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ABSTRACT
Hidden curriculum concerns implicit learnings
and the factors affecting the emergence of the said
learnings which students experience as a result of
attending school. The essence of the present paper
is the Meta-analysis review of those scientificinvestigative articles carrying the title of hidden
curriculum and which are products of Iranian
researchers' endeavors within the last two decades
(1991-2012). 19 papers in this regard, made
available through domestic and international data
bases and profiled domestic magazines were
included in this investigation for an examination
of their full texts (no sampling applied). The
present review study aims at determining the most
important educational influences raised from
hidden curricula and providing applicable
solutions towards optimal employment of positive
consequences and avoidance from negative ones.
Findings indicate the dominance of negative
consequences over positive educational outcomes
in various dimensions of hidden curriculum
(school structure, social context of educational
system and teacher-student interaction) in Iranian
schools. This implies the necessity of serious
consideration of solutions presented herein in
order to prevent the replacement of the
opportunity raised by the hidden curriculum with
the challenges resulted from it within the school.
Keywords: Curriculum, Explicit curriculum,
Hidden curriculum, Dimensions of hidden
curriculum.
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چکیده
برنامهی درسی پنهان ناظر بر آموختههای تصریح نشده و
عوامل تأثیرگذار بر پیهایش آموخته های یادشه است کده
.دانش آموزان در پرتو حضور در مهرسه تجربه مدینماینده
جانمایهی پژوهش حاضر یک مرور نظاممنه بر مقالههدای
پژوهشی که عنوان دار برنامهی درسی پنهان بدود-علمی
حاصل قلم پژوهشگران ایراندی اسدت کده ددی دو دهدهی
.) در این زمینه تالش علمی نمود انه0990-2102( اخیر
 مقاله در این زمینه که در پایگا های ادالعاتی داخلدی09
و بین المللی و مجالت نمایه شده ی داخلدی در دسدتر
قرار گرفته از را سرشماری (بهون نمونهگیری) بهمنظدور
 ههف از بررسی.بررسی متن کامل وارد این مطالعه گردیه
مروری حاضر تعیین مهمتدرین آثدار آموزشدی و پرورشدی
برآمدده از برنامددهی درسددی پنهددان و ارائددهی راهکارهددای
کاربردی درزمینهی استفاد بهینه از آثار مثبدت و رهدایی
 یافته های این پژوهش نشان از.از آثار منفی آن بود است
سلطهی آثار منفی بر آثار مثبدت آموزشدی و پرورشدی در
ابعاد برنامهی درسی پنهان (ساختار مهرسه جو اجتمداعی
.دانشآموز) در مدهار کشدور دارد-مهرسه و تعامل معلم
این امر به معنای لزوم توجه جدهی بده راهکارهدای ارائده
شه در این پژوهش بدهمنظدور عدهم جابدهجدایی فرصدت
برخاسته از برنامهی درسی پنهان با چالشهدای برآمده از
.آن در مهرسه دارد
 برنامهی درسدی برنامدهی درسدی صدریح:واژههای کلید
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مقدمه
مهرسه در هزار ی سوم میراثدار انهیشههدایی اسدت کده
تمدهن باشدکو انندانی را در عرصدههدای علدم و فنداوری
پایهگذاری نمود است .پاسهاشت این دستاوردها و ارتقای
آن گنجینه ی خرد و معرفدت بشدری رسدالتی اسدت کده
امروز بدا هندتی نهادهدای تربیتدی پیوندهی ناگنندتنی
یافته توفید در ایدن زمینده فقد در پرتدو تدهوین یدک
برنامه ی درسی کارآمه و روزآمه فراهم میگردد .برنامدهی
درسی خوا بهعنوان مجموعهای از درو برنامهای بدرای
مطالعه فهرست رئدو مطالد موتدوای یدک در یدا
مجموعددهای از در هددا برنامددهی زمددانی بددرای تددهری
در ها مجموعه ای از اههاف و مقاصه و خدوا بدهعندوان
مجموعه ای از تجربیات یدادگیری و شدیو ای بدرای تفکدر
( )Fathi vagargah,2009مورد توجه قرار گیرد دسدتیابی
به اههاف نظام آموزشی هر کشور را وجهه ی همدت وایی
خود قرار میدهه.
در کشور ما ههف های نظام آموزشی بنابر تعریف سدنه
توول بنیادین آموزشوپرورش و جایدابی در سداحتهدای
تعیین شه در فلنفه ی تعلیم و تربیت (اعتقادی عبدادی
و اخالقدددی اجتمددداعی و سیاسدددی زیندددتی و بدددهنی
زیباشددناختی و هنددری اقتصددادی و حرفددهای و تعلددیم و
تربیت علمی و فناورانه) از منزلت ممتازی برخوردار اسدت.
برنامددهی درسددی رسددمی (صددریح) در همددهی دور هددای
توصیلی نیز ناظر بر چنین اههافی اسدت .بداوجود همدهی
برنامهریزی ها آنچده در عمدل روی مدیدهده خواسدته یدا
ناخواسددته بددا تددالش متصددهیان نظددام آموزشددی و خددرد
نظامهای آن همسویی کامل نهارد و دانشآموزان بهعندوان
بازیگران غیرقابل پیشبیندی صدونهی یدادگیری خدود را
بهگونه ای دیگر پردازش نمود ایفاگر نقشهایی میشدونه
که از قبل قصه و برنامهریزی نشه است .این تجربدههدای
غیررسمی قصه نشه و از قبل پیشبینی نشده برنامدهی
درسی پنهدان ( (Hidden curriculumندام گرفتده اسدت.
مفهوم برنامهی درسدی پنهدان از سدال  0991و ددر آن
توس فیلیپ جکندون ( )Phillip Jacksonو اسدتمرار آن

