
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 برنامه درسی پنهان
 

 علی خیجی
 دانشجو دانشگاه فرهنگیان، واحد گنبد، گروه علوم تربیتی، گنبد، ایران

Khiji_ali@yahoo.com 
 یدی مقدمحسین سعامیر

 دانشجو دانشگاه فرهنگیان، واحد گنبد، گروه علوم تربیتی، گنبد، ایران
rbay47@yahoo.com 

 حامد سندگل
 دانشجو دانشگاه فرهنگیان، واحد گنبد، گروه علوم تربیتی، گنبد، ایران

bayvahed@yahoo.com 

 هادی سمیعی 
 دانشجو دانشگاه فرهنگیان، واحد گنبد، گروه علوم تربیتی، گنبد، ایران

@gmail.coma.khiji13 

 

 

 چکیده
ا شده است ت وم سببههای مفهومی رشته برنامه درسی به شمار آورد. طرح این مف برنامه درسی پنهان را باید یکی از سرمایه

ز مد طح اجرا نیسکه در نگاه سطحی نگرانه نسبت به پدیده برنامه درسی کاهش یافته، پدیده مذکور نه صرفاً در بعد طراحی، بل

سون مورد استفاده توسط فیلیپ جک های آن رصد شود. اگر چه این مفهوم نخستین بار در سال  نظر قرار گرفته، پویایی

اویه زهر یک از  است و در طی چند دهه گذشته بسیار مورد توجه نظریه پردازان حوزه برنامه درسی قرار گرفته قرار گرفت، اما

ر درآمده رشته تحری ورد آن بهای که تا امروز بیش از هزاران مقاله و کتاب در م اند، به گونه خاصی آن را مورد بررسی قرار داده

 گر شناخت واز سوی دی ا از یک سو باعث غنای تئوریک مفهوم برنامه درسی پنهان شده وه ها و نظریه است. این تنوع دیدگاه

ن ربوط به ایمژوهشی درک آن را برای بسیاری از افراد مشکل نموده است. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی پیشینه پ

لی و های معتبر داخ هشد. بدین منظور، آثار و پژومفهوم چیستی، سطوح گوناگون آن با نگاهی کل نگرانه مورد بررسی قرار گیر

  خارجی در حوزه برنامه درسی پنهان مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

 .، برنامه درسی پنهانبرنامه درسی، پنهانبرنامه،  کلید واژه:
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 مقدمه:
 بسیاری های الشت نوجوان، و جوان نسل بالندگی و جوامع توسعه در تربیت و تعلیم اهمیت و نقش شدن نهادینه با زمان هم

 های برنامه میان ینا در .گردید تقسیم متعددی انشعابات به تربیت و تعلیم و شد آغاز خطیر فرایند این قانونمندکردن برای

 .گرفت قرار پیش زا بیش توجه مورد پرورش و آموزش اهداف تحقق جهت در ابزاری و تربیت و تعلیم نظام قلب عنوان به درسی

 گردید. بدلم تربیت و تعلیم انگیز بحث حال عین در و تخصصی های حوزه از یکی به درسی ریزی برنامه ترتیب بدین و

 صحنه وارد اکلمبی دانشگاه معلم تربیت کالج در1938 سال از تحصیلی رشته یک عنوان درسی به در مورد برنامه هشپژو

 مطرح نیادی راب سئوال چهار  "آموزشی و اساسی برنامه درسی اصول" نعنوا با خود کتاب در تیلر1949در سال  و شد علمی

 تحقق در را ما تا شوند انتخاب باید چگونه گیرییاد تجربیات -٢ کند؟ پیگیری باید را تربیتی اهداف چه آموزشی مرکز-1کرد: 

 می چگونه -٤ و اد؟د سازمان دریست امر در موثری نحو به را یادگیری تجربیات توان می چگونه -٣دهند یاری تربیتی اهداف

برای  علمی هزمین آوردن فراهم موجب تیلر طرف از ها سئوال این طرح  کرد؟ ارزیابی را یادگیری تجربیات تحقق توان

 الیوت همچون سیبرنامه در متخصصان ، ١٩٨٠ اوایل در .شد تابا هیلدا و الکساندر ویلیام ،سیلور گالن همچون متخصصانی

 نظام ارایه و طراحی به موفق وجیر هنری و پنا آنتونی ،پاینر ویلیام ، هونیکی دورتی ،واکر دکر ،میلر جان ، والنس بتالیزا ،آیزنر

 برنامه کلی ولهمق سه در درسی برنامه فراگیر و دقیق مفاهیم ارائه موجبات که شدند درسی برنامه خصوص در متاتئوریکی

قاله حاضر این است مکردند. هدف از  فراهم را )پوچ( عقیم درسی برنامه و ستتر()م پنهان درسی برنامه آشکار)صریح(، درسی

 آموزانانشدحصیلی تکه شناختی نسبت به برنامه درسی پنهان پیدا کند و پس از آن تاثیر آن را بر نظلم آموزشی و عملکرد 

 .بررسی کند

 

 : درسی برنامه انواع

از:  عبارتند امهبرن سه این .نمایندمی درسی ی برنامه سه تدریس به بادرتم همزمان طور به مدارس که است معتقد آیزنر

 به نسبت رایج ورتص برخالف این . پوچ درسی برنامه و )ضمنی( پنهان درسی برنامه ، )رسمی( آشکار صریح، درسی یبرنامه

 صریح درسی های برنامه اجرای تربس صرفاً را مدارس و دانندمی بعدی تک ای پدیده را آن است که مدارس درسی ی برنامه

 .پندارندمی

 رسمی و آشکار درسی ی برنامه
 کندمی اعالم سمیر طور به را ها آن آموزشی نظام که هستند درسی های برنامه های فعالیت رسمی، درسی ی برنامه از منظور

 .شودمی تدریس عالی آموزش مراکز و مدارس در درسی های کتاب قالب در موارد از بسیاری در و

 تهی یا پوچ درسی ی برنامه

 در شده گنجانیده طالبم یا و نگنجاند درسی های برنامه در عمالً را مسائل و مفاهیم از برخی درسی ریزی برنامه نظام هرگاه

 ی مهبرنا نباشد، همف قابل ها آن برای و متناسب دانشجویان و آموزان دانش عقلی سن با درسی های کتاب یا درسی های برنامه

 (1393پناه، فوالدی و االحسینی شورین) .نامندمی پوچ درسی ی برنامه را درسی

 

 تاریخچه برنامه درسی پنهان

 به را درسی پنهان برنامه بحث ،"درس کالس در زندگی" خود کتاب در که است افرادی اولین جمله از (1967) جکسون

 شرح وی رسیده، چاپ به 2004 سال در  برنامه درسی طالعاتم کتاب در که وی کتاب از بخشی کند. درمی مطرح تفصیل

 مقایسه مورد غیره و سینما شرکت، کلیسا، نظیر مؤسسات دیگر با حتی و کرده بیان جزئیات با را مدرسه در روزمره هایفعالیت

 که جنبه ای چه و شناسندمی همه که جنبه ای آن چه مدرسه، در زندگی جنبه دو هر که کندمی ذکر است. وی داده قرار

حالی  در شودمی واقع توجهی بی مورد مواقع بیشتر دوم مورد آشناست. اما ما برای دو هر شویممی رد آن کنار از توجه بدون

 مدرسه اجتماعی جو توصیف به (1968) است جکسون آموزش متخصصین سوی از ویژه به بیشتر توجه دریافت مستلزم که

 عوض را نیمکت نوع و دیوار رنگ ها، نیمکت چیدمان کالس، دکوراسیون کندمی تالش هرسال لممع اگرچه گویدمی و پرداخته
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 انجام بر عالوه مدرسه در آموز دانش تعامالت. همان گیرد،می صورت آن در که تعامالتی و است مدرسه همان مدرسه ولی کند

 در بیشتری نقش آموز، دانش علمی پیشرفت به نسبت یپایبند این بسا چه و باشد کالس و مدرسه قواعد پایبند باید تکالیف

