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  گذري بر مفاهيم و پايه هاي نظري وعملي 

 پزشكيدر آموزش ) مغفول( Nullبرنامه درسي 

  

  ∗∗∗∗ )Msc(مريم  ،صفرنواده

  ∗∗∗∗∗∗∗∗ )PhD(كورش  ،واجارگاه فتحي  

  

                چكيده                                                              
كمك مي كند كه ما محتاطانه  Nullتوجه به برنامه  :زمينه

و با اطمينان انتخاب محتوا و جايگزين هاي آن را انجام 

همچنين اهداف آموزشي خود را دوباره آزمون  .دهيم

كنيم و اهدافي را گزينش نماييم كه در محتوا مشخص 

ديد ما را  مغفولباشند و بدرخشند و نهايتا توجه به برنامه  

تيز و دقيق مي كند كه مبادا در روند برنامه ريزي محتواي 

  .آموزشي دچار اشكال و اهمال گرديم

اين است نگاهي دوباره به  در اين مقاله سعي بر :هدف

افكنده شود و به اين سوال كه  مغفولمفهوم برنامه درسي  

چرا مراكز آموزشي بعضي از مباحث را تدريس نمي 

همچنين برخي از . كنند، تا حدودي پاسخ داده شود

در . روشهاي دريافت و كشف اين برنامه معرفي گردنند

 مغفولم حيطه هاي نظري، عملي و پژوهشي، كاربرد مفهو

پيچيدگيهايي دارد  كه اين مقاله در پي روشن كردن 

البته  اينكه اين مفهوم چگونه . بعضي از اين زوايا است

تعريف وتبيين گردد تاثير بسزايي در روشن شدن حيطه 

  .هاي ذكر شده خواهد داشت

اين بررسي با مرور منابع مربوط انجام شده  :روش كار

سو منابع خاص برنامه  در مراجعه به متون از يك. است

درسي و از سوي ديگر منابع مربوط به حوزه آموزش 

  .پزشكي دنبال شده اند

                                                
∗
عضو هيات علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمـان و   

 دانشجوي دوره دكتري برنامه درسي دانشگاه عالمه طباطبائي
∗∗
 دانشيار دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي 

از جمله مفاهيم  مغفولبرنامه درسي  :يافته ها و نتيجه گيري

جديد در عرصه مطالعات برنامه درسي است كه فهم و 

با وجود اين، . شناخت آن با پيچيدگي هايي مواجه است

واقعيت هاي نظام آموزش پزشكي امكان شناخت آن در 

وجود دارد و تالش در اين راه مي تواند به بهبود امور 

  .كمك كند

برنامه  آموزش پزشكي، برنامه درسي مغفول، :كليد واژه

  ريزي درسي

  

  :مقدمه

متفكران حوزه برنامه درسي به نامهاي متفاوتي از انواع 

كسان گرچه گاه با مفهوم ي.برنامه هاي درسي ياد كرده اند

از عناوين متفاوت استفاده شده است، اما تالش موفقيت 

آميز متخصصان اين حوزه براي شناسايي ومعرفي انواع 

  ). 1(برنامه درسي قابل انكار نيست

اينكه انديشمندان حوزه مطالعات برنامه درسي بر سر 

برخي تعاريف و مفاهيم بحث و چالش دارند، امر جديدي 

ز به ناچار درگير اين معضل ني نيست و لذا اين مفهوم

 Null) به همين دليل در اين مقاله مفهوم . باشد مي

curriculum)  از زواياي مفهومي و مضموني مختلفي

. كه مي تواند مطرح باشد، مورد بررسي قرار گرفته است 

اگر چه به نظر نمي رسد كه بتوان اين  مفهوم را بطور 

توجه به نقش ليكن با . صريح، دقيق و مشخص تبين كرد

مهمي كه اين مفهوم در حوزه مطالعات برنامه درسي ايفا 

مي كند و در عين حال خود نيز مورد غفلت واقع شده 

است ،كوششي در خصوص معرفي اين مفهوم صورت 

اين برنامه سه ديدگاه را فرا روي ما قرار . گرفته است

يك آناليز  مغفولاولين ديدگاه اينكه برنامه درسي : ميدهد

40 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               1 / 8

https://edcbmj.ir/article-1-5-fa.html


  

