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چکيده
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی عـوامل مثبت و منفی اسـت که از طریق برنامه ي برنامه درسی پنهان به دانش آموزان منتقل می
شود .برنامه درسی پنهان بعد غيرقابل پيش بينی یادگيري است .طراحی آموزشی بدون توجه به این بعد ،غفلت از بخش مهمی است
که در یادگيري دانش آموزان تأثير فراوان دارد .برنامه درسی پنهان را باید یکی از سرمایه هاي مفهومی رشته برنامه درسی به شمار
آورد .طرح این مفهوم سبب شده است تا نگاه سطحی نگرانه نسبت به پدیده برنامه درسی کاهش یافته و به صورت اجرایی در
برنامه هاي آموزشی مدارس مدنظر قرار گيرد .هدف کلی این مقاله که به روش مروري  -کتابخانه اي انجام گرفته است .در چند
دهه گذشته بسيار مورد توجه نظریه پردازان حوزه برنامه درسی قرار گرفته است و هر یک از زوایه خاطی آن را مورد بررسی قرار
داده اند که در این پژوهش سعی شده است تا ازدیدگاه هاي مختلف صحبت شود تا حتی المقدور شناخت و درک آن را براي
بسياري از افراد تسهيل نماید.
کلمات کلیدی :برنامه ،برنامه درسی ،پنهان ،برنامه درسی پنهان
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مقدمه
معمولا جامعه شناسان ،پژوهشگران آموزش و پرورش و روانشناسان ،این مفهوم را غالبا براي توصيف نظام غير رسمی مدرسه بکـار
مـيبرنـد .شـاید مهـم تـرین اثـر مفهوم برنامه درسی پنهان در این نهفته است که پژوهشگران را بـه مشـاهده تعلـيم و تربيت،
تدریس وآموزش مدرسه به منزله متنی که باید تفسير یا معانی پنهان آشـکار گردد ،فرامی خواند .برنامه درسی پنهان نه درجایی
نوشته شده و نه هيچ معلمـی آن را درس ميدهد .بلکه محيط آموزشی مدرسه ،باتمام خصوصياتش ،آن را آمـوزش ميدهد .صرفنظر
از اینکه معلمان مدرسه تا چه اندازه متبحر و شایسته انـد ،یـا برنامـه درسی تا چه حد پيشرفت کرده است ،دانش آموزان ،اتفاقا در
معـرض چيـزي ق ـرار ميگيرند که هيچ گاه سخنی از آن در ميان نبوده اسـت .آنهـا ،بـه مرورتحـت تـأثير برنامه درسی پنهان مدرسه،
رویکرد خاصـی نسـبت بـه زنـدگی ،و نگـرش خاصـی نسبت به تحصيل و یادگيري پيدا می کنند .هم زمان با نهادینه شدن نقش
و اهميت تعليم و تربيت در توسعه جوامع و بالندگی نسل جوان و نوجوان ،تلاش هاي بسياري براي قانونمند کردن این فرایند خطير
آغاز شد و تعليم و تربيت به انشعابات متعددي تقسيم گردید  .در این ميان برنامه هاي درسی به عنوان قلب نظام تعليم و تربيت و
ابزاري در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش مورد توجه بيش از پيش قرار گرفت .و بدین ترتيب برنامه ریزي درسی به یکی
از حوزه هاي تخصصی و در عين حال بحث انگيز تعليم و تربيت مبدل گردید .برنامـه درسـی بـه عنـوان یکـی از سـتونهاي الزامـی
سـازه علـوم تربيتـی نقـش بی بدیلی در عملکرد هاي تربيتی داشته است .و حتـی پـا را از قلمـرورسـمی بـودن بيرون گذاشته،
فرایند هاي غير رسمی را در بر گرفته است .برنامه درسـی ،بـه منزلـه ظرف و ظرفيتی در نظر گرفته شده است که کارکردهاي
چندگانه پيـدا کـرده و در صدد بر آمده تا همـه اتفـاق هـاي آموزشـی آشـکار و پنهـان و شـکل عملـی شـدن انتظارات و مقاصد
آم وزشـی را در خـود جـاي دهـد .برنامـه درسـی بـه منزلـه یـک فرایند ،می خواهد مسيري باشد که آغاز و پایان جریـان یـادگيري
و آمـوزش را بـه هم پيوند دهد (اسکندري )0921 ،در سال ( )9111مسایل و مشکلات رفتاري  9399دانش آموز چينی 7-03سـاله،
توسط یوفينگ ،شين ریدکان گو مورد سوال و ارزیابی قـرار گرفـت ،از کـل افـراد مورد مطالعه  7/3درصد ،داراي رفتار ضد
اجتماعی و  29در صـدداراي اخـتلالات عصبی بودند ،مشکلات رفتاري پسران بيشتر از دختران بود و بيشـتر رفتارهـاي ضـد
اجتماعی ،تکرار مسایل رفتاري در موقعيت هاي اجتماعی مختلف متغير بود .دانـش آموزان خانواده هاي متمرد وهمچنين خانواده
هایی کـه داراي یـک فرزنـد بودنـد ،مسایل و مشـکلات رفتـاري بيشـتري نسـبت بـه دیگـردانش آمـوزان بـروزداده انـد .نتایج
تحقيق نشان داد که ساخت و بافت خـانواده در بـروز مشـکلات و اخـتلالات رفتـــاري دانـــش آمـــوزان اثرمـــی گـــذارد
(گتزلـــز وجکســـون 0229ِ ،؛ نقـــل از نوروزي)0911 ،یافته هاي پژوهش کاروالو( )0221نشـان داد کـه یـک بـاز آفرینـی
ارزشـی از طریـق برنامـه درسی پنهان وجود دارد که گرایش آن نسبت به ارزش هاي منفـی یـا غيـر ارزشـی است که نه فقط دانش
آم وزان به آن تداوم می بخشند ،بلکـه بـه طـور نـاخود آگـاه کادر مدرسه آن را پرورش می دهد؛ نـابرابر هـاي اجتمـاعی بخـش
جـدا نشـدنی و ذاتی مدرسه است که معلمان و مدیریت مدرسه آن را تقویـت مـی کننـد .همچنـين جنبه هاي ارزش منفی و قوي
دیگر نيز کشف شـد کـه ایـن جنبـه هـا مواقـع جـدي تربيت در حيطه ي ارزش ها هستند (رضوانی .)0911 ،بنابراین بررسی
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تاثيرات برنامه درسی پنهان در مدارس اهميت و ضرورت دارد از اواسط دهه  0271و اوایل  0211متخصصان برنامه درسـی تلاشـی
در نظامنـد کردن تمامی نظریه ها با نگرشی متاتئوریکی داشته و موفق به ترسيم و ارائه نظـام در این خصوص گردیدند که سه مقوله
کلی «برنامه درسی رسمی یا صـریح»« ،برنامـه درسی عقيم یا پوچ »و «برنامه درسـی پنهـان یـا مسـتتر»را در برداشـت .هـر رشـته
علمی داراي یک ساختار مفهومی است برنامه ریـزي درسـی یکـی از سـرمایه هـاي مفهومی برنامه ي درسی پنهان است.
