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  چکيده

شده و آشكارند، اما مطالبي نيز وجود دارند كه آشكار و صريح نبوده و پنهان و  ريزي آموزند، برنامه هاي آموزشي مي بيشتر مطالبي كه نظام مقدمه:

حاضر،  شود. اهداف مقاله توان در برنامه درسي پنهان يافت كه جعبه سياه آموزشي ناميده مي شده هستند. شواهد اين دوگانگي را مي ريزي غيربرنامه

هاي مختلف برنامه درسي پنهان در بعد تربيت اجتماعي كه از ساختار محيط آموزشي، جو اجتماعي آن و تعامل بين الگوهاي مربي و  بررسی ماهيت جنبه

  هاي بازدارنده تربيتي برنامه درسي پنهان بودند.  شود و آشکارسازی جنبه فراگير استخراج مي

تواند تاثيرگذارترين  دهد، مي دهد، آنچه آموزش می هاي برجسته و گسترده نظام آموزشي را تشكيل مي درسي پنهان جنبه از آنجا كه برنامه گيري: نتيجه

هاي بازدارنده برنامه درسي پنهان با تاکيد بر تربيت اجتماعي فراگيران  گيرد. از اين رو، شناسايي جنبه مطالبي باشد كه فراگير در دوره تحصيل فرامي

   شده و آشكار تربيت اجتماعي محيط آموزشي كمك كند. ريزي به تحقق اهداف برنامهتواند  مي

  برنامه درسي صريح، برنامه درسي پنهان، جعبه سياه آموزشي، تربيت اجتماعي :هاکليدواژه
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Abstract 

Introduction: Much of which the educational systems teach are planned and explicit, but there are others, are 

not explicit, but unplanned and hidden. The evidence of this duality could be found in a hidden curriculum, 

which is called educational black box. This study’s goals were to declare the nature of hidden curriculum aspects 

in social educational dimensions which result from educational setting structure, social context of educational 

system and interaction between teacher and learner, and to reveal the inhibitive aspects of hidden curriculum. 

Conclusion: As the hidden curriculum forms the dominant and pervasive aspects of educational systems, so 
what they teach, could be the most effective issues that a student learns in his/her educational period. So, the 

identification of deterrent aspects of hidden curriculum in social education of students can help to fulfill the 

planned and explicit aims of social education in educational systems.  
Keywords: Explicit Curriculum, Hidden Curriculum, Educational Black Box, Social Education 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فاطمه کريمی  ۱۲۶

   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

    مقدمه
  از سال  تحصيلي  هرشت  يك  عنوان  به  درسي  در مورد برنامه  پژوهش

شد و در   علمي  كلمبيا وارد صحنه  دانشگاه معلم  تربيت  در كالج ١٩٣٨
و   درسي  برنامه  اساسي  اصول"  با عنوان خود  در كتاب تيلر ١٩٤٩  سال

را بايد   تربيتي  افاهد چه يرکز آموزشم - ١  بنيادي  والئس ٤  "آموزشي
شوند تا ما را   بايد انتخاب  چگونه  يادگيري  تجربيات -٢ كند؟  پيگيري

  تجربيات  توان مي  چگونه -٣ دهند؟  ياري  تربيتي  اهداف  در تحقق
  چگونه -٤و  داد؟  سازمان  در امر تدريس ينحو موثر  را به  يادگيري

  طرحرا مطرح کرد.  كرد؟  يابيرا ارز  يادگيري  تجربيات  تحقق  توان مي
  براي  علمي  زمينه  آوردن  فراهم بموج تيلر  ها از طرف والئس  اين

  . ]١[ دش هيلدا تاباو  الكساندر  ويليام ،ورسيل  گالن  همچون متخصصاني
  اليزابت، آيزنر  اليوت  چونهم  درسي  برنامه  متخصصان ،١٩٨٠  در اوايل

 و پنا  آنتوني ،پاينر ويليام ، هونيكي دورتي ،كروا دكر، ميلر  جان،  والنس
  در خصوص  متاتئوريكي نظام  هيارا و يحطرا به موفق جيرو هنري
  و فراگير برنامه  دقيق  مفاهيم  هيارا  موجبات  شدند كه  درسي  برنامه
  درسي  ، برنامه)صريح(  آشکار  درسي  برنامه  كلي  مقوله  در سه درسي
  برنامه .]٢[ كردند  را فراهم ) پوچ ( عقيم  درسي  و برنامه ) مستتر( پنهان
  هاي ها و فعاليت جريان  كليه  به  در قلمرو تربيتي (آشکار)  صريح  درسي

دارد و  مي  اعالم  رسميآموزش  نظام  كه  يادگيري و  ياددهي  منسجم
  . ]٣[ شود مي  كند اطالق اجرا مي

  نظام  غيررسمي  ضمني  تدريس  ملشا )مستتر(  پنهان  درسي  برنامه
و   است رانيفراگ به  نشده  تدوين  هاي تلقي ها، هنجارها و طرز ارزش
  نظام  در آن  كه  است درسي  برنامه  نوع  آن ) پوچ(  عقيم  درسي  برنامه

