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 آموزاندانش یزیسته تجارب و مدرسه پنهان هایآموزش

 )مطالعه موردی یکی از مدارس متوسطه فرزانگان تهران(

 3و محمود شارع پور ۲، محمداسماعیل ریاحی1صدیقه میرزامصطفی

 ۲/۱۱/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:                                                           ۱۹/۵/۱۳۹۸تاریخ دریافت: 

 چکیده
آموزان از برنامه درسی پنهان مدرسه است. ی دانشی زیستهتجربهژوهش توصیفی ژرف از هدف این پ

های پنهان آموزش ، چه معنایی برایآموزاندانشاین بوده است که  حاضر پرسش اصلی در مطالعه

را بر خود چگونه ارزیابی می اثرات آن در ذهن دارند، تجارب روزمره آنان از این پدیده چیست ومدرسه 

کنند اند که فکر میآموزان به این سوال پاسخ دادهنشدا بوده است.کنند. روش تحقیق کیفی و مصاحبه 

و تاثیر این آموزشهای پنهان را بر خود چگونه درک  چیستدرسی مدرسه برای آنها های غیرآموزش

ایم تحلیل کرده ،کرا با استفاده از روش تحلیل تماتیها به این پرسش آموزاندانش یهاپاسخکنند. می

های فردی، شناخت و درک های اجتماعی، مهارتآموزش مهارت ؛هایمقولهحاصل آن، استخراج که 

به نظر می .بوده استدیگران، شناخت و تحقق خود، رقابت با دیگران و اطاعت از مافوق و بی قدرتی 

های پنهان آموزان متوسطه از آموزشی دانشتجربهدرک بهتری از  ،هابا کمک این مقولهرسد بتوان 

های آموزان در اثر این آموزشهایی که در ذهن دانش. در نهایت با استفاده از دوگانهبدست آوردمدرسه 

اضطراب مستمر و پیدایش  ها تاثیرات منفی چوناین آموزشکه پنهان ایجاد شده است، نتیجه گرفتیم 

 دهند.ها مقاومت نشان میوناگون در برابر این آموزهو آنها به اشکال گ دارنددوگانه های هویت

 یتجربه ؛تحلیل تماتیک ؛هویت دوگانه ؛آموزش غیررسمی ؛برنامه درسی پنهانها: کلیدواژه

 .آموزیدانش
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 مسئلهبیان و  مقدمه -۱

 ی آموزش پنهان در ایرانمطالعه

پنهان  یانجام شده است که به طور مشخص به برنامه درس رانیدر ا یمطالعات متعدد 

برنامه  راتیانجام شده است و تاث یتیتربعلوم یمطالعات در حوزه نیاند، اما اغلب اپرداخته

با عدم  ،یاست. در مطالعات داخل دهیسنج یگرید یآموزش ریپنهان را بر متغ یدرس

 یمحدود شده است. برا یو کارها به مطالعات تجرب میمواجه هست نهین زمیدر ا یپردازهینظر

( اثر برنامه 139۲ ،موحد و با وفا یی)صفا یزیربرنامه یپنهان برا یمثال؛ شناخت برنامه درس

(، نقش 13۸9، گرانیو د فرانیآموزان )بدر دانش یریادگی یعاطف یهاپنهان بر بازده یدرس

(، نقش برنامه 1391، گرانیآموزان )فالح و دنشدا یریادگیبر  هانپن یبرنامه درس یهامولفه

برومند نسب و  ؛1391 ،گرانیو د زادهیآموزان )جانعلدانش یلیپنهان بر عملکرد تحص یدرس

 گرانیفر و دانیب)آموزان دانش یلیتحص شرفتیپنهان بر پ ی(، اثر برنامه درس1393 ،همکاران

و  یخانیاز جو مدارس )عل یپنهان ناش یبرنامه درس ینشدهقصد یامدهای(، پ139۰

و  پوریآموزان )تقدانش یپنهان بر رفتار انضباط ی(، نقش برنامه درس13۸۴ ،یمهرمحمد

 ،بیو اد یرین زادهیمعلمان )عل سیتدر یهاپنهان و روش ی(، ابعاد برنامه درس13۸۸ ،یغفار

 یارزش تیپنهان در ترب یرساز برنامه د یابه عنوان مولفه یآموزش تیری(، عملکرد مد139۲

در کتاب  یرسم یپنهان و برنامه درس یبرنامه درس یسهی( و مقا13۸9 ،و مهرام ی)کاظم

مطالعات، برنامه  نیا شتری(. در ب139۰ ،ییتایو چ نژادرانیسوم دبستان )ا یاجتماع ماتیتعل

 یلیصتح شرفتیو پ یلیتحص تیاثرگذار بر موفق یپنهان در مدارس به عنوان عامل یدرس

 .است یآن محدود به امور آموزش لیشده است و تحل ستهینگر
ماورد  انیدانشاجو یپنهاان را در دانشاگاهها و دربااره یبرنامه درس ز،یاز مطالعات ن یبخش

پنهاان در دروس معاارف  یاز برناماه درسا انیمثال؛ تجارب دانشاجو یاند. برامطالعه قرار داده

 یابعااد پنهاان برناماه درسا یریگ(، نقاش اساتادان در شاکل1393 ،یو سردار بی)اد یاسالم

نژاد و  یپنهان )مصل یبرنامه درس ینهیدر زم انیدانشجو ی(، تجربه139۲ ،نژاد و مرشد ی)مصل

 انیدانشاجو دگاهیاکاشاان از د یپنهاان دانشاگاه علاوم پزشاک ی( و برنامه درس139۲ ،گرانید

 قاات،یتحق نیاز ا یدست، اما بخش کم نیاز ا ییهاهش( و پژو139۲ ،گرانیو د یزدلی یی)تقوا

 یهامولفاه انیامثال رابطاه م یاند. براپنهان پرداخته یبرنامه درس یماعاثرات اجت یبه مطالعه

 تیاقوم گااهی(، جا1393 ،گرانیو د ینوروز یآموزان )علدانش یمل تیپنهان و هو یبرنامه درس

نگارش باه  جادیدر ا نپنها سیدر مهبرنا نقش(، 139۰،گرانیو د هیپنهان )عراق یدر برنامه درس
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 یدر برناماه درسا یشهروند تیترب یهابی(، آس13۸۸ ،یزدیو ا پور)شارع  یمل تیاقتدار و هو

باه  یفایک یا( باا مطالعاه139۴) زیان یجیفاد یفیو شر ی(. طالب13۸5 ،و واحد یپنهان )فتح

 اند. پرداخته یآموزدانش یپنهان در زندگ یبرنامه درس گاهیجا یبررس

کناد. در چند ویژگی اشتراک دارند که ضرورت انجام این مطالعه را آشکار می مطالعات نیا 

های مطالعاتی است که تا کنون ترین ویژگیآموز و کمی بودن مطالعات از مهمسوژه بودن دانش

ی آید، شناخت تجربهدر این حوزه انجام شده است. خالء پژوهشی که در این حوزه به چشم می

های ژرفانگر و کیفی است. عالوه بر این، ضعف روشای در آموز در مدرسه با روشی دانشزیسته

تواند به عنوان مانعی برای شاناخت عمیاق وضاعیت مطالعاتی که تا کنون انجام شده است، می

آماوز ماورد آموزان در نظر گرفته شود. اگرچه در تمامی مطالعااتی کاه ذکار شاد، داناشدانش

ی در دسترس باودن آموز بودن، صرفا نمونهرسد از دانشمطالعه قرار گرفته است، اما به نظر می

ی مناسب و در دسترسای بارای اجارای او مورد مالحظه قرار گرفته است و این افراد را به سوژه

ه اسات ها تبدیل کرده است. آنچاه باه کال مغفاول مانادآوری اطالعات از آنها و جمعآزمایش

ی مشترک میلیونآموزان ایرانی است و تجربهآموزی است که خاص دانشی دانشهمین تجربه

 ها کودک و نوجوان ایرانی است. 

ی عمیاق و کیفای وجه اشتراک بیشتر این مطالعات در روش و کمی بودن آنهاست. مطالعه

ها انجام ر این زمینههای کیفی دیگری باشد به ندرت دی مشارکتی و یا روشکه شامل مشاهده

ی ی زندگی روزمارههای کیفی به مطالعه( که با روش13۸۶شده است به استثنای کار رضایی )

های کیفی استفاده ( که از روش139۴ی طالبی و دیگران )مطالعهآموزان پرداخته است و دانش

 اند.های کمی تحقیق بهره بردهی مطالعات صرفا از روشبقیهاند، کرده

هاایی شود با احتیاط بیشتری به نتاای  چناین پژوهشآموز، موجب مییط خاص دانششرا

شاود باا ایان خطار مواجاه نگریسته شود. مطالعاتی که توسط مسئوالن خود مدرسه انجاام می

آموزان از ترس قضاوت شدن و یا توبیخ و سرزنش، به خودسانسوری بپردازند و هستند که دانش

هاایی کاه توساط محققاانی خاارج از کاادر پاژوهش ت پاسخ دهند. و ترس به سواالبا احتیاط 

مدرسه انجام شده است نیز با خطرات اعتبار و روایی گوناگونی مواجه است. محادودیت حضاور 

از ماواردی آماوز آموزان و ایجاد ابهام بارای دانشدر مدرسه و گفتگوی مستقیم محقق با دانش

 دیده شوند. است که ممکن است در این گونه مطالعات 

کنناد، ی مهم دیگر این است که محققانی که از بیرون فضای مدرسه را مشااهده میمسئله

هااا و عواطااف هااای حاااکم باار مدرسااه و نگرشتواننااد درک صااحیحی از روالبااه ناادرت می

ها آنها را به شناختی گونه پیمایشو این داشته باشنددر مدارس  آموزان در زندگی روزمرهدانش
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هاایی کاه بارای ورود باه گیریکند. با توجاه باه ساختاز وضعیت مدارس محدود میسطحی 

شناسی باید شاتاب زده وارد مدرساه شاوند، مدارس وجود دارد، محققان علوم اجتماعی و روان

رود کاه در ایان شارایط های خود را تکمیل کنند و خارج شوند. انتظار نمیفرم ها و پرسشنامه

 آموزان درون مدرسه بدست آید. دانشتصویر دقیقی از زندگی 

دگاه جامعاهها بارای مطالعاه از دیاآموزی در ایران یکی از دشوارترین موضوعدانشزندگی 

دهاد و محققاان محقق به این فضاها را نمی ورودی مدارس اجازه ی شناسی است. فضای بسته

ی آنهاا و باه شاکلی ه وسیلههایی را در اختیار اولیای مدرسه قرار دهند و بنامهمجبورند پرسش