 روزمره تعارضات با بتواند که باشد برخوردار هاییاستراتژی از باید مدرسه در آموز انشد. دباش داشته مدرسه در وی موقعیت

 مبدل خاص انمک یک به را درس کالس امر این و نماید برقرار تعادل مدرسه انتظارات و خود شخصی عالئق و تمایالت بین

 که داندمی ای روشنگرانه و تازه نسبتاً مفاهیم جزء را پوچ برنامه درسی و پنهان ( برنامه درسی1387سازد. مهرمحمدی)می

 از حاکی را آشکار درسی برنامه کنار در درسی برنامه نوع دو این دادن قرار وی .ساخته اند مطرح درسی برنامه صاحب نظران

 داند.می آموزند،می و کنندتجربه می آموزش رسمی نظام متن در حضور اثر در یادگیرندگان آنچه تتمامی به توجه ضرورت

 با مایل هستند که کسانی کلیه خدمت در که دانست ذهنی سودمند ابزارهای مثابه به را مفاهیم این باید وی دید از بنابراین،

 از قبل دراینجا دارد جا بنابراین. دارد قرار شوند، روبه رو عمیق و همه جانبه صورت به برنامه درسی پدیده و آموزشی نظام

 برنامه کلی مفهوم با آن ارتباط و پنهان برنامه درسی جایگاه درک بهتر منظور به پنهان، درسی برنامه مفهوم به پرداختن

 شود. پرداخته مختلف نظران صاحب دیدگاه از درسی برنامه سطوح به درسی،

 

 سطوح برنامه درسی

 شناخته شده کمتر یا و ناشناخته ابعاد و متعدد ظرافت های و پیچیدگی ها دارای معرفتی قلمرو یک عنوان به درسی برنامه

 (1386است. )فتحی، آن نمادهای از یکی درسی برنامه مختلف سطوح که است

 .. ، ژیرو هنری ، پنا نتونیآ پاینار یلیامو ، هوینکی دورثی ، دکرواکر ، میلر جان ، والنس الیزابت و آیزنر الیوت چون متخصصانی

 در درسی برنامه راگیرف و نوین مفاهیم ارائه موجبات که شدند درسی برنامه خصوص در متاتئوریکی نظام ارائه و ترسیم به موفق

 برنامه شتهر عاصرم واژگان در پنهان و مستتر درسی برنامه و عقیم درسی برنامه صریح، و رسمی درسی برنامه کلی مقوله سه

 امروز جهان رد تخصصی حوزه یک عنوان به را  درسی برنامه جدید قلمرو مقوله سه این مجموع در .آورد فراهم را درسی

 (1373)قورچیان، دهند.می تشکیل

 آیزنر دیدگاه از درسی برنامه سطوح
 عبارتند از: برنامه برنامه سه یند. ایننمامی درسی برنامه سه تدریس به مبادرت همزمان طور به مدارس که است معتقد آیزنر

 هایروش و محتوا ها،هدف حاوی صریح درسی برنامه پوچ. درسی برنامه (و پنهان )ضمنی درسی برنامه صریح )رسمی(، درسی

 آشکار درسی برنامه یا به عبارتی دیگرت. اس رسمی درسی برنامه همان یا آموزشی نظام حمایت مورد شده منتشر و آشکار

-می اعالم است شده آماده مطالعه برای را آنچه مجموعه این و دهندمی ارائه مدارس که است آموزشی فرصتهای از ای وعهمجم

 معرض در گرفتن قرار دلیل به آموز دانش یادگیری های مجموعه که است پنهان درسی برنامه مفهوم دیگر ، مفهوم کند.

 که آموزان دانش آموخته های یا یادگیریها از بسیاری باشد.می آموزشگاه طمحی بر حاکم مناسبات و روابط مجموعه یا فرهنگ

 از پنهان درسی برنامه است. فرهنگ همین با آموزان دانش تعامل حاصل است نشده بینی پیش صریح، درسی برنامه در

 حاکم فرهنگ متن و بطن در حضور دلیل به و شده تصریح درسی برنامه اجرای چارچوب در که کندمی حکایت هایییادگیری

 ای مجموعه قالب در عمدتاً شودمی حاصل وسیله بدین که یادگیری های تجربه .کنندمی تجربه آموزان دانش آموزشی، نظام بر

 تقویت یا است. ایجاد شده دانسته مربوط شناخت، یا هادانستنی حوزه به معطوف کمتر و یابدمی تبلور هاارزش و انتظارها از

 تقویت و ایجاد مدرسه، بر حاکم آموزش ارزشیابی ی نظامسایه در مساعی تشریک و همکاری رفاقت، جای به ابترق روحیه

 در که است مصادیقی از تدریس، شده گرفته کار به روشهای یسایه در نوآوری و ابتکار روحیه جای به انقیاد و اطاعت روحیه

 برنامه آیزنر دید ( از1387است)مهرمحمدی، شده معرفی پنهان درسی امهبرن های مؤلفه عنوان به درسی برنامه تخصصی منابع

 این آیزنر است. ایده شده حذف صریح برنامه درسی حوزه و آموزشی نظام کار دستور از که دارد چیزی آن به توجه پوچ درسی

 دلیل این به را ارزش این او و باشد مهم کنندمی تدریس آنچه اندازه به است ممکن کنندنمی تدریس مدارس آنچه که است

 بر تواندمی مهمی تأثیرات بلکه نیست، ها آگاهی این فقدان یا خال با مساوی غفلت، این از ناشی اطالع عدم که کندمی مطرح

 مختلف سطوح در تواند می و شده واقع غفلت مورد که است چیزی پوچ درسی برنامه آیزنر دید فرد بگذارد. پس، از انتخاب حق
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 فرایندهای یکی گیرد، قرار توجه مورد باید اساسی بعد دو پوچ درسی برنامه شناسایی برای که کند می ذکر بیفتد. آیزنر قاتفا

 درسی موضوعات محتوای از ابعادی یا محتوا گیرند. دیگریمی نادیده را آنها یا کنندمی تأکید آنها بر مدارس که است عقالنی

 گردند.می حذف یا شوندمی ارائه سمدار درسی های برنامه در که است

 پوزنر دیدگاه از درسی برنامه سطوح

 از: عبارتند کندکهمی معرفی را درسی برنامه نوع درسی پنج برنامه تحلیل و کتاب تجزیه ( در1386 فتحی، از نقل پوزنر)به

 درسی برنامه نامه دربر فوق درسی امهپوچ، برن درسی پنهان، برنامه درسی اجرایی،  برنامه درسی رسمی، برنامه درسی برنامه

 ست. هدفا شده تعریف دقت به هدف ها فهرست و درسی برنامه راهنمای مطالب، رئوس فهرست مستند، یا مکتوب رسمی،

 نظارت برای دیرانم به کمک و یادگیرندگان کار از ارزشیابی درس، طرح برنامه ریزی جهت معلمان برای مبنایی ساختن فراهم

 همچنین و شودمی تدریس معلم توسط عمالً که است درسی برنامه عملیاتی، یا اجرایی درسی برنامه است. لمانمع کار بر

 تدریس معلم توسط هک است: محتوایی جنبه دو شامل برنامه درسی، این گیرد.برمی در را دانش آموزان به آن انتقال چگونگی

 به معلم که ستا زمانی مدت نشان دهنده اول هستند. جنبه مسئول نآ قبال در یادگیرندگان که یادگیری نتایج و شودمی

 به ادگیرندگانی از که امتحاناتی واسطه به دوم جنبه و است شده تدریس درسی برنامه و دهدمی اختصاص مختلف موضوعات

 رسمی رسید امهبرن با شدت به است ممکن اجرایی درسی برنامه شده(. آزمون درسی شود)برنامهمی مشخص آید،می عمل

 برنامه کنند.می سیرتف و تعبیر خود نگرش های و دانش، باورها توجه به با را رسمی درسی برنامه معلمان زیرا باشد متفاوت

