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چکیده
هر نظام آموزشی برای رسیدن به اهداف خود باید داری برنامه درسی جامع و کامل باش د لذا بدون داشتن برنامهای جامع و
کامل نمی توان به اهداف مورد نظر رسید .برنامه درسی انواعی دارد که هرکدام جای بحث بسیاری دارد که یکی از این برنامهها
برنامه درسی پنهان است که اگر چه نوشته نمی شود اما تاثیر به مراتب بیشتر از انواع دیگر برنامهها بر یادگیری دارد .مقاله
حاضر از نوع مقاالت مروری  -کتابخانهای می باشد که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحب نظران نگاشته شده است  .هدف
از نوشتن این مقاله آگاهی و حساسیت بیشتر مجریان تعلیم و تربیت نسبت به یادگیری متربیان است همچنین هدف دیگراین
است که مربیان دقت بیشتر ی نسبت به هر آنچه که متربیان را احاطه کرده است ،داشته باشند .نتایج این تحقیق نشان می -
دهد که برنامه درسی پنهان تاثیری به مراتب بیشتر نسبت به سایر برنامه های درسی بر متربیان دارد و باید مورد توجه مربیان
قرار بگیرد.
واژههای كلیدی :برنامه درسی پنهان ،آموزش ،دانش آموز
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مقدمه
برنامه درسی به عنوان یکی از ستونهای الزامی علوم تربیتی نقش بی بدیلی در عملکردهای تربیتیی و حتیی پیا را از قلمیرو
رسمی بودن بیرون گذاشته ،فرایندهای غیررسمی را در برگرفته است .برای برنامه درسی ظرفیتی در نظر گرفتیه شیده اسیت کیه
کارکردهای چندگانه پیدا کرده و در صدد برآمده تا همه اتفاقهای آموزشی آشکار و پنهان و شکل عملیشدن انتظارات و مقاصید
آموزشی را در خود جای دهد .برنامه درسی به منزله یك فرایند ،میخواهد مسیری باشد که آغاز و پایان جریان یادگیری و آموزش را
به هم پیوند دهد (ادیب و همکاران.) 1334 ،
کلمه برنامه درسی ،معادل واژه " "curriculumاست و از نظر لغت از کلمه التین ( ) currereبه معنیای راهیی کیه بایید
طی شود گرفته شده است .آیزنر در تعریف برنامه درسی می گوید ،برنامه درسی عبارت است از یك سلسیله وقیایع آموزشیی
طراحی شده که به قصد تحقق نتایج آموزشی برای یك یا چند فراگیر پیش بینی شده است .وی برنامه درسی موجود در اماکن
آموزشی را به سه دسته صریح ،پنهان و پوچ دسته بندی نموده است .منظور از برنامه درسی رسمی ،فعالیتهای برنامه درسیی
هستند که نظامآموزشی آنها را به طور رسمی اعالم میکند و در بسیاری از موارد در قالیب کتیا هیای درسیی در میدار

و

مراکز آموزش عالی تدریس می -شود (محمدیمهر و فتحی.) 1332 ،
برنامهدرسی از مهمترین ابزارها و عناصر تحقق بخشی به اهداف و رسالتهای آموزشی است ازاین رو تالش مییشیود تیا از
طریق طراحی و تدوین برنامهدرسی مشخص ،انواع مختلف دانش و مهارتها را به فراگیران انتقال داده ،آنها را برای بیر عهیده
گرفتن نقشها و مسؤولیتهایشان در زندگی آماده سازد .برنامهدرسی به عنوان یکی از ستونهای الزامی علوم تربیتی نقش بی -
بدیلی در عملکردهای تربیتی و حتی پا را از قلمرو رسمی بودن بیرون گذاشته ،فرایندهای غیررسمی را در برگرفتیه اسیت .بیرای
برنامهدرسی ظرفیتی در نظر گرفته شده است که کارکردهای چندگانه پیدا کرده و در صدد برآمده تا همه اتفاقهای آموزشی آشکار
و پنهان و شکل عملیشدن انتظارات و مقاصد آموزشی را در خود جای دهد .برنامه درسی به منزله یك فرایند ،میخواهد مسیری
باشد که آغاز و پایان جریان یادگیری و آموزش را به هم پیوند دهد (ادیب و همکاران.) 1334 ،
زمانی که سخن از برنامهدرسی به میان میآید ،همیشه این تصور ایجاد میشود که معلم و دانشآموزان در یادگیریهای
طراحی شده سخت کار میکنند ،با این امید که دانشآموزان انسانهای بهتری خواهند شد.این موضوع به برنامهدرسی قصد
شده یا برنامهدرسی صریح مربوط میشود (نوروزی چگینی ،شیخی فینی ،عصاره و زارعی .) 1334 ،روزگاری نه چندان دور،
چنین تصور می شد (و البته هنوز هم تا حدودی چنین است) که آنچه مسییئوالِنِ ارگانها و نهادهای رسمی ،بر اسا روال
مرسوم و معمول در قالب برنامه هایی مدون ،تهیه و برای اجرا به مسئوالن و ادارات تابعه خود ابالغ کنند به نتایجی منجر
خواهد شد که موردنظر این مسئوالن و برنامهریزان است .اگر در عمل چنین نمیشد عمدتا دالیل مختلفی برجسته میشد
جز آنچه امروزه معموال تحت عنوان خواست دانشآموز و برنامهدرسی پنهان خوانده میشود .این موضوع امروزه مورد توجًه
جدِیِ محققین این حوزه به عنوان یك عامل و وضعیت بنیادِیِ مؤثر ،مورد توجه قرار گرفته است (طالبی و شریفی فدیجی،
.) 1334