آماوزان نیاز تحات دانش این در حالی است کاهآموزان ارتباط برقرار کنند. غیرمستقیم با دانش

شرایط خاصی که در آن قرار دارند و با درنظرگرفتن مالحظات بسیاری باه ساواالت پاساخ مای

ایجااد نشاود. دهند تا توسط مسئوالن مدرسه مورد قضااوت قارار نگیرناد و مشاکلی برایشاان 

بارای درک بهتار زنادگی رساد به نظر میاما علیرغم اهمیت و ارزشمند بودن چنین مطالعاتی، 

های آموزشی، حضاور های پیدا و پنهان محیطآموزان در فضای مدرسه و آموزشی دانشروزمره

معلام  -از این رو، نقش محقاقآموزان اهمیت بسیاری دارد. دانشمحقق در این فضا و زندگی با 

دانشجویان علوم اجتماعی که در عین حاال باه کاار یابد. میای در چنین مطالعاتی اهمیت ویژه

توانناد ا مایضای حضور مستمر در این فمعلمی در فضای مدرسه نیز مشغول هستند به واسطه

ی محقق عاالوه بار مشااهدهآموزی ارائه دهند. در این شرایط، تری از زندگی دانشتصویر واقعی

ها و قوانین مدرسه و شناخت محیط فیزیکی و جو حااکم بار مادارس، نایی با روالآشانی و مید

ی خود صحبت کند و به تدری  ایان اعتمااد را در ی هدف مطالعهآموزان دربارهتواند با دانشمی

های حاصل از این مطالعه علیه آنها استفاده نخواهد شاد و باه تادری  آنها ایجاد کند که از داده

. در چناین شارایطی ها، به مطالعه با آنهاا ساوق دهادی آنالعه را از وضعیت مطالعه دربارهمط

 ه عنوان همکار محقق خواهند بود.بنه به عنوان سوژه ی مطالعه، بلکه آموزان دانش

آماوزان معلام باا دانش -ی محقاقی مشارکتی و تعامل دو سالهاین مطالعه حاصل مشاهده

آموزان خواسته شده است تجربیات یکی از مدارس فرزانگان تهران است و از دانش مهشتی پایه

باا  ی مدرساه شارح دهناد.خود را از آموزشهای پنهان، غیررسمی، نانوشاته و حتای ناخواساته

 انآماوزهاایی را از نگااه دانشآموزش چناینتوانیم محتوای آموزان، میهای دانشتحلیل پاسخ

 ها را بر آنها ارزیابی کنیم.آموزشبشناسیم و تاثیر این 
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 پژوهش پیشینه -۲

 آموزانمدرسه و اجتماعی شدن دانش -۲-۱

ها، آموزش بر آن قیاند که از طررا نشان داده ییسازوکارها ،آموزشی حوزهشناسان جامعه

. این دانشمندان با توجه به مکتب گذاردیافکار و عواطف کودکان و نوجوانان اثر م ت،یشخص

کنند، نگاه متفاوتی نسبت به نقش آموزش و تاثیر آن بر افراد جامعه فکری که از آن تغذیه می

دارند. کارکردگرایانی چون دورکیم و پارسونز نقش آموزش و پرورش را وارد کردن فرد به نظام 

های فرد برای برطرف کردن نیازهای ی تواناییدانستند و کارکرد آن را توسعهاجتماعی می

(. از نگاه کارکردگرایان هدف آموزش و پرورش 1997 ،دانستند )ساها و زوبرویسکیعه میجام

تقویت و رشد حالتهای جسمانی و فکری و اخالقی خاصی در کودک است که هم جامعه 

(. برخالف ۲1 :139۴ ،پورسیاسی و هم محیط خاص کودک، از او انتظار دارند. )شارع

نسبت به نقش مدارس در اجتماعی کردن افراد  1مانند فریرهگرایی کارکردگرایان، محققان چپ

یم گانهیاز خودب یموجودات دیبه تول تیآموزش و پرورش در نهابین نیستند و معتقدند خوش

تواند منجر به ایجاد . از نگاه آنها مدل آموزش رای  و مسلط، به شکلی است که نمینجامدا

 آگاهی فردی یا اجتماعی شود.
 یریادگیانبار و مخزن را دارد و  کیآموز نقش دانش ی،تیروا ینظام آموزش درها، از نگاه آن

است و  هیسوکیآموز معلم و دانش یها است. رابطهو حفظ و مصرف داده افتیاو محدود به در

به معلم است. در  یمتک ،ارزش هر مطلب نییقضاوت صدق و کذب مطالب و تع یآموز برادانش

 یتجربه تیکه قادر به درک ماه شودیمنفعل م یبه موجود لیتبد رندهیادگی ،نظام نیا

آموزش  ن،یبر ا عالوه(. 19۸۶، رهیاست )فر گانهیاز خود ب گریو به عبارت د ستین شیخو

تحت سلطه است بر آنها اعمال  یخاص طبقه یژگیفرهنگ سکوت که و دیتول قیاز طر یرسم

 (.19۸1۲، )ژیرو کندیقدرت م

 یغرب یتفکر جامعه شکل (19۶9) از جامعه ییمدرسه زدابا عنوان  یبا انتشار کتاب 3چیلیا

 یشناخت (1971) چیلیکرد. از نگاه ا یاساس یراتییرا دچار تغ یآموزش و پرورش رسم یدرباره

یحس حقارت و ب یآورد موجب نوعیکه کودک پس از دو سال حضور در مدرسه به دست م

فهماند که فاقد یآموزش و پرورش به کودک م در واقع .شودینسبت به خود م یتیکفا

 های پنهان مدارس باشد.ها به آموزشتواند یکی از اولین اشاره. این موضوع میاست یخودارزش
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آموزد. در یم زیبه معلمان و متخصصان را ن یآموز وابستگمدرسه به دانش ن،یبرا عالوه

 نیکودک را از ب یحس استقالل فکر ت،یو عقالن یترشد شناخ شیافزا یمدرسه به جا ت،ینها

. در ابندییخود م قیارتباط با عالیکننده و بمدرسه را خستههای آموزشآموزان . دانشبردیم

 .افتی توانیم یرا تنها خارج از آموزش رسم یفکر لواقع استقال

 یآموزش رسمبه نقد نظام در همین مکتب هستند که  یگریمحققان د ۲سینتیو ج 1زیبول

عمل  یدارهیمدرسه در جهت منافع نظام سرما د،یجد یها در جامعهاند. از نگاه آنپرداخته

 دیاستثمارگر را بازتول یدارهیسرما یجامعه یالزم برا یتیشخص یهایژگیها و وو ارزش کندیم

 یطیدر شراآموزان را دانش ،یچون و چرا و سرکوب نوآوریاطاعت ب قیشو. مدرسه با تکندیم

 یآنها را صرفا برا یریپذجامعه نیکار دارد و ا یایبا دن یادیکه تشابه ز کندیم ریپذجامعه

ها به موضوع (. این اندیشه۲۰۰۲:1۴ ،)بولیز و جینتیس  کندیآماده م یدینظام تول نیهم

پردازند که اگرچه هایی پنهان میآموز و به طور خاص، به آموزشعمومی اجتماعی شدن دانش

است، اما به همان میزان و حتی بیشتر از آن بر ذهن  در طرح درس رسمی آورده نشده

 آموزان اثرگذار است.دانش

 برنامه درسی پنهان -۲-۲

. ندآموزان اثرگذاربر دانش  از طریق برنامه درسی پنهان نیز های رسمی،موزشعالوه بر آ مدارس

 یهادر کالس یزندگدر کتاب  ۴بار توسط جکسون نیاول یبرا 3پنهان یاصطالح برنامه درس
آموز از بودن در بود که دانش ییهااصطالح، اشاره به درس نیمطرح شد. منظور او از ا درس

 ،نسونی)راب یشخص یو آرزوها الیاز ام دنیمثل متانت و دست کش ؛ردیگیم ادیکالس 

با موارد کامال  یروشن، آگاهانه و رسم یاامهدر مدارس به عنوان برن یبرنامه درس (.19۸1

 زیرا ن یانانوشته یدرس یآموزان برنامهعالوه بر آن، دانششده است. اما  رفتهیمشخص و پذ

صورت  یاو آگاهانه یتعمد یزیرآن برنامه یبرا یاست و گاه یرسمریکه غ کنندیتجربه م

 ندیاست که فرآ یو مناسبات یگروهنیپنهان شامل ارزشها، روابط ب یبرنامه نی. اتنگرفته اس

 (. ۲۰۰9 ،5ی)دامالکنتل کندیزان را ممکن مودانش آم شدنیاجتماع
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 ( جکسون19۶7)1بنیچون در یاز کار محققانبرنامه درسی پنهان یا آموزش پنهان  یهینظر

ها، سال یطآغاز شده است.  میالدی 7۰و  19۶۰ یهادر دهه ( و۴197)۲(، واالنس19۶۸)

ونه دانشگمسئله متمرکز شوند که چ نیاند بر اپنهان تالش کرده یپردازان برنامه درسهینظر

پنهان  یبرنامه درس یدرباره یمطالعات متعدد و کنندینانوشته را تجربه م یبرنامه نیآموزان ا

( از ۲۰۰1) رویژ( و ۲۲۰۰)3سیمارگول ،(19۸9) نچیل (،19۶۸و19۶7) بنیانجام شده است. در

پنهان را مورد مطالعه قرار  یبرنامه درس های خوددر پژوهش هستند که یسرشناس دانشمندان

 اند.هداد

نظریات گوناگونی شناسان و متخصصان علوم تربیتی ، جامعهپنهانهای ی آموزشدرباره

ی آموزش، در رشته نیز با یکدیگر متفاوت است. اهآموزشها از این اند و تعاریف آنارائه کرده

متخصصان علوم  ؛آموز پرداخته شده استدانش های پنهان در یادگیریتنها به تاثیر آموزش

آموزان در ذهن دانش یطوالن یهامدت یپنهان برا آموزش یهادرس بر این باورند که تربیتی

آموزان هر روز درسدارد. دانش یهمسان یهاجا حاضر است و آموزشهمه رایز ،ماندیم یباق

مربوط  یها. بخش اعظم نوشتهرندیگیم ادی یو آن را به خوب کنندیبرنامه را تجربه م نیا یها

، پور)شارع در کالس درس  و مدرسه است یفیبر مشاهدات ک یپنهان مبتن یرسبه برنامه د

13۸7: ۲۲1.) 