انواع برنامه درسی
برنامه ی درسی آشکار و رسمی
منظور از برنامه ي درسی رسمی  ،فعاليت هاي برنامه هاي درسی هستند که نظام آموزشی آن ها را به طور رسمی اعلام می کند و
در بسياري از موارد در قالب کتاب هاي درسی در مدارس و مراکز آموزش عالی تدریس می شود .
برنامه ی درسی پوچ یا تهی
هر گاه نظام برنامه ریزي درسی برخی از مفاهيم و مسائل را عملاً در برنامه هاي درسی نگنجاند و یا مطالب گنجانيده شده را برنامه
هاي درسی یا کتاب هاي درسی با سن عقلی دانش آموزان و دانشجویان متناسب و براي آن ها قابل فهم نباشد ،برنامه ي درسی را
برنامه ي درسی پوچ می نامند (شورین الاحسينی و فولادي پناه .)0929 ،برنامه درسی پوچ ،خنثی یا عقيم ،شامل آن دسته موضوعاتی
است که تدریس نشده است و نيز هر نوع ملاحظه اي در مورد اینکه چرا این موضوعات مورد غفلت قرار گرفته است را در برمی
گيرد .برنامه درسی فوق برنامه ،شامل کليه تجربيات برنامه ریزي شده است که از حيطه موضوعات مدرسه خارج است .این نوع
برنامه درسی با عنایت به ماهيت داوطلبانه بودن آن و پاسخگو بودن آن در قبال علایق و رغبت هاي یادگيرندگان ،در نقطه مقابل
برنامه درسی رسمی قرار می گيرد .اگر چه این برنامه درسی از لحاظ اداري اهميت کمتري نسبت به برنامه درسی رسمی دارد اما
در بسياري جهات مهم تر و مؤثر تر از آن است (فتحی.)0912،
برنامه درسی پنهان
تعریف «برنامـه ي درسـی پنهـان» بسـيار دشـوار تـر از اصـطلاح «برنامـه درسـی رسمی» است .این به دليل پيچيدگی تعریف
اصطلاح «پنهان» اسـت .زیـرا تجربيـات و یادگيري دانش آموزان با یکـدیگرتفـاوت دارد .و همچنـين بـا تغييـرات تـدریجی باورها
و دانش هراجتماع ،دائما در حال تغييراست برنامه درسی پنهان ،اصولا مربوط به ساختار آموزشی است .به عنـوان مثـال؛ در سخن
گفتن دو مؤلف ه در هم تنيده است .اولين مؤلفـه آن کـه آشـکار سـازي همـين کلماتی است که از جنس اسم و فعل و حرف است
که بيـان مـی شـود .ایـن هـا بـه خودي خود معنا ندارند و یا لا اقل مبهم هستند .اما یک چيز دیگري وجود دارد که همين کلمات
را معنادار مـی کنـد ،آن سـاختار جملـه و نحـو بيـان اسـت .کـه آن را معنادار می کند .توجه ما معمولا به خود کلمات ،و کمتر
معطوف به نحو آن باشـد ،در آن صورت پنهان قلمداد می شود .بدین صورت حاشيه هاي یک کلام ،سـاختار مفهوم برنامه درسی
پنهان را تشکيل می دهد ( .اسکندري.)0921 ،بدون تردید یکی از مؤلفه هاي بسيار مهم در رفتار انضـباطی دانـش آمـوزان در
مدرسه ،برنامه ي درسی پنهان است .دانش آموزان از طریق برنامه هاي درسـی و بـه ویژه برنامه درسی پنهان با انواع دانش علمی،
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اجتماعی ،تاریخی ،اقتصادي و سياسی و  . . .و مهارت هـا و نگـرش هـاي مختلفـی همچـون احتـرام ،صـداقت ،سـعه صـدر،
همدردي ،وطن پرستی ،تعهـد و مسـئوليت پـذیري ،توجـه بـه نفـع عمـوم ،برابـري ،رعایت قانون و مقررات و غيره آشنا مـی
شـوند .آنهـا همچنـين مـی تواننـد دانـش ،مهارت ها ،مفاهيم و نگرش هایی را فرا بگيرند که براي پرورش آنهـا خطـر آفـرینبوده
و تهدید محسوب می گردد (فتحی واجارگاه ،واحده چوکده ،سکينه .)0911،گين تيس ( ،)0270کارکرد اصلی آن را کنترل و نظارت
اجتمـاعی مـی داننـد  .مدرسه از طریق برنامه درسی پنهان به بـاز آفرینـی طبقـه اجتمـاعی دانـش آمـوزان می پردازد و آنها را به
طور ضـمنی بـراي پـذیرش موقعيـت اجتمـاعی آینـده شـان آمـاده مــی ســازد .بــه عقيـده بــولزوگين تــيس ،برنامـه درسـی
پنهـان ،یــک امـر سياسی –اقتصادي دارد .مسئوليت آن ،جداسازي طبقاتی است .فریـزر وسـاوکر( ) 0271در تحقيـق خـود بـه
ایـن نتيجـه رسـيدند کـه مـدارس پيام هاي پنهان متفاوتی را مورد جنسيت بر دانش آموزان منتقل مـی کننـد .بسـياري در تحقيقـات
بـه ایـن نتيجـه رسـيدند کـه هنجارهـا ارزش هـا ،انتظـارات وتجـارب مدرسه اي اعتقـادات نادرسـت جنسـی را تقویـت نمـوده
و برنامـه درسـی پنهـان در جهت تقویـت روابـط مـد سـالانه و محـدود نمـودن تجـارب آموزشـی زنـان عمـل می نماید (نقل از
عليخانی .)0919،دیوتچ )9113(0برنامـه درسـی پنهـان دانـش ،اعتقـادات و نگـرش هـا ،رفتارهـا و قوانينی را شامل می شود کـه