مفهوم و تعریف برنامه درسی پنهان
در مور د مفهوم برنامه درسی پنهان ،الفاظ و عبارات گوناگونی همچون برنامه درسی پنهان ،غیر میدون ،نهیان ،نامشیهود،
نانوشته ،پیش بینی نشده ،نامرئی ،نتایج غیرعلمی یا غیرآکادمیك نظام آموزشی ،محصوالت یا نتایج فرعی نظام آموزشی ،پس -
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مانده نظام آموزشی و آنچه که در محیط آموزشی آموخته می شود ،مورد استفاده قرار گرفته است .هر کدام از ایین عبیارات بیه
مجموعهای از داللتهای ضمنی و جنبهای از مفهوم برنامه درسی پنهان اشاره دارنید توجیه صیاحب نظیران مختلیف بیر ابعیاد
گوناگون موضوع میباشد (محمدیمهر و فتحی .) 1332 ،سیلور و الکساندر  ) 2003 (1معتقدند که برنامه درسیی پنهیان بیه
آموختههای دانشآموز از روابطش با سایر دانش آموزان ،معلم و سایر اولیای مدرسه و نیز جو کلی مدرسه اشاره مییکنید .ایین
صاحب نظران نقش تعامالت اجتماعی بین یادگیرندگان و افراد درون مدرسه را به عنوان یکی از ابعاد برنامه درسی پنهان مهم
دانسته و معتقدند احساسات ،نگرشها ،ارزشها ،باورها و رفتار یادگیرنده از ویژگیهایی است که تحت تأثیر این نوع برنامه قرار
میگیرند.
برنامه درسی پنهان ،سازهای نظری برای ایجاد تربیت اخالقی ،انتقال ارزشهیا و هنجارهیا ،انتقیال ارزشهیا و انتظیارات،
انتقال قدرت ،تمجید  ،ستایش و گروه اجتماعی ،انتقال اجتماعی ،انتقال ارتباطات اجتماعی ،بیان کارکردهای آموزش اجتماعی،
بیان ارتباط و تعامل معلم و شاگرد و تأکید بر اهمیت محیط آموزشگاهی است (اسکندری  .) 1331 ،از دید استرن 2واژه برنامه
درسی پنهان یا غیرآشکار نشان دهنده این است که برا ی هر یادگیرنده یك برنامه درسی موازی با برنامه درسی آشکار وجیود
دارد که انتقال دهنده دانش و مهارتهای موردنیاز است (جلیلی نیا.) 1333 ،
به عبارتی ،برنامه درسی پنهان دربرگیرنده نتایج یادگیری بالقوهای است که از شرایط تحصیل در یك بافت حاصل می -
شود؛ میتواند خواس ته یا ناخواسته باشد اما به صورت آشکارا به یادگیرندگان بیان نمیگردد .این برنامه در قالب روشهایی که
در محیط مدرسه سازماندهی میشود ،بر نگرشها ،احساسات و حساسیتها؛ بر آنچه که یادگیرندگان در دنیا می بینند و اینکه
چگونه با آن ارتباط برقرار میکنند ،تأثیر میگذارد (چی 3و کین.) 2003 ،4
پورتلی ( 1333؛ به نقل از محمدیمهر ) 1332 ،مفاهیم برنامهی درسی پنهان را براسا

مطالعات ا نجام شیده در چهیار

دسته تقسیمبندی میکند.

براسا

-

برنامهی درسی پنهان به عنوان انتظارات غیررسمی یا پیامهای غیرصریح اما مورد انتظار

-

برنامهی درسی پنها ن به عنوان پیامها یا نتایج قصدشدهی یادگیری

-

برنامهی درسی پنهان به عنوان پیامهای غیرصریح ناشی از ساختار آموزشی

-

برنامهی درسی پنهان به عنوان آنچه که فراگیر خلق میکند.
تعاریف فوق میتوان این استنباط را کرد که همهی تعاریف از نظر مفهومی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ،مفهوم

برنامهی درسی پنهان را در مقابل مفهوم برنامهی درسی رسمی یا آشکار قرار دادهاند .همچنین برنامههای درسی پنهان را
یادگیری چیزهایی غیر از اهداف رسمی و صریح نظام آموزشی میدانند که برای دانشجویان در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
حاصل میشود (محمدی مهر.) 1332 ،
مهم ترین اثر مفهوم برنامه درسی پنهان در این نهفته است که پژوهشگران را به مشاهده تعلیم و تربیت ،تدریس وآموزش
مدرسه به منزله متنی که باید تفسیر یا معانی پنهان آشکار گردد ،فرامیخواند (تقی پور و غفاری . ) 1334 ،برنامه درسی پنهان نه
Silver & Alexander
. Stern
. Chee
. Kin
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درجای ی نوشته شده و نه هیچ معلمی آن را در

می دهد .بلکه محیط آموزشی مدرسیه ،باتمیام خصوصییاتش ،آن را آمیوزش

می دهد .صرفنظر از اینکه معلمان مدرسه تا چه اندازه متبحر و شایستهاند ،یا برنامه درسی تا چه حید پیشیرفت کیرده اسیت،
دانش آموزان ،اتفاقا در معرض چیزی قرار میگیرند که هیچ گاه سخنی از آن در میان نبوده است .آنها ،به مرورتحت تأثیر برنامه
درسی پنهان مدرسه ،رویکرد خاصی نسبت به زندگی ،و نگرش خاصی نسبت به تحصیل و یادگیری پیدا مییکنند (بیجنیدی،
.) 1334
در چند دهه اخیر برنامه ی درسی پنهان نقش محوری ویژهای در مطالعات مربوط به برنامهرییزی درسیی داشیته اسیت.
برنامه درسی پنهان ،به عبور موفقیت آمیز از مانع برنامه درسی رسمی یا طرح ریزی شده است .به عبارت دیگر ،برنامیه درسیی
پنهان بحثی از فرایند آموزشی مدرسه است که به سادگی قابل درک نیست ،ولی بخشی از آن چه را که فرا گرفتیه مییشیود،
تشکیل میدهد .این برنامهها در ابعاد مختلف در محیط های اطراف همانند خانواده ،جامعه ،بیازار ،تلویزییون ،رادییو ،اینترنیت،
مدرسه ،سینما ،کال

