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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،10-46 ،)2(01 ،تابستان 0134
مرادی ،علیرضا ( .)6931جامعهشناسی برنامههای درسی پنهان .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایرانdoi: .96-16 ،)2(61 ،
شاپا2114-6461 :

 نویسندگان  /حق انتشار این مقاله در فصلنامه «تحقیقات فرهنگی ایران» از نویسندگان اخذ شده است .دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز
(
آزاد است) .
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جامعه
علیرضا مرادی

دریافت6931/20/20 :؛

پذیرش6931/20/02 :

چکیده

برنامههای درسی عالوهبر دانش تخصصی خود ،پیامهای ضمنیای را دربااره ارز هاا ،نگر هاا ،و قواعاد
رفتاری به فراگیران منتقل میکنند که بر کردار و تلقیهای آنها تأثیر میگذارد .مقاله حاضار ،باه بررسای ایان
مسئله میپردازد که «هریک از نظریهها یا چشماندازهای نظری جامعهشناسی ،برنامه پنهان درسای را چگوناه
تبیین میکند؟» بر این اساس ،هدف این پژوهش ،بررسی مفهاوم برناماه درسای پنهاان و مارور تعری هاا و
ماهیت آن در چشمانداز نظریاههای گونااگون جامعهشناسای و شناساایی جنباههای اجتمااعی شا لگیری
برنامههای پنهان است .مقاله حاضر ،پژوهشی کیفی در حوزه جامعهشناسی آموز است که در آن مفااهیم و
نظریههای مختل مرتبط با برنامۀ درسی پنهاان باا اساتفاده از رو اسانادی ،گاردآوری و تحلیال شادهاند.
چارچوب نظری این مقاله مبتنیبر دیدگاههای انتقادی در آموز است و نتایج بهدستآمده نشان میدهد کاه
کردارهای ذینفعان آموز  ،روالها ،قاوانین ،کنشهاای متقابال ،و سااختارهای اجتمااعی در شا لگیری
برنامههای درسی پنهان ،نقش جدیای ایفا میکنند .همچنین نتایج این بررسی مشخص کارد کاه ررفاداران
کارکردگرایی ،برنامه درسی پنهان را بهدلیل انتقال ارز های اجتمااعی ،دارای ضارورتی کاارکردی میدانناد.
مارکسیستها و ررفداران نظریه انتقادی ،میان برناماههای درسای پنهاان و سااختار کلای اجتمااعی ،راب اه
معناداری درنظر گرفته و نقش برنامه را عبارت از آمادهسازی فراگیاران بارای اساترمار شادن در بازارهاای کاار
معرفی میکنند .نظریه کنش متقابل اجتماعی به سل ه بیچونوچرای برنامه درسی پنهان معتقد نیست و امار
جامعهپذیری را محصول تعامل «فراگیر» و «معلم» میداند .نظریههای فمینیستی نیز برناماه پنهاان را عااملی
برای مشروعیتبخشی به کلیشههای جنسیتی میان دانشآموزان دختر و پسر معرفی میکنند.
کلیدواژهها :برنامه درسی پنهان ،نظریه انتقادی ،نابرابری آموزشی ،جامعهپذیری ،نظریه جامعهشناسی.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .دکتری جامعهشناسی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،تهران،ایران.



مقدمه
سفر اکتشاافی حقیقای ،رفاتن باه م انهاای جدیاد نیسات،
بل ه دیگرگونه نگریستن است.
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زمانی آنتونی گیدنز گفته بود «آنهایی که در انتظار یک نیوتن در علاوم اجتمااعی هساتند ،ناهتنها
ً
منتظر ق اری هستند که نخواهد آمد ،بل ه کال در ایستگاه اشتباهی ایستادهاند» (گیدنز 6311 ،باه
پوزیتیویسم حاکم بر علوم اجتماعی ،تا حد زیادی در
نقل از :ژیرو  .)6313 ،بحث گیدنز در نقد
ِ
مورد علم و علمی بودن برنامه درسی نیز صادق است .سمتوسوی این نقد ،مع وف به این اسات
که « آیا برنامه درسی ،امری پوزیتیو است که بر آن قوانین عمومی حاکم اسات؟» باهعبارت دیگار،
«آیا رفتار آموزشی آدمیان (یاددهندهایادگیرنده) پیشبینیپذیر است؟» «آیا واقعیتهاای آموزشای
که برنامه درسی خود را متناسب با آنها تنظیم میکند اا مانند اشیاء اا از پیش تربیت شدهاند و تااب
نظمی قابلکش هستند؟» بهنظر میرسد برنامه درسای در چاارچوب اثبااتگرایی ،قابلتوضای
نیست .در این حالت این پرسش م رح میشود که «چگونه باید برنامه درسی را بهعنوان یاک امار
اجتماااعی ،بررساای ،شناسااایی ،و ت زیااهوتحلیل کاارد؟» ،ایاان پرسشاای اساات کااه در حی ااه
جامعهشناسی آموز  ،قابلبررسی هستند .بررسی نهاد آموز از جنبههای گونااگونی موردتوجاه
جامعهشناسی بوده است .تمرکز بر نقش این نهاد در انتقاال میاراا اجتمااعی ،نقاش آماوز در
تقسیم اجتماعی کار ،سازوکارهای جامعهپاذیری افاراد ،و ...برخای از محورهاای کلای اینگوناه
بررسیها هستند .درواق  ،ان ام م العات متعدد ت ربی و نظری درباره معنا ،ماهیت ،چگاونگی،
و ابعاد مختل آموز  ،توانسته است نقش اساسی جامعهشناسی آماوز را باهعنوان یاک حاوزه
حیاتی در م العات اجتماعی ،تربیت کند؛ بهگونهای که امروزه سهم این حوزه از دانش در فهام ماا
از ساختارهای اجتماعی ،بر کسی پوشیده نیست .ی ی از این ابعاد مهام و مارتبط باا آماوز کاه
جامعهشناسان همواره از جنبههای مختلا باه آن توجاه کردهاناد ،جامعهپاذیری اسات  .فرایناد
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .جامعهشناسان ،اص الح جامعهپذیری را در ابتدا برای پاسخگویی به پرساش هاابزی در ماورد چگاونگی ام انپاذیری نظام
اجتماعی نزد ابنای بشر (که غیراجتماعی و خودپرست است) ،باهکار بردهاناد .چناین درکای ،جامعهپاذیری را باهعنوان م ارای
نقلوانتقال ربیعت انسان به درون نوعی همزیستی دستهجمعی معرفی میکرد .این دیدگاه توضی میداد که چگونه یک موجاود
منفرد بهتدریج از سرشت ربیعی خود خارج و در راستای تبدیل شدن به یک حیوان اجتماعی ،دچار دگرگاونی میشاود .بعادها،
این درک خام کنار گذاشته شد و جامعهپذیری بهعنوان روند درونی کردن مؤلفههای فرهنگیاااجتماعی «خاود» در نظار گرفتاه شاد.
تعری اخیر از جامعهپذیری ،یعنی درونی کردن ساختار اجتماعی ،باه جامعهشناساان کماک میکناد کاه تبادیل ناو بشار باه
«انسان» (در برابر حیوان) را توضی دهند (زریللی.)6611 ،2111 ،

جامعهپذیری در متداولترین معنا عبارت است از «فرایند کنش و واکنشی که فرد از رریق آن ،قادر
میشود هن ارها ،ارز ها ،باورها ،نگر ها ،و ویژگیهای زباانی گاروه خاود را بهدسات آورد».
خود فردی ،در مسیر کسب این عناصر فرهنگای شا ل میگیارد (جگااس ،2111 ،
شخصیت و ِ
 .)2466جامعهپذیری ی ای از کارکردهاای نهااد آماوز اسات کاه افاراد جامعاه از رریاق آن،
هن ارها ،نگر ها ،و منشهاای اجتمااعی را درونای میکنناد .ایان هن ارهاا ریا وسایعی از
انگیز های رفتاری را دربر میگیرد که بهگونهای پنهان یا آشا ار باه فارد منتقال میشاود .بخاش
آش ار جامعهپذیری مربوط به آندسته از دستاوردهایی است که در قالب یادگیری «دانش» (مانناد
فیزیک ،شیمی ،فلسافه و )...و رفتاار (مانناد ادب ،سختکوشای و )...نمایاان میشاود و بخاش
غیرآش ار جامعهپذیری ،دربردارندۀ ایستارها ،تلقیها و نگر هایی است کاه باهرور آگاهاناه در
برنامااه درساای پیشبیناای نشاادهاند ،امااا بهگونااهای ناااملموس آموختااه میشااوند (ماننااد پااذیر
بیچونوچرای برتری جنسیتی ،تقدیرگرایی ،و.)...
بررسی برنامه های درسای در چاارچوب تحلیال انتقاادی سااختار داناش و آماوز  ،هماواره
موردتوجه جامعهشناسان بوده است .براساس دریافتهای مبتنیبر عقل سالیم ،آماوز و داناش،
پدیدههایی عقالنی درنظر گرفته میشدند ،اما تحلیلهای انتقادی دانش ،این ن تاه را نقاد کارده و
فهم متداول از کارکرد دانش را نفی کردهاند .براساس این تحلیلها ،برنامههای درسای ،اراههدهناده
نوعی از جامعهپذیری هستند که چندان شناختهشده نبوده و شناخت ایان فرایناد باه رو اثبااتی،
ام انپذیر نیست .روی رد غیراثباتی به برنامه درسی ،مدعی است که برنامه درسی باید بهمرابه یک
«متن» درنظر گرفته شود؛ متنی (برنامه درسی) که توسط فرستنده ،رراحی و تولید شده و از رریاق
یک میان ی (معلماآموزشگاه) برای گیرنده (مخاربافراگیر) فرستاده میشود .برای این ه گیرناده
ً
بتواند به معنای نهان در برنامه درسی پای بارده و حتای از آن مهمتار ،بتواناد دقیقاا هماان معناای
موردنظر فرستنده را دریافت کند ،باید با نحوه رمزگذاری برنامه درسی در مرحله تولید ،آشنا باشد،
ً
در غیر این صورت ،ام ان رمزگشاایی از وی سالب شاده و احتمااع معناای متعاارا ،مت ااد،
انحرافی و ...برداشت خواهد کرد .بهاینترتیب ،معنی برنامه درسی برای فراگیران ،وابسته به تفسایر
آنها است و چنین تفسیری آش ارا برآمده از افق انتظارات خوانندگان متن است .تفسیر فراگیران از
معنای برنامه درسی ،خاستگاهی بهظاهر پنهاانی دارد .بازشناسای ماهیات جامعهشاناختی برناماه
درسی پنهان و تأمل در کارکردهای اجتماعی این برنامهها از میان مفااهیم نظاری جامعهشاناختی،
ی ی از ضرورتهایی است که باید به آن توجه شود .چنین ضرورتی صرفنظر از الزامهای علمای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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آن ،دسااتکم از جنبااۀ کاااربردی و بااهویژه بارای جامعااه ایاران ،فراهمکننااده زمینااههای گسااتر
تعلیموتربیت انتقادی ،شناخت گرهگاههای ارتباط میان تعدادی از دوگانهها همچون راب اه داناش/
جامعه ،صنعت /بازار کار ،و علم/فناوری است .اینگونه بازشناسایها بارای هرگوناه روی اردی در
ارزشیابی کیفی نظامها و نهادهای آموزشی ،سودمند خواهد بود.
با وجود این ه چندین دهه از عمر جامعهشناسی آموز میگذرد ،اما تاکنون باه مفهومساازی
ً
جامعهشناسانه از برنامههای پنهان درسی بهعنوان ی ی از بحثهای بسیار مهم (که اتفاقاا مااهیتی
ً
کامال جامعهشناختی دارد) بسیار کمتوجهی شده است .مسئله فراروی بررسی حاضر ،ایان اسات
که چگونه میتوان براساس روی ردهای مختل جامعهشناختی ،یاک چاارچوب نظاری منسا م
برای توضی برنامه پنهان درسی اراهه داد.
قدرت ساختاری برنامه درسی پنهان ،پیامهای ایدهولوژی ی این برناماهها ،نقاش جهتدهناده
برنامههای پنهان به کنشهای متقابل میان «معلمان /استادان» با «شاگردان /دانش ویان» و چرایای
و چگونگی پنهاان باودن برناماه ،ازجملاه مسااهلی هساتند کاه در ایان مقالاه ،بررسای شادهاند.
پرسشهای این پژوهش مع وف به تبیین راب ه میان «چیستی و چگونگی یاادگیری» باا «سااختار
اجتماعی آموز » (همراه با تأملی درباره جامعه ایرانی) است .این مقالاه از نظار رو شاناختی،
یک پژوهش کیفی است که در آن ،دادهها به شیوۀ اسنادی گردآوری شدهاند .چارچوب نظری ایان
مقاله دیدگاههای انتقادی در آموز است که ازیکسو ماهیت برنامههای پنهان درسی و تأثیر آنها
بر فراگیران ،از منظر مفهوم جامعهپذیری را بررسی میکند و از سوی دیگر ،به ت زیاهوتحلیل ایان
برنامهها ،بهعنوان بازتولید فرهنگیااجتماعی میپردازد.
 .1پیشینه پژوهش

در م العات انتقادی آموز بر این ن ته تأکید شده است که مؤسساههای آموزشای و برناماههای
درسی آنها در پس بازنماییهای بهظاهر مشرو و قانونی خود ،دارای عمل ردهایی هستند که نیاز
به تأمل دارند .کارکرد آموز  ،همواره با ایدههای پیشرفت ،دموکراسای ،براباری ،اخاالق انساانی،
انتقال میراا اجتماعی ،و کسب مهارت و توانمندی علمای توصای شاده اسات ،اماا م العاات
جامعهشناختی برناماههای درسای پنهاان نشاان میدهناد کاه مادارس ،مؤسساههای آموزشای و
برنامههای درسی ،بهرور تلویحی حامل نوعی نابرابری و بیعدالتی هستند.
روی ردهای انتقادی در جامعهشناسای آماوز  ،باهدنبال شناساایی ماهیات و نیاز چگاونگی
ش لگیری این برنامهها هستند .ی ی از ن ات مهم در مورد برنامه درسای پنهاان ،چنانکاه اریک