 یرندگان،گتصمیم  نقش کارها، بین تمایز مناسب، رفتار جنسی، نقش های درباره است آموزه هایی شامل پنهان، درسی

 به نسبت عمیق تر أثیرت تواندمی اما نیست مدرسه رسمی نیروهای تأیید مورد عمدتاً درسی رنامهب این و غیره. دانش مشروعیت

 ( برنامه1386تحی،شود)فمی مربوط هاارزش و هنجارها محدوده بیشتر به و باشد داشته یادگیرندگان بر رسمی درسی برنامه

 چرا اینکه مورد در مالحظه ای نوع هر نیز و است نشده تدریس که است موضوعاتی دسته آن شامل عقیم، یا خنثی پوچ، درسی

 شده برنامه ریزی اتتجربی کلیه شامل برنامه، فوق درسی گیرد. برنامهبرمی در را است گرفته قرار غفلت مورد موضوعات این

 بودن پاسخگو و نآ داوطلبانه بودن ماهیت به عنایت با برنامه درسی نوع این است. خارج مدرسه موضوعات حیطه از که است

 لحاظ از درسی برنامه نای اگرچه گیرد.می قرار رسمی درسی برنامه مقابل نقطه در یادگیرندگان، رغبتهای و عالیق قبال در آن

  (1386)فتحی، است. آن از مؤثرتر و مهم تر جهات بسیاری در اما دارد رسمی برنامه درسی به نسبت کمتری اهمیت اداری

 

 پنهان درسی برنامه مفهوم

 درسال که بود جکسون فیلیپ برد نام را پنهان درسی برنامه واژه بار نخستین برای که دانشمندی نخستین شودمی گفته

 کتاب شالوده و زیر ساخت در 1992 سال در وی که است ذکر قابل نمود. تدوین درس( را کالس در کتاب )زندگی 1968

 عبارتند که مطرح نمود را مدرسه ای آموزش سه رده در ( 1968 ) نمود. جکسون مطرح و باز تدوین را آن درسی مجدداً برنامه

 حاضر صورت به را پنهان برنامه درسی که است کسانی اولین جزو ( نیز1970اورلی) مقررات. و دستورالعمل ها، از قوانین،

 است. قائل مدرسه برای را درسی رنامهب دو ،( 1968 ) (. جکسون1382 نوبریان و فتحی واجارگاه،  است)طالبزاده کرده مطرح

 در که هستند پنهان درسی برنامه مؤلفه سه  قدرت تشویق و جمعیت، وی، دید از پنهان. درسی برنامه و آشکار درسی برنامه

 تجربه باید مدرسه در موفقیت منظور به دانش آموز هر که دهندمی درس کالس در زندگی به متمایزی طعم یکدیگر با ترکیب

 تشویق نظام و کالس جمعیت از معلم، قدرت بودن دارا به عنایت با را هنجارهایی دانش آموزان، واقع در آید. کنار آنها با و دکن

 هستند مرتبط هم با برنامه دو این اگرچه که است معتقد است. جکسون پنهان درسی برنامه همان هنجارها این که آموزند،می

 این واقع در بود. خواهند هم تقابل در اینکه یا هستند راستا در یک همواره برنامه دو این آیا که ماندمی باقی همچنان سؤال اما

 است. کرده اشاره حاشیه ای یادگیری تربیت به و تعلیم کتاب تجربه در دیوئی جان ندارد، همچنین مشخصی جواب سؤال

درسی  برنامه مانع موفقیت آمیز از عبور در یادگیرنده یراهبردها عنوان به را پنهان درسی برنامه (،1990همکاران) و سیلور

زمان  موضوعات، اهداف، او کند.می تشبیه یخ کوه یک به را درسی ( برنامه1968دانند. روست)می شده طرح ریزی یا رسمی

 رسمی رنامه درسیب همان که داندمی یخ کوه دید قابل قسمت مانند را موجود تکنولوژی و درسی، استانداردها مواد بندی ها،
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 معلمان، نزد که است پنهان درسی برنامه باشدمی مهم تر و بزرگتر قسمت و نیست دیدن قابل که قسمت آن ولی است.

 تا را برنامه درسی بخش این او باشد.می انگیزه ها و انتظارات گرایشها، عقاید، عناوین تحت برنامه ریزان و والدین دانشجویان،

 است. شده گرفته نادیده اغلب و شده صحبت آن مورد در کمی مقدار که داندمی هناشناخت زیادی حدود

 

 پنهان درسی برنامه هاینظریه و رویکردها

 توسط اول .دارد کارکرد اجتماعی علوم و آموزش ادبیات در طریق 3 از پنهان درسی برنامه که است معتقد ( 2002 ) آندرسون

 یادگیرندگان به آشکار درسی برنامه با همراه که دارند فرهنگی تلقین و فکری تلقین اشکال از انواعی به اشاره که انتقادی محققین

 نظریه 1977 سال در اپل و 1971 سال در ایلیچ که سیاسی و طبقاتی بازتولید از عبارتند کارکرد این از مثالهایی .شودمی تحمیل

 انتظارات سازیشرطی برای بزرگساالن آموزش هایبرنامه از ادهاستف همچنین و نمودند مطرح شکل همین به را خود انتقادی

 دومین .اندنموده مطرح  1997 سال در وینر و 2002 سال در نوبل که آموزشی سیستمهای به تکنولوژی تحمیل یا و بیکار کارگران

 آن طریق از که است هاییروش و راهها شامل معموالً و دهدمی رخ آن در آشکار درسی برنامه که دارد ایزمینه تأثیر به اشاره کارکرد

 آندرسون، از نقل به 1995 گوردون،) کنندمی سازی شرطی را دهدمی رخ محیط آن در که یادگیری و فعالیتها آموزشی، محیط

 دانش نآ در که دارد مدارس ساختن اجتماعی نقش به اشاره پنهان درسی برنامه کاربرد اولین واقع در و کارکرد سومین(. 2002

طور که گفته همان( 2002 آندرسون،. )کنند پیدا تطابق رسمی آموزش هایسیستم شده نهادینه الزامات با که گیرندمی یاد آموزان

 را آن خاصی زاویه از یک هر و است گرفته قرار پردازان نظریه توجه مورد بسیار گذشته دهه چند طی شد برنامه درسی پنهان در

در ادامه به  .است درآمده تحریر رشته به آن مورد در کتاب و مقاله بیش از هزاران امروز تا که طوری به اند،دهدا قرار بررسی مورد

 ها و رویکردها اشاره شده است.برخی از این نظریه

 :یتیماه یهاهیـ نظر 1

با یک تقسیم بندی  ()وردون،اند. گپنهان را مد نظر قرار داده یت برنامه درسیو ماه یستیه پردازان، چیاز نظر یتعداد

 :نموده است که عبارتند از ین گروه را در سه دسته عمده طبقه بندیمطرح شده توسط ا یهادگاهیجامع، د

طرز  ، هنجارها،ها، تمایالتبیشتر آثار راجع به این که برنامه درسی پنهان به ارزش برنامه درسی پنهان به منزله نتیجه: (الف

 اند.آموزند، پرداختهز مواد درسی شناختی میاآموزان آنها را مستقل هایی که دانشها و مهارتتلقی

د ت ویژه ماننهای خاص و دارای مختصایادگیری رسمی و آموزشگاهی غالباً در موقعیت برنامه درسی پنهان به مثابه زمینه: (ب

آموز را با تصویر د که هر ساختار، دانشاعتقاد دار( 1974پذیرد. گتزلز)کالس درس، مدرسه یا دیگر اماکن آموزشی صورت می

 سازد.رو میآل روبهمتفاوتی از یادگیرنده ایده

ح ه درسی صریز برنامبر اساس این رویکرد، آنچه باعث تمایز برنامه درسی پنهان ا برنامه درسی پنهان به عنوان فرآیند: (ج

تا آن است یابد. نکته بسیار مهم و قابل توجه در این راسق آنها انتقال میهایی است که این برنامه از طریگردد، عمدتاً شیوهمی

 که روش انتقال در این نوع برنامه، ضمنی، ناآگاهانه و غیر عمدی است.

