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چكيده
يهيـ ين و زندگي سال سوم متوسطه و ارا       هاي درسي پنهان درس د    هدف اين پژوهش تبيين برنامه    

روش تحقيـق كيفـي، و جامعـه        . باشـد آموزان اصـفهان مـي    ي جهت بهبود تربيت ديني دانش     يهاراهكار
پرورش شـهر اصـفهان بـود كـه بـا اسـتفاده از روش               گانه آموزش و  آموزان نواحي شش  دانشآماري،  
 نفر بـراي اجـراي      64نامه و سپس    آموز براي پاسخگويي به پرسش     دانش 312گيري هدفمند ابتدا    نمونه

هـا  فته تجزيه و تحليل يايروائي و پايائي ابزار و شيوه   . هاي نيمه سازمان يافته انتخاب گرديدند     مصاحبه
 فعلي؛ يمشكالت جامعهوجود تناقض بين محتواي كتاب و    . متناسب با فنون تحقيق كيفي انجام گرديد      

فقدان نگرش مثبت به كتاب به عنوان مرجعي تربيتي و داراي بار ارزشي؛ وجود نگرش منفي نسبت بـه              
كومـت اسـالمي و   مبحـث ح كاربرد محتواي كتاب در زندگي واقعي؛ ايجاد ابهام در اعتقادات خصوصاً     

تـرين پيامـدهاي پنهـان كـشف شـده در ايـن       القاي تفكر انتخاب تقليدي به جاي انتخاب تحقيقي، مهم     
هاي نوين دين پژوهي،    هاي ديني متناسب با يافته     آموزه يپرهيز از ايدئولوژي انديشي، ارائه    . تحقيق بود 

ترين راهـكارهاي ارائـه شده ا مهمهآموزان به جاي ارزشيابي از دانستنيسنجش نگرش و عملكرد دانش
. باشدآموزان ميجهت بهبـود تربيت ديني دانش

زندگي برنامه درسي پنهان، تربيت ديني، كتاب دين و:يكليدهاي واژه
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مقدمه

كه اين .  قرب الي اهللا استاز واالترين اهداف تربيت ديني وصول به حيات طيبه و نهايتاً

. باشدتربيت رسمي كشور مينظري تحول بنيادين در نظام تعليم ومهم از اركان اصلي مباني 

). 116ص ،1390پرورش،گروه تلفيق نتايج مطالعات شوراي عالي آموزش وكار(

)  درسي رسمييبرنامه(رغم تصريح آشكار اهداف تربيت ديني هاي آموزشي عليدر نظام

ر و تحقق اهداف از پيش تعيين شده اي هستيم كه در كاهش تأثيبيني نشدهشاهد نتايج پيش

باشد،  درسي پنهان ميياين نتايج پيامدهاي قصد نشده يا برنامه. نمايندنقش قابل تأملي ايفا مي

). 1382،  و فتحي واجارگاهنوبريانزادهطالب(بيني نيستندكه توسط مدارس و مربيان قابل پيش

هاي  غير علمي كه جزو اهداف برنامههاي قصد نشده و درسي پنهان، بر يادگيرييبرنامه

ها غالباً در آثار مثبت و منفي اين يادگيري.  تأكيد دارد،درسي آشكار نظام آموزشي نيست

در بسياري از هاي اجتماعي است، وها، هنجارها، عواطف و مهارتها، نگرش ارزشيحيطه

تري برخوردار رتر و از تنوع بيشهاي آن پايداهاي درسي آشكار، مؤثرتر، آموختهابعاد از برنامه

). 1383عليخاني و مهرمحمدي،(است

 درسي دين و زندگي اين امكان را به ي منفي برنامهيآشكار سازي پيامدهاي قصد نشده

الزم در عوامل دهد تا با تجديدنظر ميدست اندركاران تعليم و تربيت در سطوح خرد و كالن

ف در جهت كاهش اثرات بارهاي ارزشي ناخواسته و  آن، تالشي مضاعيوجود آورندهه ب

. احتمالي ناشي از آن جلوگيري نمايندهاي آسيبنامطلوب داشته و از

پژوهشيپيشينه

1پورتلي.  درسي پنهان ارائه شده است     ي برنامه يگوناگوني در زمينه  هاي  و نظريه ها  ديدگاه

او ضـمن  .  چهار دسته تقسيم نموده اسـت  درسي پنهان را بهيمختلف برنامههاي جنبه) 1993(

دانـد كـه ايـن     مـي  درسي را زمـاني ياشاره به انواع مختلف پنهان بودن، عمق نهان بودن برنامه  

) 1373(قورچيـان . شود مي  قصد نشده و ناآگاهانه اجرا     كامالًآموز  برنامه از سوي معلم و دانش     

 درسي پنهان اشاره كـرده و از        ينظريه برنامه به چهار   ) 1985 (2ليندابينبندي  با استفاده از دسته   

1-  Portelli
2-  Linda Bin
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 درسـي   ي برنامـه  ينظريه براي مطالعـه   ترين   مقاومت را به عنوان قابل دفاع      يها، نظريه ميان آن 

نيـز بـه    ) 1997 (1اسكلتون). 128ص،1383عليخاني و مهرمحمدي،  (پنهان معرفي كرده است   

 مـدرن اشـاره كـرده و در ديـدگاه پـست         كاركردگرايي، ليبرال، انتقـادي و پـست      : چهار ديدگاه 

 درسـي پنهـان ارائـه كـرده اسـت           يمدرن با استفاده از نقد فوكـو تعريـف جديـدي از برنامـه             

).1388عليخاني،(

يگيـري برنامـه  اساس تحقيقات، محيط شناختي، فيزيكي و اجتماعي مدرسـه در شـكل        بر

،)2008(4 چـاي كينـگ  ،)2007(3تأكيد فيزروي ). 2،1983گوردون(درسي پنهان دخالت دارند   

؛ 7،2011؛ اسپوسـيتو  6،2010 ريت ولـد   ؛)1389،  فر و همكاران  بياننقل از   به  ()2009(5داگاني

؛ 1383 و عليخـاني،   10،2011كيمبرلـي و اسكالباخ ؛2011،  9 لي هيوجونگ  ؛8،2011پنياتوسكي

 درسي پنهان نـاظر  يبرنامهبه زعم اين افراد .  درسي پنهان معطوف بوديعد اجتماعي برنامه به ب 

