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بررسی مدیریت كالس معلمان در مدارس به عنوان جزئی از برنامه درسی پنهان و ارتباط آن 
باعزت نفس دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر آبدانان

نعمت اله ناصرزاده1، سعید شیخی2

چكیده
هدف و زمینه: پژوهش حاضر بررسی مدیریت كالس معلمان در مدارس به عنوان جزئی از برنامه درسی پنهان و ارتباط 

آن با عزت نفس دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر آبدانان می باشد.
مواد و روش ها: روش انجام پژوهش از نوع آمیخته بود و جامعه آماری شامل كلیه  دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی 
شهر آبدانان كه در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بوده اند، می باشد. نمونه این پژوهش یک نمونه در دسترس 
و شــامل دو كالس می باشــد كه، یكی از آن ها دارای معلمی اســت كه در اداره كالس از روش اقتدارگرا اســتفاده می كنند 
و دیگری دارای معلمی اســت كه از روش اســتقالل گرا اســتفاده می كند. ابزار اندازه گیری نیز شــامل مشــاهده مســتقیم و 
پرسش نامه محقق ساخته است كه برای تضمین روایی و پایایی آن از نظرات متخصصان علوم تربیتی استفاده شده است.
یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها حاكی از آن اســت كه، معلم اقتدارگرا در اداره كالس بیشــتر دانش آموزان را كنترل 
می كند، در كالس او تقســیم قدرت زیادی به چشــم می خورد و تعداد معدودی از دانش آموزان مورد توجه معلم هســتند، 
دانش آمــوزان او از عــزت بــه نفس پایینی برخوردارهســتند به گونه ای كــه حتی زمانی كه دانش آموزان زرنگ كالس پایه 
تابلو می روند، دچار استرس و اضطراب می شوند. ولی در كالس معلم استقالل گرا معلم به همه دانش آموزان به یک نحو 
نگاه می كند و به همه آن ها توجه دارد، دانش آموزان حتی دانش آموزانی كه از نظر درسی پایین تر از دیگران هستند هنگام 
رفتن پایه تابلو اســترس ندارند، روابط دانش آموزان با هم و با معلم مبتنی بر صمیمیت اســت، معلم كمتر از تنبیه و بیشــتر 

از تشویق استفاده می كند.
واژگان کلیدی: برنامه درسی، برنامه درسی پنهان، مدیریت كالس، عزت نفس

گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی مركز آبدانان، ایالم، ایران 1ـ 
گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور آبدانان، ایالم، ایران 2ـ 

مقدمه
نظام آموزش و پرورش هر جامعه نیز از انتقال پنهان و آشكار 
ارزش ها، هنجارها و نگرش های خاص به فراگیران فارغ نیست. 
در مدرسه دانش آموزان طی دوره ای طوالنی كه تأثیرپذیرترین 
دوره های رشد فردی است، در معرض آموزش برنامه های 

آشكار و مدون قرار دارند و ضمن آن تجاربی را كسب می كنند 
كه به شكل غیر مستقیم یا غیرآگاهانه، شكل دهنده فرهنگ و 
ارزش های مورد پذیرش آنان است. اثربخشی این تجارب 
به مراتب بیشتر از روش های مستقیم و كوشش های آگاهانه 
است )1(. با آن كه در دهه های اخیر، مفهوم برنامه درسی پنهان 
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و لزوم توجه به آن نقش محوری و ویژه ای را در مطالعات 
و تحقیقات برنامه درسی ایفا كرده است در كشور ما وجه 
غالب توجه دست اندركاران تعلیم و تربیت و محققان، برنامه 
درسی رسمی یا آشكار بوده است. لذا بخش قابل توجه ای 
از برنامه های درسی كه دانش آموزان در نظام های آموزشی 
نیرومند  اثر  خصوصًا  می گیرند،  قرار  آن  معرض  در  عماًل 
برنامه درسی پنهان ناشی از محیطاجتماعی مدرسه بر روی 
دانش آموزان مورد كم توجهی و غفلت قرار گرفته است )2(. 
برنامه درسی پنهان ابعاد گسترده ای را در برمی گیرد، از جمله: 
جو اجتماعی مدرسه، روابط دانش آموزان با هم و با معلمان 
خود، ظاهر فیزیكی مدرسه و كالس درس وغیره. یكی از این 
ابعاد، نحوه مدیریت كالس درس معلمان در مدرسه است. در 
ارتباط با این بُعد از برنامه درسی پنهان می توان این گونه بیان 
كرد كه، هر چقدر دانش آموزان در مدرسه و كالس درس در 
مسائل مربوط به مدرسه و كالس مشاركت داده شوند و از 
توانمندی های آن ها استفاده شود، كمک خواهد كرد كه آن ها 
عزت نفس بیشتری پیدا كنند و عوامل مدرسه و معلمین را 
منصف تر بدانند، این كار سبب نزدیكی بیشتر عوامل مدرسه 
به دانش آموزان می گردد. عالوه براین توانمندی های آن ها را 
رشد داده و عزت نفس دانش آموزان را تقویت می كند. بنابراین 
مدیریت كالس درس یكی از مهم ترین مسایل در تنظیمات 
آموزش و پرورش و مورد نیاز برای بررسی اعتقادات و اعمال 

مدیریت كالس درس معلمان است )3(.
اهمیت مدیریت كالس و نقش آن در تدریس اثر بخش، زمانی 
بیشتر آشكار می شود كه مشاهده  شود مربیان و مدرسان مبتدی، 
زمان زیادی را صرف سازماندهی و مدیریت كالس می نمایند 
و تا زمانی كه نتوانند كالس خود را به درستی سازماندهی و 
مدیریت نمایند نمی توانند توجه و تمركز خود را به فرآیند 
یادگیری- یاددهی معطوف نمایند )4(. عالوه بر  این یكی از 
مشكالتی كه كودكان و نوجوانان دارند این است كه به خود 
اعتماد ندارند. این عدم اعتماد دو علت اساسی دارد، اول 