به مراتب  ،پنهان یلیاز متفکران، بعد تحص یاریاعتقاد بس به( مدعی است 1997گوردون )

که  شودیمربوط م یجیبه نتاآموزش پنهان واقع  در. است آن تر و قدرتمندتر از بعد آشکارمهم

 نیمعلم و مدرسه به دنبال تام کهنیا ای ستندیمند به دنبال آن نمعلم و مدرسه به طور هدف

 .کنندیآموزان به آن اعتراف نمآشکار نزد دانشبه طور اما  ،آن هستند

باید از  ،شناسی مطالعه کنیماگر بخواهیم برنامه درسی پنهان را از نگاه اندیشمندان جامعه

آموزان چه در مدارس به دانشآغاز کنیم. دورکیم در آغاز مشاهده کرده بود که آن ۴نگاه دورکیم

 دورکیمهای تدریس معلمان است. های درسی و شیوهشود چیزی فراتر از کتابمنتقل می

اما در کتاب آموزش و  ،اگرچه به طور مستقیم از عبارت برنامه درسی پنهان استفاده نکرده است

های در این کتاب به مفهوم آموزش به این مفهوم ارجاع داده است و پرورش اخالقی خود

پس از  (.1۴۸ :19۶1، )دورکیم گیرد نیز اشاره کرده استپنهانی که درون مدرسه صورت می

برنامه درسی  اودر مطالعات خود به این مفهوم اشاره کرده است. از نگاه  (19۶7) دورکیم دریبن
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آموزان روابط اجتماعی زودگذر داشته باشند، بسیاری از وجوه شود دانشپنهان موجب می

در چنین مطالعاتی  شخصیتی خود را پنهان کنند و مشروعیت اجبار و رفتار قاطعانه را بپذیرند.

شناخته شده است.  مدرسهنوان فرآیند اجتماعی شدن در های پنهان مدارس غالبا به عبرنامه

نوادگی متفاوت، وقتی به مدرسه ی خاآموزی با زمینهمدعی است که هر دانش( 19۶۸)دریبن 

آموزان را برای زندگی در فضاهای عمومی شود که دانشآید با هنجارهای مدرسه مواجه میمی

گرایی و هنجارهای دیگری که کند. هنجارهایی چون مستقل بودن، موفقیت، جهانآماده می

 . صنعتی مدرن الزم استبرای هماهنگ شدن با جهان 

هایی از برنامه درسی پنهان آورده است. از نگاه او ی خود مثالدر مطالعه (19۶۸) جکسون

کند کارهایش منتظر بماند، تالش میباشد و گیرد ساکت آموز در مدرسه به تدری  یاد میدانش

را تمام کند، همیشه مشغول باشد، در کارها مشارکت داشته باشد، از معلم خود اطاعت کند و 

شناختی مدرسه تاکید کرده است روان ابعاد. او بر دیگران رفتار مودبانه داشته باشدبا  همیشه

ی خود به سه عنصر و در مطالعهکند آموزان را اجتماعی میدانش ایمقتدرانههای که به شیوه

آموزان باید با ( طبیعت شلوغ کالس درس: دانش1 اصلی برنامه درسی پنهان اشاره کرده است:

شود رتی آنها میپامیال خود و به تاخیر انداختن آن کنار بیایند. عواملی که موجب حواس انکار

شرایط متناقض برای معلمان و (۲ را نادیده بگیرند و در فضای شلوغ بر موضوعی متمرکز شوند.

واقع کند. در( قدرت نابرابری که معلم نسبت به دانش آموزان اعمال می3همساالن وجود دارد. 

امه درسی پنهان؛ انتظارات، ارزش ها و هنجارهای غیررسمی است که توسط معلمان و برن

 .(3۴5 :1993 ،1)پورتلی آموزان ناشناخته استشود و در ابتدا برای دانشمدیران پیگیری می

شود زیرا او تحلیل جکسون از برنامه درسی پنهان به عنوان تحلیلی کارکردی شناخته می

کنند. در واقع او قصد تر را دنبال میی بزرگاهداف و کارکردهای جامعهکند مدارس فرض می

 .(33 :1997 ،۲مارش)کنند داشت توضیح دهد چگونه این ساختارها درون مدارس عمل می

 ای برنامه درسی پنهان را به این شکل تعریف کردهجکسون، الیزابت واالنس در مقاله پس از

های غیر درسی مدرسه رفتن درسی در واقع خروجیطرح درس پنهان، مخفی و غیر»است:

:  9)واالنس .«گذاردتوان گفت تاثیری است که مدرسه بر روی افراد مییا به سادگی می است،

1973 .) 

تحلیلی مارکسیستی از  مدرسه در آمریکای کاپیتالیستس از واالنس، بولیز در کتاب خود پ

ها را پیام خاموش و قدرتمندی خواند که همواره به برنامه درسی پنهان ارائه داد و این برنامه
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شود مدارس نه تنها عامل تحرک و پویایی شود و همین امر موجب میآموزان منتقل میدانش

؛ بازنویسی شده 197۶ی ساختار طبقاتی جامعه شوند )بولیز جامعه نشوند، بلکه بازتولیدکننده

۲۰۰۲ . ) 

داری است و به کارکرد مدرسه تثبیت نظام سرمایه اند که( مدعی197۶) بولیز و جینتیس

کنند. برای مثال تقسیم کار سلسله همین منظور به روابط اجتماعی خاصی در مدرسه اشاره می

ی کارهای مربوط به مدرسه، چندپاره آموزان، نقش بیگانه کنندهن و دانشمراتبی بین معلما

ی اجتماعی، آموزان. آنها معتقدند که طبقهشدن کارها در مدرسه و رقابت مخرب در میان دانش

واقع یک دارد. دراز مدرسه  ای در تجربیات آنهاآموزان نقش تعیین کنندهنژاد و جنسیت دانش

 وجود دارد که باید مورد مطالعه قرار بگیرد.« هابرنامه»پنهان وجود ندارد، بلکه  برنامه درسی

برنامه درسی پنهان را به این شکل تعریف  ای ابعادنیز در مقاله (197۶) 1جین مارتین 

تواند در ساختار اجتماعی کالس، قدرت معلم و قوانینی که کرده است: برنامه درسی پنهان می

 .کند یافت شود آموز را تعیین میروابط میان معلم و دانش

نوآوری پرداز دیگری بود که به برنامه درسی پنهان پرداخت. نظریه (1977)۲ویلیس پاول 

عالوه بر او آموزان را نیز اضافه کرد. از نگاه که به نظریات قبلی، مقاومت دانش کار او در این بود

ای در برای تعیین بازتولید روابط طبقه ترین بخشی پنهان ساختار مدرسه که مهمبرنامه

ین وسیله آموزان در برابر آن نیز باید درک شود تا بتوانیم به امدرسه است، مقاومت دانش

 پویایی اجتماعی و فرهنگی جامعه را توضیح دهیم.

 ،منتشر شد )اپل 19۸۰های مهم خود که بیشتر آنها در دهه در کتابنیز  3مایکل اپل 

ی فرهنگ هستند و بازتولید کنندهاستدالل کرده است که مدارس تولید( 19۸۶و 1979،19۸۲

شود و یا طبقات پایین مورد قبول واقع میآن در مدارس به شکلی است که یا توسط بورژواها 

های خود توصیف کرده است که چگونه دهند. او در کتابجامعه در برابر آن مقاومت نشان می

شود. او تاکید بازتولید فرهنگی از طریق کنترل معلمان و کتابهای درسی در مدارس ایجاد می

ها و تعهدات اشکال فرهنگی، چالش برنامه درسی پنهان شامل عالیق گوناگون، » کرده است که

 (.179 :19۸۶، )اپل .«افراد است

برای » است.هایی از برنامه درسی پنهان را نشان داده ی خود نمونهدر مطالعه ۴کرنبلیت

آموزی را سرزنش میکند با کسی صحبت نکنید. وقتی معلم دانشمثال وقتی معلم صحبت می
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ها قوانین متفاوتی رام با معلم خود صحبت کنید. معلمصدای آکند از او حمایت نکنید. باید با 

میز و  او به عوامل دیگری چون چیدن« هایشان دارند و باید به این نکته توجه کنید.برای کالس

دهی و سیاستهای درسی، نظام ارزشیابی و نمرهریزی درسی، کلمات و متنصندلی ها، برنامه

 1۶۶، عنوان برنامه درسی پنهان اشاره کرده است. )کرنبلیت های دیگر مدرسه نیز بهها و سنت

:1991. ) 

مدعی است که مدارس وجوه خاص و عامی دارند که فضای نابرابری را برای  1لینچ

ها و زمان مدرسه و فرآیند اگرچه بعضی از آنها، مثل طرح درسکنند. آموزان ایجاد میدانش

های اجتماعی و نظام ها پنهان است. مثل فعالیتآن اند، اما بخشی ازها قابل مشاهدهآزمون

 (.19۸9آموزان میسر است. )لینچ، پاداش که فقط برای بعضی از دانش

برنامه درسی پنهان، زندگی در مدرسه و کالس و بازتولید مدرسه » مارگولیس نوشته است:

ی است که قدرت کند کارکرد هژمونتیک مدرسه را بفهمیم و این فرآینداست و به ما کمک می

 (.۲۰۰۲، )مارگولیس« کند.دولت را تثبیت می

از ها و باورهایی تعریف کرده است که امه درسی پنهان را هنجارها، ارزشبرن ژیروهنری 

آموزان اعی در مدرسه و کالس درس به دانشها و ساختارها و روابط اجتمطریق قوانین و روال

ی قدرت و ی سیاسی هستند که شدیدا به مسئلهنهادهایشوند. از نگاه او مدارس منتقل می

ترین واسطه و مشروعیت بخش بازتولید طبقه و روابط شوند و مدرسه مهمکنترل مربوط می

پنهان را به عنوان هر آن طرح درس  ژیرو (.۸: ۲۰۰1 ،یروسیتی در جامعه است )ژنژادی و جن

که مدارس نه تنها  داده او نشان است.کرده  فیتعر ردیگیم ادیآموز در مدرسه چه دانش

که در  کنندیآموز منتقل مبه دانش زیرا ن یمانند هنجارها و اصول ییزهایبلکه چ ،یمطالب علم