.زان، معلمان و اولياي مدرسه استآموآموز از روابطش با ساير دانشدانشهاي آموختهبر

    هاي خود نـشان دادنـد      عد شناختي اين برنامه توجه نموده و در پژوهش        برخي از افراد به ب

اي ترجيحـي بـر  هـاي  گـذاري آمـوزان بـه دروس مختلـف تحـت تـأثير ارزش         كه نگرش دانش  

 برگن  ،12 رديش ،)2008(11اسميت و مونتگمري  ). 1389مهرمحمدي،(موضوعات درسي است  

و همكـاران،  فـر نقـل از بيـان    بـه   ()2010(14 شـريفه ثريـا    ،)2009(13هن گوون و استيفن سن    

.اند در اين زمينه اتفاق نظر داشته)2012 (16 و بالسكو و ماريبل)2011(15 هولند،)1390

1-  Skelton
2-  Gordon
3-  Fizroy
4-  Chikeung
5- Doganay
6-  Rietveld
7-  Esposito & Jennife
8-  Ponyatovoska
9-  Lee Hyo jung
10-  Schlabach & Kimberly
11- Smith & Montgome
12-  Redish
13-  Bergen hene gouven & Stephenson
14-  Sharifah Thuraiy
15-  Holland
16-  Blasco & Maribel
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عـد فيزيكـي     به ب  )2009(2فريتر؛ وبر و  )2003(1نظران مانند ديكسي   ديگري از صاحب   يدسته

درسِ كامالً زيبا، تزئين شده، پر نور و با امكانات كافي را،           هاي  اين برنامه توجه كردند و كالس     

). 1390فر و همكاران،؛ بيان1388عليخاني،(از عوامل مهم موفقيت تحصيلي دانستند 

تـدريس و   هـاي   دهد كه محتواي كتاب، معلمـان، روش       مي انا نش هنتايج برخي از پژوهش   

يپـرورش و خـانواده    آمـوزش و  هـاي    ارزشيابي همچنين وسايل ارتباط جمعي، برنامه      يشيوه

آمـوزان دختـر و پـسر    ترين عامل كاهش ميزان عالئق ديني و نارضايتي دانـش  مهمآموزان  دانش

؛ 119، ص1388، عـي از نويـسندگان  جم(مدارس ابتـدايي، راهنمـايي و متوسـطه بـوده اسـت       

توجــه بــه تفكــر انتقــادي، و نظــام ) 1388(همكــارانجــوانمردي و). 53، ص1388منطقــي،

تربيـت دينـي در قالـب برنامـه درسـي پنهـان را از       هماهنگ رشد شناختي، عاطفي، اخالقـي و  

 ديـن و  كتـاب ) 1385(به اعتقـاد محمـدي  . تربيت ديني بر شمردندهاي ملزومات و پيش زمينه 

اكثر معلمان، متن كتاب دينـي را بـراي          ارائه اشكال دارد و    يريزي و شيوه  زندگي از نظر برنامه   

تحقيقي توجه به عنصر زمـان در تربيـت دينـي،           در. اندخسته كننده دانسته  مبهم و آموزان  دانش

يهماهنگي بين كاركردهاي محيط اجتماعي و نظام آمـوزش و پـرورش، زنـده كـردن روحيـه                 

 عوامـل  يمنفعالنه بـه منزلـه  تزريقي وهاي آموزان، پرهيز از روشجوئي دانشقادي و حقيقت ن

).503ص،1388نساجي، (زا در گفتمان ديني معرفي گرديده است آسيب

پژوهششناسي روش
پژوهشهدف 

دهد كه تدريس مطالب ديني در مقـاطع مختلـف          مي بررسي اجمالي وضعيت موجود نشان    

درسي، نتوانسته است تغييرات مورد انتظار را در       هاي  ود تغييرات محتوائي كتاب   تحصيلي با وج  

درسـي  هاي   آشكارسازي برنامه  پژوهشلذا هدف اين    . ايجاد نمايد آموزان  انديشه و رفتار دانش   

پنهان كتاب دين و زندگي سال سوم متوسطه و ارائـه راهكارهـائي بـراي بهبـود تربيـت دينـي                     

پيامدهاي قصد نـشده منفـي ايـن        . باشد مي 90-91ان در سال تحصيلي   شهر اصفه آموزان  دانش

تواند در كاهش تـأثير و تحقـق اهـداف از پـيش تعيـين شـده آن نقـش قابـل تـأملي                  مي كتاب

.ايفا نمايد

1-  Dixie
2-  Weber & Ferriter
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پژوهشاالت ؤس

برنامه درسي پنهان كتاب دين و زندگي سال سوم متوسطه چيست؟

زندگي چيست؟هان كتاب دين ودرسي پنهاي عوامل به وجود آورنده برنامه

بهبود تربيت ديني چيست؟راهكارهاي اساسي براي مقابله با پيامدهاي قصد نشده منفي و

پژوهشروش 

داراي بـار    مفاهيم نگرشي، ارزشـي و     تربيت ديني ماهيتاً  جا كه برنامه درسي پنهان و     از آن 

روش .  استفاده شده اسـت    1سياين پژوهش از روش كيفي از نوع پديدارشنا       باشند، در  مي كيفي

ناشناخته مانند برنامه درسي پنهـان؛ و شـناخت علـت مغـاير         هاي   پديده ي كيفي درباره  پژوهش

 و  2گـال (واقعـي پيـشنهاد شـده اسـت       هـاي   ابـراز شـده سـازمان بـا هـدف         هـاي   بودن هـدف  

).1387همكاران، 

آوري اطالعاتو ابزار جمعگيري جامعه آماري، روش نمونه

دختر و پسر سـال سـوم متوسـطه نظـري و كـار و      آموزان آماري اين پژوهش دانش   جامعه  

 بودند؛ كه بـا     90-91دانش نواحي شش گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصيلي           

 نفر انتخاب و به پرسشنامه باز پاسخي كه بـراي           312هدفمند ابتدا   گيري  استفاده از روش نمونه   

زندگي تنظيم شده بـود      پيامدهاي پنهان برنامه درسي كتاب دين و       آگاهي از علل اوليه پديدآئي    

مصاحبه نيمه سـازمان يافتـه   آموزان  نفر از دانش  64سپس براي تكميل اطالعات با      . پاسخ دادند 

اسـاس اشـباع اطالعـاتي محقـق انتخـاب شـد؛ و      اين پژوهش، تعداد نمونه بردر. به عمل آمد  