آن كه كودكان و نوجوانان هنوز وضع شان تثبیت نشده است 
و در هر كار و جریانی دست و دلشان می لرزد و تردید دارند، 
نمی دانند، می توانند یا نمی توانند. دوم این  كه بزرگترها مجال 
و فرصت الزمه را به آنان نمی دهند، یعنی نمی گذارند كودكان 
و نوجوانان ارزشمندی های خود را بروز دهند. همیشه با كلمه 
هنوز زود است یا این كه كار شما نیست كودكان و نوجوانان 
را دلسرد می نمایند و از انجام كارها و خلق ابتكارات ممانعت 
به عمل می آورند. نكته بسیار دقیقی كه می توان آن را علت 
اساسی دانست این است كه در خانواده ها و محیط مدارس 
اساسًا روح تأیید و صحت گذاشتن وجود ندارد، لذا كودكان 
و نوجوانان این مرز و بوم جزء عده ای، همه عماًل تحقیر شده 

هستند و رغبت ها و عالقه ها در آنان مرده است )5(.
برنامه درسی پنهان شامل همه عقاید، ارزش ها و ادراكاتی 
می باشد كه در دانش آموزان در یک مؤسسه آموزشی تصویب 
می شوند، نه از طریق تدریس رسمی، بلكه ناخودآگاه، به وسیله 
آنچه كه دانش آموزان به طور ضمنی از مؤسسه آموزشی كسب 
می كنند )6(. مدیریت كالس درس را به عنوان اصطالح جامعی 
كه دربرگیرنده تالش های معلم برای نظارت بر فعالیت های 
كالس درس از جمله رفتار دانش آموزان، تعامالت دانش آموزان 
و نیز یادگیری می باشد، به كار برده اند. از سوی دیگر، تقریبًا 
در مورد همه كودكان این موضوع مصداق دارد كه تحسین 
و تشویق بیشتر از تنبیه و عیب جویی می تواند رفتاری را در 
كودك نهادینه كند كه بزرگساالن خواهان آن هستند. كودكانی 
كه فقط هنگامی وجودشان احساس می شود كه مورد انتقاد 
باشند، آن ها یاد می گیرند كه چه كاری را نباید انجام دهند، 

ولی نمی داند كه چه كاری را باید انجام دهند )7(.
سعیدی رضوانی در رساله دكتری خود با عنوان تبیین برنامه 
درسی پنهان در درس بینش اسالمی دوره متوسطه و ارائه 
راهبردهایی برای استفاده از این برنامه در آموزش اثربخشی 
دینی، معرفی نموده است كه شامل: 1- ایجاد تلقی رسمی بودن 
در درس بینش اسالمی )فاقد بار تربیتی بودن(، 2- ایجاد نگرش 
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منفی نسبت به درس بینش اسالمی3- ایجاد و یا تقویت عدم 
ارتباط آموخته های دینی با زندگی واقعی4- ایجاد و یا تقویت 
جدایی دین از سیاست. او همچنین برخی از مهم ترین عوامل 
ایجاد برنامه های درسی پنهان را نام برده است كه عبارت از: 1( 
مشی فلسفی-كالمی محتوای درس بینش اسالمی، 2( استفاده از 
عناوین تكراری در طرح موضوعات در كتاب های درس دینی 
دوره های تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، 3( برداشت 
دانش آموزان در مورد عدم انطباق مباحث بخش حكومت و 
والیت با شرایط حاكم در جمهوری اسالمی، 4( عدم جامعیت 
در معرفی ائمه اطهار )ع( كه منجر به برداشت قدسی از مقام 
ایشان بدون توجه به الگوگیری عملی دانش آموزان از سیره 
این بزرگواران شده است، می داند )8(. عالوه براین، علیخانی 
و مهرمحمدی در مقاله خود با عنوان بررسی پیامدهای قصد 
نشده برنامه درسی پنهان ناشی از جو اجتماعی مدارس دوره 
توسط شهر اصفهان و ارائه راهكارهایی برای كاهش پیامدهای 
منفی آن به این نتیجه رسیدند كه، بین جو مدارس باز و بسته، 
دخترانه و پسرانه، تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین تأثیر 
پیامدهای پنهان بر دانش آموزان مدارس باز و بسته، دخترانه 
و پسرانه، به طور قابل مالحظه ای تفاوت است )2(. مهرام و 
همكاران در مطالعه خود با عنوان نقش مؤلفه های برنامه درسی 
پنهان در هویت علمی دانشجویان )مطالعه موردی: دانشگاه 
فردوسی مشهد( به بررسی هویت علمی در میان دانشجویان 
دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته اند. نتایج آن ها نشان دهنده 
كاهش معنی دار هویت علمی در میان كلیه دانشجویان بود. سپس 
با استفاده از مدل خبرگی، نقادی آیزنر و با استفاده از مشاهده 
و مصاحبه، نقش هر یک از مؤلفه های برنامه درسی در كاهش 
این هویت را مورد بررسی قرار دادند. آن ها نقش مؤلفه های 
استاد، دانشجو، مكان فیزیكی، روش تدریس، ارزشیابی، محتوا 
و قوانین و مقررات را كه از جمله عوامل برنامه درسی هستند را 
در كاهش هویت علمی دانشجویان مورد كاوش قرار دادند )9(.
كنتلی، نیز در مقاله خود با عنوان مقایسه نظریه های برنامه درسی 

پنهان بیان می كند كه برنامه درسی پنهان ارتباط تنگاتنگی با 
تعامالت اجتماعی در محیط دارد و می تواند به وسیله آن ها 
تعریف شود. بنابراین در همه زمان ها عمل می كند، و برای 
ارزشها،  درباره  دانش آموزان  به  غیرگفتاری  پیامهای  انتقال 
نگرش ها و اصول كمک می كند. یک ارزیابی محیطی و غیر 
منتظره، تعامالت برنامه ریزی نشده بین معلم و دانش آموزان 
می تواند كمک كند به آشكار كردن و فاش كردن برنامه درسی 
پنهان با توجه به موقعیت )10(. عالوه براین، آثرتون در مقاله 
خود تحت عنوان یادگیری و آموزش به بحث پیرامون دانش 
خاموش و یادگیری پنهان می پردازد و از یادگیری های پنهان 
به عنوان یادگیری هایی كه تحت تأثیر دانش خاموش مدرسه 