دانـش آمـوزان هـم بـه صـورت قصـد شـده و هـم بـه صورت قصد نشده در خود درونی می کنند .هبرت ( )9111برنامه ي
درسی پنهان همـه ي عقایـدي را شـامل مـی شـود کـه دانش آموز به طور منفعل ،مستقيماً از محيط و چيزهاي زنده و غيرزنـده
موجـود در اطراف خود می آموزد .مارگو ليز )9119( 9نژاد پرستی ،طبقه گرایی و ترس از مشکلات براي کارهـا و رسيدگی کردن
روزانه دانشگاه ها و مدارس را جزء برنامه درسی پنهان می داند .آسبروکس( ) 9111برنامه درسی پنهان را در قالب پيام هـاي ضـمنی
موجـود در جو اجتماعی اماکن آموزشی تعریـف نمـوده کـه اگرچـه نانوشـته اسـت ،لـيکن توسط همگان دریافت می شود .وي
ایـن نـوع برنامـه را بدنـه دانشـی مـی دانـد کـه یادگيرنده ها از طریق حضور هرروزه در محيط آموزشی ،هضـم نمـوده و « محـيط
یادگيري» را ایجاد می نماید .مارلو و مين هيرا ( )9111در گزارش پژوهشی خود که به بررسی کليدي موضوع هاي برنامه درسی
پرداختند به این مطلب اشـاره کردنـد کـه مـدیران مـدارس بـه عنــوان رهبــران و فرهنــگ ســازان مــدارس بيشــترین تــأثير
را در برنامــه درســی پنهان دارند .از منظــر جامعــه شــناختی ،برنامــه درســی پنهــان عبارتاست از :انتقال ارزشها و نگرشهـاي
فرهنگـی ،مانند سازگاري با قدرت ،جریانهاي روزمره و مقـررات و اطاعــت از آنهــا (فتحی و همکاران  )0911برنامــه درســی
پنهــان ،انتقــال فرصـت طلبانـه ،ضـروري و مشـخص نشـده رفتارهـا و اعتقادهاست؛ این نوع برنامه ،آن دسـته از پيـامهـایی را
در بر می گيرد که درخصـوص حرفـه اي گرایـی ،آداب و رسوم ،مناسک و نقش هاي غيررسـمی ،بـه دانش آموزان منتقـل می
شـوند کــه به عبـارتی ،بخشــی از جریــان اجتماعی سازي در مدارس است (نيتنس)9111 ،9از دید استرن ،واژه برنامه درسی
پنهان یا غيرآشکار ،نشان دهنده این اسـت که براي هر یادگيرنده ،یک برنامه درسی موازي با برنامه درسی آشکار که انتقال دهنده
Deutsch
2 Margolis
3
Neutens
1
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دانش و مهارتهاي مـورد نياز است ،وجوددارد و این برنامه درسـی در برگيرنـده ارزش ها ،هنجارها و انتظارهاي هر محيط آموزشی
است (جليلی نيا .)0912 ،ژان مـارتين نيـز ،برنامه درسی پنهان را همان وضعيت یادگيري ناخواسـته می داند(اسکندري.)0917،
همانطور که مشاهده می شود ،برنامه درسی پنهـان از مناظر مت فاوت ،داراي تعاریف متعدد است امـا آنچـه در پژوهش حاضر ،مبنا
قرارگرفته ،تعریف اسکندري ،آن هم به دليل جامعيت و ارتباط آن بـا موضـوع ایـن تحقيـق است؛ به اعتقاد وي ،برنامه درسی پنهان،
سازهاي نظـري براي «ایجاد تربيت اخلاقی ،انتقال ارزشها و هنجارهـا ،انتقال ارزشها و انتظارها ،انتقال قدرت ،تمجيد ،ستایش و
گروه اجتماعی ،انتقـال اجتمـاعی ،انتقـال ارتباطـات اجتماعی ،بيـان کارکردهـاي آمـوزش اجتمـاعی ،بيـان ارتباط و تعامل معلم و
شاگرد و تأکيد بر اهميت محـيط آموزشگاهی» است (اسکندري)0917،عليخانی ،ابعاد برنامه درسی پنهـان را عبارت از موارد زیر
ميدانـد :الـف) چگـونگی ارتبـاط متقابل افراد در مدرسه؛ ب) ساختار سازمانی مدرسـه و ج) ساختار فيزیکی مدرسه و کلاس درس
(عليخانی.)0919 ،
پیشینه برنامه ی درسی پنهان و مبانی نظری پژوهش
والانس ، )0220(0در دایرة المعارف برنامه درسی ،برنامه درسی پنهان را چنين تعریف می کند « :برنامه ي درسی پنهان بـه عملکـرد
هـا و نتـایج آموزشـی اطـلاق می شود که با وجود آشکار نبودن در رهنمودهـاي برنامـه درسـی یـا سياسـت هـاي آموزش و
پرورش ،بخش حتمی و موثر تجربه تحصيلی است  .بيشـترآثـار مربـوط به برنامه درسی پنهان به ارزش ها ،تمایلات ،هنجارهـا،
طـرز تلقـی هـا و مهارتهـایی پرداخته اند که دانش آموزان آن ها را مستقل از مواد درسی مـی آموزنـد .در چنـد دهه اخير برنامـه
ي درسـی پنهـان نقـش محـوري ویـژه اي در مطالعـات مربـوط بـه برنامه ریزي درسی داشته است (قورچيان .)0973 ،ازجمله
تحقيقات صورت گرفته در این زمينه :کدیور () 0971در پژوهشی به بررسی رشد اخلاقی دانش آمـوزان و رابطـه آن با جو سازمانی
مدرسه و نحوه تعامل معلم و دانـش آمـوزان پرداختـه اسـت .در ایـن تحقيق که در مدرسه راهنمایی انجام گرفت .معلوم شد که