 :یکارکرد یهاهیـ نظر 2

ه آن ران نسبت بیراگکنش فده و نوع واین پدیا یپنهان، کارکردها یمربوط به برنامه درس یهادگاهیها و دهیاز نظر یادیتعداد ز

 دسته عمده قرار داد: 4توان در یها را مدگاهین گروه از دیاند. ارا مطرح نموده

اجرای نظم  بر اساس این رویکرد، که تمرکز اصلی آن بر شیوه مشارکت مدارس در: (functionalism) کارکرد گرایی (الف

آموزان قرار دهند که جامعه به آنها نیاز هایی را در اختیار دانشایدهها و ها،  ارزشها، مهارتاجتماعی است، مدارس باید دانش

 (.Yuksel,2005) ود در جامعه تطبیق دهندتوانند خود را با نظام موجداشته، بدین طریق می
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ابط رو در تبیین دیدگاه مارکسیستی، در واکنش به دیدگاه کارکرد گرایان و ناتوانی نظریه آنها: (Marxism) مارکسیسم (ب

ن های درسی رسمی و پنهاهای جامعه شکل گرفت. بر اساس این دیدگاه، مدارس از طریق برنامهبین نظام آموزشی و دیگر نظام

 (Margolis,2001) پردازند.خود به بازتولیدِ روابط اجتماعی مورد نیاز برای حفظ و تداوم سرمایه داری می

ا حد مه درسی پنهان تنظریه پردازان انتقادی در ارتباط با نقش و کارکرد برنادیدگاه : (critical theory) نظریه انتقادی (ج

ه ها را از توجپردازان انتقادی محور بحثزیادی شبیه به نظریات طرفداران نگرش مارکسیستی است، با این تفاوت که نظریه

 (.1383 ،اسکندری) سیاسی تغییر دادند.صرف به نیروی کار به مباحث دیگری نظیر جنسیت، نژاد، تعارض، مقاومت و عملکرد 

 تبط با تجدیدشاگردان از طریق برنامه درسی پنهان در مدارس مفاهیم کلیدی مر: (resistance theory) نظریه مقاومت (د

آموزند می ها، و خلق و انتقال مفاهیم نوین راها، اکتساب قدرت، درک مفاهیم و ارزشنظر در تفکر، تعبیر و تفسیر وقایع و پدیده

اعی تحول اجتم آفرینی و (. پس مدارس را نباید تنها موسساتِ بازتولید دانست، چرا که آنها دارای پتانسیل باز)قورچیان،

 هستند. 

 :یابعاد یهاهیـ نظر 3

کی ند. ملادهرار داقپنهان را مورد توجه  ی، ابعاد و سطوح مختلف برنامه درسیه پردازان حوزه برنامه درسیاز نظر یتعداد

برنامه از دید چه  شود، باید ابتدا مشخص نماییم که اینمی« پنهان»( معتقد است هنگامی که صحبت از برنامه درسی 1385)

ن دور ان و والدیگیرندگکسی پنهان است؟ آیا نظام آموزشی از آنچه قرار است اجرا شود اطالع دارد و آن را از حوزه آگاهی را

یابیم که ر میامه درسی دته برنالعکس؟ با مروری بر تاریخچه نسبتاً کوتاه کاربرد این مفهوم در ادبیات رشنگاه میدارد؟ یا اینکه ب

ه نوعی آشفتگی و عدم یقین اند و شاید به همین دلیل است که امروزاندیشمندان  این حوزه آن را در معانی متفاوتی به کار برده

( iceberg) یخی وهک یک مثابه به را درسی برنامه اگر نهایت، در( 1387محمدی نسبت به ماهیت این پدیده وجود دارد. )مهر 

 .کنیم تصور زیر شرح به پیچیدگی عمقِ لحاظ از را پنهان درسی برنامه سطوح توانیممی نماییم، تصور

 و درسی هایبرنامه تا کندمی سعی البته و است آگاه ،دارد را بدان دستیابی قصد که آنچه به نسبت آموزشی نظام ،1 سطح در

  .بخشد تحقق مستقیم غیر طور به را خویش مدنظر نتایج که کند سازماندهی ایگونه به را آموزشی محیط

 را آن فراگیری قصد که نچهآ به نسبت فراگیرندگان اما .است اطالعبی ،گذردمی مدرسه درون آنچه از آموزشی نظام ،2 سطح در

 . کنندمی خلق خود برای ،دسازمی برآورده را ایشان آنی نیاز و است بوده بخشلذت برایشان که را درسی برنامه و آگاهند ،دارند

 سازماندهی نحوه تحال این در. ندارند آگاهی دهدمی روی که آنچه به نسبت فراگیرندگان نه و آموزشی نظام نه ،3 سطح در

 آموزشی نظام ظرن مورد نه که گردد حاصل یادگیری هاییامدپ که گرددمی سبب آموزشی محیط در آن اجرای و درسی برنامه

   .اندیافته دست دانب اختیار و قصد با فراگیرندگان نه و است بوده
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 :یعامل یهاهیـ نظر 4

نامه ی بر ادبیات رشته براند. با مرورپنهان پرداخته یک برنامه درسی یریگعوامل مؤثر بر شکل یها به بررسدگاهیاز د یتعداد

اند. هان ذکر کردهدهنده برنامه درسی پنهای متفاوتی درباره عوامل شکلیابیم که صاحب نظران مختلف دیدگاهدرسی درمی

ها و متون درسی نیز کتاب اند و تعدادیاند، برخی بر محیط فیزیکی تاکید کردهبرخی، عوامل اجتماعی را مورد تأکید قرار داده

 دهند:می قرار مدنظر عمده مقوله  در را عوامل این مجموعپردازان نظریه اند.نظر قرار دادهرا مد

 مصادیق جمله از...  دروس، بندی زمان جدول ارزشیابی، هایروش تدریس، هایروش درسی، هایکتابالف( محیط شناختی: 

 هایکتاب محتوای خوانیهم دمع ،مثال برای. کنند کمک پنهان درسی برنامه ایجاد به توانندمی که هستند شناختی محیط

 کاهش سبب تواندمی تدریس، مورد موضوعات دیگر با آنها عمودی و افقی ارتباط عدم و فراگیرندگان واقعی هاینیاز با درسی

 (.1385،و همکاران مهرام) شود علمی کاوش و پیگیری به یادگیرندگان عالقه

 متقابلی هاینشک از دسته آن و مدرسه بر حاکم اجتماعی مناسبات و روابط اجتماعی، محیط از منظور: ب( محیط اجتماعی 

 در تأثیرگذار عامل ترینهمم متقابل، هایکنش نحوه .گیرندمی قرار آن تأثیر تحت مستقیم طور به آموزاندانش که است

 (.  مهرمحمدی، و علیخانی) است نشده قصد هاییادگیری گیریشکل

 ,Deutsch) باشد ضمنی هایپیام حاوی تواندمی نیز درس کالس چیدمان نوع و مدرسه مانساخت سبک: ج( محیط فیزیکی

 توصیف مدارس گوناگون انواع در را درس کالس فیزیکی ساختار( 1385 همکاران، و مهرام از نقل )به (1974) گتزلز (.2004

 کند. می القا کودکان نذه به آرمانی آموزدانش از خاصی تصور ساختار، هر که است آن کرده. وی بر
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ها نظام و هاروش مقررات، قوانین، فشرده هایمجموعه با همراه غالباً مدرسه اداریِ ساالریِ دیوان: د( محیط دیوان ساالرانه

 (.1385 چوکده، واحد و واجارگاه فتحی) روندمی شمار به پنهان درسی برنامه شکل گیری در مؤثر عاملی آن، مدیریت

 

 

 

 

 

 پیامدی: یهاهیـ نظر 5

 بودن منفی یا مثبت به نسبت ما نگرش نوع البته. اندپرداخته پنهان درسی برنامه پیامدهای بررسی به ها،پژوهش از برخی

