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 درسی پنهان: چالشی پیدا یا فرصتی ناپیدا؟ برنامه

*سیدحسین عبادی
 

یومزرر رزروعومزو درسزریزیییدکترایتخصصیبرنامهآموختهدانش

 تربیتی،دانشگاعفرهنگیان،اصفهان،ایران
 

 چکیده
و  ی تصریح نشده  ها آموختهی درسی پنهان ناظر بر  برنامه
کده   استی یادشه  ها آموخته شیهایبر پ تأثیرگذار عوامل
. نده ینما یمد آموزان در پرتو حضور در مهرسه تجربه  دانش
ی هدا  مقالهبر منه  نظامی پژوهش حاضر یک مرور  هیما جان

ی درسی پنهان بدود     برنامهپژوهشی که عنوان دار -علمی
ی  دهده حاصل قلم پژوهشگران ایراندی اسدت کده ددی دو     

 .انه نمود ( در این زمینه تالش علمی 0990-2102اخیر )
ی ادالعاتی داخلدی  ها گا یپا مقاله در این زمینه که در 09

ی داخلدی در دسدتر     شده  نمایه  و مجالت المللی و بین
منظدور   گیری(  به قرار گرفته  از را  سرشماری )بهون نمونه

بررسی متن کامل وارد این مطالعه گردیه. ههف از بررسی 
ی و پرورشد آثدار آموزشدی    نیتدر  مهممروری حاضر تعیین 

ی راهکارهددای  ارائددهی درسددی پنهددان و  برنامددهاز  برآمدده 
ی استفاد  بهینه از آثار مثبدت و رهدایی    نهیدرزمکاربردی 

پژوهش نشان از  ی اینها افتهاز آثار منفی آن بود  است. ی
ی در و پرورشد ی آثار منفی بر آثار مثبدت آموزشدی    سلطه
ی درسی پنهان )ساختار مهرسه  جو اجتمداعی   برنامهابعاد 

آموز( در مدهار  کشدور دارد.    دانش-معلم و تعاملمهرسه 
 ارائده این امر به معنای لزوم توجه جدهی بده راهکارهدای    

جدایی فرصدت    منظدور عدهم جابده    شه  در این پژوهش بده 
ی برآمده  از  هدا  چالشی درسی پنهان با  برنامهبرخاسته از 

 آن در مهرسه دارد.
ی درسدی صدریح     برنامده ی درسدی    برنامه ی کلید:ها واژه

 ی درسی پنهان برنامهی درسی پنهان  ابعاد  برنامه
 
 
 

Hidden curriculum: an apparent challenge 

or an unexplored opportunity? 

 
Seyed Hossein Ebadi 
Ph.D, Department of educational Science, Farhangian 

University, Isfahan, Iran 

 
ABSTRACT 

Hidden curriculum concerns implicit learnings 

and the factors affecting the emergence of the said 

learnings which students experience as a result of 

attending school. The essence of the present paper 

is the Meta-analysis review of those scientific-

investigative articles carrying the title of hidden 

curriculum and which are products of Iranian 

researchers' endeavors within the last two decades 

(1991-2012). 19 papers in this regard, made 

available through domestic and international data 

bases and profiled domestic magazines were 

included in this investigation for an examination 

of their full texts (no sampling applied). The 

present review study aims at determining the most 

important educational influences raised from 

hidden curricula and providing applicable 

solutions towards optimal employment of positive 

consequences and avoidance from negative ones. 

Findings indicate the dominance of negative 

consequences over positive educational outcomes 

in various dimensions of hidden curriculum 

(school structure, social context of educational 

system and teacher-student interaction) in Iranian 

schools. This implies the necessity of serious 

consideration of solutions presented herein in 

order to prevent the replacement of the 

opportunity raised by the hidden curriculum with 

the challenges resulted from it within the school. 

Keywords: Curriculum, Explicit curriculum, 

Hidden curriculum, Dimensions of hidden 

curriculum. 
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 مقدمه 

هدایی اسدت کده     دار انهیشه ی سوم میراث مهرسه در هزار 

هدای علدم و فنداوری     تمدهن باشدکو  انندانی را در عرصده    

پاسهاشت این دستاوردها و ارتقای گذاری نمود  است.  پایه

ی خرد و معرفدت بشدری  رسدالتی اسدت کده       آن گنجینه

امروز  بدا هندتی نهادهدای تربیتدی پیوندهی ناگنندتنی       

یافته  توفید  در ایدن زمینده فقد  در پرتدو تدهوین یدک        

ی  گردد. برنامده  ی درسی کارآمه و روزآمه فراهم می برنامه

ای بدرای   و   برنامهای از در عنوان مجموعه درسی خوا  به

مطالعه  فهرست رئدو  مطالد   موتدوای یدک در  یدا      

ی زمددانی بددرای تددهری   هددا  برنامدده ای از در  مجموعدده

عندوان   ای از اههاف و مقاصه و خدوا  بده   ها  مجموعه در 

ای بدرای تفکدر    ای از تجربیات یدادگیری و شدیو    مجموعه

(Fathi vagargah,2009مورد )  ابی توجه قرار گیرد  دسدتی

ی همدت وایی   به اههاف نظام آموزشی هر کشور را وجهه

 دهه. خود قرار می

های نظام آموزشی بنابر تعریف سدنه   در کشور ما ههف

هدای   وپرورش و جایدابی در سداحت   توول بنیادین آموزش

اعتقادی  عبدادی  ) تیتربی تعلیم و  تعیین شه  در فلنفه

و اخالقدددی  اجتمددداعی و سیاسدددی  زیندددتی و بدددهنی    

ای و تعلددیم و  زیباشددناختی و هنددری  اقتصددادی و حرفدده 

. اسدت تربیت علمی و فناورانه( از منزلت ممتازی برخوردار 

هددای  ی دور  ی درسددی رسددمی )صددریح( در همدده  برنامدده

ی  توصیلی نیز ناظر بر چنین اههافی اسدت. بداوجود همده   

دهده خواسدته یدا     ها آنچده در عمدل روی مدی    ریزی برنامه

نظددام آموزشددی و خددرد   انیمتصدده شتددالناخواسددته بددا 

عندوان   آموزان به سویی کامل نهارد و دانش های آن هم نظام

ی یدادگیری خدود را    بیندی  صدونه   پیش رقابلیغبازیگران 

شدونه   هایی می ای دیگر پردازش نمود   ایفاگر نقش گونه به

هدای   ریزی نشه  است. این تجربده  که از قبل قصه و برنامه

ی  بینی نشده  برنامده   و از قبل پیشغیررسمی  قصه نشه  

ندام گرفتده اسدت.     Hidden curriculum)پنهدان ) درسی 

و ددر  آن   0991ی درسدی پنهدان از سدال     مفهوم برنامه

اسدتمرار آن   ( وPhillip Jacksonجکندون ) توس  فیلیپ 

نظدران ایدن    ریزی درسی نه فقد  صداح    در ادبیات برنامه

شناسددی و  هددا از جملدده روان را کدده سددایر حددوز   حددوز 

پدردازی و واکداوی نقدش و     شناسی را نیز به نظریده  جامعه

های داندش  نگدرش و    آن بر روی یادگیری در حیطه تأثیر

ی داخلی نیدز پژوهشدگران    مهارت واداشته است. در عرصه

ی درسدی   ی تعلیم و تربیت از واکداوی نقدش برنامده    حوز 

فرسدایی در همدین      با پژوهش و قلدم پنهان غفلت نورزیه 

منده   انده. مدرور نظدام    راستا به غنای ادبیات مربوده افزود 

ی درسدی در   دار برنامه که نشان-ها  تعهادی از این پژوهش

مورد توجه این نوشتار قدرار گرفتده    -باشنه عنوان خود می

 است.