نكند   ننمايد و تدريس  عرضه  درسي  را در برنامه  عمداً مطالبي  آموزشي
  كه پيشنهاد نكند و يا اين  خاصي  مورد محتوي را در  هايي گزينه و

نباشد و يا  رانيفراگ  سن عقلي مطابق  شده هيارا  و مطالب  محتوي
  هيارا در عدم  درسي  كتب  نويسندگان  شخصي  و تمايالت  احساسات
  ].٤[ باشد  موثر بوده  خاصي  محتواي

است  موثر يدرت به قيترب م ويند تعليآفر پنهان در يابعاد برنامه درس
 آن قرار ريتحت تاث )حيصر(آشکار  ياهداف برنامه درس يکه حت

دهند  نشان مي الكساندرو  سيلوركه مطالعات پژوهشي  چنان رد،يگ يم
ها و  كننده تكاليف، فرصت دار محيط تربيتي تعيين  هاي ساخت كه زمينه

هاي اجتماعي و جمله هنجار . ازران استيفراگ يها محدوديت
توان از قوانين و مقررات  دار محيط تربيتي مي اي ساخته زمينه

آموزشگاهي و روابط بين فردي ميان فراگيران با يكديگر و با ساير 
به طور مثال در . ]۵[ از مربيان نام برد عناصر محيط تربيتي مخصوصاً

خصوص مقررات انضباطي، اگر مربي، فراگير خاطي را در بين ديگر 
ار دهد، طرز تلقي و نگرش منفي را در او فراگيران مورد تحقير قر

شود كه فراگير اعتماد خود را نسبت به  كند و موجب مي تقويت مي
گيري  جبران خطاي خود از دست بدهد. در روابط بين فردي نيز موضع

 نان آموزشگاه نيز قابل توجه است.كهاي كار و طرز فكر يا نگرش
هاي طبقاتي، قومي يا  طور مثال اگر كاركنان آموزشگاهي برداشت به

هاي تربيتي  گيري در نوع زندگي فراگيران و تصميم ،نژادي داشته باشند
بر  دار هاي تربيتي ساخت به تاثير محيط آنان تاثير خواهد گذاشت. نظر

رو  نيا از ،تعامل مربيان با فراگيران لزوم و رانيفراگ يت اجتماعيترب
عملكرد ابعاد   بررسي  به  درسيبرنامه   نوع  سه  از بين  مقاله  نويسنده

بر   است  معروف  آموزشي  سياه  جعبه  به  كه )مستتر(  پنهان  درسي  برنامه
  پردازد. ميتربيت اجتماعي فراگيران 

  
  پنهان  درسي  عملكرد برنامه

و از ريشه واژه التيني  "Curriculum" معادل واژه برنامه درسي
currere است. اين تصور بر يك  "شودراهي كه بايد طي "معناي  به

كند كه هر فرد بايد بر آنها  مسير يا برخي موانع و يا وظايفي داللت مي
به عنوان كليه تجارب، را برنامه درسي  شريعتمداري .]٦[غبله كند 

داند كه شاگرد  هاي گروهي و فردي مي ها و فعاليت ، بحثمطالعات
از   يكي. ]٦[ دهد انجام مي حت سرپرستي و راهنمايي آموزشگاهت

در اغلب  مراكز  اين  كه  است  آن يآموزش  مراکز  هدربار  حقايق  ترين مهم
  آن  قصد آموزش  كه  كمتر از آنچه بيشتر يا خيلي  خيلي  مطالب ،اوقات

  ينظام آموزش حضور ران دريفراگ آموزند. مي رانيفراگ  را دارند به
 كه  گذرانند تا وقتي مي  يزشمراکز آمو را در  شان از ايام اي عمده  بخش

 ١٢٠٠٠يا   هفته ٤٨٠تقريباً ، شود  التحصيل فارغ آموزشگاهاز   يريفراگ
 در ريفراگ  مدت  اين  در طول .]٧[ كند مي  صرف  را در مدرسه  ساعت
  زندگي  از راه  بخشي  عنوان  تقريباً به  كه  ور است  طهغو  فرهنگي  اهداف
،  آموزشگاهي  ِ نظام شود و در اصطالح يم در نظر گرفته  اش طبيعي

که برد   نام درسي  برنامه آشکار و  صريح  اهداف  نام  به  از آن  توان مي
  هچيزها دربار  بعضي  و فراگيري  كردن  و حساب  ، نوشتن خواندن  شامل
  بسياري  نيز وجود دارد كه  ديگري  اهداف  . البته]٨است [ كشورها  تاريخ

  هيارا ريفراگ براي  يمرکز آموزش  كه  صريح  درسي  برنامه از آنها با
  و اهداف  آرماني  عبارتند از اهداف عمدتاً  كه  است  كند همراه مي

،  اجتماعي  ، تعليمات بدني  ، هنر، تربيت علوم  دروس در  كه  آموزشي
نامه درسي ، برواالنسبر ديدگاه بنا .]٩[ وجود دارد  خارجي  زبان  آموزش