 به نسبت مثبت نگرشی که گرایان، کارکرد .گذاردمی تأثیر داریم انتظار آن از که پیامدهایی تبیین بر درسی، برنامه ماهیت

 پنهان درسی برنامه که معتقدند دانند،می آموزاندانش نمودن پذیر جامعه برای ابزاری را آن و دارند پنهان درسی برنامه

 ذوق معنوی، و علمی عالیق سالم، تفریحات بهداشتی، هایعادت(. 1387 دوانلو،) باشد داشته همراه به را زیر پیامدهای تواندمی

  دوستی، نوع و همکاری صمیمانه، و سالم رقابت انسانیت، به احترام شناسی، فهوظی پسندیده، اخالق شناسی، زیبای و هنری

 دیگران، و خود حقوق رعایت منشی، آزاد خانواده، بزرگداشت جامعه، قبول مورد هنجارهای و هاارزش مقررات، قوانین، به احترام

دهنده برنامه درسی پنهانعوامل شکل

 عامل مصادیق

 های درسیـ کتاب

 های تدریسـ روش

 ارزشیابیـ شیوه

 ـ برنامه زمانبندی دروس

 محیط شناختی

 آموزـ روابط معلم ـ دانش

 ا یکدیگرـ روابط معلمان و کارکنان ب

 آموزانـ روابط کادر اداری با دانش

 آموزان با یکدیگرـ روابط دانش

 محیط اجتماعی

 ـ معماری محیط

 هاـ چیدمان صندلی
 محیط فیزیکی

 ـ قوانین و مقررات

 ـ نحوه اعمال اقتدار و اختیار
 محیط دیوان ساالرانه
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 شهروند اجتماعی، ادراک اقتصادی، قضاوت اری،گذ ارج قومی، رسوم و آداب ها،سنت به پایبندی پرستی، میهن شکوفایی، خود

 به حضور پرخاشگری، توان به کنترلهای دیگر مثبت برنامه درسی پنهان میاز جمله پیامد .ساالری مردم به ایمان بودن، جهانی

 اشاره کرد. ،(1383 مهرمحمدی، و علیخانی) درسی مواد به عالقه درس و اظهار کالس در موقع

 داند:ر را از جمله مهمترین پیامدهای منفی برنامه درسی پنهان مییوارد ز(م1387) یمهرمحمد

 .کنندال میگی اشغـ ارزش گذاری ترجیحی برای مواد و موضوعات درسی مختلف به دلیل جایگاهی که این مواد در برنامه هفت

 ـ ایجاد یا تقویت روحیه رقابت به جای رفاقت

 ته شده تدریسهای به کار گرفد به جای روحیه ابتکار و نوآوری در سایه روشـ ایجاد و تقویت روحیه اطاعت و انقیا

 آموزانـ ناسازگاری و انزوا طلبیِ اجتماعیِ دانش

 ـ بی عالقگی، عدم انعطاف و محروم شدن از تجارب متعدد

 ـ وابستگی فکری به معلم و مدرسه

 های مدرسهـ کاهش عزت نفس و تکیه بیش از حد بر ارزشیابی

 آموزانهای درسیِ رسمی و سرکوب شدن تجارب معلمان و شأن اجتماعی دانشذیرش اقتدارِ برنامهـ پ

 های معلم و نظم در انجام تکالیف برای کسب موفقیت بیشترـ اطاعت از خواسته

 ـ عدم تمایل به همکاری

 آموزانـ کاهش تالش، توانایی، اعتماد به نفس، و موفقیت تحصیلی دانش

 قیادـ اطاعت و ان

 سطح محور: یهاهیـ نظر 6
 ست:در ادبیات رشته برنامه درسی، برنامه درسی پنهان در دو سطح مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفته ا

 و هانظریه ها،یدها آور زیان آثار پایه بر اغلب را پنهان درسی برنامه اجتماعی، هاینظریه سطح این در سطح کالن:(الف 

 توصیف جامعه گرای اجبار مکانیزم منزله به رفتن مدرسه فرایند بر تأکید با همچنین و لیبرال تربیتی و آموزشی هایفلسفه

 (. اسکندری،) کنندمی

 و معلمان اقعاًو آنچه و بیافتد اتفاق خواهندمی آنچه میان تمایز حسب بر پنهان درسی برنامه سطح این در سطح خرد:(ب

 این که عتقدندم نظران صاحب برخی .شودمی تبیین کنند،می تجربه و میدهند انجام آموزشی محیط در دهندگان آموزش

 (.1373 قورچیان،) است جامعه  کل نظام و مدرسه روابط تبیین در نظری خاستگاه فاقد نگرش

 یک عنوان به ار پنهان درسی برنامه رویکرد یک در کندمی مطرح پنهان درسی برنامه برای را رویکرد دو( 1991 ) ولنس

 که است کرده طرحم پرورش و آموزش حاصل عنوان به را پنهان درسی برنامه دیگر، رویکرد در و کرده معرفی تربیتی فعالیت

 .است پنهان درسی برنامه به انتقادی رویکرد واقع در

 تربیتی فعالیت عنوان به پنهان درسی برنامه
 که کنندمی شناسایی را ایمشاهده قابل هایفعالیت محققان، .است پنهان درسی برنامه فرایندی نقش بر تأکید رویکرد، این در

 پنهان درسی برنامه عنوان به است مطرح آموزشی اهداف عنوان به آشکار درسیبرنامه در آنچه از غیر به اموری تدریس طریق از

، ولنس از نقل به.)است گرفته شکل( 1968) دریبن توسط وجه بهترین به پنهان درسی برنامه در رویکرد این .کنندمی عمل

 کالس، ساختار که کندمی استدالل و نمایدمی تأکید درس کالس شناسایی قابل اجتماعی ساختار بر نبدری( 1991

  «با مرتبط تفکرات مورد در را هاییپیام درسی هایکتاب ضمنی محتوای همچنین، .سازدمی آشنا اقتدار با را یادگیرندگان
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 از شدید انتقادات .باشند تعارض در هاکتاب این آشکار محتوای با است ممکن که کنندمنتقل می   »رهنگیف هایکلیشه

 نظر به که بود درس درکالس هافعالیت از برخی متوجه 1960 دهه خالل در مربیان بعضی توسط آمریکا در ایمدرسه آموزش

. کند چندانی کمک مورد این در آنها به نبود قادر رسمی درسی مهبرنا که طوری به داشت آموزاندانش بر مخربی اثرات آنها

 (1991 ولنس،)

 انتقادی( )رویکرد پرورش و آموزش حاصل عنوان به پنهان درسی برنامه

 خاطر به کمتر را ارسمد آن طرفداران که سازدمی مطرح پنهان درسی برنامه با رابطه در را انتقادی رویکرد ،( 1991 ) ولنس

 اشاجتماعی بافت در را رسهمد آنان واقع در .دهندمی قرار انتقاد مورد آنان کار حاصل خاطر به بیشتر و شانروزمره ایهفعالیت

 مدارس ..کندمی ایجاد کودکان در ایمدرسه آموزش که نمایندمی سیاسی اجتماعی هاییادگیری متوجه را انتقادات و داده قرار

 درسی برنامه به یدگاهد این از که کسانی اغلب .شوندمی قلمداد مقصر دهند،می انجام احسن نحو به ناآگاهانه آنچه مورد در

(. 1991، ولنس) دهندمی رقرا انتقاد مورد نابرابر و غیرعادالنه اجتماعی ساختار یک تثبیت خاطر به را مدارس نگرند،می پنهان

 طالبزاده)دهندمی رارق انتقاد مورد داری سرمایه جامعه طبقاتی اختالفات بازتولید خاطر به را مدارس جنتیس، و بولز ایلیچ،

 هایپیام از انتظار حد زا بیش مراتب به یادگیرندگان که معتقدند انتقادی رویکرد طرفداران(. 1382 واجارگاه و فتحی نوبریان

 (1994 وایت، لت تپوس و هوسن.)کنندمی مقاومت آن برابر در آگاهانه طور به اغلب و آگاهند مدرسه نهفته