مارگولیس ( )2116اشاره میکند ،مشخص کردن این ن ته است کاه در برناماههای پنهاان ،وجاه
«برنامه»ای بیشتر موردتوجه است یا وجه «پنهان» بودن آنها .وی اشاره میکند که برای بسیاری از
کسانیکه به برنامه درسی پنهان توجه میکنند ،بررسی «برنامه» مهمتر از جنباه «پنهاان» باودن آن
است .بهاینترتیب باید دید آیا در پنهان بودن این نو برنامهها ،رمز و رازی نهفته است کاه بایاد از
آن رمزگشایی شود؟ آیا پنهان بودن ،امر خ رناکی است که باید کشا و بارمال شاود؟ آیاا پنهاان
بودن ،ویژگی کیفی و ذاتی برنامهها است که میتوان با نگر مربات باه آن نگریسات؟ آیاا برناماه
پنهان ،یک مع ل است یا یک ام ان؟ آیا بازشناسی برنامه پنهان و ادغام یا ی پارچاه کاردن آن باا
برنامه درسی رسمی ،مسئلهای بهنام «برنامه درسی پنهان» را برررف خواهد کرد؟
همه این پرسشها ناظر بر این است که در فرایناد آماوز  ،یادگیریهاایی اتفااق میافتاد کاه
موردنظر برنامهریزان آموزشی نبوده و فراگیران ،آنها را بهرور ضمنی و تلویحی فرامیگیرناد .ایان
ن ته که چنین یادگیریهایی مربت یا منفی تلقی میشوند نیز محل بحث و تأمل است.
بر این اساس ،پژوهشگران مختل از ابعاد گوناگونی به م العه برناماه درسای پنهاان در نظاام
آموزشی پرداختهاند که پژوهشهای آنان در چند گروه قابلبررسی است.
گروه نخست ،پژوهشهایی هستند کاه ابعااد و جنباههای گونااگون برناماه درسای را توضای
میدهند .هدف عمدۀ این تحقیقات ،معرفی ابعاد نهفته و ناشاناخته برناماه پنهاان ،در مقایساه باا
برنامه آش ار و رسمی است .پژوهشهای مختل  ،برنامه پنهاان را در ی ای از حوزههاای ساهگانه
زیر جستوجو کردهاناد .6 :برناماه پنهاان ،باهعنوان نتی اه آماوز ( :فیلیا ج سان 6314 ،؛
دریبن 6314 ،؛ اشنایدر )6316 ،؛  .2برنامه پنهان ،حاصل زمینههای آموز ( :باولز و گینتیس ،
6311؛ 2116؛ گتزلز )6316 ،؛ و  .9برنامه پنهان ،بهعنوان فرایند آموز  :براساس این نگار ،
برنامه درسی درنتی ۀ شیوههای تدریس یا در مسیر انتقال پیامهای آموزشی ،تغییر ماهیت میدهاد
(شواب 6312 ،؛ گوردون .)6346 ،
گروه دوم ،پژوهشهایی هستند که اعتبار و ارز بحث درباره برنامههای پنهان را زیر سؤال بردهاناد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

93
جامعهشناسی برنامههای
درسی پنهان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

91

دوره دهم
شماره 2
تابستان 6931

آنان در این مورد که برنامه درسی پنهان تا این حد خ رناک و خزناده توصای میشاود ،تردیاد کارده و
گزار های موجود را ُمشتی تعبیرهای کیفی میدانند (عکامس ی 6344 ،؛ وعنس .)6336 ،
در ایران ،بخش عمدۀ بررسیهای مربوط به برنامه درسی پنهان ،ناظر بر شناسایی نقااط باروز
این برنامهها (محمدیمهر )6932 ،؛ بررسی پیشینه پژوهشی مربوط به این مفهوم ،چیستی ،ابعااد
و س وح گونااگون آن (صافاییموحد و باوفاا 6932 ،الا )؛ بررسای چالشهاای متعادد چناین
برنامههایی از بعد علمی ،اجتماعی ،و تربیتی بارای دانشا ویان (مصالینژاد و دیگاران)6939 ،؛
معرفی عوامل مؤثر بر ش لگیری برنامه درسی پنهان در آموز عالی ایران اعم از انع ااف برناماه
درسی ،آزادی نسبی دانش ویان در انتخاب استادان ،انع اف شیوه ارزشایابی ،رارح پایانناماه یاا
رساله ،پررنگ تر شادن ح اور نهادهاای سیاسای در دانشاگاه ،تناو قاومی و ربقااتی ،اخاتالط
جنساایتی ،گفتمااان علماناادوزی ،جایگاااه متفاااوت رشااتههای دانشااگاهی ،و پایگاااه اجتماااعی
مؤسسههای مختل آموز عالی (صفاییموحد و باوفا 6932 ،ب) بوده است.
کرامتی و هم ارانش ( )6932در مقاله «بازی دانایی نظریه زمیناهای برناماه درسای پنهاان در
نظام آموز عالی ایران» ،تال کردهاند با توجه به نظام تمرکزگرای برنامهریزی درسی در آماوز
عالی ایران ،ارز ها و نگر های پنهان و نانوشتۀ ماؤثر بار رراحای و اجارای برناماههای درسای
آموز عالی کشور را شناسایی کنند .این پژوهشگران بر این نظرند کاه پدیاده محاوری در نظریاه
زمینهای برنامه درسی پنهان آموز عالی ،پدیدهای با عنوان «باازی داناایی» اسات کاه در مقابال
حقیقت دانش آ کادمیک قرار دارد.
مروری بر بررسیهای ان امشده ،نشاندهندۀ توجه به شناساایی چگاونگی ظهاور برناماههای
پنهان است .بهاینترتیب ،م العه مشخصی که به مفهومسازی برناماه پنهاان درسای در چاارچوب
نظریههای عمده جامعهشناسی بپردازد ،ان ام نشده است.
 .2هدف پژوهش

این پژوهش در پی بررسی چگونگی رویارویی روی ردهای نظری عمدۀ جامعهشناسای باا مسائله
برنامه پنهان درسی است؛ تلقی این دیدگاهها از برنامه پنهان درسی چیسات؟ از نظار آنهاا برناماه
پنهان درسی چه پیامدهایی دارد؟ بدیهی است که بزرگان جامعهشناسی بهرور مساتقیم ،اصا الح
برنامه پنهان را بهکار نبردهاند ،ولی مم ن است از مفاهیم همتراز یا مشابه آن استفاده کرده باشاند.
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مقاله حاضر درصدد است ،جنباههای جامعهشاناختی برناماههای درسای پنهاان و نقاش عوامال
اجتماعی را در ش لگیری اینگونه برنامهها بررسی کند .باه ایان منظاور ،مفهاوم و معناای برناماه
درسی پنهان در چشمانداز نظریههای جامعهشناسی گوناگون م العه شده است .آش ار اسات کاه
ً
برخی حوزههای تف ر جامعهشناختی ،الزاما نظریه منس می حتی در مورد آموز  ،بهویژه برناماه
درسی ،اراهه ن رده اند ،اما این بررسی تال کرده اسات باا تشاری کلیاات هریاک از نظریاههای
اصلی جامعه شناسی و بحث درباره مفاهیم بنیادی موجاود در دساتگاه ف اری آنهاا ،باه توضای
مواض احتمالی هر دیدگاه پرداخته و نو روی رد آنها را درباره برنامههای پنهان ،استخراج کند.
 .3مفهوم برنامه پنهان

برنامه درسی پنهان که در فارسی با واژگانی مانند «پنهاان »« ،مساتتر و م امر »« ،نانوشاته »،
«پیشبینینشده »« ،نهان و غیرمشهود »« ،نامرهی »« ،بررسینشده »« ،پوشیده » و ...از آن یاد
یاد شده است ،دارای دعلتهای گوناگونی است .این مفهاوم ،تاا حادی گناگ و ناامعین اسات و
ً
درواق  ،تعری موردتاوافقی از آن وجاود نادارد .جامعهشناساان ،ایان اصا الح را عمادتا بارای
توصی ویژگیهای گوناگون فرایند آموز بهکار میبرناد .آنهاا درصادد نشاان دادن یاک نظاام
غیررسمی در محیط آموزشی هساتند .ایان نظاام غیررسامی ،موجاب یادگیریهاایی در فراگیاران
میشود که موردنظر نظام آموزشی نیسات .براسااس دیادگاه روبارت بوساتروم (-661 ،2161
 ،)693بررسی های مربوط به برنامه درسی پنهاان ،تااکنون در دو مسایر متفااوت ان اام شادهاند.
برنامه درسی پنهان در کاربرد نخست ،به آندسته از یادگیریهایی ارالق شاده اسات کاه از ساوی
معلم /آموزشگاه ،برنامهریزیشده نبودهاند .در این کاربرد ،به آنچه قصاد آماوز دادن آن نباوده و
بهویژه آموز دهندگان از آن آگاهی نداشتهاند ،برنامه درسی پنهان گفته میشاود .فیلیا ج سان
در کتاب «زندگی در کالسهای درس» ( )6314به این دریافت از برنامه درسی پنهان توجاه کارده
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است .مسیر دیگری از م العات مربوط به برنامه درسی پنهان ،متمرکز بر گونهای داناش اسات کاه
فراگیران باید بهدست آورند ،اما بهدست نمیآورند ،زیرا در برنامه درسای رسامی پیشبینای نشاده
است .بنسون اشنایدر در سال  6311به این معنا از برنامه درسی پنهان اشاره کرد.
توجه به برنامههای پنهان به فیلی ج سن نسبت داده شده است .براسااس برخای دیادگاهها،
نخستینبار فیلی ج سون موضو برنامه درسی پنهان را م رح و بررسی کرده است .او در کتااب
«زندگی در کالسهای درس» به این مسئله پرداخته است که کارکرد مدارس ،چیزی بیش از انتقال
ساده دانش از یک نسل به نسل دیگر است .براساس نظر ج سن« ،انتظارات ضمنی یا غیررسمی»
سبب ای اد برنامه پنهان میشوند (پروونزو  .)936 ،2113 ،از نظر ج سن ،ماا بایاد آماوز را
بهعنوان فرایند جامعهپذیری درنظر بگیریم؛ فرایندی که نهتنها با ارز ها و هن ارها بل ه با دانشای
درآمیخته است که بهلحاظ اجتماعی ،تأیید شده است (بهنظر ج سن ،مفاهیمی که اعتبار دانش را
میسازند ،برساختههایی اجتماعی هستند) .بار ایان اسااس ،داناش هام باهعنوان یاک برسااخته
اجتماعی و هم بهعنوان مسیری کاه در آن فرایناد آماوز و یاادگیری بهگوناهای اجتمااعی ان اام
میشوند ،نیازمند تأمل و بررسی است .بعدها پیترمک عرن با ت یه بر کار ج سن ،برنامه پنهان را
را بهعنوان «خروجی ناخواسته فرایند آموز » معرفی کرد .استنلی آرونویتز و هنری ژیرو بار ایان
نظر بودند که پیامهای تلویحی در ساختارهای اجتماعی مدارس وجود دارند .برنشاتاین اشانایدر
معتقد بود ،درحالیکه معلماان ،وظاای رسامی را دی تاه میکنناد ،فراگیاران ،ایان آموز هاا و
ً
خواستهها را م ابق با نیازهای خودشان تفسیر میکنند .درنتی ه ،احتماع اهداف و نیازهای برناماه
رسمی ،بازتعری شده و یک برنامه جایگزین ساخته میشود (پروونزو.)939-936 ،2113 ،
واض است که «یادگیری» ،مهم ترین خروجی موردانتظار نظام های آموزشی اسات ،اماا
ای ن ه به چاه ناو یاادگیری ای دسات یاابیم ،تاا حادودی از کنتارل ماا خاارج اسات .ن تاه
ً
مسئله برانگیز این است که یادگیری های حاصل از آموز  ،الزاما همیشه در زمره دستاورد های
ازپیش هدف گذاری شده نیستند .روابط و مناسبات حاکم بر محیط آموزشی ،حامل پیام هاای
ضمنی ای هستند که ب ه فراگیر منتقل می شوند .به این معنا ،ساخت اجتماعی کالس و ساختار
اجتماعی دانشگاه /مدرسه ،نقاش قابال توجهی در جهات دهی باه یاادگیری دارناد .سااختار
اجتماعی آموزشگاه ،زمینه ساز همنشینی عوامل گوناگون یادگیری است و در نتی ۀ برهم کنش
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این عوامل ،نو خاصی از یادگیری های پیش بینی نشده اتفاق می افتد .این نو یادگیری هاا در
برنامه رسمی ،تعبیه نشده بوده اند و قابل کنترل هم نیساتند ،اماا در فراگیار ،ای ااد می شاوند.
برنامه پنهان از منظری دیگر می تواند حاصل رویارویی برناماه رسامی باا سااخت اجتمااعی
محیط آموزشی قلمداد شود .لینچ ( )6343ب ر این نظار اسات کاه مادارس ،دارای دو جنباۀ
«عام گرا» و «خاص گرا» هستند که محی ی نابرابر را برای دانش آموزان ای اد می کنند .اگرچه
برخی از این جنباه ها ،مانناد سرفصال ها ،جادول ها ،و برناماه زماانی و روال هاای امتحاان،
قابل مشاهده هستند ( از نظر او ،این ها وجوه عام گرا به شمار می آیناد)  ،ولای برخای از آن هاا،
مانند فعالیت های اجتماعی و نظام های پادا  ،امور پنهانی هستند که باه عنوان وجاوه پنهاان
درنظر گرفته می شوند .به عبارت دیگر ،شاید بتوان برنامه های درسی پنهاان را عارضاه جاانبی
آموز تلقی کرد .برنامه درسی پنهان ،اگرچاه نانوشاته اسات ،ولای همگاان آن را احسااس
می کنند .این برنامه ،مهر و ام ای هیچ مقام صالحیت داری را با خود ندارد ،ولای دانشاگاه/
مدرسه آن را اجرا می کنند .به عبارتی « ،برنامه درسی در سایه» نیز ش ل می گیارد و ساایه باه
سایۀ برنامه درسی رسمی ،اجرا می شود .بر این اساس ،برنامه درسی پنه ان ،بر توضی و تبیین
این ن ته متمرکز می شود که چگونه فراگیران برنامه درسی نانوشته را ت ربه می کنند.
از دهه  6341به بعاد ،برناماه درسای پنهاان ،باهعنوان مفهاومی بارای توضای نابرابریهاای
اجتماعی ،بهکار رفت .همچنانکه بوساتروم (پروونازو )661 ،2113 ،تأکیاد میکناد ،در ادراک
فیلی ج سن از برنامه درسی پنهان ،پاسخ موافق یاا مخاال ِ فراگیار باه برناماه درسای پنهاان و
فرهنگ حاکم بر محیط آموز اا هر چه که بود اا یک امر ناخواساته درنظار گرفتاه میشاد ،یعنای
معلمان و برنامهریزان آموزشی در یادگیریهای ضمنی فراگیران ،قصد عمدی و ازپیشتعیینشدهای
نداشتند .اما بعد ها به این ن ته توجه و تأکید شد که برنامه درسی پنهان ،یک برنامه کار پنهانی نیاز
هست .در این دیدگاه ،برنامه درسی پنهان بهعنوان م موعهای از روالهاای چارهاندیشاانۀ عمادی
تلقی شد که با هدف دستیابی به نتایج معین اعماال میشاود .اندیشامندانی مانناد جاین آنیاون ،
مای ل اپل  ،و هنری ژیرو ،برناماه درسای پنهاان را ابازاری میدانناد کاه گروههاای مسالط ،آن را
بهگونهای حسابشده بهکار میگیرند تا مناف اجتماعی آنها را حفظ کند .آنهاا نشاان دادناد کاه
ً
برنامه درسی و روی رد گزینشی آن ،باهویژه در سااختار خاصای کاه اراهاه میشاود ،بساتر کاامال
آمادهای است که دانش را با ایدهولوژی آمیخته سازد.
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 .4عوامل مؤثر بر شکلگیری برنامه درسی پنهان
 .4-1تنوع جامعهشناختی فراگیران