مدارس با جوهاي بـاز و خودگردان زمينه مساعدتري براي رشد قضاوت هاي اخلاقی دانش آمـوزان فـراهم می آورد .هم چنين
نحوه تعامل دانش آموزان به عنوان عامـل بسـيار مـؤثر در رشـد قضاوت هاي اخلاقی دانش آموز شناخته شد .گودرزي () 0971
علل بی انضباطی را چنين بيان می کند -0 :انزجار از کنترل شـدید :بـه طـور کلـی بشـر آزادي خـواه اسـت ،چنـان چـه خصوصا
در سنين پایين آزادي جسمی و فکري به شاگرد ندهيم ،بـی شـک مشکلات بزرگی براي انضباط و نظم کلاس ایجاد کرده ایم .در
آموزشـگاه باید تفریحات لازم و دل پذیر را مع مول دارند تا شاگرد به آنها خوي بگيرد در ایام و اوقات بيکاري به بهترین وجه
روزگار را بگذارند  -9 .نامرتب بودن مدیر ،معلم و کارکنان مدارس :مدیر مدرسه که سر وقـت بـه مدرسه نياید نمی تواند انتظار
داشته باشد که معلمين سر وقت حاضر شـوند ،در نتيجه کلاسی که بدون معلم باشـد دانـش آمـوزان مـزاحم کـلاس درس دیگر
شده ،نظم آموزشگاه را به هم می زنند -9عدم شخصيت و ضعف در روش تدریس معلم :معلمی کـه ضـعف الـنفس باشد و
شخصيت لازم براي رهبـري و یـاد دادن نداشـته باشـد و یـا ایـن کـه روش تدریس مواد درسی را طبق اصول آموزشـی ندانـد،
. valance
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بيشـتر از دیگـران با مشکلات انضباطی روبه رو خواهد شد-3ميل زیادي براي مورد توجه و محبت دیگران واقع شدن-1عدم علاقه
ي دانش آموز به درس معلم کـه موجـب عـدم یـادگيري دانـش آموز شده ،و این خود عامل تحریـک دانـش آمـوز بـه بـی
انضـباطی اسـت (نوروزي.)0911 ،
پژوهشی در یادگيري هـاي ضـمنی مدرسـه؛ مـورد :روحيـه علمـی ،بـا رویکـرد جامعه شناختی انجام شده است .در این پژوهش
به منظور مفهوم سـازي و تشـخيص ابعاد جامعه شناختی برنامه درسی پنهان از رویکـرد تعـاملی کـنش و نظریـه تحليلـی نظام
کنش پارسونز استفاده شده است .پژوهش با بهره گيري از روش هـاي کيفـی ،مشاهده و مصاحبه هاي عمقی و گروهی در مدارس
راهنمایی (نمونه دولتی ،عـادي و غير انتفاعی) دخترانه در سال تحصيلی  19-19در شهرتبریـزانجـام گرفتـه اسـت .یافته هاي
تحقيق نشان می دهنـد کـه دانـش آمـوزان طـی یادگيریهـاي مدرسـه اي ،برنامه هاي درسی پنهانی را نيز فـرا مـی گيرنـد کـه در
جهـت مخـالف مولفـه هـاي روحيه علمی قرار دارند ،از جمله ،ایجاد وتقویت روحيـه تقليـد واطاعـت در برابـر نوآوري ،کنجکاوي
و خلاقيـت ،ایجـاد و تقویـت روحيـه انفعـال وتـرس بـه جـاي پرسشگري و نقادي ،ایجاد رقابت منفی براي نمره به جاي مشـارکت
کـار گروهـی (حداد علوي ،رودابه ،عبداللهی ،احمد ،احمدي ،اميد علی.)0912،در مطالعه اي که توسط عليخانی در سـال  0919بـا
عنـوان؛ بررسـی پيامـد هـاي قصد نشده ( برنامه درسی پنهـان) در محـيط اجتمـاعی مـدارس دوره متوسـطه شـهر اصفهان و ارائه
راهکارهایی براي کاهش پيامد هاي منفی آن ،انجام پـذیرفت ،ابتـدا با اسـتفاده از پرسشـنامه و شـيوه کمـی ،جـو اجتمـاعی مـورد
مطالعـه قـرار گرفـت  .عمده ترین یافته هاي پژوهشی از پيامـدهاي قصـد نشـده مـدارس داراي جـو بسـته -0 :افزایش روحيه
اطاعت پذیري ،تقليـد و پيـروي محـض و کـاهش روحيـه تفکـر انتقادي؛ - 9تقویت تمایل دانش آموزان به انجـام فعاليـت
انفـرادي و نگـرش منفـی نسبت به فعاليت هاي گروهی؛ - 9کاهش ميزان اعتماد و عزت نفس دانش آمـوزان و تقویت احساس
خود پنداره منفی در آنهـا ،همچنـين دارا بـودن روحيـه اطاعـت و انقياد وتکاليف انفرادي در پسران بيش از دختران و ميـزان
کـاهش عـزت نفـس در دختران بيش از پسران گزارش شده است (بيجندي .)0912 ،آهولا 0درپژوهشی تحت عنوان برنامه درسی
پنهان در آموزش عالی در دانشگاه تارکاي فنلاند و برروي  911نفردانشـجوي رشـته هـاي پزشـکی ـ تربيـت معلم ـ وعلوم اجتماعی
به بررسی این سوال مهم که « دانشجویان عمـلا در دانشـگاه چه می آموزند و چگونه این یادگيري ها صورت می گيرد» پرداخت.
این پـژوهش به وسيله پرسش نامه باز پاسخ ،مصاحبه و مشاهده در سه زمينه تخصصی متفاوت بـر روي دانشجویان انجام گرفت
و یافته هاي زیر حاصل گردید  -0:دانشجویان براي موفقيت در دانشـگاه مجبـور هسـتند ضـوابط فرهنگـی غيـر رسمی زندگی
آکادميک و مقررات بازي آکادميک را یاد بگيرند-9 .درفضاي کنونی آموزش عالی ،پيشرفت تحصيلی ورقابت بسيار مهم است-9 .