در ادبیات برنامهریزی درسی نه فقد صداح نظدران ایدن
حددوز را کدده سددایر حددوز هددا از جملدده روانشناسددی و
جامعه شناسی را نیز به نظریده پدردازی و واکداوی نقدش و
تأثیر آن بر روی یادگیری در حیطههای داندش نگدرش و
مهارت واداشته است .در عرصهی داخلی نیدز پژوهشدگران
حوز ی تعلیم و تربیت از واکداوی نقدش برنامدهی درسدی
پنهان غفلت نورزیه با پژوهش و قلدمفرسدایی در همدین
راستا به غنای ادبیات مربوده افزود انده .مدرور نظداممنده
تعهادی از این پژوهشها -که نشاندار برنامهی درسدی در
عنوان خود میباشنه -مورد توجه این نوشتار قدرار گرفتده
است.
تناظر برنامه ی درسی پنهان بدا ارزش هدا خواسدت هدا
هنجارها نگرش ها و برداشدت هدایی کده داندشآمدوزان از
تعامل بدا فرهندو و سداختار حداکم بدر مهرسده دریافدت
می نماینه از یک سو بیانگر فرصت ارزشدمنهی اسدت کده
می توانه غنای تجربیات یادگیری را دربرداشدته باشده و از
سوی دیگر یادآور تههیدهی اسدت کده در صدورت غفلدت
برنامه ریزان درسدی ویراندی بندای یدادگیری را بده همدرا
میآورد (.)Bayanfar&Maleki,2013
برنامهی درسی پنهان بنابر تعریف آموختههای تصدریح
نشه (قصه شه یا قصه نشه ) و آنچه در شکلگیری این
آموختهها نقش ایفا میکنه را در برمیگیرد .برخی چندین
آموختههدایی را میدراث دوران توصدیل بدرای تمدام عمدر
می داننه که بنی ماندهگارتر و پایدهارتر از یدادگیری هدای
معطددوف بدده برنامددهی درسددی رسددمی (صددریح) اسددت
( .)Mehrmohammadi,2008این امر به معنای لزوم رصه
آنچدده دانددشآمددوزان در پرتددو حضددور در مهرسدده تجربدده
می نماینه و ضرورت ردیابی همه ی آن چیزهایی است کده
آنهددا در چهدداردیواری موددی آموزشددی فددرا مددیگیرندده.
بهعبارتدیگر برنامهی درسی پنهان جعبهی سیا آموزشی
است .اگر چنین باشه بایه دیه :چگونه میتدوان راهدی بده
درون آن یافت و اسرار ناپیهای آن را در خهمت یدادگیری
قرار داد؟
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تردیهی نینت در خزانهی تفکر و پژوهش میتدوان بده
کلیه اسرار این «پنهدان برنامدهی آشدنا» دسدت یافدت .از
اینرو ضدرورت دارد را پژوهشدگرانی را کده بدرای یدافتن
گنجینه ی پنهدان برنامده ی درسدی «ر پیمودنده» و «ر
نمودنه» ادامه داد تدا در پرتدو یافتدههدای پژوهشدی آندان
نمایان شود :برنامه ی درسی پنهان چالشی است پیها کده
ناباروری اههاف قصده شده ی برنامدهی درسدی را در پدی
خواهه داشت و یا فرصدتی اسدت ناپیدها کده بدا پیدهایش
ظرفیت ها و قابلیت های آن می توان باروری تعلیم و تربیت
را به نظار نشنت .پژوهش حاضر تالشی است در همدین
راستا؛ مروری است بر مجموعهای از پژوهشهدای داخلدی
که توت عنوان «برنامهی درسی پنهدان» در ایدران انجدام
شه و تالش دارد بدا نگداهی پدژوهش مدهار چدالشهدا و

فرصتهای برنامهی درسی پنهان و آثار مثبت و منفدی آن
را تعیین و راهکارهای کاربردی را نیز فراروی برنامهریدزان
درسی کشور قرار دهه .ههف کلی از اجدرای پدژوهش پدیش
رو تبیین چالشها و فرصدتهدای برآمده از برنامدهی درسدی
پنهان و بررسی آثدار مثبدت و منفدی آموزشدی و پرورشدی آن
است؛ از اینرو دو پرسش ویژ مورد توجه قرار گرفته است:
 .0مهم ترین آثار آموزشی و پرورشی (مثبدت یدا منفدی)
برآمه از برنامهی درسی پنهان چینت؟
 .2مهمترین راهکارهای کداربردی در زمیندهی اسدتفاد ی
بهینه از آثدار مثبدت و رهدایی از آثدار منفدی برنامدهی
درسی پنهان کهام است؟

جدول  :6نمونهای از تعاریف برنامهی درسي پنهان مورد استناد پژوهشهای مورد مطالعه

تعاریف ارائه شده از برنامهی درسی پنهان در پژوهشهای داخلی
هاوطرزتلقیهاا متالقاازما انخاناکلیزاطازطریا 


ها،مهارت
ارزشها،تمایالت،هنجارها،نگرش
فرهنگمدرسطوبطط رضمنیبطنانشآم زانمنلقامیخ ن .

نرسییاطرحریز خده(بطنقااز .)Maleki,2006


آمیزازمانعبرنامط
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 01

 011

تجربط تحصیلیاست .

برنامطا زطاهدافآنتصریحنشدهولیقصدخدهاست .