هدا    هدا  خواسدت   ی درسی پنهان بدا ارزش  تناظر برنامه

آمدوزان از   هدایی کده داندش    ها و برداشدت  شهنجارها  نگر

تعامل بدا فرهندو و سداختار حداکم بدر مهرسده دریافدت        

نماینه  از یک سو بیانگر فرصت ارزشدمنهی اسدت کده     می

توانه غنای تجربیات یادگیری را دربرداشدته باشده و از    می

سوی دیگر یادآور تههیدهی اسدت کده در صدورت غفلدت      

یدادگیری را بده همدرا     ریزان درسدی ویراندی بندای     برنامه

 .(Bayanfar&Maleki,2013آورد ) می

های تصدریح   ی درسی پنهان بنابر تعریف  آموخته برنامه

گیری این  نشه  )قصه شه  یا قصه نشه ( و آنچه در شکل

گیرد. برخی چندین   کنه را در برمی ها نقش ایفا می آموخته

هدایی را میدراث دوران توصدیل بدرای تمدام عمدر        آموخته

هدای   اننه که بنی ماندهگارتر و پایدهارتر از یدادگیری   د می

اسددت ی درسددی رسددمی )صددریح(   معطددوف بدده برنامدده 

(Mehrmohammadi,2008) این امر به معنای لزوم رصه .

آمددوزان در پرتددو حضددور در مهرسدده تجربدده  آنچدده دانددش

ی آن چیزهایی است کده   نماینه و ضرورت ردیابی همه می

گیرندده.  وزشددی فددرا مددیهددا در چهدداردیواری موددی  آم آن

ی سیا  آموزشی  ی درسی پنهان جعبه برنامه گرید عبارت به

تدوان راهدی بده     است. اگر چنین باشه بایه دیه: چگونه می

درون آن یافت و اسرار ناپیهای آن را در خهمت یدادگیری  

   قرار داد؟
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تدوان بده    ی تفکر و پژوهش می تردیهی نینت در خزانه

دسدت یافدت. از   « ی آشدنا  برنامده پنهدان  »کلیه اسرار این 

ضدرورت دارد را  پژوهشدگرانی را کده بدرای یدافتن       رو نیا

ر  »و « مودنده یر  پ»ی درسدی    ی پنهدان برنامده   گنجینه

هدای پژوهشدی آندان     ادامه داد تدا در پرتدو یافتده   « نمودنه

ی درسی پنهان  چالشی است پیها کده   نمایان شود: برنامه

ی درسدی را در پدی    نامده ی بر ناباروری اههاف قصده شده   

خواهه داشت و یا فرصدتی اسدت ناپیدها کده بدا پیدهایش       

توان باروری تعلیم و تربیت  های آن می ها و قابلیت ظرفیت

حاضر تالشی است در همدین   پژوهشرا به نظار  نشنت. 

هدای داخلدی    ای از پژوهش راستا؛ مروری است بر مجموعه

یدران انجدام   در ا« ی درسی پنهدان  برنامه»که توت عنوان 

هدا و   مدهار  چدالش   شه  و تالش دارد بدا نگداهی پدژوهش   

ی درسی پنهان و آثار مثبت و منفدی آن   های برنامه فرصت

ریدزان   را تعیین و راهکارهای کاربردی را نیز فراروی برنامه

ههف کلی از اجدرای پدژوهش پدیش    درسی کشور قرار دهه. 

ی درسدی   ههدای برآمده  از برنامد    ها و فرصدت  رو  تبیین چالش

پنهان و بررسی آثدار مثبدت و منفدی آموزشدی و پرورشدی آن      

 دو پرسش ویژ  مورد توجه قرار گرفته است: رو نیا؛ از است

مثبدت یدا منفدی(    ) یپرورشترین آثار آموزشی و  مهم .0

 ی درسی پنهان چینت؟ برآمه  از برنامه

ی  ی اسدتفاد   ترین راهکارهای کداربردی در زمینده   مهم .2

ی  مثبدت و رهدایی از آثدار منفدی برنامده     بهینه از آثدار  

 درسی پنهان کهام است؟

 

 

 های مورد مطالعه ی درسي پنهان مورد استناد پژوهش برنامه فیاز تعاری ا نمونه: 6جدول 
 

 کد پژوهش پژوهشگرکد  های داخلی ی درسی پنهان در پژوهش شده از برنامه ارائهتعاریف 

هاا متالقاازما انخاناکلیزاطازطریا هاوطرزتلقیها،مهارتها،تمایالت،هنجارها،نگرشارزش

خ ن.آم زانمنلقامیط رضمنیبطنانشفرهنگمدرسطوبط
11111

11111(.Maleki,2006ریز خده)بطنقااز نرسییاطرحآمیزازمانعبرنامطآم زنرعب رم فقیتراهبرنها نانش

خا نبینینشدهوبطعملکرنهاونلایجآم زخیاطالقمای نرسیپنهانعبارتاستازنلایجپیشبرنامط

مؤثروپرورشبخشحلمیوها آم زش نرسییاسیاستزطباوج نآخکارنب نننررهنم نها برنامط

 تحصیلیاست.تجربط

01011

01011هولیقصدخدهاست.ا زطاهدافآنتصریحنشدبرنامط

هاا تادوی ها،هنجارهاوطارزتلقای نرسیپنهانخاماتدریسضمنیوغیررسمینظامارزشبرنامط

نشدهبطفراگیراناست.
00001

 نرسیتصریحخادهوهاییحکایتنارنزطنرچهارچ باجرا برنامط نرسیپنهانازیانگیر برنامط

نمایندزطبیشالرمطوا فباطآم زانتجربطمیمل فرهنگحازمبرنظامآم زخی،نانشبطنلیاحض رنر

هاستانلظارهاوارزش

02021

صا رتمتالقیمازمحای ط رمنفطا،باطآم زبطخ نزطنانش عقاید راخامامی نرسیهمطبرنامط

(Hebert,2000بطنقاازآم زن)م ج ننراطرافک نمی
02021

آما زنونرها یانگیر میآم زنرزندگیروزمرهوتطامانرمحی  نرسیپنهانهرآنچطنانشبرنامط

.استگیرناوخکامی
02021

هاا هاوجنبطها،طرزتلقی نرسیپنهانخاماتدریسضمنی،غیررسمیوغیرملم سنظامارزشبرنامط

آید.اززانظامتربیلیوساکلاروبافتزاجامططبطخمارمیملأثرغیرعلمیمدارساستزط
02021
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ی پیشددینه و روش انجددام  نیددز نمایدده 2ی  جددهول شددمار 

« ی درسی پنهدان  برنامه»های انجام شه  پیرامون  پژوهش

کده  -در داخل کشور را به همرا  اسامی و کههای مربوده 

نشدان   -دهدی خواهده بدود    در ادامه پژوهش مبنای ارجدا  

 دهه. می

 