عبارت است از يك برنامه كلي و عام در ارتباط با محتواي آموزش كه 
شود تا با دستيابي به آن  توسط مراكز آموزشي به فراگيران عرضه مي

هاي  ها و رشته هاي الزم را براي ورود به زمينه ند شايستگيشوقادر 
 تمام اين آيا. ]۱۰[اي كسب كنند  خاص نظري، تجربي و فني و حرفه

 فهرست اين آيا و كنند؟ مي هيارا يمراکز آموزش كه  است  چيزي  آن
 كند؟ مشخص مي بيان  آموزند يم ن مراکزيا  كه را آنچه شده اعالم
نظران تعليم و  صاحب .]٨[ است  منفي ها پرسش اين پاسخ كه است

هايي  نگرشها و  هاي مختلف آموخته تربيت براي تشريح دقيق جنبه
هاي آنها  گيرند و همچنين پيامد ا قرار مينهكه فراگيران تحت تاثير آ

داراي اثرات مثبت و  برند كه به عنوان برنامه درسي پنهان نام مي
فراگيران است. اين برنامه به اين دليل موثر است  يرو بر منفي فراوان

عي يا اصول آموزند كه هنجارهاي اجتما كه فراگيران و مربيان مي
كه از عملكرد اركان آموزشي و اي را  نشدهرفتاري نانوشته و قصد
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د را پذيرفته و ان تربيتي محيط اجتماعي آموزشگاه دريافت داشته
 .]۱۲[كنند براساس آن عمل 

 "پروژه روش"  با عنوان  اي در مقاله  كلپياتريكبار   نخستين  اگرچه
  درسي  برنامه يدر قلمرو  طور تلويحي  را به  ضمني  يادگيري  مفهوم
و   و تعليم  تجربه  در كتاب ديوئي  جان  برد و همچنينكار  به  پنهان
  فيليپ  اين  ذالك  مع،  است  نموده  اشاره يا حاشيه  يادگيري به  تربيت

را   واژه  علمي بار  درس  كالس  زندگي عنوان  تحت  بود كه  جكسون
 تحليل  و ديگران ساراسون،  جكسون،  بين  دري .]٨[ دكر  بيان

  هيارا  است  معروف  پنهان  درسي  برنامه  نام  به  كه  آنچهاز   اي فشرده
  برنامه  شناختي  ابعاد جامعه  روي  بين  دري  كه  تفاوت  كردند. با اين

  عمدتاً به  ساراسون و جكسون  كه  تاكيد كرد، در حالي  پنهان  درسي
  .]١٣[ تاكيد كردند  آن  شناختي روان  هاي جنبه

را از   پنهان  درسي  برنامه  رانيفراگ كه  معتقد است  بين  دري  رابرت
 هاستفاد  هو شيو  درس  كالس  اجتماعي  ساختعملكرد   مشاهده طريق
  به  درس  و كالس  يمرکز آموزش  . ساخت]١٥[ آموزند از اقتدار مي  معلم

  كند كه مي  اشاره  آن  عناصر مختلف  ميان نسبتاً پايدار  روابط  شبكه
  اجتماعي  ساخت هشيو  ا غيرمتمركز باشد. در واقعمتمركز ي  تاس ممكن
  مفاهيمي  موجد يادگيري ، از قدرت يربم استفاده  و نحوه  درس  كالس

اعتقاد   جكسون  فيليپ .]١٤[ شود مي رانيفراگ در  علمي  غير از مفاهيم
  علميغير هاي جنبه را از طريق  پنهان  درسي  برنامه  رانيفراگ دارد

 هب  را با عنايت  آنها هنجارهايي  آموزند. در واقع مي  يرکز آموزشم
  و نظام  درس  بودن كالس  و نامتجانس  ، متجانس معلم بودنقدرتمند
  درسي  برنامه  نيز اهميت ديوني  جان .]١٥[آموزند  مي  معلم  تشويق
  توازيم  يادگيري  عنوان  تحت و آن را عموماً  است  را يادآور شده  پنهان

  تصور باشد كه  اين  تربيتي  سفسطه  ترين شايد بزرگ. ]١٩[ برد مي  نام
فرا   است  آن  مطالعه  مشغول را كه  اي ويژه فرد منحصراً مواد  يك
  هاي گرايش  تشكيل  از طريق  متوازي  يادگيري حالي كه در گيرد. مي

  يا درس  كلمات  تر از امالي ها، غالباً مهم و نخواستن ها ديرپا، خواستن
  ها است گرايش  همين شود و مي  گرفته ياد  كه  است  جغرافيا و تاريخي

   .]١٦[ فرد موثر است  در آينده  طور بنيادي به  كه
از   كنند، هم مي  تدوين  خودشان  براي رانيکه فراگ  پنهاني  درسي  برنامه
  از برنامه  و هم  ريحص  درسي  برنامه  يعني  شده  ريزي طرح درسي  برنامه
  زمينه  شود. در اين مي  نتيجه  پنهان درسي  برنامه  يعني  مدونغير  درسي

