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برنامه درسي پنهان و نقش آن در آموزش عالي
دكتر مژگان محمدي مهر1

چكيده
س��ابقه و هدف: برنامه درس��ي به عنوان يك راهنما جهت انجام فعاليت هاي فرآيند آموزش تدوين مي ش��ود و به صورت 
رس��مي در كتاب ها و س��اير رس��انه ها و در مراكز آموزش رس��مي از پيش دبس��تاني تا دوره هاي آموزش عالي اجرا ش��ده و 
مورد ارزش��يابي قرار مي گيرند. در اين ميان تجاربي وجود دارد كه در تدوين برنامه درس��ي به آن ها توجه نمي ش��ود، اما 
دانشجويان در طي فرآيند آموزش و يادگيري، آن ها را ياد گرفته و تجربه مي كنند، به اين دسته از يادگيري ها برنامه درسي 
پنهان مي گويند. لذا هدف اين مقاله سعي در شناخت و معرفي برنامه درسي پنهان در نظام آموزش عالي و داليل ضرورت 

و اهميت توجه به برنامه درسي پنهان است.
مواد و روش ها: روش مرور مقاالت و مطالعه كتابخانه اي با كمك كلمات كليدي انجام شد.

يافته ها: برنامه هاي درسي هدف هاي آموزشي مدون و آشكار دارد، عوامل ديگري كه جزء برنامه درسي نيست و از ديد و 
مشاهده برنامه ريزان و دست اندركاران نظام آموزش عالي پنهان است وجود دارد كه بر فكر وعواطف و رفتار دانشجويان 

اثر مي كند و در اغلب موارد مؤثرتر از برنامه درسي رسمي عمل مي كنند
بحث و نتيجه گيري: آنچه طراحان و برنامه ريزان درسي در نظام آموزش عالي براي رشد و تربيت دانشجويان طراحي و 

برنامه ريزي مي كنند، برنامه درسي رسمي است و به جنبه هاي برنامه درسي پنهان توجه نمي گردد.
كلمات كليدي: برنامه درسي، برنامه درسي پنهان، آموزش عالي

عضو هيئت علمي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ارتش  �1
Mojganmehr20@yahoo.com :آدرس الكترونيك  

مقدمه
پوزنر )1995( در كتاب تجزيه و تحليل برنامه درس��ي براي 
توضيح و تش��ريح بهتر برنامه ي درس��ي، پنج نوع برنامه درسي 

را معرفي مي كند. كه عبارتند از:
1 - برنامه ي درسي رسمي و صريح: از اين برنامه ي درسي 
به عنوان برنامه ي درسي مكتوب يا مستندي نام مي برند كه 
در آن چارت ها، فهرست رئوس مطالب، راهنماي برنامه ي 

درسي و فهرست هدف ها به دقت معرفي شده باشد.

2 - برنامه ي  درسي عقيم: هرگاه نظام برنامه ريزي درسي برخي 
از مفاهيم و مسائل را عماًل در برنامه هاي درسي نگنجاند و 
يا مطالب گنجانيده شده در برنامه هاي درسي يا كتاب هاي 
درس��ي با س��ن عقلي دانشجويان متناسب و براي آنها قابل 
فهم نباشد، برنامه ي درسي را برنامه ي درسي عقيم مي نامند.
3 - برنامه ي درس��ي پنهان: پيام هاي عمده ي برنامه ي درس��ي 
پنهان وجود دل مشغولي هاي عمده در خصوص جنسيت، 
طبق��ه، ن��ژاد، قدرت و دانش محيط هاي آموزش��ي اس��ت. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                               1 / 6

http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-56-fa.html


سال اول، پیش شماره 2، ويژه نامه آغاز سال تحصیلی 92-1391 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش 6