یک برنامه درسی رسمی معین ،به گروهی معین از فراگیران عرضه نمیشاود .فراگیار ِان برناماههای
درسی از نق هنظر زبانی ،قومیتی ،جنسیت ،ربقه اجتماعی ،بهرۀ هوشی و ...باا ی ادیگر متفااوت
هسااتند .وجااود ایاان ناااهمگونی ،رفتارهااای ورودی فراگیاران را در سااه حااوزۀ نیازهااا ،عالیااق ،و
مهارتها ،متفاوت میکند .دریبن ( )6314بر این نظار اسات کاه دانشآماوزان /دانشا ویان باا
ً
پسزمینههای متفاوتی وارد محیط آموزشی میشوند ،اما در آن اا باا هن ارهاای تقریباا ی ساانی
روبهرو میشوند .آموزشگاه به آنان میآموزد که عامتر و کلیتر ف ر کنند و استقالل داشاته باشاند.
موفقیت و دستیابی به پیشرفت ،یک اصل همگانی خواهد بود .همچنین آنها یاد میگیرند که همۀ
مساهل ،باا یاک دساتورکار پایش نخواهاد رفات .همساویی باا جامعاه صانعتی مادرن ،نیازمناد
مهارتهایی از این دست است.
 .4-2اهداف و انتظارات متعارض برنامههای درسی
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ماهیت روابط متقابل بین نهاد آموز و جامعه میتواند زمینهساز ش لگیری برنامههای پنهان باشاد.
برنامههای درسی ،نقش هویتبخشی در نظامهاای آموزشای دارناد .از یاک دیادگاه کارکردگرایاناه،
تعامل میان نهادهای اقتصاد ،سیاست ،خانواده ،و دین با آموز  ،ضرورت دارد .هرگاه نهااد آماوز
در برابر سایر نهادها ،کارکرد متناسبی نداشته باشاد ،دچاار بحاران خواهاد باود .بحرانای باودن نهااد
آموز تا آن ا که به برنامههای درسی مربوط است ،میتواناد ناشای از مسااهلی مانناد دخالتهاای
ایدهولوژیک ،اهداف متعارا ،بومی نبودن ،واپسماندگی علمای ،و باهروز نباودن باشاد .در چناین
موقعیتهایی ،برنامههای درسی ،توان همسویی با نیازهای سایر نهادها را نداشته و سوءکارکرد برناماه
درسی ،نظام آماوز را دچاار کژکاارکردی میکناد .وجاود ساوءکارکرد در برناماه درسای از چشام
فراگیران ،پنهان نخواهد ماند .آنها با برنامهای سروکار دارند که به نیازها و منااف فارد /جامعاه پاساخ
نمیگوید و به فراگیران در رویارویی با واقعیت سخت و اساتوار کماک نمیکناد؛ بناابراین ،فراگیاران
بهدنبال راهبردها و فنونی هستند که به آنها در عبور موفق از سد برنامه درسای کماک کناد .اینگوناه
است که برنامههای متعارا و غیرواقعی ،سبب ای اد برنامههای پنهان میشوند.
 .4-3ساخت اجتماعی کالس /آموزشگاه

برنامه درسی پنهان ،ساختهوپرداختۀ واقعیتهای آموزشی است و تحلیل چگونگی ش لگیری آن،
مستلزم شناخت فرایندی است که در اثر تصادم و تعامل عوامال فراوانای همچاون ماهیات برناماه
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رسمی ،ویژگیهای فراگیران ،ساختار اقتصادیااجتماعی جامعاه ،فرهناگ ساازمانی دانشاگاه /مدرساه
(محیط آموزشی مشارکتجو :بوروکراتیک ،هرجومرجرلب ،سیاسی و ،)...پارادایم تربیتی حااکم
بر محیط آموزشی (استادمحور /شاگردمحور ،معلم باهعنوان ساازماندهنده /انتقالدهناده داناش،
یادگیری بهعنوان محصول /فرایند آموز  ،فراگیر بهعنوان متقاضی فعال /منفعل داناش) و بااعخره
ساختار سازمانی (تش یالت ساازمانی ،فراینادهای آموزشای ،قاوانین و مقارارت ،تقاویم زماانی
آموزشگاه) و ...روی میدهد .نتی ۀ برهمکنش این امور ،بروز و ای اد برنامه درسی پنهاان اسات.
در این معنا ،برنامه پنهان ،عبارت از کیفیتی است که بهنظر میرسد ویژگیهای آن ،از ویژگیهاای
عناصر تش یلدهندها مستقل است .باههرحال ،عوامال زمیناهای یادشاده ،باهرور ماؤثری ،بار
فرایندهای یاددهیایادگیری تأثیرگذار هستند و درنهایات ،بروندادهاای آموزشای از ایان فراینادها
تأثیر میپذیرند .بهاینترتیب ،ساخت اجتماعی محیط آموزشی ،نقش مهمی در ش لگیری برناماه
درسی پنهان دارد .بهرور ربیعی ،برنامه درسی رسمی /مصاوب و ساازمانهای آموزشای باهدنبال
ای اد یادگیری در فراگیران هستند ،اما ش لگیری برنامه درسی پنهاان یاا چگاونگی جامعهپاذیری
فراگیران ،بستگی تام به نحوۀ برهمکنش عناصر موجود در ف ای آموز دارد .دیوید رن (،6333
 )639فهرسااتی از عااواملی را کااه جنبااههای نمااادین ف ااای مدرسااه فااراهم کاارده و در رونااد
جامعهپذیری نقش دارند ،بهشرح زیر تهیه کرده است:
 .6قوانین ،آداب ،آیینها ،و فعالیتهای روزمره در مدرسه :رقابتهای دروناابینمدرسهای ،مساابقات
و شوراهای دانشآموزی؛ گردهماییها ،محافل ،سخنرانیها و مراسم یا فعالیتهاای پایاان ساال/
نیمسال تحصیلی؛ آرمان ،شعار ،نشان ،و لوگوی مدرسه؛ بازدیدها و سفرهای علمیااتفریحی؛ انتخااب
دانشآموز /دانش وی برجسته بهدلیل رفتار ،نمرهها ،و سایر پیشرفتها.
 .2تحلیل اسناد :اسناد دردسترس دانشآموزان شامل :کتاب سال ،روزنامه مدرسه ،دستنامه ،و
تقویم مدرسه؛ اسناد دردسترس کارکنان دانش ده /مدرسه شامل :دستنامهها ،ارالعیاهها ،بیانیاه
مأموریت ،خبرنامهها ،و گزار های مرتبط با ررحهای خدماتی مدرسه.
 .5نظریههای جامعهشناختی برنامه درسی پنهان

تف یک و دستهبندی روی ردهای متفاوت در بررسی و تحلیل برنامههای درسی پنهان ،تنها ناظر بر
تمایزهای آنها است ،اما تحمیل مرزبندیهای غیرضروری به فروکاسته شدن ماهیت یاک دیادگاه
من ر میشود .چهبسا دیدگاههای مختل از برخی جنبهها با ی دیگر همپوشانی داشته باشند.
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 .5-1دیدگاه کارکردگرایانه و برنامه درسی پنهان

این چشم انداز ،به سهم مدارس در حفظ نظام اجتمااعی ،توجاه کارده اسات .مدرساه ،حامال و
رسانندۀ هن ارهایی است که شاگردان را برای ایفای نقش در جامعه آماده میکند؛ بنابراین ،برناماه
درسی پنهان ،وسیلهای است برای انتقال ارز هاا و هن ارهاایی کاه بایاد میاان همگاان مشاترک
باشند .هرگاه چنین ارز هایی بهرور ناخودآگاه در افراد اجتما درونای شاوند ،جامعاه باه وفااق
ارزشی ،ی پارچگی ،وجدان جمعی ،و احساس تعلق دست مییابد .باهاینترتیب ،برناماه درسای
پنهان ،در چشمانداز کارکردگرایانه ،دربردارندۀ بار مربتی است که از ضرورت کاارکردی برخاوردار
است .امیل دورکیم در «آموز اخالق» ( 6316به نقل از :دامال کنتلی  )2113 ،مینویسد:
نظامی کلی از قواعد در مدرسه وجود دارد که رفتار کودک را از پایش ،تعیاین میکناد .او
باید بهگونهای منظم به کالس بیاید .در زمانی معین و با رفتاری مناسب وارد کالس شود.
وض کالس را نباید بههم بریزد .باید درسهایش را یاد بگیرد و ت الیفش را ان اام دهاد.
همه این وظای را باید به خوبی و درستی ان ام دهاد؛ بناابراین ،وظاای زیاادی وجاود
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دارند که کودک باید بر دو ب شد .همه اینها با هام ،ان اباط مدرساه را میساازند .از
رریق تمرین نظم در مدرسه است که میتوانیم روح نظم و تربیت را به کودک القا کنیم.

در این نقلقول ،بهرور مستقیم به برنامه درسی پنهان ،اشاره نشده است ،اما آشا ار اسات کاه
آنچه درواق  ،موردنظر دورکیم است ،همان برنامه پنهان است ،زیرا بنا به نظر دورکایم ،آموزشاگاه،
ً
چیزهایی بیشتر از محتوای متون درسی را به فراگیران منتقل کرده است کاه احتمااع آنهاا را بتاوان
دستورالعملهای رفتاری نامید .بهاینترتیب ،در چشامانداز دورکیمای ،ی ای از کارکردهاای مهام
آموزشگاه و نظام آموزشی این است که به فراگیر کمک میکند تا با دیگران بهرور هماهناگ عمال
کند .براساس این دیدگاه ،نقاش بخاش پنهاان برناماههای درسای ،ای ااد نظام ،تاوازن ،و تعاادل
اجتماعی است .دیدگاه دورکایم از ایان جنباه ماورد انتقااد قارار میگیارد کاه در مفروضاات وی،
ارز های منتقلشده از سوی آموزشگاه به فراگیر« ،ارز های جامعه» تلقی میشوند .او باه ایان
ن ته توجه نمیکند که این ارز ها همیشه ارز های اجتمااعی ماوردنظر جامعاه نیساتند ،بل اه
میتوانند ارز های گروههای صاحب قدرت و ذینفوذ در جامعه باشند.
دریبن ( )6314نیز بر این نظر است که هنگامیکه فراگیران با پسزمینههای خانوادگی متفاوت
در آموزشگاه ح ور مییابند ،با هن ارهای ی دستی روبهرو میشوند که آنها را بارای زنادگی در
ف اهای عمومی آماده میکند .او این هن ارها را مواردی همچون استقالل ،موفقیت ،عامنگری ،و
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خاااصگرایی ذکاار میکنااد و معتقااد اساات ،فراگی اران بایااد عالوهباار موضااوعات علماای ،چنااین
ویژگیهایی را درونی کنند تا در جامعۀ صنعتی نوین ،قادر به ایفای نقش باشند.
درم مو  ،نگاه مربت کارکردگرایان به برنامه درسی پنهان ،بهدلیل نقش یاریرسان ایان برناماهها
ِ
در کمک به انتقال ارز های اجتماعی به فراگیاران اسات .پوشایدن لباسهاای ی ساان در مدرساه،
وقتشناسی و تنبیه افرادی که تأخیر کنند ،پیروی از دستورالعملهای آموزشی ،تشویق سختکوشای
و ان ام ت الی درسی ،نمونههایی از قالبها و رو های انتقال این ارز ها هستند.
دیدگاه کارکردگرایی درباره برنامه پنهان از جنبههای مختلفی ارزیابی و نقد شاده اسات .آنهاا
روابط متقابل بین مدرسه و جامعاه را بایش از حاد ،سااده فارا کردهاناد .همچناین ایان تف ار،
دانشآموزان را گیرندگانی منفعل ،کنشپذیر ،بیاراده ،و پذیرناده در برابار پیامهاای برناماه درسای
معرفی میکند .آنها به نقش و اهمیات باالقوه برناماه درسای پنهاان در حفاظات از نابرابریهاای
ربقاتی و جنسیتی در جامعه اشارهای نمیکنند (اس لتون .)613 ،6331 ،
 .5-2دیدگاه مارکسیسم و برنامه درسی پنهان