 (.1۲: ۲۰۰1 ،ژیروآموزند. )یخود م یآموزدوران دانش

ی برنامه درسی دهد نظریهی آموزش نشان میمرور مطالعات برنامه درسی پنهان در حوزه 

ی جامعهمهم و پرطرفدار در حوزه هایی هفتاد میالدی تا کنون یکی از نظریهپنهان از دهه

گرا گسترش شناسی آموزش و پرورش بوده است. این نظریه که با استقبال اندیشمندان چپ

  های اصلی در این حوزه تبدیل شده است.یافته است، به یکی از نظریه

، مایکل اپل، بولیز و جینتیس ژیروکه شامل هنری  ن سرشناس این حوزهپردازانظریه 

اند و آن را به لحاظ ای در مطالعات خود به کار گرفتهشوند، این مفهوم را به شکل گستردهمی

اند از طریق برنامه اند. آنها در مطالعات خود بیش از هر چیز تالش کردهمفهومی بسط داده

درسی پنهان، ساختار قدرت موجود در مدرسه را مطالعه کنند و آن را به نقد بکشند. از نگاه 
 

1- Lynch 
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ترین کارکرد برنامه درسی پنهان، آموزش ساختار قدرت و مفاهیم سلسله مراتبی ها مهمآن

ی را آمادهها دهد و آنقدرت است که از سنین کم به کودکان اطاعت از مافوق را آموزش می

آموز از چه دانشاز نگاه این متفکران، آن کند.های بعدی میورود به جامعه و پذیرش نقش

های آشکار و آموزد، از آموزشهای درون آن و روابط میان افراد میسازمان مدرسه و فعالیت

نامه درسی باید توجه داشت برآموزان دارد. ی بر روی دانشتر و پایدارترمطالب درسی، اثر عمیق

ای است و لزوما پنهان و یا قصد نشده نیست، پنهان مدارس شامل مفاهیم و موضوعات گسترده

ی شرایط آموزان و معلمان شناخته شده است و شامل همهبلکه بخش وسیعی از آن برای دانش

در ها را دانند برای باقی ماندن در این فضا و موفق شدن، باید آنها میای است که آنضمنی

 ها پاسخ مناسبی بدهند.نظر بگیرند و به آن

کند، درسی آشکار متمایز میهای پنهان را از برنامهکه آموزشهایی ترین ویژگییکی از مهم

های آن است. از نگاه نظریه پردازان این حوزه، در چنین برنامهپیامهای آموزش و انتقال روش

شود و پیامد آن نیز غیرکالمی نیز استفاده میهای انتقال غیرصریح و ضمنی و هایی از روش

ی چنین ها، برای کشف و مطالعههای انتقال این پیامبا توجه به شیوه تواند ناخودآگاه باشد.می

های پنهانی آموزش ها بهره ببرند تا بتوانند این الیههایی متناسب با آنهایی باید از روشآموزه

های پنهان، مبتنی بر ی آموزشتر منابع مکتوب در حوزهرا نیز آشکار کنند. بنابراین بیش

 مشاهدات کیفی در کالس و مدارس است.

عنوان فرآیند، به کشف و آشکارسازی آن محدود ارس به دهای پنهان مآموزشی مطالعه 

اند به فرآیندهای ذهنی یادگیری و پذیرش ت. محققان نئومارکسیست تالش کردهنشده اس

ی افرادی که در آموزان و همهی بعدی، دانشمرحلههایی نیز توجه کنند و در چنین آموزه

ها، العملشگرانی فعال در نظر بگیرند و عکسهایی هستند را به عنوان کنمعرض چنین آموزه

هایی را در مطالعات خود مدنظر ها در برابر چنین آموزهها، افکار و مقاومت احتمالی آنتحلیل

  قرار دهند.

 

 روش تحقیق -۳

انجام شده است. محققانی  1ی مطالعه موردیو به شیوهی فیک پژوهش با استفاده از روش نای

هایی کنند از روشکنند، تالش میهای کیفی استفاده میکه در مطالعات اجتماعی خود از روش

نگ باشد و ها و الگوهای فردی زندگی اجتماعی هماهجهانبهره گیرند که بیشتر با تکثر زیست

 ها و عواطف متکثر را نشان دهد. های زندگی و افکار و ایدهبهتر بتواند سبک
 

1- Case study 
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های اجتماعی برای یکی از اهداف مشترک مطالعات کیفی، دریافت معانی ذهنی پدیده

کنشگران است. برای درک معانی ذهنی افرادی که در شرایط گوناگون قرار دارند، باید از 

دهی ذهنی به مخاطب، او را تشویق و ترغیب به بیان هایی بهره برد که با کمترین جهتشیوه

آموزان انجام شده و روش هایی با دانشدر این مطالعه، مصاحبهنماید.  افکار و احساسات خود

یافته، گفتساختی نیمدر این مطالعه ضروری بوده است. مصاحبه افتهیساختمین یوگوگفت

به  و شوندیم ارائه یکل یندارند و همراه با رهنمودها یکه ساختار منظموگوهایی هستند 

و  1)استراوس دهندیم شانیها تیدادن براساس اولو پاسخ یبرا یشتریپاسخگو مجال ب

 (. 131: 199۸ ،۲کوربین

جهان دانشاست تا ساخت یافته تالش شده مهای نیمصاحبهدر این مطالعه با استفاده از 

آموزان توصیف شود و با توجه به ابعاد گوناگون برنامه درسی پنهان، آموزی از منظر خود دانش

آموز دانشاین راستا، در . شودهای پنهان به تصویر کشیده آموزان از این برنامهی دانشتجربه

و  است آموزیای از حقوق و تکالیف دانششامل مجموعهکه اجتماعی نقش بودن به عنوان یک 

مورد  است دارای قواعد و قوانین خاص و مستقلبه عنوان یک هستی اجتماعی که مدرسه 

، مد نظر و نمونه مطالعاتی آموز، صرفا به عنوان گروه هدفدانشمطالعه قرار گرفته است و 

یکی از مدارس متوسطه فرزانگان در تهران برای این مطالعه انتخاب بدین منظور، . ستنبوده ا

در این مصاحبه، از  مصاحبه صورت گرفته است. آموزاندانشنفر از  5۲شده است و در نهایت با 

که در صورت تمایل با اند خواسته شد نفر بوده 11۸درسه که پایه دهم م آموزانی دانشهمه

 های زیر پاسخ دهند:نوشتن متنی، به یک یا چند مورد از سوال

 کنید مدرسه قرار است چه چیزهایی غیر از مطالب درسی به شما یاد بدهد؟فکر می 

 نشده ی درسی آورده آموزند که در برنامهدر مدرسه میآموزان چه چیزهایی از/دانش

 است؟

 ؟حضور در مدرسه چه تاثیراتی بر شما گذاشته است 

این سه پرسش، درواقع در جستجوی مفهوم مشترکی است و به اشکال گوناگون مطرح 

های پنهان و غیرعلنی مدرسه آموزان چه درکی از آموزششده است تا روشن کند که دانش

آموزان به نفر از دانش 5۲دانند. در نهایت های پنهان مدرسه را چه میترین آموزشدارند و مهم

آموز متنی نوشته است و به سواالت پاسخ اند. در این مصاحبه ابتدا دانشاین سوال پاسخ داده

 ی متن و تجربیات با آنها مصاحبه صورت گرفته است.داده است و پس از آن درباره

 

1- Strauss 

2- Corbin 
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تحلیل تماتیک . میاستفاده کرد (مفهومی) تماتیکها ار روش تحلیل احبهمص لیتحل یبرا

 نی. کمتریا( درون دادهیهاهی)درون مای هاقالب ییو بازگو لیتحل ص،یتشخ یبرا روشی است

 کیتمات لیکامل است. روش تحل اتیها با جزئداده فیو توص یروش، سازمانده نیا ییکارآ

و )بروان کند یم ریمتفاوت موضوع پژوهش را تفس یهاود و جنبهریتر مشیپ زین نیاز ا یگاه

  .(79: ۲۰۰۶ ،کالرک

آموزان کدگذاری شده است و با حذف کدهای پراکنده، های دانشدر مرحله تحلیل، نوشته

مفهوم اصلی خالصه  3۸را در  که آنها های پنهان مدرسه باقی ماندکد در ارتباط با آموزش ۶99

ریزی، استقالل، رقابت، دو برنامهایم. این مفاهیم که شامل مواردی چون: هدف داشتن، کرده

اند که در این بخش، مقوله اصلی تقسیم شده ۶رویی، کار گروهی و.. بوده است در نهایت به 

 هرکدام از آنها شرح داده شده است.

و دختر هستند و  متوسطه ی دهمکه با آنها مصاحبه شده است همه در پایهآموزانی دانش

همه ساکن تهران  اند ومدرسه فرزانگان پذیرفته شده گ دراز طریق آزمون ورودی هماهن

آموزانی که دانشی کنند. همههای علوم تجربی و ریاضی فیزیک تحصیل میهستند و در رشته

، قبل از اند و به همین دلیلدختر و شانزده ساله بودهاند این مطالعه با محقق همکاری کرده در

 ه است.آورده نشدها سن و جنس آن ،هانقل قول

 های پژوهشیافته -4

 های غیردرسی مدرسهآموزه  -4-۱

ها و تاثیراتی بر شما دارد، این سوال که مدرسه غیر از مطالب درسی چه آموزشآموزان به دانش

 ایم:بندی کردهها را در عناوین زیر طبقهی این پاسخاند که همههای گوناگونی دادهپاسخ

 های اجتماعیمهارت -4-۱-۱

های زندگی، یاد گرفتن روابط تماعی شامل مواردی چون کسب مهارتهای اجمهارت یمقوله

مشترک است. این مقوله،  یبرای رسیدن به هدف بقیهاجتماعی، کمک به دیگران و همکاری با 

اند که ئله اشاره کردهسآموزان داشته است. آنها به این مهای دانشبیشترین تکرار را در پاسخ

هایی است که به کسب مهارت ،عالوه بر فراگیری دانشهدف از با هم بودن ما در مدرسه، 

 فکر من»آموزان نوشته است: برای مثال یکی از دانش دست بیاوریم.توانستیم به تنهایی نمی

که  یگرید یجنبه» و یا:.« هندبد ادی ما به رو اجتماع بودن در هندخوایمدارس م کنمیم
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 نکهیا یبلکه شما برا ستیدرس ن زیچدهد که همهیم ادیها است که به بچه نیمدرسه دارد ا

 .«دیکه رفتار خوب داشته باش دیکن یسع دیبا دیباش یفرد موفق کی

تر آموزشی، از مطالب درسی مهماند که چنین آموزان بر این موضوع تاکید کردهبعضی از دانش

جوری با بقیه تعامل و ارتباط ه یاد میگیریم اینه که یاد بگیریم چتر از درسایی که مهم»است: 

 «برقرار کنیم و کارای گروهی انجام بدیم.