در  ،ورزشگاهها و پارکها بر روی فرایند یادگیری دانش آموزان بیه ضیرورت غییر رسیمی تیأثیر میی -

گذارند (تقی پورو غفاری .) 1333 ،برنامه درسی پنهان ،اصوال مربوط به ساختار آموزشی است .دانشآموزان از طریق برنامه های
درسی و به ویژه برنامه درسی پنهان با انواع دانش علمی ،اجتماعی ،تاریخی ،اقتصیادی و سیاسیی و مهیارتهیا و نگیرشهیای
مختلفی همچون احترام ،صداقت ،سعه صدر ،همدردی ،وطنپرستی ،تعهد و مسئولیت پیذیری ،توجیه بیه نفیع عمیوم ،برابیری،
رعایت قانون و مقررات و غیره آشنا میشوند .آنها همچنین میتوانند دانش ،مهارتها ،مفاهیم و نگرشهایی را فرا بگیرنید کیه
برای پرورش آنها خطر آفرین بوده و تهدید محسو میگردد (فتحی واجارگاه و همکاران.) 1334 ،
تحقیقات نشان میدهند که ب رنامه درسی پنهان بر ابعاد مختلف تحصیلی و عملکردی دانشآموزان تاثیر میگذارند .کولی
و همکاران (  ،) 2014چنین عنوان می کنند که برنامه درسی با سرزندگی تحصیلی و احسا

کنترل در دانشآموزان در ارتباط

است و مارتین(  ،) 2013به این امر اشاره میکند که افراد دارای سرزندگی تحصیلی باالتر انگیزش تحصیلی باالتری دارند و بیه
میکنند .نجات و همکاران(  ) 1334نشان دادهاند کیه برنامیه

آینده تحصیلی خود ،امیدوارترند و خودکارآمدی باالتری احسا

درسی پنهان و ابعاد آن تغییرات در وضعیت جامعهپذیری دانشآموزان را تبیین میکند.
با وجود آنکه م همترین عوامل اثرگذار بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی واقعی دانشآموزان ،از سنخ آموختههای غیرمدون،
غیرمشهود ،غیرعمدی و پیش بینی

نشده است ،به طوری که اکثر صاحب نظران از جمله(بازیابی2003 ،؛ لیوسی و

الوسون2003 ،؛ چایکینگ 2003 ،و داگانی2003 ،؛ به نقل از بیانفر و همکاران ) 1333 ،ستردگی  ،پایداری و نفوذ این
آموخته های به ظاهر خاموش و پنهان را در امر یادگیری بیشتر از برنامه ای درسی آشکار میدانند ،اما اکثر مطالعات و
تحقیقات ،در قلمرو برنامه های درسی آشکار یا رسمی انجام شده و کمتر تحقیقی پیرامون آثار برنامه درسی پنهان بر عوامل
مربوط به تحصیل دانشآموزان صورت گرفته است.
تاریخچه برنامه درسی پنهان
در دهه های اخیر با رشد رویکردهای کیفی و هرمنوتیکی در علوم انسانی و اجتماعی و ایجاد تشیییکیك در رویکردهیای
اثباتی ،زمینه برای کشف برنامه درسییی پنهان نیز بیشتر مهیا شده و جنبههای مغفول کمکم از حاشیه بیه میتن مییآینید.
پیش از این ،مفاهیِمِ نزدیك به برنامه پنهان ،مطرح شییده بودند ولی فرصتی برای حضور میؤثر در عرصیه مباحیث علمیی و
آکادمیك ،پیدا نکرده بودند .گرچه «جکسییون ) 1343 ( 4برای نخستین بار واژه برنامه درسی پنهان را مطرح کرد ،اما میتوان
. P.W.Jackson
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سابقه این ایده را حداقل تا زمان کیلپاتریك ) 102 :1324 ( 4دنبال کرد،کسی که تمایز میان ییادگیری ابتیدایی ،انضیمامی و
التزامی را مطرح کرد (طالبی و شریفی فدیجی.) 1334 ،
نخستین بار کلپیاتریك در مقالهای با عنوان "روش پروژه" مفهوم یادگیری ضمنی را به طور تلویحی در قلمیروی
برنامه درسی پنهان به کاربرد و همچنین جان دیوئی در کتا

تجربه و تعلیم و تربیت به یادگیری حاشیهای اشاره نموده

است ،معذالك این فیلیپ جکسون بود که تحت عنوان زندگی کال

در

بار علمی واژه را بیا ن کرد (کریمی.) 1331 ،

دری بین ،جکسون ،ساراسون و دیگران تحلیل فشرده ای از آنچه که به نام برنامه درسی پنهان معروف است ارایه کردند.
با این تفاوت که دری بین روی ابعاد جامعه شناختی برنامه درسی پنهان تاکید کرد ،در حالی کیه جکسیون و ساراسیون
عمدتا به جنبهها ی روانشناختی آن تاکید کردند (کریمی .) 1331 ،فیلیپ جکسون ،در سال  1340واژهی برنامهی درسی
پنهان را رسماً وارد ادبیات برنامهریزی درسی کرد .ژیرو ( 1333؛ به نقل از محمدیمهر ) 1332 ،نظریه پرداز مشیهور برنامیهی
درسی پنهان در مقدمه کتا خود تحت عنوان کتا برنامهی درسی پنهان و تربیت اخالقی شکلگیری اصطالح علمی برنامیه
درسی پنهان را همزمان با انتشار کتا فیلیپ جکسون تحت عنوان زندگی در کال

در

میداند.