مفاهيم برنامه ي درس��ي پنهان )مس��تتر( از جمله مفاهيم 
بسيار ارزشمند و راه گشا در تفكر و عمل برنامه ريزي درسي 
است. برنامه ي درسي پنهان به تدريس متن غيررسمي و غير 
ملموس نظام ارزش ها، هنجارها و طرز برداشتها و جنبه هاي 
غيرآكادميك مراكز آموزش عالي و جنبه هاي غيررس��مي 
مراكز آموزش عالي كه متأثر از كل نظام تربيتي به فلس��فة 
حاكم، س��اخت و بافت كلي جامعه باش��د، اطالق مي شود. 
به عبارت ديگر برنامه ي درسي پنهان اجماالً به مجموعه اي 
از يادگيري ه��ا در نظ��ام آموزش عالي اطالق مي ش��ود كه 
در بس��تر فرهنگ حاكم بر محيط آموزش��ي )دانش��گاه ها و 
مؤسس��ات آم��وزش عالي( و ب��دون آگاهي اعضاي هيأت 

علمي و دانشجويان براي دانشجويان حاصل مي شود.
4 - برنامه ي درسي اجرايي يا عملياتي: شامل آن چيزي است 
كه عماًل توسط استاد تدريس مي شود و نيز دربرگيرنده اين 

امر است كه چگونه به فراگيران منتقل مي گردد.
برنامه ي درسي فوق برنامه: شامل كليه تجربيات برنامه ريزي 
شده اي است كه از حيطه ي موضوعات درسي خارج است. اين 
نوع برنامه ي درس��ي با عنايت به ماهيت داوطلبانه و پاس��خگو 
بودن آن در قبال عاليق و رغبت هاي فراگيران در نقطه مقابل 

برنامه ي درسي رسمي قرار مي گيرد )1(.

مفهوموتعريفبرنامهدرسيپنهان
فيليپ جكس��ون، در س��ال 1960 واژه ي برنامه ي درسي پنهان 
را رس��مًا وارد ادبيات برنامه ريزي درس��ي كرد. ژيرو )1983( 
نظريه پرداز مشهور برنامه ي درسي پنهان در مقدمه كتاب خود 
تح��ت عن��وان كتاب برنامه ي درس��ي پنه��ان و تربيت اخالقي 
ش��كل گيري اصطالح علمي برنامه  درس��ي پنهان را همزمان با 
انتش��ار كتاب فيليپ جكس��ون تحت عنوان زندگي در كالس 
درس مي داند )2(. تاكنون صاحبنظران و انديشمندان حوزه ي 
مطالعات برنامه ي درسي، تعاريف مختلفي از برنامه ي درسي 
پنهان ارائه داده اند. در اينجا برخي از اين تعاريف اشاره مي شود:

آيزنر )1994( برنامه ي درسي پنهان را مجموعه اي از يادگيري ها 
در نظام آموزش��ي مي داند كه در بس��تر فرهنگ حاكم بر محيط 
آموزش��ي و بدون آگاهي اعضاي هيأت علمي و دانش��جويان 

براي دانشجويان حاصل مي شود )3(.
رابي آسبوركس )2000( برنامه ي درسي پنهان را چنين تعريف 
كرده اس��ت برنامه ي درس��ي پنهان متش��كل از پيام هاي ضمني 
جو اجتماعي مراكز آموزشي است كه نوشته نشده است ولي 
توسط همه احساس مي شود. برنامه ي درسي پنهان بدنة دانشي 
است كه دانشجويان را به سهولت از طريق بودن هر روزه در 

محيط دانشگاه، هضم مي كند )4(.
بلوم )1981( برنامه ي درسي را شامل برنامه ي درسي آشكار و 
پنهان مي داند به اعتقاد او برنامه ي درسي آشكار، شامل مقاصد، 
اهداف، قوانين و مقررات مكتوب دانش��گاه و مراكز آموزش 
عال��ي اس��ت. در مقابل برنامه ي درس��ي پنه��ان را غيرمدون و 
تعريف نشده مي داند. او مي گويد برنامه ي درسي پنهان در نظام 
آموزش��ي در زندگي روزمره و تعامل در محيط هاي يادگيري 
ش��كل مي گيرد. از نظر بلوم برنامه ي درس��ي، هم فرايند اس��ت 
و هم نتيجه، هم پنهان اس��ت و هم آش��كار، هم ذاتي اس��ت و 