  مجله راهبردهاي آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش 

  1، شمارهاولسال                     )عج...(ا علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بقيه     

 

 

اده از جايگزين هاي تهيه محتوا و تصميم گيري در س

ورودي ها و خروجي هاي محتوا به ما ميدهد و ما را با 

يكسري اهداف آموزشي و پرسش از اينكه چه جايگزين 

چه . هاي محتوايي بايستي در نظر گرفته شود آشنا مي كند

محتوايي با چه ترتيبي و چه توالي و چه كيفيتي مي تواند 

دوم اينكه توجه به . ت تر به اهدافمان برساندما را راح

موجب مي شود به جاي اينكه مغفول مفهوم برنامه درسي 

اتفاق افتد و بعد آن را مغفول منتظر باشيم كه برنامه درسي 

كشف كنيم، به ما كمك مي كند كه اصال جلوي ايجاد 

در آخر با مقايسه برنامه درسي اجرا . آنرا از ابتدا بگيريم

جربه شده با فاصله اي كه از برنامه درسي صريح شده، ت

  .  رسيد مغفولدارند مي توانيم به ابعاد مختلف برنامه درسي 

  

در اين ميان كساني كه به معرفي انواع برنامه درسي اقدام 

اشاره كرد كه ) 1985- 1994(كرده اند، مي توان به آيزنر

 مغفول برنامه هاي درسي را با نامهاي آشكار، پنهان و

آيزنر در مباحث خود بر اين موضوع . معرفي كرده است

استدالل كرده كه آنچه مراكز آموزشي با استفاده از برنامه 

هاي درسي آشكار مي آموزند بسيار كمتر  از آن چيزي 

است كه بوسيله برنامه هاي  درسي پنهان خود به دانش 

او درعين حال ياد آور شده كه . آموزان منتقل مي كنند

يي نيز وجود دارند كه برنامه هاي درسي مدارس از چيزها

بر اين اساس برنامه . آموختن آنها خودداري مي كنند

يزنر شامل دانش ها و ارزشهايي از نظر  آ مغفولدرسي 

آموزشي به آموزش آنها اقدام  شود كه مراكز مي

هر چند كه ممكن است ارزش واهميت آنها . كنند نمي

توسط مراكز آموزشي آموزش بيشتر از مواردي باشد كه 

  ).2(داده مي شود

تحليل آيزنر از فعاليتهاي مراكز آموزشي ومعرفي برنامه 

، توجه ساير انديشمندان را نيز به اين مغفول درسي 

ضمن ) 4(2005ويلسون،). 3و4(موضوع جلب كرده است

معرفي يازده نوع برنامه درسي با عناوين آشكار يا مدون، 

، ضميمه، بديع، )فانتوم(، وهميول مغفاجتماعي، پنهان، 

بكار گرفته شده، كسب شده، دروني شده و الكتروني، 

را با همان نگاه آيزنر بكار گرفته  مغفولبرنامه درسي 

مترتب  مغفولاولين نكته اي كه در توجه به برنامه . است

مي شود اين است كه نسبت به انتخاب محتواي برنامه 

نامه درسي بگونه اي درسي  و جايگزين هاي آنها بر

دومين مسئله در . محتاطانه و با دقت تصميم گيري نماييم

اين است كه ما را تشويق مي كند مغفول  توجه به برنامه 

كه اهداف آموزش خود را دوباره بيĤزماييم و اهدافي را 

 و .بدرخشند گزينش نماييم كه در محتوا مشخص باشند و

بر اين اساس كه ديد و  تواند مي مغفول نهايتا برنامه درسي

دانش ما را تيز و دقيق سازد واز اينكه دچار سهت انگاري 

مغفول در اولين ديد برنامه درسي . شدن ما را رهايي ميدهد

يك ساده را از جايگزين هاي تهيه محتوي و تصميم 

گيري در وروديها وخروجي هاي محتواي برنامه درسي را 

متوجه باشيم ،كه در نظر همچنين ما بايد . به ما نشان ميدهد

به عنوان يك مفهوم، ممكن است برنامه  مغفول گرفتن

ريزان درسي را رهبري كند به اينكه بطور واضح در باره 