عوامل مؤثردرشکلگیری برنامهیدرسیپنهان
برنامه درسییی پنهان تحت تأثیر و به واسییطه عوامل مختلفی تحقییق عملی پیدا میکند .در تحقیقات برنامه درسییی
پنهان از عوامل مؤثر مختلفی مانند سییاختار کلی اقتصادی ی اجتماعی ،متغیرهیای اجتمیاعی ،سیاسیی ،فرهنگیی ،اقتصیادی،
شخصیتی و فّنّاورانه ،ساختار آموزشی ،محیط فیزیکی ،شناختی و اجتماعی ،برنامه درسی رسمی و آشکار ،فرهنیگ حیاکم بیر
محیط آموزشی ،روابط ق درت ،روابط متقابل افراد درون مدرسییه ،مدیریت مدرسه ،ارتباط والدین و مدرسه نام برده شده است.
اینکه از میان این عوامل کالن و احیانا خارج از محیط مدرسه ،یا جزئی و درون چاردیواری مدرسه کیدام هیا میؤثرتر هسیتند،
بستگی به روًیکرد محقق و جامعه مورد تحقیق دارد .در اینجا خالصهای از مهمترین عوامل موثر بر شکلگیری برنامیه درسیی
پنهان آورده شده است.
جو اجتماعی مركز آموزشی :جو اجتماعی آموزشگاه اگرچه یك عامل نافذ در محیط آموزشگاه است ،ولی کمتیر از
طریق اعمال آشکار مشخص میشود .معلمان در طراحی آموزشی باید به این مجم وعه شرایط غیررسیمی و طبیعیت
ارتباطات میا ن فردی که بین فراگیران و هیات آموزشی وجود دارد کامال آگاهی یابند .فرهنگ موجود بین همساالن به
خصوص در سا لهای باالی تحصیلی یك عامل پراهمیت در تعلیم و تربیت جوانان محسو
باره می نویسد :مدرسه خود برانگیزنده الگوپردازیهای متمایز براسا

میشود .کیم بیال در ایین

مشابهتها و تفاوتهای چندجانبه جامعیه خیویش

است .یادگیری در درون این زمینههای اجتماعی ،ایجادشده و توسعه یافته و اصالح میشود .لذا به این دلیل نمیتوانیم
فرآیند یادگیری را از فرآین د اجتماعی جدا سازیم .بنابراین یادگیری به عنوان یك بافت اجتماعی و فرهنگی باید در بافت
نظامهای اجتماعی مورد ارزشیابی قرار گیرد .یکی از موضوعات مورد توجه جدی ،اثر جو آموزشگاه و فرآیندهای اجتماعی
شد ن فراگیران در آموزشگاه است .هنگامی که کارهای عملی روزانه مربیان با فراگیران به طور دقیق و از نزدییك میورد
ارزشیابی قرار می گیرد روشن است که آموزشگاه و یا به طور دقیقتر منش سازمان یافته تعامل در آموزشگاه تفاوتهیایی
را در بازده تربیتی به وجود می آورد .به این ترتیب با توجه به این نکات ،مطالعات حاکی از آن است که راه و روش -

. Kilpatrick
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های طبقه بندی شده در مدار  ،ایجادکننده تدابیر مختلف بوده و ممکن است موجیب تفیاوتهیایی در زنیدگی بعیدی
فراگیران شود (کریمی.) 1331 ،
پژوهش مهرمحمدی و علیخانی (  1331به نقل از کریمی ) 1331 ،با عنوان بررسی پیامده ای قصدنشیده برنامیه درسیی
پنهان ناشی از جو اجتماعی مدار

دوره متوسطه شهر اصفهان حاکی از آن است که عمدهترین پیامدهای قصدنشده مدارسی

که از جو اجتماعی بستهتری برخوردارند شامل :افزایش روحیه اطاعت ،تقلید و پیروی محض و کاهش روحیه تفکر انتقیادی و
برخورد نقادانه ب ا موضوعات و مباحث علمی؛ تقویت تمایل دانشآموزان به انجام فعالیتهیای ییادگیری بیه صیورت انفیرادی و
نگرش منفی آنها نسبت به فعالیتهای گروهی؛ کاهش میزان اعتماد و عزت نفس دانشآموزان و تقویت احسا

خودپنیداری

منفی در آنان؛ روحیه اطاعت و انقیاد و تمایل به انجام فعا لیتها تکالیف یادگیری به صورت انفرادی در دانشآمیوزان میدار
پسرانه بیش از دانشآموزان مدار
دانشآموزان مدار

دخترانه بوده است؛ میزان کاهش عزت نفس در دانیش آمیوزان میدار

دخترانیه بییش از

پسرانه است؛ هستند.

تعامالت معلم با دانشآموزان  :درزمینه تاٍثیر تعامل معلم با دانشآموزان در شکلگیری برنامه درسی مطالعات مختلفی
انجام شده است ( لیوسی واالسون 2003 ،1؛ اسمیت و مونتگومری 2003 ،3؛ نوروزی چگینی و همکاران .) 1334 ،طرز تلقیی و
رفتار معلمان از عوامل بسیار مهم در تشکیل طرز تلقیهای دانشآموزان می باشد .اگر معلمان در کال

