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 درسي ريزي برنامه در پژوهش
 (73پیاپی) 01 شماره دوم، دوره هم،د سال

 39ـ  39، صفحات 0731تابستان

 برنامه شناخت برای دیگر ای فرانظریه سوی به

 پنهان درسی
 

 باوفا داوود ،*موحد صفايي سعيد
  ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه علمی، هیأت عضو0
 نور پیام دانشگاه فارسی، زبان آموزش ارشد كارشناس1
 

 چکيده
 برنامه رشته مفهومی های سرمایه از یکی باید را پنهان درسی برنامه

 نگاه تا است شده سبب مفهوم این طرح. آورد شمار به درسی

 پدیده یافته، کاهش درسی برنامه پدیده به نسبت نگرانه سطحی

 قرار مدنظر نیز اجرا سطح در بلکه طراحی، بعد در صرفاً نه مذکور

 در بار نخستین مفهوم این چه اگر. شود رصد آن های پویایی گرفته،

 در اما گرفت، قرار استفاده مورد جکسون فیلیپ توسط 8691 سال

 برنامه حوزه پردازان نظریه توجه مورد بسیار گذشته دهه چند طی

 بررسی مورد را آن خاصی زاویه از یک هر و است گرفته قرار درسی

 در کتاب و مقاله هزاران از بیش امروز تا که ای گونه به اند، داده قرار

 ها نظریه و ها دیدگاه تنوع این. است درآمده تحریر رشته به آن مورد

 از و شده پنهان درسی برنامه مفهوم تئوریک غنای باعث سو یک از

 نموده مشکل افراد از بسیاری برای را آن درک و شناخت دیگر سوی

 پژوهشی پیشینه بررسی با تا است شده سعی مقاله این در. است

 نگاهی با آن گوناگون سطوح و ابعاد چیستی، مفهوم این به مربوط

 های پژوهش و آثار منظور، بدین. گیرد قرار بررسی مورد نگرانه کل

 بررسی مورد پنهان درسی برنامه حوزه در خارجی و داخلی معتبر

 ای فرانظریه ذیل های پرسش اساس بر و( مضمون تحلیل) گرفته قرار

 ماهیت: است شده ارائه کدام هر مشترک های ویژگی به توجه با

 این است؟ کدام برنامه این کارکردهای چیست؟ پنهان درسی برنامه

 پنهان تربیت و تعلیم حوزه کنشگران از یک کدام دید از برنامه

 این پیامدهای مؤثرند؟ برنامه این گیری شکل بر عواملی چه است؟

 به است؟ تاثیرگذار سطوحی چه در برنامه این و است؟ کدام برنامه

 برنامه پیرامون شده مطرح های دیدگاه و ها نظریه نگارنده، نظر

: داد جای مختلف طبقه یا دسته 9 در توان می را پنهان درسی

 ابعادی، های نظریه کارکردی، های نظریه ماهیتی، های نظریه

.سطوحی های نظریه پیامدی، های نظریه عاملی، های نظریه

 های نظریه پنهان، درسی برنامه درسی، برنامه :کلیدی واژگان

پنهان درسی برنامه

 

  

  موحد صفایی سعیدنویسنده مسؤول:  *

 13/81/68پذیرش:    18/3/68 وصول:
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 مقدمه
 یکی( ) پنهان درسی برنامه چه اگر

 جمله از و است درسی برنامه رشته مولود ارجمند مفاهیم از

 شمار به آن( ) مفهومی های سرمایه

 آن چیستی و ماهیت اما ،(8311 محمدی، مهر) آید می

 را نزاع این اصلی دلیل شاید. است بوده نزاع محل همواره

 دیگر سوی از و درسی برنامه واژه خود بودن مبهم در بتوان

( 8311 اسکندری،) برخی. کرد جستجو آن پنهان واژه در

 شده، بیان اهداف دارای باید برنامه که معتقدند

 همین به. باشد مشخص پایانی و آغاز صریح، های استراتژی

 پیش از و شده کسب تجربیات به برنامه لفظ اطالق دلیل،

 فراموش نباید اما. است نادرست امری فراگیران شده تعیین

 به صرفاً رشته این تاریخ طول در درسی برنامه واژه که کرد

 در و نبوده مطرح هدفمند و مکتوب سند یک عنوان

 آن هر به ،() گرایی پیشرفت فلسفه چارچوب

 در حضور دلیل به فراگیران که است شده می اطالق چیزی

 . یابند می دست بدان آموزشی محیط

( ) «جکسون فیلیپ» بار نخستین

 کالس در زندگی» کتاب در را پنهان درسی برنامه مفهوم

) کرد مطرح( ) «درس

 از را پنهان درسی برنامه شاگردان که بود معتقد وی(. 

 عناصر شامل که مدرسه آکادمیک غیر های جنبه طریق

. آموزند می درس کالس در است تشویق و جمعیت قدرت،

 قدرت بودن دارا به عنایت با را هنجارهایی شاگردان واقع در

. گیرند می فرا تشویق نظام و کالس جمعیت از معلم،

 پنهان درسی برنامه را شده آموخته هنجارهای این جکسون

 مانند زیادی اندیشمندان نیز جکسون از پس. خواند می

) ژیرو هنری ،() اپل مایکل

 ماهیت و ابعاد تبیین به ،() آیزنر ،(

 . پرداختند مفهوم این

 از متفاوت برداشت سه( ) بوشامپ

 آن ذکر ما عقیده به که است کرده شناسایی را درسی برنامه

 پنهان درسی برنامه بهتر فهم در تواند می نوشتار این در

 .باشد سودمند بسیار

 در: مطالعاتی حوزه یک عنوان به درسی برنامه( الف

 ساختار مطالعاتی، حوزه یک عنوان به درسی برنامه از بحث

 قرار بحث مورد تخصصی رشته این قلمروهای و موضوعی

 علمی یا تخصصی ای حوزه عنوان به درسی برنامه. گیرد می

 متخصصان که است مختلفی ابعاد و اجزا موضوعات، شامل

 عنوان به درسی برنامه از بحث در. اند برشمرده درسی برنامه

 های برنامه پیرامون دانش پیشبرد مطالعاتی، حوزه یک

. گیرد می قرار نظر مد درسی برنامه های سیستم و درسی

 مشهور نظران صاحب جمله از( ) شوبرت

 عنوان به درسی برنامه مفهوم تلقی با که است درسی برنامه

 یک چارچوب در را آن ثغور و حدود مطالعاتی، حوزه یک

 برنامه پردازی نظریه: داند می ذیل شرح به دانشگاهی رشته

 درسی، ریزی برنامه درسی، برنامه نگاری تاریخ درسی،

 در تغییر درسی، برنامه ارزشیابی درسی، برنامه طراحی

 .درسی برنامه در پژوهش درسی، برنامه

 حوزه یک عنوان به درسی برنامه تلقی نگارنده نظر به

 :سازد می برجسته اینجا در را مهم نکته دو مطالعاتی

 «درسی ریزی برنامه» عنوان با ای رشته اینکه نخست ـ

 تنها درسی ریزی برنامه امروزه و است مرده که هاست سال

 .است درسی برنامه رشته محورهای از یکی

 علم پژوهشیِ موضوعات از یکی پنهان درسی برنامه ـ

 .است درسی برنامه

 برنامه از منظور: نظام یک عنوان به درسی برنامه( ب

 سامان ساختار و چارچوب نظام، یک عنوان به درسی

 ـ ای برنامه تصمیمات کلیه آن قالب در که است ای یافته

. شود می اتخاذ ـ ارزشیابی و اجرا، طراحی، نیازسنجی، نظیر

 در که است پدیدهای پنهان درسی برنامه برداشت، این در

 از گروهی البته. دهد می روی درسی برنامه اجرای مرحله

  پداگوژی پردازان نظریه به که درسی برنامه پردازان نظریه

 برنامه که معتقدند معروفند،( ) انتقادی

 بازتولید برای شده طراحی پیش از توطئهای پنهان درسی

 این دید از. است جنسیتی نقشهای و اجتماعی طبقاتی

 و طراحی مرحله در نیز حدی تا پنهان درسی برنامه گروه،

 .میگیرد شکل ریزی برنامه

 عقیده به: مکتوب سند یک عنوان به درسی برنامه( ج

 که است سندی برداشت، این در درسی برنامه بوشامپ
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 یافته تبلور آن در درسی موضوعات درباره اساسی تصمیمات

 بوده موضوعی پدیدهای درسی برنامه تر، دقیق بیان به. است

 محتوی، اهداف، پیرامون متخصصان بحثهای بر ناظر و

.است آنها امثال و یادگیری های فعالیت سازماندهی

 آن دانستن معادل تقریباً درسی برنامه از برداشت این

 این. است مطرح گرایان سنت دیدگاه در که محتواست با

 هنوز ولی نیست، متداول چندان امروزه چند هر مفهوم

. میگیرد قرار استفاده مورد پردازاننظریه برخی توسط

 دورههای طریق از را درسی برنامه دیدگاه، این

 محتوا، از فهرستی شامل که کند می شناسایی مطالعاتی

 درسی برنامه حالت این در. است درسی مواد یا موضوعات

. شود تدریس آموزان دانش به بایدکه  آنچه: از است عبارت

 تجمعی یعنی معین، درسی موضوعات طریق از اغلب محتوا

(. ) شود می شناسایی یافته، سازمان دانش از

 چه اگر محتوا یا مکتوب سند عنوان به درسی برنامه تعریف

 جمله از. هست نیز محدود بسیار اما است، دقیق و روشن

 به مذکور تعریف چارچوب در که است این ها محدودیت

 پنهان درسی برنامه عنوان به پدیدهای توان می سختی

 درسی برنامه شد، عنوان که طور همان که چرا شد، متصور

 به درسی برنامه اجرای مرحله در که است ای پدیده ،پنهان

 نظریه برخی مذکور تعریف مقابل در. رسد می ظهور منصه

 پیشرفت گرایش اغلب که درسی، برنامه حوزه پردازان

 تعریف تجربه عنوان به را درسی برنامه دارند، گرایی

 همه شامل درسی برنامه گروه، این نظر طبق. کردهاند

 مدرسه راهنمایی تحت فراگیرنده یک که است تجربههایی

 را درسی برنامه از تعریف این که صورتی در. کند می کسب

 عنوان با پدیدهای از توانیم می آنگاه دهیم، قرار نظر مد

 .بگوییم سخن پنهان درسی برنامه

 به توجه با تا است شده سعی حاضر پژوهش در 

 برنامه بهتر شناخت برای ای نظریه فرا چارچوبی زیر، سؤاالت

 چیست؟ پنهان درسی برنامه ماهیت: شود ارائه پنهان درسی

  است؟ کدام برنامه این کارکردهای

 و تعلیم حوزه کنشگران از یک کدام دید از برنامه این

  است؟ پنهان تربیت

 پیامدهای مؤثرند؟ برنامه این گیری شکل بر عواملی چه

 سطوحی چه در برنامه این و است؟ کدام برنامه این

 است؟ تأثیرگذار

 پنهان درسی برنامه های نظریه

 توسط 8691 سال در بار نخستین مفهوم این اگرچه

 چند طی در اما گرفت، قرار استفاده مورد جکسون فیلیپ

 برنامه حوزه پردازان نظریه توجه مورد بسیار گذشته دهه

 مورد را آن خاصی زاویه از یک هر و است گرفته قرار درسی

 هزاران از بیش امروز تا که طوری به اند، داده قرار بررسی

 این. است درآمده تحریر رشته به آن مورد در کتاب و مقاله

 تئوریک غنای باعث سو یک از ها نظریه و ها دیدگاه تنوع

 دیگر سوی از و است شده پنهان درسی برنامه مفهوم

 نموده دشوار افراد از بسیاری برای را آن درک و شناخت

 شده، مطرح های دیدگاه و ها نظریه نگارنده نظر به. است

 مختلف طبقه یا دسته 9 در توان می را پنهان درسی برنامه

 کارکردی، های نظریه ماهیتی، های نظریه: داد جای

 پیامدی، های نظریه عاملی، های نظریه ابعادی، های نظریه

 .سطوحی های نظریه

 پردازان، نظریه از تعدادی: ماهیتی های نظریه ـ 8

 قرار نظر مد را پنهان درسی برنامه ماهیت و چیستی

 بندی تقسیم یک با( ) گوردون. اند داده

 سه در را گروه این توسط شده مطرح های دیدگاه جامع،

 :از عبارتند که است نموده بندی طبقه عمده دسته

 آثار بیشتر: نتیجه منزله به پنهان درسی برنامه( الف

 هنجارها، تمایالت، ها، ارزش به پنهان درسی برنامه به راجع

 از مستقل را آنها آموزان دانش که مهارتهایی و تلقیها طرز

 مثال، برای. پرداختهاند میآموزند، شناختی درسی مواد

 از است عبارت پنهان درسی برنامه که است معتقد جکسون

 تحسین، از مملو محیطی در چگونه که این یادگیری

 دِریبِن زمینه همین در. کرد زندگی میتوان قدرت و ستایش

 موفقیت، استقالل، هنجار نوع 4 یادگیری از( )

