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مقاله تحقیقاتی

تاثیر آموزش الکترونیکی در برنامه درسی پنهان
سمیه مقصودی1، محبوبه ملکشاهی2

چكیده
اهداف: توسعه سریع و چشمگیر فناوری اطالعات و ارتباطات عرصه های مختلف صنعت، كشاورزی و خدمات را تحت 
تاثیر قرار داده است كه عرصه تعلیم و تربیت نیروی انسانی نیز از این تحوالت بی نصیب نمانده است. از این رو، امروزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات بخش جدایی ناپذیر و تلفیق شدة محیط كار و كالس است. هدف اصلی پژوهش حاضر، 
بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی در برنامه درسی پنهان می باشد. برنامه درسی پنهان از دید و مشاهده ی برنامه ریزان و 

دست اندركاران برنامه ریزی درسی آموزش عالی پنهان است و در فکر و عواطف و رفتار دانشجویان اثر می كند.
روش ها: این مقاله به روش شبه آزمایش و طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه كنترل و آزمایش انجام شده است. بدین 
منظور، تعداد 30 دانشجو رشته ی تکنولوژی آموزشی به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از دانشگاه عالمه 
طباطبایی دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری تحت عناوین 
گروه آزمایش و كنترل قرار گرفتند داده ها قبل و بعد از آموزش، از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. 
روایی پرسشنامه با استفاده از روش محتوایی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، برای اطمینان از پایایی پرسشنامه حاضر، 

از روش آلفای كرانباخ استفاده شد كه این مقدار )α=0/91( گزارش گردید.
یافته ها: نتایج حاصل از آزمون  تحلیل كواریانس در بررسی كاركردهای برنامه درسی پنهان در دو گروه كنترل و آزمایش 
نشان داد كه آموزش الکترونیکی بر كاركردهای پنهان برنامه درسی )پذیرش اجتماعی، آسیب پذیری، استرس و اعتماد به 
نفس دانشجویان( تاثیرگذار می باشد )p≤ 0/05( بنابراین یک رابطه معنادار بین آموزش الکترونیکی و مولفه های برنامه 

درسی پنهان وجود دارد.
نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش حاضر، حاكی از آن است كه آموزش الکترونیکی به دانشجویان توانسته است 
كاركردهای پنهان برنامه درسی آنان را متفاوت سازد در صورتی كه چنین تغییری در گروه گواه مشاهده نشد. مولفه های 

اعتماد به نفس و جامعه پذیری، استرس و آسیب پدیری تحت تاثیر برنامه درسی پنهان قرار دارند.
کلمات کلیدی آموزش الکترونیکی، برنامه درسی پنهان، دانشگاه عالمه طباطبائی

saidnn.sm@gmail.com   :كارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی. آدرس الکترونیکی 1ـ 
m_mahbubeh@yahoo.com   :كارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه عالمه طباطبایی. آدرس الکترونیکی 2ـ 

مقدمه
در گذر از قرن بیستم به قرن بیست و یکم، نظام های آموزش 

شده اند.  روبرو  چندگانه ای  چالش های  با  جهان  در  عالی 
همچنین كاربرد فناوری های همگرا مانند فناوری های زیستی، 
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ریزفناوری ها )نانو( فناوری های اطالعات و ارتباطات و نیز 
علوم شناختی باعث شده است كه انتظارات نظام های آموزشی 

به گونه ای فزاینده در روند جهانی شدن دگرگون شود )1(.
از این رو، امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات بخش جدایی 
ناپذیر و تلفیق شدة محیط كار و كالس است و شیوه های 
كسب وكار، برقراری ارتباط و یادگیری را تغییر داده است 
 ،(computer based instruction) 2(. آموزش مبتنی بر رایانه(
 ، (computer assisted instruction)آموزش به كمک رایانه
آموزش مبتنی بر وب (Web based instruction)، كار آموزی 
مبتنی بر وب (Web based training)، یادگیری مبتنی بر وب 
 ،(Online learning) یادگیری بر خط ،(Web based learning)