برنامط نرسیپنهانخاماتدریسضمنیوغیررسمینظامارزشها،هنجارهاوطارزتلقایهاا تادوی 
نشدهبطفراگیراناست .
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برنامط نرسیپنهانهرآنچطنانشآم زنرزندگیروزمرهوتطامانرمحی ها یانگیر میآما زنونر
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جددهول شددمار ی  2نیددز نمایددهی پیشددینه و روش انجددام
پژوهش های انجام شه پیرامون «برنامه ی درسی پنهدان»
در داخل کشور را به همرا اسامی و کههای مربوده -کده

در ادامه پژوهش مبنای ارجدا دهدی خواهده بدود -نشدان
میدهه.

جدول  :5کدها و عناوین پژوهشهای مورد مطالعه
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روش پژوهش ،جامعه و نمونهی آماری
این پژوهش یک مرور نظاممنده ( )Systematicاسدت کده-
بنابر ههف گذاری اولیه مبنی بر بررسی مقالههای پژوهشدی
داخلی کده عندواندار «برنامدهی درسدی پنهدان» اسدت -از
دری مراجعه به پایگا های ادالعداتی معتبدر ()Data base
انجددام گرفددت .پددژوهش بددا تأکیدده بددر مراحددل هفددتگانددهی
پیشنهادی رایت و همکداران ( )Wright & et al,2007بدرای
پژوهشهای مروری نظاممنه انجام شده اسدت .از ایدنرو بده
ترتی تهوین سؤال پژوهش؛ تنظیم قدرارداد پدژوهش (روش
انجام مرور جنتجوی متنها غربدالگری مدتنهدا اسدتررا
داد ها تجزیهوتولیل داد هدا و  )...بدرای کداهش سدوگیری؛
جنتجوی مقالهها و مدتنهدا؛ اسدتررا یافتدههدا (در قالد
جهول شمار ی  0شامل عنوان نام پژوهشگران روش و کده
پژوهش و جدهولهدای شدمار ی  4تدا )9؛ ارزیدابی کیفیدت
مقالههای واکاوی شه با توجه معیارهای توصیه شده شدامل
عنددوان چکیدده مقهمدده و زمیندده روش شددرکتکننددهگان
مهاخلهها اهدهاف پیامدهها حجدم نمونده تصدادفی کدردن
ترصیص تصادفی شرکتکننهگان اجدرا روشهدای آمداری
نتایج و تجزیهوتولیلها ( )Moher & et al,2001گدامبدهگدام
انجام یافت.
برای مرحلهی جنتجوی مقالهها کلیهواژ ی اصلی «برنامهی
درسی پنهان» و « »Hidden curriculumدر نظر گرفته شده
و با عرضهی واژ ها به موتورهای جنتجوگر Springer Link,
 ERIC,google googlescholar,و  pubmedو جندتجو در
درگددا هدددای رایانددهای داخلدددی چدددون  SIDو  IRandocو
 Srlst,magiranو  ISCهم چنین پایگا های ادالعداتی ماننده
 Sciencedirecteو عهم انتراب زبان خاص بهعندوان زبدان
موردنظر مقایت و با موهودیت زمدانی  21سداله ی اخیدر
 09مقالهی داخلی به دست آمده کده بدهعندوان جامعدهی
آماری پژوهش د بهون نمونهگیری د بهمنظور بررسی متن
کامل و مرور یافتهها وارد مطالعه گردیه.

بدا مطالعدهی دقید مقدایت ابتدها همدهی یافتدههددای
پژوهشهای مذکور استررا و کهگذاری گردیه .سپ بدا
توجه به ابعاد 3گانهی برنامدهی درسدی پنهدان کده مدورد
توجه صاح نظران حوز ی برنامهریزی درسی قرار گرفتده
یعنی بعه ساختار مهرسه؛ بعه جو اجتماعی مهرسه و بعده
تعامددل معلددم و دانددشآمددوز ()Silver& et al,1997
دسته بنهی و تولیل انجام گرفت .در این پژوهش بهمنظور
تنهیل و تنریع در ارجا دهی از شدیو ای نوآورانده بدرای
کهگذاری پژوهشها پژوهشگران و یافتهها اسدتفاد شده
به عبارت بهتر پژوهشها بدا کده  001آغداز و بده ترتید
 031 021و ...تا  291ادامده یافدت بدا حدذف صدفر کده
پژوهشددگر تعیددین ( )00 02 ... 29و بددرای هددر یددک از
یافته های یک کده چهداررقمی در نظدر گرفتده شده کده
اعهاد 0-2 ...بهعنوان یک یافته به که پژوهش اضافه شده
و بدهعندوان مثدال کدده  0010بده معندای اولدین یافتدده از
پژوهش  001است.
یافتههای پژوهش
پرسش اول پژوهش :مهم ترین آثدار آموزشدی و پرورشدی
(مثبت یا منفی) برآمه از برنامهی درسی پنهان چینت؟
نتددایج مطالعددهی پددژوهشهددای مددورد بررسددی بدده شددر
جهول های زیر است .جهول شمار  4مهمترین یافتههدای
پژوهشها را بر اسا آثار آموزشی و پرورشی از نظر توجه
به بعه ساختاری برنامهی درسی پنهان نشان میدهه.
نتایج حاصل از مرور یافتههای پژوهشها در ارتبدا بدا
برنامه ی درسی پنهان از نظر توجه به بعده جدو اجتمداعی
مهرسه نیز در جهول شمار  5گردآوری شه است.
جهول شمار ی  9نیز مهمترین یافتههای پژوهشها را بدر
اسا آثار آموزشی و پرورشی برنامده ی درسدی پنهدان از
نظر توجه به «بعه تعامل معلم و دانشآموز» فدراهم آورد
است.
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جدول  :6ابعاد برنامهی درسي پنهان و مؤلفههای متناظر با آن بر اساس پژوهشهای داخلي