 برنامه  كه  غيررسمي  يادگيري  هاي موقعيت  مجموعه  سه  توان مي
ـ  الف از: عبارتند  داد كه  دهد تشخيص مي  را تشكيل  پنهان  درسي
  و مقرراتي  و سازماني  تيمديري  هاي دستگاه يعني يمرکز آموزش ساختار

و  گروهي زندگي فرآيندهاي  يعني  آن،  ـ جو اجتماعي ب ؛ يمرکز آموزش
 اعضاي  ميان  متقابل  هاي ـ كشش ج ؛ يمرکز آموزش  يختشنا جامعه

  به  نسبت  رانيفراگ  موقعيتي  هاي و زمينه  تصورات و  يمرکز آموزش
  درسي  از برنامه  بحث . در]٢١[ رانيفراگ  به  نسبت  و معلمان  معلمان
كاركرد   كه  گانه سه  هاي مجموعه  اين  كاركردهاي  بررسي  به  پنهان

جمله كاهش را در بعد تربيت اجتماعي از  يرکز آموزشم ساختار نهايي

موقع در كالس درس،  انضباطي، عدم حضور به اد به نفس، بياعتم
 ،آورد يا به بار مرهاي اجتماعي سالم  انصافي و فقدان مهارت بي
تواند  اي مي و غفلت از آثار منفي چنين برنامهتوجهي  كم.  پردازيم مي

تحقق اهداف واالي تعليم و تربيت را بخصوص در وجه تربيت 
طور  هاي آموزشگاهي به ه كند، زيرا محيطاجتماعي با چالش مواج

 هكنند و هم زمين زمان هم برنامه درسي آشكار را طراحي و اجرا ميهم
ريزان  سازند. وظيفه مهم برنامه درسي پنهان را فراهم مي ايجاد برنامه

آمدي كل يك به نحوي كه بتواند در كاردرسي تجزيه و تحليل 
نتيجه  اين نوع برنامه درسي و در .]٢٢[موسسه تربيتي موثر واقع شود 

 يبه نحو دادن آن به عنوان بخشي از برنامه درسي رسمي است،قرار
  موثر واقع شود. يتيک موسسه تربي ير کارآمدبتواند د که

   
   يمرکز آموزشساختار 

  فشرده  هاي با مجموعه  غالباً همراه يرکز آموزشم  اداري  ساالري ديوان
  اهميتعنصر پر  يك  آن  مديريت هاي ها و نظام روش  ، مقررات قوانين

 ساختار  اين  شود. حفظ مي  محسوب  پنهان  درسي  برنامه يبرا
  شود. بسياري  تلقي  هدف  خود يك  خودي  به  است  ممكن  وروكراتيكب

  يك  عنوان  را به  فرآيند آموزشگاهي  هاي جنبه اين  شناسان از جامعه
  از اين  كه  كنند. عناصري مي  تلقي  ريفراگ كردن  در اجتماعي  اوليه  عامل

 نظام  عبارتند از تمامي  است  تشخيص  قابل  سادگي  به  طبيعت
،  ها شود (كالس مي  گرفته  خدمت  به يرکز آموزشدر م  كه  بندي طبقه
 سطوح  عمودي  سازماندهي  مورد توجه  هاي زمينه ،رانيفراگ بندي گروه

ها،  (آزمون  ارزشيابي  هاي روش و ارتقا  هاي ، شيوه )يمرکز آموزش
  اطيانضب  )، قوانين تحصيلي  پيشرفت  و ها و پاداش  گذاري نمره

  ، مقرراتکالس درس در  ، حضور و غياب رانيفراگ هاي  جوشو جنب(
و  ها )، محدوديت از پلكان  رفتن  يني، باال و پا در كالس  نشستن

، طرد،  ، اخراج يقعل، ت ، تمسخر، حبس كردن نش(سرز  تنبيه  هاي روش
و   فردي  فعاليت  ها و كنترل )، محدوديت بيگاري امتيازات،  بازگيري
و   كاركنان  اقتدارطلبي ها و ها و سخنراني برنامه  بسته  (محيط  گروهي

 ].١٩[ )يمرکز آموزش  كارمندان

شود را  مي  ناميده  رفتار ابتكاري  كه  رفتار آدمي از  شكل  يك  مثال  براي
  در آن  كه  وجود آوريم  را به يآموزش دارد محيط  امكان در نظر بگيريد،

و   انتظار مهم  ابتكار يك كنند، رشد مي  طور كه انهم رانيفراگ  محيط
رشد  رانيفراگ طور كه همان  محيطي  باشد. در چنين  اي فزاينده

  را براي  تري مهم  ليتئورود مس انتظار مي از آنها ،كنند مي
طور  رود، به انتظار مي  آنانبگيرند. از   عهده  به  شان ريزي برنامه

  تنظيم  براي  را كه  منابعي  كنند و انواع  تعريفرا   اهدافشان  افزونيروز
  اي موسسه  چنين  كلي  هدف .]٢٠[ كنند  مشخص نياز دارند  كه  اهدافي