 

 تعمدی بودن یا غیر تعمدی بودن برنامه درسی پنهان

مه درسی ارد، برناداشاره میکند که اگرچه واژه برنامه درسی پنهان داللت ضمنی بر مبهم بودن تعمدی آن  ( 2002 ) آندرسون

بگردیم،  نبال آنکه در اطراف دپنهان بیشتر مانند پنهان شدن در یک عرصه آشکار است و برنامه درسی پنهان چیزی نیست 

رسی پنهان دبرنامه  ی،گر .بلکه در بیشتر مواقع در جلوی چشم ماست و در حال عمل کردن بدون هیچ کوشش و تالشی است

کل ینهای که شهای زمرا به عنوان پیامهای غیر عمدی اما عملیاتی میداند که از طریق برنامه آموزشی وبه عنوان حاصل نیرو

امه که از برن متعددی شود. صرف نظر از تعاریفات، نگرشها و عملکردها هستند، توسط یادگیرندگان یاد گرفته میدهنده ادراک

ست اورت گرفته کسان صدرسی پنهان شده است، تحقیقات پیرامون آن و مطالعه در باره آن به طور غیر قابل اجتنابی با هدفی ی

ر این باورند محققین ب .یزی است که به صورت غیر آشکار توصیف شده استکه همانا آشکار ساختن و قابل دیدن کردن آن چ

کل جامعه  دگان وکه زمانی که برنامه درسی پنهان آشکار شد، در واقع برای همه مشارکت کنندگان شامل معلمان، یادگیرن

ا فراهم رتار آموزش و ساخ ورد فرایندشود و امکان تغییر، چاره سازی، دفاع  و بهبود دادن و یا حداقل آگاه سازی در مآشکار می

سه در علم یا مدرز سوی ماسازد از دیدگاه مارتین برنامه درسی پنهان به آن دسته از بروندادهای یادگیری اشاره داردکه یا می

نامه که برورتی صن، در بنابرای اند. کل) قصد نشده هستند یا قصد شده هستند (اما به صورت آشکار به یادگیرندگان اعالم نشده

ن بودن خارج حالت پنها امه ازریز، معلم، و یا یادگیرنده از وجود برنامه درسی پنهانی آگاه شوند و آن را آشکار نمایند، این برن

ه کلکه هنگامی بکند، میالبته صرف آگاهی از کلیات مؤلفه های برنامه درسی پنهان آن را از مقوله پنهان بودن خارج ن .شودمی

در میزگرد ( 1387)مهرمحمدی .(1383 آیند)علیخانی،ها آشکار شده و بر آنها تصریح گردد، از حالت پنهان درمیاین مؤلفه

د که آیا قص بهاماتاتخصصی بازشناسی مفهوم و کاربرد برنامه درسی پنهان، به منظور حل مناقشه برنامه درسی پنهان و رفع 

ن منی و پنهادرسی ض کند یا نه؟ پیشنهاد کرده بین دو مفهوم برنامهمی شده بودن از سوی معلم آن را از پنهان بودن خارج

داند، یقصد مدرسه م وی برنامه درسی پنهان را همان دستاوردهای همراه با عدم آگاهی دانش آموزان و عدم .تمایز قائل شویم

مراه با هرسه باشند یا مراه با اراده مداما برنامه درسی ضمنی، پیامدهایی است که می توانند یا ه .خواه منفی باشد یا مثبت

 .آگاهی دانش آموز

 

 عوامل شکل گیری برنامه درسی پنهان

ت بین افراد و دسته، ساختار و مقررات مؤسسه آموزشی، جو مؤسسه و ارتباطا 3 عوامل شکل دهنده برنامه درسی پنهان در

 .شودتعامل بین مدرس و یادگیرنده توضیح داده می
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 ت مؤسسه آموزشیساختار و مقررا -1

ئل رزشیابی، مساا هایبندی، روشدر هر مؤسسه آموزشی برای اداره امور مختلف قوانین و مقرراتی وجود دارد مانند نظام طبقه

؛  1380 ور و همکاران،سیل(انضباطی و تنبیه و تشویق، فعالیتهای گروهی و مشارکت یادگیرندگان در اداره امور و موارد مشابه 

ی شایستگی برا وها، شیوه های ارتقاء، های درس، گروه بندیهای طبقه بندی در مؤسسه مانند، کالسنظام  (1385ملکی، 

اطی مانند قوانین انضب .های پیشرفت تحصیلیها، نمره گذاری، سطوح افتخار و پاداشهای ارزشیابی مانند آزمونروش .هافعالیت

یتهای فردی و فعال .های تنبیه، قوانین اخراج و غیرهدر کالس، روش حضور و غیاب یادگیرندگان، مقررات حضور و نشستن

ات بر نین و مقرراین قوا های دانشجویی، عالئق اجتماعی، اقتدارطلبی پرسنل و غیره. هر یک ازها، کمیتهگروهی مانند سخنرانی

زشیابی، میتواند روی نسبت به نتایج اربه عنوان مثال روش ارزشیابی و واکنش معلم  .نگرش و رفتار یادگیرندگان تأثیر دارد

کنند به عالیت میفیا یادگیرندگانی که به طور گروهی  .اعتماد به نفس یادگیرنده و نگرش مثبت یا منفی او تأثیر بگذارد

 .شودیابند که در شکل فردی ظاهر نمیهایی دست میصالحیت

 جو مؤسسه و ارتباطات بین افراد -2

رح ریزی در ط مدرسان .عامل نافذ در مدرسه است ولی کمتر به صورت آشکار درک میشود جو اجتماعی مدرسه اگرچه یک

 شته باشند.وجه داتآموزش باید به شرایط غیر رسمی و ارتباطات میان فردی که بین یادگیرندگان و هیأت آموزشی وجوددارد 

دارد که  ی وجوددر درون یک مؤسسه آموزش روابط بین همگنان یک عامل مهم در تعلیم و تربیت است روابط انسانی متعددی

نده و ه، بین افراد اداره کنبه عنوان مثال روابط بین کارکنان مؤسسه و یادگیرند هر کدام آثار تربیتی خاص خود را دارا می باشد.

ان و یا جهت گیری یرندگبه عنوان مثال برخورد از نوع طبقاتی با یادگ .کارکنان، بین یادگیرنده و مدیر، و سایر موارد مشابه

ر ی دوستی نیز از آثاعالوه بر این موارد، فرهنگ یادگیرندگان و گروهها .نژادی موجب تحقیر قشری از یادگیرندگان خواهد شد

 (1385 ی،ند)ملکپذیرخاص خود برخوردار میباشند چرا که یادگیرندگان از ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی یکدیگر تأثیر می

 ادگیرندهتعامل بین مدرس و ی -3

ونه گاین  ت.تعامل مدرسین و یادگیرندگان در کالس درس تحت تأثیر ساختار مؤسسه و سازمان اجتماعی غالب بر آن اس

رس با رفتار و طرز مد (1380 همکاران، و سیلورتواند داشته باشد. )ارتباطات به نوبه خود یک اثر مستقیم بر یادگیری می

افی در اختیار اگر مدرس آزاد برخورد کرده و فرصت ک أثیرات متفاوتی داشته باشد.برخورد خود در کالس درس میتواند ت

حیه هد و با رودر قرار دهد ولی اگر نظرات خود را محویادگیرندگان قرار دهد، حس اعتماد به نفس و تالش آنان را افزایش می

 در مدرس هایپاسخ در دهیادگیرن رفتار اثر( 1385کی،شود.)ملهای یادگیرندگان میگری برخورد نماید، مانع بروز تواناییسلطه

 تحصیلی موفقیت رایب که را، یادگیرنده اجتماعی رفتارهای کلی طبقه دو مطالعات این در و شده داده نشان مطالعات تعدادی

 :از عبارتند که اندکرده شناسایی است نیاز مورد

 .پرخاشگری کنترل و دیگران با مثبت بتصح مشارکت، کردن، کمک مثل شخصی، متقابل کنش مهارتهای -1