 آنها وی که هنجارهایی کند، می یاد خاصگرایی و عامگرایی

 ضروری جدید صنعتی جامعه در فرد مؤثر انسجام برای را

 مثابه به را پنهان درسی برنامه که تعاریفی جمله از. میداند

 : برشمرد را زیر موارد توان می اند دانسته نتیجه
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 هایِ یادگیری انواع به پنهان درسی برنامه ـ

 همچون مدرسه، طبیعی و سازمانی طرح از که فراگیرندگان

 گیرد، می نشأت مدیران و مدرسان های نگرش رفتارها، از

 (. ) کند می اشاره

 شودمی اطالق هایی یادگیری به پنهان درسی برنامه ـ

 هم اگر و نیست( مدرسه کلی طور به) معلمان نظر مورد که

 شناختی آن از عیناً و رسماً فراگیرندگان است، نظر مورد

 (. )  ندارند

 کند می حکایت هایی یادگیری از پنهان درسی برنامه ـ

 دلیل به و شده تصریح درسی برنامه اجرای چارچوب در که

 آموزشی، نظام بر حاکم فرهنگ متن و بطن در حضور

 (. 8311 محمدی، مهر) کنند می تجربه فراگیرندگان

 که است توقعاتی و ها ارزش شامل پنهان درسی برنامه ـ

 این با. است نشده پیشبینی رسمی درسی برنامه در معموالً

 آموزشی تجربیان طی در را مفاهیم این فراگیرندگان وجود

 ( . ) میگیرند فرا مدارس در

 رسمی یادگیری: زمینه مثابه به پنهان درسی برنامه( ب

 مختصات دارای و خاص های موقعیت در غالباً آموزشگاهی و

 آموزشی اماکن دیگر یا مدرسه درس، کالس مانند ویژه

 یک عنوان به( ) گتزلز. پذیرد می صورت

 را مدارس مختلف های کالس فیزیکی ساختار زمینه،

 آموز دانش ساختار، هر که دارد اعتقاد و است نموده توصیف

. سازد می رو روبه آل ایده یادگیرنده از متفاوتی تصویر با را

 مثال را شکلی مستطیل درس کالس نمونه، برای وی

 کف به ثابت صورت به آموزان دانش های صندلی که زند می

 سر پشت و منظم های ردیف در و است شده متصل کالس

 داده قرار کالس وسط و جلو در نیز معلم میز. دارد قرار هم

 چنین در که گیرد می نتیجه مثال این از گتزلز. است شده

 مطرح پنهان درسی برنامه زمینه یک عنوان به که کالسی

 تلقی دانش بدون موجودی حکم در فراگیرنده است،

 تنها که دارد قرار معلمی شدید کنترل تحت که شود می

 رسدمی نظر به. است ها کالس گونه این در یادگیری منبع

 برنامه دهنده شکل عوامل پژوهشگران از دسته این که

. اند دانسته پنهان درسی برنامه خود معادل را پنهان درسی

 .کنیدمی مشاهده را گروه این تعاریف از نمونه چند ادامه در

 است هایی پدیده و نیروها شامل پنهان درسی برنامه ـ

 شاگردان گیری اندازه قابل غیر و علمی غیر های یادگیری که

 (. )  دهند می تشکل را

 و متغیرها عوامل، از است عبارت پنهان درسی برنامه ـ

 در ولی است، ریزانبرنامه دید از خارج که هاییموقعیت

 گاهی و گذارندمی اثر فراگیرندگان فعالیت و عواطف افکار،

 (. 8319 عباسی،) کنند می عمل رسمی برنامه از مؤثرتر نیز

 طور به که است چیزهایی شامل پنهان درسی برنامه ـ

 و نظم مثالً) آموزشی نظام سازماندهی و اصول در ضمنی

 و ارتباط الگوی در و( گروهی وضعیت و کالس در ترتیب

 اطاعت شنیدن، دروس، تکرار مثالً) آموزشی مراکز در تعامل

 (. 8611 ، گوستن برگمن) شود می یافت...(  کردن،

 این اساس بر: فرآیند عنوان به پنهان درسی برنامه( ج

 برنامه از پنهان درسی برنامه تمایز باعث آنچه رویکرد،

 برنامه این که است هایی شیوه عمدتاً گردد، می صریح درسی

 در توجه قابل و مهم بسیار نکته. یابد می انتقال آنها طریق از

 برنامه، نوع این در انتقال روش که است آن راستا این

 غیر غالباً ها پیام. است عمدی غیر و ناآگاهانه ضمنی،

 ساختارهای در ریشه بودن، کالمی صورت در و اند کالمی

 برنامه رویکرد با رابطه در. دارند بحث عمیق و پیچیده

 پیرامون را مطالبی شواب فرآیند، عنوان به پنهان درسی

 داردمی اظهار و است آورده در تحریر رشته به علوم تدریس

 قرار استفاده مورد علوم تدریس برای که هایی روش که

 آن، در که دهد می ارائه موضوع این از تصویری میگیرد

 واقعیات صورت به علمی دانش امروزی و رایج ساختارهای

. شود می گرجلوه ابطال قابل غیر و روح، بی خشک، تجربی

 آن، طی که داند می فرآیندی را تدریس شیوه این شواب

 با و شودمی ترویج علم از زدایی انگیزه و نادرست تصویر

 فرآیند عنوان به پنهان درسی برنامه کاربرد مثال، این ذکر

 در شده ارائه تعاریف از برخی. دهد می قرار توجه مورد را

 : دانست ذیل شرح به توان می را رویکرد این چارچوب

 آن ضمنی انتقال از است عبارت پنهان درسی برنامه ـ

 از منتج که هایی تلقی طرز و ها ارزش هنجارها، از دسته

)  است درس کالس و مدارس اجتماعی روابط

.) 
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 غیر آموزش از است عبارت پنهان درسی برنامه ـ

 و هنجارها ها، ارزش ضمنی و رسمی غیر ملموس،

 غیر فرآیندهای کارکنان، معلمان، واسطه به که هایی نگرش

 تفاسیر و شاگردان، و معلمان تعامالت آموزش، رسمی

 و شده ایجاد سازمانی محیط و رویدادها از آموزان دانش

(.) یابند می انتقال

 ها ارزش نظام ضمنی تدریس به پنهان درسی برنامه ـ

 (.) گردد می اطالق مدارس توسط

 ضمنی تدریس از است عبارت پنهان درسی برنامه ـ

 فراگیرندگان در خاص تمایالت ایجاد و ها ارزش هنجارها،

(.) 

 و ها نظریه از زیادی تعداد: کارکردی های نظریه ـ 1

 این کارکردهای پنهان، درسی برنامه به مربوط های دیدگاه

 مطرح را آن به نسبت فراگیران واکنش نوع و پدیده

 عمده دسته 4 در توان می را ها دیدگاه از گروه این. اند نموده

 :داد قرار

 این اساس بر(: ) گرایی کارکرد( الف

 در مدارس مشارکت شیوه بر آن اصلی تمرکز که رویکرد،

  ها، مهارت ها، دانش باید مدارس است، اجتماعی نظم اجرای

 که دهند قرار آموزان دانش اختیار در را هایی ایده و ها ارزش

 با را خود توانند می طریق بدین داشته، نیاز آنها به جامعه

 پیروان(. ) دهند تطبیق جامعه در موجود نظام

 داشته، پنهان درسی برنامه به مثبت نگاهی رویکرد، این

 برای مؤثر مکانیسمی برنامه، این که سازند می نشان خاطر

 سعیدی) است آموزان دانش به اساسی هنجارهای آموزش

 برنامه که معتقدند گروه این(. 8316 نژاد، کیانی و رضوانی

 الزم هنجارهای و ها ارزش با را آموزان دانش پنهان، درسی

. سازد می آشنا بزرگساالن دنیای به پیوستن و انتقال جهت

 پذیری جامعه در پنهان درسی برنامه نقش بر دیدگاه این در

) شود می تأکید( همنوایی و اطاعت کنترل، نظم،)

 با را شاگردان مدارس ترتیب، بدین. 

 شرکت برای سیاسی نهادهای و شغلی نیازهای به عنایت

 عملکرد فرایند، این در. سازند می آماده جامعه در فعال

 جامعه و مدرسه میان اجتماعی پل پنهان درسی برنامه

 موفقیت، استقالل، هنجارهای شاگردان. میگردد تلقی

 متمایز و داشتن دیگران با مشابه های ویژگی بودن، متعارف

 کرده کسب پنهان درسی برنامه طریق از را بودن دیگران از

 زندگی در شده گرفته یاد هنجارهای اجرای برای را خود

 درسی برنامه نقش نظریه این. کنند می آماده بزرگسالی

 و داده نشان برجسته اجتماعی پل یک منزله به را پنهان

 تحلیل رفتاری هنجارهای دهی شکل در را آن اهمیت

 رویکرد این طرفداران همچنین(. 8314 قورچیان،) ماید مین

 دهد آموزش آموزان دانش به طوری باید مدرسه که معتقدند

 و دیگران کمک به خواهی خیر و گذشتگی خود از با که

 چنین نتواند ای مدرسه اگر. بپردازند آنان مشکالت حل

 آن کار کند، ایجاد آموزان دانش در را ادراکی و احساس

. است فایده بی آن تربیتِ و تعلیم نتیجه در و مدرسه

 برای تالش و کوشش و جامعه به تعلق و عضویت احساس

 مدرسه. است پرورش و آموزش اهداف ارکان از آن، اصالح

 جامعه احترام مورد های ارزش که دهد آموزش طوری باید

 تمرین را آنها چنان آن و شوند شناسانده آموزان دانش به

 برخورد خاص احترام با ها، ارزش این به نسبت که دهد

 (.8311 دوانلو،) شوند قائل قداست آنها برای و کنند

 که مارکسیستی، دیدگاه(: ) مارکسیسم( ب

 بازتولید نظریه گاه درسی برنامه رشته ادبیات در

 انطباق نظریه گاه و( )

 واکنش در شود،می نامیده نیز( )

 تبیین در آنها نظریه ناتوانی و گرایان کارکرد دیدگاه به

 شکل جامعه های نظام دیگر و آموزشی نظام بین روابط

 های برنامه طریق از مدارس دیدگاه، این اساس بر. گرفت

 مورد اجتماعی روابط بازتولیدِ به خود پنهان و رسمی درسی

 این در و پردازند می داری سرمایه تداوم و حفظ برای نیاز

 مراتبی سلسله تقسیم ارزشیابی، و رقابت نظیر اموری بر راه

 تأکید آنها امثال و انقیاد و اطاعت بوروکراتیک، اختیار کار،

 این بازتولیدِ دیدگاه، این طرفداران عقیده به. نمایند می

 آموزشی، نظام طریق از ها نگرش و ها مهارت از دسته

 یک در شان آینده های نقش ایفای برای را آموزان دانش

( . ) سازدمی آماده طبقاتی کار محیط

 سازماندهیِ محتوا، شکل، در که باورند این بر ها مارکسیست

 پیامی سیستم نوعی آموزان، دانش ارزشیابی و درس کالس

 چون صفاتی اکتساب برای را آموزان دانش که است نهفته

 شرطی همنوایی و نظافت بودن، مطیع بودن، راه به سر
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 یابد می انتقال سیستم این طریق از که پیامی نوع. سازد می