مفاهیم زیر  این  تمام    (Virtual learning)یادگیری مجازی
الکترونیکی  یادگیری  عنوان  تحت  بزرگتری  چتر  پوشش 
 ،(King)  قرار می گیرند )3(. از دیدگاه كینگ (E-learning)

یونگ (Young) دریور ریچارد و اسچاردر )انگلیس(
 ( Richard driver and oschardor)بین یادگیری الکترونیکی و 
آموزش الکترونیکی تفاوت وجود دارد و معتقدند كه یادگیری 
الکترونیکی وسیع تر از آموزش الکترونیکی است و آموزش 

الکترونیکی منوط به آموزش دهنده و فراگیر می باشد )5(.
تغییرات سریع فناوری و تحوالت بازار، نظام های آموزشی را 
با چالش فراهم آوردن فرصت های یادگیری در حال افزایش، 
بدون افزایش بودجه روبروست )6(. در ابتدایی ترین سطح، 
آموزش الکترونیکی زمانی اتفاق می افتد كه مدرس و فراگیر 
در محیط فیزیکی یکسان قرار نگرفته و جدا از یکدیگر باشند 
)7(. برخی بر این باورند كه آموزش الکترونیکی یعنی استفاده 
از رسانه های ارتباطی یا الکترونیکی برای انتقال آموزش در 
شرایطی كه معلم و یادگیرنده از نظر مکانی و زمانی از یکدیگر 
فاصله داشته باشند )8(. برخی دیگر اعتقاد دارند كه آموزش 
الکترونیکی یعنی گردآوری افراد و اغلب تصاویر ویدوئی آنها 
در یک فضای الکترونیکی مشخص با این هدف كه آنها بتوانند 
با یکدیگر در یادگیری كمک كنند )9(، وجه مشترک همه 

تعاریف ذكر شده این است كه بر استفاده از سیستم های آموزش 
الکترونیکی مثل كامپیوتر، اینترنت، نشریه های الکترونیکی و 
خبرنامه ها، سی دی های مجازی وغیره كه هدف آن كاستن از 
میزان ترددها، صرفه جویی در زمان، هزینه و همچنین یادگیری 
بهتر، سریع تر و آسان تر است، تاكید دارد )3(. پیش بینی شده 
است كه بازار یادگیری الکترونیکی تا سال 2015 بالغ بر مبلغ 
69 میلیارد دالر برسد )10(. آموزش الکترونیکی در آموزش 
عالی ایران قابل مالحظه است؛ بطوری كه توسعه آموزش 
الکترونیکی به عنوان یک ضرورت و شرط اصلی برای تحقق 
هدف برنامه چهارم توسعه كشور، تلقی شده است )11(. زیرا 
به كارگیری فناوری ها در امر آموزش، موجب انعطاف پذیری، 
جذابیت شده و آن را از محدودیت زمانی و مکانی خارج 
نموده و زمینه را برای تحصیل افراد معلول، كارمند فراهم 

می سازد )12(.
اكثر كشورها به علت افزایش روزافزون جمعیت با كمبود كادر 
آموزشی متخصص و نیاز به ارتباط چهره به چهره بین معلم 
و شاگرد، نیاز به افزایش فضای آموزشی و ظرفیت پذیرش 
محدود نظام های آموزش حضوری امکان ارائه آموزش همگانی 
را با استفاده از نظام آموزش حضوری ندارند.بنابراین یکی از 
راه های امکان ارائه آموزش همگانی استفاده از نظام آموزش 

الکترونیکی می باشد )13(.
رشد كمی بدون توجه به كیفیت آن مانع اثربخش و كارآمدی این 
نوع از آموزش ها در توسعه پایدار می گردد. آموزش الکترونیکی 
فرصتی جدید در زمینه آموزش و یادگیری می باشد كه امروزه 
اكثر نظام های آموزشی به منظور پیشبرد اهداف خود و دستیابی 
به كارایی و اثربخش بیشتر آن را به خدمت گرفته اند )14( 
و پاسخگوی مناسبی برای افزایش حجم متقاضیان ورود به 
نظام های آموزشی با توجه به تنگناهای موجود، پویا بودن علم، 
رشد انفجاری دانش و جهانی شدن است )15( هدف اصلی 
آن عرضه و كاربرد منابع آموزشی و روش-های تدریس در 
عین یکپارچگی آنها برای تحقق یادگیری موثر یادگیرنده است.
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بررسی ها نشان می دهد كه كمتر پژوهشی به كاركردهای پنهان 
به كارگیری آموزش الکترونیکی توجه كرده است. از این رو؛ 
با توجه به اندک بودن تحقیقات، در این مقاله سعی بر این 
است كه به مشخص كردن كاركردهای پنهان برنامه های درسی 
مبتنی بر آموزش الکترونیکی بپردازیم و دغدغه ها و نگرانی های 
مسئولین در ارتباط با كاركردهای پنهان برنامه های درسی مبتنی 