 انجام در پایداری و مدرس هایخواسته از اطاعت آموزشی، موادی درباره مثبت صحبت حضور، مثل تکالیف، با مرتبط مهارتهای -2

 عنوان هب را هامهارت این که یادگیرندگانی .است پنهان درسی برنامه در مهم کلی هایهدف از نشانگری ها،مهارت این .تکالیف

 محسوب موفق افراد هجمل از و شده تقویت هایشانتالش یابندمی تسلط آنها در و داده قرار اقتباس مورد پنهان درسی برنامه

 (1380 همکاران، و سیلور. )شوندمی

 

 رابطه تدریس با برنامه درسی پنهان

غفلت از بخش  آموزشی بدون توجه به این بعد،از آنجا که برنامه درسی پنهان بعد غیرقابل پیش بینی یادگیری است، طراحی 

شده و از عوامل پنهان  معموالً در طراحی آموزشی به عوامل آشکار توجه .مهم عواملی است که در یادگیری تأثیر فراوانی دارند

حت کنترل و اجرا تاحدودی ت پس الزم است که عوامل مربوط به برنامه درسی پنهان شناسایی شوند و در طراحی .غفلت میشود

در صورت  .پنهان و آشکار کمک کند مشارکت یادگیرندگان در آموزش میتواند به کم کردن فاصله بین برنامه درسی .درآیند

همچنین در  .اهداف آموزشی تالش خواهند کرد وجود چنین مشارکتی، یادگیرندگان با عالقه وآگاهی برای یادگیری و نیل به
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میکند تا رفتار خود را به منظور تقویت ارزشها و گرایشهای  رخورد در هنگام ارزشیابی، تالشصورت آگاهی مدرس از تأثیر نوع ب

، درسی پنهان را شناسایی کند و با در نظر گرفتن آنها در طراحی و  پس مدرس باید عوامل مؤثر در برنامه .مطلوب تنظیم نماید

 (1385 )ملکی،  .تر عمل نمایداجرای آموزش منطقی

 

 یستم آموزشیر آن بر سیپنهان و تاث یسبرنامه در

یادگیری  ،  ادگرفتنی(مفهوم برنامه درسی پنهان را در چهار بعد مطرح می سازد که عبارتند از یادگیری چگونه  2000آهوال)

دن وامالعمر بنده مادو یادگیری قواعد بازی.  یادگیری چگونه یادگرفتن به ویژه در ارتباط با یادگیر حرفه، یادگیری تخصص

 .تهر حرفه اس های تکنیکی مرتبط با انجام وظایف درها و مهارتمنظور از یادگیری حرفه، کسب شایستگی .شودمطرح می

ها و ا، هنجارههایی برای تعامل و همچنین کسب نگرشای شامل فراهم ساختن موقعیتبنابراین یک جزء مهم آموزش حرفه

عد از برنامه بدر مورد یادگرفتن تخصص، این  .نده یک عملکرد حرفه ای استفکر کردن مانند یک متخصص است که تعریف کن

در  .دکننف میشود که آن را تخصص مبتنی بر رشته تعریها و دانش تخصصی قلمداد میدرسی پنهان به عنوان کسب مهارت

دارد و  عهده رسمی را به یادگیری قواعد بازی، برنامه درسی پنهان در واقع نقش تفسیر برای بقاء مجدد برنامه درسی

ه عبارت دیگر ب .کنند کند تا آنچه را واقع در مؤسسه الزم و ضروری است، تعییندانشجویان و اعضاء هیأت علمی را وادار می

ا ذینفعان ر ی تمامبرنامه درسی پنهان تا حد بسیار زیادی تعیین کننده چیزی است که اساس عزت نفس یادگیرندگان و یا حت

 .دهدتشکیل می

  ارتباط تکنولوژی آموزشی با برنامه ی درسی پنهان

 د پیش بینیی توانمبا توجه به ماهیت تکنولوژی آموزشی می توان این طور نتیجه گرفت که یکی از اهداف تکنولوژی آموزشی 

 ی( برابر باو فنی و کمک به توسعه ی برنامه ی درسی پنهان باشد. اگر تکنولوژی آموزشی را به تعبیری) نه تعبیری تکنیک

مود. در نن استفاده ی پنهاخالقیت و دقت بدانیم در نتیجه می توان از این ابزار مهم در بهره گیری هرچه بهتر از برنامه ی درس

یری ه این یادگکموزیم آتکنولوژی آموزشی می آموزیم که شرایطی را فراهم آوریم که منجر به یادگیری موثر در افراد شود. می 

ط بانی ارتباموزشی مآچه شرایطی ، در چه فضایی ، در زمانی ، با چه رسانه ای و ... حاصل می شود. در تکنولوژی موثر تحت 

 وام آموزشی حیح نظانسانی را می آموزیم و به سطحی از تجزیه و تحلیل و تفکر انتقادی دست می یابیم. شرایط ارزشیابی ص

یرد و با ادی اوج بگفکر انتقتواند زمینه ای را فراهم سازد که در آن تآموزشی مییادگیری را در می یابیم و ... . پس تکنولوژی 

 (1385،اتوانیحبیبی پور و بدید سیستمی و جزئی نگر بتوان هرچه بهتر از نتایج برنامه ی درسی پنهان بهره گرفت. )

 

 پنهان درسیبرنامه  ابعاد

 عنوان به داد، برون نوانع به پنهان درسی برنامه .گرددمی مطرح مقوله هس در آن گوناگون هایجنبه نظر از پنهان درسی برنامه

 .شودمی داده مختصری شرح هرکدام اینجا در که فرایند عنوان به و زمینه

 داد برون عنوان به پنهان درسی برنامه
 که است هاییمهارت و هارشنگ هنجارها، ها،گیریموضع ها،ارزش به مربوط پنهان درسی برنامه به راجع هاینوشته بیشتر

 عنوان به را پنهان درسی برنامه جکسون مثال عنوان به .گیرندمی یاد شناختی موضوعات از مستقل صورت به یادگیرندگان

 استقالل، از هنجارهایی تدریس مورد در دریبن، .داندمی قدرت و تشویق ها،جمعیت از محیطی در زیستن چگونه یادگیری

 است ( معتقد1971اشنایدر) .نویسدمی هستند، الزم صنعتی جامعه در زندگی برای که بودن اختصاصی و عمومیت پیشرفت،

 گیرندمی را رودمی آنان از که انتظاراتی با رابطه در پنهان درسی برنامه ضمنی اشارات که هستند آنهایی موفق دانشجویان که

 برنامه به نسبت دیدگاهی چنین که کسانی همه مشترک فرض یشپ .کنند اکتفا سیستم رسمی انتظارات به تنها اینکه نه

 وایت، لت پوست و نیستند. )هوسن آکادمیک یادگیریهای برنامه درسی پنهان، برون دادهای که این است دارند پنهان درسی

1994) 

 زمینه عنوان به درسی برنامه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 زمینه در خص،مش و شده تعریف ساختارهای با والٌمعم که شودمی شناخته یادگیری عنوان به کل، در ایمدرسه یادگیری

 شکل است، مدرسه همان که ایویژه اجتماعی و فیزیکی فضای توسط شده احاطه و است درس کالس همان که خاصی عقالنی

 پنهان درسینامهبر در که بودن اختصاصی و عمومیت پیشرفت، استقالل، هنجار چهار که است معتقد (،1968دریبن) گیرد.می

ناشی  ؤسسهم آرایش و ساختاری هایویژگی از و غیرشخصی مؤسسه یک عنوان به مدرسه ماهیت از شوند،می آموزش داده

شناختی،  حیطم شود:می مواجه اشمدرسه محیط از جنبه سه با روزانه آموزدانش هر گوید:( می1983گوردون) .شوندمی

 است. مشکل اههمر پنهان درسی برنامه یک با مدرسه محیط جنبه سه این از کدام هر که اجتماعی؛ محیط و فیزیکی، محیط

 به که را دگیری شناختییا از خاصی نوع آنها که است این زمینه عنوان به و دادبرون عنوان به پنهان برنامه درسی رویکردهای

 دهند.نمی پوشش باشد پنهان برنامه درسی از بخشی رسدمی نظر

 یند فرا عنوان به برنامه درسی

-می کند، متمایزمی پیدا انتقال آن تدریس که روشی توسط آشکار برنامه  درسی از پنهان برنامه درسی دیدگاه، این اساس بر

 و هایوه انتقال پیامش اساس بر پنهان درسیبرنامه و است ناهوشیارانه یا ضمنی صورت به انتقال سبک که معنی این به گردد.

