
نمی توانند. دوم این که بزرگ ترها فرصت الزم به آنها 
نمی دهند، یعنی نمی گذارند کودکان ارزشمندی خود را 

ا کار شم"یا این که  "زوداست"با کلمه  بروز دهند. همیشه
کودکان و نوجوانان را دلسرد می کنند وازانجام  "نیست

کارها وخلق ابتکارات ممانعت به عمل  می آورند. نکته 
بسیار دقیقی که می توان آن را علت این امر دانست، این 
است که در خانواده ها و محیط مدارس اساسًا روح تأیید 

 (.1377)قورچیان،و صحت وجود ندارد
نظریه خودکارآمدی از نظریه کلی یادگیری است که با 
برنامه درسی، به ویژه برنامه درسی پنهان در ارتباط است 
و در حوزه ی عاطفی و احساسی دانش آموزان دخیل 
است. احساس خودکارآمدی افراد را قادر می سازد تا با 

فوق  استفاده از مهارت ها در برخورد با موانع کارهای

                                                 
1.Martin 

العاده ای انجام دهند. عملکرد مؤثر هم به داشتن مهارت و 
هم به باور در توانایی انجام آن مهارت نیازمند است. اداره 
کردن موقعیت های دائم ا لتغییر، مبهم و غیر قابل پیش 
بینی واسترس زا مستلزم داشتن مهارت های چندگانه 

 (.1389،است)عبدالهی 
برنامه درسی پنهان در مدارس و  بنابراین، با توجه به نقش

اثر گذاری آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و 
همچنین نقش تعیین کننده خود کارآمدی دانش آموزان بر 
پیشرفت تحصیلی آنها، الزمه انجام پژوهشی مبنی برتعیین 
نقش برنامه درسی پنهان بر روی خود کارآمدی دانش 

ن تحقیق با هدف آموزان احساس می شود. از این رو، ای
های برنامه درسی پنهان بر تعیین نقش ابعاد و مؤلفه

خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی پسر از دیدگاه 
  اجرا شده است. 53-59معلمان شهرستان آبدانان در سال 

 

 پژوهش پيشينه
از آنجا که تا به حال، پژوهشی جامعی در مورد برنامه 

صورت نگرفته است، لذا در درسی پنهان و خود کارآمدی 
قسمت پیشینه ی پژوهش نزدیک ترین تحقیقات به مسئله 

( در 1351پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. کریمی )
 برنامه درسی پنهان؛ تاکید بر تربیت»پژوهشی تحت عنوان 

نشان داد که شناسایی جنبه های بازدارنده برنامه « اجتماعی 
تواند  اجتماعی فراگیران میدرسی پنهان با تاکید بر تربیت 

به تحقق اهداف برنامه ریزی شده و آشکار تربیت 
( در 1385اجتماعی محیط آموزشی کمک کند. بیان فر )

تبیین اثر برنامه درسی پنهان مدارس »پژوهشی تحت عنوان 
بر بازده های عاطفی یادگیری در دانش آموزان دوره 

به منظور کاهش  نشان داد که« راهنمایی به منظور ارائه مدل
آثار منفی این برنامه و طراحی محیط های آموزشی مطلوب 

و 1پژوهش مارتین  تر مدلی طراحی و پیشنهاد شده است. 
(  اشاره کرد که مدیریت کالس درس را 2003همکاران )

به عنوان نخستین مسئولیت معلم در تدریس می دانند و 
ن فضا هتریبیان می کنند که در پرتو آن است که می توان ب
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( 2006) گرفنینرا برای یادگیری دانش آموزان فراهم کرد. 
 تیشخصی های ویژگی تاثیر بررسی »به خود پژوهش در

 جنتای. پرداخت «کامپیوتر کارآمدی خود روی بر پایدار
 پذیرا جدید تجارب به نسبت که افرادی داد نشان او تحقیق

 دارای باالتر، کارآمدی خود داشتن بر عالوه هستند، تر
 .ندهست تکنولوژی مختلف ابعاد از استفاده به گرایش

بیشترین تحقیقاتی که در حوزۀ برنامه درسی پنهان انجام 
شده مختص به مناطق شهری و مسائل دانشگاهی است و 
به مناطق روستایی توجه چندانی نشده است. به همین 
خاطر شهرستان آبدانان به دلیل بافت روستایی و عشایری 

دارد و به خاطر اینکه بیشتر مدارس آن روستایی هستند که 
-انتخاب شد و در این تحقیق به دنبال پی بردن به این نکته

ایم که برنامه درسی پنهان چه تأثیر متفاوتی دارد. این 
پژوهش با عنایت به ورود به مبانی نظری و نیز سوابق 

ای ه پژوهش در این زمینه و با توجه به تأثیر ابعاد و مؤلفه
برنامه درسی پنهان به عنوان منبع اساسی یادگیری عمیق و 
ماندگار و با توجه به این که تاکنون پژوهش جامعی در 
ارتباط با نسبت برنامه درسی پنهان و خودکارآمدی 