 است مدرسه اطراف جامعه اجتماعیِ طبقه به وابسته

 ،) آنیون راستا، همین در(. )

 درسی، های برنامه که است معتقد(  از نقل به

 کدام هر ارزشیابی مختلف های شیوه و تربیتی، های رویه

 رفتاری و شناختی های مهارت از خاصی انواع توسعه موجب

 که گردند می موجب و شده اجتماعی طبقات میان در

 فیزیکی سرمایه با را ویژهای ارتباط طبقه، هر آموزانِ دانش

. کنند برقرار کار فرایند با و قدرت منابع با نهادی، و

 درسیِ برنامه که داد نشان آنیون نگارانه قوم مطالعاتِ

 و قوانین بر بیشتر کارگر طبقه به متعلق آموزانِ دانش

 انتخاب حق نموده، تأکید معلمان های دستورالعمل

 درسی برنامه. شود می قائل آموزان دانش برای محدودی

 نموده ترغیب را «درست پاسخ» به دستیابی متوسط طبقه

 خود برای نیز را محدود هایی فرصت حال عین در و است

 مقایسه، مقام در. سازد می فراهم آموزان دانش مختاری

 تأکید مستقل تفکر و خالقیت بر متمول طبقه درسی برنامه

 این بر مبتنی نخبگان طبقه به متعلق درسی برنامه و دارد

 و تحلیلی» های مهارت به موزان آ دانش که است مفروضه

 منطقی حلهای راه و ها برهان ارائه جهت الزم «ای مقایسه

 طبقه ویژه درسی برنامه در که است معتقد آنیون. نیازمندند

 مورد درست پاسخ یافتن و سؤاالت به صحیح پاسخ متوسط،

 بیان و خالقیت کالسی، تکالیف. گیرد می قرار تأکید

 از انتقادی تفکر بروز مانع و نمایند نمی ترغیب را احساسات

 را افراد درسی برنامه نوع این. شوند می آموزان دانش سوی

. سازد می آماده آنها امثال و فروش فنی، اداری، مشاغل برای

 بیان خالقیت، بر مرفه، طبقه ویژه درسی برنامه در اما

 آموزان دانش. گردد می تأکید مذاکره های مهارت و احساسات

 ادبیات، مانند نمادین های سرمایه تا کنند می پیدا فرصت

 درسی برنامه نوع این. کنند کسب را...  علمی، های ایده هنر،

...  ،علمی، حقوقی هنری، مشاغل برای افراد تربیت به منجر

 را افراد نخبگان ویژه درسی برنامه دیگر، سوی از. شود می

 در نموده، نهادینه خود ذهن در را قوانین تا سازد می قادر

 آنها مقتضی، طور به آنها، به بخشیدن انسجام با لزوم صورت

 ( .) دهند قرار استفاده مورد مسائل حل در را

 دیدگاه(: ) انتقادی نظریه( ج

 برنامه کارکرد و نقش با ارتباط در انتقادی نظریهپردازان

 طرفداران نظریات به شبیه زیادی حد تا پنهان درسی

 پردازان نظریه که تفاوت این با است، مارکسیستی نگرش

 به کار نیروی به صرف توجه از را ها بحث محور انتقادی

 و مقاومت تعارض، نژاد، جنسیت، نظیر دیگری مباحث

 و گرانت نیلن، مثال، برای. دادند تغییر سیاسی عملکرد

 دادند، قرار بررسی مورد را جنسی های نقش بازآفرینی ترون،

 با ارتباط در را پنهان درسی برنامه نیلن آن و مکن وجیل

 اسکندری،) کردند بررسی جنسی اختالفات آفرینی باز

 در که داند می عاملی را مدرسه انتقادی پارادایم(. 8313

 را موجود های نابرابری کند، می عمل نخبگان منافع جهت

 تا آورد می وجود به افراد در خاصی نگرش و نماید می تقویت

(. 8319 پور، شارع) باشند پذیرا را خود موجود وضع

 ابزاری را پنهان درسی برنامه انتقادی، نظریهپردازان

 برخورد به آن، واسطه به آموزشی نظام که اند دانسته

 نژاد، مبنای بر آموزان، دانش با آمیز تبعیض و ناعادالنه

 پردازد می جنسیت یا و اجتماعی طبقه تحصیلی، توانایی

 درسی برنامه مسؤولیت و هدف(. )

 که معنی این به است، اجتماعی طبقات سازی جدا پنهان،

 غیر و سازد می مهیا بیشتری آزادی نخبگان پیشرفت برای

 سرنوشت و قسمت که دهد می پرورش طوری را نخبگان

 فرمانبردار و منضبط کارگرانی عنوان به آینده در را خود

 اپل، مایکل عقیده به(. 8319 آهنجیده،) باشند پذیرا

 که است شده سازماندهی ای گونه به پرورش و آموزش

 جهت نیاز مورد مدیریتی ـ فنی دانش تولید در بتواند

 مصنوعی نیازهای خلق کار، و تولید کنترل بازار، توسعه

 برای. باشد تأثیرگذار مصرف به وابستگی افزایش و تر بزرگ

 و اقتصادی های مهارت ایجاد آموزی، سواد از هدف مثال،

 در ها ارزش و اعتقادات از مشترک نظام یک دهی شکل

) است ملی فرهنگ یک خلق به کمک جهت

.) 

 رویکرد منتقدان(: ) مقاومت نظریه( د

 رویکرد، این که اند عقیده این بر بازتولید یا مارکسیستی

 نوعی و ارزش کنندگان دریافت صرفاً را آموز دانش و معلم

 در منفعلی نقش که پندارد می فرهنگی لوح ساده های انسان
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 و ساز بر حد از بیش نظریه این. کنند می ایفا مدرسه نظام

 و مقاومت امکان مقابل، در و دارد تأکید سلطه کارهای

 های پژوهش. گیرد می نادیده را ها انسان سوی از مخالفت

 چنین اسیر آموزان، دانش همه که اند داده نشان زیادی

 کنترل برای اغلب آموزان دانش نیستند، پنهانی درسی برنامه

 و زنند می کنش به دست فعاالنه خویش مدرسه محیط

 هنجارهای طرد به آشکارا آنها از تعدادی حداقل

 آنها نظایر و قدرت صاحبان به احترام فرمانبرداری،

 های دیدگاه منتقدان(. 8319 پور، شارع) پردازند می

 تبیین به قادر نظریه این که دارند اعتقاد نیز مارکسیستی

 جامع و مدلل منسجم، طرح یک در پنهان درسی برنامه

 پنهان درسی برنامه عمیق شناخت برای آنان، نظر به. نیست

 جامعه کل فرهنگ با ارتباط در را مدارس زنده فرهنگ باید

 مدارس که باورند این بر آنها. داد قرار مداقه و مطالعه مورد

 طریقی هر به که شوند نمی تلقی آموزشی موسسات صرفاً

 داده، شکل منفعل صورت به را شاگردان خواهند می که

 که دارند عقیده آنان. سازند آماده نابرابر جامعه برای

 مقاومتِ به دست پنهان درسی برنامه به توجه با شاگردان

 و پردازند می امور تفسیر و تعبیر به آن اساس بر زده، ذهنی

 که گفت باید واقع در. دهند می شکل را خود خاص فرهنگ

 مفاهیم مدارس در پنهان درسی برنامه طریق از شاگردان

 وقایع تفسیر و تعبیر تفکر، در نظر تجدید با مرتبط کلیدی

 خلق و ها، ارزش و مفاهیم درک قدرت، اکتساب ها، پدیده و

 پس(. 8314 قورچیان،) آموزند می را نوین مفاهیم انتقال و

 آنها که چرا دانست، بازتولید موسساتِ تنها نباید را مدارس

 هستند اجتماعی تحول و آفرینی باز پتانسیل دارای

 (. 8316 نژاد، کیانی و رضوانی سعیدی)

 حوزه پردازان نظریه از تعدادی: ابعادی های نظریه ـ 3

 را پنهان درسی برنامه مختلف سطوح و ابعاد درسی، برنامه

 هنگامی است معتقد( 8311) ملکی. اند داده قرار توجه مورد

 ابتدا باید شود، می «پنهان» درسی برنامه از صحبت که

 است؟ پنهان کسی چه دید از برنامه این که نماییم مشخص

 و دارد اطالع شود اجرا است قرار آنچه از آموزشی نظام آیا

 نگاه دور والدین و فراگیرندگان آگاهی حوزه از را آن

 خود حضور طی در فراگیرندگان ، بالعکس اینکه یا میدارد؟

 خود برای درسی برنامه یک خلق به آموزشی محیط در

 با است؟ پنهان آموزشی نظام از برنامه این و پردازند می

 ادبیات در مفهوم این کاربرد کوتاه نسبتاً تاریخچه بر مروری

 حوزه این  اندیشمندان که یابیم می در درسی برنامه رشته

 همین به شاید و اند برده کار به متفاوتی معانی در را آن

 به نسبت یقین عدم و آشفتگی نوعی امروزه که است دلیل

 ارائه با( 8319) محمدی مهر. دارد وجود پدیده این ماهیت

 به که است نموده سعی زیر شرح به وجهی 4 ماتریس یک

 .نماید برطرف را ابهام این نوعی

 1 دارای ماتریس این کنید، می مشاهده که گونه همان

. است خانه 4 و( آموز دانش آگاهی و نظام آگاهی) بعد

 همه و کند می ابالغ اجرا برای را ای برنامه سیستم هنگامیکه

 پیدا اطالع آن از... (  فراگیرنده، ریز، برنامه معلم،) ذینفعان

 رسمی یا( ) صریح درسی برنامه از صحبت کنند، می

 هدفی آموزشی نظام اوقات برخی اما(. 8 شماره خانه) است

 ملموس غیر نحوی به را آن کند می سعی کرده، قصد را

 که معتقدند انتقادی پردازان نظریه مثال، برای. کند اعمال

 در که امکاناتی و ابزار به اتکا با ثروت و قدرت صاحبان

 حفظ جهت در را جدید نسل تا کوشند می دارند اختیار

 و ساختار و گیرند خدمت به خود اقتصادی ـ اجتماعی منابع

 محفوظ خودشان جایگاه که ای گونه به را اجتماعی نظم

 به درسی برنامه و مدرسه از گروه، این. کنند بازتولید بماند،

 که ظریف، بسیار های شیوه به و کنند می استفاده ابزار عنوان

 وجود خطرناک و آشکار بسیار هایی ایده آن پس در البته

 آموزان دانش در را اجتماعی روحیه که کنند می سعی دارد،

 کنند تفاوت بی اجتماعی اوضاع برابر در را آنها ببرند، بین از

 مهر)  نمایند تقویت آنها در را تسلیم و تمکین روحیه و

 که است معتقد نیز( 8319) اسکندری(. 8319 محمدی،

 اگرچه که است شده قصد ای برنامه پنهان درسی برنامه

 نظام در آن آثار ولی شود، نمی بیان اما میشود، قصد

[ نظام سوی از]  آن نتایج و است انتظار مورد آموزشی

 برنامه را برنامه این( 8319) مهرمحمدی. شود می خواسته

 (.1 شماره خانه) خوانَد می ضمنی درسی

 توان می را پنهان درسی برنامه متخصصان، برخی دید از

 مدرسه در آموزان دانش که دانست اموری و اهداف شامل

 را آنها مدرسه مسؤوالن و معلمان ولی کنند، می دنبال

 نظام حالت، این در(. 8319 عباسی،) کنند نمی مشاهده
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 است ناآگاه گذرد، می مدرسه در که آنچه به نسبت آموزشی

