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 خالصه             

 

طور ضمنی  وبه برنامه درسی پنهان به بررسی ارزش ها وتمایالت ،هنجارها وطرز تلقی هایی می پردازد که مستقل ازمواد شناختی است واز طریق فرهنگ مدرسه

مقاله بررسی تاثیرات برنامه درسی پنهان بریادگیری وعملکرد دانش آموزان می باشد.دراین مقاله ازروش توصیفی هدف این به دانش آموزان منتقل می شود.

نامه ی ریادگیری تنها ازطریق بعد رسمی صورت نمی گیرد بلکه بسیاری ازیادگیری های افراد درمحیط های آموزشی ازطریق ب وتحلیلی بهره گرفته شده است.

اگر درمحیط آموزشی توجه بیشتری به برنامه ی درسی پنهان داشته باشند قطعا نتایج بهتری دراآموزش می توان ازمتربیان به دست  .گیرد درسی پنهان صورت می

 آورد.

 

 کلمات کلیدی:برنامه درسی پنهان، یادگیری، عملکرد.

 

 فرآیندها، سایر انندهم .گردد می منجر دایمی بیش و کم رفتار تغییر به که است روانی فرآیندهای مهمترین از یکی یادگیری تردید بدون: مقدمه

 برنامه . وردآ می دنبال به افراد برای را گوناگونی تعامالت،تغییرات این شدت و نوع که تعاملند حال در ومتغیرهایی عوامل نیز یادگیری در

 موزشیآ های اتفاق همه تا آمده بر درصدد و کرده پیدا چندگانه کارکردهای که است شده گرفته نظر در ظرفیتی و ظرف منزله به درسی،

 مسیری خواهد می فرایند، یك منزله به درسی برنامه.  دهد جای خود در را آموزشی مقاصد و انتظارات شدن عملی کل ش و پنهان و آشکار

 فرآیند براین تأثیرگذار عوامل مهمترین از یکی(.9 : 7831 اسکندری،) دهد پیوند هم به را آموزش و یادگیری جریان پایان و آغاز که باشد

هررشته علمی دارای یك ساختار مفهومی است برنامه ریزی درسی یکی ازسرمایه های مفهومی برنامه ی درسی .است پنهان درسی وجودبرنامه

رسه به تربیت، تدریس وآموزش مدشاید مهم ترین اثربرنامه ی درسی پنهان دراین نهفته است که پژوهشگران رابه مشاهده تعلیم وپنهان است.

 می رادرس نا معلمی هیچ ونه شده نوشته درجایی نه پنهان درسی برنامه.خواند می فرا آشکارگردد، تنی که باید تفسیریا معانی پنهانمنزله م

 ستا پنهان درسی ی ،برنامه درمدرسه آموزان دانش دررفتارانضباطی مهم بسیار های ازمولفه یکی تردید بدون(.88:7833پور،غفاری، تقی)دهد

 نگرشو ومهارتها وسیاسی تاریخی،اقتصادی علمی،اجتماعی، دانش باانواع پنهان درسی برنامه ویژه وبه درسی های برنامه ازطریق آموزان دانش.
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 قانون ،رعایت ،برابری عمومی نفع به پذیری،توجه ومسئولیت ،تعهد پرستی وطن صدر،همدردی، ،سعه ،صداقت احترام همچون مختلفی های

 شود. می آشنا وغیره ومقررات

 بانی نظری وپیشینهم              

موزشی آ(،دردایره المعارف برنامه درسی،برنامه درسی پنهان راچنین تعریف می کند:))برنامه ی درسی پنهان به عملکردها ونتایج 7997واالنس )

درسی یا سیاست های اموزش وپرورش ،بخش حتمی وموثر تجربه تحصیلی اطالق می شود که باوجود آشکارنبودن دررهنمودهای برنامه 

ار مربوط به برنامه درسی پنهان به ارزش ها ،تمایالت ،هنجارها ،طرزتلقی ها ومهارتهایی پرداخته اندکه دانش آموزان آن ها رامستقل آثبیشتراست.