 ريز مسير آنها برنامه  كه  امر است  اين  به  رانيفراگ قادركردن
كردند، در   را ترك يمرکز آموزش وقتي  كه تا اين شوند  شان آموزشي
  ند دنبالمهم  برايشان  را كه  عاليقي و  بتوانند اهداف  هباشند ك  موقعيتي

يعني از اهداف صريح  آموزشگاه  براي  مهمي  امر آرمان  كنند. اگر اين
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   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  هاي راه  وجود خواهند آورد كه  را به  امكان اين  يمراکز آموزش ،آن باشد
  فرهنگاز   كاربخشي  كنند و اين  منظور خلق  اين  را براي  بسيار زيادي

 .]٢١[شود   آموزش

  مدارس كنند مي  خاطرنشان  آموزشگاهي  منظا  منتقدان ،با اين همه
  ا در قالبآميز ر دهند، رفتار اطاعت  پرورش ابتكار را  كه بيشتر از آن

  از اولين  يكي به عنوان نمونه دهند. مي  پرورش  پنهان  درسي  برنامه
با   شدنآشنا آموزد، مي  پنهان  درسي  هبرنام  در قالب ريفراگ  كه  چيزهايي

  وسيله  ترين خواهد و انتظار دارد. مهم مي  يربم  كه  است  چيزي  آن
تا بياموزد دقيقاً   است  نظر معلم  و بررسي  منظور، مطالعه اين  براي

يا   است  الزم  كوشش  ميزان چه  ، ج ، ب الف  هنمر  گرفتن  براي  اكنون
 واالتيئبكشد. اينها س  طول  ترم  طول  تحقيقاتي هبايد پروژ  مدتي  چه

  نيز مطرح  دانشگاه  در سطح  ، بلكه دبيرستان  تنها در سطح نه  كه  است
  .]٢٣[ شود مي

  ، بلكه نيست  معقولكامالً غير  اطالعات  كسب  براي  واالتئس  اين  البته
 ،باشد داشته  عمومي  ز انتظاراتا  بتواند اطالعي فرد  كه  است  ضروري

در   آن  اجراي  به انتظار و نياز  لهامس، كننده نگران  لهامس  اغلب  ولي
 انواع  به رانيفراگ  پرورش  به  . تمايل است  ممكن  طريق  ترين سريع

  اصالح  هاي تكنيك  برنامه  كارگيري با به  لبآميز اغ اطاعت رفتارهاي
 تربيتي  مسايل  دسته  ستا يكرا  در اين .]٢٤[ ودش مي تر خيم و تاررف

كرد و مورد   شناسايي توان ميكه وجود دارد   دهي  پاداش  سر نظام  پشت
كند  مي  كاري  را وادار به  انريفراگ  پاداشي  نظام  ر داد. چنينقرا  بحث

را   آن  انجام  به  خواهند و تمايل را مي  آن يرکز آموزشم  لينئومس كه
 رانيفراگ رفتار  اصالح براي يراکز آموزشم  دهند. يعني مي  پرورش

 نقشي  هيچ آن تنظيم در آنها هستند كه  از اهدافي  درصدد پيروي
  لها. مس]٢٣[ باشد  ذاتي  هدف  هيچ  تواند داراي نمي  اند و بنابراين نداشته

را   شپادا  تواند نظام يا مي و بايد  فرهنگي  موسسه  آيا يك  كه  نيست  آن
و   شرايط  چنين  تردگيبا گس  در ارتباط  عمده  لهامس  بلكه كار بگيرد،  به

  باشد.  مي  ابتكار است  كه  يمرکز آموزشآشكار   با پيام  بودنشان نامتناسب
  ترويج  ريگذا نمره  نظام  تنها از طريق نه  ييجو رقابت ،در چنين شرايطي

  هاي ييتوانا  اساسبر  هايي گروه  به ها كالس  كردنمتمايز  شود، بلكه مي
كه با خود عوامل برنامه پنهان را به همراه  دشو مي  نيز ترويج  مختلف

از   تعداد زيادي  و حتي   متوسطه  در اكثر مدارس  مثال  براي .دارد
 يا بيشتر در درس  توانايي  گروه  سه  به  آموزان ، دانش ييابتدا  مدارس

  نمره  براي  كه  آموزاني شوند. دانش مي  فكيكت  يا انگليسي  رياضيات
با   همچنين  شوند، بلكه مي  داده  پاداش تنها با نمره كنند، نه مي  رقابت

شوند.  مي داده  ممتاز نيز پاداش  با مدرك  هايي شدن در كالس پذيرفته
فرد با   در آن  متمايز كه  هاي در كالس  آموزان دانش  تخصيص  اين
از   ، اغلبدشو مفتخر ميممتاز نيز   مدرك با  هاي در كالس  گرفتنقرار

هاي  اين امر به رقابت .تاس  چيز ارزشمندي  آموزان دانش  نظر والدين
شود و صميميت بين آنها را كاهش  فردي ميان فراگيران منجر مي

مراكز ساختار   شود كه متذكر مي جانسونو   جانسون .]٢٥[ دهد مي
  چهل  مدت  طي .كند كيد ميات فردي  هاي تالش و  بر رقابت  آموزشي