كه داراي اطالعـات الزم بـراي پاسـخگويي بـه سـؤاالت             افرادي به عنوان نمونه انتخاب شدند     

هاي حاصل از پژوهش، بـه جامعـه مـورد          در تحقيقات كيفي هدف تعميم يافته     . پژوهش باشند 

.تري داردگيري كاربرد كممطالعه نيست لذا اصطالحات نمونه و روش نمونه

پژوهشروائي و پايائي ابزار 

ه باز پاسخ، و سـؤاالت مـصاحبه توسـط اسـاتيد             پرسشنام 3در اين پژوهش روائي محتوائي    

1-  Phenomenology
2-  Gall
3-  Content Validity
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راهنما و مشاور، كارشناسان گروه درسـي معـارف اداره كـل و نـواحي آمـوزش و پـرورش، و                     

در مـدارس مختلـف بـا    هـا   تكـرار مـصاحبه   . برخي از دبيـران مجـرب ايـن رشـته تأييـد شـد             

 همـسوي گـروه   آموزان متفاوت از لحاظ جنسيتي، فرهنگـي و اقتـصادي؛ نظـرات تقريبـاً            دانش

پرورش استان نسبت بـه موضـوع، اشـتراك فكـري دبيـران             گانه آموزش و  معارف نواحي شش  

درسي پنهـان كتـاب ديـن و        هاي  زندگي سوم متوسطه نسبت به برخي از برنامه       برجسته دين و  

نامه و مصاحبه بيانگر پايائي     هاي پرسش فراگيران به سؤال  هاي  زندگي، همچنين همخواني پاسخ   

.باشد مي حاضرتحقيق

هاتحليل يافته

آوري اطالعـات،   پـس از جمـع    . متناسب با فنون كيفي انجـام شـد       ها  تجزيه و تحليل يافته   

و در ) 1380دالور،(انجـام شـد    گيري  تفسير و نتيجه  بندي؛ تعبير و  طبقهاستخراج، كدگذاري و  

.نظران رسيدپايان نتايج حاصل به تأييد صاحب

هايافته

 و علل پديدآئي آن بـر اسـاس       3زشي ناخواسته و نامطلوب كتاب دين و زندگي         هاي ار بار

در )  نفر پسر32 نفر دختر و 32(آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه         نفر از دانش   64نظرات  

. ارائه گرديده است1جدول 

آمـوز نيـز بـه عنـوان       عالوه بر پيامدهاي پنهان محتواي كتاب، دبير و دانـش         در اين تحقيق    

ي درسي پنهان درس دين و زنـدگي بـه شـرح زيـر شناسـايي                ي برنامه عوامل به وجود آورنده   

.شدند

علل ايجاد اين : مشكالت جامعه فعلي ناهماهنگي و تعارض بين محتواي كتاب و-1

:ازپيامد عبارت بودند

وان الگـو و    في امامان به عن   معر.  دست نيافتني   الگوهاي آرماني، ايدآل و تقريباً     يارائه) الف

 تـصويري مـاوراي انـساني از ائمـه و تنهـا          ي في نفسه بار ارزشي منفي ندارد، اما ارائه        سرمشق

سياسي، آن هم به صورت بسيار مختصر از ميزان الگوگيري آن           پرداختن به مبارزات فرهنگي و    

،حقيقـي هـاي   اسـوه رغم مقبوليت معصومين به عنوان الگوهـا و       عليآموزان  دانش. كاسته است 
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بارهاي ارزشي ناخواسته و نامطلوب كتاب ديـن و         درمورد  گانفراواني نظرات مصاحبه شوند   . 1جدول  
3زندگي

نظر دانش آموزان
ممتنع مخالف قمواف

پسر دختر پسر دختر پسر دختر

بارهاي ارزشي ناخواسته و نامطلوب 
ها و عوامل ايجاد آن3كتاب دين و زندگي 

ي فعلي ناهماهنگي و تعارض بين محتواي كتاب و مسائل و مشكالت جامعه-1
4 5 6 5 20 24  دست نيافتنيي الگوهاي آرماني، ايدآل و تقريباً ارائه-الف
0 4 5 7 27 21  تفاوت حرف تا عمل به ويژه در بحث حكومت اسالمي-ب
2 3 4 9 26 20  وجود مشكالت اقتصادي و معيشتي-ج
2 0 7 7 23 25 تر بودن ديگر مجاري ورود اطالعات نسبت به كتاب قوي-د

3 6 6 6 20 23 هاي ديني و عدم توجه به عنصر زمان در  به روز نبودن آموزه–ه 
هاانتقال آموزه

11 18 28 34 116 112 جمع كل
ان مرجعي تربيتي و داراي بار ارزشي فقدان نگرش مثبت به كتاب به عنو-2

3 4 10 12 19 16  حفظي بودن مطالب كتاب-الف

2 4 8 3 22 25  عدم تناسب بين اهداف مطرح شده و ميزان ساعات اختصاص -ب
يافته به اين درس

3 2 7 6 22 24 ي ارزشيابي از اين درس شيوه-ج
1 1 8 9 23 22 ي محتواي ارائه شيوه-د
1 5 9 7 22 20  نگرش دبيران ديگر به اين درس-ه
10 16 42 37 108 107 جمع كل

كاربرد محتواي كتاب در زندگي واقعي ايجاد نگرش عدم سودمندي و-3

1 0 5 6 26 26 سأله هاي اجتماعي، ارتباطي و حل م عدم آموزش مهارت-الف
جهت مواجهه با مشكالت زندگي

قليدي دين به جاي انتخاب تحقيقي القاي تفكر انتخاب ت-4

2 2 7 5 23 25 ي پژوهش در  عدم تحريك تفكر انتقادي و تقويت روحيه-الف
آموزاندانش

0 2 4 7 28 23  انتخابي در "تنها راه"هاي ديني به عنواني مفاهيم و آموزه ارائه-ب
اين كتاب

1 3 2 5 29 24 آموزان به اين تمامي دانشي محتواي كتاب بر اين مبنا كه  ارائه-ج
محتوا معتقدند

3 7 13 17 80 72 جمع كل
 بحث حكومت اسالمياعتقادات خصوصاً ايجاد ابهام در مسائل و-5

2 6 8 6 22 20  عدم توانايي دبير مربوطه از حيث پاسـخگويي بـه سـؤاالت،             -الف
ابهامات و شبهات