 های مورد مطالعه و عناوین پژوهش : کدها5جدول 
 

کد  انجام پژوهش روش  پژوهشگران عنوان پژوهش
 کد پژوهشگر پژوهش

 نرسااایپنهاااان،پدوهشاااینربرناماااط
ها ضمنیمدرساط،ما رنرروحیاطیانگیر 
علمی

Alavi, Ahmadi &Abdollahi 11111نگار ومرنمزیفی

عنا انزاوخینرعملکرنمادیریتآم زخایباط
10110زیفی،بررسیم رن  Kazemi&Mahram نرسیپنهانوتربیتارزخیا ازبرنامطمؤلفط

 نرسیپنهااننینایها برنامطتبیی چالش
 SaeediRezavaniنبیرسلانوتطمی تربیتاسالمی

پیمایشیوتحلیا
12112محل ا

 نرساایپنهاانباارپیشاارفتتبیای اثااربرناماط
 Seif,Maleki, Delawar, &Bayanfar راهنماییآم زاننورهنانشتحصیلی

زیفی،روشآمیخلطیا
12112ترزیبی

 نرسیپنهااننررفلااربررسینقشبرنامط
انضباطیازنیدگاهمدیرانومطلمانکلخال

Taghipour& 
Ghaffari 15115بتلگیت صیفیهم

« نرسیپنهانبرنامط»بررسیپیامدها قصدنشده
ناخاایازجاا اجلماااعیماادارسمل سااوطخااهر

 راهکارهاااییباارا زاااهشارائااطاصاافهانو
پیامدها منفیآن

Mehrmohammadi&alikhani 16116روشت صیفی

 نرسایپنهااننرایجاانبررسینقشبرنامط
12112پیمایشی Ghorbani, Sharei pour&Izadiخدنیجهاننگرشبطاقلدار،ه یتملیو

 نرسایپنهااننر برناماطهاامؤلفاطنقش
ه یتعلمینانشج یان

Mahram, Saketi, 
Masoudi&Mehrmohammadi 

12112پیمایشی،زیفی

 نرسیپنهاان برنامطهامؤلفطبررسینقش
11111ت صیفی،پیمایشی Fallah& et alآم زاننرمدارسمل سوطبریانگیر نانش

 نرساایپنهااانضاارورتیت جااطبااطبرنامااط
هاا آخکارنرتحق اهدافارزخیآما زش

نینی
SaeediRezavani&Kyanynzhad  01101تحلیلینظر

 نرسااایمتااال رومطکااا سنربرناماااط
01101تحلیلینظر  Farasatkhahوپرورشامروز ایرانآم زش

باارتربیااتتأزیااد نرساایپنهااان برنامااط
00100تحلیلینظر  Karimiاجلماعی

 نرسیپا  و نرسیپنهان،برنامطبرنامط
02102تحلیلینظر  Mehrmohammadi نرسیپ  پنهانبرنامط

هااا تربیاتخااهروند نرخناسااییآسای 
02102پیمایشی،ت صیفی ,FathiVajargah&Vahedchokedehمل سوط نرسیپنهان،نظامآم زشبرنامط

 نرسیمتللر بحثین نرتحلیلیازبرنامط
05105تحلیلینظر  Ghourchian نظامآم زخیابطانناخناکلط

06106موالططم رن  Mahram نرسیپنهاننرنظامآم زشعالیارزخیابیبرنامط
 نرسیپنهانبررفلاارتحصایلیبرنامطتأثیر

02102پیمایشی Reza Zadeh&Delgoshaeiبدنی تربیتهنرج یانرخلط

 نرسای پنهانج ّسازمانیوبرنامطرابوط
02102پیمایشی Amini,Yazdekhasti خهرسلاننهلرانپنهاننرمدارسمل سوط

ها نامطپایان نرسیپنهاننربررسیبرنامط
01101نگار زیفی ق م FathiVajargah, Arefy&jalili Niaزارخناسیارخدنانشگاهخهیدبهشلی
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 ی آماری و نمونه جامعهروش پژوهش، 

 -کده  ( اسدت Systematicمنده )  نظاماین پژوهش یک مرور 

ی پژوهشد های  گذاری اولیه مبنی بر بررسی مقاله بنابر ههف

از  -اسدت « ی درسدی پنهدان   برنامده »دار  داخلی کده عندوان  

( Data baseمعتبدر ) های ادالعداتی   دری  مراجعه به پایگا 

ی  گاندده انجددام گرفددت. پددژوهش بددا تأکیدده بددر مراحددل هفددت

ی ( بدرا Wright & et al,2007همکداران ) پیشنهادی رایت و 

رو بده   منه انجام شده  اسدت. از ایدن    ی مروری نظامها پژوهش

روش پدژوهش )  قدرارداد پژوهش؛ تنظیم  سؤالترتی  تهوین 

  اسدتررا   هدا  مدتن   غربدالگری  ها متنانجام مرور  جنتجوی 

هدا و ...( بدرای کداهش سدوگیری؛      وتولیل داد    تجزیهها داد 

در قالد   هدا )  افتده ؛ اسدتررا  ی هدا  مدتن و  ها مقالهجنتجوی 

 و کده شامل عنوان  نام پژوهشگران  روش  0ی  شمار جهول 

 (؛ ارزیدابی کیفیدت  9 تدا  4ی  شدمار  ی هدا  جدهول پژوهش و 

ی واکاوی شه  با توجه معیارهای توصیه شده  شدامل   ها مقاله

کننددهگان   عنددوان  چکیدده   مقهمدده و زمیندده  روش  شددرکت

ن    اهدهاف  پیامدهها  حجدم نمونده  تصدادفی کدرد      ها مهاخله

ی آمداری   هدا  روشکننهگان  اجدرا    ترصیص تصادفی شرکت

گدام   بده  ( گدام Moher & et al,2001ها ) وتولیل نتایج و تجزیه

 انجام یافت.

ی  برنامه»ی اصلی    کلیهواژ ها مقالهی جنتجوی  مرحلهبرای 

در نظر گرفته شده  « Hidden curriculum»و « درسی پنهان

 ,Springer Linkجنتجوگر  ها به موتورهای ی واژ  و با عرضه

ERIC,google googlescholar,   وpubmed   و جندتجو در

و  IRandocو  SIDی داخلدددی چدددون ا اندده یراهدددای  درگددا  

Srlst,magiran  وISC های ادالعداتی ماننده    چنین پایگا  هم

Sciencedirecte عندوان زبدان    و عهم انتراب زبان خاص به

ی اخیدر   سداله  21موردنظر مقایت و با موهودیت زمدانی  

 ی عندوان جامعده   ی داخلی به دست آمده کده بده    مقاله 09

منظور بررسی متن  گیری د به  آماری پژوهش د بهون نمونه 

 ها وارد مطالعه گردیه. کامل و مرور یافته

هددای  ی یافتده  همده ی دقید  مقدایت ابتدها     بدا مطالعده  

های مذکور استررا  و کهگذاری گردیه. سپ  بدا   پژوهش

ی درسدی پنهدان کده مدورد      ی برنامده  گانه 3توجه به ابعاد

ریزی درسی قرار گرفتده   ی برنامه نظران حوز  توجه صاح 

یعنی بعه ساختار مهرسه؛ بعه جو اجتماعی مهرسه و بعده  

( Silver& et al,1997آمددوز ) تعامددل معلددم و دانددش  

منظور  بنهی و تولیل انجام گرفت. در این پژوهش به دسته

ای نوآورانده بدرای    دهی از شدیو   تنهیل و تنریع در ارجا 

ها اسدتفاد  شده     ها  پژوهشگران و یافته کهگذاری پژوهش

آغداز و بده ترتید      001ها بدا کده    به عبارت بهتر پژوهش

ادامده یافدت  بدا حدذف صدفر کده        291و... تا  031  021

( و بددرای هددر یددک از  00  02 ...  29وهشددگر تعیددین )پژ

گرفتده شده  کده     در نظدر های یک کده چهداررقمی    یافته

یک یافته به که پژوهش اضافه شده    عنوان به 0-2اعهاد... 