 تحصیلی صورت نگرفته، انجام گرفته است. 
 سواالت پژوهش

 سوال اصلی
نهان بر های برنامه درسی پتعیین نقش ابعاد و مؤلفه

خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی پسر از دیدگاه 
 چگونه است؟ 53-59معلمان شهرستان آبدانان در سال 

 سئواالت فرعی
نقش معلم )به عنوان یکی از مؤلفه های برنامه درسی  -1

پنهان( بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر ابتدایی 
 ؟ شهر آبدانان چگونه است

س )به عنوان یکی از مؤلفه های نقش روش تدری -2
برنامه درسی پنهان( بر خودکارآمدی تحصیلی دانش 

 ؟ آموزان پسر ابتدایی شهر آبدانان چگونه است

نقش ارزشیابی )به عنوان یکی از مؤلفه های برنامه  -3
درسی پنهان( بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر 

 ابتدایی شهر آبدانان چگونه است؟

مقررات )به عنوان یکی از مؤلفه های  نقش قوانین و -9
برنامه درسی پنهان( بر خودکارآمدی تحصیلی دانش 

 آموزان پسر ابتدایی شهر آبدانان چگونه است؟

نقش مکان فیزیکی )به عنوان یکی از مؤلفه های  -9
برنامه درسی پنهان( بر خودکارآمدی تحصیلی دانش 

 آموزان پسر ابتدایی شهر آبدانان چگونه است؟

محتوا  )به عنوان یکی از مؤلفه های برنامه نقش  -6
درسی پنهان( بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر 

 ابتدایی شهر آبدانان چگونه است؟

 

 روش شناسي پژوهش   
روش پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از حیث 
گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه 

لیه معلمان ابتدایی شهرستان آبدانان آماری تحقیق حاضر، ک
معلم  می  307است که شامل: 1353-59در سال تحصیلی 

از معلمین را، معلمین زن 180باشد که از این  بین تعداد 
نفر هم از معلمین مرد تشکیل  127تشکیل می دهد و تعداد 

 شده است. 
 

 نمونه پژوهش
ماری آ در این تحقیق به منظور تعمیم نتایج از بین جامعه

فوق به صورت نمونه ای تصادفی )طبقه ای( و با استفاده 
 معلم به عنوان نمونه انتخاب شد.171از فرمول کوکران 

 
 ابزار پژوهش 

در این تحقیق از دو ابزار)پرسشنامه( استفاده شده است. 
الف ( ابزارمحقق ساخته سنجش خود کارآمدی: که محقق 

سیده ن به آن رطی بررسی مبانی نظری و تحقیقات پیشی
است و روایی آن توسط چند تن از متخصصان حیطه برنامه 

یکرت با استفاده از مقیاس لو فلسفه تعلیم و تربیت  درسی
مورد بررسی قرارگرفت. پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی 

نفر ازمعلمان با استفاده از ضریب آلفای  30بررسی 
استفاده از نرم با 52/0کرونباخ بدست آمد که آلفای آن

سوالی  30ب( ابزار تحقیق ترکیبی  محاسبه شد.  spssافزار
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که برای سنجش ابعاد برنامه درسی پنهان از دو کار 
(استفاده شده  و ضریب 1351( و احمدیان )1353پروین)

 بوده است.  86/0و  53/0ترتیب  ها بهپایایی آن
 

 هاروش تجزیه و تحليل داده
های حاصل از پرسشنامه حلیل دادهبرای تدر این پژوهش، 

و متناسب با سؤاالت تحقیق، برای توصیف وضعیت 
های آزمودنی از نظر صفات بندی گروه دستهموجود و 

های روش از آماری جامعه هایمختلف و توصیف ویژگی
-شاخصآمار توصیفی هچون ) فراوانی، درصد، نمودار، 

-شاخصهای گرایش مرکزی )میانگین، انحراف معیار(، 
های پراکندگی )خطای استاندارد میانگین، انحراف 

استفاده  شده است. برای کمک به برقراری استاندارد( 
ارتباط میان متغیرهای تحقیق به طوری که بتوان از طریق 

ی ت های آمار استنباطی همچونآنها استنتاج نمود، از روش
 هایمستقل وسایر روش ها ... با توجه به وجود مفروضه

ها استفاده شد و برای این منظور از طریق ربرد این آزمونکا
 استفاده شده است. 21با ورژن  SPSSنرم افزار آماری 

 
 یافته ها

بر اساس اطالعات استخراج شده از پرسش نامه ها تعداد 
درصد و   9119نفر تقربیاً  127گروه نمونه معلمان مرد 

بوده است. درصد   9819نفر تقریباً  180تعداد معلمان زن
درصد  3212همچنین با توجه به اطالعات استخراج شده 

درصد  9312سال ، 20-30پاسخ دهندگان در گروه سنی 
درصد پاسخگویان نیز سن  1916سال و  31-99گروه سنی 

سال تشکیل می دهند. اطالعات استخراج شده  99باالی 
درصد  2911نشان داد وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان  

 درصد نیز رسمی بوده است. 7915 پیمانی و
نقش معلم ) به عنوان یكي سؤال اول پژوهش:  -6