ابعاد
ج ّاجلماعی
ساکلارمدرسط 
مدرسط 

مؤلفهها
مدیریتمدرسط،گروهبند نانشآم زان،سازماننهیعم میمدرسط،خارای 

نظامهایا
نی انساالر ،ق انی ،مقررات،روشهاو 
آزم نهابرا قب لی،نمرهگذار ،ق انی انضباطی،حض روغیاب،تحرکنرزنگتفریح،محی بازیابتلطو،...روشها تش ی 
وتنبیط،کرنهنظامابزار (فضا،ظرفیتوخکازالس،اندازه،محاپنجره،ترزیا وچیادمانمیازوصاندلیهاا،ویدگایهاا 
فیزیکی،تزیی ونقاخینی ارها)،روشها تدریسوتأثیرمحل ا زلابها نرسی(جذابیت،همک انییاعدمهامکا انیباا
هاونرسها .


زمانیزالس

زندگیروزمره)،برنامط
ج مدرسطترزیبیاستازهنجارها،انلظارات،عقایدتطیی زننده،نظاماجلماعیمدرسط،زنلارلانار ،زنلارلتشاریفاتی،زنلارل
خخصیلیوزنلرلنمانی ،کرنهنظامها فرهنگایحاازمبارمدرساط(باورهااوارزشهاا)،کارنهنظاامخخصایلی(باورهااو
شارهمساالنوفرهنگاجراییمربیانمدرسط 

هنجارها مرتب باپرسشگر ،زنجکاو ونقان )،عناصرقدرت،جمطیتوف

تطامامطلما
نانشآم ز 


ای بطدباتأثیرپذیر ازبطدساکلاروج اجلماعیمدرسطترزیبایاساتازنحا ه ارائاط تکلیا،،نحا ه ارتباا مطلام ا
مطلم،جهتگیر اقلصان ،طبقاتیوفرهنگیمطلم،الگ ها ارتبا وتطامانرزاالس


گریاآزانانط
نانشآم ز،روحیط سلوط
(زالمی اغیرزالمی)،تطامالتخخصینانشآم زان،مهاارت هاا مارتب بااانجاامتکاالی،،مجم عاطارتباطاات،تطاامالتو
برک رنها فراگیرانبامتئ الن،باک نواولیا مدرسط 
جدول  :0اثرات مثبت و منفي برنامهی درسي پنهان با توجه به بعد «ساختار مدرسه»

اثرات آموزشی و پرورشی گزارش شده در پژوهشهای داخلی
()1111ایجانرقابتمنفیبرا نمرهبطجا مشارزتوزارگروهی)1110(،تثبیتتربیتاجلماعیبار
)تربیتخدنافرانبطص رتمویعوسربطراه)1112(،تداومبخشایدن

اساسسیاستها حازم1112(،
بطساکلارطبقاتیم ج نتازنلرلاجلماعی()1115تق یتنابرابر ها اجلماعی)1116(،عادمنیاازباط
تفکرومتئلطپرناز وجایگزینیروشحفظیبرا اکاذنماره کا ب)1112(،نمارهیگاناطمطیاارارتقاا 
پیشرفتنرمدرسط)1112(،تحصیا،زت مطل ماتواطالعاتصارفاباطمنظا رپاسناننآنباطخاکا
بیتفاوتی 
)روحیط 

املحان)1111(،عدمنیازبطمشارزت،همکار وزارگروهی1111(،
()1011تثبیتنظامارزخینانشآم زاننرسو حپایی ترطبقطبند نظامارزخیگریا ز()Gravesو
عدمنیابطسو حباالتربطنلیاعملکرنمدیرانآم زخی 
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()1211اثرنامول ببریانگیر مطناناروپایداربطنلیاآثارمنفیوقصدنشده 
نرصدپیشرفتتحصیلیازبرنامط نرسیپنهان 

()1210اثرپذیر 02/22
)ارزشگذار ترجیحیبرا م ارنوم ض عاتنرسیمخلل ،

(1212
مثبتبی ساکلارفیزیکیمدرسطورفلارانضباطی 

()1511مطنانارب ننورابوط 
()1510مطنانارب ننورابوط مثبتبی ساکلارسازمانیمدرسطورفلارانضباطی 
رابوط مثبتبی رواب م ج ننرمدرسطورفلارانضباطی 
()1512مطنانارب ننو 
()1512مطنانارب ننوبرقرار رابوط مثبتبی تش ی وتنبیطورفلارانضباطی 
()1515مطنانارب ننورابوط مثبتبی فناور اطالعاتورفلارانضباطی 
()1211اثرنامول ببریانگیر عمی ،مطناناروپایداربطنلیاآثارمنفیوقصدنشده 
نرصدپیشرفتتحصیلینانشآم زانازبرنامط نرسیپنهان 

()1210اثرپذیر 02/22
)ارزشگذار ترجیحیبرا م ارنوم ض عاتنرسیمخلل ،

(1212
مثبتبی ساکلارفیزیکیمدرسطورفلارانضباطی 
()1511مطنانارب ننوبرقرار رابوط  
()1510مطنانارب ننوبرقرار رابوط مثبتبی ساکلارسازمانیمدرسطورفلارانضباطینانشآم زان 
ورفلارانضباطینانشآم زان 