بر آموزش الکترونیکی را مشخص نماییم.

روشپژوهش
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش 
الکترونیکی در برنامه ریزی درسی پنهان بود، از روش تحقیق 
شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل 
از روش  مناسب،  آماری  نمونه  انتخاب  برای  استفاده شد. 
نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. بدین ترتیب 
كه در ابتدا از میان كل دانشکده های دانشگاه عالمه طباطبائی، 
ابتدا دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی به عنوان نمونه 
بطور  بین رشته های مختلف  از  انتخاب شد. سپس  آماری 
تصادفی رشته تکنولوژی آموزشی انتخاب شد. در ادامه در 
بین ورودی های مختلف، ورودی 94 انتخاب شدند و سرانجام 
تمامی افراد كالس به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند 
و به صورت كامال تصادفی در دو گروه 15 نفری در قالب 
گروه آزمایش و گروه كنترل جای گرفتند. پرسشنامه محقق 
ساخته قبل و بعد از اجرای پژوهش بر آزمودنی ها اجرا گشت 
كه فاصله ی بین اجرای دو پرسشنامه فاصله  زمانی بین دو ترم 
كه 6 ماه است اجرا شد. در این پژوهش از پرسشنامه محقق 
ساخته برنامه درسی پنهان استفاده شد كه این پرسشنامه دارای 
دو بخش )بخش متغیرهای جمعیت-شناختی تحقیق و بخش 
سئواالت پژوهشی( بود و بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت 
تنظیم شده است. پرسشنامه برنامه درسی پنهان: این پرسشنامه 
دارای 19سوال و 4مولفه )پذیرش اجتماعی، آسیب پذیری، 
استرس و اعتماد به نفس( است. مولفه ی اول دارای4 سوال، 

مولفه ی دوم دارای 5 سوال، مولفه ی سوم 5 سوال و مولفه ی 
چهارم، 5 سوال دارد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی 
محتوایی مورد بررسی قرار گرفت. بدین معنی كه محتوای 
پرسشنامه آنچه را كه باید بسنجد ارزیابی می نماید و گویه ها با 
هم در ارتباط معنای هستند. همچنین، برای اطمینان از پایایی 
پرسشنامه حاضر، از روش آلفای كرانباخ استفاده شد كه با 

مقدار )α=0/91( تایید گردید.

یافتهها
در جدول یک توزیع فراوانی تعداد دانشجویان ارائه شده است.
با توجه به جدول )2( از آنجایی كه تفاوت اندكی بین نما، 
میانه و میانگین وجود دارد و همچنین میزان ضرایب كجی 
و كشیدگی كمتر از 1 می باشد، مفروضه نرمال بودن توزیع 
طبیعی برقرار بوده است. همچنین برای اطمینان از همگن 
بودن گروه ها از آزمون t مستقل برای هر یک از مولفه های 
برنامه درسی پنهان استفاده شده است كه نتایج در جدول )3( 

گزارش شده است.  
با توجه به جدول )3( و با تأكید بر میزان مقادیر t به دست آمده، 
 α=0/05 می توان مطرح نمود كه تفاوت معنی داری در سطح
بین میانگین های نمونه های تحقیق در مؤلفه های برنامه درسی 
پنهان بین دو گروه كنترل و آزمایش وجود ندارد و میانگین  دو 
گروه كنترل و آزمایش همگن می باشد. از این رو، با توجه به 
نرمال بودن شکل توزیع و همگن بودن گروه ها، جهت بررسی 
فرضیه های تحقیق ازآزمون تحلیل كواریانس استفاده شده كه 