درسی باید این موارد باشد های غیراند که هدف آموزشآموزان نیز تاکید کردهی از دانشتعداد

 اند:نبودهارس برای رسیدن به آن موفق اما لزوما این نیست و اگر چنین هدفی بوده، مد
اجتماع باشن  یها توبچه هبوده ک نیانه(  ایگم موفق بوده ینم) کنم مدرسه قصدش،یفکر م»

جور  کی آدم ها همه هک یطیمح کیبتونن در  نکهیمعاشرت داشته باشن و ا گهیو با همد

 «.کنن یزندگ ستنین

 میداشته باش یبهتر یزندگ یجورهکه چ دادنیم ادیکه عالوه بر درس بهمون  شدیاگه م »

 .«خورهینداشته باشه بدرد نم یخوب یزندگ یباشه ول یپزشک خوب یآدم هی اگهبهتره چون 

یهرچند که اغلب ب ،داده شود ادی یآموزان کار گروهشود که به دانشیم یدر مدرسه سع»

 یینها جهیو نت ردیگینفر قرار م کیکارها بر عهده  یهمه ینفر nاست چون در گروه  جهینت

 شود. یم یهمان کار فرد

 های فردیمهارت -4-۱-۲

نظم،  های فردی برای زندگی بهتر است.آموزان، کسب مهارتدومین مقوله پرتکرار از نگاه دانش

مستقل بودن از مواردی است که به عنوان یادگیری ریزی، صبور بودن، تالش کردن و برنامه

 آموزان گفته است:است. برای مثال یکی از دانششده  های فردی در این قسمت آوردهمهارت
 «هامون برسیم و مدیریت کردن چیزایی که داریم رو یاد بگیریم.اینکه چطوری به خواسته»

ریزی کنیم که به همشون برسیم و رفته مدیریت کنیم و براشون برنامه رو اینکه کارهامون»

های گیریپذیر باشیم و قدرت تصمیممسئولیت بیایم.ته خودمون از پس کارای خودمون بررف

 «.گی داشته باشیمدمهم برای زن

 شناخت و درک دیگران  -4-۱-۳

مورد دیگری بوده  ،های انسانیهای دیگر و درک تفاوتمواجه شدن با دیگران، شناختن انسان

دانند. مدرسه به عنوان های غیررسمی مدرسه میآموزان آن را به عنوان آموزشاست که دانش

نایی با شدهد که از طریق آها قرار میها را در معرض این تفاوتآن ،ای بزرگتر از خانوادهجامعه
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ا به این آموزان با این عبارت هتوانند به درک بهتری از جهان پیرامون خود برسند. دانشآن می

 اند: تاثیر مدرسه اشاره کرده
 میدیتا حاال ند اتویداره که اگر ما اون خصوص یاتیجهان خصوص نیا یبده که هر انسان تو ادی»

  .«ستیبر بد بودن اون ن لیدل بهیبرامون عج ای

جامعه  نطوریمتفاوتند، و هم اریبس یخانوادگ یهاها و ارزشالبا طرز تفکر خانوادهغ رانیا یتو»

 شنیرو به رو م یمتفاوت اریبس یهامدرسه با آدم یها توآموزطبقه طبقه است پس دانش اریبس

رابطشون رو با  یجورهچ رنیبگ ادی دیبا رنیکه مدرسه م یدوازده سال نیا یط ییجورا هیو 

 .«کنن مدیریتکامال متفاوت از هم  ییهادمآ

موز بر شناخت آهای اجتماعی همپوشانی دارد اما تاکید دانشی مهارتاین مورد با مقوله 

 شناخت مدیریت رفتار با آنهاست.ی این ها و در نتیجههای انسانتفاوت

 تحقق خودشناخت و  -4-۱-4

مطالب درسی به  کنار آموزش ند که مدرسه باید بتواند دربر این باورآموزان بعضی از دانش

 یدا کند و در جهت تحقق خود بکوشد:آموز کمک کند تا خودش را پدانش

بشناسن تا  ور قشونیکمک کنه عال نموزاآبه دانش یبچگ یاهاز همون سن دیبا مدرسه»

 .«اداره کنن ور شونیکه واقعا دوست دارن زندگ ییزهایبتونن با توجه به چ

ند و اچه باید باشد تمایز قائل شدهچه هست و آنآموزان بین آندر این قسمت نیز دانش

دانند منجر چه برای خود مطلوب میهای مدرسه باید بتواند به تحقق خود و آنمعتقدند آموزش

 گونه نیست:شود، اما این
 ترلاز کن ییشکوفا نیاوقات ا یبعض یآموزان دارد ولدانش ییدر خود شکوفا یمدرسه سع»

 گذاردیم ... ایکالس  ایافراد متفاوت گروه  یکه رو یاجهیو تنها نت شودیمدرسه خارج م

 .«سرکوب است

بده  امچندتا کارو باهم انج رهیبگ ادیو  ادیبار ب یدم چند بعدآکه  نهیاز اهدافشون ا گهید یکی»

 .«میدیاهداف نرس نیابه  یلیخ هک نهیفقط مشکل ا هاشو شکوفا کنهو استعداد

 شدن رقابت و مقایسه -4-۱-۵

اند که در مدرسه مدام با دیگران مقایسه آموزان به این نکته اشاره کردهشتعداد زیادی از دان

ند که به جای متمرکز شدن بر رشد و پیشرفت خودشان به اگرفته شوند و در این فضا یادمی

اند، خودشان را با دیگران مقایسه کنند و به جای دوستی و رفاقت، رقابت با نسبت آنچه بوده

 اند:اند. آنها با عبارات گوناگون به این مسئله اشاره کردههمساالن خود را آموخته
 « یخود فرض کن بیهمه را رقگیری اینجا یاد می» 
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از  یلیخ در گن،یراست نم گهیکه به هم د نهیمدرسه ا یآموزان تودانش مشکل نیترمهم»

 چند سال تحملش نیا یتو دیکه با دوننیم یبیو تنها رق دوننیرو دوست نم گهیموارد همد

 «کنند و بعد از کنکور رهاش کنند.

 ادی ...دهیم ادیرقابت رو  یوهیش !دهینم ادیدوست داشتن رو  ی وهیش ...رانیدر ا ساما مدار»

 یهر کار دیجلو زدن از اون با یو برا ...یو از فالن کس جلو بزن یباش نیبهتر دیکه تو با دهیم

 «...یبکن

عالوه بر رقابت، آنها به فشار روانی که ناشی از مقایسه شدن برایشان به وجود آمده اشاره 

روابط آنها با همساالن دارد و هم بر اعتماد به شدن هم تاثیر منفی روی کنند. مقایسه می

 نفسشان اثر نامطلوبی گذاشته است:
 .من نبوده یبرا یمطلوب یجا یمختلف لیکه شروع شد تا االن به دال یاز همون اول مدرسه»

. هاکردم نسبت به بچهیمدرسه احساس کم بودن م یتو شهیکه من هم نهیا لیدال نیاز ا یکی

 «ناخودآگاه از آدما دور کرد .منو احساس  نیا

کمتر از اونام  شهیمن هم کردمیچون فکر م دمیترسمی یاز دوست شدن با کستوی مدرسه »

.» 

 قدرتیو بی اطاعت -4-۱-6 

 قدرتی خودو بی های پنهان مدرسه، به موضوع اطاعتآموزان زیادی در ارتباط با آموزشدانش

ها قرار است اطاعت از قدرت مافوق را یاد بگیریم تا اند. آنها معتقدند ما در این سالاشاره کرده

 آموزان نوشته است:در زندگی آینده نیز قابل کنترل باشیم. برای مثال یکی از دانش
کوتاه هامونو ناخن دیتحت کنترل بودن بکنه، مثال ما با یاز نظر من مدرسه قراره ما رو آماده»

که کامال  "قانونه هی نیا" گنیم میرو بپرس لشیدل یو وقت میزشت بپوش یهاو لباس میکن

 ی. نمونهیکتاتورید شهیم میانجام بد ها رو طبق دستورکار نیا میو چون ما مجبور هیرمنطقیغ

مدرسه  ینخواهد بود چون تو بیبرامون عج گهیما د یول ادهیتو کشور ما ز یلیدستورات خ نیا

 «.شده برامون یو کم کم عاد میباهاش کنار اومد
، اطاعت از قانون کار دهد از نگاه آنها ایننشان می آموزان در این موردهای دانشمثال

کنند هیچ دستوراتی که اطاعت می کنندفکر می نیست، بلکه تنها اطاعت از مافوق است و گاهی

اند هدف از این نوع ارتباطی که با مافوق این نتیجه گرفتهای برایشان ندارد. بنابرمعنا و یا فایده

 چون و چرا است:در مدرسه وجود دارد، یادگیری اطاعت بی
خواهند که یه جورایی ما مثل یه که چه چیزی قراره به ما درس بدن، اینه که فکر کنم میاین»

ما هستند گوش بدیم و  کسایی که باالتر ازیه جوری که همیشه به حرف  نمیدونم... ...
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حرفشون رو تایید کنیم و بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ چون و چرایی که بیاریم، حرفشون رو 

 .«قبول کنیم

اند که در برابر مسئوالن اند به این باور رسیدههایی که در مدرسه سپری کردهسال ها طیآن

د قائل باشند. یکی از گیری مستقلی برای خومدرسه قدرتی ندارند و نباید حق تصمیم

 آموزان در این رابطه نوشته است:دانش

 مه یکیاگه  یخور باشن و نتونن از حقشون دفاع کنن و حتیکه تو سر نهیا آموزش نیشتریب»

خودشو به  یمنطق ریحرف مسخره و غ خوادیکه م یمسئول ایمعلم  هی یت داشت و تو روئجر

 .«خور باشه یکلن تو سر دهیم حیکه ترج نهیبیبد م یجور ستهیبشونه با یکرس

و  ستین یاز دموکراس یخبر چیه»ام: ها یاد گرفتهآموز دیگری نوشته است در این سالدانش

خوان یکه م یزیچ نیبه نظر من اول» یا:و .« یندار نایدر برابر معلم و معاون و ا یادیتو حق ز

 یبرا یحق چی. ه"ندارند یقدرت" چیکه ه نهیالقا کنند ا نآموزاتو مدرسه ناخوداگاه به دانش