هم رفتاري )5(.
مي ت��وان گف��ت برنامه ي درس��ي پنهان، جزء برنامه ي درس��ي 
رسمي نيست و از ديد و مشاهدة برنامه ريزان و دست اندركاران 
برنامه ريزي درسي آموزش عالي پنهان است و در فكر و عواطف 
و رفت��ار دانش��جويان اث��ر مي كند و در اغل��ب موارد مؤثرتر از 
برنامه ي درسي پيش بيني شده عمل مي نمايند. قوانين و مقررات 
دانش��گاه، جو دانش��گاه، رابطه و تعامل اعضاي هيأت علمي و 
دانشجويان از اهم اين عوامل هستند. از تأثير اين عوامل تفكر، 
نگرش ها و گرايش هايي در دانشجويان شكل مي گيرند كه در 
ادبيات برنامه ي درس��ي، اين تأثيرات را برنامه ي درس��ي پنهان 
تلقي مي نمايند.برنامه ي درس��ي پنهان ش��امل تدريس ضمني، 
غيررسمي و غيرملموس نظام ارزش ها، هنجارها، طرز تلقي ها 
و جنبه هاي غير ملموس دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي است 
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كه متأثير از كل نظام تربيتي و بافت كل جامعه است )6(.
آهوال (Ahola) در س��ال 2002 در مطالعه ي پژوهش��ي كه بر 
روي برنامه ي درسي پنهان در نظام آموزش عالي در دانشگاه 
تاركاي فنالند انجام داد، پيرامون برنامه ي درسي پنهان در نظام 
آموزش عالي به ارائه چارچوبي مفهومي پرداخته كه عبارت از: 
يادگرفتن يادگيري، يادگرفتن حرفه، يادگيري براي متخصص 

شدن، يادگيري قواعد بازي دانشگاهي )7(.
نظريه پ��ردازان، اهمي��ت توج��ه ب��ه برنامه ي درس��ي پنهان در 
نظ��ام آم��وزش عال��ي را م��ورد تأكيد قرار داده و ضمن انتقاد به 
نظريه پردازان انتقادي كه توجهش��ان به برنامه ي درس��ي پنهان 
را تنها معطوف به تعليم و تربيت همگاني نموده اند، عرصه ي 
آموزش عالي را صحنه اي براي مطالعه مهارت آموزي، پرورش، 

اجتماعي شدن و تغييرات اجتماعي دانسته اند )8(.
براس��اس تعاريف فوق مي توان اين اس��تنباط را كرد كه همه ي 
تعاريف از نظر مفهومي به طور مستقيم يا غير مستقيم، مفهوم 
برنامه ي درسي پنهان را در مقابل مفهوم برنامه ي درسي رسمي 
يا آش��كار قرار داده اند. همچنين برنامه هاي درس��ي پنهان را 
يادگيري چيزهايي غير از اهداف رسمي و صريح نظام آموزشي 
مي دانند كه براي دانشجويان در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي 
حاصل مي ش��ود. پورتلي (Portelli) )1993( مفاهيم برنامه ي 
درس��ي پنهان را براس��اس مطالعات انجام ش��ده در چهار دسته 

تقسيم بندي مي كند.
برنام��ه ي درس��ي پنه��ان به عنوان انتظارات غيررس��مي يا   -

پيامهاي غيرصريح اما مورد انتظار
برنامه ي درسي پنهان به عنوان پيام ها يا نتايج قصد شده ي   -

يادگيري
برنامه ي درس��ي پنهان به عنوان پيام هاي غيرصريح ناش��ي   -

از ساختار آموزشي
برنامه ي درسي پنهان به عنوان آنچه كه دانشجو خلق مي كند   -

.)9(
كول بي (Coulby) )2000( بيان داشته افراد فكر مي كنند آنچه 

كه در مدارس و دانش��گاه ها ياد گرفته اند، درس��ت، ارزش��مند 
و تمامًا س��ودمند اس��ت و كس��اني كه تحصيالت خود را سپري 
مي نمايند اين احساس را براي خود نگه مي دارند آنچه كه ياد 