  جنسيت  ميانگين سني  دانشجويان  شاخص آماري

  27  15  گروه گواه
  نفر مذكر7
  نفر مونث8

  27  15  گروه شاهد
  نفر مونث6
  نفر مذكر9

  30  27  30  جمع كل
 

جدول 1- داده های جمعیت شناختی
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نتایج در جدول ذیل گزارش شده است. 
فرضیه اول: بین آموزش الکترونیکی و کارکردهای پنهان 

برنامه درسی رابطه وجود دارد.
 p-value همان طور كه در جدول )4( مشاهده می شود. مقدار

كمتر از 0/05 می باشد )p≤ 0/05)، بنابراین یک رابطه معنادار 
بین آموزش الکترونیکی و مولفه های برنامه درسی پنهان وجود 
دارد. همچنین مقدار R Square گزارش شده بیانگر این مطلب 
است كه درصد قابل توجهی از تغییرات برنامه درسی پنهان، 

  هاي برنامهمولفه
  مرحله  گروه  درسي تحصيل

  هايشاخص
  گرايش مركزي

  هايشاخص
  پراكندگي

  هايشاخص
  توزيع

  ضريب كشيدگي  ضريب كجي  خطاي معيار  انحراف معيار  واريانس  دامنة تغييرات  ميانگين  ميانه  نما

 پذيرش اجتماعي
  كنترل

  33/0  - 34/0  54/1  99/5  98/35  20  13/93  95 98 آزمونپيش
  - 86/0  - 06/0  53/2  83/9  63/96  24  93/86  87 98  آزمونپس

 آزمايش
  - 38/0  - 68/0  36/0  27/5  83/27  13  86/92  95 85 آزمونپيش
  - 77/0  - 19/0  33/0  29/1  66/1  3  66/96  97 98  آزمونپس

  آسيب پذيري
  كنترل

  - 12/0  85/0  24/1  81/4  14/23  13  89  86 85 آزمونپيش
  -54/0  51/0  33/1  15/5  55/26  14  86/88  86 85  آزمونپس

 آزمايش
  - 76/0  22/0  46/1  67/5  20/32  16  93/89  87 87 آزمونپيش
  23/0  -59/0  09/1  25/4  06/18  14  93/93  96 96  آزمونپس

  استرس
  كنترل

  -50/0  25/0  70/1  61/6  74/43  23  20/86  85 85 آزمونپيش
  31/0  29/0  59/1  18/6  25/38  23  40/87  86 85  آزمونپس

 آزمايش
  - 22/0  - 44/0  67/1  47/6  88/41  23  20/89  87 85 آزمونپيش
  58/0  - 34/0  89/0  47/3  06/12  14 73/95  96 98  آزمونپس

  اعتماد به نفس
  كنترل

  - 17/0  - 28/0  64/1  38/6  80/40  23  33/90  89 85 آزمونپيش
  - 46/0  67/0  43/1  55/5  83/30  14  46/89  87 85  آزمونپس

 آزمايش
  - 04/0  - 04/0  36/1  30/5  09/28  13  33/91  94 86 آزمونپيش
  08/0  -45/0  77/0  99/2  97/8  12  40/96  98 98  آزمونپس

 

جدول 2- آماره های توصیفی مولفه های برنامه درسی پنهان در دو گروه آزمایش و کنترل

  داريمعني سطح درجه آزادي  t ميزان  انحراف معيار  ميانگين  سطوح  خرده مقياس

 اجتماعي پذيرش
  99/5  13/93  كنترل

12/0  28  898/0  
  27/5  86/92  آزمايش

  آسيب پذيري
  81/4  89  كنترل

48/0  28  631/0  
  67/5  93/89  آزمايش

  استرس
  61/6  20/86  كنترل

25/1  28  220/0  
  47/6  20/89  آزمايش

  اعتماد به نفس
  38/6  33/90  كنترل

46/0  28  644/0  
  30/5  33/91  آزمايش

 

جدول 3- نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه مؤلفه های برنامه درسی پنهان
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تحت تاثیر آموزش الکترونیکی قرار دارد و مثبت بودن R نشان 
دهنده رابطه مثبت و هم جهت دو متغیر می باشد.