 ای)که تو اکثر مواقع شغل  ارنیخوان بدست بیکه م یزیچ یبرا دیندارند و با یریگمیتصم

 .«رندیپذو مفعول بودن رو ب یسخت نیشده( ا لیکه بهشون تحم هیتیموقع

 پنهان هایآموزشاثر از  انآموزتحلیل دانش -4-۲

مدرسه  دیکنمی اند، در پاسخ به این سوال که فکرمطالعه شرکت کردهکه در این آموزانی دانش

اند که به مطالبی اشاره کرده بدهد؟ ادیبه شما  یاز مطالب درس ریغ ییزهایقرار است چه چ

دارد،  وجود مدارس عالوه بر برنامه درسی رسمی و مشخصی کهدانند در میدهد نشان می

حضور در مدرسه  و باآموزان به تدری  . دانششودال میدنبهای پنهان و غیررسمی هم آموزش

دهند. اما ها را تشخیص میاند و آنهای غیررسمی و پنهان قرار گرفتهدر معرض این آموزش

ها اثرات منفی زیادی بر روی آن ییهاین آموزشه چنها این بوده است کارزیابی بیشتر آن

ها و تاثیرات نامطلوب اثری این آموزشبوده است. بیاثر ته است و در بهترین حالت، فقط بیداش

 آموزان از نگاه خودشان، در ادامه آمده است.آن بر دانش

 پنهان اثری آموزشبی -4-۲-۱

اند. بخشی از آنان در مدرسه اشاره کردهاثری اهداف تربیتی ل به بیآموزان به دو شکدانش

اند: آموزد، گفتهسی، چه چیزهایی به شما میبه جز آموزش مطالب درمدرسه که این پاسخ به 

هیچ. تنها هدف مدرسه این است که ما مطالب درسی را حفظ کنیم و نمرات خوبی بگیریم و 

 آموزان نوشته است:بعد در کنکور موفق شویم. برای مثال یکی از دانش
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یهم م یاگهید یزایکردن که چیتا پارسال حداقل وانمود م دیشا ،یچیدونم، واقعا هینم»

 « ...گن کنکور و کنکوریبدن، اما امسال رسما فقط م ادیخوان 

اند که مدرسه قرار بوده ی پنهان را به این شکل بیان کردههااثری آموزشی دیگری بیعده

 است چیزهایی به ما بیاموزد اما موفق نبوده است:

خوان یم ستن،یراهشو بلد نخوان مدرسه داشته باشن و یکنم اصال هدف ندارن! فقط م رفک »

 میبتون شتریکه ب سازنیاساس م نیو فقط بر ا ستنیمهندس داشته باشن اما راهشو بلد ن_دکتر

 «!!!میتا کنکور قبول ش میمرتبط رو حفظ کنریمشت درس غ هی

 هی نکهیبشن غافل از ا ادیکشور ز یتا دانشمندا دی، حفظ کندیدرس بخون ادیز گنیکه م نیا»

بخصوص تو  .که فرار کنه نهیکه فقط دنبال ا شهیم زیلبر یآموزش ستمیس نیبچه انقدر تو ا

روشون  یکنن که فقط داریآبکش عمل م هیمثل  رانیمدارس ا قتی. در حقمپادمدارس س

که  ادیبدشون م زایچ نجوریاونقدر از درس و ا ای رنیم زارنیم ای. یزیریآب م یجورنیهم

 «.انیسمتشون نم گهید
افتد در عمل اتفاق میچه آموزان نیز به تفاوت ادعاهای مطرح شده و آنبعضی از دانش

خواهد به شما چیزهایی را یاد دهد اما در عمل اند. اینکه مدرسه مدعی است میاشاره کرده

 یا هدف واقعی آنها چیز دیگری است: برعکس آن است و
و  یو اعتماد به نفس و کار گروه تیبدهد. مثال خالق ادیها زیچ یلیمدرسه قرار است خ خود»

که  دهدینم ادیرا  هانیتعجب است که ا یهیما یو... ول لیو تحل تیپژوهش و هنر و انسان

داره  کنهیمدرسه فکر م»و یا:  «!بردیهم م نیاز ب اگر از قبل در تو وجود داشته باشد، چ،یه

نیمن توهمه چون اگه قرار بود ا به نظر یول دهیم ادیو نظم  یو نوع دوست یریپذتیمسئول

 .«دادیها جواب محداقل رو نصف بچه دیباشه اقداماتشون با یطور

کردنه اما  یاجتماع زندگ یگرفتنه تو ادی یمدرسه رفتن درس زندگ ینظر من هدف اصله ب »

 .«جوابش نه هستنظر من  ه، بنه ایهدف موفق بودن  نیا یتو رانیواقعا مدارس ا ایآ نکهیا

 پنهان تاثیرات نامطلوب آموزش -4-۲-۲

های پنهان مدرسه این است که نسبت به آموزشآموزان ارزیابی بیشتر دانش، مطالعه نیدر ا

ها با عبارات گوناگون اثرات منفی ها بیش از اثر مثبت آنها بوده است. آنتاثیر منفی این آموزش

بندی موضوع، در این قسمت طبقه یتراند که با محوکردههای پنهان مدرسه را توصیف شآموز

 شده است. 

وده آموزان اضطراب و استرس بپرتکرارترین اثر منفی مدرسه برای دانش: اضطراب و استرس

س وضعیتی است که در مدرسه اند که این اضطراب و استراست. آنها به روشنی شرح داده
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آموزان . برای مثال یکی از دانشکنندرا تجربه میبا شدت بیشتری آن و هر سال  اندآموخته

 نوشته است:
 یجاهب کنند. جادیدر خود استرس ا یطیشرا گرفتند که در هریم ادی میهایاکثر همکالس»

ر به نظرم تاثی»آموز دیگری نوشته است: و یا دانش.« رندیبگ ادیکنترل استرس را  نکهیا

نى مثال من حتى عاینه که عمال همیشه استرس داریم. یها ناخودآگاه مدرسه روى بیشتر بچه

باشم ولى بازم  شاگرد اولى نداشتم ابرام مهم نیست، هیچ وقتم انگیزه ها و امتحانا اونقدنمره

کنم یه کارى دارم  رشه همیشه فکیه چیزى که باعث مى ،اهمیشه یه استرسى هست این وسط

نکردم.  کنم یه کارى دارم کهمى راز همیشه فکم به حتى اگه کارى نداشته باشم که نکردم،

گردم نکردم و من دارم واسه خودم ول مىکردم کلى کار دارم که حتى تابستونم همش فکر مى

یقه بعد دوباره قولى ده ددیدم هیچ کارى ندارم، رفتم ببینم چیکار دارم مىو بعد وقتى مى

 «شه کارى نداشته باشم؟مگه مى گرفتم که خب حتما یه کارى دارم دیگه،استرس مى

اند. یکی از آنها نی را با شدت متفاوتی تجربه کردهها و فشار رواآموزان این اضطرابدانش

استرس و اضطراب  سال خیلى ۴براى مدت زیادى یعنى یه چیزى حدود »نوشته است: 

 1پنیک اتک تر یادم میاد یه روز رو بدون یه حمله اضطرابى وداد، کموحشتناکى بهم مى

 .«گذرونده باشم

ی این حاالت روانی این بوده است که در مدرسه ایجاد آموز در ارتباط با تجربهادراک دانش

کند از نظر شخصیتی دچار تغییر شده شده و یا تشدید شده است، به شکلی که او احساس می

 است:

ت استرسم بود. یعنی از تاثیرات ناخودآگاه مدرسه... من خودم تاثیری که خیلی روم گذاش»

گفت آدم ریلکسی هستم و رفتم همیشه بهم میمن بچه که بودم، دبستان، پیش مشاورم که می

و هفتم و هشتم  گفت. و من سال ششم دبستانگفت تمرکزم خوبه. همیشه اینو بهم میمی

آسمون فرق کردم با قبلم و  گفت خیلی زمین تارفتم پیش مشاورم میمخصوصا هر دفعه می

 شم. حتیخیلی دارم اذیت میو ام ام. همین االن خیلی استرسیلعاده استرسیااینکه فوق

« ..مجبور شدم یه سری قرص بخورم واسه استرسم واسه اینکه آسیب نزنه بهم. به معدم و اینها

شدت داره  . حاالها هستی بچهکنم استرس توی همهفکر می در کل» هایی دیگر:و یا مثال

من که االن واقعا تنها موقعی که استرس ندارم  » و یا:« ولی یه مقدار بدیش در همه هست.این 

یون میگی. نمیدونم اونم به خاطر استرسه یا چی. ذتوی خوابه. توی خواب هم مامانم میگه ه

رس نیز به همچنین به امتداد این فشار روانی پس از تعطیلی مدا« چون قبال اینطوری نبودم

 

1- panic attack 



 ۹۸/ پاییز و زمستان  ۱4شناسی نهادهای اجتماعی/ دوره ششم / شماره جامعه .......................... ۲۵۲

 

حالت عادی من توی تعطیالت هم باشم ده ولی واقعا در »اند: عنوان الگویی ذهنی اشاره کرده

و داشته باشم که برم مدرسه یکی منو بازخواست ر روز تعطیلی هم باشه بازم باید استرس این

 «از یه چیزی عقب بمونم. یه چیزی بشه. کنه

سمی مدرسه برایشان های غیررمنفی آموزشدومین تاثیر : پیدایش دو هویت جداگانه

آنها به تدری  در فضای مدرسه و از ت متفاوت و گاهی متضاد بوده است. پیدایش دو هوی

ر مدرسه بروز بدهند و برای اینکه دشان را اند که نباید خود واقعیهای پنهان آن آموختهآموزش

هایی از توصیف این . عبارات زیر نمونهیی تظاهر کنندموفق و پذیرفته شده باشند، باید به چیزها

 آموزان است: وضعیت دوگانه از نگاه دانش
 یکن دییهر کس که از تو باالتر است را تا و یکن را قبل از گفتن برعکس دتیعقا کهنیمثال ا»

بود  نیتا متوجهش شدم ا دیمدت طول کش هیکه  یزیچ» «.یریرا بپذ یزیبسته هر چو چشم

من  یمدرسه برا. تا آسمون متفاوته نیکه هستم زم یمدرسه بودم با آدم یکه من تو یکه آدم