شكل می گیرد، نام می برد )11، 12(.
از سوی دیگر، عریضی )13( در پژوهشی با عنوان مقایسه 
شیوه های مدیریت كالس در مدارس دولتی و منتخب بیان 
می كند كه، در مدارس غیر انتفاعی عدالت آموزشی بیشتر بر 
رویكردهای افراد شایسته متمركز است و نه بر كل كالس و 
در مدارس عادی پیشرفته توجه معلمان به كل كالس معطوف 
است. بنابراین عدالت آموزشی در مدارس غیر انتفاعی منتخب 
تا حد زیادی از بین می رود. همچنین، رجائی پور و همكاران 
در مقاله خود با عنوان بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت 
كالس و جو یادگیری در مدارس راهنمایی شهر اصفهان به این 
نتیجه رسیدند كه معلمان دوره راهنمایی شهر اصفهان مؤلفه های 
طراحی و سازماندهی، رهبری و نظارت را كمی باالتر از حد 
متوسط و مؤلفه ارزشیابی را پایین تر از حد متوسط انجام داده اند. 
جو یادگیری كالس نیز باالتر از حد متوسط بوده است )14(. 
آقاحسینی در مقاله ای با عنوان نظری به ضرورت و اهمیت 
بررسی مدیریت كالس درس به ضرورت مدیریت كالس 
درس می پردازد كه نتایج آن می تواند به مسؤالن آموزش ضمن 
خدمت و مراكز تربیت معلم كمک نماید تا با برنامه ریزی ها، 
آموزش های مناسب و تشكیل كارگاه های آموزشی نسبت به 
بهبود سبک های مدیریتی معلمان اقدام نمایند )15(. عالوه 
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بر این، هورویتز در مقاله خود با عنوان مدیریت كالس برای 
معلمان ژاپنی و معلمان سایر زبان ها راهنمایی های شخصی 
را برای مدیریت كالس درس بیان می كند: سازگارباشید. با 
دانش آموزان یک رابطه بزرگ داشته باشید. شیوه های تدریس 
خود را بررسی كنید به ویژه زمانی كه در مدیریت كالس خود 
دچار مشكل هستید. به طور واضح انتظارات خود را از طریق 

ارتباط و معاشرت به دانش آموزان بیان كنید )16(.
با عنوان دانش  تارت ویجكو و همكاران در بررسی خود 
عملی معلمان درباره مدیریت كالس درس در كالس های 
چندفرهنگی هلند این موضوع را مورد بررسی قرار می دهند 
كه، چگونه دانش عملی معلمان درباره استراتژی های مدیریت 
كالس درس در ایجاد یک فضای كار مثبت در كالس های 
چند فرهنگی خودشان موفق بوده است. آن ها نتیجه به دست 
آمده را این گونه بیان می كند كه، به نظر می رسد بیشتر معلمان 
برای اشاره به پیشینه قومی و فرهنگی دانش آموزان خود بی میل 

هستند )17(.
از طرف دیگر، كاظمی در بررسی خود با عنوان باز دارنده های 
خالقیت دانش آموزان: فعالیت ها و ویژگی های معلم بیان می كند 
كه بین استفاده معلم از تنبیه با میزان كاهش خالقیت دانش آموزان 
همبستگی مثبت وجود دارد. یعنی افزایش میزان استفاده معلم 
از تنبیه با كاهش خالقیت دانش آموزان او همراه است. بر این 
اساس می توان استنباط كرد كه با ایجاد فضای رعب و وحشت 
در كالس، دانش آموزان سعی می كنند آن چه كه مورد نظر معلم 
است را انجام دهند و از هرگونه نوآوری یا اصطالحًا خود رأیی 
دوری كنند )18(. همچنین فرهادی و همكاران در مقاله خود 
با عنوان میزان نشاط و ارتباط آن با عزت نفس در دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشكی لرستان بیان می كنند كه مهم ترین ابزار 
انسان برای رسیدن به پیروزی و خوشبختی عزت نفس است. 
عدم عزت نفس یا احساس حقارت در تماس با دیگران خود 
را صورت خجالت، شرمندگی، خودبینی اغراق آمیز و نیاز به 
خود نمایی و تمایل شدید به تمجید و تأكید دیگران بروز 

می دهد. آن ها به این نتیجه می رسند كه نشاط و عزت نفس 
در بین دانشجویان پایین است و الزم است در آن خصوص 
اقدامات پیش گیرانه و درمانی صورت گیرد. آن ها همچنین 
بیان می كنند كه، عزت نفس پایین از عوامل مؤثر بر كاهش 

عملكرد تحصیلی و كیفیت زندگی هستند )19(.