فرضیه دوم پژوهش: آموزش الکترونیکی بر کارکردهای 
برنامه درسی پنهان موثر است.

به منظور بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی بر مولفه های برنامه 
درسی پنهان )پذیرش اجتماعی، آسیب پذیری، استرس و اعتماد 

به نفس( از آزمون تحلیل كواریانس استفاده شد.

توجه به جدول 5 و با تأكید بر میزان مقادیر F بدست آمده، 
مطرح می شود كه ارتباط معنی داری بین مولفه های برنامه درسی 
پنهان و متغیر همپراش )پیش آزمون(، در سطح α=0/01 وجود 
ندارد. همچنین مقدار F در منبع تغییرات آموزش الکترونیکی 
در سطح α=0/01 معنی دار است. بنابراین می توان گفت كه 
 آموزش الکترونیکی بر كاركردهای پنهان برنامه درسی مؤثر

می باشد.

 

 R  2R  sig  متغير مالك  متغيرهاي پيش بين

 آموزش الكترونيكي

 001/0 313/0 559/0  پذيرش اجتماعي

 001/0 284/0 533/0 آسيب پذيري

 001/0 257/0 507/0 استرس

 001/0  36/0 6/0 اعتماد به نفس

  001/0  446/0  668/0 برنامه درسي پنهان

جدول 4- جدول همبستگی بین آموزش الکترونیکی و کارکردهای برنامه درسی پنهان

 

  متغير مالك
  منبع

  تغييرات
  مجموع
  مجذورات

df  
  ميانگين
  مجذورات

F  sig  اثر شدت  

  اجتماعي پذيرش
 

  265/0  29/1  62/28  1  62/28  آزمونپيش

23/0  
  009/0  04/8  64/177  1  64/177  گروه
  -  -  07/22  27  04/596  خطا
  -  -  -  30  251436  كل

  آسيب پذيري

  017/0  49/6  55/136  1  55/136  آزمونپيش

40/0  
  001/0  08/18  53/380  1  53/380  گروه
  -  -  03/21  27  97/567  خطا
  -  -  -  30  252759  كل

  استرس

  095/0  99/2  63/55  1  63/55  آزمونپيش

40/0  
  001/0  94/17  39/333  1  39/333  گروه
  -  -  58/18  27  69/501  خطا
  -  -  -  30  260016  كل

  اعتماد به نفس

  184/0  85/1  68/88  1  68/88  آزمونپيش

36/0  
  001/0  14/15  42/722  1  42/722  گروه
  -  -  68/47  27  59/1287  خطا
  -  -  -  30  254904  كل

جدول 5- تحلیل کواریانس تاثیر آموزش الکترونیکی بر مولفه های برنامه درسی پنهان پس از کنترل پیش آزمون
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بحثونتیجهگیری
یافته های حاصل از پژوهش حاضر، حاكی از آن است كه 
آموزش الکترونیکی به دانشجویان توانسته است كاركردهای 
پنهان برنامه درسی آنان را متفاوت سازد در صورتی كه چنین 
تغییری در گروه گواه مشاهده نشد. از این رو، فرضیه تحقیق مبنی 
بر اینکه آموزش الکترونیکی بر برنامه درسی پنهان تاثیرگذار 
می باشد و چهار مولفه پذیرش اجتماعی، آسیب پذیری، استرس 
و اعتماد به نفس دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهد مورد 
تایید و تصدیق قرار گرفته و با تحقیقات بیانفر و همکاران 
)1390(؛ فالح )1385(؛ قادری )1391(؛ ناصرزاده )1389(؛ 
 ،Muontegray2001( ؛ اسمیت و مونتگری)نوروزی )1388
اسپانیا(؛ آهوال )Ahola( )2000، آمریکا( و پژوهش كاروالو 
)CAR Vallo( )1995( هماهنگ و همسو می باشد. آنچه مشهود 
است نرخ رشد ثبت نام كنندگان دوره های آموزش الکترونیکی 
نیز در سال های اخیر قابل توجه می باشد.بر طبق آمارهای منتشر 
شده بیش از 4/6 میلیون یادگیرنده تا سال 2008 در این دوره ها 
شركت كرده اند كه نسبت به سال قبل از آن رشدی در حدود 
16/9 درصد داشته است )2(. لذا برای تغییر و تحول نظام 
آموزشی استفاده از فناوری ها و آموزش های الکترونیکی چه 
به صورت كامل یا مکمل آموزش سنتی یک امر اجتناب ناپذیر 
است و همگامی با تعلیم و تربیت پیشرو مستلزم هوشمند كردن 
نظام آموزشی از طریق یادگیری الکترونیکی و آموزش های 
مجازی است. آنچه الزم است مد نظر قرار گیرد این است كه 