از مؤلفه های برنامه درسي پنهان( بر خودکارآمدی 

تحصيلي دانش آموزان پسر ابتدایي شهر آبدانان چگونه 
 ؟ است

( حاکی از آن 1بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره )
)به عنوان یکی از  نقش معلم است که در خصوص مؤلفه 

های برنامه درسی پنهان( بر خود کارآمدی تحصیلی مؤلفه
ین تفاوت معناداری بدانش آموزان پسرابتدایی شهر آبدانان 

میانگین نمونه و میانگین فرضی جامعه در سطح معناداری 
(. نتایج حاکی از آن است که t=101162وجود دارد ) 01/0

های عنوان یکی از مؤلفه )به نقش معلم از دیدگاه معلمان 
برنامه درسی پنهان( بر خود کارآمدی تحصیلی دانش 

 به لحاظ آماری معنادار بودهآموزان پسرابتدایی شهر آبدانان 
 است. 

نقش روش تدریس ) به سؤال دوم پژوهش:  -9
عنوان یكي از مؤلفه های برنامه درسي پنهان( بر 

ر هخودکارآمدی تحصيلي دانش آموزان پسر ابتدایي ش
 ؟ آبدانان چگونه است

(حاکی از آن 2بررسی نتایج ارائه شده در جدول  شماره )
روش تدریس )به عنوان  است که در خصوص نقش مؤلفه

های برنامه درسی پنهان(بر خود کارآمدی یکی از مؤلفه
اوت تفتحصیلی دانش آموزان پسرابتدایی شهر آبدانان 

ر ضی جامعه دمعناداری بین میانگین نمونه و میانگین فر
(. نتایج حاکی t=73196وجود دارد ) 01/0سطح معناداری 

نقش روش تدریس )به از آن است که از دیدگاه معلمان 
های برنامه درسی پنهان( بر خود عنوان یکی از مؤلفه

کارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسرابتدایی شهر آبدانان 
 به لحاظ آماری معنادار بوده است. 

نقش ارزشيابي) به عنوان : سؤال سوم پژوهش -9
یكي از مؤلفه های برنامه درسي پنهان( بر خودکارآمدی 
تحصيلي دانش آموزان پسر ابتدایي شهر آبدانان چگونه 

 است؟
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 برخود کارآمدی تحصيلي دانش آموزان.  بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش معلم 6جدول 

 سطح معناداری t خطای معیار انحراف معیار میانگین نظری میانگین شاخص آماری 
 000/0 101.62 03729. 48762. 3 3.7895 نقش معلم 

 
 دانش آموزانتحصيلي بر خود کارآمدی  روش تدریس . بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش 9جدول 

 سطح معناداری t خطای معیار انحراف معیار میانگین نظری میانگین شاخص آماری 

 4.2865 روش تدریس
3 

.76296 .05835 73.46 000/0 

 
 بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش ارزشيابي بر خود کارآمدی تحصيلي دانش آموزان .9جدول 

 سطح معناداری t خطای معیار انحراف معیار میانگین نظری میانگین شاخص آماری 

 4.1520 نقش  ارزشیابی
3 

.82621 .06318 65.71 000/0 

 
 بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش قوانين و مقررات بر خود کارآمدی تحصيلي دانش آموزان  .9جدول 

 سطح معناداری t خطای معیار انحراف معیار میانگین نظری میانگین شاخص آماری 

 3.9942 نقش  قوانین و مقررات
3 

.87781 .06713 59.50 000/0 

 
 وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش مكان فيزیكي برخود کارآمدی تحصيلي دانش آموزان. بررسي 9جدول 

 سطح معناداری t خطای معیار انحراف معیار میانگین نظری میانگین شاخص آماری 

 000/0 65173 04847. 63381. 3 319001 نقش  مکان فیزیکی

   
 بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش محتوا بر خود کارآمدی تحصيلي دانش آموزان  . 1جدول 

 سطح معناداری t خطای معیار انحراف معیار میانگین نظری میانگین شاخص آماری 

 3.3801 نقش  محتوا
3 

.63381 .04847 69.73 000/0 

 
 ميزان درصد های برنامه درسي پنهان  مؤلفه 

 9125 روش تدریس 1
 9119 ارزشیابی 2
 3155 قوانین و مقررات 3
 3175 معلم      9
 3190 مکان فیزیکی 9
 3138 محتوا 6
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( حاکی از آن 3بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره )
)به عنوان یکی  است که در خصوص نقش مؤلفه ارزشیابی 

های برنامه درسی پنهان( بر خود کارآمدی از مؤلفه
تحصیلی دانش آموزان پسرابتدایی شهر آبدانان تفاوت 
معناداری بین میانگین نمونه و میانگین فرضی جامعه در 

(. نتایج حاکی t=69171وجود دارد ) 01/0سطح معناداری 
به عنوان )از آن است که از دیدگاه معلمان نقش ارزشیابی 

های برنامه درسی پنهان( بر خود کارآمدی یکی از مؤلفه
تحصیلی دانش آموزان پسرابتدایی شهر آبدانان به لحاظ 