دانشـجویان بایـد یـاد بگيرنـد بـين اهـداف یـادگيري و اهـداف عملکـردي تفکيک قائل شوند -3 .قدرت تخصصی ،خود کنترلی
و جهت گيري علمی تحقيقی در دانشگاه از اهميت زیادي بر خوردار است .تحقيقات نشان داده است که افـراد بـر جسـته به ندرت
از مدرسه و معلمانش به عنوان عامـل مـؤثر در رشـد توانـائی هـا و خلاقيتشان یاد نموده اند .علاوه بر آن گزارش نمود که دانشجویان
Ahola
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بـه جـاي دست یـافتن بـه ارزشـهاي والاتـرانسـانی ،تملـق ـ سـلطه پـذیري ـ وتفـوق جنسيتی را یاد می گيرند به اثربخشی این
نوع از برنامه درسی (پنهان) اشـاره نموده و ایجاد نگاههاي برتـر جنسـيتی (تفـوق مردانـه) وقواعـد بـازي را بـه عنوان یادگيري
هاي پنهان در دانشـجویان عنـوان مـی دارد (بهـروز .) 0911،همچنين مطالعه اي در خصوص جو کلاس توسط گلاسر ()0222
ا نجـام شـده است این محقق پيشنهاد می کند؛ که در آن محيط هایی که دانش آموزان به عنـوان افراد توانا پذیرفته می شوند و
مدارس ،محيط هـاي صـميمی و شخصـی بـراي آنهـا فراهم می کنند ،مسایل انضباطی به حداقل خواهـد رسـيد (گـاي آر ،ترجمـه
شـهی یيلاق .)0971 ،در نهایت  ،برنامـه ي درسـی ضـمنی و پنهـان بـه آموزشـهایی مربـوط مـی گـردد کـه از طریـق برنامـه
آشـکار و همچنــين پيـام هــایی کــه از مجموعـه فيزیکـی یــادگيري و نوع روابــط انسانی ،سياسی ،تاریخی و اجتمـاعی بـه
محـيط آموزشـی ارسـال مـی شـود ،مربـوط اسـت(اسکندري )0917 ،از مجموع ،مطالعه نظریات و تعاریف ارائه شده از مفهوم
برنامه درسـی پنهـان و پيشينه تحقيقات انجام شده در این زمينه مش خص می کنـد کـه در ایـن پـژوهش هـا زندگی آموزشگاهی با
تمام ابعاد آن مورد توجه بوده است .مبناي تعاریف برنامه ي درسی پنهان متأثر از برنامه درسی آشکارمی باشد .که در دل برنامـه
درسـی رسـمی نمی گنجند .از جمله نکات ذیل قابل ذکراست -0 :همه تعاریف از دیدگاه مفهومی به طور مستقيم یا تلویحی،
مفهـوم برنامـه ي درسی پنهان را در مقابل مفهوم برنامـه ي درسـی آشـکار قـرار داده انـد .بـرخلاف برنامه ي درسی آشکار (که
نقشی براي رسيدن به هـدف مشـخص و اعلام شده است) هدف برنامه ي درسی پنهان یا بهتر بگویيم نتيجـه اي آن و نيز فرایند
رسيدن به هدف ،اعلام شده و مشخص نيست -9 .همه به ویژه از بعد نتيجه گيري بـه عنصـر یـادگيري تکيـه کـرده انـد ،یعنـی
برنامه ي درسی پنهان را یادگيري چيزهایی غير از اهـداف تصـریح واعـلام شده می دانند .برخی مستقيما از اصطلاح یادگيري ارزش
ها و برخی دیگر ،از اصطلاح ارزش ها و نگرش ها بهره گرفته اند .پژوهش هاي گوناگون ،هر کدام به بعدي از برنامه ي درسی
پنهان پرداخته اند.
آموزش در مدارس
آموزش ،همواره جریانی اثرگذار بوده است؛ بـه ایـن معنا که کاربرد آن ،یا به عنوان وسيله اي براي کمـک بـه یکپارچگی نسل
جوان در منطق نظام موجـود و انطبـاق آنها ،یا تمرین آزادي است؛ به این معنـا کـه مـرد و زن به طور خلاقانه و انتقادي با واقعيت
برخورد می کننـد یـا در می یابند که چگونه در تغيير دنياي خود مشارکت کنند .به طور ضمنی ،مطلب یادشـده ،بـه سـه نقـش
اساسـی آموزش اعتقاددارد :اول اینکه آم ـوزش ،نقـش ترکيبـی دارد و بر این اساس به ما می گوید که چه چيزي درباره دنيا می
دانيم؛ دوم اینکه زمانی که آموزش براي نگهداري تفاوت قدرت هاي موجود و نگاه داشتن مردم در جایگـاه خود استفاده می شود،
نقشی دیگـر خواهدداشـت؛ نقـش سوم آموزش ،کمک به مـا در شـکل دهـی دیـدگاه مـان نسبت به دنيا و در نهایت ،تغيير دنيا
بـه عنـوان پيامـد آن ،است که بر این اساس ،آموزش ،نقـش تغييردهنـده دارد (تامسون)9113،0؛ این آموزش ها از طریق برنامه هاي
درسی ،در مراکز آموزشی صورت می گيرند .برنامه درسی به منزله اتفـاقی برنامه ریزي شده و قصد شده به دنبال آن است تـا
Thomson
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جریـان رسمی و غيررسـمی یـاددهی -یـادگيري را در محـيط آموزشی ،به شکلی هدفمند ،تعریف و در چهارچوب آن سازماندهی
کند اما نمی توان فرایندهاي رسمی آمـوزش را از زیرساخت هاي پنهان آن جداکرد .انواع برنامـه هـاي درسـی مـی تواننـد عرصـه
هـا و حــوزه هــایی را پــيش روي یادگيرنــدگان قراردهنــد و زمينه ساز رشد و ارتقاي ظرفيت هاي زیربنـایی و بنيـادي نظام
آموزشی شوند (ابراهيمی قوام .)0911،در ميان انواع برنامه هاي درسی ميتوان به برنامه درسی پنهان اشاره کرد .این برخلاف تصور
رایج نسبت بـه مدرسـه است که آن را پدیده هاي تک بعدي یا تک ساحتی انگاشته ،مدارس را به طور صـرف ،مهـد اجـراي
برنامـه درسـی صریح می پندارند( مهرمحمدي .)0911 ،اغلب ،زمانی که معلمان بـه برنامـه درسی مدارس اشاره می کنند ،اهداف
دوره هـا را کـه در قالب برنامه درسی رسمی طراحی شده اند ،در ذهن خـود تداعی می کنند درحالی کـه در مقابـلِ ایـن نـوع
برنامـه درسی ،فراگيران ،انواعی از برنامه هاي درسی غيررسمی ،قصد و تصریح نشده را تجربـه مـی کننـد .اگرچـه ،آراي اندیشمندان
درخصوص وجوه و ميزان قصد شده بـودن و قصد نشده بودن برنامه درسی پنهان ،مختلف است ،آنچـه مسلّم و قطعی است ،اینکه
این مفهوم ،در برنامه درسـی رسمی و آشکار مدرسه تصریح نمی شود (سبحانی نژاد .)0921 ،زمانی که از برنامه درسی پنهـان
صـحبت مـی شـود ،تصور عام بر این است که ابعاد این نوع برنامه ،همـواره داراي وجوه منفی بوده ،این در حالی اسـت کـه برنامـه
درسی پنهان ،آن دسته از تجربه هاي آمـوختنی مثبـت و منفـی را در برمـی گيـرد کـه در برنامـه درسـی رسـمی پيش بينی نشده،
اما کسب می شوند؛ بنابراین ،پژوهش هایی که در این زمينه صورت می گيرند ،همزمان باید به وجوه مثبت و منفی برنامه درسی
پنهان توجه داشته باشند.
