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  چکیده

ساس پیش اح از آموزان بیشبه دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، ضرورت توجه به برنامه درسی پنهان دانش

آموزان دوره اول و دوم ابتدایی از برنامه معلمان و والدین دانش زیسته شود. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، فهم تجربهمی

باشد. روش پژوهش پدیدارشناسی می درسی پنهان و پیامدهای غفلت از نقش این برنامه در پی مجازی شدن تعلیم و تربیت است.

آموزان دانش تن از والدین 10معلم و مصاحبه کتبی با  12 روایت شخصی نگاریزیست های خودهای الزم از طریق یادداشتداده

های بندی موضوعی، یافتهها با استفاده از الگوی کالیزی انجام شد.پس از استخراج و دستهاند. تحلیل مصاحبهشدهآوریجمع

رنامه درسی پنهان در دوران کرونا است. در سطح نخست برنامه درسی پنهان با آگاهی از گانه بپژوهش حاکی از تأثیر سطوح سه

اطالعی نظام آموزشی و درنهایت در سطح سوم اطالعی فراگیران، در سطح دوم با آگاهی فراگیران و بیجانب نظام آموزشی و بی

 گانه فوق،ذارد. در هر یک از سطوح سهمیگ جاآموزان بهانشاطالعی نظام آموزشی و فراگیران تأثیراتی را بر وجوه تربیتی دبا بی

محیطی، روانی و اجتماعی را که تحت تأثیر برنامه درسی پنهان نقش عوامل دینی و اخالقی، فرهنگی، اقتصادی، بدنی، زیست

پنهان در  در برنامه درسیهستند مورد تحلیل و واکاوی قرارگرفته است. با توجه به نتایج پژوهش، الزم است عوامل تأثیرگذار 

ینی بهای منسجم و اثربخش برای بهبود و پیشاین سطوح موردتوجه معلمان و متصدیان تعلیم و تربیت قرار گیرد و زیرساخت

 گیرد. تأثیرات منفی غفلت از برنامه درسی پنهان موردتوجه جدی قرار

 

 والدین و معلمان. برنامه درسی پنهان، دوران کرونا، تجارب زیسته،ها: کلیدواژه
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  مقدمه
 شده است.توسعه اثباتیافته و یا درحالهای تربیتی در تمامی جوامع اعم از توسعهترجمانترین عنوان یکی از مهمامروزه نقش و تأثیر مدرسه به

شود؛ چراکه نیروی وپرورش انجام میخصوص در بخش آموزشبه 3های عظیم روی تربیت نیروی انسانیگذاریدر بسیاری از کشورها اغلب سرمایه

ثمربخش خواهد بود.  4گذاری در بلندمدتالبته باید خاطرنشان کرد که این سرمایه ند.کیافته به آهنگ رشد و بالندگی کشور کمک میتربیت

 ی مطلوب صبور باشند و دست از تالش برندارند.وپرورش باید تا رسیدن به نقطهها و متصدیان آموزشبنابراین دولت

( و دانش آموزان بیشترین و 1390محسوب شده )کاربخش، ی دوم ایشانآموزان است، مدرسه نیز خانهی اول دانشطور که خانه، مدرسههمان

عنوان دومین نهاد تربیتی بعد از خانواده تأثیر زیادی در مدرسه به کنند.های این ارگان سپری میترین دوران زندگی خود را تحت آموزشحساس

فرهنگی و اجتماعی را در قالبی خاص تحت عنوان  هایدروس، بسیاری از ارزش عالوه بر آموزش دانش آموزان دارد. 5آموزش و رشد شخصیت

وپرورش قادر باشد این رسالت عظیم را به دوش گیرد و آن را به بهترین نحو برای اینکه آموزش کند.به دانش آموزان عرضه می ی درسیبرنامه

ننده داشته کی در رفع این عوامل تهدیدکننده و تضعیفهای درونی و برونی خود را شناخته و با دیدی نقادانه سعانجام دهد الزم است ابتدا دشواری

 باشد.

ه ی فرماندهان خط مقدم این جبهه با تکیمثابههای آموزشی و تربیتی و معلمان بهی فرصتهای عملیاتی آموزش و مبادلهعنوان پایگاهمدارس به

ها را با تغییرات اقتصادی، فرهنگی، اخالقی، بهداشتی و احتماالً شتوانند جامعه را در شرایط بحرانی هدایت کرده و آموزی درسی میبر برنامه

 بینی هماهنگ کنند.پیشعوامل غیرقابل

های مطالب درسی را وپرورش داشته و آموزشی آموزشهای بهداشتی تأثیر مستقیمی بر نحوهعنوان یکی از این بحرانبه 6شیوع ویروس کرونا

ها را به فراگیران ها و دانشوپرورش از طریق برنامه درسی که شامل برنامه رسمی و عیان است مهارتآموزشدستخوش تحول ساخته است، 

 (.229همان،) های اجتماعی و فکری دانش آموزان مؤثر استگیری نگرش( و فضا و محیط آموزشگاه نیز در شکل228، 7،1392گوتک) آموزدمی

یکی  8گذارد. برنامه درسی پنهانی برنامه درسی که بر آموزش تأثیر میویژه درزمینهوجود دارد، به وپرورشمختلفی در سیستم آموزش موضوعات

در محیط  طور رسمیبرانگیز کنونی است. بسیاری از موضوعات برنامه درسی پنهان نتیجه فرضیات و انتظاراتی است که بهاز موضوعات بحث

که تأثیرات  گیردبنابراین، آگاهی از موضوعات برنامه درسی پنهان موردتوجه قرار می شود؛نتقل نمیشود یا مشود، ایجاد نمییادگیری ابالغ نمی

 (.125، ص 2015، 9آلسبای) منفی و مثبتی دارد

                                                           
3 -Humanpowe 
4 - long time 
5 - Character 
6 - Corona virus 
7- Gutek 
8 - Hidden curriculum 
9- Alsubaie 
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 .«های مجازی دستخوش تحوالتی شددر آموزش دانش آموزان و در قالب آموزش محیط مدارس() نقش و تأثیر به سزای برنامه درسی پنهان

دهد. بلکه محیط آموزشی مدرسه، با تمام خصوصیاتش، آن را آموزش شده و نه هیچ معلمی آن را درس میمه درسی پنهان نه درجایی نوشتهبرنا

گرفتند که در حال لذاا دانش آموزان قبل از شیوع ویروس کرونا در مدارس تحت تأثیر محیط و شرایطی قرار می (182، 1392عالقه بند) دهدمی

 شود.وضوح احساس میخالی آن به حاضر جای

 