3 3 9 4 20 25 هاي ثبت شده در كتابده و ارزشهاي خانوا تضاد بين ارزش-ب

8 4 5 6 19 22 ي پيش نيازهاي  نگاه گذرا، سطحي به مباحث مهم بدون ارائه-ج
الزم

13 13 22 16 61 67 جمع كل

برنامه
ي پايه سوم متوسطه

ن و زندگ
س دي

ي پنهان در
ي درس

ها
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ودشان ي خباشند، تا به گفته مياز معصومينتر و عاديتر تر، زمينيملموساي خواهان چهره

اگر به «گويند ميزياديآموزان در اين مورد دانش. باشدر تآن عميقالگوپذيري و ميزان تأثير

جاي اين همه آسماني و قدسي جلوه دادن معصومين عملكرد ايشان به عنوان يك شهروند 

بينيم كه با  ميپذيريم و هم اين توان را در خودتر ميعادي براي ما بازگو شود، هم ما راحت

. »اين الگوها هماهنگ شويم

دختر قائل به تبعيض جنسيتي در مطالب كتاب بوده و بيان آموزان  دانشدر اين زمينه

تر در بخش براي مطالعه، به زندگي حضرت آن هم بيش چند صفحه از كتاب،صرفاً«داشتند

رسد كه اين  ميبه نظر. »به عنوان الگوي تمام زنان عالم اشاره گرديده است) س(فاطمه زهرا

تواند آن را در جزئيات محسوس زندگي خود به نميآموز دانشاست كه اي الگو دهي به گونه

اي انجام ها به گونهدر مواردي هم تبيين اسوه. ماندكارگيرد، بنابراين نقش تربيتي آن عقيم مي

آموزان البته دانش. دانند مي آن را طرح مطالب كلي، ذهني و انتزاعيآموزانگرفته كه دانش

بتي به درس داشتند، كه در ايجاد چنين جوي، دبير مربوطه نقش مقيدتر، نگرش مثوترمذهبي

مخالف با جو غالب، يا به جمعيت اكثريت آموزان نكته جالب اين كه دانش. زيادي داشت

.  حاكم طرد شده بودنديا از سوي جوپيوسته و

تفاوت آموزان اكثر دانش.  در بحث حكومت اسالميتفاوت حرف تا عمل خصوصاً) ب

كردار به ويژه در مورد عدالت اجتماعي و ساده زيستي كه در كتاب مورد تأكيد قرار وگفتار 

تقويت نگرش منفي وجود تعارض بين محتواي كتاب و مسائل وگرفته است را باعث ايجاد

ائمه و معصومين به عنوان رهبران «كهزيادي بيان داشتندآموزان دانش. دانستند ميجامعه فعلي

: گويد ميآموزيبه عنوان مثال دانش» كردند ميگفتند عمل ميچهبه آنحكومت اسالمي 

اگر اين كاخ را از ثروت :گويد ميتوسط معاويه، خطاب به ويهنگام ساختن كاخ سبزابوذر«

او در ادامه»سازي، خيانت است ميالمالسازي، اسراف است و اگر از ثروت بيت ميخود

ديني هاي آموخته با آنچه مورد نظر حكومت اسالمي وحرف تا عمل مسئوالن«: گويدمي

. »جامعه شده استاين باعث فاصله طبقاتي زيادي دراست، منطبق نيست، و

 ذهني كم رنگ شدن اين عامل به تدريج زمينه. وجود مشكالت اقتصادي و معيشتي) ج

موزاني كه از لحاظ آدانش. آوردباورها و اعتقادات نسل جوان به كارآمدي دين را فراهم مي

دسته اول بسيار مذهبي كه عامل : دسته بودندتري قرار داشتند، دواقتصادي در سطح پائين
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شان تأثير زيادي نداشت، و دسته دوم وجود مشكالت اقتصادي را اقتصادي در تربيت ديني

اشي از زندگي عنوان نمودند، و فقر خود را نكتاب دين وهاي توجهي خود به آموزهعلت بي

دل گرسنه ايمان ندارد و از "گويد ميهايكي از آن. دانستند ميتوزيع ناعادالنه ثروت درجامعه

مان را به شود، ما بايد بتوانيم نيازهاي اوليه زندگي ميشود ايمان خارج ميدري كه فقر وارد

كتاب، هاي موزهبه آآموزان عالقگي دانشبي"خوبي تأمين نمائيم تا مباحث ديني كارساز باشند

چون عدالت، به غير از مباحث توحيدي و اصول اوليه دين با برخي از مفاهيم ديني هم

مساوات و برابري پيوند خورده و همين تفكر موجب تقويت نگرش تناقض بين محتوا و 

. مسائل در جامعه گرديده است

در ها نقش رسانهمتأسفانه . بودن ديگر مجاري ورود اطالعات نسبت به كتابتر قوي) د

كتاب دين و هاي و ترويج فرهنگ اصيل اسالمي متناسب و همسو با آموزهها ارتقاء آگاهي

ها، رسانهآموزان به اعتقاد دانش. كتاب تعارض داردهاي زندگي نبوده، در مواردي هم با آموزه

جديد و ي هاديني به روز و مطابق با دين پژوهيهاي سيما در عرضه برنامه صدا وخصوصاً

اين نتيجه با نتايج تحقيق سلطاني. كنندجوانان امروز به خوبي ايفاي نقش نميهاي نياز

ها مشخص شد كه بعد از نقش والدين رسانه همچنين در اين پژوهش. خواني داردهم) 1381(

اخالق؛ و به عنوان سومين عامل دل در جايگاه دوم اهميت به عنوان سرمشق آموزش دين و

.گري بوده استنسبت به انجام فرائض ديني بعد از عامل اجبار و افراطيآموزان انشزدگي د

از نظر . هاديني و عدم توجه به عنصر زمان در انتقال آموزههاي به روز نبودن آموزه) ه

 تكراري بوده و هر سال همان مطالب با شرح وديني تقريباًهاي مطالب كتابآموزان دانش

قبلي در هاي  نسل خودشان با نسليهم به مقايسهاي عده. شود ميتري مطرحبسط بيش

برخي از «گويد آموزان ميدانشبه عنوان نمونه يكي از. كردند ميخانواده و مدرسه انتقاد

زماني كه ما به سن شما بوديم : گويند ميخواهند توضيح دهند ميرا كهاي لهأدبيران ما هر مس