گرفته اند، همان چيزي است كه مي بايست ياد بگيرند )10(.
اكر(Acker) ، به تعامل عملكرد استادان راهنماي پايان نامه هاي 
تحصيلي با برنامه ي درسي پنهان اشاره نموده و ميزان پاسخدهي 
به انتظارات دانش��جو و س��رعت پيش��رفت در گام هاي مرحله 
بندي شده، انعطاف و تحمل در نگارش، ساختاردهي فصول 
و شكل دهي سبك نگارش، سهولت بخشي به انتشار يافته ها 
و رعاي��ت اص��ول اخالق��ي حاكم در پژوهش براي انتش��ار نام 
استاد راهنما را از جمله مواردي مي داند كه توسط دانشجوي 

هر رشته اي فراگرفته مي شود )11(.

رابطهتدريسبابرنامهيدرسيپنهان
برنامه ي درس��ي پنهان بعد غيرقابل پيش بيني يادگيري اس��ت. 
اس��تادان به طور همدل در طراحي آموزش��ي به عوامل آش��كار 
موارد در تدريس توجه مي كنند و از عوامل پنهان غافل مي مانند. 
الزم است عوامل اساسي مؤثر در شكل گيري برنامه ي درسي 
پنهان شناسايي و آشكار شوند و تا حدودي در طراحي و اجرا 
تح��ت ضابط��ه و كنت��رل درآيند. يكي از عوامل كه در كم كردن 
فاصله بين برنامه ي درسي رسمي و پنهان تأثير دارد، مشاركت 
دانش��جويان در جريان آموزش اس��ت. در صورت مش��اركت 
آن��ان در طراح��ي و اجراي تدريس، فعاليت هاي يادگيري را با 
اهميت تلقي خواهند كرد و با عالقه و آگاهي براي يادگيري و 
نايل شدن به هدف هاي آموزشي تحصيل خواهند نمود. عامل 
ديگر، آگاهي برنامه ريزان و اس��تادان از عوامل غير آش��كاري 
اس��ت كه در آموزش مؤثر اس��ت. براي مثال وقتي كه اس��تاد 
بداند نوع برخورد او در ارزشيابي از آموخته هاي دانشجويان 
و آثار ارزشيابي مؤثر است سعي مي كند رفتار خود را به منظور 
تقويت ارزشها و گرايش هاي مطلوب تنظيم نمايد. يا وقتي كه 
متوجه ش��ود طرز تلقي هاي او درباره رابطه اس��تاد و دانش��جو 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                               3 / 6

http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-56-fa.html


سال اول، پیش شماره 2، ويژه نامه آغاز سال تحصیلی 92-1391 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش 8

در كالس درس و نقش يادگيري دانش��جو )منفعل بودن فعال 
بودن( در ش��كل گيري طرز تلقي دانش��جويان اثر دارد س��عي 
مي كند روابط آموزشي داخل كالس درس را به صورت مفيد 
و اثربخش سازمان دهد. بنابراين استادان بايد عوامل مؤثر در 
برنامه ي درسي پنهان را شناسايي كند و با در نظر گرفتن آنها 

در طراحي و اجراي آموزشي، منطقي تر عمل نمايد )8(.

عواملمؤثردرشكلگيريبرنامهيدرسيپنهان
1 - معماري و كيفيت ساختمان دانشکده يا دانشگاه

با توجه به دست آوردهاي مفيد »علم ارتباطات« صاحب نظران 
اين رش��ته معتقدند آموزش هاي غير كالمي و رفتار غيربياني 
بيش از س��اير عوامل در انتقال پيام به فراگيران نقش دارند. بر 
همين اس��اس،  هال يكي از صاحب نظران حوزه ارتباطات در 
نظريه ي خود به نام زبان»صامت« معتقد اس��ت »فضا س��خن 
مي گويد« و »زبان حرف مي زند« پس عبارت مراكز آموزش��ي 
و عناص��ر تش��كيل دهندة آن مانن��د رنگ، نور، صدا، تجهيزات 
حياط دانش��كده يا دانش��گاه، راهروهاي تنگ و طوالني همه و 
همه اثرات آموزش��ي و تربيتي دارند. دانش��كده زيبا و سرسبز، 
نشاط  و شادابي را به ارمغان آورده، يادگيري را آسان مي كند، 
برعكس مراكز آموزش��ي تنگ و كوچك و كالس��هاي كم  نور، 
تخته فرس��وده و صندليهاي شكس��ته رغبت به درس، بحث و 

يادگيري را شايد براي هميشه از بين ببرند )12(.