 مبانی نظری 

نگارانه اهای مفهومی رشته برنامه درسی به شمار آورد. طرح این مفهوم موجب شده است تا نگاهی سطحیبرنامه درسی پنهان را باید یکی از سرمایه

 10(. مایکل اپل28ص  ،1396هاشمی و خدابخشی،) صورت اجرایی در برنامه آموزشی مدارس قرار گیردیافته و بهنسبت به برنامه درسی کاهش

به  13صورت غیرمستقیمکند که در مدرسه بهو تمایالتی اشاره می 12و هنجارها 11هابه ارزش« برنامه نهان»ضمن تسمیه جو فرهنگی مدرسه به 

د و سپس از برنامه درسی پنهان و دانوپرورش رسمی میوی اولین عنصر را همان برنامه درسی مشخص و آموزش شود.آموزان القا میدانش

آموزان در دانش (.299، ص 1392گوتگ،)گویدتأثیرات آن بر فضای فرهنگی مدرسه، روابط معلم و شاگرد و حتی تعیین اهداف تربیتی سخن می

ه گیرند کرای خود در نظر میها مقاصدی را بآن مدرسه به دنبال اهدافی هستند که ممکن است کامالً با برنامه و اهداف مدرسه هماهنگ نباشد.

این جنبه از  (.449ص ،16،1380، لوئیس15، الکساندر14سیلور) تحت تأثیر جو حاکم بر مدرسه و نوع روابطشان با سایر دانش آموزان و معلمان است

و  وزان در محیط مدرسهتحصیل دانش آموزان یعنی برنامه درسی غیررسمی یا برنامه درسی پنهان اهمیت به سزایی در نوع رفتارهای دانش آم

 خارج از مدرسه داشته است.

ای اجتماعی هصورت مجازی و از طریق شبکهوپرورش باالجبار ناگزیر از آموزش بهبه دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس سیستم آموزش

و  17های گوناگون آن اعم از آنالینو قالبافزارهای آموزشی ی استفاده از انواع نرمهای ضمن خدمت نحوهتمامی معلمان تحت آموزش شد.

های الزم توانست حداقل رغم نبود پشتوانهزمان کوتاهی شرایط آموزش را مجدد سامانی دادند که علیالکترونیکی را فراگرفتند و در مدت

ر مدرسه و نقش و تأثیرات محیط دست آورد؛ اما آنچه در چنین شرایطی موجب غفلت و فراموشی قرار گرفت فضای حاکم ب هایی را بهکارایی

 آموزشی و کالس درس بر روی دانش آموزان بود.

                                                           
10-  Apple 
11 - Values 
12 - Norms 
13-  indirect 
14 - Saylor 
15 - Alexander 
16 - Lewis 
17- Online 
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آموزش در بستر فضای مجازی بدون توجه به این بُعد، غفلت از بخش مهمی است که در یادگیری دانش آموزان تأثیر فراوان دارد. غیبت حضوری 

ز خانواده بادانش آموزان داشتند و نوع ارتباطات دانش آموزان با معلمان موجب عنوان افرادی که بیشترین ارتباط را بعد او عدم وجود معلمان به

یرات آید تصور عام بر تأثدرسی پنهان سخن به میان می ی تربیت خواهد شد. اغلب اوقات زمانی که از برنامهبروز بسیاری از آثار مخرب در عرصه

 ین در حالی است که برنامه درسی پنهان دارای وجوه مثبت و منفی و نقش بسیاری درگیرد، اآموزان مدنظر قرار میمنفی این برنامه بر دانش

 آموختن تجارب دانش آموزان داشته است.

 صورت بیان کنیم:توانیم سطوح برنامه درسی پنهان را ازلحاظ عمق پیچیدگی بدینمثابه کوه یخی تصور کنیم، میاگر برنامه درسی پنهان را به 

و محیط  های درسیکند تا برنامهآموزشی نسبت به آنچه قصد دستیابی به آن را دارد آگاه است. البته سعی می در سطح اول نظام -1

 طور غیرمستقیم تحقق بخشد.دهی کند که نتایج مدنظر خویش را بهای سازمانگونهآموزشی را به

ا فراگیران نسبت به آنچه قصد فراگیری آن رادارند، اطالع است، امگذرد بیدر سطح دوم نظام آموزشی ازآنچه در درون مدرسه می  -2

 کنند.سازد، برای خود خلق میبخش بوده است و نیاز آنی ایشان را برآورده میبرایشان لذت اند و برنامه درسی را کهآگاه

امه دهی برنی سازماندهد آگاهی ندارند و در این حالت نحوهدر سطح سوم نه نظام آموزشی و نه فراگیران نسبت به آنچه روی می -3

شود که پیامدهای یادگیری حاصل گردد که نه موردنظر نظام آموزشی بوده است درسی و اجرای آن در محیط آموزشی سبب می

 (.1387مهر محمدی،) اندیافتهو نه فراگیران با قصد و اختیار با بدان دست

ی درسی غیر مدون که یک شده و هم از برنامهریزی، هم از برنامه درسی طرحکنندآموزان برای خودشان تدوین میبرنامه درسی پنهان که دانش

ین ا برند.( از سه نوع برنامه درسی غیر مدون را که با یکدیگر مرتبط هستند نام می1902گیرد. سیلور و همکاران )ی واقعی است نشات میبرنامه

ه را ضمن گاندهند. این عوامل سهکه تمام عوامل مدرسه را تحت تأثیر خود قرار می ی آموزشگاه هستندسه نوع برنامه غیر مدون بخشی از فلسفه

 کنیم:اختصار بیان میها بهی آنگانهیادآوری ارتباط سه

ی بسیار شود.خود یک هدف تلقی میخودی: دستگاه مدیریتی و سازمانی و مقررات مدرسه. این ساختار به18ساختار مدرسه -1

عنوان عامل اولیه در اجتماعی شدن کودکان و نوجوانان قلمداد های فرآیند آموزشگاهی را بهجنبه شناسان ایناز جامعه

های ها و روشهای ارزشیابی، قوانین انضباطی، محدودیتبندی در مدرسه، روشهای طبقهعناصری مانند نظام کنند.می

 . ...تنبیه و

های متقابل میان جتماعی و فرآیندهای زندگی گروهی و کنششناسی مدرسه، یعنی جو ا: جامعه19جو اجتماعی مدرسه -2

جو اجتماعی گرچه یک عامل نافذ در مدرسه است ولی کمتر از طریق اعمال آشکار مشخص  اعضای خانواده و مدرسه.