 نظامِ دید از آموزان دانش درسیِ برنامه حقیقت، در و

 که است معتقد( 8611) دال رونالد .است پنهان آموزشی

 است آموزان دانش خود درسی برنامه پنهان، درسی برنامه

 فائق مدرسه ساالرانه دیوان سازمان بر آن وسیله به که

 شکل را مدرسه درون در خود اجتماعی روابط آمده،

 .بخشند می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شامل را پنهان درسی برنامه نیز( 8311)  الکساندر و سیلور

موفقیت عبور برای آموزاندانش که دانندمی راهبردهایی

 کار به شده ریزیطرح یا رسمی درسی برنامه مانع از آمیز

 Townsend از نقل به ،8618( ) ) اشنایدر. گیرندمی

 که داندمی ایبرنامه را پنهان درسی برنامه نیز( 8661 ،

 مبنای بر وی. شودمی خلق فراگیرندگان خود توسط

 داردمی     اظهار  دانشگاه در خود پژوهشی مشاهدات

 رفتارِ گرفتن نظر زیر از پس تا کنند می سعی دانشجویان که

واحد بتوانند آنها شودمی باعث که را نکاتی خود، استادان

 آنها به ،نموده کشف ،بگذرانند راحتی به را شاندرسی های

 عبور روش بشناسند، را موانعتا  دارند سعی آنها. کنند عمل

 احمدی. بگذرند آنها از سپس ،کنند پیدا را موانع این از

 همدرس» نام به مفهومی از رابطه همین در نیز( 8311)

 همین با معادل را آن توانمی که کند می یاد «نامرئی

 وی، عقیده به. دانست پنهان درسی برنامه از برداشت

 این در. دارد قرار رسمی مدرسه درون در نامرئی مدرسه

 اما پذیرد،می صورت و دارد جریان تربیت و تعلیم مدرسه،

 به را آن بتوان که نیست بارزی و آشکار های ویژگی دارای

 فرزندان نامرئی، مدرسه در حقیقت در. داد تشخیص سادگی

 دریافت را اطالعات یکدیگر با ارتباط طریق از کشور یک

 طوره ب که خاصی تربیت و تعلیم جریان در و کنند می

 نیست، شده تعیین پیش از و است شده ریزیبرنامه معمول،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه نیز را بعد این( 8319) محمدیمهر. گیرندمی قرار

 (. 3 شماره خانه) نهدمی نام ضمنی درسی

 عمق( 8313 محمدی،مهر و علیخانی از نقل به) پورتلی

 چه برنامه این که داندمی زمانی را درسی برنامه بودن نهان

 فراگیرندگان، سوی از چه و[ آموزشی نظام یا] معلم سوی از

 از حاصل تجارب. شودمی اجرا ناآگاهانه ،نشده قصد کامالً

 و معلمان طراحان، آگاهی بدون که چارچوب این

 منفی و مثبت آثار دارای آیند،می دست به آموزاندانش

 آثار به توجه عدم و است آموزاندانش روی بر متفاوتی

 را تربیت و تعلیم واالی اهداف تحقق تواند می آنها منفی

می داده آموزش مدرسه در برنامه این. نماید مشکل دچار

 و هاجشن ها،کتابخانه ها، کالس داخل تجارب از و شود

 سند تاون. گیردمی شکل مدرسه اجتماعی محیط

 هایلفهؤم از برخی که است معتقد نیز( )

 شودمی پنهانی درسی برنامه ایجاد به منجر آموزشی محیط

 و دهندمی آموزش را آن ناخواسته طوره ب مدرسان که

 آموزان دانش یآگاه

 +                                        ـ 

 ضمني درسي برنامه

2 

 صريح درسي برنامه

1 

 پنهان درسي برنامه

4 

 ضمني درسي برنامه

3 

 

                                                                               

 

                                                                                                       

 

 آگاهی

 نظام

+ 

   ـ
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 شامل هالفهؤم این. گیرندمی فرا را آن ناآگاهانه فراگیرندگان

 توسط اختیار اعمال هنحو درس، کالس اجتماعی ساختار

 فراگیرنده، ـ مدرس روابط بر حاکم قوانین مدرسان،

 درون ساختاری موانع استاندارد، یادگیری های فعالیت

 برنامه را بعد این تنها( 8319) محمدی مهر. هستند سسهؤم

 (. 4 شماره خانه) نامدمی پنهان درسی

 

 یخی کوه یک مثابه به را درسی برنامه اگر نهایت، در

 درسی برنامه سطوح توانیم می نماییم، تصور( )

 .کنیم تصور زیر شرح به پیچیدگی عمقِ لحاظ از را پنهان

 قصد که آنچه به نسبت آموزشی نظام ،8 سطح در

 تا کند می سعی البته و است آگاه ،دارد را بدان دستیابی

 سازماندهی ای گونه به را آموزشی محیط و درسی های برنامه

 تحقق مستقیم غیر طور به را خویش مدنظر نتایج که کند

 نسبتاً پنهان درسی برنامه از سطح این شناخت. بخشد

 تحلیل طریق از توانمی زیرا .است دیگر سطوح از تر آسان

 محتوای تحلیل یا و هابخشنامه ها، سیاست ها،العملدستور

 . برد پی نیات و اهداف این به درسی هایکتاب

 مدرسه درون آنچه از آموزشی نظام ،1 سطح در

 که آنچه به نسبت فراگیرندگان اما .است اطالعبی ،گذرد می

 که را درسی برنامه و آگاهند ،دارند را آن فراگیری قصد

 برآورده را ایشان آنی نیاز و است بوده بخشلذت برایشان

 از سطح این شناخت. کنند می خلق خود برای ،سازدمی

پیچیده و ترمشکل قبلی سطح به نسبت پنهان درسی برنامه

 از آگاهی و فراگیرندگان دنیای به ورود مستلزم . زیرااست تر

 . است گذردمی آنها بین که آنچه

 نسبت فراگیرندگان نه و آموزشی نظام نه ،3 سطح در

 نحوه حالت این در. ندارند آگاهی دهدمی روی که آنچه به

 آموزشی محیط در آن اجرای و درسی برنامه سازماندهی

 نه که گردد حاصل یادگیری هایپیامد که گرددمی سبب

 قصد با فراگیرندگان نه و است بوده آموزشی نظام نظر مورد

 برنامه از سطح این شناخت. اندیافته دست دانب اختیار و

 ابعاد در کنکاش مستلزم و سخت بسیار پنهان درسی

 . است یکدیگر با ابعاد این تعامل و آموزشی نظام گوناگون

 یبررس به ها دگاهید از یتعداد: یعامل یها هینظر ـ 4

 پنهان یدرس برنامه کی یریگ شکل بر ثرؤم عوامل

درمی درسی برنامه رشته ادبیات بر مروری با. اند پرداخته

 هدربار متفاوتی هایدیدگاه مختلف نظران صاحب که یابیم

 برخی،. اندکرده ذکر پنهان درسی برنامه هدهندشکل عوامل

 محیط بر برخی اند،داده قرار کیدأت مورد را اجتماعی عوامل

 درسی متون و هاکتاب نیز تعدادی و اندکرده تاکید فیزیکی

 را عوامل این مجموع نگارنده، نظر به. اندداده قرار نظرمد را

 محیط( الف: داد قرار مدنظر عمده مقوله 4 در توانمی

 (د فیزیکی، محیط (ج اجتماعی، محیط (ب شناختی،

  ساالرانه دیوان محیط

 هایروش درسی، هایکتاب :شناختی محیط (الف

...  دروس، بندی زمان جدول ارزشیابی، هایروش تدریس،

 به توانندمی که هستند شناختی محیط مصادیق جمله از

 عدم ،مثال برای. کنند کمک پنهان درسی برنامه ایجاد

 واقعی هاینیاز با درسی های کتاب محتوای خوانی هم

 دیگر با آنها عمودی و افقی ارتباط عدم و فراگیرندگان

 عالقه کاهش سبب تواندمی تدریس، مورد موضوعات

 مهرام،) شود علمی کاوش و پیگیری به یادگیرندگان

 (. 8319 محمدی، مهر مسعودی، ساکتی،

 موجب تواندمی نیز محتوا سازماندهی هنحو همچنین

 ،مثال برای. شود فراگیرندگان در خاصی هاینگرش ایجاد

 آموزش وضعیت مورد در گرفته صورت پژوهش یک نتایج

 ایران در راهنمایی هدور دینی درسی های کتاب در هاارزش

 این در که دهدمی نشان( 8311 موسوی، و زاده حکیم)

 بیشتر بسیار عبادی و اعتقادی های ارزش به توجه ها کتاب

 تواندمی لهأمس این. است اقتصادی و اجتماعی های ارزش از

 و عبادات انجام اسالم در که باشد ضمنی پیام این حاوی

 طور همان که حالی در دارد، برتری ها ارزش دیگر بر فرایض

 گوناگون هایارزش به متوازن توجهی اسالم دانیم، می که

 خدا پرستش و بندگی مسیر در آنها تمامی و داشته انسانی

 واجارگاه فتحی و زادهنوروز. اندداشته یکسان اهمیتی

 در شده درج هایمثال درسی، مواد معتقدند نیز( 8311)

 ها، عکس ها،کتاب در شده گرفته کار به زبان ها،کتاب

 برنامه مصداق ،داشته ضمنی آموزشی اثرات......  ها،نمودار

 .ندپنهان درسی

  گیریشکل در تدریس های روش نقش دیگر، سوی از

 مهر. داشت دور نظر از نباید نیز را پنهان درسی برنامه
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( 8319 همکاران، و  مهرام از نقل به ،8314) محمدی

 ما آموزشی نظام در رایج تدریس هایروش که است معتقد

 ایجاد به منجر و بوده سخنرانی یا مستقیم عمدتاً

 و رغبت عدم و انقیاد، و تسلیم نظیر نامطلوب های ویژگی

 . شوندمی تعلیم و یادگیری به نسبت اهتمام

 انتظار سالم آموزشی نظام یک از آنچه که  حالی در

 .است نقادی و مباحثه رود، می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورتی به و یادگیرنده خود توسط باید حقیقت کشفجهت 

 این کننده تسهیل باید تدریس روش و شده  حاصل فعاالنه

 که عواملی از یکی که است معتقد( 8319) ملکی. باشد امر

 تأثیر پنهان و رسمی درسی برنامه میان فاصله کردن کم در

         .است آموزش جریان در فراگیرندگان مشارکت دارد

 اجرای و طراحی در فراگیرندگان مشارکت صورت در

 تلقی اهمیت با را یادگیری های فعالیت نیز آنها تدریس،

 به رسیدن و یادگیری برای آگاهی، و عالقه با و کرد خواهند

 مرزوقی و قاسمی. نمود خواهد تالش آموزشی اهداف

 سو یک از مدرسان تدریس روش که معتقدند نیز( 8311)

 برای تقال انگاری، سطحی ناامیدی، انفعال، روحیه تواند می

 دیگر سوی از و کند ایجاد را تقلب حتی و وار طوطی حفظ

 . گردد نوآوری و خالقیت و یادگیری شوق و شور سببِ

 به را ضمنی پیامدهایی تواند می نیز ارزشیابی نظام اما

. کند ایجاد را خاص هایی نگرش و عادات داشته، همراه

 بر فراگیرندگان که معتقدند( 8319) همکاران و مهرام

 ارزشیابی های شیوه و امتحانات از که بازخوردهایی اساس

  علمی مطالب با تعاملشان و مطالعه  شیوه به گیرند، می خود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سختی فشار واند میت سنجش نامناسب های روش. دهند می

 نادرست  رویکردی اخذ جهت در فراگیرندگان روی بر

 نمودن محدود مثال، برای. نماید تحمیل یادگیری به نسبت

 و مضاعف روانی فشار ایجاد بر عالوه ترم پایان به ارزشیابی

 یادگیری لذت از را آنها فراگیرندگان، در یادگیری اضطراب

 چنان که است بدیهی دیگر، سوی از. سازد می محروم نیز

 دانشوری و ورزی خرد از غیر اموری به یادگیرنده انگیزه چه

 و وقایع نقلیِ بازگویی جز نیز مدرس و است بوده معطوف

 در صرفاً ارزشیابی نورزد، مبادرت دیگری امر به ها پدیده

 چنان لیکن. داد خواهد رخ شناختی حیطه پایین طبقات

 و ترکیب و تحلیل و پردازش قوه بر متکی ارزشیابی چه

 است بدیهی پذیرد، صورت فراگیرندگان گونه اجتهاد قضاوت
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 شده، نائل شناختی حیطه از باالتری طبقات به نیز آنان که