اينكه چرا بعضي مباحث از برنامه حذف شده است مرتبه 

از خود سوال كنند و به جاي اينكه منتظر شويم كه بعد از 

نيم از ابتدا با توجه را كشف ك مغفول برنامه ريزي موارد 

به مواردي كه ذكر شد مواظب باشيم كه در تمامي موارد 

را مد نظر قرار دهيم كه از شروع برنامه ريزي محواي 

بنا بر اين . نشويم مغفولآموزشي  دچار برنامه درسي 

مغفول ميتوان گفت توجه و در نظر گرفتن برنامه درسي 

ري از كارد برد زياد و با ارزشي در خصوص جلوگي

براي ). 5(خطاهاي تعيين محتواي آموزسي ودرسي دارد 

در (رسيدن به مباحثي كه سهوا قرار است حذف شود 

نگري و پيش بيني  بايستي تصور، آينده) ريزي برنامهابتداي 

  ).6(را سر لوحه كار خود قرار دهيم

در مجموع ميتوان گفت براي احتراز از دچار شدن به 

ستي به تمامي جوانب علم بايمغفول  برنامه درسي 

  ).  7( مطالعات برنامه درسي توجه كرد
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وعي برنامه درسي ن اساسا مغفولبرنامه درسي  آيا

  محسوب مي شود؟

در حقيقت پس از كشف ،ما را با اين  Nullبرنامه درسي 

مسئله روبرو مي كند كه بطور مثال مبحثي مي بايستي در 

يد حضورش برنامه درسي مدارس حضور مي داشته و شا

هم بسيار ضروري مي بوده وليكن حاال متوجه شده ايم 

كه حضور )در مقابل برنامه درسي اجرا ويا تجربه شده(

از آنجا كه نبودنش مشكل آفرين و بودنش مشكل .ندارد

گشا استلذا در تقسيم بندي انواع برنامه درسي لحاظ شده 

  .است و به عنوان يك برنامه درسي از آن ياد مي شود

 مغفول عين حال الزم بذكر است كه برنامه درسي در

به اين مضمون برنامه . حامل يك پارادكس درعنوان است 

 مغفول چگونه همزمان با اينكه برنامه است، مغفولدرسي 

اين پارادكس در عنوان برنامه درسي پنهان نيز ! نيز هست؟

نهفته است به اين معني  كه چگونه در عين اين كه برنامه 

  !پنهان و اراده نشده  نيز هست؟است ،

اين پارادكس ها زماني قابل توجيه وتفسير ميشوند كه به 

معناي ديگري از برنامه توجه كنيم ومعناي معمول آن را 

تنها يك معناي عميقتر از بر نامه درسي .كنار بگذاريم

است كه ميتواند از نظر معنايي ومفهومي اشكالي را مترتب 

تجربه .ر چيزي جز تجربه نيستنكند وآن معناي عميقت

همانطور كه با تمسك به .قابل فهم است مغفوليادگيري 

يادگيري پنهان يا اراده نشده قابل )تجربه(اين معناي برنامه 

  .فهم مي گردد

در حقيقت آنچه از جنس يادگيري ها بايد در برنامه 

درسي حضور داشته باشد اما به دليل سيطره عادات وسنت 

درعرصه (سر نا آگاهي ويا سهل انگاري   زها ومعموال ا

،از دستور كار تعليم وتربيت حذف شده )تصميم گيري

  )8و9.(است

  

  (Null) انواع  كاركرد نظري و عملي 

دعوت به باز انديشي  يا برقراري  :كاركرد نظري

گفتگوي مستمر ميان حوزه هست ها و حوزه نيست ها 

ه درسي شدن برنام مغفولبراي شناخت آنچه كه موجب 

دعوت به بكارگيري  : الف: اين موضوع شامل. مي شود

تخيل در فرايند تصميم گيري هاي برنامه درسي ،در 

 .        حقيقت ديدن انجه نيست قبل از آنكه نيست شود

داشتن نگاهي پويا به برنامه درسي وپايش مداوم آن؛ : ب

  . مي باشد

: كاركرد عملي شامل دو وجه است: كاركرد عملي

تحميل محروميت هاي تربيتي كه ممكن است : فال

به طور عمده  :ماندگار بوده و جبران پذير نباشد و ب

  .تاثيرات سلبي يا قابليت هاي كسب نشده را شامل مي شود

  