 آماری معنادار بوده است.
نقش قوانين و مقررات ) سؤال چهار پژوهش:  -6

به عنوان یكي از مؤلفه های برنامه درسي پنهان( بر 
ر ابتدایي شهخودکارآمدی تحصيلي دانش آموزان پسر 

 آبدانان چگونه است؟

بررسی نتایج ارائه شده در جدول حاکی از آن است که در 
)به عنوان یکی از  مؤلفه قوانین و مقررات نقشخصوص 

های برنامه درسی پنهان( بر خود کارآمدی تحصیلی مؤلفه
ین تفاوت معناداری بدانش آموزان پسرابتدایی شهر آبدانان 

گین فرضی جامعه در سطح معناداری میانگین نمونه و میان
(. نتایج حاکی از آن است که t=95190وجود دارد ) 01/0

)به عنوان یکی  قوانین و مقرراتنقش از دیدگاه معلمان 
های برنامه درسی پنهان( بر خود کارآمدی از مؤلفه

حاظ به لتحصیلی دانش آموزان پسرابتدایی شهر آبدانان 
 آماری معنادار بوده است. 

نقش مكان فيزیكي) به ؤال پنج پژوهش: س -2
عنوان یكي از مؤلفه های برنامه درسي پنهان( بر 
خودکارآمدی تحصيلي دانش آموزان پسر ابتدایي شهر 

 آبدانان چگونه است؟

( حاکی از آن 9بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره )
)به عنوان یکی نقش مکان فیزیکی است که در خصوص 

های برنامه درسیی پنهان( بر خود کارآمدی از مؤلفه
اوت تفتحصیلی دانش آموزان پسرابتدایی شهر آبدانان 

معناداری بین میانگین نمونه و میانگین فرضی جامعه در 
(.  نتایج حاکی t=65173وجود دارد ) 01/0سطح معناداری 

)به  نقش مکان فیزیکی از آن است که از دیدگاه معلمان 
های برنامه درسی پنهان( بر خود لفهعنوان یکی از مؤ
ه بدانش آموزان پسرابتدایی شهر آبدانان کارآمدی تحصیلی

 لحاظ آماری معنادار بوده است. 
نقش محتوا ) به عنوان سؤال شش  پژوهش:  -9

یكي از مؤلفه های برنامه درسي پنهان( بر خودکارآمدی 
تحصيلي دانش آموزان پسر ابتدایي شهر آبدانان چگونه 

 ؟است

 

بررسی نتایج ارائه شده در جدول حاکی از آن است که در 
های )به عنوان یکی از مؤلفه نقش محتوا خصوص مؤلفه 

برنامه درسی پنهان(بر خود کارآمدی تحصیلی دانش 
تفاوت معناداری بین آموزان پسرابتدایی شهر آبدانان 

میانگین نمونه و میانگین فرضی جامعه در سطح معناداری 
(. نتایج حاکی از آن است که t=65173ود دارد )وج 01/0

های )به عنوان یکی از مؤلفهنقش محتوا از دیدگاه معلمان 
برنامه درسی پنهان( برخود کارآمدی تحصیلی دانش 

 به لحاظ آماری معنادار بودهآموزان پسرابتدایی شهر آبدانان 
 است. 

مه های برنانتایج تحقیق حاضر نشان داد که نقش مؤلفه
درسی پنهان برخود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان 
پسرابتدایی شهر آبدانان به لحاظ آماری معنادار بوده است. 

( تی های مشاهده شده معنی دار بود. tنظر به اینکه تمام )
ه به آمددست های بهجهت مقایسه ی بهتر نتایج میانگین

 آید:ترتیب زیر می
ودکار آمدی اجتماعی  ترین عوامل مؤثر بر خبنابراین مهم

 به صورت جدول زیر عبارت بودند از : 
 

 گيریبحث و نتيجه
برنامه درسی پنهان، نقش انگار ناپذیری در آموزش و 
یادگیری دانش آموزان دارد. و انجام پژوهش های در مورد 
نقش برنامه درسی پنهان با ابعاد دیگر تاثیر گزار در 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می تواند یکی از زمینه 
های کمک به گسترش نقش برنامه درسی پنهان در 
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این تحقیق با هدف تعیین نقش این رو  یادگیری باشد. از
های برنامه درسی پنهان بر خودکارآمدی ابعاد و مؤلفه

تحصیلی دانش آموزان ابتدایی پسر از دیدگاه معلمان 
 انجام گرفت.  53-59شهرستان آبدانان در سال 

اولین سؤال پژوهش نتایج بررسي سؤال اول پژوهش: 
-وان یکی از مؤلفهعبارت بود از این که نقش معلم ) به عن

-های برنامه درسی پنهان( بر خودکارآمدی تحصیلی دانش
 آموزان پسر ابتدایی چگونه است؟

تحلیل انجام شده پیرامون سؤال یک پژوهش، نقش معلم 
 آموزان پسر ابتدایی آبدانانبر خودکارآمدی تحصیلی دانش

حاکی از آن است که از دیدگاه معلمان  نقش معلم )به 
های برنامه درسی پنهان( بر از مؤلفهعنوان یکی 