در  ،آزاد برخورد کند

و فرصت کافی و مؤثر در اختیار دانشآموزان قرار دهد تالش ،توانایی و حس اعتماد به نفس را در او تقویت میکند .اگر امیال و
خواستهها و نظرات خود را محور قرار دهد و با رویه سلطهگری برخورد نماید مانع بروز تواناییها مییشیود و در دانیشآمیوزان
گرایش سلطهگری به دیگران را پرورش میدهد .بعالوه جهتگیری اقتصادی ،طبقیاتی و فرهنگیی معلمیان نییز در طراحیی و
اجرای تدریس و رابطه با دانشآموز مؤثر است .معلمانی که مکانات مادی را ارزش مهم تلقی کند محورمان از امکانات میادی را
محرومان از یك ارزش تلقی خواهد کرد و م تناسب با آن عمل خواهد نمود .همچنیین رفتیار دانیشآمیوزان در تصیمیمگییری
معلمان مؤثر است .دانشآموزی که به مشارکت در فعالیتهای آموزشی تمایل نشان میدهد ،در ارتباط بادیگران با نظر مثبیت
عمل می کند و رفتارهای ضد اجتماعی مانند پرخاشگری را کنترل میکند ،عالقه به همکاری دانشآموزان و احترام و ارج نهادن
به دانشآموزان را در معلمان بر میانگیزد (محمدی مهر.) 1332 ،
نوروزی چگینی و همکاران (  ) 1334در مشاهدات خود شاهد دوسویه بودن تعامالت بین معلم و دانشآموزان بود .بیدین
ترتیب که در کال هایی که معلمین با دانشآموزان تعامالت منفی داشتند و از شییوههیای تنبییه ،جریمیه ،تیوهین و تحقییر،
سرزنش ،تمسخر و ترساندن دانشآموزان برای کنترل رفتاری آنها استفاده میکردند دانش آموزان نیز با انجام نیدادن تکیالیف
درسی ،تمسخر کردن معلمان ،لجبازی کردن ،نشان دادن بی عالقگی به در
و در مصاحبه های خود نیز نسبت به تعلق به مدرسه احسا

و خود شخص معلم عکس العمل نشان میدادند

منفی و ناخوشایندی داشیتند .از دیگیر میواردی کیه در ایجیاد

تعامالت منفی بین معلم و دانشآموزان و از طریق فرایند شرطی سازی کالسیك باعث احسا

عدم تعلیق بیه مدرسیه توسیط

دانشآموزان میشد رفتار معلمان با دانش آموزان است ،ازجمله این رفتارها میتوان موارد زیر را ذکر کرد :استفاده از سبكهیای

Livessey & Lawson
Smith & Montgomary
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مستبدانه برای اداره کال  ،اعمال محدودیت زیاد برای دانش آموزان در کال  ،عدم سالم یا احوالپرسی معلم با دانشآمیوزان و
عدم وجود شور و شوق معلم در کال .
در همین راستا نیز نظریهپردازان رفتارگرا معتقد بودند از طریق فرایند شرطیشدن ،محرک خنثی میتواند به صورت
محرک شرطی درآید و این فرایند شرطیشدن میتواند به سطوح باالتر نیز کشیده شود ،بنابراین نگرش دانشآموزان به در
که در ابتدا محرک خنثی است از طریق تداعی با معلم می توا ند به محرک شرطی تبدیل شده و منجر به بروز نگرش مثبت یا
منفی به در

و کال

و مدرسه شود .احتمال دارد نه تنها معلم بلکه هر کار و فعالیت دیگری که از سوی وی نییز سرچشیمه

میگیرد مورد قضاوت دانش آموزان واقع شده و درنهایت منجر به تنفر یا عالقه دانشآموزان به مدرسه شود (نوروزی چگینی و
همکاران ( .) 1334
تعامالت كاركنان مدرسه ( مدیر ،معاونان ،مربی پرورشی ،مشاور) با دانشآموزان :در مدارسی که مدیران ،معاونان
و دیگر متصدیان مدرسه با دانشآموزان مانند انسانهای نابالغ رفتار میکنند و موجبات نارضایتی آنها را فیراهم مییآوردنید
دانش آموزان احسا

تعلق کمتری به مدرسه دارند .در چنین مدارسی کیه عوامیل برانگیزاننیده میوردنظر هرزبیرر و ارضیای

نیازهای سطح باال مانند احترام و خودیابی برای دانشآموزان فراهم نمیشود ،دانش آموزان نیز احسا

تعلق کمتری نسبت بیه

مدرسه دارند .اما در مدارسی که شأن و مقام دانش آموزان حفظ شده ،و روابط متقابل فردی بر مبنای احتیرام باشید و نیازهیای
شناختی و عاطفی معلمان و دانشآموزان در این مدرسه برآورده شود ،به طورکلی دانش آموزان و معلمان از جیو اجتمیاعی آن
رضایت دارند؛ به طوری که اکثریت آنها از این که در این مدرسه در حال تدریس یا تحصیل بودند ابراز رضایت کرده یا حداقل
شکایتی ندارند (نوروزی چگینی و همکاران.) 1334 ،
تعامالت دانشآموزان با یکدیگر :در درون محیطهای آموزشی و مراکز آموزش عالی به صیورت رسیمی ییا غیررسیمی
روابط انسانی متعدد شکل میگیرد و هر کدام آثار تربیتی خاص خود را دارند .یکی ازاینگونه روابط ،روابط کارکنان و معلمیان
با دانشآموزان می باشد .موضع گیری و طرز تفکر و نگرشهای افراد و اداره کنندهی مراکز آموزش در ایین زمینیه بسییار قابیل
مالحظه است .اگر کارکنان برداشتهای طبقاتی ویژهای داشته باشند نوع زندگی دانشآموزان در تصمیمگیریهای تربیتی تأثیر
میکند .فرزندان طبقهای که نزد کارکنان مراکز آموزشی ا همیت باالتری دارند از توجهات ویژه برخوردار خواهند شد و دانش -
آموزان طبقات دیگر از چنین توجهی محروم خواهند ماند (محمدی مهر.) 1332 ،
مقایسههای اجتماعی بین همساالن که در تعامالت معلمان بادانشآموزان و تعامالت دانشآموزان با دانشآموزان در اکثیر
کال های در