 یزندگ یشگیماسک هم هیکنه با یو مجبور مر چون من. ستینبوده و ن یجذاب یجا وقتچیه

ترسن اونى که همه می» «.خورمینم یدرد چیندارم و به ه یاستعداد چی، حس کنم هکنم

گرفتم  ادیمدرسه  یکه تو یزیچ نیترمهم» «بدن.هستن رو توى مدرسه از خودشون نشون 

 یلیتر باشم سو استفاده از من خمهربونو و هر چقدر راستگوتر باشم  که صادق نباشم نهیا

 .«شترهیب

اند که شامل آموزان به تاثیرات منفی حضور در مدرسه اشاره کردهدانش :اثرات منفی دیگر

ماندن، تخریب روحیه و عزت نفس و ناامیدی است. تک بعدی شدن، نادیده گرفته شدن، تنها 

آید این تاثیرات با حضور در فضای مدرسه و تعامل با مسئوالن مدرسه و همساالن به وجود می

 شود:و طی سالها تثبیت می
ام چیه غیر از درس خوندن؟ واقعا ات درس خوندنه. مگه من وظیفهیفههرچقدرم بگن فقط وظ»

اش گفتن اینو. از شدت اون ناراحتی و تاسفی که آدم داره آدم خنده امسال چندین بار به من

 «ی ما فکر کنند؟تونن اینطوری دربارهگیره چطوری میمی

رو هم در  یو زمان دیبه بدن و روح و جسم خودتون احترام بگذارداد که مدرسه باید یاد می»

مدرسه باعث  ید تاکار ببر به گریزبان د موزشو آ یقیموس یحت ایمختلف  یهاورزش اریاخت

متاسفانه  . امامیبعد )درس( توجه نکن کیو فقط به  میباش یانسان چند بعد کیشود که 

کنند که عالوه بر  قیکه بتونند بچه ها رو تشو دندیبه اون مرتبه نرس نجایمدارس هنوز در ا

نداشت  یتیبرام اهم یچیه گهیمدت د هیبعد از .« »میهم توجه کن یگرید یدرس به جنبه ها

شلوغ تنهام  یاون جا یکه انقدر تو نیا دنیکنه . از دیو نداره . مدرسه فقط حال منو بدتر م

یه نمره پایین که میاری یه جوری آدمو تخریب میکنن. قشنگ میگن تو در « »واقعا متنفرم .
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از  یدارم. ولبا درس خوندن ن یبا امتحان ندارم. مشکل یمشکل من.« »آینده هیچی نمیشی پس

 «!جز دوستام متنفرممدرسه به

 گیریبحث و نتیجه -۵

آموزان مطالعه کنیم و کشف در این پژوهش تالش کردیم برنامه درسی پنهان را از نگاه دانش

های غیرعلنی دارد و تاثیر آنها را بر خود ها و آموزشآموز چه درکی از این برنامهشکنیم دان

 کند. چگونه ارزیابی می

ها توان نتیجه گرفت که آنمی ، به ترتیب تکرار مفاهیم،آموزانهای دانشبا تحلیل مصاحبه    

های فردی، شناخت های اجتماعی، مهارتهای پنهان مدرسه را آموزش مهارتن آموزشیترمهم

 دانند.قدرتی میو اطاعت از مافوق و بیو درک دیگران، شناخت و تحقق خود، رقابت با دیگران 

با  توانیاست. نم یردرسیغ یهاموزان از برنامهآدانش یهابرداشت نیاباید توجه داشت که 

ی اول تحلیل است و با این در مرحله . مدرسه همسان دانست نیموزش پنهان در اآ رنامهب

هایی را کشف کنیم که غالبا متضاد با هم هستند دوگانه توانیمها میر مصاحبهتی عمیقمطالعه

را به تصویر  آموزشهایی از نظام ها تعارضکشند. این دوگانهآموز را مدام به چالش میو دانش

ها این دوگانه درکبا آموز آزاردهنده و نامطلوب است و شکشند که بیش از همه برای دانمی

آموزان بدست هان مدرسه و تاثیر آنها بر روی دانشهای پنتری از آموزشتوانیم تصویر دقیقمی

 آوریم.

 هاما در برابر آن

دهند که ارجاع میها آنم به کنند، مداصحبت می ی مدرسههنگامی که درباره آموزاندانش

مفهومی با عنوان مدرسه در ذهن  آموزاندانش لزوما نه معلم است و نه مسئول واحد مشخصی.

های آن تن در به خواستهبینند. گاهی ها و نیازشان میتقابل با خود و خواستهو آن را در دارند 

یکی از نتای  چنین تصوری این است که آنها  کنند.دهند و گاهی در برابر آن مقاومت میمی

شان گاهی با مدرسه در دانند. بنابراین منافعای خود نمیمدرسه را خود، متعلق به خود و بر

چنین ساختاری باید  کنند که برای موفقیت درگیرد و اما به تدری  عادت میتضاد قرار می

ی . این اولین گام تجربهسکوت کرد کهرا پذیرفت و طبق آن عمل کرد و یا این هنجارهای آن

مالک آموزد تر از خانواده است که به آنها میپذیری در گروهی بزرگاجتماعی شدن و جامعه

 دهد.به آنها آموزش می نیز اطاعت رابه طور ضمنی تند و خود، بدن و ذهن خود نیس

اگرچه نسبت به بسیاری از موضوعات مربوط به مدرسه اظهار نارضایتی می آموزاندانش

دهند. برای مثال لباسرا انجام میکار آن  درنهایتکنند اما قدرت مقابله با آن را نیز ندارند و 
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هایی که به نظر آنها پوشند و کالسدارند، اما می های یک شکلی که از مدل و رنگ آن تنفر

معناست اما انجام کنند و تکالیفی که برایشان بیشرکت می بیهوده و ناکارآمد است اما در آن

 دهند.می

 در برابر معنا بیهودگی

آموز این است که کارهایی انجام دهد که های پنهان مدرسه به دانشترین آموزشیکی از مهم

آموزان در موقعیتدانش ای قائل است.ها معنا و یا فایدهبرای آن کارهایی کهنه  ،انجام دهدباید 

یابند. آنها بسیاری از مطالبی که در کتابهای درسی نوشته را میودگی ههای گوناگون مدرسه بی

بیهوده هایی که مسئولین مدرسه با آنها داشتند را اند، صحبترا بیهوده توصیف کرده شده است

به تدری  و از طریق تجربه در  با این حال،دانند، انجام تکالیف و برگزاری امتحانات را نیز. می

 شود، حتی اگر بیهوده باشد انجام دهند.آموزند که هر کاری از آنها خواسته میمدرسه می

 خود واقعی در برابر خود نمایشی

د و با عبارات انو بیرون از آن اشاره کرده مدرسه به پیدایش دو خود در انآموزبسیاری از دانش

یا  ام باشم،توانم و نباید خود واقعیاند در مدرسه نمیهایشان گفتهگوناگون در مصاحبه

های حضور اند طی سالها مدعیشخصیتی که در مدرسه دارم بسیار متفاوت با خودم است. آن

شان را در مدرسه به نمایش خود واقعید و اند که نباید کامال صادق باشنسه آموختهدر مدر

 بگذارند تا بتوانند به موفقیت برسند و آسیب نبینند.

والن مدرسه وجود دارد آموزان به دو رویی و تظاهری که در میان مسئتعدادی از دانش

عاهایشان درصدد آزار و اذیت کنند مسئوالن مدرسه علیرغم اداند. آنها احساس میاشاره کرده

آموزان راهم کردن شرایط مناسب برای دانشآموزان هستند. عالوه بر این هدف آنها فدانش

دست بهتر جلوه دهند. یکی از دانشخواهند خود را در نظر مقامات باالنیست، بلکه آنها می

برای مشاهده به کالس ما آمدید، معلم ما خیلی با ما خوش روزی که شما »آموزان نوشته است: 

 «اخالق شد!

 اقت در برابر رقابترف

دغدغهترین گیری کنیم که یکی از مهمتوانیم نتیجهآموزان میهای دانشی مصاحبهبا مطالعه

روابط با دوستان است. آنها ارتباط با دوستان خود را بر هر موردی مقدم  ،هاهای ذهنی برای آن

آموزان از فضای مدرسه دارند همه مربوط به های مثبت و شادی که دانشدانند. تجربهمی

اند که عناوین مختلف به این اشاره کرده آنها بااست که با دوستان خود دارند.  گفتگو و ارتباطی
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فرهنگ رقابت اما  بت کنند،توانند با دوستانشان صحبهترین زمان در مدرسه زمانی است که می

دید قرار دهد. در این شرایط ها را مورد تهتواند دوستی، میمشوق آن استشدیدی که مدرسه 

 شوند.آموزان فشار روانی زیادی را متحمل میدانش

 موزیآزندگی واقعی در برابر زندگی دانش

 مربوط بهاند، به آن اشاره کرده آموزانهای پنهان مدرسه که بسیاری از دانشبخشی از آموزش

چه امروز کند که آنآموز القا میآموز برای زندگی واقعی است. این آموزه به دانشآمادگی دانش

ی نیست و زندگی در آینده اتفاق خواهد افتاد. این مسئله با نادیده گرفتن گکند زندتجربه می

به او و  کندآموز حذف میی زندگی واقعی دانشها را از عرصهسهم کودکی و نوجوانی، این فصل

گیرد آموزان معتقدند مدرسه زندگی امروز را از ما میدهد. دانشی زندگی را در آینده میوعده

» آموزان گفته است: تواند چیزی به ما ببخشد. برای مثال یکی از دانشو در آینده نیز نمی

یاد  کنیم اشتباهه چون ما تو مدرسه کلی چیز تئوریبا هر هدفی که میسازن فک میمدرسه را 

مثلن چرا وقتی برای  شیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم!وقتی وارد بحث عملی می گیریم ولیمی

دقیقه سرچ کردن در اینترنت پیدا میشه باید این همه وقت و  یکبعضی از اطالعات که با 

و دانش آموز دیگری « بهتر نیست این وقت رو صرف کارهای عملی کنیم؟؟ انرژی صرف کنیم

 ادی دینظر من اصال هدف مدرسه رفتن باه ب»را با این عبارات بیان کرده است:  همین مسئله

 دیکه با ستیسخت ز یهاو جزوه یاضیر نیکردن باشه و درس و معادالت سنگ یگرفتن زندگ

 یو حفظ شعرا یمیش یسینوفرمول و کیزیواجور فجور یموالو فر یحفظشون کن زیبه ر زیر

مثل  یایفرع یهازیماست که چ یآموزش ستمیضعف س نیو ا ستیو .. ن اتیقلمبه سلمبه ادب

 «کنه.یم یهدف اصل نیگزیها رو جانیا

نشان  رند،یگیکه در برابر آن م یپنهان دارند و موضع یهاآموزان از آموزشکه دانش یدرک

گفتمان مدرسه  یها( از آن با عنوان ناسازه13۸۶) ییاست که رضا یهمان ناکارآمد یدهنده

 ران،یمانند آموزش و پرورش در ا یکیدئولوژینام برده است و شرح داده است که نظام ا

 دیتول انیم بیترت نیو به ا ستندیدلخواه ن  یبه نتا یدسترس ثیاز ح دکارآم یدستگاه

و  ینهاد ی. ناکارآمدشودیم جادیا یبر مخاطبان شکاف یرگذاریو تاث کیدئولوژیا یهاامیپ

مختلف در گفتمان  یهاو وجود ناسازه امهایپ یمقاومت مخاطبان، ابهام و چندگانگ ک،یبوروکرات