كنند، و ميشتيم و هميشه ما را با ده پانزده سال پيش خود مقايسهتري دامباني اعتقادي قوي

هائي از به آن بخشآموزان در اين زمينه دانش. »اين مقايسه تأثير منفي بر نگرش ما دارد

. تري داشتند بيشينوين دين پژوهي تلفيق شده بود عالقههاي محتواي كتاب كه با رويكرد

ثر ؤعوامل م: ه عنوان مرجعي تربيتي و داراي بار ارزشي فقدان نگرش مثبت به كتاب ب-2

:در اين زمينه عبارتند از
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غير از ادبيات و علوم هاي رشتهآموزان  بسياري از دانش.حفظي بودن مطالب كتاب) الف

از خواندن تر و خسته كنندهتر خواندن كتاب دين و زندگي سخت«: انساني بيان كردند كه

مان است، و حفظي بودن اين درس عالقه به محتواي كتاب را  خوديدروس تخصصي رشته

حفظي بودن مطالب كتاب » شويم ميدهد، اما ما با تالش زيادي موفق به كسب نمره ميكاهش

رغم جذاب نبودن، تكراري و غير كاربردي برجسته نيز عليآموزان باعث شده بود كه دانش

سعيدي رضوانيهاي اين نتايج با يافته.دبودن محتوا نمرات باالئي از اين درس كسب كنن

درس ) تربيتيفاقد بار(وي اين عامل را در ايجاد تلقي رسمي بودن. باشد ميهمسو) 1380(

.داند ميثرؤبينش اسالمي م

به . عدم تناسب بين اهداف مطرح شده و ميزان ساعت اختصاص يافته به اين درس) ب

ات ارائه شده با ميزان ساعت اختصاص يافته به اين تعدد موضوعآموزان اعتقاد اكثريت دانش

 مطالب، اگر هنريبا اين حجم گسترده«زيادي بيان داشتندآموزان دانش. درس تناسب ندارد

تواند مطالب  مينه دبير«گويد ميديگريآموز دانش. »كنيمكنيم فقط بتوانيم مطالب مهم را از بر

قادر به فهم عميق مطالب هستند، بسياري از مطالب وزان آمرا به طور كامل بيان كند و نه دانش

آموزان كه دانش جالب اينينكته» را بايد خودمان بخوانيم و براي كسب نمره حفظ كنيم

 آيات توجه يبه ترجمهها كالسزيادي در روخواني آيات قرآن دچار مشكل بودند؛ در اكثر

.ات اختصاص داده شده بودواندن آي خيتري به نحوهتري شده و وقت كمبيش

1نظر بي باياز.  اين عامل در راستاي دو عامل فوق بود. ارزشيابي از اين درسيشيوه) ج

ارزشيابي يعني جمع آوري و تفسير نظامدار شواهدي كه به قضاوت ارزشي با عنايت به عملي «

 مذكور و با عنايت به تعريف). 203ص ،1389، و همكارانفتحي واجارگاه(»منجر گردد

.رويكرد شناختي و ارزشي اين پژوهش تناسب محتوا با ارزشيابي بررسي شده است

ارزشيابي دروس ديگر ارزشيابي درس دين و زندگي بايد با«آموزان به اعتقاد دانش

هدف كتاب دين واگر. »دانستند ميمتفاوت باشد و اختصاص نمره به اين درس را اشتباه

ديني با رفتار و هاي عجين شدن آموزهآموزان و شخصيت دانشها درزندگي تبلور ارزش

هاي ديني شناخت و در قلمرو آموزش. تأييد استموردآموزان ها باشد، ديدگاه دانشكردار آن

عمل به جاي  عاطفي ويبه جاي حيطهها  شناختي، باورها و گرايشيبينش به جاي حيطه

1-  Bee By
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رغم طراحي آموزان عليدانشهاي با توجه به اظهار نظر. شود مي مهارتي جايگزينيحيطه

به قلمرو شناخت و بينش بود، در حالي ها تر تمركز آموزشاهداف در سه قلمرو مذكور، بيش

در بعضي از . ها، عمل و رفتار بودگرايشآموزان در قلمرو باورها، دانشيترين عالقهكه بيش

آزمون ها ارائه و از همانآموزان مهم امتحاني به دانشاالت ؤآموزشي و سهاي مدارس جزوه

تربيتي اين درس ثري را در كاهش بار ارزشي وؤ ارزشيابي نقش مياين شيوه. شد ميگرفته

.نمود ميايفا

متكلم وحده بودن دبير به عنوان  استفاده از روش سخنراني و. محتوايارائههاي شيوه) د

آموزان توليد محتواي الكترونيكي، حتوا شناخته شد؛ از نظر دانش مي ارائهيكم اثرترين شيوه

ترين عالقه و تواند بيش مي داستان گوئيي مطالب به شيوهيآموزشي و ارائههاي  فيلميارائه

نشان داد كه بسياري ) 1387(نتايج تحقيق معتمدي. ديني ايفا نمايدهاي انگيزه را در فهم آموزه

مدار و موضوع سنتي، معلمهاي آموزشي آشنائي ندارند و روشهاي يآوراز معلمان با فن

كه تحقيق كرمي و همكاراندر حالي.گيرند ميبه كارها محور را به علت اجراي آسان آن

مستقيم با پيشرفت تحصيلي اي تدريس مشاركتي و فعال رابطههاي نشان داد كه روش) 1391(

لمان فقدان امكانات آموزشي مناسب و كمبود زمان را به البته بسياري از مع. فراگيران دارد

.دانند مينوين تدريسهاي آموزشي و روشهاي عنوان مانع استفاده از فن آوري

غير تخصصي هاي  از رشتهدبيران كه غالباً برخي از.نگرش دبيران ديگر به اين درس) ه

آموزان  و زندگي را به دانشبودند، خواسته يا ناخواسته ديد منفي خود نسبت به درس دين

شان آموزاني كه دبير دين و زندگيدانش. دادند ميانتقال داده و نگرش آنان را تحت تأثير قرار

شخصيت . را به عنوان الگوي ديني پذيرفته بودند، به شدت تحت تأثير شخصيت دبير بودند

تقواي عملي معلم، . ر استبودن بسيارمؤثكردار معلم براي الگومعنوي و مطابقت بين گفتار و