آموزان پسر آبدانان به لحاظ خودکارآمدی تحصیلی دانش
 (.1آماری معنا دار بوده است)جدول شماره 

بر اساس پیشینه تحقیقات انجام گرفته پژوهش افروز 
کند که، معلم عادل در ارتباط با ( بیان می1377)

مهر ، با کالمی شاگردانش، آنها را با لحنی آرام و پر از 
-زبان میجالب و جذاب و به تناسب سن و رشد آنها، به

آورد. نقش معلم بیشتر از نظر تربیتی و نحوه ارتباط 
 گردد برصحیحی که بین معلم و شاگردانش برقرار می

ته های مذکور با نتایج یافخودکارآمدی آنان تأثیر دارد. یافته
ای، بر ی حرفهعنوان یک الگو(، که به1386های بزرگر)

ی آموزشی، نگرش اخالقی و انسانی و روی ایجاد انگیزه
رفتار و مهارت های انسانی بسیار مؤثر هستند، همسو بود. 

( دریافتند، باتوجه 1352نژاد و همکاران )همینطور مصلی
دهی ابعاد برنامه درسی پنهان و با به نقش معلم در شکل

 بعاد مختلفتوجه به نقش این موضوع در شکل گیری ا
تربیتی دانشجویان نیاز است   -علمی، اجتماعی و اخالقی

 که توجه اساسی به این بعد از برنامه درسی لحاظ شود.
رسالت اصلی نظام تعلیم و تربیت ایجاد بستری مناسب 

آموزان، کمک در جهت های دانشبرای شناسایی استعداد
ای هتتفاوها با توجه به بروز آنها و شکوفایی استعداد

ترین نقش را در این فرآیند بر فردی است. معلمان اساسی

-عهده دارند. معلمان به عنوان یک الگوی تربیتی، بر انگیزه
 آموزان وهای اخالقی دانشی پیشرفت تحصیلی، نگرش

 شکرفتارهای اجتماعی آنان بسیار مؤثر هستند و بی
 شمعلمان متخصص، پویا و با انگیزه در تحقق اهداف آموز

 عنوان یک الگوسزایی دارند. معلمان بهو پرورش نقش به 
آموزان نقش اصلی را در خودکارآمدی و خودباوری دانش

های اجتماعی، اخالقی، علمی و تربیتی بر عهده در عرصه
نتیجه بررسی سؤال اول  پژوهش اهمیت این  دارند.

 موضوع را نشان داد.
 ال پژوهشدومین سؤنتایج بررسي سوال دوم پژوهش:  

عبارت بود از این که نقش روش تدریس ) به عنوان یکی 
های برنامه درسی پنهان( بر خودکارآمدی تحصیلی از مؤلفه

آموزان پسر ابتدایی  چگونه است؟ تحلیل انجام شده، دانش
های زیر ی دو پژوهش، حاوی یافتهپیرامون سوال شماره

 بود:
، نقش روش تحلیل انجام شده پیرامون سوال دو پژوهش
آموزان پسر تدریس بر خودکارآمدی تحصیلی دانش

ابتدایی آبدانان حاکی از آن است که از دیدگاه معلمان  
های برنامه  نقش روش تدریس )به عنوان یکی از مؤلفه
ر آموزان پسدرسی پنهان( بر خودکارآمدی تحصیلی  دانش

آبدانان به لحاظ آماری معنا دار بوده است )جدول شماره 
2.) 

-با مروری برنتایج تحقیقات پیشین، مطالعه حاضر با یافته
(، که حاکی از آن است که 1350های امینی و همکاران )

تواند انفعال، نا امیدی، سطحی روش تدریس استاد می
نگری و حتی تقلب را در مقابل فعالیت، شور و شوق 
یادگیری و خالقیت و نوآوری، به دنبال داشته باشد، همسو 

( 1385فر و همکاران). همینطور نتایج پژوهش بیانبود
های تدریس معلمان یکی از عوامل  نشان داد که شیوه

ای هاثرگذار بر بازده عاطفی یادگیری و بر خرده مقیاس
نگرش به مدرسه و خودپنداره تحصیلی بود .معلمان بیشتر 

های تدریس سنتی بدون رعایت اصول و فنون آن از روش
های درس مورد ردند و در اکثر کالسکاستفاده می
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ها و فنون تدریس مطرح شده در مشاهده، معلمان روش
 دادند.های یادگیری را مورد استفاده قرار نمینظریه

ترین نقش را در رسیدن به اهداف تعیین شده معلم اصلی
س شک روش تدرینظام تعلیم و تربیت  بر عهده دارد و بی

این مهم امل در رسیدن بهمعلمان یکی از مؤثرترین عو
است. روش تدریسی که بیشتر معلمان مورد استفاده قرار 

دهند غیر فعال است و معلمان وظیفه اصلی تدریس را می
برعهده دارند. روابطی که در حین تدریس وجود دارد 

آموزان منفعالنه وارد کالس مبتنی بر انضباط است. دانش
کنند، در این صورت شوند و منفعالنه کالس را ترک میمی