                                                           
18-  School structure 
19-  The social atmosphere of the school 
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به مجموعه کامل شرایط غیررسمی و طبیعت ارتباطات میان  های آموزشی خودریزیالزم است معلمان در طرح شود.می

 آگاهی یابند. آموزان و هیئت آموزشی وجود دارددی که بین دانشفر

 عنوان یکآموزان نسبت به معلمان و در ارتباط با مدرسه بههای موقعیتی دانش: تصورات و زمینه20آموزتعامل معلم و دانش -3

افت یک اثر مستقیم بر ب نوبه خوداین تصورات به آموزان.های موقعیتی معلمان نسبت به دانشموسسه و تصورات و زمینه

(. این سه نوع برنامه درسی غیر مدون 451، ص 1380سیلور، الکساندر، لوئیس،.)سازمانی و نحوه ارائه تکالیف یادگیری دارد

با یکدیگر مرتبط بوده و هرکدام ممکن است تحت تأثیر تغییرات محیط پیرامون تغییر کرده و درنهایت پیامدها و نتایج درخور 

 به دنبال داشته باشد.تأملی را 

صورت مجازی در دوران کرونا( تنها تأثیرات منفی را به دنبال ندارد و قطعاً تأثیرات مثبت بسیاری به) درسی پنهان الزم به یادآوری است که برنامه

رونا فتن این برنامه در شرایط شیوع کگنجد صحبت از تأثیرات منفی و نادیده گری این مقاله میرا نیز به دنبال خواهد داشت؛ اما آنچه در محدوده

ه با گانه آن در شرایطی کبا توجه به سطوح سه« برنامه درسی پنهان»ویروس هست. بدین ترتیب ضرورت پرداختن به جوانب منفی و مخفی 

ی آموزشی هنهادن جنب با کنار بنابراین پژوهش حاضر گردد؛حاکم بر مدارس و برنامه درسی پنهان داشته است آشکار می شیوع ویروس کرونا بر جو

وجوی عوامل و پیامدهای این بحران در برنامه درسی پنهان است، شده با نگرشی جدید در جستها به آن پرداختهکه در بسیاری از پژوهش

 ورد.خمیادگیری به چشم آموزان و حتی در آموزش و یمرور درروند تربیت و پرورش دانشرغم تأثیرات بسزا جای خالی آن بهای که علیبرنامه

 پیشینه پژوهش

بررسی نقش آموزش مجازی معلمان در پی شیوع »( در پژوهشی با عنوان 1399) آبادیشفیعی سروستانی و صفری سهل .1

در این پژوهش با استفاده از  های برنامه درسی رسمی و چالش پیشرو پرداختند.به بررسی اهمیت آموزش« ویروس کرونا

الکترونیکی توان آموزش مجازی معلمان در چند محور موردبررسی قرارگرفته است. در این مقاله سه نمونه مستندات چاپی و 

زمان و آموزش الکترونیکی زمان، آموزش الکترونیکی غیر همهم 21ی آموزش الکترونیکیمدل تدریس معلمان در سه مقوله

 ه است:شدشده است. نتایج پژوهش حاکی از مزایای آموزش مجازی در مقوالتی از این قبیل بیانترکیبی موردبررسی واقع

وزش ین به آمهای نوآموزش بدون نیاز به حضور فیزیکی، کمک به دولت برای جلوگیری از گسترش ویروس، ورود فناوری

مجدد به معلمان و  های آینده و همچنین اعطای فرصت تفکرو الهام گرفتن از آن برای کمک به ارتقای آموزش نسل

 روزرسانی دانش.به

 و آموزشی بیماری کرونا در دانش آموزان 22شناختیپیامدهای روان»( در پژوهشی با عنوان 1399) ابوالمعالی الحسینی .2

مقاله را در این حوزه موردبررسی قرار داده و پیامدهای  23درمجموع  تحلیلی –با روش توصیفی« هاآنراهکارهای مقابله با 

                                                           
20-  Teacher-student interaction 
21-  e-learning 
22-  Psychological 
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به مشکالتی مانند حضور شناختی ضعیف، مشکالت مدیریت  23شناختی آن را بیان کرده است. در بُعد شناختیآموزشی و روان

شناختی نیز از عواملی مانند اضطراب، کند. در بعد روانمی زمان، افزایش بار شناختی، نگرانی از ارزشیابی و... را اشاره

 درنهایت شده است.افسردگی، اختالل استرس پس از آسیب، ترس و... درمجموع مقاالت موردبررسی در این پژوهش بیان

 از یادگیریآوری، استفاده های زندگی و تابهایی چون افزایش مهارتنویسنده با توجه به مقاالت موردبررسی پیشنهاد

 کند.های ارتباطی به والدین و...بیان میدر فرآیند آموزش آنالین، آموزش مهارت 24مشارکتی

های دوره اول ابتدایی از چالش واکاوی تجارب والدین دانش آموزان»در پژوهش خود با عنوان ( 1399محمدی و همکاران ) .3

سعی کردند تا با توجه به فهم و تجربه زیسته والدین « ناهای اجتماعی در زمان شیوع ویروس کروآموزش مجازی با شبکه

های آموزش مجازی را مشخص کرده و معایب و مزایای این نوع آموزش و پیامدهای آن را در و مصاحبه با ایشان چالش

را  حوزه ی آموزشی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و فنی مورد تحلیل و واکاوی قرار دهند و مضامین مربوط به هرپنج حوزه

 مشخص کنند.

بر اهمیت برنامه درسی  «و نقش آن در مدارس برنامه درسی پنهان»( در پژوهشی با عنوان 1396هاشمی و خدابخشی ) .4

 بسزایی دارد. آموزان تأثیرکه غفلت از این بعد در یادگیری دانش کندبینی یادگیری یاد میپیشعنوان بعد غیرقابلپنهان به

های مختلف نسبت به برنامه درسی پنهان را موردبررسی قرار داده و طرحی جامع را از این ای دیدگاهوی با روش کتابخانه

 برنامه تأثیرگذار پیش روی قرار داده است.

ی پژوهشی مربوط به این با بررسی پیشینه« برنامه درسی پنهان» ( در پژوهش خود با عنوان1395) خیجی و همکاران .5

که  ها و نظریاتی رانگرانه موردبررسی قرار داده است تا تنوع دیدگاهاگون آن را با نگاهی کلو سطوح گون مفهوم، چیستی

 شده است را آشکار کند.موجب غنای تئوریک مفهوم برنامه درسی پنهان

 شده بعدجامهای انها در اغلب پژوهششده در خصوص آموزش مجازی در دوران کرونا و انواع این آموزشبا نظر به تحقیقات انجام 

شده در گفت حتی برخی مشکالت رفتاری و شناختی بیانتوان بعضاً می شناختی و مسائل آموزشیِ برنامه درسی رسمی مدنظر قرارگرفته است.