 (.۲۲: 13۸۶ ،یی. )رضاشودیموفق با مخاطب م یاابطهر جادیمانع ا کیدئولوژیا

های پنهان مدارس و درکی که از آموزان نسبت به آموزشی نظرات دانشبنابراین از مطالعه

های پنهان توانیم نتیجه بگیریم نگاه متفکرانی که با دیدگاه انتقادی به آموزشآن دارند می
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آموزان از این تاثیرات مدرسه، از خودبیگانگی که شود و شرح دانشاند تایید میمدارس نگریسته

فریره به آن اشاره کرده بود و احساس بی کفایتی و فقدان خودارزشی و استقاللی که ایلیچ در 

ها آموز با این آموزشدهد. اگرچه نسبتی که دانشد مطرح کرده بود را نشان مینظریات خو

میدهد،  کند کامال منفعالنه نیست و او نیز مقاومتی در برابر چنین آموزه هایی نشانبرقرار می

آموزان از چنین قدرت و منابعی برای مقابله با تاثیرات ی دانشاما باید توجه داشت که همه

آموزی نیز تا حد زیادی آنها را نسبت به مقاومت خلع رخوردار نیستند و جایگاه دانشمنفی آن ب

آموزانی مکاران مطالعه در این پژوهش دانشاین در حالی است که هکند. قدرت میسالح و بی

آموزان اند که یکی از معتبرترین مدارس پایتخت است و دانشی فرزانگان تهران بودهاز مدرسه

آموزان دیگر به منابع بیشتری دسترسی دارند و به طور میانگین نسبت به دانش این مدارس

ی مشابهی در مدارس دولتی دیگر را نشان دهد و عالوه تواند ضرورت مطالعههمین مسئله می

تواند در مطالعات ها نیز میی اشکال تاثیرپذیری و یا مقاومت در برابر این آموزهبر آن مطالعه

 رفته شوند.آتی در نظر گ

رسد به نظر میی آنها در مدارس، ی زیستهی تجربهآموز و با مطالعهاز طریق گفتگو با دانش

های ذهنی برای آنها شده آموز، موجب ایجاد دوگانهاه دانشهای پنهان مدارس از نگآموزش

دوگانه که های این ساحتاثر و حتی مخرب ارزیابی کرده اند. ها این آموزش ها را بیاست و آن

ترین آموزش پنهان مدرسه برای مهمدهند مینشان آموزان شکل گرفته است، در ذهن دانش

های آن است. در ، تقابل با آن و مقاومت در برابر آموزهاعتمادی به مدرسهآموزان، بیدانش

ن اند، به ایبه عنوان آموزشهای پنهان مدرسه درک کردهآموزان هایی که دانشبیشتر موضوع

ا اگرچه آنه» ها را با عباراتی مانند:اند و این آموزشادعا در برابر واقعیت اشاره کردهدوگانگی 

توضیح « طور نیستبا وجودی که مدرسه مدعی است.. اما این»و « میگویند.. اما در حقیقت..

مقابله با آن را های ها راهاند و طی سالبردهپیآنها به این تضاد مستتر در نهاد آموزشی اند. داده

کنند از تاثیر آن بر خود جلوگیری ها سعی میها با منفی دانستن این آموزشآن آموزند.می

تواند سرآغاز این مسئله می ن را خنثی کنند.آهای دوستی اثر کنند و یا با همدستی گروه

های پنهان ان در ارتباط با آموزشآموزدانشها و مقاومت ی کنشای با موضوع نحوهمطالعه

 مدرسه باشد. 
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 منابع

 ( 1393ادیب، یوسف و سرداری، مرضیه).  پدیدارشناسی تجارب دانشجویان از برنامه

 (،3)۲ ،اسالم دگاهیاز د یتیترب علوم فصلنامه .درسی پنهان در دروس معارف اسالمی

13۰-113. 

 بررسی نقش برنامه  .(13۸۸)یزدی، صمد؛ شارع پور، محمود و قربانی قهرمان، راضیه ا

ملی و جهانی شدن مورد مطالعه درسی پنهان در ایجاد نگرش به اقتدار، تقویت هویت 

 .1۰9-13۶، 1۰، یمجله مطالعات ملآموزان مدارس متوسطه. شدان

 ( 13۸9ایلیچ، ایوان.) تهران: نشر گیسا .ترجمه داور شیخاوندی .جامعه از زدایی مدرسه. 

 تبیین اثر پنهان مدارس بربازده  .(13۸9) اکبرعلی سیف،و  حسن ملکی، فاطمه؛ فر،یانب

فصلنامه  های عاطفی یادگیری در دانش آموزان دوره راهنمایی به منظور ارائه مدل.
 .57- ۸5(، 17)5 رانیا یمطالعات برنامه درس

 رابطه برنامه  یبررس (1393امیدیان فرانک و حسین پور، طیبه ) ؛برومندنسب، مسعود

آموزان مدارس -دانش یلیبا عملکرد تحص ینظام آموزش کیپنهان به عنوان  یدرس

فصلنامه توسعه آموزش . 9۰-91یلیدخترانه شهرستان شوشتر در سال تحص ییراهنما
 .1۲۲-1۲9 ،(5)۲ ،جندی شاپور

 ارتباط وضعیت برنامه  (139۲)یزدخواستی، علی و رحیمی، حمید  ؛تقوایی یزدلی، زهرا

درسی پنهان با هوش هیجانی؛ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان و دانشگاه 

 .۲۲9-۲3۴ ،( ۴)۶ ،یدر علوم پزشک یآموزش ی. فصلنامه راهبردهاکاشان

 پنهان در رفتار بررسی نقش برنامه درسی ( 13۸۸)حسینعلی و غفاری، هاجر  پور،تقی

آموزان ازدیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان انضباطی دانش

 .33-۶5، 7، یتی، علوم تربخلخال در سال تحصیلی

 بررسی نقش برنامه  (1391) رضا ،کاشفی رادو پور محمودشارع، حیدر ،جانعلیزاده

 ،(۸)3 شناسی مطالعات جوانانجامعه  .آموزانرسی پنهان بر عملکرد تحصیلی دانشد

۸۲-59. 

 ( 13۸۶رضایی، محمد) روزمره دانش  یاز زندگ یلیگفتمان مدرسه: تحل یهاناسازه
 .انتشارات جامعه و فرهنگ :تهران .یآموز

 سازمان مطالعه و  :تهران .پرورش و آموزش یشناس جامعه( 13۸3پور، محمود )شارع

 .دانشگاهها )سمت( یکتب علوم انسان نیتدو
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 دهنده برنامه درسی پنهان در عوامل شکل .(139۲و باوفا، داوود )سعید  ،صفایی موحد

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی  .یک مردم نگاری خودنگاشت: آموزش عالی ایران
 .3۰-53 ،(7)۴،  آموزش عالی

 برنامه درسی پنهان در زندگی  .(139۴) طالبی، ابوتراب و شریفی فدیجی، حسین

 .57-79، (17)۴، دوره جامعه فرهنگ رسانهت. مقاومت همراه با تابعی آموزی:نشدا

 ( 139۰عراقیه، علیرضا و دیگران). نپنها سیدربرنامهدر  قومیت هجایگا سیربر. 

 .5۶-75، (۲3) ۶، انیرا سیدر برنامه تمطالعا فصلنامه

 بررسی رابطه بین  .(1393) مشاکالیه، مهری و جنت فریدونی، طیبه ؛نوروزی، رضاعلی

پژوهش در برنامهآموزان متوسطه.  های برنامه درسی پنهان و هویت ملی دانشمؤلفه
 .11۰-1۲1(، 15)11. سال یازدهم. یدرس یزیر

 بررسی پیامدهای قصد نشده  .(13۸3) علیخانی، محمدحسین ، مهرمحمدی، محمود

 فصلنامه. اصفهان متوسطه دوره مدارس اجتماعی محیط از ناشی( پنهان )برنامه درسی 
 .1۲1-1۴۶، (۴)1۲، زاهوا چمران دیشه دانشگاه یشناسروان و یتیتربعلوم

 ،مطالعه ابعاد برنامه درسی پنهان روش  .(139۲) یوسف سحر و ادیب، علیزاده نیری

آموزش  .های تدریس معلمان سال اول متوسطه شهر اردبیل از نظر دانش آموزان دختر
 . 55- 7۶، (۲3) ۶ ،تربیتی(و ارزشیابی )علوم 

 تیترب یهابیآس ییشناسا .(13۸5) نهیواجارگاه، کوروش، واحد چوکده، سک یفتح 

معلمان زن  دگاهیاز د یپنهان: نظام آموزش متوسطه نظر یدر برنامه درس یشهروند

، 5 ،یآموزش یهایفصلنامه نوآورآن.  تیبهبود وضع یبرا ییشهر تهران و ارائه راهکارها
(17)، 133-93. 

 های برنامه درسی پنهان بر بررسی نقش مؤلفه .(1391) ، وحید و همکارانالحف

 .۴5-51، ویژه نامه بهار ،9، تیریفصلنامه مد .هآموزان در مدارس متوسطیادگیری دانش

 ( 1391فلیک، اووه). نشر نی ؛تهران .ترجمۀ هادی جلیلی .یفیک قیبر تحق یدرآمد. 

  ،انعنو به شیزموآ مدیریت دعملکردر  شیوکا .(13۸9) بهروزکاظمی، صدیقه و مهرام 

 برنامه تمطالعا فصلنامه .زانموآنشدا شیارز تربیتدر  نپنها سیدر برنامهای از مؤلفه
 .1۲9-15۲ ،(17)5، انیرا سیدر

 نقش استادان در شکل گیری ابعاد  .(139۲) بهار ،بهبهانی مرشد و لیلی ،نژادمصلی

، (۲)1۰ ،گام های توسعه در آموزش پزشکی. مطالعه کیفی پنهان برنامه درسی: یک

۲۲-11. 
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