رابوط مثبتبی رواب م ج ننرمدرسط
()1512مطنانارب ننوبرقرار  
()1512مطنانارب ننوبرقرار رابوط مثبتبی تش ی وتنبیطورفلارانضباطی 
()1515مطنانارب ننوبرقرار رابوط مثبتبی فناور اطالعاتوارتباطاتورفلارانضباطی 
()1611تفاوتمطنانارآمار بی مدارسبازوبتالطنرابطاانمخللا،جا ّمدرساطوتاأثیربارمیاانگی 
(زاهش)میزانعدمتطهد،ع امابازنارنده،میزاننشا ،صمیمیت،مراعاتواعلمان 
)بتلطترب ننج ّمدارسپترانطنتبتبطج ّمدارسنکلرانط 

(1610
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چیدمانصندلیها(پشتسرهمرنیفی) 

نلیاخی ه
ضدتربیلیبط 

تجربط 
()1211زت  
()1210زاهشه یتعلمیبطنلیاعدمهم ک انیمحل اباانیازهاا واقطایفراگیاروعادمارتباطااتافقایو
بطروزنب ننمحل ا 
عم ن بانیگرم ض عاتتدریسوعدمتناس حجممحل اییباسوحمخاطبانو 
()1212تأثیر منفیبره یتعلمیفراگیرانبطنلیاقا انی ومقرراتایزاطمنجارباطزتا تجرباط 
دتربیلیمیخ نازجملطافزایشظرفیتزالسها 

ض
()1111تأثیرق انی ومقرراتمدرسطبطعن انیکیازمؤلفطها برنامط نرسیپنهاننرفرایندیاننهی
ایانگیر 
()0011و()0211ایجانوتق یتروحیط رقابتباطجاا رفاقاتوهمکاار وتشاریکمتااعینر
سایط نظامارزخیابیحازمبرآم زخگاه 

روحیط ابلکارون آور 

بطجا 
()0010و()0210ایجانوتق یتروحیط اطاعتوانقیان 
()0012تأثیربتیارمحت سبرنامط نرسیپنهانبرآم زشویانگیر 
)ارزشگذار ترجیحیبرا م انوم ض عها نرسیمخلل ،

(0212
)انلقالارزشهاواعلقاناتازطری مکانیتمها قدرتمند چ نعناصرقدرت،جمطیتوتش ی 

(0511
سلتلطمرات 

()0510یاننهیویانگیر مفه مطبقاتیاجلماعی()0512مشروعیت
()0211تأثیرزیانمحی فیزیکیوفضا آم زخگاهبررفلارفراگیران 
()0210تأثیرزیانمجم عطق انی ومقرراتآم زخگاهبررفلارفراگیران 
()0212تأثیرزیانوسایا،م انورزخیوآم زخیآم زخگاهبررفلارفراگیران 
)ارزشگذار ترجیحیبرا م انوم ض عها نرسیمخلل ،

(0211
اها ساکلار (عدمآما زشزاافی)ونرگیار باازاار
انگیزهوتالشنرفراگیربطنلی 

()0111ازبی رفل 
)انزجاروتجربط تلخاززارپدوهشیبطنلیاق انی نستوپاگیروزاغذباز 
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جدول  :2اثرات مثبت و منفي برنامهی درسي پنهان با توجه به بعد جو اجتماعي مدرسه

اثرات آموزشی و پرورشی گزارش شده در پژوهشهای داخلی
()1111رفلارزرننباافرانبرحت مدارجآن ()1110القا ارزشها 
)بازآفرینیارزشها منفییاغیرارزخی 

(1112
بینیاز بطآم زشها مدرسطبرا حامتائازندگیواقطی 
()1112القا 
بینشاسالمینراثربرنامط نرسیپنهاننینی 

()1210ایجانانگیزشمنفینتبتبطنرس
()1212ایجانوتق یتتلقیجدایینی ازسیاستنراثربرنامط نرسیپنهاننینی 
()1516مطنانارب ننوبرقرار رابوط مثبتبی ج ّاجلماعیمدرسطورفلارانضباطی 
نانشآم زان 
اعلمانبطنفس 

()1612تأثیرج بتلط مدارسبرمیزان(زاهش)
()1211تق یته یتملینراثرساکلاررواب اجلماعیمدرسط ()1210ایجاانوتق یاتنگارشباط
اقلدارملینراثرساکلاررواب اجلماعیمدرسط 
یخدننراثرساکلاررواب اجلماعیمدرسط 
()1212ایجاننگرشمثبتبطجهان 
()1110تأثیررواب میانفرن بطعن انیکیازمؤلفطها برنامط نرسیپنهاننرفرایندیانگیر 
نگرشها(تضطی،یاتق یت) 

برنامط نرسیپنهاننرزت ،انلقالوسرایتارزشهاو
()0111تأثیر 
()0012بطتأکیرافلاننتربیتاجلماعیبطنلیااثراتنامول باجلماعیبرنامط نرسیپنهان 
()0211تخری یانگیر مؤلفطها تربیتخهروند نرابطانناناییمح ر 
()0210تأثیرمثبتبرآناباجلماعیچ نپازیزگی،وقتخناسیورفلارمؤنبانط 
()0212تخری یانگیر مؤلفطها تربیتخهروند نرابطانقان نمدار ،وط نوسلی،متئ لیتپذیر 
ومشارزت 
()0611تأثیرمؤلفطها برنامط نرسیپنهانبرویدگیها ه یتنینی،ملیوعلمیومتئ لیتپذیر 
وزاهشویدگیها مذز رنرترمها باالتروافزایشتقل ،اعلیانپذیر وبیپروایاینرم اجهاطباا
جنسمخال ،
()0212زیانب ننتأثیرنح ه برقرار رواب ومناسباتاجلماعیبررفلارفراگیران 
)رابوط منفیومطناناربی نوملغیرج سازمانی(بازوبتلط)واطاعتپذیر وانقیان 