2� ساختار اجتماعي و اداري دانشکده يا دانشگاه
در دايره المعارف برنامه ي درس��ي اش��اره شده است، برنامه ي 
درسي رسمي مراكز آموزشي تنها يك بخش از كل سازماندهي 
مراكز آموزش��ي اس��ت كه بر آموزش اجتماعي فراگيران اثر 
مي گذارد. دانشجويان مطالب زيادي از برنامة  درسي غيررسمي 
را كه مستقيمًا متأثر از سازمان سياسي و اجتماعي دانشگاه است، 
فرا مي گيرند. در بيش��تر دانش��گاهها تصميم گيري به نوك هرم 
اجتماعي دانشگاه، يعني رئيس مي رسد و اين جو، خط اقتدار و 

كنترل جامعه اي مانند دانشگاه را به دانشجويان مي آموزد )13(.
س��يلور و الكس��اندر اظهار مي دارند، بسياري از جامعه شناسان 
اين جنبه فرآيند مراكز آموزشي، ساختار بوروكراتيك دانشگاه 
را به عنوان يك عامل اصلي در اجتماعي شدن فراگيران تلقي 
مي كنند. عناصري كه به س��ادگي قابل تش��خيص است عبارتند 
از: تمامي نظام طبقه بندي كه در مركز آموزشي به خدمت گرفته 
شده است )كالسهاي دانشگاه، گروه بندي، سازماندهي عمودي 
س��طوح دانش��گاه، شيوه هاي ارتقاء شايس��تگي براي فعاليتها( 
روش��هاي ارزش��يابي )آزمونها، نمره گذاري، قوانين انضباطي، 

محدوديتها، روشهاي تنبيه و...( )14(.

3 - ارتباط متقابل اعضاي هيئت علمي و دانشجويان    
طرز تلقي و رفتار اعضاي هيئت علمي از عوامل بسيار مهم در 
تشكيل طرز تلقي هاي دانشجويان مي باشد. اگر اعضاي هيئت 
علم��ي در كالس درس، آزاد برخ��ورد كن��د و فرص��ت كافي و 
مؤثر در اختيار دانش��جويان قرار دهد تالش، توانايي و حس 
اعتماد به نفس را در او تقويت مي كند. اگر اميال و خواسته ها 
و نظرات خود را محور قرار دهد و با رويه سلطه گري برخورد 
نمايد مانع بروز توانايي ها مي ش��ود و در دانش��جويان گرايش 
س��لطه گري به ديگران را پرورش مي دهد. بعالوه جهت گيري 
اقتصادي، طبقاتي و فرهنگي اعضاي هيئت علمي نيز در طراحي 
و اجراي تدريس و رابطه با دانشجو مؤثر است. اعضاي هيئت 
علم��ي ك��ه امكان��ات مادي را ارزش مهم تلقي كند محورمان از 
امكان��ات م��ادي را محروم��ان از يك ارزش تلقي خواهد كرد و 
متناس��ب با آن عمل خواهد نمود.همچنين رفتار دانش��جويان 
در تصميم گيري اعضاي هيئت علمي مؤثر اس��ت. دانش��جوي 
كه به مش��اركت در فعاليتهاي آموزش��ي تمايل نش��ان مي دهد، 
در ارتباط باديگران با نظر مثبت عمل مي كند و رفتارهاي ضد 
اجتماعي مانند پرخاشگري را كنترل مي كند، عالقه به همكاري 
دانش��جويان و احترام و ارج نهادن به دانش��جو را در اعضاي 
هيئت علمي برمي انگيزد؛ بعالوه دانشجوياني كه تكاليف خود 
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را به خوبي انجام مي دهند و از دستورات و توصيه هاي اعضاي 
هيئت علمي اطاعت مي كنند در عملكرد اعضاي هيئت علمي 

اثر مي كنند.