بده معندای اولدین یافتدده از     0010عندوان مثدال کدده    و بده 

 .است 001پژوهش 

 های پژوهش یافته

ترین آثدار آموزشدی و پرورشدی     مهم پرسش اول پژوهش:

 ی درسی پنهان چینت؟ مثبت یا منفی( برآمه  از برنامه)

هددای مددورد بررسددی بدده شددر   ی پددژوهش نتددایج مطالعدده

هدای   ترین یافته مهم 4. جهول شمار  استهای زیر  جهول

آثار آموزشی و پرورشی از نظر توجه  بر اسا ها را  پژوهش

 دهه. میپنهان نشان ی درسی  به بعه ساختاری برنامه

ها در ارتبدا  بدا    های پژوهش نتایج حاصل از مرور یافته

ی درسی پنهان از نظر توجه به بعده جدو اجتمداعی     برنامه

 گردآوری شه  است. 5در جهول شمار   زیمهرسه ن

ها را بدر   های پژوهش ترین یافته نیز مهم 9ی  جهول شمار 

پنهدان از  ی درسدی   اسا  آثار آموزشی و پرورشی برنامده 

فدراهم آورد   « آموز بعه تعامل معلم و دانش»نظر توجه به 

 است.
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 های داخلي های متناظر با آن بر اساس پژوهش مؤلفهی درسي پنهان و  : ابعاد برنامه6جدول 
 ها مؤلفه ابعاد

سط
در
رم
کلا
سا



نهیعم میمدرسط،خارای آم زان،سازمانبند نانشمدیریتمدرسط،گروهایهانظامهاوساالر ،ق انی ،مقررات،روشنی ان
ها تش ی گذار ،ق انی انضباطی،حض روغیاب،تحرکنرزنگتفریح،محی بازیابتلطو...،روشهابرا قب لی،نمرهآزم ن

هاا هاا،ویدگاییا وچیادمانمیازوصاندلیوتنبیط،کرنهنظامابزار )فضا،ظرفیتوخکازالس،اندازه،محاپنجره،ترز
کا انیبااک انییاعدمهامها نرسی)جذابیت،هممحل ا زلابتأثیرها تدریسوفیزیکی،تزیی ونقاخینی ارها(،روش

ها.هاونرس زمانیزالسزندگیروزمره(،برنامط

ی
ماع
جل
 ّا
ج

سط
در
م



زننده،نظاماجلماعیمدرسط،زنلارلانار ،زنلارلتشاریفاتی،زنلارلانلظارات،عقایدتطیی ج مدرسطترزیبیاستازهنجارها،
هاا(،کارنهنظاامخخصایلی)باورهااوها فرهنگایحاازمبارمدرساط)باورهااوارزشخخصیلیوزنلرلنمانی ،کرنهنظام

ساالنوفرهنگاجراییمربیانمدرسطشارهمگر ،زنجکاو ونقان (،عناصرقدرت،جمطیتوفهنجارها مرتب باپرسش

ا
لم
مط
ا
طام
ت

ش
نان


 ز
آم



ا تکلیا،،نحا هارائاط  ازبطدساکلاروج اجلماعیمدرسطترزیبایاساتازنحا هریرپذیتأثای بطدبا  ارتباا مطلام
مطلم،الگ ها ارتبا وتطامانرزاالسگیر اقلصان ،طبقاتیوفرهنگی مطلم،جهتگریاآزانانط سلوطآم ز،روحیطنانش

اغیرزالمی(،تطامالتخخصینانش هاا مارتب بااانجاامتکاالی،،مجم عاطارتباطاات،تطاامالتوآم زان،مهاارت)زالمی
،باک نواولیا مدرسطمتئ النبرک رنها فراگیرانبا

 
 «ساختار مدرسه»بعد ی درسي پنهان با توجه به  : اثرات مثبت و منفي برنامه0 جدول

 

 کد پژوهش کد پژوهشگر های داخلی اثرات آموزشی و پرورشی گزارش شده در پژوهش
(تثبیتتربیتاجلماعیبار1110)جا مشارزتوزارگروهی،(ایجانرقابتمنفیبرا نمرهبط1111)

(تداومبخشایدن1112راه،)ص رتمویعوسربط(تربیتخدنافرانبط1112ها حازم،)اساسسیاست
(عادمنیاازباط1116)ها اجلماعی،(تق یتنابرابر 1115بطساکلارطبقاتیم ج نتازنلرلاجلماعی)

(نمارهیگاناطمطیاارارتقاا 1112،) کا باکاذنمارهتفکرومتئلطپرناز وجایگزینیروشحفظیبرا 
منظا رپاسناننآنباطخاکا(تحصیا،زت مطل ماتواطالعاتصارفا باط1112)پیشرفتنرمدرسط،

تفاوتی بی(روحیط1111(عدمنیازبطمشارزت،همکار وزارگروهی،)1111،)املحان

11111

(وGraves) زیاگربند نظامارزخیترطبقطآم زاننرسو حپایی (تثبیتنظامارزخینانش1011)
10101نلیاعملکرنمدیرانآم زخیباالتربطعدمنیابطسو ح

پنهاانامیاپهااحاماا نرساینینای،نرسنی وزندگینربرنامطگذار ارتبا (علیرغمهدف1211)
12121اند.فرن باپرورنگارخدهرواب محدونزرنننی بط

نلیاآثارمنفیوقصدنشدهبطداریپا(اثرنامول ببریانگیر مطنانارو1211)
 نرسیپنهاننرصدپیشرفتتحصیلیازبرنامط22/02پذیر (اثر1210)
نرسیمخلل،گذار ترجیحیبرا م ارنوم ض عات(ارزش1212)

12121

مدرسطورفلارانضباطیبی ساکلارفیزیکیمثبت (مطنانارب ننورابوط1511)
 مثبتبی ساکلارسازمانیمدرسطورفلارانضباطی(مطنانارب ننورابوط1510)
ورفلارانضباطیم ج ننرمدرسطرواب  مثبتبی رابوطو(مطنانارب نن1512)
 مثبتبی تش ی وتنبیطورفلارانضباطی(مطنانارب ننوبرقرار رابوط1512)
 مثبتبی فناور اطالعاتورفلارانضباطی(مطنانارب ننورابوط1515)

15151

نشدهوقصدنلیاآثارمنفیبطداریپا(اثرنامول ببریانگیر عمی ،مطنانارو1211)
 نرسیپنهانآم زانازبرنامطنرصدپیشرفتتحصیلینانش22/02(اثرپذیر 1210)
گذار ترجیحیبرا م ارنوم ض عاتنرسیمخلل،(ارزش1212)

12121

مدرسطورفلارانضباطیبی ساکلارفیزیکیمثبت (مطنانارب ننوبرقرار رابوط1511)
آم زان مثبتبی ساکلارسازمانیمدرسطورفلارانضباطینانش(مطنانارب ننوبرقرار رابوط1510)
آم زانورفلارانضباطینانشم ج ننرمدرسطرواب  مثبتبی رابوط(مطنانارب ننوبرقرار 1512)
ورفلارانضباطی مثبتبی تش ی وتنبیط(مطنانارب ننوبرقرار رابوط1512)
 مثبتبی فناور اطالعاتوارتباطاتورفلارانضباطی(مطنانارب ننوبرقرار رابوط1515)