 شده ارائه السی گفتمانک گرایانهعمل ماهیت (، بر1981گوردون) .شودمی متمایز آشکار رنامه درسیب از آن و نفوذ تأثیرگذاری

 توسعه در مدرسه توان علیه بر آن فرم و شکل گفتمان، این محتوای از خارج که کندمی بحث وی کند.می تأکید معلم توسط

 نظر به است. ایانهغیر عملگر خود ماهیت در شناختیزیبایی نگرش زیرا کند،می عمل آموزاندانش شناختیزیبایی هاینگرش

.  باشدمی است، شده ارائه پژوهشگران مختلف توسط که پنهان برنامه درسی هایمثال اغلب توضیح به قادر رویکرد این رسدمی

 (1994 وایت، لت پوست و )هوسن

 

 :یریجه گینت
امه ن برنیله باند فاصتو ین برنامه میباشد .توجه به ا یم یبرنامه درسطه یاز مباحث نسبتا نو در ح یکیپنهان  یبرنامه درس

و  ات مختلفیرتلف نظدانشمندان مخ ین رابطه از سویج حاصل از آن را بر ما آشکار کند .در ایشده و نتا یزیبرنامه ر یدرس

رنامه در بن یا ریوده است. تاثنم یانیده نوظهور کمک شاین پدیمختلف ا یایارائه شده است که به روشن شدن زوا یمتنوع

ا شکل روزان دانش آم یموثر است و اخالق اجتماع یبلکه در فرهنگ علم آموز یق علمینه در کسب حقا یآموزش یط هایمح

دادن  یور یبه معنا بلکه ستیپنهان بودن و نا آگاه بودن کامل ما از آن ن یپنهان الزاما به معنا ین برنامه درسیدهد. همچن یم

امد یهان پپن یرسشود برنلمه د یمطرح م یپنهان و ضمن ین برنامه درسینجاست که بحث تفاوت بیآشکار است ا یبستر آن در

ز دانش آمو یها آگایم ا همراه با اراده معلی یضمن ینا آگاهانه دانش آموز و قصد نشده مدرسه و برنامه درس یقصد شده  یها

  همراه است.
 

 

 

 

 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 منابع

 .تزکیه انتشارات: تهران .پنهان تربیت(. ) حسین اسکندری، .

 .آییژ نشر تهران: اول، جلد  47-69ص دوم. سال 1 شماره ،عالی آموزش در برنامه ریزی .2

کنولوژی آموزشی : ت، ی رشد(، تاثیر برنامه ی درسی پنهان در یادگیری، ماهنامه1385حبیبی پور، مجید؛ باتوانی، مرتضی، ) .3

  175ی شماره

 شفلین. انتشارات: ساری. پنهان درسی برنامه، (1387) یترا،م دوانلو، .4

 ترجمه. بهتر ادگیریی و آموزش برای درسی ریزی ، برنامهجی آرتور لوئیس، ؛.ام ویلیام الکساندر، گالن، ؛.جی سیلور، .5

 دانشگاهها)سمت(. انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمانتهران؛ . نژاد خوی غالمرضا

 (، برنامه درسی پنهان، پنهان از دید چه کسی؟1393حسنی، مهناز؛ فوالدی پناه، علی اصغر، )شورین اال .6

 .آییژ نشر تهران: .درسی ریزیبرنامه تخصصی مباحث (،1382) کوروش، واجارگاه، فتحی محسن؛ نوبریان، طالبزاده .7

 توسطهمدوره  مدارس اجتماعی محیطپنهان(  )برنامه درسی نشده قصد پیامدهای بررسی (،1383محمدحسین،) علیخانی، .8

 تربیت دانشگاه سی،در ریزیبرنامه دکتری دوره نامهپایان .آن منفی پیامدهای کاهش برای راهکارهایی ارائه و اصفهان شهر

 .مدرس

حیط م از )برنامه درسی پنهان(ناشی قصدنشده پیامدهای (، بررسی1383محمود، ) مهرمحمدی، محمدحسین؛ علیخانی، .9

، ص 3و 2ای هشماره اهواز، چمران شهید دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم مجله اصفهان متوسطه دوره مدارس اجتماعی

146-121 

 .سیدر برنامه معاصر نظریات بر شرحی جدید: هایهویت سوی به درسی برنامه(، 1386کوروش، ) واجارگاه، فتحی .10

 پنهان: نظام درسی برنامه در تربیت شهروندی هایآسیب سایی(، شنا1385سکینه، ) چوکده، واحد کوروش؛ واجارگاه، فتحی .11

 هاینوآوری هفصلنام آن. وضعیت بهبود برای راهکارهایی ارائه و تهران شهر زن معلمان دیدگاه از نظری متوسطه آموزش

 91-131 ص پنجم، سال 17 شماره آموزشی،

 و  پژوهش صلنامهف آموزشی. نظام ناشناخته ابعاد در نو یبحث مستتر: درسی برنامه از (، تحلیلی1373نادرقلی، ) قورچیان، .12

 .17 ـ 27ص .دانشگاه و حوزه فصلنامه داودی، محمد ترجمه پنهان، درسی برنامه ،(1375/1994) رابرت گوردون، .13

 .اندیشه راه انتشارات (. تهران:عمل درسی)راهنمای ریزی برنامه(، 1385حسن، ) ملکی، .14

 هویت در نهانپ برنامه درسی هایمؤلفه (، نقش1385محمود، ) مهرمحمدی، اکبر؛ مسعودی، پزویز؛ ساکتی، بهروز؛ مهرام، .15

 .3 شماره اول، سال ،درسی برنامه مطالعات فصلنامهمشهد(.  فردوسی دانشگاه موردی: دانشجویان)مطالعه علمی

 تهران: دوم، یراستو .اندازهاچشم و رویکردها ها،درسی: نظرگاه برنامه درسی پنهان در برنامه(، 1387محمود، ) مهرمحمدی، .16

 .هادانشگاه انسانی علوم کتب تدوین مطالعه و سازمان

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

. آموزشی ریزی مهبرنا و پژوهش سازمان: ، تهران سال در ایران درسی برنامه مطالعات

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

1. Ahola, S. (2000). Hidden curriculum in higher education: something to fear for or comply to? 

Conference title: Innovations in higher education. Helsinki. 30/08/2000 
2. Anderson, T. (2002). Revealing the hidden curriculum of E-learning. In C.Vrasidas & G. V. 

Glass (Eds.), Current perspectives in applied information technologies (1st ed., pp.23). 
Greenwich: Information Age Publishing 

3. Deutsch, Nellie. (2004). Hidden Curriculum Paper. 

4. Husen, T. & Postlethwaite, T. N. (1994). The international encyclopedia of education. (2nd 

ed.) Oxford: Pergamon. 

5. Jackson, P. W. (1968). The daily grind. In D.J.Flinders & S. J. Thornton (Eds.), The 
curriculum studies reader (pp. 93-102). New York: Routledgefalmer 

6. Margolis, E. (2001). The hidden curriculu in higher education. New York: Routledge. 

7. Silver, H. K. & Glicken, A. D. (1990). Medical student abuse: incidence, severity and 

significance. Journal of American Medical Association, 263, 527-432. 

8. Vallance, E. (1991). Hidden curriculum. In A.Lewy (Ed.), International encyclopedia of 
curriculum, Pergamon Press. 

 

 

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