  در آموزش پزشكي مغفول برنامه درسي

اصوال شايد  به جرات بتوان گفت يكي از مباحث اساسي 

دهه به آن مغفول  درآموزش پزشكي كه حدود يك 

پرداخته شده است، و از مغفوليت در آمده است، ايجاد 

مركزي با نام مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي 

كه تحول عظيم و بسيار مثبتي را در امر آموزش .است 

پزشكي و پيرا پزشكي را  در سطح اعضاء هيئت علمي و 

به حدي كه از حدود .دانشجويان به  دنبال داشته است 

بطور رسمي سعي در تربيت نيروي انساني  80ه شروع ده

ريزي  برنامه متخصص  در زمينه هاي مربوط به مباحث

آموزشي و برنامه درسي، تكنولوژي آموزشي ، سنجش و 

افرادي با پايه علوم . اندازه گيري وارزشيابي  شده است

پزشكي در زمينه هاي برنامه ريزي درسي ، آموزشي و 

اي  موزش اين علوم بين رشتهتكنولوژي آموزشي براي آ

اند، تا با تلفيقي كه از مباحث آموزشي  تربيت شده

با پزشكي انجام مي دهند در آموزش ) ياد دهي- يادگيري(

  .   تر عمل نمايند علوم پزشكي موفق

از جمله موارد برنامه درسي مغفول در آموزش پزشكي را 

مي توان از عدم حضور برنامه درسي جمعيت و تنظيم 

واده بطور شفاف و واضح در سيستم آموزش پزشكي  خان

قرن انفجار جمعيت وباال بودن . نام برد  1376قبل سال  

نرخ رشد جمعيت ايران و نياز شديد به كنترل جمعيت 
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ريزي وسيعي در اين خصوص  كشور موجب شد برنامه

هاي دانشگاهي  انجام گيرد و تمامي مقاطع تحصيلي و رشته

واحد درسي  2حتي غير پزشكي  وپزشكي و پيراپزشكي 

و موضوعي از . جمعيت و تنظيم خانواده را بگذرانند

موضوعات درسي كه تا آن زمان بدين گونه دقيق و عميق 

مورد توجه قرار نگرفته بود ، مورد توجه و عنايت قرار 

پيامد هاي غفلت از برنامه تنظيم خانواده وكنترل . گرفت

مواجه شويم و  4به  جمعيت موجب شد كه با رشد نزديك

آثار اين غفلت موجب شد كه متوجه نبود اين مباحث 

  .     آموزشي و درسي شويم

مغفول واقع شدن آموزش دقيق و صحيح نسخه نويسي و 

كارشناسي مامائي كه يكي از  تجويز دارو در دوره

هاي مجوز دار جهت نسخه كردن برخي از داروهاي  رشته

ي باشد، از موارد ديگر از مجاز به تجويز در اين رشته م

هاي برنامه درسي مغفول در آموزش پزشكي  مثال

باشد،از آنجا كه نسخه نويسي يكي از موارد جدا  مي

ناشدني از رشته مامائي مي باشد و بطور سطحي وگاهي 

گرفتند و در عمل اجرا  تجربي دانشجويان اين رشته، فرا مي

رس امروزه به عنوان قسمتي مهم از د كردند، مي

شود  فارماكولوژي تخصصي در اين رشته آموزش داده مي

و حتي در مورد فارغ التحصيالن قبلي به صورت برگزاري 

تا . گردد هاي آموزشي و بازآموزي برگزار ميكارگا

پيĤمدهاي غفلت ازآن كه مي تواند بسيار خطرناك بوده و 

حتي  درمان صحيح  و يا جان بيمار را به خطر بيندازد 

  .ار نشودديگر تكر

مغفول واقع شدن ميزان واحد تئوري و عملي واحد درسي 

كمك هاي اوليه و احياء در رشته هاي داروسازي 

،دندانپزشكي و مامائي كه امروزه به آن دقيق پرداخته 

در آموزش  مغفولشود از ديگر موارد برنامه درسي  مي

در زمينه تدريس  80تا قبل از دهه . پزشكي مي باشد 

ملي مباحث احياءدر اين رشته ها دقت كافي به تئوري و ع

عمل نمي آمد ،از آنجا كه تمام رشته هاي تحصيلي علوم 

پزشكي وپيرا پزشكي بطور مستقيم وغير مستقيم در امر 

سالمت و بهبودبخشي به بيماران دخالت دارند، اين  درمان،

امر واجبي است كه بطور گسترده در زمينه آموزش 

قلبي و تنفسي  دقت  مينه احياءهاي اوليه در ز كمك

ري مبذول روا داشته شود كه هم اكنون در حال اجرا تبيش

  .است

از اينگونه مباحث  مغفول در آموزش پزشكي فراوان به 

ريزي درسي  خورد كه با ديدگاه تخصصي  برنامه چشم مي

تر در مركز مطالعات و  توان با فعاليت تخصصي مي

و از وضعيت مغفول آموزش پزشكي آنها را كشف كرد 

  . درآورد و اصالح نمود

  