موادوروشها
با توجه به این كه در این پژوهش، پژوهشگر درصدد سنجش 
عزت نفس  میزان  و  معلمان  كالس  مدیریت  بین  رابطه 
دانش آموزان است بنابراین روش تحقیق توصیفی و كاربردی 
است. از طرف دیگر چون در این پژوهش از روش كمی 
و كیفی استفاده شده است، این تحقیق از نوع درهم تنیده 
از  كالس  دو  پژوهش  این  آماری  جامعه  است.  آمیخته  یا 
دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر آبدانان می باشد كه 
در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل هستند. نمونه 
این پژوهش نیز یک نمونه انتخاب شده و در دسترس )نمونه 
هدفمند( است. به اینصورت كه از میان معلمان پایه ششم 
ابتدایی، دو معلم انتخاب شده است كه یكی از آن ها در اداره 
و مدیریت كالس به دانش آموزان آزادی زیاد می دهد كه در این 
پژوهش با نام معلم استقالل گرا مشخص شده است و دیگری 
دارای معلمی است كه در اداره و مدیریت كالس از روش 
سخت گیرانه استفاده می كند كه در این پژوهش با نام معلم 
اقتدارگرا نام گذاری شده است. برای انتخاب این دو معلم، 
ابتدا با مسؤلین سازمان آموزش و پرورش آبدانان در مورد 
معلمین مورد نیاز برای انجام این پژوهش مشورت كرده و 
آن ها تعدادی معلم كه دارای این خصوصیات باشند را معرفی 
كردند. بعد از مراجعه به مدارس و رفتن سر كالس و مشاهده 
نحوه اداره كردن و تدریس معلم و همچنین سؤال از تعدادی 
از دانش آموزان در مورد نحوه مدیریت كالس توسط معلمشان 
در نهایت این دو معلم برای انجام پ ژوهش انتخاب شدند. در 
این پژوهش چهار سؤال مطرح است كه برای پاسخ گویی به 
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سؤاالت دوم و سوم از روش مشاهده مستقیم استفاده شد. 
مشاهده مستقیم یكی از روش های گردآوری اطالعات است 
كه اطالعات را بدون واسطه در اختیار محقق قرار می دهد و 
عبارت است از شناسایی، نام گذاری، مقایسه، توصیف و ثبت 
آنچه روی می دهد )20(. روش مشاهده در این پژوهش به 
این صورت است كه پژوهشگر با استفاده از پنج چک لیست، 
تقسیم قدرت و نحوه توجه معلم به دانش آموزان، روابط معلم 
با دانش آموزان، نحوه تشویق و تنبیه معلم در كالس، روابط 
دانش آموزان با هم و نیز احساس آزادی و امنیت دانش آموزان 
در كالس، طی چندین جلسه سر كالس این معلمان حضور 
یافته و به ثبت مشاهدات از رفتارهای گوناگون معلم و دانش 
دانش آموزان حاضر در كالس پرداخته است. برای پاسخ گویی 
به سؤاالت اول و چهارم از پرسش نامه محقق ساخته استفاده 
شد. و برای تعیین روایی و پایایی این پرسش نامه آن را به 
متخصصان علوم تربیتی و نیز اساتید راهنما و مشاور ارائه 
شده است. این پرسش نامه شامل بیست و دو سوال می باشد 
كه هفت سؤال ابتدایی آن شامل سؤاالت شناختی است كه 
این سؤاالت جزئی از برنامه درسی رسمی می باشند. نحوه 
طراحی این سؤاالت به این صورت بوده است كه فراوانی 
تكرار آن ها در كالس از طرف معلم نسبت به دیگر سؤاالت 
بیشتر بوده است. آن ها سؤاالتی چندگزینه ای هستند كه عالوه 
بر جوابی كه معلم به آن سؤال داده است جواب هایی مترادف 
با آن نیز ارائه شده است كه آن ها نیز درست هستند و سپس 
از دانش آموزان خواسته شده است كه به آن سؤاالت جواب 
دهند تا مشخص شود كه جواب معلم را انتخاب می كنند، یا 
جوابی كه به نظر خودشان درست است. به عبارت دیگر آیا 
می توانند مستقل از معلم جوابی كه به نظر خودشان صحیح 
است را انتخاب كنند با وابسته به معلم بوده و جواب معلم 
را انتخاب می كنند. این سؤاالت همراه با سؤاالت هشتم تا 
شانزدهم سؤال اول پژوهش را می سنجند و سؤاالت هفدهم 

تا بیست و دوم سؤال چهارم پژوهش را سنجیده اند.

روشتجزیهوتحلیلدادهها
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است كه طی 
آن داده هایی كه از طریق به كارگیری ابزارهای جمع آوری در 
نمونه های انتخابی از جامعه آماری فراهم آمده اند، خالصه، 
كدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه 
برقراری انواع تحلیل ها و ارتباطات بین این داده ها به منظور 
آزمون فرضیه ها فراهم آید )21(. این پژوهش برای پاسخ گویی 
به چهار سؤال طراحی شده است كه برای تجزیه و تحلیل 
اطالعات به دست آمده برای سواالت دوم و سوم از جدول 
استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده 
برای سؤاالت اول و چهارم هم از جدول و هم از نمودار استفاده 
شده است. برای تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده برای 
سؤاالت دوم و سوم با طبقه بندی كردن رفتارها و ویژگی های 
رفتاری معلمان و دانش آموزان كه با استفاده از مشاهده مستقیم 
در كالس به دست آمده اند، آن ها در پنج جدول ارائه شده اند. 
و برای تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده برای سؤال اول 
و چهارم كه با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته به دست 
آمده اند از جدول و نمودار برای ارائه آن ها استفاده شده است.

یافتههایتحقیق
با  بین شیوه های مدیریت کالس معلمان  آیا  اول:  سؤال 

عزت نفس دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

نمودار1- فراوانی دانش آموزان دو کالس
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ارائه یافته های حاصل از پرسش نامه و مشاهدات مستقیم با 
توجه به نمودار باال تقریبًا در هر دو كالس دانش آموزان به 
طور یكسان به سؤاالت شناختی جواب داده اند به عبارت 

دیگر متوسِط دانش آموزان در هردو كالس، جواب معلم را 
انتخاب كرده اند.

و  گرا  استقالل  سبک های  دارای  معلمان  دوم:  سؤال 
اقتدارگرا دارای چه ویژگی هایی هستند؟

با توجه به مشاهدات انجام شده از نحوه اداره كردن كالس و 
نیز نحوه برخورد معلم با دانش آموزان، ویژگی ها و خصوصیات 
رفتاری معلمان اقتدارگرا و استقالل گرا در سه چک لیسِت، 
تقسیم قدرت و نحوه توجه معلم به دانش آموزان، روابط معلم 
با دانش آموزان و نحوه تشویق و تنبیه معلم در كالس طبقه بندی 
شده كه در جداول زیر ارائه شده است. در جدول 1 تقسیم 
قدرت و نحوه توجه معلم به دانش آموزان نشان داده شده است. 
همچنان كه در این جدول مشاهده می شود، معلم اقتدارگرا در 

نمودار2- درصد پاسخ دهندگان به سؤال های شناختی پرسش نامه

  اقتدارگرامعلم   گرااستقاللمعلم 
كند، مثالً زمان پرسيدن آموزان به يك نحو نگاه ميمعلم به همه دانش

ند نفر كه زياد پايه تخته آمده بودند براي جواب داند چسؤال زماني كه 
اند جواب آمده پايه تابلو ها گفت كه بزاريد چند نفر كه كمترمعلم به آن

  دهند.

خواست آموزاني كه مورد توجه معلم بود مياز دانشزماني كه يكي 
كه پايه تابلو  پايه تابلو برود ولي جلوتر از او نوبت كسي ديگر بود

 او از معلم خواست كه او را زودتر بفرستد و معلم هم قبول كرد.برود 

آموزان پرسيد كه چه خواست امتحان بگيرد از دانشهنگامي كه معلم مي
  ي امتحان دادن حاضر هستند.زماني را برا

وقتي كه معلم گفت امروز تاريخ تدريس كنيم يا جغرافيا، 
آموزان گفت تاريخ جغرافيا ولي يكي از دانش: آموزان گفتنددانش

آموزان نظر او را تدريس كنيم و معلم بدون توجه به نظر اكثر دانش
  قبول كرد.