مارکسیستها منتقد جدی نقش نظامهای آموزشی در جوام هستند .آنها برنامه درسای پنهاان را
بخشی از ابعاد مقتدرانه ساختارهای آموزشی میدانند .ماهیت رتبهبنادی سااختارها و فراینادهای
تحصیلی ،ن فهها و انگارههای فرمانبری و سلسلهمراتب را به فراگیران منتقل میکند که برای آینادۀ
کارگران ،کارگزاران ،کارکنان و بوروکراتها عزم است .بهزعم آنان ،کارکرد اصلی و آش ار مدارس،
همااواره شاااگردپروری ،نظمبخشاای ،کنتاارل ،مریاادپروری ،مهااار کااردن و ...بااوده اساات کااه در
آموز های سنتی ،آش ارا اعالم میشادند ،اماا بهتادریج ایان جنباهها در پاس یاک ایادهولوژی
آموزشی که مدعی وجود برابری آموزشی و ت یه بر شایستهساعری است ،پنهان شادهاند .آنهاا در
این زمینه با کارکردگرایانی که نظامهای گونااگون ارزشایابی آموزشای را عرصاهای بارای سان ش
شایستگیهای آدمیان تلقی میکنند ،نهتنها همسویی ندارند ،بل ه اینگونه آزمونهاای آموزشای را
عامل نابرابریهایی میدانند کاه در جامعاۀ سارمایهداری اساتمرار مییابناد .در تماام محیطهاای
آموزشی ،چنین وانمود میشود که آزمونها برای همۀ داورلبان ،باهرور ی ساان اجارا میشاوند و
س دانش فراگیران را بهگونهای منصفانه میسن ند ،اما درواقا  ،ادعاای آنهاا ،تظااهری واهای
بیش نیست .واقعیت این است که فرزندان خانوادههای فرودست از شانس برابری برخوردار نیستند
و فراگیران با پیشینههای قاویتر ،موقعیات بهتاری دارناد .از دیاد مارکسیساتها ،شایستهسااعری
آموزشی یک جعل غیرواقعی در محیطهای آموزشای اسات .باهاینترتیب ،در نگااه مارکسیساتی،
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نق ه آغاز تحلیل برنامه درسی پنهان ،تأکید و توجه باه ماهیات سیاسای آماوز اسات و پرساش
آغازین تحلیل این برنامهها ،این است که برای مناف کدام افراد ،گروهها و یا ربقاههای اجتمااعی،
رراحی و تدوین میشوند.
مارکس نظریه منس می درباره آموز اراهه ن رده است ،اماا در دساتگاه ف اری او ،باه انادازۀ
کافی نشانگرهایی وجود دارد که برداشت و سمتوسوی نگر وی را به آموز  ،مشاخص کناد.
در دیدگاه مارکسیستی مساهلی مانناد ت امین از باین رفاتن انحصاارهای فرهنگای ،از باین رفاتن
ش لهای ممتاز ربقاتی تحصیالت ،بههم آوردن ش اف تاریخی میان کار تنی و کار ف ری و میان
مفهوم و اجرا ،ت امین شارایط شا وفایی همهساویه شخصایت ،دگرگاونی در نظاام تقسایم کاار
اجتماعی از رریق یگانگی دوباره علم و تولیاد ،و دگرگاونی رواباط درونگروهای مدرساه (تغییار
جهت از رقابتجویی به هم اری و پشاتیبانی) موردتوجاه باوده اسات (زوزا.)26-21 ،6944 ،
صاحبنظران مختلا در عرصاههای گونااگون آموزشای در ماورد ایان محورهاا ،تأمال و تف ار
کردهانااد .ی اای از مهمتاارین رگااههای تف اار مارکساای کااه در جامعهشناساای آمااوز بااا نگاار
مارکسیستی بسیار موردتوجه بوده است ،برگرفته از این گفتار مشهور مارکس است که «عقاید ربقه
حاکم در هر دورانی ،عقاید حاکم هستند» .درواق  ،تحلیلهای چ گرایانه تا حد زیادی درصادد
افشای این ن ته بودهاند که آموز  ،چگونه و تا چه اندازه در خدمت مناف قدرت بوده است.
لویی آلتوسر  ،ی ی از اندیشمندان مارکسیست بود که به مسئله نابرابری آموزشی توجه کرد .او
در کتاب «ایدهولوژی و سازوبرگهای ایدهولوژیک دولات» ( )6944ایان پرساش را م ارح کارده
است که واپسین شرط تولید ،بازتولید شرایط تولید است .این بازتولید باید بازتولید ابزار و همچنین
بازتولید نیروی کار را دربر گیرد .برای بازتولید نیروی کار ،فقاط پرداخات دساتمزد کاافی نیسات.
توسعه نیروهای تولیدی ،مستلزم بازتولید تخصصهای گوناگون متناسب باا ضارورتهای تقسایم
کار اجتماعی است .براساس نظر آلتوسر ،نظامهای آموزشی این بازتولیاد را ان اام میدهناد .ایان
نظامها بهموازات بازتولید تخصصهای عزم ،به بازتولید فرمانبری از اصول نظم غالاب (فرماانبری
نیروی کار از ایدهولوژی غالب) نیز میپردازند  .او با تف یک میان «دولت» باهعنوان یاک نیاروی
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .آلتوسر مینویسد« :در مدرسه چه یاد میدهند؟ در مدرسه کموبیش ام ان تحصیالت عالیه وجود دارد ،اما باههرروی ،خوانادن،
نوشتن ،و محاسبه کردن یاد داده میشود ،یعنی چند فن و بسیاری چیزهای دیگر ازجملاه فقرههاایی (ابتادایی یاا عالیاه) از «فرهناگ
علمی» یا «ادبی» که بیواس ه در شغلهای تولیدی کاربرد دارند (آموز هایی برای کارگران ،فناوران ،مهندساان ،و درنهایات ،بارای
کارمندان بلندپایه و)...؛ بنابراین ،مدرسه ،آموزشگاه «لیاقت»ها است .اما در کنار ایان یاادگیری و همزماان باا آماوز ایان فناون و
علوم ،بچهها در مدرسه «قواعد» رفتار درست را نیز یاد میگیرند؛ اصولی که هر عامل تقسیم کار ،بهتناسب جایگاهی کاه بارای او در
این فرایند تقسیم کار درنظر گرفته شده است ،باید آنها را رعایت کند .اصول اخالقی ،اصول مربوط باه وجادان مادنی و شاغلی .باه

سرکوبگر (شامل هیئت دولت ،ادارات ،ارتش ،پلیس ،دادگاهها ،زنادانها ،و )...و «ساازوبرگهای
ایدهولوژیک دولتی» (شامل تش یالت دینیامذهبی ،آموزشی ،خانواده ،سازوکارها و اماور فرهنگای،
{ادبی ،هنری ،و ،}...نظامهای حقوقی ،رویاههای سیاسای ،ساندی اها ،احازاب ،رساانهها ،و)...
ً
موفق به نوعی مفهومسازی میشود که در آن ،گروه نخست ،عمدتا باا ت یاه بار تح ام در ف اای
عمومی ح ور دارند و گروه دوم ،با ت یه بر رو متقاعد کردن در حی ههای خصوصی به فعالیت
میپردازناااد (زوزا .)91-94 ،6944 ،او اساااتدعل میکااارد کاااه آماااوز  ،باااهعنوان ی ااای از
سازوبرگهای ایدهولوژیک ،دانشآموزان را متقاعد میکند که نظام سارمایهداری ،نظاامی منصا
است که در آن ،هرکس زحمت ب شد ،براساس میزان تالشش ،کامیاب خواهد شد .از نظر آلتوسار
این باور همان «آگاهی کاذب» است که مارکس از آن سخن گفته بود .راههاای درونای شادن ایان
باور (آگاهی کاذب) در میان فراگیران ،عبارتند از .6 :دانشآموزان از رریق برنامه درسی پنهان ،یاد
می گیرند که نظم و ترتیب و دستورهایی را پیگیری کنند که آنان را بارای ح اور در بازارهاای کاار
سرمایهساعرانه آماده میکند؛  .2برنامۀ آزموناپادا حاکم بر نظامهای آموزشی ،فراگیران را وادار
میکند که حتی هنگامیکه در مورد تحصیل خود ،احسااس بیحوصالهگی ،نارضاایتی و بیازاری
دارند نیز بهسختی تال کنند؛  .9به زبان مارکسیستی ،فراگیران ،موجوداتی ازخودبیگاناه هساتند.
آنها اغلب نمیتوانند به این مسئله ف ر کنند که آنچه میآموزند ،چه کاربردی دارد .هماین مسائله
در دنیای کار و زمانیکه پول ،تنها مزیت و پادا حاصل از کار است نیز اتفاق میافتد.
ساااموهل باااولز و هرباارت گینتاایس در اثاار معااروف خااود بااا عنااوان «تحصاایل در آمری ااای
سرمایهداری» ( )6311نشان دادهاند که گروههای بانفوذ و ربقات حاکم ،نظام آموزشای آمری اا را
تولید و حفظ کردهاند .آنان در این کتاب ،ایده ساازگاری /توافاق را م ارح کردهاناد .ایان مفهاوم،
درصدد توضی این ن ته بود که بین «تولید» و «روابط اجتمااعی حیاات آموزشای» ناوعی راب اه
وجود دارد .آنان همچنین بر این نظار هساتند کاه مادارس ،نیاروی کاار اقتصااد را باا مهارتهاا،
شخصاایتها ،و نگر هااای موردنیاااز ،آماااده میکننااد .آموزشااگاهها ،دسااتاندرکار ای اااد
سل هپذیری ،انقیاد و اراعت نیروی کار هستند .براساس نظر آنان ،ارز ها و فرهنگ ربقات بااع
و متوسط ،از رریق زندگی آموزشی ،چیرگی مییاباد .دانشآماوزان ربقاههای فرودسات در روناد
حاکمیت فرهنگ سایر ربقهها ،سرکوب میشوند .این یک کارکرد پنهان آموز است .ایان کتااب
تعبیر واض تر ،اصول احترام به تقسیم اجتماعیافنی کار و درنهایت ،اصول نظمی که ربقه سل هگر برقارار کارده اسات .در مدرساه،
خوب فرانسوی صحبت کردن و خوب نوشتن را نیز میآموزند که درواق (برای سرمایهدارهای آینده و مالزمان آنها) هماان «خاوب،
دستور دادن» و (در شرایط آرمانی) با کارگران «خوب ،حرف زدن» و ...است» (آلتوسر.)21 ،6944 ،
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در پی آن است که نشان دهد ،برنامه درسی پنهان ،ناابرابری اجتمااعی را بازتولیاد میکناد ،یعنای
ً
دقیقا برخالف این تصور رایج (که در قالب یک ایدهولوژی آموزشی برای همگان جا افتاده اسات)
که تحصیل ،بهعنوان عاملی برای تحرک و اصالح اجتماعی پنداشاته میشاود ،درواقا  ،آماوز ،
عاملی برای استمرار ش افهای ربقاتی ،معرفی میشود .برنامه درسی پنهان از رریق ای اد نوعی
همخوانی باین «سااختار آموزشای» باا «نظاام اقتصاادی» عمال میکناد .ماهیات کاار و رواباط
اجتماعی ،در آیینۀ نظامهای آموزشای جواما سارمایهداری پارور مییاباد .در چناین بساتری،
فراگیران ،نظمهای موجود را میپذیرند ،آنها در برنامه درسای ،هایچ کنتارل و دخاالتی ندارناد ،و
خشنودی درونی ناچیزی از کار بهدسات میآورناد .اینهاا ویژگیهاای نظامهاای آماوز فعلای
هستند و ن ته قابل توجه این است که این مساهل با موقعیت آیندۀ فراگیاران در نیاروی کاار ،ت اابق
دارد و یا بازتابدهنده آن است .بر همین اساس ،کارگران نیز بر کار خود کنترلی ندارند و خشنودی
ناچیزی از کاری که ان ام میدهند ،بهدست میآورند.
باولز و گینتیس در کتاب «شانسهای نابرابر» ( )2116با اراهاه شاواهد و دادههاای مختلا ،
نشان میدهند که خانوادههایی که دارای موقعیتهاای فرودساتانه هساتند ،شاانس کمتاری بارای
کسااب امنیاات اقتصااادی و تصاااحب موقعیتهااای برتاار دارنااد .ایاان پژوهشااگران مینویسااند:
«شایستهساعری برای شهروندان جوام دموکراتیک مدرن ،دارای ارز های زیادی است .ایان باه
آن معنا است که فرصتهای برابر در آموز و پیشرفت شغلی ،باید این مسئله را ت مین کناد کاه
فرزند هر خانواده ،یک شانس عادعنه برای موفقیت اقتصادی داشته باشد .از سوی دیگار ،والادین
نیز وظیفه و حق دارند که تال کنند تا برای فرزندانشان بهترین آینده اقتصادی امن را تأمین کنناد.
ً
این دو مسئله ،مم ن است متعارا بهنظر برسند ،ولی معموع یک ارتباط معناادار باین موفقیات
اقتصادی والدین و فرزنادان وجاود دارد ،زیارا بسایاری از والادین ،تاال میکنناد موقعیتهاای
مناسبی برای آینده فرزندانشان آماده کنند و فقط اقلیتی از خانوادهها هستند که موقعیات اقتصاادی
آن ها در مقایسه با فرزندانشان ،برتر یا فروتر است؛ در مقابل ،این گرایش قابلتوجه نیز وجاود دارد
ً
که معموع فرزندان خانوادههای مستقر در عیههای پایین توزی درآمد ،موقعیتهایی با درآمادهای
پایین خواهند یافت» (باولز و گینتیس.)6 ،2116 ،
جین آنیون ( )6341در مقالهای با عنوان «ربقه اجتماعی و برنامه درسی پنهاان کاار» یافتاههای
یک بررسی ان امشده در پنج مدرسه را گازار میدهاد کاه چگوناه کودکاان متعلاق باه ربقاههای
اقتصادی متفاوت ،انوا متفاوتی از آموز را دریافت کردهاند .وی در این بررسی ،دو مدرسه متعلاق
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