یت بسیار مرغم اهبنابراین علی استرس و اضطراب و عواملی از این قبیل ناشی از نگرانی درروند برنامه درسی رسمی است؛ ها مانند:برخی پژوهش

گیری شخصیت کودکان و نوجوانان تأثیرات این برنامه مورد غفلت قرارگرفته و طبیعت پنهان این زیاد برنامه درسی پنهان و نقش آن در شکل

 برنامه همچنان ازنظر دورمانده است.

 

                                                           
23-  Cognitive dimension 
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 تحقیق شناسیروش

شود تا از منظر نگاه درونی کنشگرهای در تعلیم و تربیت نگاشته شده است. در این رویکرد تالش می 25این پژوهش با مدد از رویکردهای کیفی

، ترجمه خانیکی، 27فلیک) شودهایی از آن فرایند یا پدیده، بازنمایی و تحلیل ها در مورد جنبهآن  26دخیل در یک فرایند یا پدیده، تجربه زیسته

یفی توص ای معین است.این نوع پژوهش هدف بررسی تجارب افراد از پدیده در است. 28یدارشناسیپدپژوهش مبتنی بر مطالعات  روش .(1391

و  175، ص 1390فرد و کاظمی، ییبخشد )دانایرمستقیم معنای مربوط را بهبود غمستقیم یا  صورتبه افراد تاعمیق از پدیده از منظر گروهی از 

عاملی است که با استفاده ار آن در مواجهه با مسائل بزرگ و قلمروهایی  تجربه مشتمل بر توصیف و واکاوی تجارب است. (. پدیدارشناسی176

ی مضامین و توصیف رابطه در (.1989، 30و کینگ 29رونالد) یمبنگرتر یافته تا از منظری متفاوت به وقایع که مورد غفلت واقع شدند، درکی عمیق

ود شی خاص از واقعیت و مفاهیم استفاده میهای تجربه افراد از یک جنبهیدارشناسی اصطالح مفهوم برای اشاره به روشپدسطوح در رویکرد 

و درک  تجربه و مشکالت مربوط به آن را بیابد. وپرورشآموزشین روش قادر است بینش جدیدی را نسبت به اهداف ا (.15، ص 200باودن، )

 یموردبررسها هایی مربوط به زندگی روزمره و تصورات افراد در خصوص موضوعات اساسی در این پژوهشعیتهای مختلف در مورد واقویژگی

 (.34، ص 31شهادت حسین) یردگقرار می

ی مطالعه -1: به شرح ذیل است روش شامل هفت مرحله نیا ( است.1978«)32طرح کوالیزی» اساسبر  شرویپالگوی پدیدارشناسی در پژوهش 

در ارتباط با پدیده  باارزشهای و عبارت جمالتاستخراج  -2کنندگان؛های مهم شرکتها و یافتهی در تمامی توصیفسنجنکتهدقیق و 

تبدیل نظرات استنتاج شده به توصیفات  -5ها و استخراج مفاهیم مشترک؛ترتیب سازی توصیف -4؛شدهاستخراجی جمالت ابیمعنا -3؛موردمطالعه

اعتبار سازی پایانی. بر اساس این الگو ابتدا به توصیف برنامه درسی پنهان  -7؛مختصر وات کامل و جامع به توصیفات موجز تبدیل توصیف -6جامع؛

 شدهستفادهاکنندگان پیرامون موضوع از پرسشنامه باز پاسخ آوری توصیفات مشارکتو غفلت از آن در دوران کرونا پرداخته و سپس اقدام به جمع

 است.

ده  1400-1399در سال تحصیلی  زن و مرد مقطع ابتدایی اول و دوم شهرستان راور و کوهبنان معلماننفر از  دوازدهری این پژوهش، نمونه آما

. اندشدهانتخابها، داده 33تا رسیدن به اصل اشباع نظری گیری هدفمنداند که به روش نمونهراور بوده شهرستاننفر از والدین دانش آموزان در 

ل به شرکت و تمای معلمانهای نوشتاری و نقادی این دسته از مندی، کنشگری، تواناییدغدغهمعیار انتخاب این افراد، شناخت اولیه پژوهشگران از 

                                                           
25 - Qualitaive Approach 
26 - Lived experience 
27 - Flick, u. 
28 - Phenomenology 
29-  Ronald 
30-  King 
31- Shahadat Hossain Khan 
32-  Colaizzi 
33-  Theoretical saturation 
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 نفر از مدیران مدارس افرادی برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند که پس از 6هماهنگی  با در پژوهش از جانب معلمان و والدین بوده است.

 شرکت به عمل آوردند. لیتما ومندی نیز بنا به دغدغه نیوالد نفر انتخاب شدند. 18دوازده نفر از معلمان در بین  شدهانجامهای بررسی

اخالقی، در میان گذاشتن اهداف و اهمیت پژوهش، عدم اجبار در پاسخ به تمام  مالحظاتپس از شناسایی این افراد، پژوهشگران با رعایت  

ی که فایل صوتی ارسال کردند( و اطالع افراد) یصوت، محرمانگی و عدم افشای نظرات نسبت به سایر والدین، اطمینان از حذف فایل سؤاالت

ناظر به ابعادی از برنامه درسی پنهان را در اختیارشرکت کنندگان قرار داده  پاسخ بازهای گران پرسشنتایج پژوهش رعایت گردید. سپس پژوهش

 گرفت. قرار لیتحلو توصیفات مورد  کرده افتیدری صوتی تکمیلی را هالیفا بعضاًو  کنندگانشرکتهای شخصی د روز، یادداشتو پس از چن

 هایی نیز صورت گرفت.مصاحبه فایل صوتی صورتبهو برخی  بر این با برخی از معلمان حضوری عالوه

با هدایت دقیق جریان  35یریاعتمادپذی پژوهشگران و نیبازب خودبا روش  34تاییدپذیریهای ی پژوهش، از تکنیکهاافتهی اعتبارتأیید  منظوربه 

 شدهجاستخراها توسط محققین مضامین یافته لیوتحلهیتجزپس از  نیهمچن است. شدهاستفاده 36سو سازی پژوهشگرانآوری اطالعات و همجمع

 اطمینان حاصل شود.کنندگان ارسال شد تا از صحت معنایابی به برخی از شرکت

 

 یافته ها 

شناسایی  رموردنظ، همه توصیفات مستقل در قالب سطوح کنندگانشرکت ازمعلمان و والدین(، برای هریک )های هر گروه و تحلیل پاسخ بامطالعه

نظام آموزشی  -1ی گانهسطوح سه ها در ذیلهای مشابه، نظرات با یکدیگر ادغام شدند. درنهایت یافتههایی نیز با نظر به ایدهقسمت در شدند.