شوند و حتي آموزان به راحتي از جاي خود بلند ميتعدادي از دانش  رابطه داشته باشند. توانند با همآموزان به راحتي ميهمه دانش
آموزان ديگر حتي سر جاي خود روند ولي اگر دانشدر كالس راه مي

  دهد.ها تذكر ميكج بنشينند معلم به آن
زماني كه معلم به سه نفري كه در امتحان نمره خوب گرفته بودند 

ها آموزان ديگر اعتراض كردند و معلم به آنكارت آفرين داد دانش
گفت كه اگر شما هم نمره خوب بگيريد به شما هم كارت 

  دهد(تقسيم قدرت منطقي).مي

زنند توانند كه در بين سخنان معلم حرف بآمون ميتعدادي از دانش
گويد كه ها ميآموزان ديگر حرف بزنند معلم به آنولي اگر دانش

  ساكت باشند.

آموز جواب سؤال را بلد نباشد و هنگام پرسيدن سؤال اگر دانش
 اجازه آموز ديگري بخواهد جواب درست را بگويد معلم به اودانش
  آموز خودش جواب را پيدا كند.كه دانشدهد تا ايننمي

آموزان هميشه دو تا از لم براي تصحيح كردن ديكته دانشمع 
دهد انتخاب ها توجه زيادي نيز نشان ميآموزاني را كه به آندانش
  .كندمي

آموزان پرسيده شد كه چه كسي شاگرد اول كالس زماني كه از دانش
آموزان دست خود را باال كردند و خود را شاگرد اول است اكثر دانش

  .انستنددمي

آموز زرنگ كالس است زماني كه پرسيده شد كه چه كسي دانش
آموزان دست خود را بلند كردند كه اكثراً مورد توجه تعدادي از دانش

آموزان زرنگ كالس بودند اين كار معلم بودند و دو نفر كه از دانش
  را انجام ندادند.

 

جدول 1- تقسیم قدرت و نحوه توجه به معلم به دانش آموزان
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كالس به تعداد اندكی از دانش آموزان توجه می كند تا حدی 
كه بسیاری از دانش آموزان در حاشیه كالس قرار می گیرند و 
در كار كالسی كمتر مشاركت داده می شوند و این در صورتی 
است كه تعداد خاصی از دانش آموزان تقریبًا كنترل كالس را در 
دست دارند. ولی معلم استقالل گرا به همه دانش آموزان به یک 
نحو نگاه می كند و همه آن ها را در كار كالسی درگیر می كند.
جدول 2 نشان دهنده چگونگی روابط معلم با دانش آموزان 
است. همان گونه كه در این جدول دیده می شود، روابط معلم 
اقتدارگرا با دانش آموزان تحت تأثیر تقسیم قدرت در كالس 
قرار دارد به گونه ای كه معلم با دانش آموزانی كه مورد توجهش 

هستند روابط خوبی دارد ولی با بقیه دانش آموزان روابط رسمی 
و مبتنی بر انضباط خشک را دارد. ولی معلم استقالل گرا در 
روابط خود با دانش آموزان بیشتر از روابط غیر رسمی و مبتنی 

بر محبت استفاده می كند.
جدول 3 نشان دهنده نحوه استفاده معلم از تشویق و تنبیه در 
كالس است. مطابق با این جدول، معلم اقتدارگرا كمتر در 
كالس دانش آموزان را تشویق می كند و در تنبیه نیز بیشتر از 
روش هایی استفاده می كند كه باعث ترس دانش آموزان می شود 
و همین عامل باعث می شود كه دانش آموزان همیشه مترصد 
فرصت هایی باشند تا حواس معلم پرت شود و آن ها كاری كه 

  قتدارگرامعلم ا  استقالل گرامعلم 
كند، مثالً زماني ها شوخي هم ميآموزان جدي نيست و گاهي اوقات با آنمعلم هميشه با دانش

آموزان گفت كه باران است و معلم با حالت شوخي به او گفت باريد يكي از دانشكه باران مي
ي زماني كه معلم به جاي شعاع گفت تواني برو جلويش را بگير. و يا در درس رياضاگر مي

  آموزان خنديدند بدون اينكه معلم عصبانيتي نشان دهد.شجاع همه دانش

آموزي در سر جاي خود مقداري اگر دانش
  دهد. هم كج بنشيند معلم به او تذكر مي

آموزي به خاطر برنده شدن در مدرسه لوح تقدير داد زماني كه معاون مدرسه به دانش
آموزان او را تشويق كردند و معلم گفت كه معاون را هم تشويق كنيد و يكي از دانش
  او را تشويق كردند. همه و تشويق كنيد هم رو آموزان گفت كه آقاي معلمدانش

در تدريس بعضي از دروس انضباط خشك 
شود مثًال در درس رياضي هيجكدام اعمال مي
تواند كوچكترين حركتي آموزان نمياز دانش

  انجام دهند.
خواست كه نزد دوست خود در ميز ديگر برود معلم ابتدا مخالفت آموزي ميزماني كه دانش

  كند)آموزان عمل ميكرد و بعد از چند لحظه به او اجازه داد.(معلم كمتر برخالف ميل دانش
معلم اكثر اوقات جمله ساكت باش را تكرار 

  كند.يم
آموزان گفت كه چه كسي آماده است پايه تابلو بيايد يكي از كه معلم به دانشزماني 
  آموزان بلند شد و گفت كه من آماده نيستم پايه تابلو بيايم.دانش

معلم به صورت خصوصي با تعدادي از 
  كند.آموزان صحبت ميدانش

 

جدول 2- روابط معلم با دانش آموزان

  قتدارگرامعلم ا  استقالل گرامعلم 
  .شودزود عصباني مي  مي شود.دير عصباني 

  .بيرون كردن دانش آموزان از كالس  .دانش آموزان را در سكوي جلوي كالس نشاندن
  .آموزاندادن نمره منفي به دانش  .انضباط را يادداشت كندآموزان بيه كالس تا اسامي دانشخواستن از نمايند

آموزاني كه در امتحان نمره خوب كسب كرده هاي آفرين به دانشكارتدادن 
  .باشند

  .آموزانكم كردن نمره انضباط از دانش

آموزي را كه خوب جواب داده است را آموزان تا دانشخواستن از دانش
  .تشويق كردن

اند به سرجاي آموزاني كه از جاي خود بلند شدههل دادن دانش
  .خود

  .آموزانداد زدن سر دانش  تذكر با لحن ماليم به دانش آموز خاطي
  .آموزان شلوغ را دير فرستادن به منزلدر ساعات آخر دانش  .گفتن كلمه آفرين و احسنت به دانش آموزي كه خوب جواب داده باشد

 

جدول 3- نحوه استفاده معلم از تنبیه و تشویق
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می خواهند انجام دهند. ولی در مورد معلم استقالل گرا، می توان 
به طور قطع بیان كرد كه او كمتر از روش تنبیه در كالس استفاده 
می كند و تا می تواند از آن اجتناب می كند و زمانی هم كه از 
آن استفاده می كند به علت روابط خوب دانش آموزان با معلم، 

دانش آموزان كمتر ناراحت می شوند.