آموزان در یادگیری در نظر جایی برای مشارکت دانش
تواند منجر به منفعل بار آمدن شود، که میگرفته نمی

آموزان، نا امیدی، خودپنداره ضعیف و خودکارآمدی دانش
آموزانی که به پایین گردد. این نوع روش تدریس دانش

ودکارآمدی توانایی خود ایمان داشته باشند و دارای خ
-باشند را تربیت نخواهد کرد. روش تدریسی که دانش

آموزان در آن نقش فعال داشته باشند، بیشترین تأثیر را بر 
گذارد و موفقیت، داشتن آموزان میانگیزش درونی دانش

های خود و در نتیجه خودکارآمدی باال را ایمان به توانایی
ژوهش نتیجه بررسی سؤال دوم پدر پی خواهد داشت. 

 اهمیت این موضوع را نشان داد.
ن سؤال سومینتایج برر نتایج بررسي سوال سوم پژوهش: 

پژوهش عبارت بود از این که نقش ارزشیابی ) به عنوان 
های برنامه درسی پنهان( بر خودکارآمدی یکی از مؤلفه

آموزان پسر ابتدایی  چگونه است؟ تحلیل تحصیلی دانش
ی سه  پژوهش، حاوی  شمارهانجام شده، پیرامون سوال 

 های زیر بود:یافته
تحلیل انجام شده پیرامون سوال سه پژوهش، نقش 

آموزان پسر ارزشیابی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش
ابتدایی آبدانان حاکی از آن است که از دیدگاه معلمان نقش 

 های برنامه درسی پنهان(ارزشیابی )به عنوان یکی از مؤلفه
آموزان پسر آبدانان به تحصیلی دانش بر خودکارآمدی

 (.3لحاظ آماری معنا دار بوده است )جدول شماره 

با مروری بر تحقیقات پیشین، نتیجه مطالعه حاضر با یافته 
دهد بین شیوه ( که نشان می1350های امینی و همکاران)

ارزشیابی استادان و روحیه علمی دانشجویان رابطه معنادار 
های قابل بررسی ت، یکی از مؤلفهوجود دارد، همسو اس

تواند بر روحیه علمی دانشجویان مؤثر برنامه درسی که می
واقع شود، مؤلفه شیوه ارزشیابی است، اگر ارزشیابی در 
نظام دانشگاهی بر اساس انتظارات واقعی از دانشجو؛ یعنی 
نوآوری، خالقیت، تحلیل، نقد و قضاوت صورت گیرد، 

هداف آرمانی نظام آموزش عالی دستیابی به بسیاری از ا
( به این نتیجه 1351شود. همینطور احمدیان)تضمین می

ی ارزشیابی های مثبت مؤلفهرسید که هرچقدر جنبه
کر انتقادی تفتحصیلی در دانشگاه بیشتر باشد؛ گرایش به

 هایهای منفی مؤلفهبیشتر خواهد بود و هرچه قدر جنبه
یشتر باشد؛ انشگاه بسیستم ارزشیابی پیشرفت تحصیلی د

ابعاد گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان، کمتر خواهد بود. 
(، در راستای تأثیر 1352های پروین)پژوهش حاضر با یافته

 ارزشیابی بر عزت نفس دانش آموزان همسو است.
آموزان، باعث مشخص شدن های دانشارزشیابی از آموخته
ام      ر معلمان انجشود. ارزشیابی که اکثنتایج یادگیری می

های سطحی و محفوظات را در می دهند، بیشتر یادگیری
ر های سطحی منجگیرد. این ارزشیابی به یادگیری بر می

آموزان نخواهد خواهد شد و زمینه بروز خالقیت در دانش
وزان آمشد. همچنین این ارزشیابی باعث رقابت بین دانش

بزاری جهت تنبیه عنوان ابرای کسب نمره خواهد شد و به
گیرد. این شیوه از طرف معلمان مورد استفاده قرار می

ن شود و ایآموزان میهایی در دانشارزشیابی باعث نگرانی
آموزان روش ارزشیابی بستری جهت ابراز وجود دانش

کند و نباید انتظار داشت که این نگاه به ایجاد نمی
جه کند. نتی آموزان خودکارآمدی را تربیتارزشیابی، دانش

بررسی سؤال سوم پژوهش اهمیت این موضوع را نشان 
 داد.

چهارمین سؤال نتایج بررسي سوال چهار پژوهش: 
پژوهش عبارت بود از این که نقش قوانین و مقررات ) به 

های برنامه درسی پنهان( بر عنوان یکی از مؤلفه
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آموزان پسر ابتدایی  چگونه خودکارآمدی تحصیلی دانش
 است؟

ود: های زیر بحاوی یافته سوال تحلیل انجام شده، پیرامون 
تحلیل انجام شده پیرامون سوال چهار پژوهش، نقش 

 آموزانقوانین و مقررات  بر خودکارآمدی تحصیلی دانش
پسر ابتدایی آبدانان حاکی از آن است که از دیدگاه معلمان  

مه اهای برننقش قوانین و مقررات )به عنوان یکی از مؤلفه
ر آموزان پسدرسی پنهان( بر خودکارآمدی تحصیلی دانش

آبدانان به لحاظ آماری معنا دار بوده است )جدول شماره 
9.) 