اطالع قرار گرفتند. مقوالت هر سطح در نظام آموزشی و فراگیران بی -3 اطالع وفراگیران آگاه و نظام آموزشی بی -2،اطالعیبآگاه و فراگیران 

د. روانی و اجتماعی تقسیم شدن محیطی،ذیل عوامل مؤثر برنامه درسی پنهان به مضامین: دینی و اخالقی، فرهنگی، اقتصادی، بدنی، زیست

شده و در سطح سوم مضامین گانه در سطح اول و دوم با توجه به مقوالت شواهد مربوطه بیان 7درنهایت با توجه به سطوح موردبررسی و مقوالت 

 شده است.مهم برنامه درسی پنهان بیان

 

 مقوله اول نظام آموزشی آگاه و فراگیران بدون اطالع -1

ا و ههای ناگفته یا ضمنی، رفتارها، رویهانتظارات پنهان در قالب ارزش تأثیرگذار در محیط مدرسه و کالس درس یک امر مهم است.درک عوامل 

برنامه درسی پنهان در مدارس آموزش  (.125، ص 2015آلسبای، ) شودهنجارهایی که در محیط آموزشی وجود داردتوسط عوامل مدرسه پدیدار می

                                                           
34- Credibility 
35 - Dependability 
36 - investigator triangulation 



 3، پیاپی 1400، بهار 3فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی، سال اول شماره 

     

ز  | 167 ا ت  ل ف اغ ن و ر ک ن  ا ر و د ر  د ن  ا ه ن پ ی  س ر د ه  م ا ن ر ب  

یافته را با اعمال کردارهای مشخص در محیط مدرسه متعادل های سازمانهای ضمنی تعارضات و بدبینیین برنامه قادر است فرضا شود.داده می

 ودشها و رفتارهایی است که خارج از سطح تعلیمات رسمی منتقل میها و دانشدهنده نگرشبرنامه درسی پنهان نشان (.28، ص 1971اَپل،) سازد

 (.37.2006جرالد)

ین چه را که در قالب محتوای از پیش تع معلمان هرآن کننده برنامه درسی پنهان هستند.خصوص معلمان منتقلفضای حاکم بر مدرسه به محیط و

زی ریمعلمان آگاهانه در طرح دهند.های گوناگون به دانش آموزان آموزش میروش شده قادر به بیان آن نباشند در قالب برنامه درسی پنهان به

دهند. با شیوع ویروس کرونا و تحت تأثیر قرار دادن ها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی را به دانش آموزان انتقال میآموزشی بسیاری از ارزش

های اجتماعی این بُعد از برنامه درسی پنهان دستخوش تحوالتی شده و تبدیل آموزش حضوری به آموزش مجازی از طریق شبکه مستقیم آموزش

 مورد مصاحبه اشاره کرد. معلمانهای زیر از زبان توان به نمونهکه می

   

 شواهد 1های سطح مقوله ردیف

های ها در نمازخانه و خواندن نماز به جماعت خیلی به آموزش: حضور بچه6کد شماره  - دینی و اخالقی 1

ضی از بعکرد ولی متأسفانه االن بااینکه چند ماه گذشته هنوز ما در کالس کمک می

 دانش آموزان کالس من نتوانستند خوب نماز خوندن رو یاد بگیرن.

ها صحبت کنه برای بچه کرد تا: بعضی روزا که مدرسه روحانی دعوت می3کد شماره  -

 پرسیدن.ها سؤاالت جالبی در خصوص مطالب دینی میبعد سر کالس واقعاً بچه

ی هم توی مدرسه بیکار نبوده : واال االن فهمیدیم معلم پرورشی خیل12شماره  کد -

اد بینیم یترین چیزا باید هی سروکله بزنیم آخرش هم میچون برای آموزش جزئی

 نگرفتند.

کردم اگه طوری سعی میرفتم و اینها می: موقع وضو گرفتن با بچه8کد شماره  -

 خطایی هست با الگو رفتن از من اون رو تصحیح کنند.

 

                                                           
37 - Jerald 
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صورت ها یاد بدم بهخواستم به بچهمواقع نکاتی رو که می : بیشتر11کد شماره  - فرهنگی 

 این ترها که واقعاًگفتم. ارزش و اهمیت نقش خانواده و احترام به بزرگغیرمستقیم می

 شد یاد داد.طوری میروزا کمرنگ شده رو فقط این

گفتم مشق امروز شما بوسیدن دست مادر و پدرتون ها می: گاهی به بچه4کد شماره  -

 کردم که حتماً انجام بدن.اکثراً میگفتن ما رومون نمیشه ولی من اصرار می ست.ه

: به نظرم خوندن سرود ملی اول صبح توی صبحگاه مدرسه احساس 1کد شماره  -

 کرد.ها رو نسبت به وطن و میهن خودشون قوی میبچه

 ها رو باهای کالسی فقط برای خوشی نبود ما بچه: برگزاری جشن6کد شماره  -

هایی مثل شب یلدا که توی مدرسه برگزار کردیم. جشنورسوم ایرانی آشنا میآداب

شد اصوالً در خوانی انجام میشد و اونا با دوستاشون بودن و سرود و شاهنامهمی

 افتاد.خانواده اتفاق نمی

 مفاهیم ریاضی( با خرید از بوفه)وکتاب : همیشه برای آموزش حساب5کد شماره  - اقتصادی 3

ها رو به خرید ببرند و حساب پول خواستم بچهکردیم یا از والدین میمدرسه شروع می

صورت روتین دارن همه چی رو یاد ها بهرو از اونا بخوان. االن جوری شده که بچه

 گیرند.می

توجیبی کنم پولفکر می توجیبی بدن.ها پولخواستم به بچه: از والدین می7کد شماره  -

 د.انداز کننگرفتند چطور خرج کند و پسوبی بود و دانش آموزان یاد میواقعاً چیز خ

آموزانش قلک گرفته : یادمه چند سال پیش یکی از همکاران برای دانش9کد شماره  -

انداز داشتن و ها در طول سال هرچند ناچیز پسبود و توی کالس گذاشته بود و بچه

 شون خرید کنند.ها رو داد تا با پول خودقبل نوروز معلم قلک

ها توی صبحگاه ورزش میکردن واقعاً اون روز خیلی : زمانی که بچه10کد شماره  - بدنی 4

 گرفتند.تر بودن و مطالب رو بهتر یاد میآماده

ها توی زنگ علوم و ورزش و... های بچهوجوشکردم جنب: سعی می3کد شماره  -

 بیشتر کنم تا روند رشد اونا بهتر باشه.
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دونستند که تفکیک زباله چی هست و توی ها حتی نمی: بعضی بچه2کد شماره  - محیطیزیست 5