تقلید كوركورانه در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 
)فاوا( رهگشای پاسخگویی به نیازهای آموزشی قرن 21 در 
نظام آموزش و پرورش ایران نخواهد بود بلکه می بایست این 
فناوری ها بومی سازی شده و از صافی فلسفه حاكم بر آموزش 
و پرورش، ارزش های حاكم بر كشور و روان شناسی تربیتی 
گذر كرده و در نهایت مورد استفاده قرار گیرد. عالوه بر این، 
آموزش الکترونیکی را نمی توان به عنوان چارچوبی جادویی 
تصور كرد كه بصورت خودكار، محیط آموزشی غنی و ایده 
آل را تضمین كند )راسل، 1999( با وجود اینکه سالیانه بودجه 
میلیاردی به بخش آموزش الکترونیکی اختصاص می یابد و 
آموزش الکترونیکی به عنوان یک ضرورت در برنامه چهارم 
توسعه قلمداد شده، هنوز نتوانسته جایگزین مناسبی برای 
آموزش های حضوری شود كه این امر مستلزم تحقیقات و 
پژوهش های بیشتری است. با توجه به محدودیت زمان و ناتوانی 
در تسلط كامل بر دو گروه گواه و آزمایش و محدودیت مکانی 
پیشنهاد می گردد در سایر پژوهشهای مشابه محققان تالش 
خود را در پیدا كردن راهی برای تسلط كامل و اجرای مناسب 
آزمایش ارائه نمایند و زمان بیشتری را برای انجام مطالعه بر 
گروه ها بگذارند و از روشهای غیر از پرسشنامه برای دستیابی 
به نتایج بهتر استفاده گردد كه همه ی این امور در سایه ی جلب 
توجه مسئولین امر در رابطه با ارزش تحقیق و دانشجویان 
حاضر در آزمایش می باشد. امید است شرایط برای محققان 
دیگر برای پیش بینی فعالیت های آموزشی آینده فراهم گردد.
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The Impact of E-Learning in the Hidden Curriculum
Maghsoudi S1, Malekshahi M2

Abstract

Background: Today the information and communication technology is the integral part of the work place 

and the classroom. The main aim of this survey is to examine the impact of e-learning in the hidden curriculum. 

Hidden Curriculum is masked for education Planners but its influences on thought,emotion and behaviours 

of students. 

Method: This article is a quasi-experimental, pretest-posttest control group and the test was conducted 

on a total of 30 students of educational technology, multi-stage cluster sampling from Allameh Tabatabai 

university. The Faculty of psychology and educational sciences were selected and randomly divided into 

two groups of 15 persons as experimental and control groups. Data were collected through a self-made 

questionnaire of wich validity was assessed using content as well, to ensure reliability, the cronbachs alpha 

was used and this amount (α=0.091) were reported. Data Were Analyzed before and after training.

Results: The results of analysis of covariance in the functions of hidden curriculum in both control and 

experimental groups showed that Electronic-learning affects the hidden functions of the of the curriculum 

(social acceptance, vulnerability, stress and self-confidence). There was a relationship between Electronic-

learning and curriculum hidden components.

Conclusion: Findings of this survey says that the e-learning can improvet he hidden funcations of 

curriculum including social acceptance, vulnerability, stress and self-confidence.

Keywords: E-learning, Hidden curriculum, Allameh Tababatabai university
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