صورت میگیرد ،خودپنداری و عزت نفس آنها را تحیت تیأثیر قیرار مییدهید .نیوروزی چگینیی و همکیاران

(  ) 1334در صحبتهایی که بادانشآموزان قوی و ضعیف داشتند ،دانشآموزان ضعیف اظهار میداشتند که دانشآموزان قیوی
برخورد تند و بدی با آنها دارند و درصورتی که مطلبی را یاد نگیرند آنها را مورد سرزنش قرار میدهند و اعتمادبه نفس را از
آنها میگیرند ،دانشآموزان قوی نیز اظهار میداشتند که دانش آموزان ضعیف قادر به یادگیری در ها نبوده و آنها وقتشیان
را تلف میکنند ،بنابراین دانشآموزان ضعیف احسا

می کنند که قادر به یادگیری نیستند و دانشآموزان قویتر نیز این حس

را پیداکردهاند که قادر به آموزشدادن به دانشآموزان ضعیف نمی باشند بنابراین هر دو گروه دانش آموزان از تعامل با یکیدیگر
راضی نبوده و بر این مبنا اظهار میکنند که عالقهای به کال

و آمدن به مدرسه ندارند .اما در مدارسی که روشهای تدریس

معلمان بر مبنای روشهای مشارکتی و عدم مقایسه دانشآموزان با یکدیگر بود ،دانش آمیوزان از تعیامالت خیو و مثبتیی بیا
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یکدیگر برخوردار بودند ،برای یکدیگر ارزش و احترام قائل میشده و در یادگیری در ها به هم کمك میکردند .آنها تجربهها
و یادگیریهای مثبتی در کنار یکدیگر کسب می نمودند و بدین ترتیب نگرش این دانشآموزان نسبت به مدرسه مثبتتر بیود
(نوروزی چگینی و همکاران.) 1334 ،
شیوه های تدریس و ارزشیابی معلمان:
در رابطه با شیوه های تدریس و ارزشیابی معلمان و برنامه درسیی پنهیان محققیانی همچیون ردییش (  ) 2003و نیوروزی
چگینی و همکاران (  ) 1334پژوهشهایی انجام دادهاند .نوروزی چگینی و همکاران (  ) 1334بیان میکنند که در اکثر کال -
های مورد مشاهده ،معلمان روشهای تدریس و ارزشیابی مطرح شیده از جانیب نظرییه پیردازان حیوزه روانشناسیی پرورشیی و
یادگیری را در موقعیتهای آموزشی مورداستفاده قرار نمیدهند  ،عالوه بر آن هرچند که با سیستم آموزشی جدید و شش ساله
شدن دوره ابتدایی در محتوای کتا ها تغییرات زیادی انجام شده است (خصوصاً در محتوای کتا های ششم کیه چنید سیال
بیشتر از عمر این پایه در کشور نمی گذرد تغییرات اساسی در جهت تقویت مهارتهای عملی دانشآموزان صورت گرفته است)،
اما همچنان در انتخا روش تدریس ،معلمان اکثراً از روشهای تدریس سنتی استفاده میکردنید .در پیژوهش آنهیا از عوامیل
دیگری که درروش های تدریس و ارزشیابی م علم بر احسا

تعلق به مدرسه دانشآموزان اثرات منفی میگذاشیت ،مییتیوان

موارد ذیل را نام برد :معلمان اطالعات و آگاهی کافی نسبت به پایهای که در آن تدریس میکردنید نداشیتند .پاییهای کیه
معلمان تدریس آن ها بر عهده گرفته بودند با رشته تخصصی و یا عالیق آنان همخوانی نداشت .عیالوه بیر میوارد ذکرشیده
بسیاری از معلمان برخالف رویکرد نو پیاژهایها ،ویگوتسگی و برونر بدون در نظر گرفتن تفاوتهای فردی دانشآموزان تأکید بر
رقابت فردی برای کسب امتیاز بیشتر داشتند.در چنین شرایطی طبق پیش بینی نظریه اسناد زمینههای شکست دانیشآمیوزان
ضعیفتر فراهم می شد که این امر باعث به وجود آمدن تصویر منفی از تواناییهای این دانش آموزان و درنتیجه زمینه بیزاری از
محیط کال

و مدرسه را فراهم میآورد.

قوانین و مقررات مدرسه:
صاحب نظران مختلف در خصوص تأثیر قوانین و مقررات مدرسه در شکلگیری برنامه درسی پنهیان اتفیاق نظیر دارنید.از
میان این صاحب نظران میتوان به آرای مایلز و آندریون  ،) 2001 ( 3اسمیت و مونتگومری (  ) 2003و نوروزی چگینی و همکاران
(  ) 1334اشاره کرد .موضعگیری ،طرز فکر و نگرشهای افراد اداره کننده مدرسه در تصمیمگیریهای تربیتیی اثیر مییگیذارد.
فرزندا ن متعلق به طبقات اجتماعی که نزد کارکنان مدرسه اهمیت باالتری دارند از توجهیات وییژه برخیوردار خواهنید شید و
فرزندان طبقات دیگر از چنین توجهی محروم مانده و تحقیر خواهند شد .گوینگ  ) 2001 ( 10گفته است که اگر دانشآمیوزان
یك کال

مقررات آموزشگاه را زیر پا بگذارند و به خاطر این عمل تنبیه نشوند ،ممکن است سایر افراد کال

به انجام آن رفتار

خالف مقررات تحریك شوند .به طور مثال نوروزی چگینی و همکاران (  ) 1334در طول دوره پژوهش خود مشاهده کردند که
دانش آموزانی که مقررات مدرسه را رعایت نمی کردند و صرفاً با یك تذکر کالمی از طرف مسؤولین مدرسه مواجیه مییشیدند،