(0210
روحیط ابلکاروکالقیت 

()0212وج نرابوط مثبتومطناناربی ج سازمانی(بازوبتلط)با
()0212وج نرابوط مثبتومطناناربی ج سازمانیمدرسطبارقابتها سالموناسالم 
)تبدیاضدارزشهابطارزشنرص رتارزیابیسوحیزارپدوهشفراگیر 

(0112
()0112فراگیر چاپل سیبطهدفمقب لیتنزناسلان 

کد پژوهشگر

کد پژوهش

 11

 111

 12

 121

 15
 16

 151
 161

 12

 121

 11
 01
 00

 111
 011
 001

 02

 021

 06

 061

 02

 021

 02

 021

 01

 011

 / 05پژوهش در برنامهریزی درسي ،دوره دوم ،شماره ( 52پیاپي  ،)25سال سیزدهم ،بهار 6633
جدول  :3اثرات مثبت و منفي برنامهی درسي پنهان با توجه به بعد «تعامل معلم ـ دانشآموز»

اثرات آموزشی و پرورشی گزارش شده در پژوهشهای داخلی

کد پژوهشگر

کد پژوهش

)تقاباباروحیط علمی 

(1115
()1116ایجانوتق یتروحیط تقلیدواطاعتنربرابرن آور ،زنجکاو وکالقیت 
()1112ایجانوتق یتروحیط انفطالوت سابطجا پرسشگر ونقان 

 11

 111

()1112مویعب نن،سازتب ننونمرهگرفل الزمط ارتقا وم فقیتنرمدرسط 
نانشآم ز 
زندبطعن انوظیفط  

()1111اطاعتوتکرارمطل ماتیزطمطلممنلقامی
()1515مطنانارب ننوبرقرار رابوط مثبتبی تش ی وتنبیطورفلارانضباطی 
()1612زاهشمیزانمشارزتوعالقطبطتکالی،یانگیر گروهینرمدارسنارا ج بتلط 
)اطاعتپذیر مول وپیرو ز رز رانطوهمن اییباوضعم ج ننرج بتلطمدرسط 

(1615
ازمؤلفطها برنامط نرسیپنهان-بریانگیر 

نانشآم ز-
()1112تأثیررواب مطلم -
()0111حذفپیامدها نامول ببیگانگیبرنامطها نرسیرسامیباازنادگیواقطایناناشآما زاننر
نانشآم زان 

نرسیپنهانباتجربطها زیتلط

همن اییبرنامط
()0212تأثیرمثبتبرمهارتها کاصیچ نآراموباانضابا با نن،ک یشال نار ،وظیفاطخناسایو
کمتاعی 
تشری 
()0512نظموترتی نرزار 

 15

 151

 16

 161

 11

 111

 01

 011

 02

 021

 05

 051

ازابطانبرنامطها نرسیپنهان) 

)پیامها غیرصریحوانلظاراتغیررسمیامام رنانلظار(
( 0115
()0116نرکارزخمند ارزیابیونقدعلمیاسلانبدونت جطبطجنتیت 
بطم قعرفلار وزالمیاسلانبررو فراگیر 
()0112تأثیرمثبتبازک رنها  
()0112رضایتازاسلانوالگ ساکل او()0111رعایتاکالقپدوهشیبات جطباطمانشوصاداقت

 01

 011

نلزنگای) 
اسلان()0111اثراتهالطا (خکاگیر ت اناییها زاذبنرذه فراگیرنتبتبطمطلموباروز 
()0111القا جد نب ننزار،عدملزومارائط زارپدوهشیزاماوبینقصنراثاربایاعلنااییاسالان 
)رخدضدارزشهاوناهنجار ها پدوهشینراثرفاصلطها،ابهاماتوخایطات(عدمارتبا ) 

(0110

پرسش دوم پژوهش :مهم ترین راهکارهای کداربردی در
زمینهی استفاد ی بهینده از آثدار مثبدت و رهدایی از آثدار
منفی برنامهی درسی پنهان کهام است؟
جهول شمار ی  7با ارائده ی راهکارهدای پیشنهادشده در
پژوهشهای مورد مطالعه پاسخگدویی بده ایدن پرسدش را

مورد توجه قرارداد است .در بررسی پژوهشها به منظدور
استررا راهکارها عالو بر توجده ویدژ بده پیشدنهادهای
ارائدده شدده در پایددان هددر پددژوهش قنددمت بودد و
نتیجه گیری مقالده هدا نیدز واکداوی و مدوارد کداربردی در
جهول جایابی شه است.

برنامه درسي پنهان :چالشي پیدا یا فرصتي ناپیدا؟ 06 /
جدول  :3راهکارهای ارائهی شده توسط پژوهشها در راستای ایفای نقش مطلوب برنامهی درسي پنهان

راهکارها
 ایجانفضاییهمراهبااحلرامواعلمانملقاباومشارزتنرزالسنرس ایجانفضاییمومئ برا بحث،اظهارنظروگفلگ نرزالسهاغنیساز زلابها نرسی،روشها یانگیر ،امکاناتتدریس،خی هها ارزخیابیو...
  تغییرنظامنمرهنهینرراسلا ایجانانگیزشوارزخیابیبراساسمیزانبحث،اظهارنظر،گفلگ ،تجربطپرسشها عالمانط