.بهترين ابزار جهت تأثير گذاري در روان و رفتار فراگيران است

:كاربرد محتواي كتاب در زندگي واقعي ايجاد نگرش عدم سودمندي و-3

اجتماعي، ارتباطي و حل مسئله جهت مواجهه با مسائل و هاي عدم آموزش مهارت

 اين بار ارزشي ناخواسته و يوجود آورندهترين عامل به مشكالت زندگي واقعي؛ مهم

دين و دينداري را داراي كاربردهاي معيشتي تام براي انسانآموزان دانش. نامطلوب است
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ترو در حوزه شناختي و مهارتي را بيشتر ديني ملموسهاي دانستند، و سودمندي آموزهمي

ه كاربردشان در زندگي واقعي به بحث ازدواج و عزت نفس به واسطآموزان دانش. دانستندمي

دانستند؛  ميبرخي سودمندي دين را مربوط به حيات اخروي. عالقه زيادي نشان دادند

فردي و اجتماعي ضعيف توصيف هاي چنين مطالب كتاب را در ايجاد حس مسئوليتهم

كنترلي را هاي خودتنظيمي، خودارزيابي و خودنموده و فقدان مطالبي جهت تقويت مهارت

اين انتظارات از كتاب به اين دليل بود كه دين اسالم به عنوان ). 1برنامه درسي پوچ(كر دادندتذ

داري شان بين دين و ديندر ميان سخنانآموزان دين معرفي گرديده است، البته دانشترين كامل

ج اين نتايج با نتاي. شدند ميزندگي تفاوت زيادي قائلموجود در كتاب دين وهاي آموزهو

اين پژوهش نشان داد كه اين كتاب در پاسخ هاي يافته. مطابقت دارد) 1385(پژوهش منطقي

چنين اين نتايج با نتايج  رواني جوانان كم توجه بوده است، هم-عاطفيبه نيازهاي اجتماعي و

) 2009 (3؛ مك النگ هين و پدريچ)2009(گونهن؛ برگن)2008 (2هاتحقيقات كوآن و چاي

درسي كاربردي باشد و هاي اين محققان نشان دادند زماني كه محتواي كتاب.باشد ميهمسو

بتوانند از آن در زندگي روزمره خود و براي حل مسائل و مشكالت استفاده كنند، آموزان دانش

فر و بيان(يابد ميافزايشها به محتوا و در نتيجه ميزان يادگيري آنها مندي آنميزان عالقه

).1389همكاران،

يعوامل به وجود آورنده:  القاي تفكر انتخاب تقليدي دين به جاي انتخاب تحقيقي-4

:اين بار ارزشي عبارتند از

در اكثر . آموزان پژوهش در دانشيعدم تحريك تفكر انتقادي و تقويت روحيه) الف

ي و مهم كتاب  مباحث نظريپذيرش مطالب كتاب را تقليدي دانسته و ارائهآموزان موارد دانش

انگيز، مطالب بحثاگرها بر اساس يافته. عاملي جهت تحريك تفكر انتقادي به شمار نرفته بود

فعال و درگير كردن ذهن هاي حكومت اسالمي با روشمثل واليت فقيه، مرجعيت و

شـود كـه بـه    اي از محتواها و فرايندهاي ذهني گفتـه مـي  به مجموعه) null curriculum( برنامه درسي پوچ -1

انـد  بهـره آموزان از آمـوختن تجـارب آن بـي   طور عمد يا غير عمد از دستور كار نظام آموزشي حذف شده و دانش 

).467ص،1389هرمحمدي، م(

2-  kuo-an & Chia-hao
3-  Mc Loughin & Padraig
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و تر لذت بخشها افزايش و يادگيريها همراه باشد، عالقه به شركت در بحثآموزان دانش

.شودتر ميقعمي

تحقيق انديشه وهائي تحت عناوين پيام آيات، ارزيابي، بررسي وفعاليتآموزان ازدانش

به . دانستند ميابراز خشنودي كرده كه در ايجاد اين احساس نقش دبير مربوطه را پر رنگ

كنيم  ميمواجهه با چنين عناويني احساس بزرگيدر«آموزان اعتقاد تعداد قابل توجهي از دانش

. يابيم احساس خوشايندي داريم ميور و به بينشي تازه دستغوطهاي و هنگامي كه در مسئله

. »شودتر ميكنند، يادگيري عميق ميرا به تفكر انتقادي وادارآموزان جا كه دبيران، دانشو آن

 و  تأثير معنادار آموزش تفكر انتقادي، حل مسألهينتايج تحقيق نادري نيز نشان دهنده

چون خود مديريتي، رغبت آن همهاي خود راهبر و مؤلفههاي ميزان يادگيريفراشناخت بر

.)1390نادري و همكاران،(براي يادگيري و خود كنترلي بود

برخي از.  انتخابي در اين كتاب"تنها راه"ديني به عنوانهاي  مفاهيم و آموزهيارائه) ب

 كه مجبوريم بخوانيم، يا فعالً« كتاب را با جمالتي نظيرفقدان حق انتخاب در اينآموزان دانش

نيز آموزان برخي از دانش. بيان داشتند»  براي امتحان و كنكور بايد بخوانيماين مطالب را صرفاً

ارائه يك راه براي همه و ارزشيابي مشابه از همگان يعني اجبار به اطاعت و«معتقد بودند كه

يق سلطاني عامل اجبار از بين عواملي نظير رفتار افراطي، تحقير در تحق. »پيروي از همان راه

ديني شناسائي هاي از آموزهآموزان ترين عامل دل زدگي دانشبه عنوان مهم... افراد متدين و 

).460ص،1381سلطاني،(شد 

بسياري . به اين محتوا معتقدندآموزان ارائه محتواي كتاب با اين فرض كه تمامي دانش) ج

غير از علوم انساني و ادبيات در نواحي مختلف كه از نظرهاي پسر رشتهآموزان دانشزا

انگيز كتاب قانع نشده، و ها و مباحث بحثالؤتحصيلي اغلب جزو افراد موفق بودند از س

داري، با ظاهري متدين رعايت معيارهاي دينها هم بابرخي از آن. دچار چنين نگرشي بودند

هائي از كتاب دين و زندگي دين اسالم دانسته و فقط به بخشهاي ه آموزهخود را عامل ب

. اشكال گرفتند

ثر در اين ؤعوامل م:  بحث حكومت اسالمياعتقادات خصوصاً ايجاد ابهام در مسائل و-5

:زمينه عبارتند از
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ظر از ن. االت، ابهامات و شبهاتؤگوئي به سعدم توانائي دبير مربوطه از حيث پاسخ) الف