Myles, & Andreon
Geving
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قانونشکنی در مدرسه توسط این دانشآموزان خاطی شدت می گرفت که در نهایت باعث به وجود آمدن قانون شکنیهیایی از
طرف دیگر دانش آموزان و یا به وجود آمدن نگرش منفی در دانش آموزان نسبت به محیط مدرسه میشد.
امکانات فیزیکی مدارس:
برخی از صاحب نظران و محققین حوزه برنامه درسی مانند فریتر (  ،) 2003وبر (  ،) 2003آلکساندر (  ) 2003به بعد فیزیکی
برنامه درسی پنهان توجه کردهاند .در نظریه انسانگرائی آبراهام مازلو گفته شده که مهمترین و آشکارترین نیازهای انسان
نیازهای فیزیولوژیکی یا جسمی هستند .زمانی که کال های در سرد و تاریك است و نیاز افراد به نور و حرارت برآورده
نمیشود ،دانشآموز را با هیچ تدبیری نمی توان وادار کرد تا به در و بحث معلم گوش فرا دهد .به همین قیا  ،از معلمی که
در کال سرد و تاریك مشغول تدریس است نمیتوان انتظار داشت که وظیفه آموزشی خود را به درستی انجام دهد .با توجه
به دستآوردهای مفید « علم ارتباطات» صاحب نظران این رشته معتقدند آموزشهای غیر کالمی و رفتار غیربیانی بیش از سایر
عوامل در انتقال پیام به فراگیران نقش دارند .بر همین اسا  ،هال یکی از صاحب نظران حوزه ارتباطات در نظریهی خود به
نام زبان«صامت» معتقد است «فضا سخن میگوید» و «زبان حرف میزند» پس عبارت مراکز آموزشی و عناصر تشکیل
دهندة آن مانند رنگ ،نور ،صدا ،تجهیزات حیاط دانشکده یا دانشگاه ،راهروهای تنگ و طوالنی همه و همه اثرات آموزشی و
تربیتی دارند .دانشکده زیبا و سرسبز ،نشاط و شادابی را به ارمغان آورده ،یادگیری را آسان میکند ،برعکس مراکز آموزشی
تنگ و کوچك و کال های کم نور ،تخته فرسوده و صندلی های شکسته رغبت به در  ،بحث و یادگیری را شاید برای همیشه
از بین ببرند (محمدی مهر.) 1332 ،
ساختار مركز آموزشی:
دیوان ساالری اداری مرکز آموزشی غالبا همراه با مجموعههای فشرده قوانین ،مقررات روش ها و نظیامهیای میدیریت
آن یك عنصر پراهمیت برای برنامه درسی پنهان محسو

میشود .حفظ این ساختار بوروکراتییك ممکین اسیت بیه

خودی خود یك هدف تلقی شود .بسیاری از جامعهشناسان این جنبه های فرآیند آموزشگاهی را به عنیوان ییك عامیل
اولیه در اجتماعیکردن فراگیر تلقی می کنند .عناصری که از این طبیعت به سادگی قابل تشیخیص اسیت عبارتنید از
تمامی نظام طبقه بندی که در مرکز آموزشی به خدمت گرفته میشود (کال ها ،گروه بندی فراگیران ،زمینههای مورد توجیه
سازماندهی عمودی سطوح مرکز آموزشی) ،شیوههای ارتقیا و روشهیای ارزشییابی (آزمیونهیا ،نمیرهگیذاری و پیاداشهیا و
پیشرفت تحصیلی) ،قوانین انضباطی (جنب وجوش های فراگیران ،حضیور و غییا

در کیال

در  ،مقیررات نشسیتن در

کال  ،باال و پایین رفتن از پ لکان) ،محدودیتها و روشهای تنبیه (سرزنش کردن ،تمسخر ،حبس  ،تعلییق ،اخیراج ،طیرد،
بازگیری امتیازات ،بیگاری) ،محدودیت ها و کنترل فعالیت فیردی و گروهیی (محییط بسیته برنامیههیا و سیخنرانیهیا و
اقتدارطلبی کارکنان و کارمندان مرکز آموزشی (کریمی.) 1331 ،
ابعاد ب رنامه درسی پنهان در فرآیند تعلیم و تربیت به قدری موثر است که حتی اهداف برنامه درسی آشکار (صریح) تحت تاثیر
آن قرار میگیرد ،چنانکه مطالعات پژوهشی سیلور و الکساندر نشان میدهند که زمینههای ساخت دار محیط تربیتی تعیین -
کننده تکالیف ،فرصتها و محدودیتهای فراگی ران است .از جمله هنجارهای اجتماعی و زمینههای ساختدار محیط تربیتی
می توان از قوانین و مقررات آموزشگاهی و روابط بین فردی میان فراگیران با یکدیگر و با سایر عناصر محیط تربیتی مخصوصا از
مربیان نام برد .به طور مثال در خصوص مقررات انضباطی ،اگر مربی ،فراگیر خاطی را در بین دیگر فراگیران مورد تحقیر قرار
دهد ،طرز تلقی و نگرش منفی را در او تقویت میکند و موجب می شود که فراگیر اعتماد خود را نسبت به جبران خطای خود
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از دست بدهد .در روابط بینفردی نیز موضعگیری و طرز فکر یا نگرشهای کارکنان آموزشگاه نیز قابل توجه است .به طور
مثال اگر کارکنان آموزشگاهی برداشت های طبقاتی ،قومی یا نژادی داشته باشند ،در نوع زندگی فراگیران و تصمیمگیریهای
تربیتی آنان تاثیر خواهد گذاشت (کریمی.) 1331 ،
پیامدهای مثبت برنامه درسی پنهان
برخی از پژوهشها ،به بررسی پیامدهای برنامه درسی پنهان پرداخته اند .البته نوع نگرش ما نسبت به مثبت یا منفی بودن
ماهیت برنامه درسی ،بر تبیین پیامدهایی که از آن انتظار داریم تأثیر میگذارد .کارکرد گرایان ،که نگرشیی مثبیت نسیبت بیه
برنامه درسی پنهان دارند و آن را ابزاری برای جامعه پذیر نمودن دانشآموزان میدانند ،معتقدند ک ه برنامه درسی پنهان میتواند
پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد (دوانلو  .) 1331 ،عادت های بهداشتی ،تفریحات سالم ،عالیق علمی و معنوی ،ذوق هنری و
زیباییشناسی ،اخالق پسندیده ،وظیفه شناسی ،احترام به انسانیت ،رقابت سالم و صمیمانه ،همکاری و نوع دوستی ،احتیرام بیه
قوانین ،مقررات ،ارزش ها و هنجارهای مورد قبول جامعه ،بزرگداشت خانواده ،آزادمنشی ،رعایت حقیوق خیود و دیگیران ،خیود
شکوفایی ،میهن پرستی ،پایبتدی به سنتها ،آدا و رسوم قومی ،ارج گذاری ،قضاوت اقتصادی ،ادراک اجتماعی ،شهروند جهانی
بودن ،ایمان به مردمساالری .از جمله پیامدهای دیگر مثبت برنامه درسی پنهان میتوان به کنترل پرخاشگری ،حضور به موقع
در کال