پیامدهای مثبت برنامه درسی پنهان
برخی از پژوهش ها ،به بررسی پيامدهاي برنامه درسی پنهان پرداخته اند  .البته نوع نگرش ما نسبت به مثبت یا منفی بودن ماهيت
برنامه درسی ،بر تبيين پيامد هایی که از آن انتظار داریم تأثير می گذارد .کارکرد گرایان ،که نگرشی مثبت نسبت به برنامه درسی
پنهان دارند و آن را ابزاري براي جامعه پذیر نمودن دانش آموزا ن می دانند ،معتقدند که برنامه درسی پنهان می تواند پيامدهاي زیر
را به همراه داشته باشد(دوانلو .) 0917 ،عادت هاي بهداشتی  ،تفریحات سالم ،علایق علمی و معنوي ،ذوق هنري و زیباي شناسی،
اخلاق پسندیده ،وظيفه شناسی ،احترام به انسانيت ،رقابت سالم و صميمانه ،همکاري و نوع دوستی ،احترام به قوانين ،مقررات،ارزش
ها و هنجارهاي مورد قبول جامعه ،بزرگداشت خانواده ،آزادمنشی،رعایت حقوق خود و دیگران ،خود شکوفایی ،ميهن پرستی،
پایبتدي به سنت ها ،آداب و رسوم قومی ،ارج گذاري ،قضاوت اقتصادي ،ادراک اجتماعی ،شهروند جهانی بودن ،ایمان به مردم
سالاري .از جمله پيامدهاي دیگر مثبت برنامه درسی پنهان می توان به کنترل پرخاشگري ،حضور به موقع در کلاس درس و اظهار
علاقه به مواد درسی (عليخانی و مهر محمدي ،)0919 ،اشاره کرد.
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برنامه درسی پنهان از دید چه کسی پنهان است ؟
تعدادي از نظریه پردازان حوزه برنامه درسی ،ابعاد و سطوح مختلف برنامه درسی پنهان را مورد توجه قرار داده اند .ملکی ()0911
معتقد است هنگامی که صحبت از برنامه درسی «پنهان» می شود ،باید ابتدا مشخص نمایيم که این برنامه از دید چه کسی پنهان
است ؟ آیا نظام آموزشی از آنچه قرار است اجرا شود اطلاع دارد و آن را از حوزه آگاهی را گيرندگان و والدین دور نگاه ميدارد؟ یا
این که بالعکس؟ با مروري بر تاریخچه نسبتاً کوتاه کاربرد این مفهوم در ادبيات رشته برنامه درسی در می یابيم که اندیشمندان این
حوزه آن را در معانی متفاوتی به کار برده اند و شاید به همين دليل است که امروز نوعی آشفتگی و عدم یقين نسبت به ماهيت این
پدیده وجود دارد(.مهر محمدي )0917 ،در نهایت ،اگر برنامه درسی را به مثابه یک کوه یخی ) (icebergتصور نمایيم ،ميتوانيم
سطوح برنامه درسی پنهان را از لحاظ عمقِ پيچيدگی به شرح زیر تصور کنيم.
در سطح  ، 0نظام آموزشی نسبت به آنچه که قصد دستيابی بدان را دارد  ،آگاه است و البته سعی می کند تا برنامه هاي درسی و
محيط آموزشی را به گونه اي سازماندهی کند که نتایج مدنظر خویش را به طور غير مستقيم تحقق بخشد.
در سطح  ، 9نظام آموزشی از آنچه درون مدرسه می گذرد ،بی اطلاع است  .اما فراگيرندگان نسبت به آنچه که قصد فراگيري آن را
دارند ،آگاهند و برنامه درسی را که برایشان لذت بخش بوده است و نياز آنی ایشان را برآورده می سازد  ،براي خود خلق می کنند.
در سطح  ، 9نه نظام آموزشی و نه فراگيرندگان نسبت به آنچه که روي می دهد آگاهی ندارند در این حالت نحوه سازماندهی برنامه
درسی و اجراي آن در محيط آموزشی سبب می گردد که پيامد هاي یادگيري حاصل گردد که نه مورد نظر نظام آموزشی بوده است
و نه فراگيرندگان با قصد و اختيار بدان دست یافته اند .
رابطه تدریس با برنامه درسی پنهان
از آنجا که برنامه درسی پنهان بعد غير قابل پيش بينی یادگيري است  ،طراحی آموزشی بدون توجه به این بعد ،غفلت از بخش مهم
عواملی است که در یادگيري تأثير فراوانی دارند .معمولاً در طراحی آموزشی به عوامل آشکار توجه شده و از عوامل پنهان غفلت
می شود .پس لازم است که عوا مل مربوط به برنامه درسی پنهان شناسایی شوند و در طراحی و اجرا تاحدودي تحت کنترل درآیند.