. بخش كتاب معرفي شدترين آموزان، واليت قفيه و مرجعيت، بحث انگيزاكثريت دانش

ها مشخص كرد كه ايجاد اين نگرش با صالحيت علمي، مدرك تحصيلي، رشته پيگيري

در اين آموزان دانش. سطح مذهبي دبير مربوطه ارتباط مستقيم داردتخصصي، سابقه تدريس و

اي ديني بوده و بيان مباحث كتاب به شيوههاي  نو از آموزهتر خواهان برداشتيبخش بيش

هم عدم اي عده. كردند ميپاسخ را طلبو شبهات بيها و بر اساس پرسشتر تر، زيباساده

ديني مانند تكثرگرائي در دين، واليت فقيه، مرجعيت و مهدويت را هاي تسلط دبير به آموزه

.علت ايجاد نگرش منفي فوق دانستند

آموزان برخي از دانش. ثبت شده در كتابهاي هاي خانواده و ارزش تضاد بين ارزش)ب

ها در مراسم مذهبي، اعتقاد ضعيف الگو نبودن والدين در انجام واجبات، عدم شركت آن

ثر بر ؤالتزام به مباني حكومت اسالمي را از جمله عوامل موالدين به منجي، نداشتن اعتقاد و

.دانستند مين نگرش منفيايجاد يا تقويت اي

هاي چه در سالگر. الزمهاي سطحي به مباحث مهم بدون ارائه پيش نيازنگاه گذرا و) ج

رسد اين عامل نيز از تعدد مباحث مطرح شده  ميقبل سير منطقي مطالب طي شده ولي به نظر

مذهبي به وارائه مباحث متعدد ديني، اعتقادي آموزان بزعم دانش. گيرد ميدر كتاب نشأت

با محتواي كتاب را فراهم نكرده، آموزان صورت سطحي و گذرا بوده و فرصت درگيري دانش

. و اين عامل باعث ايجاد نگاهي منفي به كتاب و تقويت بار ارزشي نامطلوب گرديده است

گيرينتيجه

درسي پنهان منفي درس دين و زندگي هاي در اين تحقيق با ديدي انتقادي برنامه

گامي مؤثر در راستاي دستيابي تربيت بتوانندكارسازي شده، تا دست اندركاران امر تعليم وآش

كه در تحقيقات داخلي به جز تحقيق سعيدي با توجه به اين. به اهداف عالي اين كتاب بردارند

 درسي پنهان كتاب دين و ي برنامهي در زمينهپژوهش ديگري كه مستقيماً) 1380(رضواني 

 موضوع ي كه تا حدودي مربوط بهياهپژوهشازها يافتهاشد، يافت نشد، لذا در كنارزندگي ب

.بوده است، استفاده گرديد

زندگي در نظر با وجود اين كه نظام آموزشي اهداف واالئي را براي محتواي كتاب دين و
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ف ديني، در راستاي تحقق اهداها گرفته است و براي همسو نمودن كليه امكانات و پتانسيل

رسد هنوز انتقادهائي به محتواي كتاب وارد  ميتالش را نموده است، به نظرنهايت سعي و

زندگي سال سوم  درسي پنهان در كتاب دين ويوجود برنامهها است كه يكي از اين نقد

در اين مقطع زماني خاص كه آموزان توجه به اهميت تربيت ديني دانشبا. باشد ميمتوسطه

را در خصوص عوامل آموزان توان نظر دانشآسيب بيش از پيش فراهم است، نميي هازمينه

نامطلوب ناديده گرفت، زيرا ممكن است كه ارزشي ناخواسته وهاي موجد بارزا وآسيب

ممكن است برخي . افزايش يابدآموزان نوعي دل زدگي ديني در جمعيت قابل توجهي از دانش

 هم وجود داشته باشد، اما قبالًاند جريان اين تحقيق شناسائي شدهاز پيامدهاي نامطلوبي كه در 

چنان  درسي هنوز همان تأثير خود را داشته باشند، هميتا زماني كه پيامدهاي پنهان برنامه

ها توسط وجهي از برنامه درسي پنهان محسوب گرديده، كه نيازمند شناسايي و مقابله با آن

. ي استريزان و مجريان آموزشبرنامه

در اين پژوهش عوامل متعددي در تعامل با هم در ايجاد بارهاي ارزشي نامطلوب و 

توان خط و مرزي بين اين عوامل قائل شد و در واقع به صراحت نمي. ناخواسته دخيل بودند

به عنوان مثال دبير و . باشد مي جهت سهولت بررسي و تجزيه و تحليلها صرفاًتفكيك بين آن

.گردد مينامطلوبارزشي ناخواسته وهاي محتوا موجب بسياري از بارتعاملش با 

هاي اساس محتواي پاسخنامطلوب براز آن جا كه شناسائي پنج بار ارزشي ناخواسته و

ترين عوامل در اين زمينه بوده است، رعايت تناسب و سازگاري بين به عنوان مهمآموزان دانش

) 1373(به اعتقاد قورچيان . ناپذير استن امري اجتنابمخاطباهاي محتواي كتاب با ويژگي

درسي هاي نداشته باشد، در شمار برنامهآموزان دانشهاي  درسي كه تناسبي با ويژگييبرنامه

 برخورد با ياجتماعي و نحوههاي در اين تحقيق فقدان معرفي وآموزش مهارت. پوچ قرار دارد

 اين نوع يزيادي مطرح شد در زمرهآموزان شمشكالت در زندگي واقعي كه از سوي دان

. گيرد مي درسي قراريبرنامه

هامحدوديت

جوامع ديگر ترين محدوديت اين پژوهش عدم تعميم نتايج به جامعه مورد مطالعه ومهم
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. به دليل ماهيت كيفي آن است

برديكارهاي توصيه

گرايي ضمن توليد محتوا بر اساس گرايي و سازندهبا توجه به رويكردهائي مانند شناخت

سنتي به سمتي پيش روند تا بتوانند هاي اين رويكردها ابزارهاي سنجش محتوا نيز از شيوه