4- روابط ميان فردي دانشجويان با كاركنان و با يکديگر
در درون دانش��گاهها و مراكز آموزش عالي به صورت رس��مي 
يا غيررس��مي روابط انس��اني متعدد ش��كل مي گيرد و هر كدام 
آث��ار تربيت��ي خ��اص خ��ود را دارند. يك��ي از اينگونه روابط، 
روابط كاركنان و اعضاي هيأت علمي با دانشجويان مي باشد. 
موضع گي��ري و ط��رز تفكر و نگرش��هاي افراد و اداره كننده ي 
مراكز آموزش در اين زمينه بس��يار قابل مالحظه اس��ت. اگر 
كاركنان برداش��تهاي طبقاتي ويژه اي داش��ته باشند نوع زندگي 
دانش��جويان در تصميم گيريهاي تربيتي تأثير مي كند. فرزندان 
طبق��ه اي ك��ه ن��زد كاركنان مراكز آموزش عالي اهميت باالتري 
دارند از توجهات ويژه برخوردار خواهند ش��د و دانش��جويان 

طبقات ديگر از چنين توجهي محروم خواهند ماند.
عالوه بر تأثير كاركنان، فرهنگ دانشجويان و گروههاي دوستي 
نيز آثار خاص خود را دارند. دانشجويان از ويژگي هاي فرهنگي 
و اجتماعي يكديگر تأثير مي پذيرند، ممكن است دانشجويان 
خانواده هاي مرفه كه فرهنگ خاص خودشان را دارند و آداب 
و معاش��رت آنها فرق مي كند با ديدن دانش��جويان خانواده هاي 
كم درآمد يا تنگدست مغرورتر و از خود راضي تر شوند و در 
مقابل دانش��جويان خانواده هاي كم درآمد احس��اس كمبود و 
حقارت كنند. هر يك از اين دو حالت جزيي از برنامه درسي 

پنهان دانشجويان را تشكيل مي دهد.

5- جو اجتماعي دانشگاه
جو اجتماعي دانشگاه، گروههاي مختلف اجتماعي � اقتصادي 
و نگرش��هاي متفاوتي كه فرزندان افراد اين گروهها با خود به 
دانش��گاه مي آورند، از طريق صحبتها وبحثهاي دانش��جويان و 
نح��وة برخ��ورد آنه��ا با هم تأثيرات عمي��ق  تربيتي را به وجود 

م��ي آورد ك��ه در جامع��ه م��ا هنوز مطالعه دقيق��ي در مورد آنها 
انجام نگرفته است.

6- مواد متن
مواد متن كتاب، نوع مثالهايي كه كتاب درسي دربر دارد زباني 
كه اس��تخدام كرده اس��ت، عكسها، نمودارها، تأكيدها و... همه 
و همه اثرات آموزش��ي ضمني داش��ته مصداق برنامه درس��ي 

پنهان است )16، 15(.

بحثونتيجهگيري
جمع بندي نظرات انديشمندان و نظريه پردازان برنامه ي درسي 
بيان مي دارد، برنامه ي درس��ي پنهان در بس��ياري از جنبه ها از 
برنامه ي درس��ي آش��كار، موثرتر، آموخته هاي آن پايدارتر و از 
گستردگي فراگيرتري برخوردار است. يادگيري پنهان نه تنها 
نگ��رش و رفت��ار اف��راد بلكه كل فرايند تعليم و تربيت را تحت 
تاثير قرار مي دهد. برنامه ي درسي پنهان تا حدود زيادي ارتباط 
مس��تقيم با امور آموزش رس��مي داش��ته و بر آن اثر مي گذارد، 
بنابراين تاثير برنامه ي درس��ي پنهان به منظور ارتقاء ش��يوه هاي 
تدريس، بهبود امور آموزش��ي، اجتماعي، رفتاري و فرهنگي 
هنوز به قوت خود به ويژه براي مراكز آموزش عالي باقي است. 
زيرا نسبت به مدارس، برنامه ي درسي رسمي در مراكز آموزش 
عالي از نظم و ديس��پلين خاصي پيروي مي كند كه ناخودآگاه 
داليل و علل زيادي براي ايجاد شرايط برنامه ي درسي پنهان به 
وجود مي آورد. از آن جايي كه تحصيل در مراكز آموزش عالي 
بينش و افكار كاماًل متمايز با مدرس��ه را مي طلبد، دانش��جويان 
به محض ورود به دانش��گاه ياد مي گيرند از آنها چه انتظاراتي 
م��ي رود، چ��ه چيزهاي��ي مجاز و چه چيزهايي خطا و ناصواب 
اس��ت. بنابراين مي توان ادعا كرد كه برنامه ي درس��ي رس��مي و 
پنهان انحصاراً يك مقوله دووجهي نيست، اما شكل دهنده ي 
يك مكانيس��م پيچيده توليد و بازتوليد اس��ت. زيرا يادگيري 
مكانيس��م هاي اجتماع��ي و تكنيك ه��اي علمي در محيط هاي 
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دانشگاهي يك فرايند طوالني اجتماعي نشات گرفته از باورها، 
ارزش ه��ا، هنجاره��ا، طبقات اجتماعي، مس��ائل فرهنگي و در 