 شناخت به سپاری حافظه از و بازخوانی به بازشناسی از

 همکاران و علوی حداد. زد خواهند دست ها پدیده و روابط

 نامناسب ارزشیابی نظام یک که معتقدند نیز( 8319)

 در که آنچه مانند منفی، های نگرش ایجاد به منجر میتواند

 .گردد آید، می زیر

 .است مدرسه در پیشرفت و ارتقا معیار تنها نمره، ـ

 پس منظور به اطالعات، و معلومات کسب و تحصیل ـ

 . است امتحان شکل به آن دادن

 . است کردن حفظ راه، بهترین ـ

 هایی نگرش تواند می نیز دروس بندی زمان برنامه اما

 مثال، برای. نماید تقویت و ایجاد فراگیرندگان در را ویژه

 درس به هفتگی برنامه از بیشتری زمان مدت تخصیص

 این حاوی انشای به محدود بسیار زمان تخصیص و ریاضی

 با مقایسه در نگارش های مهارت که است ضمنی پیام

 تری نازل شأن و جایگاه از ریاضی و حسابی هایی توانایی

 . برخوردارند

 

 روابط اجتماعی، محیط از منظور: اجتماعی محیط( ب

 از دسته آن و مدرسه بر حاکم اجتماعی مناسبات و

 مستقیم طور به آموزان دانش که است متقابلی های کنش

 .گیرند می قرار آن تأثیر تحت

 در تأثیرگذار عامل ترین مهم متقابل، های کنش نحوه

 و علیخانی) است نشده قصد های یادگیری گیری شکل

(. 8313 مهرمحمدی،

 و انتظارات هنجارها، از ترکیبی مدرسه اجتماعیِ محیط

 به که است مدرسه اجتماعیِ سیستم کننده مشخص عقاید

 قربانی، و ایزدی) شود می ادراک مدرسه اعضای وسیله

8311 .) 

 نوع کننده بیان آموزشی نهاد یک جو یا اجتماعی محیط

 بر تواند می مدرسه یک جو. است یکدیگر با افراد روابط

 دو در را افراد یا شود سازماندهی همدلی و  فاداری و اساس

. دهد قرار اعتمادی بی و ناامنی از بلند دیوار یک سوی

 کردن سهیم ها، فعالیت کردن واگذار افراد، مشارکت میزان

 سپردن و ساختن درگیر آنان، نظرات به دادن نقش افراد،

 رقابتی، رفتارهای آموزان، دانش به متعدد های مسؤولیت

 بر حاکم جو کننده منعکس آن، نظایر و گروهی تعاملهای

 جو کیفیت مثال، برای(.  8313 اسکندری،) هستند مدرسه

 که است های گون به بسته مدارس در اجتماعی

 آنچه هر از چرا و چون بی اطاعت و پیروی آموزان، دانش

 دانسته، مؤثر عامل یک خود موفقیت برای را گوید می معلم

 دانند، نمی خود حق تنها نه را پیشنهاد و نظر اظهار انتقاد،

 معلمان، سوی از نامناسب رفتار و سوء تأثیرات موجب بلکه

 گونه این در. کنند می قلمداد آموزان دانش سایر و مدیر،

 و ها فعالیت انجام به تمایلی تنها نه آموزان دانش مدارس،

 انجام بلکه ندارند، گروهی صورت به یادگیری تکالیف

 تلقی ناموفق و ممکن غیر عمالً را گروهی های فعالیت

 پیشرفت، و یادگیری راه بهترین آنها عقیده به. کنند می

 جو دارای مدارس در همچنین. است انفرادی های فعالیت

 این. است تر پایین آموزان دانش نفس به اعتماد میزان بسته،

 مدیریت و خود به نسبت نامطلوبی احساس آموزان دانش

 بیان جمع در را هایشان اندیشه توانند نمی راحتی به داشته،

 درس کالس در منفعل نقش داشتن آموزان دانش این. کنند

 از بهتر را گوید می معلم که را آنچه هر از پیروی و مدرسه و

 خود های دیدگاه و نظرات بیان و فعال نقشی داشتن

 .دانند می

 گیرد می شکل متعددی انسانی روابط مدرسه درون در

 آنها از یکی. دارند را خود خاص ترتیبی آثار کدام هر که

 ها، گیری موضع. است آموزان دانش و آموزش کارکنان روابط

 این در مدرسه کننده اداره افرادِ های نگرش و فکرها، طرز

 های برداشت کارکنان اگر. هستند توجه قابل بسیار زمینه

 در آموزان دانش زندگی نوع باشند، داشته ویژهای طبقاتی

 فرزندان. گذارد می تأثیر آنها تربیتی های گیری تصمیم

 از دارند باالتری اهمیت مدرسه کارکنان نزد که ای طبقه

 دیگر طبقات فرزندان و شد خواهند برخوردار ویژه توجهات

 شد خواهند تحقیر و ماند خواهند محروم توجهی چنین از

 بین اجتماعی روابط با آشنایی هرحال، به(. 8319 ملکی،)

 موجب یکدیگر، با فراگیرندگان و فراگیرندگان، و مدرسان

 . شود می پنهان درسی برنامه به نسبت ما بینش تعمیق

 هایی پیام تواند می نیز فراگیرندگان با مدرسان رفتار نوع

 روابط بر توانند می ها پیام این. باشد داشته بر در را ضمنی

 معلمی اگر مثال، برای. شوند واقع مؤثر نیز فراگیرندگان بین
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 به موجب تواند می کند، قطع را شاگردانش حرفهای پیوسته

 افکار و ها حرف که شود برداشت این آمدن وجود

 ترتیب بدین. نیست برخوردار چندانی اهمیت از فراگیرندگان

 یکدیگر سخن میان در کند تصور است ممکن نیز شاگردان

 را تر مؤدبانه رفتاری که معلمانی اما. نیست بدی امر پریدن

 برداشت این آمدن وجود به موجب کشند می تصویر به

 است، نادرست دیگران حرف کردن قطع تنها نه که شوند می

) است احترام قابل عقایدشان و حرفها بلکه

 .) 

 و اجتماعی مختلف های گروه به متعلق آموزان، دانش

. آورند می مدرسه به خود با را متفاوتی های نگرش اقتصادی،

 با آنها تعامل و آموزان دانش مباحثات و ها صحبت طی در

 و نوروززاده) آید می پدید تربیتی عمیق تأثیرات یکدیگر،

 در آموزان دانش اجتماعی تعامالت(. 8311 واجارگاه، فتحی

 این. بود خواهد خود همکالسان و معلمان با بیشتر مدرسه

 پنهان درسی برنامه گیری شکل در مهمی عامل تعامالت

 آموزان دانش تجربه و زندگی کیفیت در که طوری به است

 در مدرسه تأثیر مهم بخش. گذارد می مهمی تأثیر

 مدرسه در آموزان دانش که است فرصتی آموزان دانش

 که ویژه به کنند، مالقات خود دوستان و معلمان با میتوانند

 و دوستان با تا کنند می استفاده فرصتی هر از آموزان دانش

 و دوستان با آنها روابط. باشند تعامل در خود همکالسان

 و درس کالس اجتماعی زمینه از مهمی جنبه همکالسان

 و همکالسان چگونه آموزان دانش که این. است مدرسه

 رشد در کنند، می ادراک معلمان و دوستان با را خود روابط

 است مهم بسیار اجتماع با آنها سازگاری و اجتماعی زندگی

 پورظهیر،) است پنهان درسی برنامه از بخشی خود این و

 در مؤثر عوامل از نیز معلم رفتار و  تلقی طرز (.8311

 در معلم اگر. است آموزان دانش های تلقی طرز تشکیل

 در مؤثر و کافی فرصت و کند برخورد آزادانه درس کالس

 به اعتماد حس و توانایی تالش، دهد، قرار فراگیرنده اختیار

 امیال،  معلم که صورتی در اما. کند می تقویت او در را نفس

 ای روحیه با و دهد قرار محور را خود نظرات و ها خواسته

 در و شود می ها توانایی بروز مانع نماید برخورد گرایانه سلطه

 پرورش را دیگران بر گری سلطه گرایش آموزان، دانش

 فرهنگی و طبقاتی اقتصادی،  گیری جهت همچنین. میدهد

 پنهان درسی برنامه دهندهشکل عوامل

 عامل مصاديق

 درسي هايكتاب ـ

 تدريس هايروش ـ

 ارزشيابيشيوه ـ

 دروس زمانبندي برنامه ـ

 شناختي محيط

 آموزدانش ـ معلم روابط ـ

 يكديگر با كاركنان و معلمان روابط ـ

 آموزاندانش با اداري كادر روابط ـ

 يكديگر با آموزاندانش روابط ـ

 اجتماعي محيط

 محيط معماري ـ

 هاصندلي چيدمان ـ
 فيزيكي محيط

 مقررات و قوانين ـ

 اختيار و اقتدار اعمال نحوه ـ
 ساالرانه ديوان محيط
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 با وی رابطه و تدریس اجرای و طراحی در نیز معلم

 ارزش را مادی امکانات که معلمی. است مؤثر فراگیرندگان

 یک از محرومان را مادی امکانات از محرومان کند، تلقی

. نمود خواهد عمل آن با متناسب و کرد خواهد تلقی ارزش

 گیری تصمیم در نیز آموز دانش رفتار دیگر، سوی از البته

 در مشارکت به تمایل که آموزی دانش. است مؤثر معلم

 مثبت نظر با دیگران با ارتباط در دارد، آموزشی های فعالیت

 پرخاشگری مانند اجتماعی ضد رفتارهای و کند، می عمل

 و احترام و آموز دانش با همکاری به عالقه کند، می کنترل را

 همچنین. میانگیزد بر معلم در را آموز دانش به نهادن ارج

 و دهند می انجام خوبی به را خود تکالیف که آموزانی دانش

 عملکرد در کنند، می اطاعت معلم های توصیه و دستورات از

 . گذارند می اثر معلم

 نوع و مدرسه ساختمان سبک: فیزیکی محیط( ج

 ضمنی های پیام حاوی تواند می نیز درس کالس چیدمان

 ارتباطات علم نظران صاحب(. ) باشد

 از بیش بیانی غیر و کالمی غیر های آموزش که معتقدند

. دارند نقش فراگیرندگان به پیام انتقال در عوامل سایر

 نور، رنگ، نظیر آنها دهنده تشکیل عناصر و آموزشی مراکز

 همه و همه طوالنی و تنگ راهروهای حیاط، تجهیزاتِ صدا،

 سرسبز، و زیبا مدرسه یک. دارند تربیتی و آموزشی اثرات

 و کند می آسان را یادگیری آورده، ارمغان به شادابی و نشاط

 کمنور، های کالس با کوچک و تنگ آموزشی مراکز بالعکس،

 بحث و درس به رغبت شکسته، های صندلی و فرسوده تخته

 و زاده نوروز) ببرد بین از همیشه برای شاید را یادگیری و

 (. 8311 ، واجارگاه فتحی

( 8319 همکاران، و مهرام از نقل به ،8614) گتزلز

 مدارس گوناگون انواع در را درس کالس فیزیکی ساختار

 از خاصی تصور ساختار، هر که است آن بر کرده، توصیف

 عنوان به. کند می القا کودکان ذهن به آرمانی آموز دانش

 نیمکت و میز که شکل مستطیل درس کالس مثال،

 محکم پیوسته، هم به و مستقیم های ردیف در آموزان دانش

 در آنها روی به رو معلم میز و اند شده پیچ کالس کف به

 القا ذهن در را تصور این است گرفته قرار کالس وسط

 تحت و الذهن خالی موجوداتی آموزان دانش که کند می

 در. هستند است، یادگیری منبع تنها که معلم، کنترل

 هر آفرینی نقش تواند می درس کالس چینش نوع حقیقت

 . کند تعیین پیش از را طرفین از یک

 به تنها فراگیرندگان مشارکت بر مکان مؤلفه تأثیر بحث

 ظرفیت و ها صندلی تعداد زیرا. شود نمی ختم چیدن شیوه

 انفعال و سخنرانی مکان به کالس تبدیل در نیز ها کالس

 و علوی حداد. بود نخواهد تأثیر بی یادگیرنده متعاقب

 از یکی مدارس از خود مشاهدات( 8319) همکاران

 :  نمایند می توصیف زیر شرح به را کشور های استان

 فلزی صندلی چهل تا سی دارای درس های کالس... »