ها رو یاد های مخصوص نان خشک و کاغذ و... اینکالس و مدرسه با گذاشتن سطل

 گرفتند.می

ها متوجه اهمیت کردم تا بچه: گاهی کالس رو توی هوای آزاد برگزار می2کد شماره  -

 محیط بشوند.وهوا و بهداشت آب

کردیم و از کاری میها توی حیاط مدرسه درختهای عید با بچه: نزدیک5کد شماره  -

 خواستم هر کدوم که براشون مقدور نهالی رو بیارند.ها میبچه

خواستم از ها میداد از بچهای رخ می: توی کالس و مدرسه که مشاجره11کد شماره  - روانی 6

 بردم.آوری اونا رو باال میخواهی کنند و تابهم معذرت

رانی افزایش ها رو با آوردنشون جلوی کالس و سخننفس بچه: اعتمادبه3کد شماره  -

 دادم.می

کردم نسبت به هم حسادت دارند رو در آموزانی که احساس می: دانش12کد شماره  -

 دادم تا همکاری و دوستی رو تجربه کنن.یک گروه قرار می

شد اونا کار ها باعث میها در کالس و انجام فعالیتبندی بچه: گروه2کد شماره  - اجتماعی 7

 گروهی رو یاد بگیرند.

های باالتر برای آموزش برخی دروس مثل : از دانش آموزان خوب سال3کد شماره  -

ها رو توی های بچهکردم و این زمینه دوستیقران و نقاشی به کالس دعوت می

 کرد.مدرسه مهیا می

دادم که بعضاً غیردرسی بود ولی باید با همکاری ها میهایی به بچه: پروژه4کد شماره  -

 دادند.هم انجام می

برخی قوانین و مقرراتی که ابتدای سال  موقع توی مدرسه و: حضور به6کد شماره  -

شد مراقب کردم باعث میتحصیلی توسط خود دانش آموزان برای کالس وضع می

 نتیجه کارشان باشند.
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(. دیوانساالری 2015آلسبای،)شوندای است که در مدرسه پدیدار میی برخی الگوهای رفتاری و حرفهسابقهامه درسی پنهان مروج و مجری بیبرن

محسوب « برنامه درسی پنهان»یک عنصر پراهمیت های مدیریت آن ها و نظامهای فشرده قوانین، مقررات، روشمدرسه غالباً همراه با مجموعه

توان عاملی تأثیرگذار در اجتماعی شدن بسیاری از عوامل فوق و مواردی از این قبیل را می (.451، ص 1380سیلور، الکساندر، لوئیس،)دشومی

ها را تحت کنترل درآورده و برای ها، تا حدودی آنمعلمان با شناسایی عوامل تأثیرگذار برنامه درسی پنهان در آموزش دانش آموزان تلقی کرد.

 کنند.ها استفاده مین به مقاصد آموزشی خود از آنرسید

 

تواند به کم کردن فاصله بین برنامه درسی پنهان و آشکار کمک کند. در صورت وجود چنین مشارکتی آموزان در آموزش میمشارکت دانش

در صورت آگاهی مدارس از تأثیر نوع برخورد همچنین  یادگیرندگان باعالقه و آگاهی برای یادگیری و میل به اهداف آموزشی تالش خواهند کرد.

ر در پس مدرسه باید عوامل موث های مطلوب تنظیم نمایند.ها و گرایشمنظور تقویت ارزشکنند تا رفتار خود را بهدر هنگام ارزشیابی، تالش می

 (.1385ملک، ) تر عمل کندها در طراحی و اجرای آموزش منطقیبرنامه درسی پنهان را شناسایی کند و با در نظر گرفتن آن

وپرورش دانش آموزان به برنامه درسی پنهان در توان گفت اغلب معلمان و عوامل مدرسه برای آموزشبا توجه به آنچه ذکر آن در باال گذشت می

حتوای اهداف اصلی که در متواند این باشد که بیشتر های معلمان میعلت این امر نیز با توجه به تحلیل گفته شوند.متوسل می 1سطح شماره 

ستند و ها نیبیشتر جنبه نظری و مفهومی دارد که دانش آموزان قادر به درک برخی از آن رغم تأکید سند تحول بنیادینشده علیدرسی بیان

ناگزیر این مقوالت ارزشی مهم  لذا معلمان کنند که ارزشی ورای اهداف آموزشی ندارد.ها را متونی خواندنی قلمداد میها تنها آنمتأسفانه خانواده

صورت حضوری بسیاری از این در دوران کرونا به دلیل عدم امکان آموزش به دادند.را در قالب برنامه درسی پنهان به دانش آموزان آموزش می

ی دانش آموزان شاهد خواهیم ها بعد در زندگی آموزشی و حتی خانوادگگیرد و قطعاً جای خالی چنین مقوالت مهمی را سالها صورت نمیآموزش

 بود.

 اطالعمقوله دوم فراگیران آگاه و نظام آموزشی بی -2

آموزان تأثیرات برنامه درسی پنهان را دریافته و مورداستفاده و یا نقد آموزان تأثیر دارد. دانشبرنامه درسی پنهان بدون قصد آگاهانه بر روی دانش

ذاشته و ها تأثیر گصورت مستقیم و غیرمستقیم در کلمات و رفتارها و حتی افکار آنه درسی پنهان به(. تأثیرات برنام2006جرالد،) دهندقرار می

حالی است که  شده و این درآموزان تحت تأثیر برنامه درسی پنهان واقعدر برخی از مواقع دانش (.125، 2015آلسبای،) شودبخشی از زندگی می

خی که دانش آموزان برتحقیقات حاکی از آن است که موفقیت مدرسه هنگامی اطالع هستند.برنامه بینظام آموزشی و معلمان از تأثیرات این 

سترش این کشف و گ یابد.ای بهبود میمالحظهکنند به نحو قابل های مرتبط با تکلیف آموزشگاهی را تدوین میهای متقابل فردی و مهارتکنش

  شود.آموز میها هدف کلی برنامه درسی پنهان دانشمهارت

های مربوط به طبیعت یک برنامه درسی پنهان مطلوب را از ساختار سازمانی یک موسسه تربیتی، از جو اجتماعی آن و از دانش آموزان سرنخ

ک موسسه ی ریزان برنامه درسی و همه معلمان الزم است که اثر نیرومند سازمان طرح آورند.دست می های متقابل معلم و شاگرد بهطبیعت واکنش
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واند تهای متقابل معلم و شاگرد را در مقدار و چگونگی یادگیری دانش آموزان شناسایی نمایند که این عوامل میتربیتی و ساختار اجتماعی و واکنش

 (.450، ص 1380سیلور، الکساندر، لوئیس،) بیانگر یک برنامه درسی غیر مدون باشد

صورت مجازی ی دوم در برنامه درسی و آموزش بهشیوع ویروس کرونا مطمح نظر قرار دادن مقوله با توجه به دوران کنونی و بحران ناشی از

ادگی در سآموزان بهاکنون دانشهای مجازی دارای اهمیت بسیاری است و همابعاد تأثیرات ناشی از استفاده از شبکه کند.ای پیدا میاهمیت ویژه

 معرض این تأثیرات هستند.