سؤال سوم: دانش آموزانی که در کالس های با دو سبک 
فوق حضور دارند دارای چه و ویژگی ها و خصوصیات 

رفتاری هستند؟
با  با توجه به مشاهدات انجام شده در كالس های معلمان 
دوسبک استقالل گرا و اقتدارگرا رفتارهای دانش آموزان این دو 
كالس در دو چک لیسِت احساس آزادی و امنیت دانش آموزان 
در كالس و چگونگی روابط دانش آموزان با هم، طبقه بندی 
نشان   4 است. جدول  ارائه گردیده  زیر  در  كه  است  شده 
دهنده احساس آزادی و امنیت دانش آموزان در كالس است. 
همان گونه كه در این جدول مشاهده می شود، دانش آموزان 
معلم استقالل گرا بدون ترس از این كه معلم آن ها را تنبیه كند 
از جای خود بلند می شوند و پیش دوستان خود در میزهای 
دیگر می روند و نیز برای انجام دادن اكثر كارهای خود را 

بدون اجازه گرفتن از معلم انجام می دهند. ولی در كالس 
معلم اقتدارگرا، دانش آموزان برای انجام دادن اكثر كارهای 
خود مانند صحبت كردن با بغل دستی خود، رفتن نزد دوستان 

خود در میزهای دیگر و... از معلم اجازه می گیرند.
نشان  را  هم  با  دانش آموزان  روابط  چگونگی   5 جدول 
می دهد. همان گونه كه در این جدول مشاهده می شود، روابط 
دانش آموزان در كالس معلم استقالل گرا بسیار مطلوب و 
خوب است به گونه ای كه برای آن ها فرقی نمی كند كه سر كدام 
میز و پیش كدام دانش آموز بنشینند، عالوه براین دانش آموزان 
مشكالت درسی همدیگر را برطرف می كنند. ولی در كالس 
معلم اقتدارگرا دانش آموزان روابط نامطلوبی با هم دارند به 
گونه ای كه با كوچک ترین مشكل از هم كالسی خود نزد معلم 
شكایت می كنند و یا دانش آموزانی را كه نمره پایین می گیرند 

را مسخره می كنند.

سؤال چهارم: میزان مقبولیت هر یک از دو سبک باال از 
نظر دانش آموزان چه اندازه است؟

همان گونه كه در نمودار زیر مشاهده می شود میزان مقبولیت 
باال و  بسیار  از نظر دانش آموزان در حد  استقالل گرا  معلم 

  قتدارگرامعلم ا  گرااستقاللمعلم 
آموزان براي انجام كارهاي خود كمتر از معلم دانش

شوند از گيرند، مثالً زماني كه وارد كالس مياجازه مي
  گيرند .معلم اجازه نمي

  گيرند.آموزان در اكثر موارد از معلم خود اجازه ميدانش

نزد دوست  تواند از جاي خود بلند شوند بهها ميآن
  .خود در ميز ديگر بروند

ها مترصد هستند كه توانند به راحتي نزد دوست خود بروند و گاهي اوقات آنها نميآن
ها را ببيند براي نها پيش دوست خود بروند چون اگر معلم آمعلم حواسش نباشد و آن

  گذارد.ها منفي ميآن
  گويد كه ساكت باشند.ها مياگر با بغل دستي خود صحبت كنند معلم به آن  زنند.ميها به راحتي با بغل دستي خود حرف آن

آموزان هرآنچه كه در اگر معلم سؤالي بپرسد دانش
 .كنند حتي اگر درست هم نباشد.ذهن دارند را بيان مي

هاي درست آن سؤال را آموزي يكي از جوابزماني كه معلم سؤالي را پرسيد دانش
آموز جواب خود را نوشت ولي وقتي كه معلم جواب ديگري را پايه تابلو نوشت دانش

  كه درست نيز بود پاك كرد و جواب معلم را نوشت.
آموزان استرس و اضطراب هنگام رفتن پاي تابلو دانش

  ندارند.
ود پايه تابلو رفته بود آموزان زرنگ كالس بآموزان كه از دانشزماني كه يكي از دانش

  ها را به درستي بيان كند.توانست جواباز بس استرس و اضطراب داشت كه نمي
 

جدول 4- احساس آزادی و امنیت دانش آموزان در کالس
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نعمت اله ناصرزاده و سعید شیخی 17بررسی مدیریت كالس معلمان در مدارس به عنوان جزئی از برنامه درسی پنهان و ارتباط آن با...

مطلوبی قرار دارد ولی میزان مقبولیت معلم استبدادی از نظر 
دانش آموزان در حد متوسط می باشد و تقریبًا معلم استبدادی 

در نزد نیمی از دانش آموزان از مقبولیت برخوردار نیست.