15151

بارمیاانگی تاأثیر(تفاوتمطنانارآمار بی مدارسبازوبتالطنرابطاانمخللا،جا ّمدرساطو1611)
)زاهش(میزانعدمتطهد،ع امابازنارنده،میزاننشا ،صمیمیت،مراعاتواعلمان

ترب ننج ّمدارسپترانطنتبتبطج ّمدارسنکلرانط(بتلط1610)
16161
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ها)پشتسرهمرنیفی( چیدمانصندلیخی هنلیاضدتربیلیبط تجربط(زت 1211)
ک انیمحل اباانیازهاا واقطایفراگیاروعادمارتباطااتافقایوعلمیبطنلیاعدمهم(زاهشه یت1210)

نب ننمحل اروزبطتدریسوعدمتناس حجممحل اییباسوحمخاطبانوعم ن بانیگرم ض عات
 منفیبره یتعلمیفراگیرانبطنلیاقا انی ومقرراتایزاطمنجارباطزتا تجرباطتأثیر(1212)
هاخ نازجملطافزایشظرفیتزالسدتربیلیمیض

12121

 نرسیپنهاننرفرایندیاننهیها برنامطعن انیکیازمؤلفطق انی ومقرراتمدرسطبطتأثیر(1111)
11111ایانگیر 

ینرمتااعکیتشارجاا رفاقاتوهمکاار و رقابتباط(ایجانوتق یتروحیط0211و)(0011)
نظامارزخیابیحازمبرآم زخگاه سایط
ابلکارون آور  روحیط جابطوانقیاناطاعت طیروح(ایجانوتق یت0210)(و0010)
 نرسیپنهانبرآم زشویانگیر بتیارمحت سبرنامطتأثیر(0012)
ها نرسیمخلل،گذار ترجیحیبرا م انوم ض ع(ارزش0212)

00
02

001
021

ها قدرتمند چ نعناصرقدرت،جمطیتوتش ی هاواعلقاناتازطری مکانیتم(انلقالارزش0511)
05051مرات سلتلط(مشروعیت0512)(یاننهیویانگیر مفه مطبقاتیاجلماعی0510)

(تأثیرزیانمحی فیزیکیوفضا آم زخگاهبررفلارفراگیران0211)
زیانمجم عطق انی ومقرراتآم زخگاهبررفلارفراگیرانتأثیر(0210)
زیانوسایا،م انورزخیوآم زخیآم زخگاهبررفلارفراگیرانتأثیر(0212)

02021

02021ها نرسیمخلل،گذار ترجیحیبرا م انوم ض ع(ارزش0211)
ی(ونرگیار باازاار)عدمآما زشزااف ساکلار هااینلفراگیربطتالشنروانگیزهرفل (ازبی 0111)

0101 تلخاززارپدوهشیبطنلیاق انی نستوپاگیروزاغذباز (انزجاروتجربط0110)پدوهشی 

 
 ی درسي پنهان با توجه به بعد جو اجتماعي مدرسه : اثرات مثبت و منفي برنامه2جدول 

 

 کد پژوهش کد پژوهشگر های داخلی پژوهش اثرات آموزشی و پرورشی گزارش شده در
ها(القا ارزش1110)(رفلارزرننباافرانبرحت مدارجآن 1111)
ها منفییاغیرارزخی(بازآفرینیارزش1112)
زندگیواقطیمتائاها مدرسطبرا حانیاز بطآم زش بی(القا1112)

11111

 نرسیپنهاننینیبینشاسالمینراثربرنامط(ایجانانگیزشمنفینتبتبطنرس1210)
12121 نرسیپنهاننینی(ایجانوتق یتتلقیجدایینی ازسیاستنراثربرنامط1212)

15151یرفلارانضباط مثبتبی ج ّاجلماعیمدرسطو(مطنانارب ننوبرقرار رابوط1516)
16161آم زاننانشنفساعلمانبطزاهش()زانیم مدارسبرج بتلطتأثیر(1612)
(ایجاانوتق یاتنگارشباط1210(تق یته یتملینراثرساکلاررواب اجلماعیمدرسط )1211)

اقلدارملینراثرساکلاررواب اجلماعیمدرسط
نراثرساکلاررواب اجلماعیمدرسطخدنیجهان(ایجاننگرشمثبتبط1212)

12121

11111 نرسیپنهاننرفرایندیانگیر ها برنامطعن انیکیازمؤلفطرواب میانفرن بطتأثیر(1110)
01011تضطی،یاتق یت(ها)نگرشهاویپنهاننرزت ،انلقالوسرایتارزشنرس برنامطتأثیر(0111)
00001 نرسیپنهانافلاننتربیتاجلماعیبطنلیااثراتنامول باجلماعیبرنامطریتأک(بط0012)
ها تربیتخهروند نرابطانناناییمح ر (تخری یانگیر مؤلفط0211)
مؤنبانطخناسیورفلارمثبتبرآناباجلماعیچ نپازیزگی،وقتتأثیر(0210)
پذیر نوسلی،متئ لیت ،وط مدارابطانقان نها تربیتخهروند نر(تخری یانگیر مؤلفط0212)

ومشارزت

02021

پذیر ها ه یتنینی،ملیوعلمیومتئ لیت نرسیپنهانبرویدگیها برنامطمؤلفطتأثیر(0611)
پروایاینرم اجهاطباا ،اعلیانپذیر وبیها باالتروافزایشتقلها مذز رنرترموزاهشویدگی
جنسمخال،

06061

02021 برقرار رواب ومناسباتاجلماعیبررفلارفراگیراننح هتأثیر(زیانب نن0212)
پذیر وانقیان منفیومطناناربی نوملغیرج سازمانی)بازوبتلط(واطاعت(رابوط0210)
تیوکالق ابلکارروحیط(بامثبتومطناناربی ج سازمانی)بازوبتلط (وج نرابوط0212)
ها سالموناسالم مثبتومطناناربی ج سازمانیمدرسطبارقابت(وج نرابوط0212)

02021

هابطارزشنرص رتارزیابیسوحیزارپدوهشفراگیر(تبدیاضدارزش0112)
01011هدفمقب لیتنزناسلان(فراگیر چاپل سیبط0112)
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 «آموز تعامل معلم ـ دانش»ی درسي پنهان با توجه به بعد  : اثرات مثبت و منفي برنامه3جدول 
 

 کد پژوهش کد پژوهشگر های داخلی اثرات آموزشی و پرورشی گزارش شده در پژوهش

 علمی(تقاباباروحیط1115)

اطاعتنربرابرن آور ،زنجکاو وکالقیت تقلیدو(ایجانوتق یتروحیط1116)

گر ونقان جا پرسش انفطالوت سابط(ایجانوتق یتروحیط1112)

 ارتقا وم فقیتنرمدرسط(مویعب نن،سازتب ننونمرهگرفل الزمط1112)

آم زنانش عن انوظیفطزندبط(اطاعتوتکرارمطل ماتیزطمطلممنلقامی1111)

11111

15151 مثبتبی تش ی وتنبیطورفلارانضباطی(مطنانارب ننوبرقرار رابوط1515)

میزانمشارزتوعالقطبطتکالی،یانگیر گروهینرمدارسنارا ج بتلط(زاهش1612)