به ربقه کارگری ،یک مدرسه مربوط به دانشآموزان ربقاه متوساط ،یاک مدرساۀ دانشآماوزان ربقاه
متوسط باع ،و یک مدرسه نخبگان را با هم مقایسه کرده است .نتایج بهدستآمده نشان میدهناد کاه
میان ربقۀ اجتماعی فراگیران ،نو آموز دریافتشده در مدرسه ،و نو کار ،راب ه وجود دارد .آنیاون
مشاهده کرد که دانشآموزان مدرسههای فقیر ،آماده بودند که کارگران فرمانبرداری شوند ،حاال آن اه
فراگیران مدرسههای نخبه ،این زمینه را داشتند که متف ر و رهبر شوند.
 .5-3دیدگاه انتقادی و برنامه درسی پنهان

براساس نگر های انتقادی ،برنامه درسی بهش ل موجود ،عاملی بارای «ازخودبیگاانگی» انساان
بهشمار میآید .در این دیدگاه ،اعتقاد بر این است که در یک جامعه ،گروههای مختلا اجتمااعی
از مناف متفاوتی برخوردار هستند .در چنین شارای ی ،نظاام آماوز نیاز خواهنااخواه بار بنیاان و
ساختاری ش ل میگیرد که در آن برخی گروهها بیشتر از دیگران بهرهمند میشوند .به بیاان دیگار،
مش ل اصلی را نباید در نظام آموزشی جستوجو کرد ،بل ه باید توجه خود را باه سااختار ناابرابر
اقتصادیااجتماعی جامعه مع وف کنیم .هنگامیکه نظام آموزشی به مصداق مشت نمونه خروار،
از «ساختار نابرابر اجتماعی» پیروی کند ،ناگزیر ،اندازه پیشرفت و موفقیت شااگردان باا توجاه باه
پسزمینههای مختل ربقاتی آنان ،متفاوت خواهد بود .درواقا  ،تصاور وجاود نظاام ارزشایابی
آموزشی بر یک بنیان برابر ،تنها یک اتوپیا است .آنچه در عمل اتفاق میافتد ،این است کاه برخای
دانشآموزان از یک تفوق نسبی آموزشی بهرهمند هستند و برخی دیگر ،در موقعیتی فرودست بارای
ً
یادگیری قرار دارند .دانشآموزان برخاسته از خانوادههای ثروتمند یا تحصیل رده ،معموع پایگااه و
منزلتی شبیه یا حتی برتر از والدین خود کسب میکنند ،ولی دانشآموزان متعلاق باه خانوادههاای
ً
فرودست ،احتماع کامیابیهای کمتری بهدست میآورناد و در شاغلهای سا پاایینتر جااگیر
میشوند .مهمترین ن تهای که در این چشمانداز بر آن پافشاری میشود ،نقش و وظیفهای است که
برنامه درسی پنهان در تداوم بخشیدن به نابرابریها بهعهده دارد.
براساس این دیدگاه ،برنامههای رسامی ،دربردارنادۀ انگاشاتهایی هساتند کاه ناخواساته باه
ش لگیری و گستر برنامههای پنهان دامن میزنند .بررسیهای گوناگونی ان ام شاده اسات کاه
تبیین راب ه تحصیل و ربقه در کانون تمرکاز آنهاا باوده اسات (دیال و دیگاران6311 ،؛ بااولز و
گینتیس .)6311 ،اینگونه پژوهشها ،برنامه درسی پنهان را عاملی برای پرور و آمادهسازی افراد
م ی و سل هپذیر میدانند .اراعت شااگردان از دساتورهای معلماان و سال ۀ قاوانین آموزشای،
کودکان را بهرور تدری ی آماده پذیرفتن سلسلهمراتب موجود در بازار کار میکند .باولز و گینتایس
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در توضی نقش آموز در آمااده کاردن نیاروی کاار ،اصا الح «هماننادی » را باهکار بردهاناد.
براساااس ایاان اصاال ،بااین «روابااط اجتماااعی زناادگی تحصاایلی» بااا «روابااط اجتماااعی تولیااد
سرمایهداری» راب ه وجود دارد .آنها میان این دو ،قاهل به نوعی «ساختار همخاوان» هساتند و بار
این نظرند که روابط اجتماعی تحصیل ،ضمیر شاگردان را برای رواباط کاار آمااده میکناد .وجاود
راب ه سلسله مراتبی میان معلم و شاگرد در محیط مدرسه در کنار تقسایمات ناشای از رتبهبنادی و
ارزشیابیهای تحصیلی (نظام امتحانات) ،زمینهساز پذیر سا وح گونااگون شاغلی در سااختار
مشاغل اجتماعی میشود (ژیرو ،692 ،6349 ،به نقل از :اس لتون.)646 ،6331 ،
براساس دیدگاه این پژوهشگران ،برنامه درسی پنهان ،بر آینده نیروی کار ساایه میاف ناد .ایان
برنامهها شاگردان را به پذیرندگانی منفعل تبدیل میکند که بر آنچه یاد میگیرناد ،کنترلای ندارناد.
اقتداری که از رریق قوانین و آییننامهها در محیط آموز اعمال میشود ،فراگیران را به ایان بااور
میرساند که تنها از رریق همنوایی با قوانین آموزشی و عمال باه خواساتههای ماوردنظر مدرساه/
دانشگاه است که دروازههای بازار کار به روی آنها گشوده میشود.
هرگاه برنامه درسای ،بازتاابی از نابرابریهاای اجتمااعی باشاد و سااختارهای ناابرابر را در خاود
منع س کند ،نهتنها عاملی رهاییبخش بهشمار نمیآید ،بل اه محملای اسات کاه شارایط نامتعاادل
اجتماعی را بازسازی و بازتولید میکند .براساس نگر های انتقادی ،وظیفه برنامه درسای ،کاربسات
حقیقت در حوزه سیاست است .برنامه درسی باید راهنمای عمل انسان در اتحاد «نظریه /حقیقت» با
«سیاست» باشد .تحقق این امر ،مستلزم روی ردی در برنامه درسی است که فراگیران متوجاه شاوند،
مناف و عالیق حقیقای آنهاا کادام اسات؟ هورکهاایمر مینویساد« :نظریاۀ انتقاادی ،انساانها را
تولیدکنندگان کلیت فرهنگی و باه تبا آن ،تولیدکننادگان ف اری میداناد» (ناوذری)696 ،6946 ،؛
بنابراین ،دانش و نظریههای علمی ،دستاورد فرهنگی جامعه و حاصل تال تاریخی آدمیاان اسات و
نه م موعهای برخوردار از جوهره معرفتی م لق و بر این اساس ،میتواند و باید ،تحلیل و نقد شود.
دانش ،امری ازلی و ابدی نیست ،بل ه برساختهای تاریخیااجتماعی است .برخورد غیرانتقادی با
نظریههای علمی ،بهمعنای فرامو کردن این ن ته کلیدی است که نظریه نیز «سااخته» شاده اسات.
بهعبارت دیگر ،باید به من ق ش لگیری و عوامل ش لدهندۀ نظریه ،توجه کارد .باا توجاه باه چناین
چشماندازی ،تئودور آدورنو  ،اندیشمند معروف م تب فران فورت ،نوشته است« :علم ،نیاز به کسی
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دارد که از آن اراعت ن ند» (احمدی .)616 ،6911 ،از نظر هورکهایمر« ،حوزههای علمای ،تحات
هدایت ،نظارت ،و کمکهای مالی بخش صنعت و دولت یا ح ومت قرار دارند کاه  .6دساتورالعمل
ً
آنها عمدتا همان دستورالعمل فرایند تولید است؛  .2موضاو ادراک (اباژه) آنهاا باهلحاظ تااریخی
مشخص است؛  .9سوژه ادراک (انسان) هم بهلحاظ تاریخی و هم بهلحاظ اجتماعی براساس دستگاه
رو شناختی و مقولهای مورداستفادۀ وی (سوژه) تعیین و تعری میشود» (احمدی.)696 ،6911 ،
براساس این من ق ،انسان در نظامهایآموزشی موجود ،نهتنها فاعل ادراک نیست ،بل ه بهمرابه موضو
ادراک ،زیر سل ۀ شرایط سیاسیااجتماعی است و خواست اجتماعی از رریاق ساوگیریهای برناماه
درسی به او تحمیل میشود؛ بنابراین ،فراگیر ،تعیین نمیکند که چه چیزی باید بیاموزد .نظام آموزشی
بهمرابه نماینده به متقاضیان آموز اعالم میکند که جامعه به چه نو معرفت /دانشی نیاز دارد .در این
مسیر تحمیلی ،برای خوشبخت شدن ،بیش از یک انتخاب ،وجود ندارد .فراگیر ،ناگزیر باید برای رف
«نیازی ازپیشتعری شده» آموز ببیند .دامنه سل ه این من اق تاا حادی اسات کاه هماۀ متولیاان
نظامهای آموزشی با ای اد راب ۀ اندامواره میان «آموز » با «صنعت /بازار کار» بهعنوان یک ضرورت
عقالنی ،یک دغدغه مشرو  ،و یک چالش اساسی ،موافق هستند .باهاینترتیب ،دساتگاه آماوز در
روند یک جبر تاریخی ،فرد را منفعل و فرماانبردار من اق نیازهاا و رو هاایی میکناد کاه باهظاهر،
موردنیاز جامعه است .همچنین ،ازآن اکه نهاد آموز  ،وظیفۀ تربیت همه افراد جامعه را برعهده دارد،
همه افراد جامعه را نیز منفعل و وابسته به سرمایه (اقتصاد) و قدرت (سیاست) موجود میکند.
هرگاه خواست قدرت و سرمایه که در قالب نیازها و مقت یات موجود چهرهنماایی میکناد ،از
م رای برنامه درسی به فراگیاران منتقال شاود و آناان را وادار کناد کاه داناش را باهاجبار و از روی
اض رار (و نه براساس من ق رهایی انسان) فراگیرند ،آنها در آینده تبدیل باه کاارگزاران و م ریاان
ناخودآگاهی میشوند که پیشفراهای پنهانی و ارز های ضمنی نهفته در نظام آموزشی را اجرا
خواهند کرد .با چاپ کتاب «دانش و کنترل» ،نوشته مای ل یانگ ( )6316و کتاب «برنامه درسای
و ایدهولوژی» نوشته مای ل اپل ( )6313به تادریج م العاات انتقاادی در برناماه درسای بار پایاه
پرسشهایی درباره نقش قدرت ،سیاست ،و ایدهولوژی در محیطهای آموزشای م ارح شاد .ایان
صااحبنظران ،یاادگیری ناشای از برناماه درسای (در وضا موجاود) را ناهتنها پوزیتیاو و علمای
نمیدانند ،بل ه به برنامه درسای باهعنوان یاک امار ایادهولوژیک مینگرناد کاه تولیاد ،توزیا  ،و
ً
ارزشیابی آن از «دانش» ،کامال جانبدارانه و تابعی از نظامهای سل ه اجتماعی است .هناری ژیارو
( )262 ،6313پرسااشهایی را م اارح میکنااد کااه پاسااخ بااه آنهااا میتوانااد بااار ایاادهولوژی ی
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برنامههای درسی را برمال کند .این پرسشها بهشارح زیار هساتند .6 :چاه چیازی «داناش برناماه
درسی» تلقی میشود؟؛  .2چگونه چنین دانشی ای اد میشود؟؛  .9این دانش چگونه باه کاالس
درس انتقال داده میشاود؟؛  .6کادام رواباط اجتمااعی در آموزشاگاه /کاالس درس ،ارز هاا و
هن ارهای موجود در روابط اجتماعی «پذیرفتهشادۀ» محلهاای کاار را باهرور ماوازی بازتولیاد
میکند؟؛  .6چه کسی به ش لهای «مشرو » دانش دسترسای دارد؟؛  .1ایان داناش در خادمت
مناف چه کسی /کسانی اسات؟؛  .1چگوناه تنشهاا و ت اادهای سیاااسیااجتماااعی باهکمک
«ش لهای پذیرفتهشده دانش در کالسهای درس» و «روابط متقابل اجتمااعی پنهاان در آن» ،باا
هم آشتی داده میشوند ،یا حلوفصل میشوند؟؛  .4چگونه رو های رایج آزمون و ارزشیابی ،در
خدمت مشروعیتبخشی به ش لهای موجود دانش هستند؟ ژیرو بر ایان نظار اسات کاه پاساخ
پرسشهای یادشده ح ایت از آن دارد که برنامه درسی درنهایت ،نظم اجتماعی ناعادعناه موجاود
را استمرار میبخشد .استمرار بیعدالتی ،مستلزم مشروعیت بخشیدن به نظام ناامتوازن اجتمااعی
است .چنین وظیفهای هم در محتوای رسمی آموزشی قابلمشاهده است و هم اا بهویژه اا از رریاق
پیامهای ضمنی موجود در ساختارهای آموزشی ،فرستاده میشود.
اینگونه تلقی از آموز و برنامه درسی بهعنوان عنصری «شیءشاده» در نظریاه انتقاادی ،باه
دیدگاههای گئورگ لوکاچ بازمیگردد که بر این نظر بود که در نظام سرمایهداری ،برخالف جواما
پیشینی ،تناظر یکبهیک میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان کاعها حاکم نیست .از نظر او ،نظام
سرمایهداری ،مبتنیبر سااختار کااعیی اسات .در یاک سااختار کااعیی ،ارز مبادلاه بار ارز
مصرف پیشی میگیرد .لوکاچ ،در مقاله معاروف «شایءوارگای و آگااهی پرولتاریاا» مینویساد:
«ذات ساختار کاعیی ،بارها خاررنشان شده است .اساس این ساختار آن است کاه راب اه و پیوناد
میان اشخاص به صورت شیء ،و درنتی ه بهصورت نوعی «عینیت خیالی» ،درمی آیاد؛ عینیات
مستقلی که چنان به دقت عقالنی و فراگیر بهنظر می رسد که تمام نشانه های ذات اساسی خویش
اا یعنی راب ه بین انسانها اا را پنهان میکند» (لوکاچ .)266 ،6911 ،لوکااچ ،وضاعیت باتوارگی
کاع را از مساهل ویژه سرمایهداری مدرن برمیشمارد و علت آن را حاکمیت مبادله کاعیی میداند.
پیچیدگی مناسبات سرمایهداری ،باعث میشود که دستساختههای آدمیان ،از خاود فراتار رفتاه و
ویژگی جادویی پیدا کنند .از این مرحله به بعد ،دستسازهای بشر (سیاسی ،فرهنگی ،اقتصاادی)
بر او ح ومت میکنند .انسانی که درصدد تغییار یاا باازآفرینی واقعیات باود ،زیار نفاوذ واقعیات
شیءشده و متصلب قرار میگیرد .در من ق سرمایهداری ،زندگی اجتماعی ،مستقل از فارد باوده و
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فرد ،نقش قابلتوجهی در ش لگیری آن ندارد .از این منظار ،جامعاه و تااریخ ،مساتقل از انساان
دانسته شده و بر انسان مسلط هستند .جامعه چونان شیء است و روابط انسانی نقش بسیار انادکی
در زندگی اجتماعی دارد .در چنین جهان شیءشدهای ،روابط «سوژه» و «ابژه» حالت دیاال تی ی
ندارد ،یعنی واقعیتها بر ذهنیت حاکم میشاوند .نظاام آموزشای نیاز بخشای از هماین واقعیات
آگااهی راساتین
آگاهی برآمده از دل ساختار شیءشدۀ چناین واقعیتای،
شیءشده است؛ بنابراین،
ِ
ِ
نیست و خروجیهای چنین آموزشی ،با انسان بیگانه خواهد بود.
مفهوم «شیءشدگی » با استقبال نظریهپردازان م تب فران فورت روباهرو شاد و آنهاا تاال
گی لوکااچ درواقا  ،شا ل
کردند این مفهوم را در زمینههای گوناگون بهکار ببرند .مفهوم شیءشاد ِ
گستر یافته مفهوم «ازخودبیگانگی » مارکس است .مارکس مدتها پیش از لوکااچ ایان ن تاه را
م رح کرده بود که در نظام سرمایهداری ،کارگر با نتی ه کار خود بیگانه میشود ،ولی لوکاچ مفهوم
موردنظر مارکس را در گستره وسی تری بهکار گرفات .او معتقاد باود در نظاام سارمایهداری ،تماام
گروهها و ربقات اجتماعی ،دچار شیءشدگی هساتند .ماارکس میگفات در نظاام سارمایهداری،
روابط اجتماعی میان انسانها بهش ل روابط میان اشیاء درمیآیند« .بتانگاری کااعیی » زماانی
اتفاق میافتد که روی نیروی کار ،قیمت گذاشته میشود .مارکس در مقالاه «بتانگااری کاعهاا»
(سرمایه 6411 ،به نقل از :کاانرتون 46 ،6946 ،باه بعاد) یاک میاز را مراال میزناد و میگویاد
هنگامیکه ش ل چوب تغییر میکند و میزی ساخته میشود ،این میز همچنان چوب است ،یعنای
هنوز هم یک شیء عادی است ،اما بهمحض این ه این میز به یک «کاع» تبدیل میشود ،از حالت
یک شیء عادی فراتر میرود و رازآلود میشود .ویژگی رازآلود کاع از ارز مصرفی آن سرچشمه
نمیگیارد ،بل ااه باه ارز مبادلااهای آن بسااتگی دارد .مقادار کااار صرفشاده و ماادتزمان کااار
ان امشده ،تعیینکنندۀ ارز نهایی محصول کار است؛ بنابراین ،کاعها بازتابدهندۀ ویژگیهاای
اجتماعی کار آدمیان هستند و خصلت اسرارآمیز کاع نیز از همین مسئله ناشی میشود .ایان ویژگای
از دید مارکس ،عبارت از راب های اجتماعی است که نه میان تولیدکننادگان ،بل اه میاان فراوردههاای
کار آنان وجود دارد .بهاینترتیب ،ن ته ظری موردتوجه مارکس ایان اسات کاه باتوارگی کااعیی،
روابط اجتماعی بنیادین را از نظر ،پنهاان مایدارد (فااین،بن در :بااتومور .)666 ،6944 ،سرنوشات
انسان در جامعه ای که کاعها در آن جنبه رازآلود و اسرارآمیز پیدا کردهاند ،ازخودبیگاانگی اسات.
جامعه کاعیی ،فرد را تبدیل به پدیدهای کاعیی میکند.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