ری ویژه ای درمطالعات مربوط به برنامه ریزی درسی داشته ازمواد درسی می آموزند.درچند دهه اخیربرنامه ی درسی پنهان نقش محو

(معتقداست که:))دانش آموزان برنامه درسی پنهان رااز طریق مشاهده عملکرد ساخت اجتماعی کالس 7993دری بین )(.7818است)قورچیان ،

 درسی برنامه -7: دهد می ارائه را پنهان درسی نامهبر مفهوم از مهم بعد سه  االنس و الیزابت درس وشیوه بهره گیری معلم ازاقتدار می آموزند.

 امهبرن سازماندهی کلی الگوی درس، کالس ساختار شاگرد، و معلم تعامل واحد. شود می مربوط ای مدرسه آموزش زمینه و بافت به پنهان

 را عمل فرایندهای از شماری تواند می پنهان درسی برنامه-2.دارد بعداشاره این به اجتماعی ارزشی نظام شده کوچك مدل منزله به آموزشی

 قهطب و ساختار نگهداری و حفظ شدن، ها،اجتماعی ارزش اکتساب فرایندهای.  است اعمال قابل مدرسه طریق از یا درمدرسه که کند ایجاد

 را آن عمق و بودن پنهان سوی و سمت از متفاوتی درجات سویی از هم پنهان درسی برنامه -8.گیرند می قرار بعد دراین اقتصادی و اجتماعی

 کنش از رخاستهب که عمیق و تنیده هم در نتایج تا برنامه در ناخواسته و اتفاقی امر یك از ای دامنه در سو دیگر از هم و باشد داشته بر در تواند می

 .گیرد می قرار است، تربیت و تعلیم اجتماعی و تاریخی

 ضرورتی پنهان؛ درسی برنامه به توجه عنوان با خود دکتری نامه پایان در(  7831)  رضوانی سعیدی :زمینه این در گرفته صورت تحقیقات ازجمله

 نی،دی آموزش پژوهشگران و مؤلفان که دارد این از نشان دینی آموزشهای حوزه که داد اننش دینی های آموزش ارزشی اهداف تحقق در آشکار

 سالمیا انقالب از بعد سالیان در آنچه دلیل همین به.  اند نداشته آن ارزشی اهداف و دینی آموزش در پنهان درسی برنامه نقش به چندانی توجه

 رسیدهن خود اهداف به ولی است شده انجام...  و عربی و قرآن دینی، کتب حجم دینی،افزایش آموزش ساعات حجم افزایش نظیر، تالشهایی در

 روحیه مدرسه؛ ضمنی یادگیریهای در پژوهشی: پنهان درسی برنامه عنوان با درتحقیقی(  7839)  احمدی علی و عبداللهی علوی، حداد .است

 درسی هایکتاب خواندن تنها آن ی وظیفه که آموزند می ضمنی ورط به ها مدرسه آموزشهای طی آموزان دانش.به نتایجی دست یافته اندکه علمی

 بنابراین شدند؛ یم رو هروب دیگران و مدرسه اولیای تحقیر و تنبیه با صورت غیراین در باالست های نمره گرفتن و شده تعیین پیش از مطالب با

 ارزش بررسی عنوان با(7991)کاروالو درپژوهش . است نمره درسی، مطالب و ها روش نیز و یادگیری فرایند در آموزان دانش ارزشیابی پایه

 پنهان یدرس برنامه ازطریق ارزشی بازآفرینی یك که یافت دست نتایج این به گرفت صورت گروهی پنهان درسی ی دربرنامه موجود های

 اخودآگاهن طور به بلکه بخشند، می راتداومآن  آموزان دانش فقط نه که است یاغیرارزشی منفی های ارزش به نسبت آن گرایش که وجوددارد

(درپژوهشی باعنوان))زندگی وباورها:تاثیراتی که 7991رومانوسکی ).است شده انجام ارزشمندی کارهای. دهد می راپرورش آن کادرمدرسه