مدرسطبتلطن اییباوضعم ج ننرج پذیر مول وپیرو ز رز رانطوهم(اطاعت1615)
16161

11111بریانگیر - نرسیپنهانها برنامطازمؤلفط-آم زنانش-رواب مطلمتأثیر(1112)

آما زاننرها نرسیرسامیباازنادگیواقطایناناش نامول ببیگانگیبرنامطامدهایپ(حذف0111)

آم زان نانشها زیتلط نرسیپنهانباتجربطهمن اییبرنامط
01011

خناسایو ،وظیفاطنارشال یک ها کاصیچ نآراموباانضابا با نن،مثبتبرمهارتتأثیر(0212)

یمتاعکیتشر
02021

05051(نظموترتی نرزار0512)

ها نرسیپنهان(ازابطانبرنامطم رنانلظار)ها غیرصریحوانلظاراتغیررسمیاما(پیام0115)

ارزخمند ارزیابیونقدعلمیاسلانبدونت جطبطجنتیت(نرک0116)

رفلار وزالمیاسلانبررو فراگیرم قعبطمثبتبازک رنها تأثیر(0112)

(رعایتاکالقپدوهشیبات جطباطمانشوصاداقت0111او)الگ ساکل (رضایتازاسلانو0112)

 ی(زنگانلها زاذبنرذه فراگیرنتبتبطمطلموباروزگیر ت اناییا )خکا(اثراتهالط0111اسلان)

اعلنااییاسالان نقصنراثاربای زارپدوهشیزاماوبی(القا جد نب ننزار،عدملزومارائط0111)

عدمارتبا ()طاتیخاها،ابهاماتوها پدوهشینراثرفاصلطهاوناهنجار (رخدضدارزش0110)

01011

 

ترین راهکارهای کداربردی در   : مهمپرسش دوم پژوهش

ی بهینده از آثدار مثبدت و رهدایی از آثدار       ی استفاد  زمینه

 درسی پنهان کهام است؟ی  منفی برنامه

ی راهکارهدای پیشنهادشده  در    ارائده  با 7 ی جهول شمار 

گدویی بده ایدن پرسدش را      های مورد مطالعه  پاسخ پژوهش

منظدور   ها  به مورد توجه قرارداد  است. در بررسی پژوهش

استررا  راهکارها عالو  بر توجده ویدژ  بده پیشدنهادهای     

شدده  در پایددان هددر پددژوهش  قنددمت بودد  و      ارائدده

هدا نیدز واکداوی و مدوارد کداربردی در       گیری مقالده  نتیجه

 جهول جایابی شه  است.
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 ی درسي پنهان در راستای ایفای نقش مطلوب برنامه ها ی شده توسط پژوهش : راهکارهای ارائه3جدول 
 

 کد پژوهش کد پژوهشگر راهکارها
 ایجانفضاییهمراهبااحلرامواعلمانملقاباومشارزتنرزالسنرس -
 هاایجانفضاییمومئ برا بحث،اظهارنظروگفلگ نرزالس -
 ها ارزخیابیو...خی هها یانگیر ،امکاناتتدریس،ها نرسی،روشساز زلابغنی -
نهینرراسلا ایجانانگیزشوارزخیابیبراساسمیزانبحث،اظهارنظر،گفلگ ،تجربطتغییرنظامنمره -

  عالمانطهاپرسشون آور و
 آم زاننرفرایندتدریسایجانزمینطبرا فطالیتومشارزتنانش -
 ها فرن وت اناییمنظ رخک فاییاسلطدانهاایجانفضا رقابتمثبتبط -
مان ومطن  پاناشگر ازراه زنجکاو وپرسشها فرن وروحیط ت اناییتق یتوت سطط -

11111

هاا ها عمی ،مطناناروپایدارباتکیطبراص لیچا نتنا عروش مدلیبرا افزایشیانگیر ارائط-
آم زان،تن عبای نقاشمطلامویانگیرنادهنرها ایجانانگیزشنرنانشتدریسوارزخیابی،تن عروش

ها آم زخایمولا ب،حی  م اننرسی،طراحیوتنظیممگذار واحدبرا همطفرایندآم زش،ارزش
آما زان،ضارورتهاا عمیا ناناشامکاناتظاهر وتجهیزاتزالسنرسبریاانگیر تأثیرت جطبط

آما زانآننوره،ت جاطباطخناکلیناناشها روان تحصیلیباویدگیآخناییزارزنانآم زخیهرنوره
آم زان نانشجانبططبرنامطبرا رخدوپرورشه شواسلطدانهمها ف قفطالیت

12121

 نرسیپنهانبامح ریتمبااحثیها آم زخینرقال آم زشضم کدمتح لم ض عبرنامطبرگزار نوره-
ها خناساییارتباطااتمناسا بای چ نتحلیاوتفتیرج اجلماعیوساکلارفیزیکیمدرسطوزالسنرس،راه

بی والدی ومطلمانومشاورانؤثرمها ایجانوتطاماخاگرنان،خی ه
هاا گیار بهلارازایا فنرااور ،برناماطافزار ،برا بهارهساز امکاناتالزمسختهاوفراهمتجهیززالس-

منطو،آم زخیواسلفانهبهلرازفضا مجاز ،ن ساز مدارسواسلفانهازمطمار سنلیوایجانفضا سابز
 مدرسطآم زاننرانارهها بیشلربرا فطالیتومشارزتنانشزمینط مدرسط،ایجاننرمح طط

15151

خناساییج اجلماعیحازمبرمدرسطواقدامبرا بهب نآن -
افزایشآگاهیمدیرانبرا ایجانج  بازواعمالمدیریتورهبر مشارزلینرمدرسط -
 نرسیپنهانآم زشبرنامطمدتوها آم زخیضم کدمتوز تاهبرگزار نوره -
آم زانرابطننبالآورنا زطپیامدها قصدنشدهمثبتبرا نانشگ نطها نرسیبططراحیبرنامط -
 راهکارهاییبرا مقابلطبا مدارسوارائطها زیفیبرا خناکتپیامدها قصدنشدهانجامپدوهش -

پیامدها منفیآن
ا  صرفبطارزخیابینمرهجا تکیطبطگیر ازارزخیابیزیفیبهره -

16161

ص رتمیزگرنها نرسازخکامتلویابطمربعوامکاننشتل بططراحیوتغییرزالس-
12121گامبطگام انجامارزخیابیتحصیلیبطخی ه-

ومقارراتجاا تصا راتمنفایوباازنگر نرقا انی ها مثبتبطجایگزی زرننتص راتونگرش-
مدرسطنرای زمینط

نفسآم زانوتق یتاعلمانبطتربطنانشایجانفضاوج  بازونانناسلقاللوآزان عمابیش-
 نرسایپنهاانوبرناماطنرکصا  ها روشتادریسها آم زخیضم کدمتوزارگاهبرگزار نوره-

ا مطلماننرای زمینطها حرفطارتقا صالحیت

11111

جاا وزارتمحا ر و نرسایباطجایگزی زرننمدرسطمح ر نرتطیی اهدافومحل ا برنامط -
ف قوزارتمح ر 

ص رتغیرفرمایشینرامرتطلیموتربیتمشارزتنهانها حقیقیاولیا مدرسطوکان انهبط -
سیاسی غلیظایدئ ل ژیکها فرهنگیوتربیلیباآمیزهگذار اصالحهدف -
آم زان نانشها زیتلطوپرورشباتجربطن اییآم زشهم -