36
جامعهشناسی برنامههای
درسی پنهان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

30

دوره دهم
شماره 2
تابستان 6931

بهاینترتیب ،برنامه پنهان ،سازوکاری است که نظام سرمایه را اساتمرار میبخشاد .ایان اساتمرار
ً
بهصورتی کامال ب ئی و در قالب شماری از سازوکارهای مختلا اماا مارتبط باا هام ،ر میدهاد.
برخی از این سازوکارها را میتوان عبارت از پیروی از قواعاد و قاوانین مدرساه ،م اازات درصاورت
پیروی ن ردن از قوانین مدرسه ،و درنهایت ،پذیر بیچونوچرای قوانین اجتماعی پس از خاروج از
مدرسه ذکر کرد .اینگونه سازوکارها« ،فراگیر» را برای فرمانبرداری از قدرت آماده میکنناد .در ماورد
پذیر نابرابریها ،روالهای دیگری وجود دارند .در این زمینه باید یادآوری کرد که مدرسهها تمایال
دارند که دانشآموزان را در گروههایی با تواناییهای ی سان دستهبندی کنند .این دساتهبندی ،موجاب
تقویت این باور میشود که برخی افراد ،بهتر از دیگران هستند .درواق  ،افاراد بهتار ،پاادا دریافات
میکنند (قیمتگذاری میشوند) .رویهمرفتاه ،دوگاناه پادا ام ازات ،فراگیاران را بارای پاذیر
وضعیت نابرابر پادا ها که بعدها در جامعه مشاهده میکنند ،آماده میکند .باه ایان وضاعیت ،بایاد
وجود سلسلهمراتب را در محیطهای آموزشی نیاز اضاافه کارد .سااختارهای مدرساه ،سلسالهمراتب
قدرت را بهعنوان هن اری برای زندگی و م ان کار تقویت میکنند .دانشآموزان نیاز در ماورد این اه
مدارس چگونه عمل میکنند ،چیزی ندارند که بگویند و بنابراین میآموزناد کاه نقاش افارادی فاقاد
قدرت و بینفوذ را در جامعه بهعنوان امری ربیعی و بهن ار بپذیرند .شاید بتوان گفت ،ایان ساازوکار
بهنوعی فراگیر را شرری میکند .هنگامیکه چندبار به دانشآموز اثباات شاد کاه درسهاایش خاوب
نیست ،از دیگران کمتر میفهمد ،هو او پایینتر است ،و ام ان رقابت با شااگردان کوشاا را نادارد،
کمکم از درس بیزار میشود .بهاینترتیب ،مدرسهها برخی کودکاان ربقاه کاارگر را بارای شاغلهای
س پایین آماده میکنند .این کودکان ،بعدها شغلهای کسالتآور و خستهکننده را بادون هیچگوناه
اعتراضی میپذیرند .موارد یادشده بر نقش اجتماعی آموز در بازتولید نظام ناابرابر و سلسالهمراتبی
تقسیم کار سرمایهداری ،تأکید میکنند.
مهمترین نقد واردشده بر دیدگاههای انتقاادی برناماه درسای پنهاان ،فقادان تعیاین راه خاروج از
بنبستی است که این نظریهها بهتصویر کشیدهاند .نظریه انتقاادی در ساایر شا لهای فرهنگای نیاز
ً
عماادتا متمرکااز باار نفاای وضااعیت موجااود و تأکیاادهای رهاااییبخش بااوده ،امااا در کمتاار مااواردی
دسااتورالعمل و گریزگاااه مشخصاای اراهااه کاارده اساات .مساائله دیگااری کااه در ارزیااابی دیاادگاههای
چ گرایانه از برنامه درسی پنهان باید به آن توجه داشت ،نزدی ی آنها به نگر های محافظهکاراناه و
کارکردگرایانه برنامه درسی است .همانگونه که های وکس ( )6342بهدرستی تأکید کارده اسات ،باا
وجود کاربستهای سیاسی بسیار متفاوت نظریههای کارکردگرایی و مارکسیسم ،یک تشابه چشامگیر
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

در توجیه آنها از آموز وجود دارد .هر دو نظریه تمایل دارند بین «فرایند تمایزها و مقولهبنادیها در
درون نظام آموزشی» با «تمایزها و تف یکها در درون سلسالهمراتب شاغلی در جامعاه» یاک راب اه
متقابل بسیار تنگاتنگ برقرار کنند .اگرچه مارکسیستها درصدد هستند که این ادعای کارکردگرایانه را
که آموز  ،مهارتهای شغلی عزم را فراهم میکند ،رد کنند ،اما خودشان به راب اه و هماننادی باین
مقولهها و تقسیمات درونی نظام آموزشی با سلسلهمراتب س وح در درون نظام تقسیم کار در جامعاه
توجه داشتهاند .های وکس بر این نظر است که این تصویر ،شبیه تصویری است که افالرون از مدیناه
فاضله اراهه کرده که در آن ،هر عیه از جامعه ،آموز شایسته خود را دریافت میکند (بنفاین ،در:
باتومور .)611 ،6944 ،های وکس در نقد نظریه همانندی ،استدعل میکند که شاواهد کمای بارای
حمایت از نظریههای همانندی /کنترل اجتماعی آموز (بهویژه آن ا که این نظریاهها بارای آماوز
ً
کارگر صنعتی بهکار گرفته شده است) ،وجود دارد .در نظریه همانندی ،لزوما تناساب و ت اابقی باین
یک ش ل معین سازمان آموزشی /تعلایم و «نیازهاای» جامعاۀ سارمایهداری پیشارفته ،وجاود نادارد
(بنفاین ،در :باتومور.)611 ،6944 ،
 .5-4برنامه درسی پنهان و دیدگاه کنش متقابل اجتماعی

ً
جامعهشناسان م تب کنش متقابل اجتماعی بر این نظرند که افراد جامعه بهرور کامال فعالی در تعامل
روزانۀ خود ،واقعیتهای اجتماعی را برمیسازند .در این دیدگاه ،روابط فرد و جامعه بسان یک جااده
دوررفه است .در حوزه آموز نیز م موعهای از م العات وجود دارند که وجه مشترک آنها ،تأکیاد
بر اهمیت «تعامل در محیط آموزشی» است .این م العات ،مدرسه و کالس را از جنباه تعامال باین
کنشگران آموزشی بررسی کردهاند .در این بررسیها ،کالس بهعنوان یاک واقعیات اجتمااعی درنظار
گرفته میشود که در آن دادوستد /مذاکره ان ام میشود .این دیدگاه ،برنامه پنهان درسی را حاصل کنش
و واکنشهای معلمان /استادان با شاگردان /دانش ویان میداند .در این کانش و واکنشهاا ،دو رارف
میآموزند که چگونه به زندگی آموزشی خود ادامه دهند؛ بهعنوان مرال ،اگر به فراگیاران توجاه کنایم،
راهبردها و ت نیکهایی را مشاهده خواهیم کرد که به یادگیرنده در عباور موفقیاتآمیز از ماان برناماه
درسی رسمی کمک میکنند .این ت نیکها ،برنامه درسی پنهان نامیده میشوند.
م العه کالسیک و معروف فیلی ج سن با عنوان «زندگی در کالسهاای درس» ( )6314را
از یک جنبه میتوان ،ذیل این چشمانداز قرار داد .نظر ج سن ،مع وف به این ن ته است که برنامه
درسی پنهان به رو هایی اشاره دارد که فراگیران میآموزند از خواستهها و تمایالتشان بپرهیزند .او
بر این نظر است که فراگیران ،برای این ه در نظام آموز موفق باشند ،بایاد یااد بگیرناد کاه« ،یااد
بگیرند» .آنها نه تنها باید یاد بگیرند که از قوانین رسمی پیروی کنناد ،بل اه بایاد بیاموزناد کاه از
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قوانین غیررسمی ،باورها ،و نگر ها نیز تبعیت کنند .ج سن اص الح «برناماه درسای پنهاان» را
برای توصی سه ن ته «قوانین»« ،رویهها و روالها» ،و «مقررات و آییننامهها»ی غیررسمی بهکار
برد .اگر فراگیران میخواهند موفق باشند ،باید بتوانند با فرهنگ غیررسمی کالس ،همنوایی داشاته
باشند .م موعهای از رویهها ،قاوانین ،و اصاول وجاود دارد کاه فراگیاران بایاد آنهاا را بهتادریج
بیاموزند تا در کالس درس ،ام ان بقا داشته باشند .هالت در کتاب خود با عنوان «بچهها چگوناه
مردود میشوند» ( )6313به ی ی از این جنبهها توجه کرده است .او نشان داده اسات کاه «پاساخ
صحی » ،ی ی از راهبردهای بقا برای فراگیران اسات .یاک رو مهام بارای بهدسات آوردن نظار
مساعد معلم ،اراهه «پاسخ درست » به مفهومی است کاه مادنظر او اسات .پاساخ درسات ،یاک
راهبرد بقا است .این مسئله ،دریچههای ذهن فراگیران را به دریافتهای متنو از داناش میبنادد و
همه چیز را به دایرۀ بساته ت رباۀ فقاط یاک معلام یاا یاک مدرساه فرومیکاهاد .در ایان مسایر،
«حفظیها» و «ازبر کردن» مهمتر از «فهمیدن» تلقی میشود .آن دسته از حوزههای دانش کاه باا
رو های متداول ،غیرآزمودنی است ،از صحنه آموز حذف میشوند.
برخالف دیدگاههایی مانند کارکردگرایی یا مارکسیسم که با ت یه بر دیادگاههای کالننگراناهتر
سعی داشتند نقش مدارس و آموزشگاهها را در ای ااد نظام اجتمااعی و حفاظ سااختارهای کلای
اجتما بفهمند ،در پژوهشهایی از این دست ،نقش برنامه درسای پنهاان باهرور جزءنگراناه و در
چارچوب فرایندها و ساختارهای داخلی آموز بررسی میشود« .باا ت یاه بار بنیادهاای فلسافی
نظریه کنش متقابل نمادی ،بهنظر میرسد انسانها ناه پذیرنادگان منفعال ارز هاا و هن ارهاای
اجتماعی ،بل ه عامالن فعال و ساازندگان هدفمناد معاانی بهشامار میآیناد؛ بناابراین ،رفتارهاا و
ً
کردارهای آموزشی و مفروضات و پیامدهای پنهان آنها ،الزاما تنها توسط جامعه ساخته نمیشوند
تا توسط معلمان /شاگردان بهرور منفعالنهای پذیرفته شوند ،بل ه این کردارهاا بهگوناهای فعاال در
بستر کنش و واکنش معلمان و شاگردان در درون کالسها بازتولیاد میشاوند» (اسا لتون.)641 ،6331 ،
بنابر آنچه گفته شد ،دیدگاه کنش متقابل اجتماعی ،از چشامانداز متفااوتی باه برناماههای درسای
پنهان مینگرد .آنها بر سل ه اقتصاد (مانند دیدگاه مارکسیسام) یاا سال ه ارز هاا و هن ارهاای
اجتماعی (همچون دیدگاه کارکردگرایی) بر برنامه درسی نمیاندیشند .آنان به این میاندیشاند کاه
معلمان چگونه نظم را در کالس ای اد میکنناد و شااگردان ،چگوناه باا ایان نظام و اقتادار کناار
میآیند .در چنین چارچوبی است که زندگی آموزشی در تعاملی دوسویه ش ل مییابد.
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هارگریوز ( )6314در نقد نظریه کنش متقابل و درباره روابط متقابل ماردم و جامعاه ،بار ایان
نظر است که ررفداران کنش متقابل ازیکسو در مورد حد و اندازه توانایی مردم برای کنترل آگاهانه
واکنشهای خود در زندگی براساس کنشهاا و اندیشاههای هدفمناد ،اغاراق میکنناد و از ساوی
دیگر ،نیروهای کنترل کننده و فشارهایی را که از سوی جامعه بر خواست و آزادی فاردی افاراد وارد
میشود ،کماهمیت جلوه میدهند.
 .5-5دیدگاه فمینیستی و برنامه پنهان