يك كالم فرهنگ حاكم بر محيط است )7(.
با توجه به توضيحات ارائه شده و واقعيت هاي فعلي حاكم بر 
محيط هاي دانشگاهي الزم است طبيعت پنهان برنامه ي درسي 
غير مدون، روش��ن ش��ده و به طور كامل مورد آزمايش، تجزيه 
و تحليل و ارزش��يابي قرار گيرد. آثار برنامه ي درس��ي پنهان بر 
روي افراد مختلف متفاوت است. اين آثار هم جنبه مثبت و هم 
جنبه منفي و مخرب دارد، ليكن به دليل عدم كارايي و توفيق 
مولفه هاي برنامه ي درسي رسمي، دامنه ي آثار منفي و مخرب 
آن بيش��تر و تاثيرات نامطلوب آن پايدارتر اس��ت. تأثيراتي كه 
مي تواند متضاد با اهداف كلي نظام آموزش عالي باش��د.آنچه 
طراحان و برنامه ريزان درسي در نظام آموزش عالي براي رشد 
و تربيت دانش��جويان طراحي و برنامه ريزي مي كنند، برنامه ي 
درس��ي رس��مي اس��ت. برنامه هاي درسي هدف هاي آموزشي 
مدون و آش��كار دارد، عوامل ديگري كه جزء برنامه ي درس��ي 
نيست و از ديد و مشاهده برنامه ريزان و دست اندركاران نظام 

آم��وزش عال��ي پنهان اس��ت وجود دارد ك��ه بر فكر وعواطف 
و رفت��ار دانش��جويان اث��ر مي كند و در اغل��ب موارد مؤثرتر از 
برنامه ي درسي رسمي عمل مي كنند. قوانين و مقررات دانشگاه، 
جو اجتماعي دانش��گاه، رابطه و تعامل اعضاي هيأت علمي و 
دانش��جويان از اهم اين عوامل هس��تند. از اين رو هر چه نظام 
آموزش عالي ضعيفتر باش��د، برنامه هاي درس��ي پنهان در نظام 
آموزش عالي بيشتر مي شود. اگر نظام برنامه ريزي درسي رسمي 
و صريح آموزش عالي به نحوي پيام هاي پنهان را آشكار كند 
و تح��ت نظ��ارت درآورد مي تواند برنامه هاي درس��ي پنهان را 
تحت پوشش بگيرد. بنابراين برنامه ريزان با توجه به اين مفاهيم 
جديد، بايد تعمق تحليلي بيش��تري در امر فضاهاي تربيتي و 
برنامه هاي درس��ي داش��ته باش��ند و بدانند كه دنيا و زندگي در 
كالس درس خيلي عميقتر و ريش��ه دارتر از تصوراتي اس��ت 
كه غالبًا در برنامه ي درسي رسمي ترسيم مي شود. نتيجه آنكه 
دست اندركاران برنامه ريزي درسي رسمي نظام آموزش عالي 
بايد عناصر برنامه ي درس��ي پنهان را به عنوان يك جعبه س��ياه 

آموزشي همواره مدنظر قرار دهند.
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