بحثونتیجهگیری
هم چنان  كه در نمودار 1 مشاهده می شود درصد جواب گویی 
دانش آموزان هردو كالس به سؤال های شناختی مساوی است و 
دانش آموزان بیشتر جوابی را كه معلم بیان كرده بود را انتخاب 
كرده اند. كه این موضوع نشان دهنده وابستگی دانش آموزان دو 
كالس به معلم خود می باشد. از طرف دیگر دانش آموزان معلم 
اقتدارگرا برای این كه تأیید معلم را به دست بیاورند برخالف 

نظر معلم حرف نمی زنند، آن ها به خاطر عدم احساس امنیت 
و آزادی در تمام مدت كالس در جای خود می نشینند، آن ها 
از این كه اشتباهات معلم را به او می گویند ترس دارند، به 
اعتقاد تعدادی از دانش آموزان تنبیه و تشویق معلم و همچنین 
نحوه نمره دهی معلم در كالس درست و به جا نیست و معلم 
در این كار پارتی بازی می كند و به كسانی كه در كالس های 
خصوصی او شركت می كنند نمره بیشتری می دهد، اكثر آن ها 
اگر سؤالی در ذهن داشته باشند می توانند آن را از معلم خود 
بپرسند هرچند كه تعدادی نیز نمی توانند این كار را انجام دهند. 
به نظر می رسد كه معلم در اداره كالس تعدادی از دانش آموزان 
را به حاشیه رانده است به گونه ای كه آن ها اكثراً از معلم خود 
ناراضی بوده  و فكر می كنند كه معلم دانش آموزان دیگر را 
بیشتر از آن ها دوست دارد و به آن ها توجه می كند، معلم بیشتر 
آن ها را با نام خانوادگی صدا می كند كه خود نشان دهنده عدم 
صمیمیت میان معلم و شاگردان است. گود و برافی، معتقدند 
كه آگاهی، توجه وهوشیاری معلم نسبت به كل كالس، به 
كارگیری عالمات مشخص و تعریف شده به منظور جلب 
توجه همه دانش آموزان، نگهداری فعالیت های كالسی در یک 
حالت زنده، فعال و شاداب و ایجاد تنوع در فعالیت های كالسی 

  قتدارگرامعلم ا  م استقالل گرامعل
گويد كه جاي خود را عوض آموزي ميزماني كه معلم به دانش

ها بدون اينكه تفاوتي بين جاي خود و جايي كه قرار است كنند آن
  كنند.بنشينند ببينند جاي خود را عوض مي

آموزي گفت كه جاي خود را عوض كند آن زماني كه معلم به دانش
وز حاضر نبود كه اين كار را انجام دهد و با اجبار معلم مجبور شد آمدانش

  جاي خود را عوض كند.
آموزان زرنگ كالس نمره پاييني گرفته بود زماني كه يگي از دانش

  دادند.آموزان ديگر به او دلداري ميدانش
آموزي را كه نمره پاييني گرفته گرفت دانشآموزي نمره باال مياگر دانش

  كرد.بود را مسخره مي
آموزان اكثراً با هم رابطه داشتند و در برابر هم تمام دانش

  كرند.گيري نميجبهه
هاي چند نفري باهم رابطه داشتند و آموزان به صورت گروهدانش
  هاي مختلفي در كالس وجود داشت.قطب

ها را اذيت شان آنآموزان كمتر و در مواقعي كه بغل دستيدانش
  كردند.كرد به معلم شكايت ميمي

كردند، مثالً در يك پديده نادر زماني در بيشتر مواقع به معلم شكايت مي 
گفت، لب ميقدستيش در درس ديكته تآموزان براي بغلكه يكي از دانش

  گويد.او به معلم گفت كه اين دارد براي من مي
ها داده شد تا پر كنند بدون ترس از ها با آنزماني كه پرسش نامه

ها ببيند و به معلم گزارش دهد شان جواب آناينكه بغل دستي
  ها را پر كردندپرسش نامه

آموزان حاضر نبودند كه در كنار همديگر پرسش نامه را پر كنند و دانش
  كردندجاهاي خود را عوض مي

 

جدول 5- روابط دانش آموزان با هم

نمودار3- درصد مقبولیت معلمین استقالل گرا و استبدادی از نظر دانش آموزان
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در كنترل دانش آموزان مؤثراست.از طرف دیگر دانش آموزان 
به معلم استقالل گرا به راحتی می توانند برخالف نظر معلم 
نظر خود را بگویند، تقریبًا دانش آموزان به طور یكسان مورد 
توجه معلم هستند، معلم بیشتر دانش آموزان را با نام كوچک 
صدا می كند او از نام خانوادگی و هر دو نام دانش آموزان هم 

استفاده می كند )22(.
چشم  به  زیادی  قدرت  تقسیم  اقتدارگرا  معلم  كالس  در 
می خورد به گونه ای كه تعدادی زیادی از دانش آموزان در 
حاشیه كالس قرار دارند ولی تعداد اندكی از دانش آموزان 
هركاری كه می خواهند به راحتی انجام می دهند و به راحتی 
از جای خود بلند شده و در كالس راه می روند و تقریبًا كنترل 
كالس را در دست دارند و این در حالی است كه معلم اجازه 
این كه دانش آموزان دیگر از جای خود بلند بشوند را نمی دهد؛ 
همیشه دو نفر از دانش آموزان را كه مورد توجه او هستند را 
برای تصحیح كردن دیكته دانش آموزان انتخاب می كند و این 
در حالی است كه دانش آموزان دیگر نیز دوست دارند كه 
در تصحیح كردن دیكته ها به معلم كمک كنند. عریضی، در 
پژوهش خود به این نتیجه دست پیدا كرده اند كه، حمایت از 
استقالل دانش آموزان، بعد از اشتیاق معلمان، بیشترین تأثیر 
را بر انگیزش درونی دانش آموزان دارد )13(. كارل ونینگ، 
نیز در پژوهشی كه انجام داده است بیان می كند كه هر چه 
كنترل در مدیریت كالس پر رنگ تر و در مقابل تعامل معلم و 
دانش آموزان كاهش یابد دانش آموزان، كم تجربه، بی مسؤلیت 
و در تعامالت اجتماعی بی اثر و قدری غیر فعال می شوند. این 
در حالی است كه در كالس معلم استقالل گرا تقسیم قدرتی 
وجود ندارد؛ معلم استقالل گرا به همه دانش آموزان به یک نحو 
نگاه می كند؛ روابط خوب و صمیمی بین او و دانش آموزانش 
وجود دارد؛ او به ندرت عصبانی می شود؛ به طور یكسان سعی 
می كند كه از همه دانش آموزان سؤال پرسیده شود و همه در 
كار كالسی مشاركت داده شوند؛ در كالس او همه دانش آموزان 
عزت نفساین كه خود را شاگرد اول و زرنگ كالس بدانند را 

دارند. معلم در تدریس دروس با دانش آموزان همیشه جدی 
نیست و گاهی اوقات از شوخی نیز استفاده می كند )23(.