و در   بيشتر شده  ها آموزشگاهاز   در بسياري فراگيران  ميان  رقابت  ،سال
طور  به  يادگيري  اهداف  به  افراد در رسيدن  تالش  گذشته  سال ده

  رغم اين  به  اعمال  اين ه. هم است قرار گرفته  ورد تشويقم  اي فزاينده
 ساختار  اند كه داده  نشان  تحقيقات  كه  است  شده  انجام  واقعيت

  نوع  به  نسبت  بيشتري  بازده  داراي، هدف  به  در حصول  جمعي  همكاري
  ديگر از برنامه  مثال  يك  باز هم . ]٢٦[ است آن  يا انفرادي  رقابتي
  متنظي  زمان شود، مركز آموزشي منبعث مي  كه از ساختار پنهان  درسي

از   . يكي است  فراگيران  بر درك  آن ثيراو ت  درسي  در برنامه  درس  يك
  وقتي  چه درسي  مطالب  كه  است  شود آن  بايد گرفته  كه  تصميماتي

شود.   داده  آنها اختصاص  بايد به  مقدار وقت  شوند و چه  بايد آموخته
آنها موثر باشد  ايبر  كه  ارزشي  از اصول ها آموزشگاه در  فراگيران

  زمان  از جايگاه  استفاده ، اصولي  كيفيات  از اين  آموزند. يكي مي  مطلب
  درس  به  كه  و مقدار زماني  ، جايگاه خاص  مثال  يك  عنوان  . به است
دهنده  نشان، شود يده مدا  اختصاص  مدرسه  هاي برنامه در يخاص
   ].٢٤[ ت آن درس خواهد بودياهم

  را منظم  تكاليف كه كامپيوتري  هاي كالس  و برنامه  يهفتگ  جداول
  . در ايندرسي پنهان باشندتوانند به وجود آورنده برنامه  ، ميندنك مي

  اعمالاز نظر دوره زماني را   گيري سخت  نوعي  هايي رويه چنين  موقع
  انجام كاري  چه  كه اين  به  توجه  بدون  و شاگردان  معلم  كنند كه مي

  گيرد، بايستي مي  انجام  كار چگونه  كه اين  به  توجه  دهند و بدون يم
ديگر منتظر   يابند. كالس  ديگر انتقال  كالس از كار بكشند و به  دست
 آموزشگاه هاي  كالس  بندي ساختار زمان  كه اين  . خالصه است  معلم

 است  معلم  براي  آموز و هم دانش  براي  هم  تربيتي  نتايج  داراي  خودش
]٢٦[.  

  تربيت  كه حديتا   منفي ثيرات  داشتن  جهت  به  پنهان  درسي  برنامه
يك جانبه امر ضرورتاً   شود. اما اين  تلقي  كامالً منفي  باشد  آن  نگران
از   اي مجموعه  با داشتن نظام آموزشي  پنهان  درسي  برنامه نيست.
  وظايف  انجام  به  ، تمايل ناسيش وقت از جمله  و اجتماعي  فكري  فضايل
  به  براي توانايينيز نيستند و   بخش لذت  واسطه  طور بي  به  كه  سخت
  تواند به مي درازمدت  خاطر اهداف  به  فوري  رضايتمندي  انداختن  تعويق
تلقي   آموزشگاهي  نظام پنهان يبرنامه درس  مثبت هاي ويژگي  عنوان
  .]٢٧[شود 

  
  مركز آموزشي  جو اجتماعي

شود، جو  وجودآمدن برنامه درسي پنهان مي زمينه ديگري كه موجب به
 محيط نافذ در  عامل  يك  اگرچه آموزشگاه  جو اجتماعياجتماعي است. 

د. شو مي  آشكار مشخص اعمال  كمتر از طريق  ولي  ،است آموزشگاه
و   رسميغير  شرايط   مجموعه  اين  بايد به  آموزشي  در طراحي  معلمان
وجود   آموزشي  تاو هي رانيفراگ  بين  كه  فردي  ميان  ارتباطات  طبيعت

در   خصوصه ب  همساالن  موجود بين  يابند. فرهنگ  آگاهيكامالً  دارد
  جوانان  و تربيت  در تعليم  پراهميت عامل  يك يليتحص  باالي  هاي سال

خود   : مدرسهنويسد مي  باره  در اين  بال  كيمشود.  مي  محسوب
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  هاي ها و تفاوت مشابهت  متمايز براساس  هاي الگوپردازي  برانگيزنده
  هاي زمينه  اين  در درون  . يادگيري است  خويش  امعهج  جانبهچند

  دليل  اين  د. لذا بهشو مي  اصالح و  يافته و توسعه  شده، ايجاد اجتماعي
  بنابراين . سازيم جدا  تماعيرا از فرآيند اج  فرآيند يادگيري  توانيم نمي

  بايد در بافت  و فرهنگي  اجتماعي  بافت  يك  عنوان به  يادگيري
  از موضوعات  . يكي]٢٨[ قرار گيرد  ارزشيابي مورد  اجتماعي  هاي نظام