با مروری بر تحقیقات پیشین، نتیجه مطالعه حاضر با یافته 
همسو است، که ( 1389)واجارگاه و چوکده  های فتحی

برنامه ساختار سازمانی یکی از عوامل موجود در قلمرو 
درسی پنهان با سطح افزایش کیفیت متوسط جهت پرورش 

رد. گیشهروندان دارای تفکر انتقادی مورد  تأکید قرار می
که حاکی از  (1385)همچنین با پژوهش فالح و همکاران

ت یادگیری اس -تأثیر قوانین و مقررات بر فرایند یاددهی
 و همسو بوده است. الزم است با بازنگری در وضع قوانین

مقررات،برای اداره امور مختلف مدرسه، تصورات و 
ازاین  نگرش مثبت را جایگزین تصورات منفی نمائیم تا

-راه بتوانیم به تقویت اعتماد به نفس و یادگیری دانش
 آموزان کمک نمائیم. 

قوانین و مقررات اگر به صورت شفاف بیان گردد و از 
ی قوانین خود شاگردان نیز در تدوین و اجرا و ارزشیاب

نفس مدرسه استفاده گردد، موجب افزایش اعتماد به
شاگردان شده و احتمال تأثیر مثبت قوانین و مقررات را بر 

دهد. در مقابل آموزان افزایش میروی خودکارآمدی دانش
قوانین خشک و انعطاف ناپذیر مدرسه توانایی ابراز وجود 

ی آنان پذیرکند و موجب اطاعت دانش آموزان را سلب می
-نفس پایین دانشگردد و در نهایت باعث اعتماد به می

آموزان خواهد شد. که در این صورت احتمال کاهش 
آموزان وجود خواهد داشت. نتیجه خودکارآمدی دانش

بررسی سؤال چهارم پژوهش اهمیت این موضوع را نشان 
 داد.

 پنجمین سؤال پژوهشنتایج بررسي سوال پنج پژوهش: 
ز این که نقش مکان فیزیکی ) به عنوان یکی عبارت بود ا

های برنامه درسی پنهان( بر خودکارآمدی تحصیلی از مؤلفه
آموزان پسر ابتدایی  چگونه است؟ تحلیل انجام شده، دانش

یر های زی پنج  پژوهش، حاوی یافته پیرامون سوال شماره
 بود:

تحلیل انجام شده پیرامون سوال پنج پژوهش، نقش مکان 
تدایی آموزان پسرابیکی بر خودکارآمدی تحصیلی دانشفیز

آبدانان حاکی از آن است که از دیدگاه معلمان نقش مکان 
های برنامه درسی پنهان( فیزیکی )به عنوان یکی از مؤلفه

آموزان پسر آبدانان به بر خودکارآمدی تحصیلی دانش
 (.9لحاظ آماری معنا دار بوده است )جدول شماره 

تحقیقات پیشین، نتیجه مطالعه حاضر با یافته  بامروری بر
( همسو است. وبر در تحقیق خود به این 2005های وبر )

ای هدهند در کالسآموزان ترجیح مینتیجه رسید که دانش
کامالً تزیین شده، زیبا و پرنور درس بخوانند. همینطور 

به این نکته اشاره دارد ( 1387)های پژوهش حاجی یافته
فیزیکی مدرسه در کنار سایر موارد بر منضبط  که ساختار

، (1353)گذارد. پژوهش پروینساختن فراگیران اثر می
حاکی از آن بود که مکان فیزیکی مدرسه در مسئولیت 

 پذیری دانش آموزان مؤثر بوده است.
فضای فیزیکی مدرسه یکی از عوامل بسیار مهم است که 

 س و سایرهای مختلف بر روی یادگیری، تدریبه شیوه
افتد مؤثر است. در فعالیت های که در  مدرسه اتفاق می

ها پشت سر هم های درسی مدارس، چیدمان صندلیکالس
کند، که آموزان القا میاست که این احساس را به دانش

ی آنها تحت کنترل معلم هستند. شکل ظاهری و همه
های کالس به این شکل ی چیدمان میز و صندلینحوه

آموزان این فرض را داشته باشند که شود دانشیباعث م
نیازی به بحث و تبادل افکار با آنان نیست و این خود 

-آموزان میگیری و منفعل بارآوردن دانشمنجر به گوشه
شود. که در این صورت احتمال کاهش خودکارآمدی 

آموزان وجود خواهد داشت. نتیجه بررسی سؤال دانش
 ضوع را نشان داد.پنجم پژوهش اهمیت این مو
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 ششمین سؤال پژوهشنتایج بررسي سوال شش پژوهش: 
عبارت بود از این که نقش محتوا ) به عنوان یکی از مؤلفه 

-های برنامه درسی پنهان( بر خودکارآمدی تحصیلی دانش
آموزان پسر ابتدایی چگونه است؟ تحلیل انجام شده، 

ی های شش پژوهش، حاوی یافته پیرامون سوال شماره
 زیر بود:

تحلیل انجام شده پیرامون سوال شش پژوهش، نقش محتوا 
 آموزان پسر ابتدایی آبدانانبر خودکارآمدی تحصیلی دانش

حاکی از آن است که از دیدگاه معلمان  نقش محتوا )به 
های برنامه درسی پنهان( بر عنوان یکی از مؤلفه

 ظآموزان پسر آبدانان به لحاخودکارآمدی تحصیلی دانش
 (.6آماری معنا دار بوده است )جدول شماره 

با مروری بر تحقیقات پیشین، نتیجه مطالعه حاضر با یافته 
همسواست، که نشان داد نگرش دانش  (1385)فرهای بیان

های درسی یکی از عوامل مؤثر بر آموزان به محتوای کتاب
های نگرش به مقیاسهای عاطفی یادگیری و بر خردهبازده

 هایخودپنداره تحصیلی بود. همینطور یافته مدرسه و
نشان داد بین محتوای   (1350)پژوهش امینی و همکاران

دروس با روحیه علمی دانشجویان رابطه معناری وجود 
داد. در واقع، آن دسته از محتواهایی که با نیازهای 

ی سازماندهی دانشجویان مرتبط نباشد و در نحوه
-نشود و در عین حال به آنهامالحظات فنی الزم رعایت

 های ای یک طرفه در صدد القای کلیشه ها و ذهنیتگونه
 تواند باعث رشد و ترویجقالبی به دانشجویان باشد، نمی

های روحیه علمی در دانشجویان شود.  همچنین یافته
، که هرچقدر (1351)پژوهش با نتایج تحقیق احمدیان

لی ی تحصیتههای محتوای دروس رشهای منفی مؤلفهجنبه
دانشگاه بیشتر باشد ؛ گرایش به ابعاد تفکر انتقادی کمتر 

 خواهد بود همسو است. 
آموزان به محتوا تاحد زیادی به اهمیتی که نگاه دانش

-دهند وابسته است. پژوهشهامیمدارس به برخی درس
دهد که مدارس به دروس مختلف های مختلف نشان می

آموزان همین خاطر دانش به دهند.به یک اندازه اهمیت نمی
یاد      می گیرند، که برخی از دروس اهمیت ندارند. 

آموزان محتواهایی که  روحیه اطاعت پذیری را به دانش
القا کند و بستری را برای کنجکاوی و سؤال پرسش فراهم 

آموزان تواند باعث خودکارآمدی باال در دانشنیاورد، نمی
م پژوهش اهمیت این گردد. نتیجه بررسی سؤال شش

 موضوع را نشان داد.
 

 های پژوهشپيشنهاد
 پيشنهادهای کاربردی

-توجه معلمان به ظاهر و گفتار خود در برخورد با دانش -

-آموزان و توجه به تقویت عزت نفس و خودپنداره دانش
 آموزان و برقراری عدالت در بین آنها.

یکی عنوان آگاه کردن معلمان از نقش روش تدریس به -
های برنامه درسی پنهان بر از اثر گذارترین مؤلفه

 آموزان.خودکارآمدی دانش
  های کالسی.آموزان بر اساس فعالیتارزشیابی از دانش -
 آموزان در تدوین قوانین مدرسه. استفاده از  نظرات دانش -
های کالس به شکلی که طراحی چیدمان میز و صندلی -

م تبادل نظر کنند و نصب راحتی با هآموزان بهدانش
 های درس.پوسترها و نوشته های علمی در کالس

توجه یکسان معلمان به دروس مختلف، جهت ایجاد  -
 ی دروس دارای اهمیت هستند.این تصور که همه

 پيشنهادهای پژوهشي
د؛ به گیرای را در بر میبرنامه درسی پنهان ابعاد گسترده -

برنامه بر خودکارآمدی بررسی نقش ابعاد دیگر این 
 بپردازند.

بین برنامه درسی پنهان با عزت نفس  بررسی رابطه -
 آموزان. دانش

بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان با نحوه تدریس  -
 معلمان. 
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Abstract 

The aim of this study was to attainment the roles and components of the hidden curriculum in the educational self-

efficacy of son students from view of the Abdanan city teachers. . The Methods of Descriptive resaerch is survey. 

In this study, six factors is considered as components hidden curriculum,that  including the role of teachers, 

teaching methods, assessment, rules and regulations, physical location and content. The population of all primary 

school teachers at ABDANAN is 307. The study sample consisted of 171 individuals. This study has two 

questionnaires. To assess the educational self-efficacy was used Mohaghegh questionnaire and to measure the 

hidden curriculum combined of Parvin (1393) and Ahmadian (1391) questionnaire was used. To data analysis 

descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (t-test single group, variance analysis) 

was used. The study revealed that from the Abdanan primary teachers view, the role of self-efficacy educational 

components of the hidden curriculum had effect on boys’ primary schools and this relationship was statistically 

significant. In this study, the most effective element factors on educational self-efficacy is teaching methods and 

the lowest is content. 

Key words: hidden curriculum, educational self-efficacy, Abdanan. 

 

 