در ها تفكر، درك و فهم، استدالل، حل مسئله و كاربرد آموخته: تري مثلهاي پيچيدهمهارت

ن به موضوعات متعدد وو از يك سو به جاي پرداخت. شرايط واقعي را مورد سنجش قرار دهند

اساس مطالعات  محتوائي نوين و بريگسترده از وسـعت اهداف مورد نظر كاسته و به ارائه

ها تر بر تحول در نگرشو از سوئي ديگر بيش. دين پژوهي جديد، در چند زمينه كفايت گردد

.و تغيير در رفتار تأكيد گردد

ساز تربيت ديني و زمينههاي ترين آسيباگر بپذيريم كه ايدئولوژي انديشي يكي از بزرگ

، بايد در تدوين كتب دين و زندگي )1382عبدالكريمي،(باشد  ميرشد سكوالريسم در جامعه

.دين استفاده شودتفسير و قرائت ازترين شائبه در اصول وهائي، با كماز محتوا

بديل مطلوب نقشي بيدرسي پنهان ناهاي از آنجا كه نقش دبير در ايجاد يا كاهش برنامه

پرورش ضمن گزينش همه جانبه دبيران اين درس، با است، شايسته است مسئولين آموزش و

.هاي مستمر به ايشان بستري مناسب جهت تربيت ديني نوين را فراهم آورندارائه آموزش

آموزشي وهاي گروهعزيز، همكاران و مديران محترم مدارس، سرآموزان پايان از دانشدر

.گردد ميپرورش استان صميمانه سپاسگزاريمسئوالن محترم نواحي آموزش و
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مديريت منابع انساني دانشگاه جامع امام هاي فصلنامه پژوهش. نشده ناشي از آن

. 3شماره.  سال اول).ع(حسين

.انتشارات ايران زمين:  تهران. درسياصول برنامه ريزي. )1388 (فتحي واجارگاه، كورش

درسي هاي بررسي برنامه. )1389 (نيا، فروزجليليفتحي واجارگاه، كورش؛ عارفي، محبوبه و

فصلنامه مطالعات برنامه درسي . كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتيهاي پنهان پايان نامه

. 1سال اول، شماره. آموزش عالي

بحثي نو در ابعاد ناشناخته نظام . تحليلي از برنامه درسي مستتر «.)1373(قورچيان، نادرقلي 

.53ص . 2-1 تهران، شماره ،ريزي در آموزش عالي فصلنامه پژوهش و برنامه،»آموزشي

مباني نظري .)1390 (پرورشگروه تلفيق نتايج مطالعات نظري شوراي عالي آموزش وكار

: تهران. عمومي جمهوري اسالمي ايرانتحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي 

. شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش

.ريزي درسيپژوهش در برنامه.)1391(معصومهافشاري، واعظم، مرتضي؛ محمدزاده،كرمي

.33 شماره ،دوره دوم

ترجمه . شناسيروانعلوم تربيتي وهاي تحقيق كمي و كيفي درروش. )1387 (گال و همكاران

.انتشارات سمت: نصر و همكاران، تهراناحمدرضا

. مجموعه مقاالت اولين كنفرانس آموزش ديني و قرآن كشور.)1387 (جمعي از نويسندگان

. انتشارات نوشته: تهران

سسه آموزشي و ؤم:  قم.مجموعه مقاالت همايش تربيت ديني.)1388 (نويسندگانجمعي از

.پژوهشي امام خميني

: تهران. شناسي تربيت ديني در آموزش و پرورشهمايش آسيب. )1385 (محمدي، مژگان

.انتشارات محراب قلم

ي و يادگيري ثير عملكرد تكنولوژي آموزشي بر فرايند ياددهأبررسي و ت.)1387 (معتمدي، اكبر

. دانشجويان دانشگاه آزاد، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران

منظر دبيرستان ازديني سوم راهنمايي وهاي تحليل محتواي كتاب.)1388 (مرتضيمنطقي،



23...يهياراوم متوسطه و سي درسي پنهان درس دين و زندگي پايهيتبيين برنامه

هاي آموزشي،فصلنامه نوآوري.آموزاناجتماعي دانشرواني و/پاسخ به نيازهاي عاطفي

.29ش

به آموزان كننده در جذب دانشبررسي عوامل بازدارنده و تسهيل.)1385 (يمرتضمنطقي،

. ريزي درسي وزارت آموزش و پرورشسازمان پژوهش و برنامه: ديني تهرانهاي ارزش

. ويراست دوم. اندازهاها، رويكردها و چشمبرنامه درسي، نظرگاه.)1389 (مهرمحمدي، محمود

.هاكتب علوم انساني دانشگاهسازمان مطالعه و تدوين : تهران

انتقادي،تفكرآموزشتأثير. )1390 (نادري، محمدعلي؛ گردان شكن، مريم و گل پرور، محسن

.پژوهش در برنامه درسي. دانشجويانخودراهبر دريادگيريبرفراشناختمسأله وحل

.2و1 شماره ، دوره دوم،8سال

ارات شانت: قم. ديني در جامعه اسالمي معاصرهمايش تربيت.)1388 (زواره، اسماعيلنساجي

.سسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيؤم

Blasco & Maribel. (2012). Aligning the hidden Curriculum of 
Management. Journal of Management Education, 364-388

Gordon, D. (1983) "Rules and the Effectiveness of the Hidden 
Curriculum". Journal of Philosophy of Education, 17, 2. 

Esposito J. (2011). Negotiating the Gaze and Learning the Hidden 
Curriculum. Journal for Critical Education Policy Studies, 9 (2),
143-164.

Holland Catherine. (2011). Recognizing the hidden curriculum of 
gender roles. Department of Educational studies st. marys College 
of Maryland United States.

Lee Hyo Jung. (2011). Cultural Factors Related to the Hidden 
Curriculum for Students with Autism and Related Disabilities.
Intervention in School and Clinic, 46 (3), 141-149.

Ponyatovoska, L. (2011). Principals’ Perspectives on the Influence of
the Hidden Curriculum on Children’s School Development. 
International forum, 15 (1), 86-101.

Portelli, J. P. (1993). "Exposing the Hidden Curriculum". Curriculum 
Studeis, 25, No 4. 

Rietveld, Christine. (2010). Early Childhood Inclusion: The Hidden 
Curriculum of Peer Relationships. University of Canterbury. 
Journal of Educational studies, 45 (1), 17-23.



)2ي ، شماره1392ستان پاييز و زم، 20ي ششم، سال دوره(تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز، علوميمجله 24

Schlabach, G. A., & Kimberly, S. P. (2011). The Professional Values 
of Program Directors and Head Athletic Trainers: The Impact of 
the Hidden Curriculum. Athletic Training Education Journal, 6
(4), 194-201.