 پیوسته هم به ردیف چند در که هستند دار دسته چوبی یا

 سیاه، تخته آموزان، دانش صندلی روی به رو. اند شده چیده

 معموالً کالس دیوارهای. دارند قرار معلم میز و صندلی

 نشانه که دیگر چیز هر یا کتابخانه قفسه، کمد،. است خالی

 آنجا در آنان لوازم یا باشد، کالس در آموزان دانش فعالیت

 به ها صندلی چیدمان نحوه. شوند نمی دیده شود، نگهداری

 پیام این و است معلم میز روی به رو پیوسته هم به طور

 غیر شنوندگانی آموزان دانش که، کند می تلقین را ضمنی

.  بسپارند گوش معلم مطالب به تنها باید که هستند فعال

 گفتگو و ارتباط عدم بیانگر نشستن ترتیب این همچنین

 با توانند می صورتی در آنها زیرا است، آموزان دانش میان

. برگردند خود اطراف و سر پشت به که کنند گفتگو یکدیگر

 به نظمی بی و نیست پسندیده کالس در معموالً کار این

 هایی نشانه نبودن و دیوارها و فضا بودن خالی. آید می شمار

 بسیار را کالس فضای آموزان، دانش فعالیت و پویایی از

 مطلب این کننده تداعی و دهد می نشان خشک و جدی

 نشستن ساکت و دادن گوش برای مکانی اینجا که است

 .«است

 همکاران، و مهرام از نقل به ،) سومر

  : کند می توصیف گونه این را خود مشاهدات نیز( 8319

 چیده ردیف به ها صندلی و هستند مستقیم خطوط همه... »

 خود روی هروب تنها شوند می مجبور آموزان دانش و شدهاند

 بگیرند نادیده را معلم از غیر دیگری چیز هر و کنند نگاه را

 در و کنند نمی حرکت که کودکانی سوری مونته ماریا... 

 سنجاق که هایی پروانه به را گیرند می فرا تابعیت فقط نهایت

 که فضاست نوع این واقع در...  کند می تشبیه اند شده

 .«نماید القا فراگیرندگان به را نبودن دانش جوینده تواند می
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 اوقات، برخی که است معتقد( 8661) سند تاون  

 های تالش مانع سسه،مؤ یک در موجود عواملِ برخی

 آنها از حمایت و دانشجویان با رابطه ایجاد برای استادان

 تدریس من که دانشگاهی در: »گوید می او. شوند می

 شده تأسیس میلیونی ای هزینه با زیبا ای کتابخانه کنم، می

 و کتاب خرید برای کافی ای بودجه که آنجایی از اما. است

 این های قفسه اکثر است، نشده گرفته نظر در مجالت

 عمارتِ این ساختن با دانشگاه. هستند خالی کتابخانه

 فرستاده دانشجویان به را ضمنی پیغام این خالی، یادگیریِ

 و وظیفه از باالتر بسیار اهمیتی کار ظاهرسازیِ که است

 .«دارد اصلی کارکرد

 مدرسه اداریِ ساالریِ دیوان: ساالری دیوان محیط( د

 ها روش مقررات، قوانین، فشرده های مجموعه با همراه غالباً

 برنامه گیری شکل در مؤثر عاملی آن، مدیریت های نظام و

 واحد و واجارگاه فتحی) روند می شمار به پنهان درسی

 قابل سادگی به که طبیعت این از عناصری(. 8311 چوکده،

 : از عبارتند است تشخیص

 درس، های کالس: مدرسه بندی طبقه نظام ـ

 ارتقا شیوههای بندی، گروه

 های پاداش گذاری، نمره ها، آزمون: ارزیابی های روش ـ

 تحصیلی پیشرفت

 و حضور آموزان، دانش حرکت آزادی: انضباطی قوانین ـ

 غیاب

 کردن، سرزنش: تنبیه های روش و ها محدودیت ـ

 الکساندر، و سیلور) جریمه اخراج، تعلیق، کردن، تمسخر

8311) 

 نوک به ها گیری تصمیم آموزشی، مؤسسات بیشتر در

 رسد می معاونان و رؤسا، مدیران، یعنی مؤسسه، اداری هرم

 یا مدرسه مانند ای جامعه کنترل و اقتدار خط وضعیت این و

 جامعه از بسیاری. آموزد می فراگیرندگان به را دانشگاه

 عامل یک عنوان به را مدرسه بوروکراتیک ساختار شناسان

 کنند می تلقی فراگیرندگان شدن اجتماعی در اصلی

 (. 8311 ، اجارگاه فتحی و نوروززاده)

 بررسی به ها، پژوهش از برخی: پیامدی های نظریه ـ 1

 نگرش نوع البته. اند پرداخته پنهان درسی برنامه پیامدهای

 بر درسی، برنامه ماهیت بودن منفی یا مثبت به نسبت ما

. گذارد می تأثیر داریم انتظار آن از که پیامدهایی تبیین

 به نسبت مثبت نگرشی که گرایان، کارکرد مثال، برای

 پذیر جامعه برای ابزاری را آن و دارند پنهان درسی برنامه

 درسی برنامه که معتقدند دانند، می آموزان دانش نمودن

 باشد داشته همراه به را زیر پیامدهای تواند می پنهان

 عالیق سالم، تفریحات بهداشتی، های عادت(. 8311 دوانلو،)

 اخالق شناسی، زیبای و هنری ذوق معنوی، و علمی

 و سالم رقابت انسانیت، به احترام شناسی، وظیفه پسندیده،

 قوانین، به احترام  دوستی، نوع و همکاری صمیمانه،

 بزرگداشت جامعه، قبول مورد هنجارهای و ها ارزش مقررات،

 خود دیگران، و خود حقوق رعایت منشی، آزاد خانواده،

 رسوم و آداب ها، سنت به پایبندی پرستی، میهن شکوفایی،

 اجتماعی، ادراک اقتصادی، قضاوت گذاری، ارج قومی،

 جمله از. ساالری مردم به ایمان بودن، جهانی شهروند

 کنترل به میتوان پنهان درسی برنامه مثبت دیگر پیامدهای

 به عالقه اظهار درس، کالس در موقع به حضور پرخاشگری،

 پذیری جامعه ،(8314 مهرمحمدی، و علیخانی) درسی مواد

 زاده طالب) فرهنگی رسوم و ها ارزش یادگیری و سیاسی،

 .کرد اشاره( 8311 واجارگاه، فتحی و نوبریان

 نشان پنهان درسی برنامه به مربوط ادبیات بر مروری

 این منفی پیامدهای بر نظران، صاحب غالب که میدهد

 مثال، برای(. 8319 مهرمحمدی،) اند نموده تأکید برنامه

 را افراد باید که ای مدرسه که است معتقد ایلیچ ایوان

 آزاد و خدمت آماده درونی، صفای با اجتماعی، هایی انسان

 مسؤول، غیر گرا، فرد وابسته، افرادی بالعکس کند، تربیت

 مدرسه ایلیچ، نظر از. آورد می بار خودبرتربین و خودپسند

 ها انسان ساختن بیگانه و اجتماعات کردنِ انسانی غیر سبب

 آمیز تسلط روابط تشدید نتیجه، در و دیگران از و خود از

 لحاظ به که ای روحیه با مدرسه ایلیچ، نظر به. شود می

 آورد، می وجود به ها انسان در فردی ارتقای و رقابت

 تشدید آنان در را اجتماعی های گرایش ترین اسفناک

 به را انسانی همبستگی های شادی که این جای به. کند می

 نهفته زنده موجود هر در که را ای یگانه گوهر و بیاموزد آنان

 و مختار خود آزاد، انسانی شکل به را او و بپروراند است،

 جلوه جنگی میدان صورت به را زندگی بیاورد، بار خالق

 شکست راه از غالباً کس هر کامیابی کلید آن در که میدهد
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 از. آید می دست به دیگران علیه امتیازاتی کسب با و دیگران

 آوردن بار انسانی مدرسه وظایف از یکی اگرچه وی، نظر

 بوده، جامعه خدمت در طریق این از تا است آموزان دانش

 تحصیالت چه هر بالعکس، اما کنند، حل را جامعه مشکالت

 در تفوق و طلبی برتری احساس نوعی رود، می باالتر افراد

 همنوعان و همشهریان است ممکن آنها. آید می پدید آنها

 آنها با که نباشند آماده و بپندارند کوچک و پست را خود

. دهند قرار آنان خدمت در را خود یا و کنند برقرار رابطه

 و گریزی جامعه بیگانگی، خود از نوعی سبب تفکر طرز این

 کردگان تحصیل بین در فرهنگی اصالت دادن دست از

 موارد نیز( 8311) محمدی مهر(. 8311 دوانلو،) شود می

 درسی برنامه منفی پیامدهای مهمترین جمله از را زیر

 :داند می پنهان

 درسی موضوعات و مواد برای ترجیحی گذاری ارزش ـ

 هفتگی برنامه در مواد این که جایگاهی دلیل به مختلف

 .کنند می اشغال

 رفاقت جای به رقابت روحیه تقویت یا ایجاد ـ

 روحیه جای به انقیاد و اطاعت روحیه تقویت و ایجاد ـ

 شده گرفته کار به های روش سایه در نوآوری و ابتکار

 تدریس

 آموزان دانش اجتماعیِ طلبیِ انزوا و ناسازگاری ـ

 تجارب از شدن محروم و انعطاف عدم عالقگی، بی ـ

 متعدد

 مدرسه و معلم به فکری وابستگی ـ

 بر حد از بیش تکیه و نفس عزت کاهش ـ

 مدرسه های ارزشیابی

 سرکوب و رسمی درسیِ های برنامه اقتدارِ پذیرش ـ

 آموزان دانش اجتماعی شأن و معلمان تجارب شدن

 تکالیف انجام در نظم و معلم های خواسته از اطاعت ـ

 بیشتر موفقیت کسب برای

 همکاری به تمایل عدم ـ

 موفقیت و نفس، به اعتماد توانایی، تالش، کاهش ـ

 آموزان دانش تحصیلی

 انقیاد و اطاعت ـ

 برنامه رشته ادبیات در: محور سطح های نظریه ـ 9

 نظریه توجه مورد سطح دو در پنهان درسی برنامه درسی،

 : است گرفته قرار پردازان

 اجتماعی، های نظریه سطح این در: کالن سطح( الف

 ها، ایده آور زیان آثار پایه بر اغلب را پنهان درسی برنامه

 همچنین و لیبرال تربیتی و آموزشی های فلسفه و ها نظریه

 گرای اجبار مکانیزم منزله به رفتن مدرسه فرایند بر تأکید با

 های نظریه(. 8313 اسکندری،) کنند می توصیف جامعه

 این تا دارند سعی پنهان درسی برنامه به مربوط نگرِ کالن

 های نظام با آموزشی نظام بین ارتباط اساس بر را برنامه

 نظریه مثال، برای. نمایند تبیین جامعه سیاسی و اقتصادی

 نظام که پرداختند هایی روش نقد به مارکسیستی پردازان

 حاکم نظام و کاپیتالیسم تداوم به آنها طریق از آموزشی

 و نژادی طبقاتی، های نابرابری بازتولیدِ نموده، کمک

 جامعه فرایند دیدگاه، این در. بخشند می تداوم را جنسیتی

 ساختارهای و پیامدها روابط، بازتولید مبنای بر پذیری

. گیرد می قرار تحلیل مورد طبقاتی ایدئولوژیکیِ و اعتقادی

 کالسِ سازماندهیِ محتوا، شکل، در که معتقدند گروه این

 نهفته پیامی سیستم نوعی آموزان دانش ارزشیابی و درس،

 وقت سرِ چون صفاتی اتخاذ برای را آموزان دانش که است

 سازد می شرطی همنوایی و نظافت بودن، مطیع بودن،

 نیز مقاومت و انتقادی پردازان نظریه(. )