ون آور و
 ایجانزمینطبرا فطالیتومشارزتنانشآم زاننرفرایندتدریس ایجانفضا رقابتمثبتبطمنظ رخک فاییاسلطدانهاوت اناییها فرن تق یتوت سطط ت اناییها فرن وروحیط زنجکاو وپرسشگر ازراهپاناشمان ومطن ارائط مدلیبرا افزایشیانگیر ها عمی ،مطناناروپایدارباتکیطبراص لیچا نتنا عروشهاا تدریسوارزخیابی،تن عروشها ایجانانگیزشنرنانشآم زان،تن عبای نقاشمطلامویانگیرنادهنر
فرایندآم زش،ارزشگذار واحدبرا همط م اننرسی،طراحیوتنظیممحی ها آم زخایمولا ب،
ت جطبطتأثیرامکاناتظاهر وتجهیزاتزالسنرسبریاانگیر هاا عمیا ناناشآما زان،ضارورت
آخناییزارزنانآم زخیهرنوره تحصیلیباویدگیها روانخناکلیناناشآما زانآننوره،ت جاطباط
نانشآم زان 

فطالیتها ف قبرنامطبرا رخدوپرورشه شواسلطدانهمط 
جانبط

برگزار نورهها آم زخینرقال آم زشضم کدمتح لم ض عبرنامط نرسیپنهانبامح ریتمبااحثیچ نتحلیاوتفتیرج اجلماعیوساکلارفیزیکیمدرسطوزالسنرس،راهها خناساییارتباطااتمناسا بای 
خاگرنان،خی هها ایجانوتطامامؤثربی والدی ومطلمانومشاوران 
تجهیززالسهاوفراهمساز امکاناتالزمسختافزار ،برا بهارهگیار بهلارازایا فنرااور ،برناماطهاا منطو،آم زخیواسلفانهبهلرازفضا مجاز ،ن ساز مدارسواسلفانهازمطمار سنلیوایجانفضا سابز
زمینطها بیشلربرا فطالیتومشارزتنانشآم زاننراناره مدرسط 
نرمح طط مدرسط،ایجان 
 خناساییج اجلماعیحازمبرمدرسطواقدامبرا بهب نآن  افزایشآگاهیمدیرانبرا ایجانج بازواعمالمدیریتورهبر مشارزلینرمدرسط  برگزار نورهها آم زخیضم کدمتوز تاهمدتوآم زشبرنامط نرسیپنهان طراحیبرنامطها نرسیبطگ نطا زطپیامدها قصدنشدهمثبتبرا نانشآم زانرابطننبالآورن 

مدارسوارائط راهکارهاییبرا مقابلطبا

انجامپدوهشها زیفیبرا خناکتپیامدها قصدنشده

پیامدها منفیآن 
صرفبطارزخیابینمرها 

بطجا تکیط
بهرهگیر ازارزخیابیزیفی 
 طراحیوتغییرزالسها نرسازخکامتلویابطمربعوامکاننشتل بطص رتمیزگرن 

بطگام 
گام 
انجامارزخیابیتحصیلیبطخی ه  جایگزی زرننتص راتونگرشها مثبتبطجاا تصا راتمنفایوباازنگر نرقا انی ومقارراتمدرسطنرای زمینط 
تربطنانشآم زانوتق یتاعلمانبطنفس 

ایجانفضاوج بازونانناسلقاللوآزان عمابیشبرگزار نورهها آم زخیضم کدمتوزارگاهها روشتادریسنرکصا برناماط نرسایپنهاانوارتقا صالحیتها حرفطا مطلماننرای زمینط 
-

جایگزی زرننمدرسطمح ر نرتطیی اهدافومحل ا برنامط نرسایباطجاا وزارتمحا ر و
ف قوزارتمح ر 
مشارزتنهانها حقیقیاولیا مدرسطوکان انهبطص رتغیرفرمایشینرامرتطلیموتربیت 
اصالحهدفگذار ها فرهنگیوتربیلیباآمیزه غلیظایدئ ل ژیکسیاسی 

نانشآم زان 

وپرورشباتجربطها زیتلط

همن اییآم زش


برگزار نورهها آم زخیضم کدمتبطص رتمتالمرونامناطنارباامح ریاتراههاا خناسااییهاوراهها ایجانتطامامؤثربی آنها 

ارتباطاتنامناس بی خاگرنانوخی ه بهب نآن
هاباابطانبرنامط نرسیپنهان 

زلابها راهنمابرا والدی بطمنظ رآخناساز آن
تدوی  ایجانتغییراتاساسینرج وفضا سازمانیبرا نسلیابینانشآم زانبطاسلقاللفکر ورخدتفکارچشمها مخربوایجانزننده رقابتناسالم 
انلقان وحذفهم 
ایجانتغییراتنرفضاومحی مدارسبطگ نطا زطمحرکوتتهیازننده روحیط ابلکااروکالقیاتنانشآم زانباخد 

تلوی،مناسباتورواب حازمبرمدرسطبطمنظ ربهب نج سازمانی اسلفانهازروشها تلفیقی(زمیازیفی)نرارزخیابیزارفراگیرانوتغییرنظامنمرهنهی 