عالی و یزدی، در اداره و مدیریت كالس به دو سبک تعاملی 
و مداخله گرا اشاره می كنند. در سبک تعاملی معلم مسائل 
كالس را از طریق مذاكره و استدالل منطقی با دانش آموزان حل 
می كند و سعی در كمک به دانش آموزان در پذیرش مسؤلیت 
رفتار، یادگیری و رشد خود دارد و در چنین كالسی كنترل 
و انضباط در یک فرآیندی تعاملی بین معلم و دانش آموزان 
به وجود می آید و دانش آموزان در برنامه ریزی و سازمان دهی 
كالس سهیم هستند، معلم به دانش آموزان فرصت می دهد تا 
بر عملكرد خویش نظارت كنند و درباره رفتارشان قضاوت 
ایجاد  از:  عبارت اند  چنین جوی  دستاوردهای   .)24( كنند 
فرصت بیشتر برای تعامل مفید و سازنده در بین دانش آموزان 
كالس، افزایش تعامالت منطقی بین معلم و دانش آموزان و 
ترغیب آن ها به استدالل منطقی و توجیه عقاید خود و پذیرش 
مسؤلیت در یادگیری و رفتار در كالس است )25(. دانش آموزان 
معلم اقتدارگرا برای انجام بیشتر كارهای خود از معلم اجازه 
می گیرند، هنگام رفتن پای تابلو استرس و اضطراب زیادی دارند 
كه حتی دانش آموزان زرنگ كالس نیز از این موضوع مستثنی 
نیستند، آن ها مترصد فرصتی هستند كه حواس معلم پرت شود 
و با بغل دستی خود صحبت كنند، آن ها از دانش آموزان دیگر نزد 
معلم شكایت می كنند كه ممكن است این كار برای كسب تأیید 
معلم  باشد؛ دانش آموزی را كه نمره پایینی گرفته  باشد را مسخره 
می كنند، دوست ندارند كه نمره های خود را به دانش آموزان 
دیگر نشان دهند، اشتباهات دانش آموزان دیگر را به صورت 
مستمر اصالح می كنند، حاضر نیستند زمانی كه معلم به آن ها 
می گوید كه جای خود را با دانش آموز دیگری عوض كنند این 
كار را انجام دهند. ولی دانش آموزان معلم استقالل گرا برای 
انجام كارهای خود كمتر از معلم اجازه می گیرند، هنگام رفتن 
پایه تابلو استرس و اضطراب ندارند، زمانی كه معلم به آن ها 
بگوید جای خود را عوض كنند به راحتی این كار را می كنند 
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بدون این كه با بغل دستی خود مشكلی داشته باشند، آن ها به 
راحتی از جای خود بلند می شوند و نزد دوست خود در سر میز 
دیگر می روند. از نظر دانش آموزان، مقبولیت معلم اقتدارگرا در 
حد خوب و مطلوبی نیست و تقریبًا نیمی از دانش آموزان نحوه 
اداره كالس او را قبول ندارند و این را می تواند به دالیلی مانند 
عدم توجه به همه دانش آموزان به طور یكسان، انضباط خشک 
در كالس، كم كردن نمره انضباط كه برای دانش آموزان بسیار 
مهم است و… دانست. ولی میزان مقبولیت معلم استقالل گرا 
از نظر دانش آموزان در حد بسیار مطلوبی قرار دارد كه دالیل 
این امر را در توجه به همه دانش آموزان، دادن آزادی و آزاد 
گذاشتن دانش آموزان در كالس، عدم استفاده بیش از حد از 
تنبیه و… دانست. باید این نكته را متذكر شد كه دانش آموزان 
در دوران ابتدایی بیش از آن كه دانش و اطالعات معلم برای 
آن ها مالك باشد رفتار و اخالق او در برخورد با دانش آموزان 
مهم است. اگر معلم در اداره كالس با همه دانش آموزان به 

طور عادالنه برخورد كند و تبعیضی را بین آن ها به هر دلیلی 
قائل نشود دانش آموزان او را دوست دارند، آن ها معلم خود 
را دوست دارند و از او الگو گرفته و عدالت را می آموزند، در 
آینده نیز در جامعه آن را اجرا می كنند. افروز، بیان می كند كه، 
شاگرداِن معلِم محبوب، در زندگی فردی و حیات اجتماعی 
خویش، هم چون معلمان محبوب خود در طریق مستقیم گام 
برمی دارند. ولی اگر معلم موارد باال را رعایت نكند و بین 
دانش آموزان تبعیض قائل شود و مسائل بیرون از كالس را در 
محیط كالس دخالت دهد مانند دوستی با والدین دانش آموزان، 
مسائل خانوادگی و وضعیت اقتصادی دانش آموزان، او در بین 
دانش آموزان از محبوبیت زیادی برخوردار نخواهد شد چرا 
كه دانش آموزان همه این ها را می فهمند و نه تنها از معلم خود 
بلكه حتی از همكالسی های خود نیز تنفر پیدا می كنند. این 
نكته را باید بیان كرد كه این شاگردان متوسط هستند كه جهان 

را تغییر داده اند و نه شاگردان زرنگ و برتر )26(.
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The Relationship Between Style of Class Management as part 
of Hidden Curriculum and self Esteem of Girls  
Students in sixth Elementary grade Abdanan

*Naserzadeh N1, Sheikhi S2

Abstract:

purpose of the present study is considering the class management of teachers at schools in the name of 

a hidden Curriculum program part and Relationshipself Esteemgirls at the six Grade of elementary course 

in abdanan. The researching method is mix method and the statistical communication is student girl of 

stage 6 elementary course in abdanan that studying at 1393-1394 educational year. And the simple is an 

available one (destination simple), consist of tow classes which in one the teacher uses the authoritatively 

teaching manner and another independently one. The measurement tool is the direct observation and the 

questionnaire researcher maker. We use the view of education sciences specialists to warranting the validity 

and permanency. Data analyzing show that the authoritative teacher could control most student, and there is 

much power division in his class. The low numbers of student are beening confirmed and they have low self 

esteemas even the clever ones get worry when answering the questions. But in the class with independently 

teacher, he fined the students in a same place and pay attention to all of them. Even the low level students 

not to be worry when answering the questions. The students have a friendship relationship with each other 

and with the teacher. And the teacher uses less from punishment and more from encouraging.

Keywords: curriculum development, hiddencurriculum, class management, selef esteem
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