 ی برنامه ی درسی تاریخ آمریکا راشکل می دهد((به بررسی این مساله پرداخته است که چگونه دیدگاه های فردی معلمان وعقاید ان ها به منزله

ان تایج تحقیقات انجام شده عبارتند ازمعلمان انتقال دهندگاساس فعالیت کالسی وتصمیم گیری درفرآیند برنامه ریزی درسی عمل می کند.ن

 منفعل دانش تاریخ نیستند.آن ها تجارب،باورها ،نگرش ها وجهان بینی خودرا به کالس درس می آورند.
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 یافته ها

گیرد،اگر ه قراربباتوجه به بررسی های صورت گرفته برنامه ی درسی پنهان یکی ازابعاد برنامه ی درسی است که باید مورد توج

مربیان تاکید بیشتری بربرنامه ی درسی پنهان داشته باشند قاعدتا بیشتر متربی رادرک خواهند کرد وبیش ازگذشته بررفتار خود دقت 

خواهندکرد،ریشه ی بسیاری ازمشکالت را می توان در نادیده گرفتن همین برنامه ی درسی پنهان دانست .با درنظرگرفتن برنامه ی 

نهان می توانیم به عالقه ویادگیری وعملکرد دانش آموزان واینکه بیش ازگذشته که توجه زیادی به برنامه ی درسی پنهان درسی پ

 نبود به دانش آموزان کمك کنیم.

 

 نتیجه گیری

ریشه ی بسیاری ازمشکالت موجود درمدارس بدلیل نادیده گرفتن برنامه ی درسی پنهان می باشد.بسیاری ازمسائل اجتماعی وتربیتی و...را می 

ن آتوان دربرنامه ی درسی پنهان جستجو کرد.چه بسا عوامل بی انضباطی وافت تحصیلی متربیان بدلیل عواملی هست که مربیان ومدیران و...به 

ندارند مثال عوامل وساختار فیزیکی مدرسه ،یا دیدگاه یك معلم می تواند بردانش آموز اثر داشته باشد وبرعملکرد دانش آموزان اثرات توجه 

ازآنجا که ساختار مراکزآموزشی بصورت متمرکز است ،معموال معلمان تاکید برحفظ طوطی وار مطالب دارند که فقط مثبت ومنفی می گذارد.

را پر ازاطال عاتی که ممکن است با عالیق دانش آموزان توجه نداشته باشند پرمی کنند، ومعلم عامل مهمی چون برنامه ی  ذهن دانش آموز

انی مدرسی پنهان را نادیده می گیرد،درحالی که ریشه ی بسیاری ازمسائل را باید دربرنامه ی درسی پنهان جستجو کرد.در برنامه ی درسی پنهان ز

رفتار دانش آموزان را که عامل مخل یادگیری وعملکرد یادگیری آن هاست را شناسایی کردیم بهتر می توانیم برنامه ریزی که عوامل حاکم بر

ان ازاین رو پیشنهاد می شود که تعامل معلم با دانش اموزوزان وعملکرد آنان برنامه ریزی کنیم.آمکنیم که چگونه برای افزایش یادگیری دانش 

 ازفضای سنتی آموزش  تاحدی فاصله گرفته شود.بیشتر صورت بگیرد و
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 این زا استفاده برای راهبردهایی ارایه و متوسطه دوره اسالمی بینش درس در پنهان درسی برنامه تبیین(.  7831)  نی،محمود رضوا عیدی 

 .معلم یتترب دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده درسی، ریزی برنامه دکتری نامه پایان.  دینی اثربخش آموزش در برنامه

 مورد مدرسه؛ ضمنی دریادگیرهای پژوهشی: پنهان درسی برنامه(  7839. )  علی امید احمدی، احمد؛ عبداللهی، رودابه؛ علوی، حداد  :

 .91 مسلسل شماره 7839 تابستان ،2 شماره سوم،. و بیست سال.  وتربیت تعلیم فصلنامه.  علمی روحیه
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