مشارکت یادگيرندگان در آموزش ميتواند به کم کردن فاصله بين برنامه درسی پنهان و آشکار کمک کند .در صورت وجود چنين
مشارکتی ،یادگيرندگان با علاقه و آگاهی براي یادگيري و ميل به اهداف آموزشی تلاش خواهند کرد .همچنين درصورت آگاهی
مدرس از تأثير نوع برخورد در هنگام ارزشيابی ،تلاش ميکند تا رفتار خود را به منظور تقویت ارزش ها و گرایش هاي مطلوب
تنظيم نماید .پس مدرس باید عوامل مؤثر در برنامه درسی پنهان را شناسایی کند و با در نظر گرفتن آنها در طراحی و اجراي آموزش
منطقی تر عمل نماید (ملک.)0911 ،
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برنامه درسی پنهان و تأثير آن بر سيستم آموزشی آهولا( )9111مفهوم برنامه درسی پنهان را در چهار بعد مطرح می سازد که عبارتند
از یادگيري چگونه یادگرفتن  ،یادگيري حرفه ،یادگيري تخصص و یادگيري قواعد بازي .یادگيري چگونه یادگرفتن به ویژه در
ارتباط با یادگيرنده مادام العمر بودن مطرح می شود .منظور از یادگيري حرفه ،کسب شایستگی ها و مهارت هاي تکنيکی مرتبط با
انجام وظایف در هر حرفه است  .بنابراین یک جزء مهم آموزش حرفه اي شامل فراهم ساختن موقعيت هایی براي تعامل و همچنين
کسب نگرش ها ،هنجارها و فکر کردن مانند یک متخصص است که تعریف کننده یک عملکرد حرفه اي است .در مورد یادگرفتن
تخصص ،این بعد از برنامه درسی پنهان به عنوان کسب مهارت ها و دانش تخصصی قلمداد می شود که آن را تخصص مبتنی بر
رشته تعریف می کنند در یادگيري قواعد با زي ،برنامه درسی پنهان در واقع نقش تفسير براي بقاء مجدد برنامه درسی رسمی را به
عهده دارد و دانشجویان و اعضاء هيأت علمی را وادار می کند تا آنچه را واقع در مؤسسه لازم و ضروري است ،تعيين کنند .به
عبارت دیگر برنامه درسی پنهان تا حد بسيار زیادي تعيين کننده چيزي ا ست که اساس عزت تفس یادگيرندگان و یا حتی تمام
ذینفعان را تشکيل می دهد.
ارتباط تکنولوژی آموزشی با برنامه درسی پنهان
با توجه به ماهيت تکنولوژي آموزشی ميتوان این طور نتيجه گرفت که یکی از اهداف تکنولوژي آموزشی می تواند پيش بينی و
کمک به توسعه ي برنامه ي درسی پنهان باشد  .اگر تکنولوژي آموزشی را به تعبيري (نه تعبير تکنيکی و فنی) برابر با خلاقيت و
دقت بدانيم در نتيجه می توان از این ابزار مهم در بهره گيري هر چه بهتراز برنامه درسی پنهان استفاده نمود .در تکنولوژي آموزشی
می آموزیم که شرایطی که فراهم آوردیم که منجر به یادگيري موثر در افراد شود .می آموزیم که این یادگيري موثر تحت چه شرایطی
 ،در چه فضایی ،درچه زمانی ،با چه رسانه اي و  ...حاصل می شود .در تکنولوژي آموزشی مبانی ارتباط انسانی را می آموزیم و به
سطحی از تجزیه و تحليل و تفکر انتقادي دست می یابيم .شرایط ارزشيابی صحيح نظام آموزشی و یادگيري را در می یابيم .پس
تکنولوژي آموزشی می تواند زمينه اي را فراهم سازد که با دید سيستمی و جزئی نگر بتوان هرچه بهتر از نتایج برنامه ي درسی
پنهان بهره گرفت (حبيبی پور و باتوانی.)0911 ،
تاثیر برنامه درسی پنهان بر تجربه های یادگیری شاگردان
تاثير برنامه درسی پنهان ،همانند برنامه درسی رسمی از نوع ایجایی است .برنامه ي درسی پنهان از یادگيري هایی حکایت می کند
که دانش اموزان به دليل حضور در بطن و متن فرهنگ حاکم بر نظام اموزشی ،تجربه می کنند .تجربه هاي یادگيري که بدین وسيله
حاصل می شود و عمدتا در قالب مجموعه اي از انتظارها و ارزش ها تبلور می یابد ،کمتر معطوف به حوزه دانستنی ها یا شناختند.
ارزش گذاري ترجيحی براي مواد و موضوع هاي درسی گوناگون ،به دليل جایگاهی که این مواد در برنامه هفتگی مدارس دارند ،به
منزله ي یکی از مثال هاي یادگيري ناشی از ب رنامه ي درسی پنهان مدارس است .براي مثال دانش اموزان ،به مواد درسی مانند هنر
و تربيت بدنی در مقایسه با مواد و موضوع هایی مانند ریاضی و علوم تجربی ارزش و مرتبه ي درجه دوم می دهند .ناسازگاري و
انزوا طلبی اجتماعی فراگيران ،بی علاقه بودن ،انعطاف ناپذیري و محروم شدن از تجارب متعدد ،وابستگی فکري به معلم ومدرسه،
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کاهش عزت نفس و تکيه بيش از حد بر ارزشيابی هاي مدرسه  ،پذیرش اقتدار برنامه هاي درسی رسمی و اسيب دیدن تجارب
معلمان و شان اجتماعی فراگيران ،الگو گيري از سایر دوستان ،کنترل پرخاشگري ،حضور به موقع در کلاس ،اظهار علاقه نشان دادن
به مواد درسی ،اطاعت از خواسته هاي معلم و نظم در انجام دادن تکاليف براي کسب موفقيت بيشتر ،بی ميلی به همکاري ،کاهش
تلاش ،توانایی ،اعتماد به نفس و موفقيت تحصيلی فراگيران ،تقویت روحيه ي رقابت فردي به جاي همکاري ،مشارکت در سایه ي
نظام ارزشيابی ،اطاعت و انتقاد ،از خود بيگانگی و نگرش منفی نسبت به مدرسه به منزله ي مهم ترین مولفه هاي برنامه ي درسی
پنهان شناخته شده اند که بيشتر تحت تاثير جو مدرسه شکل می گيرند(.هاشمی.)0923 ،
نتیجه گیری
دیوید گوردن ()0223پس از بررسی تحقيقات انجـام شـده در زمينـه ي برنامـه درسی پنهان آن را به دو دوره تقسيم نمـوده اسـت.