توجه به برنامه درسی پنهان در م العات زنان از این جنبه اهمیات داشاته اسات کاه باه شایوههای
گوناگون به بازآفرینی ویژگیهای جنسیتی میپردازد .ساختار و روال نظامهای آموزشی بهگوناهای
است که در عین آن ه برنامههای درسی رسامی ،مادعی براباری هساتند ،اماا در عمال ،ناابرابری
جنسیتی را به فراگیران میآموزند .جنسیت ،همواره یک مسئله مهام در تادوین برناماههای درسای
است .آیا دختران و پسران ،نیازهای متفاوتی در آموز دارند؟ آیا آنها برنامههای درسی را بهگوناۀ
متفاوتی میفهمند؟ آیا موضوعات درسی ،فعالیتهای آموزشی ،ورز کردن و سایر فعالیتهاای
درسی فوقبرنامه ،و ...برای دو جنس بایاد بهگوناهای ی ساان رراحای شاود؟ مسااهل مرباوط باه
مردانگی و زنانگی در برنامه درسی ،چگونه تبیین میشاود؟ در م العاات انتقاادی فمینیساتی ،باه
روابط بین سرمایه داری و مردساعری ،بین قدرت مردانه و برگزیدگی اقتصادی توجاه شاده اسات.
دیل اسپندر ( )6341در سال  6341از همگان دعوت کرد که «پارادایم مردسااعرانۀ آماوز » را
بررسی کنند .در بررسی های برنامه درسی پنهان با محوریت مسئله جنسایت ،نشاان داده شاد کاه
نظام مدرسه چنان عمل میکند که آرزوها و انتظارات دختران در س پایینتری قرار میگیرند .در
کتابهای درسی ،دختران در موقعیتهایی نشان داده میشوند که حامل پیامهای خااص اسات و
جامعهپذیری جنسیتی را تقویت میکند .عالوهبر این ،مدرسه و معلمان بهگونهای با دختاران رفتاار
میکنند که حوزههای معینی را که بهرور سنتی با قابلیت زن بودن آنها سازگار است ،ادامه دهناد.
اینگونه بررسیها ،نقش پیشرانی را در شناسایی عمل رد برناماه درسای پنهاان بهعهاده داشاتهاند.
فمینیستها ،قلمرو تحلیلهای خود را در این مورد که برنامه درسی با استناد به کدام پیشفراها،
تفاوت بین دو جنس را برجسته کردهاند ،به حوزه مسااهل معرفتشاناختی و هستیشاناختی پیوناد
زدهاند (هاردینگ .)6341 ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ابوت و واعس ( )16-19 ،6331نشاان دادهاناد کاه فهام دختاران و پساران دربااره چیساتی
جامعه ،ازیکسو از رریق ت ربههای جامعه پاذیری آناان در مدرساه و از ساوی دیگار ،از رریاق
کلیشههایی ش ل میگیرد که بهنام علم و دانش به آنان اراهه میشاود .آنهاا بار ایان نظرناد کاه در
برنامههای درسی ،چهار حوزه اصلی وجاود دارد کاه دختاران در ایان حوزههاا باهدلیل حاکمیات
نگر های ناابرابر ،در موقعیتهاای فرودسات قارار میگیرناد کاه عبارتناد از .6 :سلسالهمراتب
آ کادمیک؛  .2نگر های کلیشهای؛  .9متون درسی؛  .6فعالیتها و انتخاب موضوعی.
برخی م العات فمینیستی با استفاده از نظریههای «بازتولید» و «مقاومت» ،بر ت ربههای زنان در
آموز تمرکز کردهاند .در این بررسیها ،با وجود داعیه مدارس در مورد اراهه آموز برابر ،نشانههای
گوناگونی مشاهده شده است که ارز هاا ،هن ارهاا ،انتظاارات ،و رفتارهاای مادارس ،کلیشاههای
جنسیتی را تقویت کرده و یک برنامه درسی پنهان را برساختهاند .ماهیت جنسای برناماههای درسای،
روابط مردساعری را در جامعه بازتولید کرده است (اساپندر .)6331 ،باهرور خالصاه ،فمینیساتها
برنامه درسی پنهان را عنصری برای استمرار نابرابریهای جنسیتی در جامعه میدانند.
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بحث و نتیجهگیری

این مقاله درصدد تبیین وجوه جامعهشناختی برنامههای درسی پنهان بود و در این راستا ،سه دساته
عوامل ،بررسی و تحلیل شدند که عبارتند از :ال ) تنو جامعهشاناختی فراگیاران؛ ب) اهاداف و
انتظارات متعارا برنامههای درسی؛ ج) ساخت اجتماعی کالس /آموزشگاه .ایان بررسای نشاان
داد که برنامه درسی پنهان از ترکیب عوامال مختلا در نظامهاای آموزشای ناشای میشاود .ایان
عوامل شامل ویژگیهای فراگیران ،ناهماهنگی یا تعارا میان مؤلفاههای برناماه درسای (اعام از
اهداف ،رو ها ،مناب  ،شیوههای ارزشیابی و )...و نحوه تعامال فراگیاران باا معلماان هساتند .در
ادامااه بحااث ،کارکردهااای برنامااه درساای پنهااان از دیااد نظریااههای مهاام جامعهشناساای اعاام از
کارکردگرایی ،مارکسیسم ،نظریه انتقادی ،نظریه کنش متقابل اجتماعی ،و فمینیسام بررسای شاد.
نتایج بررسی حاضر نشان داد که اهمیت برنامههای درسی پنهان از دید کارکردگرایان به ایان دلیال
است که آن را ابزاری مهم برای انتقال خواستههای اجتماعی به ذهن و ضمیر فراگیران میدانند .این
برنامهها آنچنان دقیق و موفق عمل میکنند که انتظارات هن اری جامعۀ بزرگتار بهگوناهای ژرف،
در روح و روان دانشآموزان رسو میکند.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

روی ردهای مارکسیستی و دیدگاههای انتقادی در مورد برنامههای درسی پنهان ،نقاش افشااگرانه
جدیای داشتهاند .هرچند های وکس در انتقاد از نظریه همانندی بر این نظر است کاه هناوز شاواهد
کافی برای اثبات نظریههای همانندی /کنترل اجتماعی آموز وجود ندارد .وجه اشتراک دیادگاههای
کارکردگرایانه و مارکسیستی در مورد برنامههای درسی پنهان ،این است کاه هیچیاک از آنهاا ،نقاش
قابلتوجهی برای کنش فردی فراگیران در جهتدهی به محتوای برنامههای پنهان قاهل نشادهاند و هار
دو بر نقش تأثیرگذار روابط ساختاری در تعیین جهت برناماه درسای پنهاان تأکیاد کردهاناد (اگرچاه
مارکسیستها به همین دلیل از آن انتقاد کردهاند ،ولی کارکردگرایان آن را ستودهاند).
ررفداران کنش متقابل نمادی ،از روی رد کارکردگرایان درباره برنامه درسی پنهان ،با ایان من اق،
انتقاد کردهاند که جامعهپذیری ،یک فاراورده اجتمااعی نیسات ،بل اه در فرایناد تعامال فراگیاران باا
م موعه عناصر آموزشی ش ل میگیرد .دانشآموزان ،تنها مواد خامی نیساتند کاه برناماههای پنهاان
قادر باشد آنها را ش ل و شمایل ببخشد .آنها در کنش و واکنشهای همیشگی خاود ،برناماه پنهاان
درسی را بهوجود میآورند؛ بنابراین ،هویت برنامههای پنهان از خواست آگاهانه فراگیران قابلتف یک
نیست .دیدگاه کنش متقابل اجتماعی بر این نظر اسات کاه قادرت سااختارهای اجتمااعی نهفتاه در
درون برنامههای پنهان درسی ،کمتر از آن چیزی است که در نظریههای ساختارگرا م رح شده اسات.
ً
در این دیدگاه ،ماهیت برنامه درسی پنهان (اگر اساسا درعمل وجاود داشاته باشاد) ،چنادان مساتقل
نیست ،بل ه تلفیقی از اراده و خواست فراگیران نیز در آن اعمال شده است.
فمینیستها با برنامههای درسی پنهان تا آن ا مخالفند کاه اثباات شاود ایان برناماهها در بازساازی
کلیشههای غلط جنسیتی به نف نظامهای مردسااعر ،دخیال هساتند .دیادگاههای فمینیسام کاارکردگرا،
تقسیم سنتی نقشهای زن و مرد را یک ضرورت کارکردی بارای جامعاه برمیشامارند و هماین دیادگاه
سبب شده است که تقویت نقشهای جنسیتی در برنامههای پنهان درسی ،نزد آنان ناهتنها ربیعای جلاوه
کند ،بل ه آن را عزم بدانند .به همین سبب ،روی ردهای لیبرال در میان فمینیستها باا برناماههای پنهاان
بهرور م لق ،مخال نیستند ،بل ه بر این نظرند که با ان ام برخی اصالحات آموزشای میتاوان انتظاار
داشت که جنباههای تبعیضآمیاز ،بهتادریج در برناماههای درسای کمرناگتر شاوند .از ساوی دیگار،
روی ردهاای فمینیسام رادی اال یاا فمینیسام مارکسیسات باه اصاالحات ،امیادی ندارناد و معتقدناد،
ً
نابرابریهای جنسیتی اربقاتی نهفتاه در ذات نظامهاای مردسااعر سارمایهداری ،باهرور کاامال آرام در
برنامههای درسی رسو میکنند و در کارکرد برنامههای درسی پنهان ،نمایان میشوند.
بهرور خالصه باید گفت ،برنامههای درسی در چشمانداز تمام نظریاههای جامعهشناسای ،دارای
کارکرد جامعهپذیری بودهاند .برخی از نظریهها با این فرایند از جامعهپاذیری موافاق باوده و برخای از
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چشماندازها از آن انتقاد کردهاند .بهنظر میرسد که نظریه انتقادی در تبیین برنامههای درسی پنهاان از
قابلیتهای تحلیلی بیشتری برخوردار باشد ،زیرا پاسخ به پرسشهایی که درصدد توضای ماهیات و
دعیل ش لگیری برنامههای درسی پنهاان هساتند ،اعام از این اه برناماه پنهاان ،حاصال زمیناههای
آموز  ،یا ناشی از فرایند آموز و یاا باهعنوان نتی اه آماوز تلقای شاود ،بهگوناهای اقنااعیتر در
دیدگاههای انتقادی م رح میشوند .تنها در این روی ارد اسات کاه ماهیات برسااختی باودن برناماه
درسی ،آش ار میشود .این روی رد نشان میدهد که برخالف تصور عموم ،برنامه درسی ناهتنها یاک
ً
بسته علمی بیررف نیست ،بل ه عمیقا غرق در جهتگیریهای ایدهولوژیک بوده و بهنوعی ،ماداف
مناف گروههای خاص اجتماعی است .از سوی دیگر ،تف ر انتقادی دارای ایان قابلیات اسات کاه باا
توضی نحوه ش لگیری برنامههای درسای پنهاان و توجاه باه ضارورت آماوز تف ار انتقاادی در
فراگیران ،زمینهساز عبور از قالبهای ایدهولوژیک برنامههای درسی شاود .ناو نگااه ایان نظریاه باه
برنامه درسی پنهان ،بهدلیل تمرکاز بار ابعااد فرهنگی ااخالقی آماوز و افشااگری هساتههای ویاژه
جامعهپذیری در بین فراگیران ،بهتدریج تبدیل به ابزاری قدرتمند برای تحلیل نظامهای آموزشای شاده
است .این نو از جامعهشناسی ،مدعی گونهای آگاهی سیاسی است که میتواناد باه تردیادآفرینی در
تف ر غالب در مورد نقش دانش در رهایی انسان پرداخته و نقاش تسا یندهنده برناماههای درسای و
مؤسسههای آموزشی را در برابر نابرابریهای آموزشی آش ار کند.
نکته پایانی :تأملی در برنامه درسی پنهان و تجربه ایران