 که دانند می سیاسی عملِ یک اساساً را پرورش و آموزش

 سلطه، ایجاد نیز و قدرت، و دانش بازتولیدِ در کلیدی نقشی

 افرادِ از خاصی گروه یا طبقه یک که فرایندی کند، می ایفا

 از وسیعی گروه بر را خود سالیق و عالیق طبقه، یک

 واجارگاه، فتحی) کنند می تحمیل طبقات سایر مردمان

 پنهان، درسیِ برنامه نگر، کالن دیدگاه در پس(. 8319

 های خواسته خدمت در داشته، هدفمند و عمومی ماهیتی

 .است مسلط اجتماعی های گروه و قدرتمندتر نهادهای

 بر پنهان درسی برنامه سطح این در: خرد سطح( ب

 واقعاً آنچه و بیافتد اتفاق خواهند می آنچه میان تمایز حسب

 انجام آموزشی محیط در دهندگان آموزش و معلمان

 مثال، برای. شود می تبیین کنند، می تجربه و میدهند

 انتظارات و ها گرایش ها، ارزش که معتقدند گرایان کارکرد

 برای توانند می که دارند وجود مدرسه در رفتاری و اجتماعی
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 78 /...درسی برنامه شناخت برای دیگر ای فرانظریه سوی به

 با مرتبط امور یادگیری و باشند بخش پاداش آموزان دانش

 است پنهان درسی برنامه های ویژگی از یکی موارد، این

 این که معتقدند نظران صاحب برخی(. )

 نظام و مدرسه روابط تبیین در نظری خاستگاه فاقد نگرش

 (.8314 قورچیان،) است جامعه  کل

 گیری نتیجه و بحث

 و آشکار انتقال از جامعه هر پرورش و آموزش نظام

 فارغ فراگیرندگان به خاص های نگرش و هنجارها پنهان

 طوالنی دورهای طی فراگیرندگان آموزشی، نظام در. نیست

 معرض در است، فردی رشد های دوره پذیرترین تأثیر که

 آن ضمن و دارند قرار مدون و آشکار های برنامه آموزش

 غیر یا مستقیم غیر شکل به که کنند می کسب را تجاربی

 آنان پذیرش مورد های ارزش و فرهنگ دهنده شکل آگاهانه

 های روش از بیشتر مراتب به تجارب این بخشی اثر. است

 و تعلیم نظران صاحب. است آگاهانه های کوشش و مستقیم

 تأثیر تحت که هایی نگرش و ها آموخته تشریح برای تربیت

 و گیرند می شکل فراگیرندگان در ضمنی عوامل این

 بهره «پنهان درسی برنامه» مفهوم از آنها، پیامد همچنین

(. 8319 احمدی، علی و عبداللهی علوی، حداد) اند گرفته

 ماهیتِ توصیفِ برای مناسب ای استعاره پنهان درسی برنامه

 هم در و ضمنی فرآیندهای بیشکل و نشده تصریح وار، سایه

 نقطه در که است تربیتی و آموزشی تجارب از تنیدهای

 تعامالت در را خود و گیرد می قرار رسمی های آموزش مقابل

 برنامه دیگر، عبارت به(. اسکندری) سازد می آشکار تربیتی

 چارچوب در که دارد حکایت هایی یادگیری از پنهان درسی

 دلیل به فراگیران و است شده تصریح درسی برنامه اجرای

 تجربه آموزشی، نظام بر حاکم فرهنگ متن و بطن در حضور

 حاصل وسیله بدین که یادگیری های تجربه. کنند می

 انتظارها و ها ارزش از ای مجموعه قالب در عمدتاً شود، می

 شناخت، یا ها دانستنی حوزه به معطوف کمتر و مییابد تبلور

 (.8311 مهرمحمدی،) است شده دانسته مربوط

 در شده مطرح تعاریف تاریخچه به نگاهی بخواهیم اگر

 صدها با شاید باشیم، داشته پنهان درسی برنامه با ارتباط

 مهر و علیخانی. شویم رو روبه متضاد گاهی و مختلف تعریف

 و ها بندی دسته تعاریف، بر مروری با( 8313) محمدی

 برنامه های ویژگی مهمترین گوناگون، تحقیقاتی های یافته

 .اند نموده استخراج زیر شرح به را پنهان درسی

 قصد های یادگیری بر پنهان درسی برنامه تعاریف اکثر ـ

 درسی های برنامه و اهداف جزو که آکادمیکی غیر و نشده

 . دارند تأکید نیستند، آموزشی نظامِ آشکارِ

 ها، نگرش ها، ارزش حیطه در غالباً پنهان های یادگیری ـ

 . هستند اجتماعی های مهارت و عواطف، تمایالت، هنجارها،

 موضوعات و دروس مانند شناختی محیط چه اگر ـ

 پیامدهای دارای مدرسه فیزیکی محیط و درسی، مختلف

 از متأثر اغلب ها یادگیری این لیکن هستند؛ ناشده قصد

 و روابط ویژه به ـ مدرسه بر  حاکم اجتماعی محیط

 معلمان و آموزان دانش بین و ـ آموزان دانش میان مناسبات

 مهمترین اجتماعی محیط. هستند درس کالس و مدرسه در

 مؤثرترین و بیشترین دارای و مدرسه جو از جنبه

 . است آموزان دانش برای پنهان های یادگیری

 زمانی به نشده قصد های یادگیری بودنِ پنهان عمقِ ـ

 دست سایر و ریز برنامه معلم، آموز، دانش که شود می مربوط

 است بدیهی. باشند ناآگاه آن از آموزشی نظام کاران اندر

 آن به نسبت نموده، کشف را برنامه این که کسانی برای

 شده آشکار برنامه از بخش آن کنند، می پیدا دقیق شناخت

 دیگر، عبارت به. نمیشود تلقی پنهان درسی برنامه دیگر و

 نه دارد نسبی جنبه نشده قصد های یادگیری بودن پنهان

 . مطلق

 متفاوت مختلف افراد روی بر پنهان درسی برنامه آثار ـ

 لیکن دارد، منفی جنبه هم و مثبت جنبه هم آثار این. است

 . است پایدارتر آن نامطلوب تأثیرات و بیشتر آن منفی آثار

 آموزان دانش معاصر، پردازان نظریه دیدگاه اساس بر ـ

 از توانند می و دارند فعال نقش پنهان درسی برنامه مقابل در

 توانند می آنها دیگر عبارت به. دهند نشان مقاومت خود

 مفاهیم مختلف، های پدیده و امور تفسیر و تعبیر ضمن

  وقایع و ها پدیده از بعضی در حتی و بیاموزند را مناسب

 شکل را خود خاص فرهنگ و آورده وجود به را تغییراتی

                                                                                         . دهند

 از بسیاری در برنامه این نظران، صاحب اکثر زعم به ـ

 آن های آموخته موثرتر، آشکار درسیِ برنامه از ها جنبه

 . است برخوردار فراگیرتری گستردگی از و پایدارتر،
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 با پنهان درسی برنامه از ناشی های یادگیری ـ

 غیر و مستقیم غیر آموزشی های روش از ناشی های یادگیری

 صورت شده تعیین پیش از و آگاهانه اهداف با که رسمی،

 .متفاوتند گیرند، می

 گرفتن قرار ناحیه از که را نتایجی و پیامدها ـ 

 آشکار درسی برنامه و آموزشی نظام متن در آموزان دانش

 هر لذا نامند، می پنهان درسی برنامه شود، می حاصل مدرسه

 توان نمی را مدرسه از خارج برنامه بدون و اتفاقی یادگیری

 غیر های یادگیری با  که این جز نامید، پنهان درسی برنامه

 . باشد همراه عمدی

 کسب که رسد می نظر به شد، گفته که آنچه رغم به

 «پنهان درسی برنامه» مفهوم به نسبت مناسب شناخت

 .است ذیل السؤ چند به گویی پاسخ مستلزم

  چیست؟ پنهان درسی برنامه ماهیت ـ

 پدیده این توصیف برای دیگری واژگان و مفاهیم چه ـ

 اند؟ گرفته قرار استفاده مورد

 آیا است، پنهان کسی چه دید از پنهان، درسی برنامه ـ

 نظام بالعکس، یا است؟ اطالع بی آن از آموزشی نظام

 پنهان فراگیران از را آن و است آگاه آن به نسبت آموزشی

  دارد؟ می

 یا است مثبت ماهیت دارای پنهان درسی برنامه ـ

  منفی؟

 درس کالس مانند) خرد سطح در پنهان درسی برنامه ـ

  آموزشی؟ نظام کالنِ سطح در یا است مطرح( مدرسه و

  چیستند؟ پنهان درسی برنامه پیامدهای ـ

 سؤاالت، این قراردادن محور با حاضر، مقاله در

 9 در پنهان درسی برنامه مورد در شده مطرح های دیدگاه

 گامی ترتیب بدین تا شدند بندی دسته ای نظریه محور

 حوزه ارزشمند مفهوم این شناساندن جهت در کوچک

 . شود برداشته درسی برنامه

 منابع

: تهران .نامرئی مدرسه(. 8311) اصغر علی احمدی،

  .مدرسه انتشارات

 رابطه در کاوی و کند(. 8311) سعید زاده، احمدی
 شنبه، سه. 81834 شماره. خراسان روزنامه .دانشجو و استاد

 .8311 ماه آبان 11

: تهران. پنهان درسی برنامه(. 8311) حسین اسکندری،

 .نسیما نشر

: تهران. پنهان تربیت(. 8313) حسین اسکندری،

 .تزکیه انتشارات

 بازشناسی تخصصی میزگرد(. 8319) حسین اسکندری،

 ماهیانه نشست دومین. پنهان درسی برنامه کاربرد و مفهوم
: تهران. 8319 سال در ایران درسی برنامه مطالعات انجمن

 . آموزشی ریزی برنامه و پژوهش سازمان

 بررسی(. 8311) راضیه قهرمان، قربانی و صمد ایزدی،
 در پنهان درسی برنامه و متوسطه مدارس نقش توصیفی

 هشتمین. ملی هویت تقویت و شدن جهانی به نسبت نگرش

: بابلسر. ایران درسی برنامه مطالعات انجمن سالیانه همایش

 .مازندران دانشگاه

(. 8311) ناپیوسته ارشد کارشناسی دوره نامه آیین

 .فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 سالمت(. 8313) علیرضا نیکبخت، سرور؛ پرویزی،

 پژوهش یک: محدودیت/ آزادی پارادوکس و نوجوان دختران

 تابستان ،1 شماره ،1 دوره .زنان پژوهش فصلنامه. کیفی

8313. 