در دوره اول سـه رونـد کلـی را مشخص می نماید ،که عبارتند از :برنامه درسی پنهان به عنوان :الــف) نتيجــه :یادگيري هــاي
مدرســه بــه دوگــروه یادگيري هــاي آکادميــک و یادگيري هاي غير آکادميک تقسيم می شود ،نقطه اشتراک همه این تعـاریف
در ایـن دیدگاه این است که یادگيریهاي غير آکادميک شامل :ارزشها ،تمـایلات ،نگرش ها و مهارت هاي اجتماعی به برنامه درسی
پنهان مربوط می شود  .ب) فرایند :شيوه هاي انتقـال پيـام در برنامـه درسـی آشـکار ،آگاهانـه و از قبـل طراحی شده است ،و در
برنامه درسی پنهان انتقال پيـام وتـأثيرنفـوذ آن ،ناآگاهانـه ،قصد نشده وغيرعمدي است .ج) زمينه یا محيط :در این مبحث بـه محـيط
«شـناختی»« ،فيزیکـی» و «اجتمـاعی» مدرسه اشاره می شود که هر کدام با یک برنامه درسی پنهان همراه است .گوردون یادگيریهاي
پنهان محيط اجتماعی را در مقایسه بـا یادگيریهـاي پنهـان محيط شـناختی و فيزیکـی و همچنـين یادگيري هـاي برنامـه درسـی
آشـکار مـؤثرتر می داند .در دوره دوم پژهشــگران بــا دیــدي انتقـادي بــه موضـوع نگـاه کــرده و آن را نقدکرده اند :همـه
منتقـدان ،علـی رغـم تفاوتهایشـان ،د رپـذیرش یـک اندیشـه بـا یکـدیگر مشترکند و آن این که برنامه درسی پنهان ،یک مـتن
اجتمـاعی اسـت .ایـن مـتن در صورتی معنی دار می گردد که آن را بخوانيم و تفسير کنـيم .شـاید مهـم تـرین اثـر مفهوم برنامه
درسی پنهان در این نهفته است که محققان به مشـاهده تعلـيم وتربيـت ،تدریس و آموزش به شيوه هرمونتيک (یعنی به منزله متنی
که بایـد تفسـير شـود ،یـا معانی پنهان آن آشکار گردد) ترغيب می گردند .تنها با نگـاه غيـر اثبـاتی ،کيفـی و تفسيري به برنامه
درسی پنهان ،تحقيق و پژوهش درباره رشد ،پيشـرفت و بهبـود آن امکان پذیر خواهد بود (عليخانی.)0919،
ولنس( ،)0220رویکرد انتقادي را در رابطه با برنامه درسی پنهان مطرح می سازد که طرفداران آن مدارس را کمتر به خاطر فعاليت
هاي روزمره شان و بيشتر به خاطر حاصل کار آنان مورد انتقاد قرار می دهند .در واقع آنان مدرسه را در بافت اجتماعی اش قرار
داده و انتقادات را متوجه یادگيري هاي اجتماعی سياسی می نمایند که آموزش مدرسه اي در کودکان ایجاد می کند .مدارس در
مورد آنچه ناآگاهانه به نحو احسن انجام می دهند ،مقصر قلمداد می شوند .اغلب کسانی که از این دیدگاه به برنامه درسی پنهان می
نگرند ،مدارس را به خاطر تثبي ت یک ساختار اجتماعی غير عادلانه و نابرابر مورد انتقاد قرار می دهند(والانس.)0220 ،
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ایليچ ،بولز و جنتيس ،مدارس را به خاطر بازتوليد اختلافات طبقاتی جامعه سرمایه داري مورد انتقاد قرار می دهند(طالبزاده نوبریان
و فتحی واجارگاه .)0919 ،طرفداران رویکرد انتقادي معتقدند که یادگيرندگان به مراتب بيش از حد انتظار از پيام هاي نهفته مدرسه
آگاهند و اغلب به طور آگاهانه در برابر آن مقاومت می کنند (هوسن و پوست لت وایت .)0223 ،0در نهایت برنامه درسی پنهان
یکی از مباحث نسبتا نو در حيطه برنامه درسی می باشد .توجه به این برنامه می تواند فاصله بين برنامه درسی برنامه ریزي شده و
نتایج حاصل از آن را بر ما آشکار کند .در این رابطه از سوي دانشمندان مختلف نظریات مختلف و متنوعی ارائه شده است که به
روشن شدن زوایاي مختلف این پدیده نوظهور کمک شایانی نموده است .تأثير این برنامه در محيط هاي آموزشی نه در کسب حقایق
علمی بلکه در فرهنگ علم آموزي موثر است و اخلاق اجتماعی دانش آموزان را شکل می دهد .همچنين برنامه درسی پنهان الزاما
به معناي پنهان بودن و نا آگاه بودن کامل ما از آن نيست بلکه به معناي روي دادن آن در بستر آشکار است ،اینجاست که بحث
تفاوت بين برن امه درسی پنهان و ضمنی مطرح می شود برنامه درسی پنهان پيامد هاي قصد شده ي نا آگاهانه دانش آموز و قصد
نشده مدرسه و برنامه درسی ضمنی یا همراه با اراده معلم یا آگاهی دانش آموز همراه است .
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Abstract
The purpose of this research is recognizing positive and negative factors that are conveyed to
students through hidden curriculum. Hidden curriculum is unpredictable dimension of learning
process. Educational planning without considering this dimension has significant effect on
students' education and learning. Hidden curriculum should be considered as a conceptual asset of
this field. Planning of this concept decreased superficiality toward school schedule phenomenon
and considered in an executive program in educational systems. Total purpose of this research is
performed by field and case study and it has been the focus of researchers and theoreticians of
educational field in the few past years who have assessed its transgressive angles. This article
investigates different views in order to facilitate its understanding and recognition to individuals.
Key words: schedule, curriculum, hidden, hidden curriculum.
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