  شدن  اجتماعي  و فرآيندهاي  آموزشگاه، اثر جو  جدي  مورد توجه
  مربيان  روزانه  عملي  كارهاي  كه  هنگامي . است   آموزشگاهدر  فراگيران

گيرد  قرار مي  ارزشيابي مورد  و از نزديك  طور دقيق به فراگيرانبا 
  تعامل  يافته سازمان  تر منش طور دقيق و يا به آموزشگاه  كه  است  روشن

  اين  آورد. به وجود مي  به  تربيتي  را در بازده  هايي تفاوت  آموزشگاه در
و   راه  كه  است  از آن  حاكي  مطالعات ، نكات  اين  به  با توجه  ترتيب
و   بوده  مختلف تدابير  كننده، ايجاد در مدارس  شده بندي طبقه  هاي روش

 .]٢٩[ دشوفراگيران   بعدي  در زندگي  هايي تفاوت  موجب  است  ممكن
نشده با عنوان بررسي پيامدهاي قصد خاني عليو  مهرمحمديپژوهش 

مدارس دوره متوسطه شهر  سي پنهان ناشي از جو اجتماعيه دربرنام
ده مدارسي نشترين پيامدهاي قصد آن است كه عمدهاصفهان حاكي از 

افزايش روحيه اطاعت،  - ۱ ،خوردارندتري بر كه از جو اجتماعي بسته
تقليد و پيروي محض و كاهش روحيه تفكر انتقادي و برخورد نقادانه با 

آموزان به انجام  تقويت تمايل دانش -۲ ؛موضوعات و مباحث علمي
هاي يادگيري به صورت انفرادي و نگرش منفي آنها نسبت به  فعاليت

كاهش ميزان اعتماد و عزت نفس  -۳ ؛هاي گروهي ليتفعا
روحيه  -۴ ؛پنداري منفي در آناناحساس خود آموزان و تقويت دانش

گيري به صورت ها تكاليف ياد انقياد و تمايل به انجام فعاليت اطاعت و
آموزان مدارس  آموزان مدارس پسرانه بيش از دانش انفرادي در دانش

آموزان  ميزان كاهش عزت نفس در دانش -۵؛ دخترانه بوده است
 ؛ هستندآموزان مدارس پسرانه است مدارس دخترانه بيش از دانش

]۳۰[.  
  

   فراگيرو   معلم  تعامل

ك برنامه آموزشي ي انكلين بوبيتفرشخصي به نام  ١٩١٨در سال 
كه كودكان و نوجوانان بايد  دانست هايي سي را شامل كليه فعاليتدر

هاي الزم را براي  ها و نگرش ها، مهارت در مدرسه انجام دهند تا دانش
و بدين دست آورند  آن جامعه خاص بهزندگي موفق بزرگسالي در 

قالب  رريزي آموزشي و درسي را د ترتيب براي اولين بار مفهوم برنامه
هاي  . فعاليت]۳۱[ هاي يادگيرنده و ياددهنده بيان نمود فعاليت

كننده در  توان در قالب تعامل بين دو شركت يادگيرنده و ياددهنده را مي
  به  درس  در كالس  و شاگردان  معلمان  تعاملفرايند تدريس معنا كرد. 

ثير قرار ات  تحت  آن بر  غالب  اجتماعي  و سازمان  ساختار مدرسه  وسيله
  سازماني  بر بافت  ر مستقيمياثتخود   هنوب  به  ارتباطات  گونه گيرد. اين مي
 عنوان  را به  تدريس،  موتدر  مكدارد.   يادگيري  تكاليف  هيارا هنحوو 

  به  توجه  بدون  معلمان  ه. هم است  در نظر گرفته  از تحميل  شكلي

سوي يك   به  رانيفراگ  توجه  ايتهد ايجاد و  با وظيفه  شان گيري جهت
  مواجهند.   با آن  مقابله  جهت  هايي راه  به  آنان  مساله و راهنمايي

  هاي بر توافق  بايد مبتني  تحميلي  چنين  كه  معتقد است موتدر  مك
  بهترين  عنوان  را به  معلم  تحميل رانيفراگ آن براساس  باشد كه  عملي

  ممكن مطمئني   ارتباط  قرار دهند. ايجاد چنينمورد اعتماد   قشانيعال
 رانيفراگدشوار باشد. رفتار   اقليت  هاي گروه  كودكان  براي  است

ثير ات  تحت  آموزان دانش  به  را نسبت  مربيان  هاي ، شيوه درس  دركالس
در  ريفراگ اثر رفتار  اند كه داده  گزارش  برن ميلو  جلكارتدهد.  قرار مي

  تغيير سيستماتيك  و از طريق  از مطالعات  در تعدادي مربي   هاي پاسخ
  رفتارهاي  كلي هدو طبق . آنها است  شده  داده  ننشا ريفراگرفتار 

، مورد نياز است  آموزشگاهي  موفقيت  براي  را كه ريفراگ  اجتماعي
  مثل شخصي  متقابل  كنش  هاي مهارت ـ١ اند: كرده  شناسايي