 آموزان صورت گرفته است.دانش والدینبرای بیان شواهد این سطح از برنامه درسی مصاحبه با 
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 شواهد 2های سطح مقوله ردیف

خونه نگذاشتم نقاشی که معلم ارسال موقع نمی: چون فرزندم نمازش را به7کد شماره  - دینی و اخالقی 1

 کرده بود رو بکشه.

 ره رغبتی برای نماز خوندن و قرآن خوندن نداره.که مدرسه نمی: از روزی 5کد شماره  -

های پرورشی دخترم رو بااینکه به سن : عدم حضور توی مساجد و فعالیت6کد شماره  -

 اعتنا کرده.تکلیف رسیده نسبت به اصول دینی بی

 و : وقتی به ویروس مبتال شد همش نگران این بود که کسی متوجه نشه3کد شماره  - فرهنگی 2

 سر کالس بره و تکالیف رو انجام بده.

ها رو مجبور شد بچههایی که توی مدرسه تشکیل می: بیشتر جشنواره6کد شماره  -

 شد.کرد از روز قبل درموردش تحقیق کنند و اطالعاتشون زیاد میمی

 وشده و آموزش رها در این شرایط خراب: وضعیت اقتصادی بعضی خانواده1کد شماره  - اقتصادی 3

 تحت تأثیر قرار داده.

 : بعضی توانایی خرید اینترنت را ندارد.4کد شماره  -

: بیکاری همسرم باعث شده اوضاعمون مثل قبل نباشه و نتونستیم گوشی 9کد شماره  -

 مجزا برای فرزندم تهیه کنیم.

 

 کالس هستم. : بچه من همش پای گوشی نشسته و میگه من سر5کد شماره  - محیطیبدنی و زیست 4

 کنم فرزندم چاق شده.: احساس می3کد شماره  -

: چشمای پسرم ضعیف شده بس توی گوشی نگاه کرد هفته قبل به 10کد شماره  -

شده  2ماه نمره چشمای پسرم  شد در این چندپزشکی رفتیم و اصالً باورم نمیچشم

 باشه.
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دستت و بشور یا حمام کن : با هر بار اومدن باباش از سرکار مدام میگه برو 8کد شماره  - روانی 5

 همه رو کالفه کرده.

داری : روزای اول از بس همه گفتن باید هی دست و بشوری و تمیز نگه1کد شماره   -

 و ما بهش فشار آوردیم حاال وسواسی شده.

 ها باز میشن و میرم پیش دوستام.: همش میپرسه کی مدرسه3کد شماره  -

 اع متشنجی توی خونه به وجود اومده.: همش با پدرش دعوا دارن و اوض9کد شماره  -

 اضطراب و استرس زیادی داره و همش میگه من هیچی بلد نیستم. -

: وقتی معلم علت تأخیر حضوری در فضای مجازی و ارسال تکلیف رو 10کد شماره  - اجتماعی 6

خواب هستن و والدین  10ها تا ساعت سؤال کرد گفتم خانم شما خبر ندارید بیشتر بچه

 زنند.اضری میبراشون ح

رفت ای به بازی با خواهر و برادرش نداره ولی قبالً که مدرسه می: عالقه2کد شماره  -

 بازی بودن.کرد و باهم همخیلی باهاشون بهتر رفتار می

کنه و به حرف ما گوش نمیده خیلی نسبت به قبل سرخود : بازی گوشی می8کد شماره   -

 کسی حساب نمیبره.شده و از هیچ

: گاهی اوقات مجبورم خودم تکالیف پسرم رو انجام بدم هرچی بهش 10ره کد شما -

 ده.میگم گوش نمی

 

هایی که پیام آموزان است.هایی ناخواسته از جانب کارکنان و معلمان و محیط مدرسه به دانشپیام برنامه درسی پنهان گاهی اوقات شامل

جو مدرسه اگرچه یک عامل نافذ در مدرسه است ولی کمتر از طریق اعمال آشکار  (.125، ص 2015آلسبای،) کنندها را درک میآموزان آندانش

ریزی آموزشی خود مجموعه کامل آموزان از فضای مدرسه الزم است معلمان در طرحبا شیوع ویروس کرونا و دوری دانش گردد.مشخص می

 فرهنگ موجود در مدرسه بین های مختلف حفظ کنند.موزان به صورتآفردی رابین خودشان و دانش شرایط غیررسمی و طبیعت ارتباطات میان

تواند در فرآیندهای اجتماعی شدن به کمک نظام آموزشی بیاید و متأسفانه جای خالی این عامل تأثیرگذار همساالن عاملی تأثیرگذار است که می

 شود.وضوح احساس میدر شرایط کنونی از زبان والدین به
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 اطالعوزشی و فراگیران بینظام آم -3

شود. این برنامه عناصر مختلفی ای است که در مدرسه پدیدار میی برخی الگوهای رفتاری و حرفهسابقهبرنامه درسی پنهان مروج و مجری بی

ان از مزیت حرکت به سمت عالوه بر این آگاهی از برنامه درسی پنه دهد.آموزان، جامعه، دانش، آگاهی و... را شکل میدارد که معلمان، دانش

  (.126همان، ص ) تر استای روشنآینده

ترین سطح نیز قلمداد کرد، نه فراگیران و نه نظام آموزشی و معلمان از توان آن را خطرناکدر سومین سطح از تأثیر برنامه درسی پنهان که می

ت وپرورش شود. در این قسمی آموزشبروز مشکالت بسیاری در عرصهعواقب برنامه درسی پنهان اطالعی ندارند. این سطح ممکن است منجر به 

صورت جامع نوعی باهم نگری صورت گیرد و از این طریق بتوانیم این عوامل از پژوهش سعی بر آن است تا با واکاوی سخنان معلمان و والدین به