01011

هاا خناساایینارباامح ریاتراهص رتمتالمرونامناطها آم زخیضم کدمتبطبرگزار نوره-
هابی آنمؤثرها ایجانتطاماهاوراه بهب نآنارتباطاتنامناس بی خاگرنانوخی ه

02021 نرسیپنهانهاباابطانبرنامطمنظ رآخناساز آنها راهنمابرا والدی بطزلابتدوی -

آم زانبطاسلقاللفکر ورخدتفکارایجانتغییراتاساسینرج وفضا سازمانیبرا نسلیابینانش-
 رقابتناسالمها مخربوایجانزنندهچشمانلقان وحذفهم

 ابلکااروکالقیات روحیطزنندها زطمحرکوتتهیاگ نطنرفضاومحی مدارسبطایجانتغییرات-
آم زانباخدنانش
منظ ربهب نج سازمانیتلوی،مناسباتورواب حازمبرمدرسطبط-

02021

نهیها تلفیقی)زمیازیفی(نرارزخیابیزارفراگیرانوتغییرنظامنمرهاسلفانهازروش-
01011،همت بانیازها نانشیومهارتیفراگیرانومطلمانروزآمدزرنناطالعاتونانشاساتید-
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 گیری بحث و نتیجه

ی درسدی پنهدان از سدوی     پذیرش آشدکار مفهدوم برنامده   

نظران تعلیم و تربیت تأییهی است بر ایدن واقعیدت    صاح 

  زیاسدرارآم ی درسدی   ی درسی پنهان یک برنامه که برنامه

ی درسددی رسددمی  ی برنامدده معماگوندده و مرفددی در سددایه

نینت که زیرکانه و رنهانه در کمین دسدتیابی بده اهدهاف    

ی  باشده. ایدن سدرمایه    -آمدوزان   م دانشخود د دور از چش 

 ,Mehrmohammadi) یدرسد ی  ی برنامده  مفهومی حوز 

را دارد و ایددن بددهان « برنامدده»(  بددر پیشددانی نشددان 2008

ی درسی پنهان را با فروکاهی  توان برنامه معناست که نمی

ای از اهدهاف قصده نشده  یدا      فقد  مجموعده   انگارانه ساد 

ناخواسته بده نظدام درسدی     تلویوی داننت که خواسته یا

هدای   رسمی تومیل شده  اسدت. نتدایج واکداوی پدژوهش     

ی  ی درسی پنهدان در ایدران د کده وجهده      مرتب  با برنامه

دهده فصدل    همت ایدن نوشدتار قدرار گرفتده د نشدان مدی       

هدای   هدا تأکیده بدر آموختده     مشترک تمامی این پدژوهش 

 ادشه های ی بر تشکیل آموخته مؤثرتصریح نشه  و عوامل 

کده   ی درسی پنهان اسدت. ایدن   ی برنامه مایه عنوان جان به

بر مفهدوم آن   خهشهای   نفوذ قصه و اراد  در چنین برنامه

افزایدده  در  نمایدده و یددا بدده جامعیددت آن مددی    وارد مددی

صورت برجندته مدورد توجده قدرار      های داخلی به پژوهش

هدای   نگرفته است و فق  برخی از پژوهشدگران در تولیدل  

هنگدام تفندیر مفهدومی بدا تکیده بدر چندین         شه  و ارائه

بندهی رهنمودهدای تجدویزی     صورت اختالف دیهگاهی  به 

انده. تردیدهی نیندت     سازی این برنامه پرداختده  برای غنی

خدوا  قصده شده     -های تصریح نشه   پیهایش این آموخته

آثاری را به همرا  خواهه داشت کده بده    -خوا  قصه نشه 

ی مفهومی  ظهور  جای مناقشه باینت به نظر پژوهشگر می

و بددروز همددین آثددار آموزشددی و پرورشددی مددورد توجدده    

پژوهشگران قرار گیرد تا با پیگیری رهنمودهای کداربردی  

افزایی برنامه درسی پنهان وجه غال   شه   قابلیت هم ارائه

ی آثدار منفدی    کده بدا سدلطه    ایدن  در مهرسه قرار گیرد نده 

ی درسی رسدمی   ی برنامه شه  حیتصربرآمه  از آن  اههاف 

 نیز تبا  گردد.

دهده پژوهشدگران داخلدی     نیز نشان می 1ی  جهول شمار 

مورد از پیامهها و آثار آموزشی و پرورشدی   17در مجمو  

هدای خدود    ی درسی پنهان را در پدژوهش  برآمه  از برنامه

درصه موارد ذکر شه  مربو  بده   03/47انه.  گزارش نمود 

درصه مربدو  بده    19/21آثار ناظر بر بعه ساختار مهرسه  

درصدده مربددو  بدده بعدده  91/22مدداعی مهرسدده و جددو اجت

آموز بود  که در مجمو  سدهم آثدار    تعامالت معلم د دانش 

درصده   11/39درصده و سدهم آثدار مثبدت      92/91منفی 

ی  برنامده . این پدژوهش نشدان داد قابلیدت ارزشدمنه     است

درسی پنهان در مهار  ایدران مدورد غفلدت قدرار گرفتده      

مثبت آموزشدی و پرورشدی   ی آثار منفی بر آثار  است. غلبه

ی درسدی پنهدان نشددان از    در ابعداد مدورد بررسدی برنامدده   

های کشور جریدان دارد.   واقعیت تلری است که در مهرسه

توانه ناشی از ناآگداهی و عدهم شدناخت کدافی      این امر می

از  مدؤثر مندهی   معلمان و مهیران مهار  از چگونگی بهدر  

م پدذیرش آن در  ی مذکور و یا ناشی از انکدار و عده   برنامه

ساختار آموزشی مهرسه و مقاومت در برابر تغییر متناس  

 با نیازهای عصر انفجار ادالعات باشه.
 

 ی درسي پنهان ي برنامهو پرورشي آثار آموزش: فراواني و درصد 3 ی جدول شماره
 

 ابعاد
 آثار منفی آثار مثبت

نرصدفراوانینرصدفراوانی جمع
1002/010122/2121ساکلارمدرسط

1015/261225/5206ج اجلماعیمدرسط
1151115101آم زتطامامطلمانانش

2212/215210/6122جمع
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یی چدون  هدا  افتده ی بدا ی خدوان  هدم ی این پدژوهش   ها افتهی

بدر  ی درسدی پنهدان    برنامده ی هدا  مؤلفده ی مثبدت  اثرگذار

( و Norozi& et al,2014ان )آموز هویت ملی دانش تیتقو

ی منفی بر تولیل رفتگی آموزشی که منجر به بدی  اثرگذار

اشتیاقی ننبت بده در  و مهرسده  مشدارکت نکدردن در     

ی کالسی و احنا  ناتوانی در فراگیری مطالد   ها تیفعال

 .هینما یم هییتأ( را Imani& et al,2015گردد ) یمدرسی 

ی این پژوهش ضروری اسدت بدا در نظدر    ها افتهبر اسا  ی

( ضدمن  7ی  شه  )جدهول شدمار    ارائهگرفتن راهکارهای 

سددایری   بددازتعریف سدداختار مهرسدده  بددازنگری در دیددوان

های مهیریتی حداکم بدر مهرسده      ها و نظام مقررات  روش

ی فرهنو مهرورزی و برقدراری جدو اجتمداعی    ساز نهینهاد

گذاری  مطلوب و متناس  با فرهنو ایرانی د اسالمی و پایه 

آمدوز   گرایانه میان معلدم د داندش    مناسبات سازنه  و اننان

ی  درحی نو درانهاخت و هنرمنهانه فرصدت ظهدور نایافتده   

ی پنهان آن آشکار سداخت تدا    خانه این برنامه را در تاریک

ثار مثبت آموزشدی و پرورشدی برآمده  از آن     ی آ در جذبه

کشور نیدز بدارور    تیو تربی نظام تعلیم  شه  حیتصراههاف 

 شود.