با   مثبت ، صحبت ديگران  به  گفتن  ، تبريك ركتمشا ، ردنك كمك
  ، مثل با تكاليف  مرتبط  هاي ـ مهارت٢؛ پرخاشگري  و كنترل  ديگران
،  علمي  مواد آموزشي  هدربار  مثبت  ، صحبتدر كالس درس حضور
  .]٣٢[ تكاليف  در انجام  و پايداري  معلم  هاي خواست از  اطاعت
  انپنه  درسي  در برنامه  مهم  كلي  هاي نشانگر هدف  فوق  هاي مهارت

مستتر   درسي  برنامه  عنوان ها را به مهارت اين  كه  آموزاني . دانش است
  براي يابند، مي  و در آنها تسلط  قرار داده  مورد اقتباس  خويش

  محسوب  موفق  آموزان دانش هو از زمر  شده  تقويت  هايشان شتال
  شوند.  مي
  

   پيشنهادات
  تمامي  مدونو غير  غيررسمي هجنب  و اثر اين  ، طبيعت وجوديتم -

  وسيله به  طور كامل بايد به ) پنهان ي(برنامه درس آموزشگاهي  برنامه
  و درك  شده  شناخته  و شهروندان  ، والدينرانيفراگ ، ، معلمان مديران

  شود.
  مربيان  توسط بايد  زمينه  در اين  علمي  هاي معتبر و نوشته  تحقيقات -

  كاركنان  هاي ها و جلسه ، كارگاه موسسات التحصيلي فارغ  در مطالعات
  بايد در اين  آموزان دانش و  قرار گيرد. والدين  مورد ارزشيابي  آموزشگاه

  باشند.   داشته  مشاركت  مطالعات  گونه
و   است  مدونغير  درسي  برنامه  پراهميت  هجنب  يك  انساني  ارتباطات -

و   بايد طبيعت  و والدين رانيفراگ با  همراهي آموزش مرکز كاركنان
  قرار دهند.  را مورد ارزيابي  تعاملي دفرآين  اين  ويژگي

  

  يگير نتيجه

  درسي  برنامه  بين  هك  بريم مي  پي  درسي  از عملكرد برنامه
  قابل  مغايرت رانيفراگ توسط  شده تجربه  درسي  و برنامه  شده ريزي طرح

  درسي  وجود برنامه را در  دوگانگي  وجود دارد. شواهد چنين  اي مالحظه
در  يراکز آموزشم  كه اين  كامل  . ما با درك جستجو كرد  توان مي  پنهان
با يكديگر متفاوتند،   رانيفراگ  تحصيلي  پيشرفت  ارزشيابي  هاي روش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-1

7 
] 

                               5 / 6

http://edcbmj.ir/article-1-124-fa.html


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فاطمه کريمی  ۱۳۰

   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  هاولي  هاي عاليتدر ف  كلي طور بهران يفراگ كه  بگوييم  توانيم مي
 ي، ارتقا گذاري نمره  نظام  به  گيرند كه تقريباً ياد مي  شان تحصيلي

موارد   گونه شوند. اين  قايل  اهميت  تحصيلي  هاي و گزارش نامه گواهي
  كامل  مورد توجه ها ها و دانشكده در دبيرستان  است  ممكن
  برنامه  ايجاد يك  قطعاً به  قرار گيرد كه  و دانشجويان  آموزان دانش
در   موفقيت  و راهبردها جهت  ، وسايل تباطاتمورد ار در  پنهان  درسي
تواند به تربيت اجتماعي  كه مي منجر شود  شده ريزي طرح  درسي  برنامه

هايي حكايت  برنامه درسي پنهان از يادگيري .آسيب وارد كندفراگيران 
دليل حضور در كار و به وب اجراي برنامه درسي آشچركند كه در چا مي

. كند آموزشي، فراگيران آن را تجربه ميبطن و متن فرهنگ حاكم 
در قالب  شود عمدتاً حاصل مي هاي يادگيري كه بدين وسيله تجربه

ايجاد و  .يابد هاي اجتماعي تبلور مي اي از انتظارها و ارزش مجموعه
در  تقويت روحيه رقابت به جاي رفاقت و همكاري و تشريك مساعي

روحيه اطاعت آموزشگاه، ايجاد و تقويت  سايه نظام ارزشيابي حاكم بر
 كار هاي به آوري در سايه روشو انقياد به جاي روحيه ابتكار و نو

 در تدريس از مصاديق ديگري است كه تربيت اجتماعيشده  گرفته
  .اندازد مطلوب را به تاخير مي

و   امتحانات مثبتدر   فقيت، مو نظير احراز شرايط  هايي وسيله بنابراين 
مورد نظر   هاي هدف  جايگزين  است  ممكن  ،معلمظر ن  آوردن دست به

  يك  هايي موقعيت  در چنين .ندشو  درسي  برنامه  هاي ، هدف معلمان
ها و  هدف  تدوين در ريفراگ  نقش  افزايش  موجب  كه  تغيير بنيادي

  شود.   تلقي  سياساتواند  ميد، شو  درسي  برنامه ريزي طرح
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