 برای درسی ریزی برنامه(. 8311) علی ظهیر، پور تقی
 .آگه نشر: تهران .سوم هزاره در ابتدایی مدارس

 لیال ترجمه. بوردیو یر پی(. 8311) ریچارد جنکینز،

 .نی نشر: تهران. چاوشیان حسن و جوافشانی

 امیدعلی احمدی، احمد؛ عبداللهی، رودابه؛ علوی، حداد

 های یادگیری در پژوهشی: پنهان درسی برنامه(. 8319)

. تربیت و تعلیم فصلنامه. علمی روحیه: مورد. مدرسه ضمنی

 .33 ـ 99 صص

(. 8311) امین سید موسوی، و رضوان زاده، حکیم

: راهنمایی دوره دینی درسی های برنامه در ها ارزش آموزش
 وضعیت برای راهکارهایی ارائه و موجود وضعیت بررسی
 برنامه مطالعات انجمن سالیانه همایش هفتمین. مطلوب

 .معلم تربیت دانشگاه: تهران. ایران درسی

 .سمت: تهران. علم تاریخ(. 8314) یر دمپی،

 های پژوهشنامه نگارش(. 8311) هوشنگ دانشور،
 .ناقوس: تهران. تحصیلی
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: ساری. پنهان درسی برنامه(. 8311) میترا دوانلو،

 .شفلین انتشارات

(. 8311/1009) آدریان ویلکینسون، و تام ردمن،

 و سیدنقوی میرعلی ترجمه. پیشرفته انسانی منابع مدیریت

 .مهکامه: تهران. ختایی امیر

 طراحی مطلوب الگوی ارائه(. 8311) فرهاد سراجی،
 درسی برنامه طرح مقایسه و مجازی دانشگاه درسی برنامه

. دکتری نامه پایان. الگو آن با ایران مجازی های دانشگاه

 .معلم تربیت دانشگاه تربیتی علوم و شناسی روان دانشکده

 نظام و سوم جهان توسعه،(. 8311) محمود سریعالقلم،

 (.نا بی: )تهران. الملل بین

 تخصصی میزگرد(. 8319) محمود رضوانی، سعیدی
 دومین. پنهان درسی برنامه کاربرد و مفهوم بازشناسی»

 سال در ایران درسی برنامه مطالعات انجمن ماهیانه نشست

 . آموزشی ریزی برنامه و پژوهش سازمان: تهران. 8319

(. 8316) عذرا نژاد، کیانی و محمود رضوانی، سعیدی

 تحقق در آشکار ضرورتی پنهان درسی برنامه به توجه

. اسالمی تربیت فصلنامه. دینی های آموزش ارزشی اهداف

 .31 ـ 91صص

 آرتور لوئیس، ؛.ام ویلیام الکساندر، گالن، ؛.جی سیلور،

 یادگیری و  آموزش برای درسی ریزی برنامه(. 8311. )جی
 .نشر به: مشهد. نژاد خوی غالمرضا ترجمه. بهتر

: پرورشی شناسی روان(. 8311) اکبر علی سیف،
 .آگاه: تهران. آموزش و یادگیری شناسی روان

 و آموزش شناسی جامعه(. 8319) محمود پور، شارع
 .سمت: تهران. پرورش

 بر تاملی(. 8311) رضا احمد نصر، فریدون؛ شریفیان،
 علوم در. درسی برنامه ناشناخته و شده شناخته ابعاد

 .سمت: تهران. مؤلفان از جمعی قلم به: تربیتی

 های نظریه و مفاهیم(. 8319) رضا سید امیری، صالحی
 .ققنوس: تهران. فرهنگی

 یک: دانشگاهی فرهنگ (.8311) زهرا صباغیان،
 در نو اندازهای چشم و رویکردها در. پژوهشی چارچوب
 و فرهنگی مطالعات پژوهشکده: تهران .عالی آموزش

 .اجتماعی

 کورش واجارگاه، فتحی محسن؛ نوبریان، زاده طالب

 .آییژ: تهران. درسی ریزی برنامه تخصصی مباحث(. 8311)

 همایش مقاالت مجموعه(. 8319) احمد عباسی،
 .نوشته نشر: اصفهان. پنهان درسی برنامه استانی

 و ها چالش بررسی(. 8311) اهلل نعمت عزیزی،

 انسانی علوم حوزه در دانشگاهی تحصیالت های نارسایی

 ریزی برنامه و پژوهش فصلنامه. دانشجویان نظرات بر تأملی
 .1 ـ 31: 4. پانزدهم سال .عالی آموزش در

 سعید طوالبی، حسن؛ آبادی، زین محمد؛ عطاران،

 های رساله نگارش در دانشجو و راهنما استاد روابط(. 8311)
 همایش نهمین در شده ارائه .موردی مطالعه یک: دکتری

 دانشگاه: تبریز. ایران درسی برنامه مطالعات انجمن سالیانه

 .تبریز

 سعید طوالبی، حسن؛ آبادی، زین محمد؛ عطاران،

 ـ راهنما استاد رابطه و راهنما استاد انتخاب(. 8316)

 برنامه دکتری دوره آموختگان دانش های دیدگاه: دانشجو

 سال. درسی برنامه مطالعات فصلنامه در. آموزش و درسی

 .69 ـ 816 صص ،8316 بهار ،89 شماره چهارم،

 های تجربه(. 8311) صغری ملکی، محمد؛ عطاران،
 نهمین. درسی ریزی برنامه ارشد کارشناسی دانشجویان

: تبریز. ایران درسی برنامه مطالعات انجمن سالیانه همایش

 .تبریز دانشگاه

 و آموزش شناسی جامعه(. 8319) علی بند، عالقه
 .روان: تهران. پرورش

(. 8313) محمود مهرمحمدی، حسین؛ محمد علیخانی،

 از ناشی( پنهان درسی برنامه) نشده قصد پیامدهای بررسی

 فصلنامه. اصفهان متوسطه دوره مدارس اجتماعی محیط

. اهواز چمران شهید دانشگاه شناسی روان و تربیتی علوم

 .818 ـ 849صص

(. 8314) محمود مهرمحمدی، محمدحسین؛ علیخانی،

 از ناشی( پنهان درسی برنامه) نشده قصد پیامدهای بررسی

 ارائه و اصفهان شهر متوسطه دوره مدارس اجتماعی جو

 ماهنامه دو. آن منفی پیامدهای کاهش برای راهکارهایی

 .36 ـ 41صص. رفتار دانشور

: تهران. دانشگاه و فرهنگ(. 8311) اهلل نعمت فاضلی،

 .ثالث نشر
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 سوی به درسی برنامه(. 8319) کورش واجارگاه، فتحی
 .آییژ: تهران. جدید های هویت

(. 8311) سکینه چوکده، واحد کورش؛ واجارگاه، فتحی

 درسی برنامه در شهروندی تربیت های آسیب شناسایی

 زن معلمان دیدگاه از نظری متوسطه آموزش نظام: پنهان

. آن وضعیت بهبود برای راهکارهایی ارائه و تهران شهر

 .63 ـ 831صص. آموزشی های نوآوری فصلنامه

 ـ علمی مقاله نگارش آیین(. 8311) محمود فتوحی،
 .سخن: تهران. پژوهشی

. عالی آموزش و دانشگاه(. 8316) مقصود خواه، فراست

 .نی نشر: تهران

 محمد چیذری، غالمرضا؛ راد، پزشکی سعید؛ فعلی،

 در دانشجویان مشارکت بر مؤثر عوامل بررسی(. 8311)

 برنامه و پژوهش فصلنامه. علم تولید پژوهشی های تفعالی
 . 41 شماره. عالی آموزش در ریزی

 چگونه(. 8311) اس.دی پیو، اس؛. ام فیلیپس،
 معصومه و غریبی حسین ترجمه .بگیرید دکتری توانید می

 ].نا بی: [تهران. علوی

 مالی تأمین راههای بررسی(. 8311) معصومه قارون،
 درآموزش برنامهریزی و پژوهش مؤسسه: تهران. دانشگاهها

 . عالی

 برنامه(. 8311) اله رحمت مرزوقی، فرشید؛ قاسمی،
. ماندن بومی و شدن جهانی رهگذر در پنهان درسی

 درسی برنامه مطالعات انجمن سالیانه همایش هشتمین

 .مازندران دانشگاه: بابلسر. ایران

(. 8316) ابوعلی ودادهیر، محمود، طباطبایی، قاضی

. «دانشگاهی پژوهشهای در اخالقی و هنجاری سوگیری»

. تبریز دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده فصلنامه

 . 119 ـ 811 صص. 818 و 810شماره

 درسی برنامه از تحلیلی(. 8314) نادرقلی قورچیان،

 فصلنامه. آموزشی نظام ناشناخته ابعاد در نو بحثی مستتر

          .41 ـ 96 صص. عالی آموزش در ریزی برنامه و پژوهش

 اسداهلل خدیوی، حمید؛ ملکی، نادرقلی؛ قورچیان،

. سوم هزاره در درسی برنامه مهندسی و طراحی(. 8313)

 .اندیشه فراشناختی انتشارات: تهران

. شناسی جامعه به درآمدی(. 8311) بروس کوئن،

 .توتیا: تهران. ثالثی محسن ترجمه

. پنهان درسی برنامه(. 8311/8664) رابرت گوردون،

 ـ 11صص .دانشگاه و حوزه فصلنامه. داودی محمد ترجمه

81. 

 دانشگاه تکمیلی تحصیالت مقررات و قوانین مجموعه
 .معلم تربیت دانشگاه عمومی روابط(. 8319) معلم تربیت

 اعضای نظارت شناسی آسیب(. 8316) هدیه محبت،
 کارشناسی دوره دانشجویان های نامه پایان بر علمی هیأت
 ـ 16 تحصیلی سال تهران بهشتی شهید دانشگاه ارشد

 و شناسی روان دانشکده. ارشد کارشناسی نامه پایان. 8311

 .بهشتی شهید دانشگاه تربیتی علوم

 ابوالقاسمی، کورش؛ واجارگاه، فتحی هدیه؛ محبت،

 ـ راهنما استاد روابط شناسی آسیب(. 8316) محمود

. موردی مطالعه یک: معماری های دانشکده در دانشجو

 دوره(. هنر ویژه پژوهشی ـ علمی فصلنامه) هنر رهپویه

 .90 ـ 10 صص ،8316 تابستان. 83 شماره سوم،

 در تکمیلی تحصیالت بررسی(. 8318) حسین ملک،

 منظر از ـ انسانی علوم دکتری دورههای عالی آموزش نظام

 پژوهشی ـ علمی مجله. ها دوره این علمی هیأت اعضای
 دوم دوره .اصفهان دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده

 . 314 ـ 311 صص. زمستان و پاییز ،(38 پیایی)

 راهنمای) درسی ریزی برنامه(. 8319) حسن ملکی،
 .اندیشه پیام نشر: مشهد. (عمل

 بازشناسی تخصصی میزگرد(. 8319) بهروز مهرام،
 ماهیانه نشست دومین. پنهان درسی برنامه کاربرد و مفهوم

: تهران. 8319 سال در ایران درسی برنامه مطالعات انجمن

 . آموزشی ریزی برنامه و پژوهش سازمان

 حسین آبادی، لطف پرویز؛ ساکتی، بهروز؛ مهرام،

 دانشجویان در هویتی و نگرشی تحوالت بررسی(. 8314)

 و تربیتی مطالعات فصلنامه. مشهد فردوسی دانشگاه
 ـ 10ص ،18 شماره .مشهد فردوسی دانشگاه شناسی روان

91. 

 اکبر؛ مسعودی، پرویز؛ ساکتی، بهروز؛ مهرام،

 درسی برنامه های مؤلفه نقش(. 8319) محمود مهرمحمدی،

 دانشگاه: موردی مطالعه) دانشجویان علمی هویت در پنهان
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 ،3 شماره. درسی برنامه مطالعات فصلنامه(. مشهد فردوسی

 .3 ـ 16 صص. 8319 پاییز

 پنهان، درسی برنامه(. 8311) محمود مهرمحمدی،
 برنامه در. پنهان پوچ درسی برنامه و پوچ درسی برنامه
 و سمت: تهران .اندازها چشم و رویکردها ها، نظرگاه: درسی

 .نشر به

 تخصصی میزگرد(. 8319) محمود مهرمحمدی،
 دومین. پنهان درسی برنامه کاربرد و مفهوم بازشناسی

 سال در ایران درسی برنامه مطالعات انجمن ماهیانه نشست

 . آموزشی ریزی برنامه و پژوهش سازمان: تهران. 8319

 اله نعمت اکبری، رضا؛ احمد نصر، رضا؛ محمد نیلی،

 دوره های نامه پایان راهنمایی کیفیت بررسی(. 8319)

 رفتار دانشور پژوهشی علمی ماهنامه دو. ارشد کارشناسی
 .8319 شهریور. 14 شماره. 84 سال. شاهد دانشگاه
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