 منابع
Alavi, Roudabeh. Abdollahi, Ahmed. Ali Ahmadi, 

Ahmad. (2007). hidden curriculum: Research 

on school implicit learning(Case: scientific 

spirit), Education Journal, 90, 33-66. [Persian]. 

Alikhani, Mohammad hassan. Mehrmohammadi, 

Mahmoud. (2005). Evaluation of Unintended 

Consequences "hidden curriculum" of the 

Esfahan high school's social climate to reduce 

its negative consequences, Journal of Behavior 

scholar, 12(12),21-31. [Persian]. 

Amini, Mohammad. Yazdekhasti Ali. (2010). the 

relationship between climate and the hidden 

curriculum in secondary schools (dehloran), 

Researchs inCurriculum,1,65-80. [Persian]. 

Bayanfar, Fatima. Maleki, Hassan. (2013). Hidden 

Curriculum and Affective Characteristics 

Outcome, Tehran: Aeeje press. [Persian]. 

Fallah, Majeed. Barimani, Abolghasem. Niazazari, 

Kyamars.. Motameni, Homayoun. Mahdavi, 

Hilda. (2009). The Role of Hidden Curriculum 

Component on Students Learning in secondary 

schools, Journal of 

Management(Researcher),9, 45-51. [Persian]. 

Farasatkhah, Maghsoud. (2010). Reverse and 

hidden curriculum in today Iran education, 

journal of Regulation, (32& 33),25-32. 

[Persian]. 

FathiVajargah, Korosh. (2009). Principles of 

Curriculum planning, Tehran, Iran zamin press. 

[Persian]. 

FathiVajargah, Korosh. Vahedchokedeh, Sakineh. 

(2006). Determination of Damage of 

citizenship education in the Hidden 

Curriculum(high school system): Points of 

view female teachers in Tehran to improve the 

situation, Journal of Educational Innovations, 

17(5), 93-132. [Persian]. 

FathiVajargah, Korosh. Arefy, Mahbubeh. jalili 

Nia, Forooz. (2010). The Study of hidden 

Curriculum in Master's thesis(shahidBeheshti 

University),Journal of Higher Education 

curriculum, 1 (1), 96-118. [Persian]. 

Ghorbani, Ghahreman. Sharei pour, Mahmoud. 

Izadi, Samad. (2009). The Effect of Hidden 

Curriculum Component on attitude to 

authority, Strengthen of National identity and 

Globalization, national studies, 39, 36-109. 

[Persian]. 

Ghourchian, Nadergholi. (1999). Analysis of the 

hidden curriculum, A New Discussion on the 

Unknown Aspects of the Educational System, 

Journal of Research and Planning in Higher 

Education, 1, 46-68. [Persian]. 

Imani,s. Yaghobi, A. Yusefzade, M. R. 

VesiKohre,s. Mohaheghi, H. (2015). THE 

Studyofthe RelationshipbetweentheHidden 

Curriculum and Students Instructional 

Buronut, Journal of Research in Curriculum 

Planning, 12(18), 29-41. [Persian]. 

Jackson,P. W. (1968). Life in classrooms. New 

York: Holt, Rinehart & Winston. 
Karimi, Fatemeh. (2012). hidden curriculum, 

emphasis on social education, Journal of 

teaching strategies, 5(2),125-130. [Persian]. 

Kazemi, Sedigheh. Mahram, Behrooz. (2010). 

Exploring the Educational Management as a 

Component of Hidden Curriculum in the 

Training of values, Journal of Curriculum 

Studies, Vol. 5, Summer 2010, pp. 152-129. 

[Persian]. 

Kyanynzhad, Azra. (2000). According to the 

Hidden Curriculum:Apparent NeedIn 

Achieving the value Goals of Religious 

Education, Islamic education magazine, 3, 38-

61. [Persian]. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 6633 بهار سیزدهم، سال ،(25پیاپي ) 52 شماره دوم، دوره درسي، ریزی برنامه در پژوهش / 03

 

Mahram, Behrooz. (2005). Evaluation of Hidden 

Curriculum in Higher education (Case study: 

Ferdowsi University in Mashhad), Curriculum 

PhD thesis, University of Shiraz.. [Persian]. 

Mahram, Behrooz. Saketi, Parviz. Masoudi, 

Akbar. Mehrmohammadi, Mahmoud. (2005). 

The role of hidden curriculum components on 

students' scientific identity (Case Study: 

Ferdowsi University in Mashhad), Journal of 

Curriculum Studies, 3,3-29. [Persian]. 

Mehrmohammadi, Mahmoud. (2008). Recognition 

and Application of the Hidden Curriculum, 

Journal of Curriculum Studies, 8,156-171. 

[Persian]. 

Mehrmohammadi, Mahmoud &et al. (2013). 

Curriculum, Theoies, Approches, Perspectives 

Tehran: Astan Quds Razavi press. [Persian]. 

Moher, D., Schulz, K. F., & Altman, D. G. (2001). 

The CONSORT statement: revised 

recommendations for improving the quality of 

reports of parallel group randomized trials. 

BMC Medical Research Methodology, 1(1), 1. 

Norouzi, R., Janat, F. T., &Moshakelaye, M. 

(2014). THE Studyofthe 

RelationshipbetweentheHidden Curriculum 

Componentsandthe National Identityof High 

School Students, Journal of Research in 

Curriculum Planning, 11(15), 110-121. 

[Persian]. 

Reza Zadeh, Hamid Reza. Delgoshaei, Yalda, 

Rezvanfar, Masoumeh Sultan. (2011). The 

Effects of the Hidden Ccurriculum on 

Academic Behavior of Sport Education 

Students, Technical and Vocational Education 

Development, 7(2), 43-40. [Persian]. 

SaeediRezavani Mahmoud. (2005), Explaining the 

Hidden Curriculum Challenges ofReligious 

books in high school and Deepening Religious 

Islamic Education, Articles Collections of 

National Conference: spiritual health and 

enrichment Islamic education,51-47. [Persian]. 

Seif, Ali Akbar. Maleki, Hassan. Delawar, Ali &, 

Bayanfar, Fatima. (2011). The Effects of 

Hidden Curriculum on The Academic 

Achievement of Middle School Students in 

order to Model, Journal of Educational 

Innovations 37, 15-30. [Persian]. 

Silver, J. G., William,M. A, & Arthur J. L. (1997). 

Curriculum Planning for Teaching and better 

learning, translation: G. H Khoynejad, 

Mashhad, Astan Quds Razavi Press. [Persian]. 

Taghipour, HosseinAli. Ghaffari, Hagar. (2009). 

The role of hidden curriculum in the 

Disiplinary Behavior of students(Points of 

view teachers and school administrators female 

in khalkhal city during the academic year 

2009-10), Journal of Education, No. 70, pp. 65-

33. [Persian]. 

Wright, R. W., Brand, R. A., Dunn, W., & 

Spindler, K. P. (2007). How to write a 

systematic review. Clinical orthopaedics and 

related research, 455, 23-29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