در

و اظهار عالقه به مواد درسی ( علیخانی و مهر محمدی ) 1333 ،اشاره کرد.

تاثیر برنامه درسی پنهان بر تجربههای یادگیری شاگردان
تاثیر برنامه درسی پنهان ،همانند برنامه درسی رسمی از نوع ایجایی است .برنامه ی درسی پنهان از یادگیریهایی حکایت
میکند که دانشآ موزان به دلیل حضور در بطن و متن فرهنگ حاکم بر نظام آموزشی ،تجربه میکنند .تجربههای یادگیری که
بدین وسیله حاصل میشود و عمدتا در قالب مجموعهای از انتظارها و ارزشها تبلور می یابد ،کمتر معطوف به حوزه دانستنیها
یا شناختند (هاشمی ،خدابخشی.) 1334 ،
ارزشگذاری ترجیحی برای مواد و موضوع های درسی گوناگون ،به دلیل جایگاهی که این مواد در برنامه هفتگیی میدار
دارند ،به منزلهی یکی از مثالهای یادگیری ناشی از برنامهی درسی پنهان مدار

است .برای مثال دانشآموزان ،به مواد درسی

مانند هنر و تربیت بدنی در مقایسه با مواد و موضوعهایی مانند ریاضی و علوم تجربی ارزش و مرتبهی درجیه دوم مییدهنید.
ناسازگاری و انزوا طلبی اجتماعی فراگیران ،بی عالقه بودن ،انعطاف ناپذیری و محرومشدن از تجار متعدد ،وابستگی فکری بیه
معلم ومدرسه ،کاهش عزت نفس و تکیه بیش از حد بر ارزشیابیهای مدرسه ،پذیرش اقتدار برنامههای درسی رسمی و آسیب
دیدن تجار

معلمان و شان اجتماعی فراگیران ،الگو گیری از سایر دوستان ،کنترل پرخاشگری ،حضیور بیه موقیع در کیال ،

اظهار عالقه نشان دادن به مواد درسی ،اطاعت از خواسته های معلم و نظم در انجام دادن تکالیف برای کسب موفقییت بیشیتر،
بی میلی به همکاری ،کاهش تالش ،توانایی ،اعتماد به نفس و موفقیت تحصیلی فراگیران ،تقویت روحیهی رقابت فردی به جای
همکاری ،مشارکت در سایهی نظام ارزشیابی ،اطاعت و انتقاد ،از خود بی گانگی و نگرش منفی نسبت به مدرسه به منزلهی مهم -
ترین مولفههای برنامهی درسی پنهان شناخته شدهاند که بیشتر تحت تاثیر جو مدرسه شکل میگیرند (هاشمی.) 1334 ،
نتیجه گیری
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برنامهدرسی از مهمترین ابزارها و عناصر تحقق بخشی به اهداف و رسالتهای آموزشی است ازاین رو تالش میشود تا از طریق
طراحی و تدوین برنامهدرسی مشخص ،انواع مختلف دانش و مهارتها را به فراگیران انتقال داده ،آنها را برای بر عهده گرفتن
نقشها و مسؤولیتهایشان در زندگی آماده سازد .برنامهدرسی به عنوان یکی از ستونهای الزامی علوم تربیتی نقش بی بدیلی در
عملکردهای تربیتی و حتی پا را از قلمرو رسمی بودن بیرون گذاشته ،فرایندهای غیررسمی را در برگرفته است .برای برنامهدرسی
ظرفیتی در نظر گرفته شده است که کارکردهای چندگانه پیدا کرده و در صدد برآمده تا همه اتفاقهای آموزشی آشکار و پنهان و
شکل عملیشدن انتظارات و مقاصد آموزشی را در خود جای دهد .برنامه درسی به منزله یك فرایند ،میخواهد مسیری باشد که آغاز
و پایان جریان یادگیری و آموزش را به هم پیوند دهد .نظامهای آموزشی از جمله مدار

و مراکز آموزشی عالوه بر برنامههای

رسمی و صریح خود که دارای اهداف ،محتوا ،روشهای تدریس و شیوههای ارزشیابی مصو و از قبل تعیین شده میباشند
واجد انواع دیگری از برنامههای درسی و آموزشی هستند که اصطالحاً برنامهدرسی پنهان یا ضمنی خوانده میشوند و آثار و
پیامدهای مختلفی (مثبت یا منفی ) را بر روی یادگیری ،نگرشها و رشد فردی و شخصیتی یادگیرندگان خود بر جای می -
گذارند.
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