-روزآمدزرنناطالعاتونانشاساتیدومطلمان،همت بانیازها نانشیومهارتیفراگیران 
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خوا قصه نشه  -آثاری را به همرا خواهه داشت کده بده
نظر پژوهشگر می باینت به جای مناقشه ی مفهومی ظهور
و بددروز همددین آثددار آموزشددی و پرورشددی مددورد توجدده
پژوهشگران قرار گیرد تا با پیگیری رهنمودهای کداربردی
ارائه شه قابلیت هم افزایی برنامه درسی پنهان وجه غال
در مهرسه قرار گیرد نده ایدنکده بدا سدلطهی آثدار منفدی
برآمه از آن اههاف تصریحشه ی برنامهی درسی رسدمی
نیز تبا گردد.
جهول شمار ی  1نیز نشان میدهده پژوهشدگران داخلدی
در مجمو  17مورد از پیامهها و آثار آموزشی و پرورشدی
برآمه از برنامه ی درسی پنهان را در پدژوهشهدای خدود
گزارش نمود انه 47/03 .درصه موارد ذکر شه مربو بده
آثار ناظر بر بعه ساختار مهرسه  21/19درصه مربدو بده
جددو اجتمدداعی مهرسدده و  22/91درصدده مربددو بدده بعدده
تعامالت معلم د دانشآموز بود که در مجمو سدهم آثدار
منفی  91/92درصده و سدهم آثدار مثبدت  39/11درصده
است .این پدژوهش نشدان داد قابلیدت ارزشدمنه برنامدهی
درسی پنهان در مهار ایدران مدورد غفلدت قدرار گرفتده
است .غلبهی آثار منفی بر آثار مثبت آموزشدی و پرورشدی
در ابعداد مدورد بررسدی برنامددهی درسدی پنهدان نشددان از
واقعیت تلری است که در مهرسههای کشور جریدان دارد.
این امر می توانه ناشی از ناآگداهی و عدهم شدناخت کدافی
معلمان و مهیران مهار از چگونگی بهدر مندهی مدؤثر از
برنامه ی مذکور و یا ناشی از انکدار و عدهم پدذیرش آن در
ساختار آموزشی مهرسه و مقاومت در برابر تغییر متناس
با نیازهای عصر انفجار ادالعات باشه.

بحث و نتیجهگیری
پذیرش آشدکار مفهدوم برنامده ی درسدی پنهدان از سدوی
صاح نظران تعلیم و تربیت تأییهی است بر ایدن واقعیدت
که برنامهی درسی پنهان یک برنامهی درسدی اسدرارآمیز
معماگوندده و مرفددی در سددایهی برنامددهی درسددی رسددمی
نینت که زیرکانه و رنهانه در کمین دسدتیابی بده اهدهاف
خود د دور از چشم دانشآمدوزان  -باشده .ایدن سدرمایهی
مفهومی حوز ی برنامدهی درسدی ( Mehrmohammadi,
 )2008بددر پیشددانی نشددان «برنامدده» را دارد و ایددن بددهان
معناست که نمی توان برنامه ی درسی پنهان را با فروکاهی
ساد انگارانه فقد مجموعده ای از اهدهاف قصده نشده یدا
تلویوی داننت که خواسته یا ناخواسته بده نظدام درسدی
رسمی تومیل شده اسدت .نتدایج واکداوی پدژوهشهدای
مرتب با برنامهی درسی پنهدان در ایدران د کده وجهدهی
همت ایدن نوشدتار قدرار گرفتده د نشدان مدیدهده فصدل
مشترک تمامی این پدژوهش هدا تأکیده بدر آموختده هدای
تصریح نشه و عوامل مؤثر بر تشکیل آموختههای یادشه
بهعنوان جانمایه ی برنامه ی درسی پنهان اسدت .ایدنکده
نفوذ قصه و اراد در چنین برنامهای خهشه بر مفهدوم آن
وارد مددینمایدده و یددا بدده جامعیددت آن مددیافزایدده در
پژوهش های داخلی به صورت برجندته مدورد توجده قدرار
نگرفته است و فق برخی از پژوهشدگران در تولیدلهدای
ارائه شه و هنگدام تفندیر مفهدومی بدا تکیده بدر چندین
اختالف دیهگاهی به صورتبندهی رهنمودهدای تجدویزی
برای غنی سازی این برنامه پرداختده انده .تردیدهی نیندت
پیهایش این آموختههای تصریح نشه -خدوا قصده شده

جدول شمارهی  :3فراواني و درصد آثار آموزشي و پرورشي برنامهی درسي پنهان
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یافتههای این پدژوهش هدمخدوانی بدا یافتدههدایی چدون
اثرگذاری مثبدت مؤلفدههدای برنامدهی درسدی پنهدان بدر
) وNorozi& et al,2014( تقویت هویت ملی دانشآموزان
اثرگذاری منفی بر تولیل رفتگی آموزشی که منجر به بدی
اشتیاقی ننبت بده در و مهرسده مشدارکت نکدردن در
فعالیت های کالسی و احنا ناتوانی در فراگیری مطالد
.) را تأییه مینمایهImani& et al,2015( درسی میگردد
بر اسا یافتههای این پژوهش ضروری اسدت بدا در نظدر
) ضدمن7 گرفتن راهکارهای ارائه شه (جدهول شدمار ی
بددازتعریف سدداختار مهرسدده بددازنگری در دیددوانسددایری
مقررات روش ها و نظام های مهیریتی حداکم بدر مهرسده
نهادینهسازی فرهنو مهرورزی و برقدراری جدو اجتمداعی
مطلوب و متناس با فرهنو ایرانی د اسالمی و پایهگذاری
مناسبات سازنه و اننانگرایانه میان معلدم د داندشآمدوز
درحی نو درانهاخت و هنرمنهانه فرصدت ظهدور نایافتدهی
این برنامه را در تاریکخانه ی پنهان آن آشکار سداخت تدا
در جذبهی آثار مثبت آموزشدی و پرورشدی برآمده از آن
اههاف تصریحشه ی نظام تعلیم و تربیت کشور نیدز بدارور
.شود
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