 امل مؤثر را ارتقا بخشیم.بینی کرده و از بروز تأثیرات مخرب آن در آینده جلوگیری کرده و عورا پیش

   

 مضامین استخراجی 3های سطح مقوله ردیف

 کاهش سطح اعتقادات دانش آموزان نسبت به مناسک دینی . - دینی و اخالقی 1

 عدم گرایش در آینده به حضور در محافل دینی و عبادی -

 ها و بروز مشکالت شخصیتیاخالقیافزایش بی -

 شنوی از والدینعدم حرف - فرهنگی 2

 از میان رفتن احترام حاکم بر خانواده -

 های عاطفیمشاجره والدین و افزایش دعواها و طالق -

 آموزانعنوان عاملی تأثیرگذار در دانشعدم وجود اقتدار معلم به -

 های جنسیاخالقیاحتمال افزایش بی -

 افزایش اطالعات زودهنگام در خصوص مسائل جنسی و بلوغ زودرس -

 آموزانانشافزایش شک و سوءظن به د -

 های مهم و حوادث تاریخیفراموشی بسیاری از رسوم و تاریخ -
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افزایش مشاجرات والدین و فرزندان و احتمال جدایی زودهنگام در دوران نوجوانی از  -

 خانواده

 افزایش روحیه مقاومت و مخالف با دیگران -

 آموزانبرداری در برخی دانشافزایش فرمان -

 آموزانمسائل اقتصادی نسبت به سایر امور توسط دانشازحد به اهمیت بیش - اقتصادی 3

 احتمال افزایش انواع کارهای اجباری کودکان برای کسب درآمد کافی خانواده -

ی های قلبی و عروقازحد در سنین کودکی و نوجوانی و به دنبال آن بیماریچاقی بیش - محیطیبدنی و زیست 4

 و دیابت

 عواقب ناشی از آن های تنفسی در کودکان وبروز بیماری -

 ضعیف شدن چشمان دانش آموزان -

 های شدیدعصبانیت و پرخوری -

 های پوستیاحتمال بروز انواع بیماری -

 با گوشی و تبلت افزایش بازی کودکان -

 آموزاننفس در دانشعدم اعتماد و عزت - روانی 5

 استرس کاذب از عدم یادگیری و بروز اضطراب -

 رفتارهای ناهنجار اجتماعی و بزهکاری افزایش پرخاشگری و به دنبال آن -

 فرزندآموزان تکافزایش احساس تنهایی در دانش -

والدین خود را آموزگاران .)کمرنگ شدن روابط عاطفی میان والدین و فرزندان -

 دانند(فرزندانشان می

 افسردگی و مشکالت روانی -
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 افزایش خودکشی و خودزنی  -

 مندی از خودکاهش احساس رضایت -

 های پیاپیگیری و شکستی تصمیمعدم توانای -

 کاهش ارتباطات و تعامل با دوستان و خویشان - اجتماعی 6

 عدم یادگیری آداب معاشرت -

 های آیندهگیری و انزوا در نسلافزایش گوشه -

 آموزان پذیری دانشموکول کردن وظایف به والدین و عدم مسئولیت -

 کاریپنهانازحد بر فرزندان و احتمال های بیشنظارت -

 پرتیتوجهی و افزایش حواسبی -

 

 گیری نتیجه

در  ابد.یآموزان در کنار آموزش و پرداختن به برنامه درسی پنهان اهمیت میبا توجه به اهداف عالی نظام تعلیم و تربیت تأکید بر پرورش دانش

گردید و تأکید نظام آموزشی و مدارس بر برنامه درسی رسمی دوران فعلی با توجه به شیوع ویروس کرونا این بُعد از آموزش مورد غفلت واقع 

ای هتشدید یافت. پژوهش حاضر باهدف بررسی اهمیت برنامه درسی پنهان در دوره بحرانی شیوه ویروس کرونا در سطح کشور و با توجه به چالش

 ی برنامه درسی پنهان نشان داد، روندگانهن در قالب سطوح سهآمده از تجارب معلمان و والدیدستهای بهیافته غفلت از این برنامه انجام گردید.

آموزان در معرض آن قرار غفلت از برنامه درسی پنهان در مدرسه که دانش های مجازی بیشتر بر رویه آموزش برنامه رسمی استوار است.آموزش

محیطی، روانی و اجتماعی با توجه به فرهنگی، اقتصادی، بدنی، زیستاخالقی،  ی دینی وگانه 7های داشتند در سطوح اول و دوم در قالب مقوله

حاکی  هاهای منفی غفلت از برنامه درسی پنهان از زبان معلمان و والدین مشهود است. یافتهدر این دو سطح پیامد شواهد موردتوجه قرار گرفت.

 ان بود.آموزهای رشد و کمال دانشاز نقش مستقیم برنامه درسی پنهان در جنبه

کمرنگ  های این مقوله حاکی ازیافته شده است.کنندگان استخراجدر سطح سوم این رویه اما مضامین و عبارات از ورای بیانات و توصیفات شرکت

نهان را پهای های آموزشی این پیاماگر نظام باشد.در دوران شیوع کرونا ویروس می شدن برخی تأثیرات و پیامدهای مثبت برنامه درسی پنهان

جه ریزان و معلمان با توبنابراین الزم است برنامه درسی پنهان را تحت پوشش مجدد قرار دهد؛ تواند برنامهآشکار کند و تحت نظارت درآورد می
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رسمی وارد  رسیبه این مضامین و مفاهیم تعمق بیشتری را در امر تربیت و برنامه درسی پنهان داشته باشند و آن را چون جعبه سیاه در برنامه د

 کرده و مدنظر قرار دهند.

 

 پیشنهادات

برنامه »آموزان و والدین عمیقاٌ طبیعت و ویژگی وپرورش با شرکت دادن دانشریزان و کارکنان آموزشهای پژوهش الزم است برنامهمطابق یافته

 گیرند.های مجازی پیشرا در دوران کرونا جدی گرفته و آن را در قالب« درسی پنهان

های یادگیری جدیدی را با توجه به بحران کرونا های حیطه عاطفی فرصتهای کلی و زیر هدفدرسی الزم است در تعریف هدفریزان برنامهطرح

 درسی پنهان را تکمیل کند.درسی رسمی کنند که جای خالی برنامهوارد برنامه

ضای آموزان از طریق فتر است کارکنان مدرسه تعامل غیررسمی خود را با دانشدرسی پنهان است و بهی مهم از برنامهارتباطات انسانی یک جنبه

 مجازی و حتی حضوری با رعایت نکات بهداشتی حفظ کنند.
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