از عمر نظام برنامهریزی درسی در ایران چند دهه میگذرد .برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی
ایران که از سال  6921با نخستین قانون برنامه هفتساله کشور شرو شد ،هماواره در پای بسایج
مناب  ،پیرامون مفهومی از نوسازی بودهاند و در تمام این برنامهها ،نوسازی آموز نیز بخشی را به
خود اختصاص داده است .ت ربه نزدیک به هفت دهه برنامهریزی برای نوسازی حوزه آموز  ،این
ام ان را فراهم کرده است که به تأمل درباره جایگاه برناماهریزی درسای در ایان تاال پرداختاه و
ببینیم کدام پارادایم جامعهشناختی ،پشتوانه اینهمه تابوتب و کوشش برای برنامه درسای حااکم
بوده است؟ بهعبارت دیگر ،روی رد نظری غالب در نهااد /نهادهاای برناماهریزی درسای در ایاران
کدام روی رد است؟
هرچند در برنامههای توسعه اقتصادیااجتماعی و فرهنگی کمتر باه مسائله برناماه درسای توجاه
شده است ،اما ف ر و اندیشه برنامهریزی درسی همواره ی ی از اجزا و الزامات توسعه آموز در ایران
بوده است .بررسی نقادانه سنتهای توساعه اجتمااعی در ایاران و ارزیاابی جنباههای عملیااتی ایان
برنامهها ،درگاهی است که میتواند ما را با ماهیت نظام برنامهریزی درسی آشنا و از آن ا به چگاونگی

ش لگیری برنامههای درسی پنهان رهنمون سازد .برای پیش بردن این بحث ،ابتدا باید مشخص کنیم
که چه معنایی از برنامه درسی ،موردنظر است .در تعری های متعدد برنامه درسی ،بر وجوه مختلفای
تأکید میشود که برخی از آنها عبارتند از :برنامه درسی باهعنوان م موعاهای از موضاوعات ،آنچاه
آموز داده میشود ،م موعهای از مواد درسی ،یک دوره م العاتی ،آنچه داخل و بیارون آموزشاگاه
آموز داده میشود ،م موعهای از ت ربههای اندوختهشده توسط فراگیر ،تماام رویادادهای محایط
آموزشی اعم از کالسهاا ،مراسام و رواباط بینفاردی ،آنچاه توساط کارکناان آموزشای برناماهریزی
میشود ،بخشی از یک دوره آموزشی ،و درنهایت ،تعریا برناماه درسای باهعنوان محتاوای اصالی
آموز  .در یک نگاه کلی میتوان به دو معنا از برنامه درسی اشااره کارد؛ در معناای محادود ،برناماه
درسی عبارت از فهرستی از موضوعات و سرفصلهای درسی تلقی میشود و در معناای گساترده ،باه
م موعهای از ت ربههای یادگیری ارالق میشود .مشخص کردن این مسئله کاه چگوناه برناماههای
آموز رسمی در ایران تبدیل به برنامههای درسی پنهان شدهاند ،از رریق تأمل در عناصار تأثیرگاذار
بر این برنامهها در ایران ام انپاذیر اسات .همانگوناه کاه پیشاتر اشااره شاد ،عوامال گونااگونی بار
ش لگیری برنامههای پنهان تأثیرگذار هستند که این عوامل عبارتند از:
نیازهای متنوع فراگیران :جامعه ایران از دیرباز متشا ل از سانگفر ماوزایی ی فرهنگهاای
مختلفی بوده و در آن اقوامی با گویشها و زبانهای گوناگون میزیستهاند .ایان تناو فرهنگای در
کنار قشربندی اجتماعی و سااختار ربقااتی ،موجاب شاده اسات کاه میازان دسترسای ماردم باه
سرمایههای اقتصادی (مارکسی) و سارمایههای فرهنگای (بوردیاویی) متفااوت شاده و درنتی اه،
متمایز شدن بهرۀ هوشی ،رفتارهای ورودی ،و میزان یادگیری افراد جامعه را در پی داشته است .این
ترکیبهای اجتماعی ،خودبهخود باعث تفاوت در نیازهاا ،عالیاق ،و مهارتهاای ماردم شادهاند.
ً
ی ی از مش الت برنامههای درسی در ایران ،این بوده است که هن ارهای علمی تقریبا ی ساان یاا
نزدیک به هم را بدون درنظر گرفتن تفاوتهای احتمالی ،به شمار گستردهای از فراگیاران گونااگون
اراهه کرده است .در چنین شرای ی ،ربیعی است که هنگامیکه یاک برناماه درسای معاین باا ایان
ح م از تنو روبهرو میشود ،باا نیازهاا و افاق انتظاارات بخشهاایی از مخارباان ،همساو و باا
پسزمینههای اجتماعیافرهنگی بخشای دیگار ،ناهمساو خواهاد باود .درنتی اه ،برناماه درسای
یادشده ،بهرور همزمان با وضعیت پذیر و عدم پذیر روبهرو میشود .پذیر برنامه میتواند
با هم اری مشارکتجویانه در اجرای اهداف برنامه درسی هماراه باشاد و عادم پاذیر  ،ضامن
بیباوری به محتوای درسها ،عامل بیمیلی و بیرغبتی در یادگیری است که بهنوباه خاود ،باعاث
عدم هم اری یادگیرنده و عدم خالقیت او در فراگیری میشود .چنین وضعیتی ،بین برنامه رسامی
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م توب و برنامه اجراشده ،فاصله ای اد کرده و درنهایت ،موجب گستر مدرکگرایی شده است.
انتظارات و اهداف متعارض برنامهها :اگرچه برنامههای توسعه در ایاران ،هماواره در قالاب
نظریه نوسازی ،هدفگذاری شدهاند ،اما گهگاه با تعاراهایی اا بهویژه در دوران پس از انقالب اا
همراه بوده و ای اد ابهام در فرایند تعیین ابزارهای دستیابی به نقاط تعیینشاده را در پای داشاتهاند.
برای مشخص کردن ابعاد این تعارا ،باید پرسید آیا آماوز  ،عااملی بارای توساعه اسات؟ اگار
پاسخ ،مربت باشد ،بال ب روی رد رراحی و تدوین برنامههای درسی باید بهگونهای باشد که نقش
بازوی حرکتی را در این مسیر ایفا کند .آیا هادف از آماوز  ،حفاظ و تقویات هویات ایرانای (یاا
اسالمی ،یا هردو) است؟ در این صورت ،تنظیم برنامههای درسی باید سمتوسوی هویتی بیاباد.
آیا از آموز انتظار تولید ثروت میرود یا باید جامعه را بهساوی حیاات ریباه هادایت کناد؟ آیاا
آموز باید متناسب با نیازهای بومی ،سازماندهی شود یا بهعنوان امری جهانی تلقی شود؟ ی ای
از مش الت برنامههای درسی در ایران این بوده است کاه تصمیمساازان و همچناین تصامیمگیران
ً
برنامههای درسی نتوانستهاند از گیرودار خواستههای متعاارا ،رهاایی یابناد .در ایاران عموماا از
برنامه درسی ،چیزهایی خواسته شاده اسات کاه در عمال ،وظیفاه آن نباوده یاا دساتکم باهرور
همزمان ،قادر به اجرای آن نبوده است .ی ی از نمونههای اینگونه انتظارات متعارا این است کاه
برنامه درسی ضمن این ه باید با تأکید بر حقانیت زندگی اخروی ،موجب رویگردانی فراگیاران از
زیادهخواهی در دنیای مادی شود ،موظ اسات کاه بار اهمیات زیسات دنیاوی تأکیاد داشاته و
مهارتهای تال و موفقیت متناسب با معیارهای زندگی دنیوی را ای اد کناد .ایان تعاراهاا در
ریفی از شاخصهای دوق بی قابلتقسیم هستند .آیا برنامه درسی بهعنوان عااملی بارای بازساازی
اجتماعی تعری شده است؟ آیا برنامه درسی بهعنوان عاملی برای بازتولید فرهنگای درنظار گرفتاه
میشود؟ آیا برنامه درسی ،وسیلهای بارای فعالیتهاای یاادگیری برنامهریزیشاده ،فرهیختگای و
تعالی معنوی است؟ و باعخره ،آیا نقش برنامه درسی در ای اد مهارت ،صاالحیت ،و تولیاد علام
سودمند ،موردتوجه است؟ آش ار است که برنامههای درسی در ایران با آمیختگی مبهمی از دو یاا
چند هدف یادشده تنظیم شدهاند و همین عامل ،موجب نامشخص باودن و درنتی اه ،ساوءکارکرد
ً
آنها شده است .فراگیران ،این ناکارآمدی را کامال درک کرده و به آن بیاعتماد شادهاند .باه هماین
دلیل ،چندان بیراه نیست اگر ادعا شود که بسیاری از برنامههای درسی ایران ،سد راه فهام واقعیات
اجتماعی ،و عاملی برای ای اد ارتباط نادرست با عینیتهای زندگی است.
عدم ارتباط نظامیافته بین مؤلفههای برنامهها در ایـران :عامال دیگاری کاه تاا حادودی در
ش لگیری برنامههای درسی پنهان ،نقش آفرین بوده اسات ،فقادان ارتبااط من قای باین اهاداف،

محتوا ،رو اراهه ،و رو ارزیابی یاادگیری فراگیاران در ایاران اسات .در بسایاری از برناماههای
درسی ،تنها به ذکر اهداف ،اکتفا میشود ،اما آموزشگاه و معلم به تشخیص خود ،محتاوای عزم را
ً
برای هدفها برمیگزینند .معموع در این برنامهها از شیوههای خاص تدریس و بهویژه ارزیاابی و
کسب ارمینان از دستیابی به اهداف ،خبری نیست .نفر اول ،کانال را حفر میکند ،اماا چاون نفار
ً
دوم ،فعال غایب است ،لذا نفر سوم ،دوباره کانال را پر میکند و بهاینترتیب چرخاه معیاوب نظاام
برنامهریزی درسی با لنگشی دست به گریبان است که ناشی از فقدان پیوند من قای باین اهاداف و
وسایل در برنامه درسی است.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

16
جامعهشناسی برنامههای
درسی پنهان

منابع
آبراهامیان ،یرواند ( .)6911استبداد شرقی؛ بررسی ایران عصر قاجار .در :مقاالتی در جامعهشناسی سیاسی ایران
(مترجم :سهیال ترابی فارسانی) .تهران :نشر شیرازه( .تاریخ اصل اثر )6316
احمدی ،بابك ( .)6911خاطرات ظلمت :درباره سه اندیشگر مكتب فرانكفورت :والتر بنیامین ،ماكس هوركهایمر،
تئودور آدورنو .تهران  :نشر مرکز.
آلتوسر ،لویی ( .)6944ایدهولوژی و سازوبرگهای ایدهولوژیک دولت (مترجم :روزبه صدر آرا) .تهران :نشر
چشمه( .تاریخ اصل اثر)6346 ،
صفایی موحد ،سعید؛ و باوفا ،داود ( .)6932به سوی فرانظریهای دیگر برای شناخت برنامه درسی پنهان .فصلنامه
پژوهش در برنامهریزی درسی.16-36 ،)61(2 ،
صفایی موحد ،سعید؛ باوفا ،داود ( .)6932عوامل ش لدهنده برنامه درسی پنهان در آموز
مردمنگاری خودنگاشت .دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی.91-69 ،)1(9 ،
فصلنامه علمی ـ پژوهشی

10

دوره دهم
شماره 2
تابستان 6931

عالی ایران :یك

فاین ،بن ( .)6944بتوارهگی کاعیی .در باتومور ،تام و هم اران ،فرهنگنامه اندیشه ماركسیستی (مترجم :اکبر
معصوم بیگی) ،تهران :نشر بازتاب نگار( .تاریخ اصل اثر )6349
فرگه ،زوزا ( .)6944آموز و پرور  .در :باتومور ،تام؛ کیرنن ،وی جی؛ و میلی بند ،رال  ،فرهنگنامه اندیشه
ماركسیستی (مترجم :اکبر معصوم بیگی) ،تهران :نشر بازتاب نگار( .تاریخ اصل اثر.)6349 ،
کانرتون ،پل ( .)6946جامعهشناسی انتقادی (مترجم :حسن چاوشیان) .تهران :انتشارات اختران( .تاریخ اصل اثر)6311 ،
کرامتی ،انسی؛ مهرام ،بهروز؛ شعبانی ورکی ،بختیار؛ مهرمحمدی ،محمود ( .)6932بازی دانایی نظریه زمینهای
برنامه درسی پنهان در نظام آموز عالی ایران .دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی،)1(9 ،
.46-661
لوکاچ ،گئورگ ( .)6911تاریخ و آگاهی طبقاتی (مترجم :محمدجعفر پوینده) .تهران :انتشارات ت ربه( .تاریخ
اصل اثر)6316 ،
محمدیمهر ،مژگان ( .)6932برنامه درسی پنهان و نقش آن در آموز عالی .مجله مطالعات آموزشینما ،مرکز
م العات و توسعه آموز پزش ی دانشگاه علوم پزش ی ارتش.6-61 ،)2(6 ،
مصلینژاد ،لیلی؛ پرندآور ،نحله؛ و رضایی ،الهه ( .)6939ت ربه دانش ویان در زمینه برنامه درسی پنهان :یک
م العه کیفی .مجله دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان.666-626 ،)2(69 ،
نوذری ،حسینعلی ( .)6946نظریه انتقادی مكتب فرنكفورت در علوم انسانی و اجتماعی .تهران :نشر آگه.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

19
جامعهشناسی برنامههای
درسی پنهان

.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

13

دوره دهم
شماره 2
تابستان 6931

.