  NULLبررسي مفاهيم مختلف 

هايي  ، محذوف، عقيم و مغفول مترادفبرنامه درسي پوچ

 Null هستند كه به صورت هم معني در مقابل 

Curriculum اند،كه شايد در حقيقت  بكار گرفته شده

كه  Nullهاي مختلفي  است از مبحث كلي  تقسيم بندي

  )4.(ر مجمو عه هايي تقسيم ميگرددخود به زي

  

  )هانپن( Nullبرنامه درسي

پنهان شايد معادل زيباتري با عنوان   Nullبرنامه درسي 

زماني كه برنامه . عقيم را بتواند به خود اختصاص دهد

درسي از به بارآوردن تجربيات يادگيري در دانش آموزان 

  .سترخ داده ا Nullدر حقيقت برنامه درسي . عاجز باشد

اين مسئله مشابه زماني است عليرغم مراقبتها ومعالجات 

. پزشكان در درمان سرطان و يا نازايي عقيم وپوچ مي مانند

نكته اساسي  ديگري كه نياز به دقت نظر كافي دارد اين 

برنامه درسي به ) چه ميزان(است كه اين موضوع چقدر

صد متوجه در تواند ما را مي روز و متناسب با زمان است،

در حقيقت خاصيت . مان بگرداند برنامه) پوچي(عقيمي 

برنامه درسي پنهان نيز مصداق  ، كه درNullبرنامه درسي 

ريزان ، پژوهشگران و  دارد، اين است كه ذهن برنامه

مربيان همواره آماده و حساس باشد كه همه چيز ديده شود 

  ).5(و سپس برنامه طراحي مي گردد
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درسي وروشهاي پژوهشي  در چار چوب نظري برنامه

از مقايسه  مغفولوكشف آن بايد گفت برنامه درسي 

حاصل ميشود وآنچه كه در اين مقايسه نبود،را نشان 

مغفول بدين ترتيب برنامه درسي . نام داردمغفول  ميدهد ،

يعني برنامه اي كه نيست ،اما به داليلي احتمال وجود و 

يعني  مغفول درسيبدين ترتيب برنامه . تحقق يافتن را دارد

برنامه اي كه نيست، اما به داليلي احتمال وجود و تحقق 

  .يافتن را دارد

وجه نقصان در برنامه درسي آشكار مغفول برنامه درسي 

به  مغفولامكان وجودي برنامه درسي . يا مدون است

اين نقص مي تواند از . تناسب وجه مقايسه  مستدل ميشود

يا آشكار در مكان يا زماني  مقايسه با برنامه درسي مطلوب

عنايت به اين مسئله ضروري است كه . ديگر حاصل شود

در برنامه درسي يك كل متشكل از اجزا است و مقايسه 

  ).4(مي تواند در همه اجزا دنبال شود

  

Null  بودن برنامه درسي از منظر نظر چه كساني

  مطرح است؟

نامه پاسخ اين است كه به تعداد ذينفعان  ومرتبطان بر

  .را خواهيم داشت  Nullدرسي بحث 

  از ديدگاه ياد دهنده  - 

  از ديدگاه يادگيرنده - 

  )به مفهوم عام جامعه(از ديدگاه جامعه  - 

  از ديدگاه متخصصين برنامه درسي - 

  )دولت(از ديدگاه مسئولين مملكتي  - 

  از ديدگاه سياست و حكومت حاكم بر جامعه - 

  اصاز ديدگاه موقعيت جغرافيايي خ - 

  از ديدگاه روابط بين الملل بين دول - 

  از ديدگاه مسائل اقتصادي - 

  )سنن وآداب و رسوم(از ديدگاه مسائل فرهنگي  - 

  از ديدگاه قانون و مقر رات خاص حاكم بر هر منطقه - 

از ديدگاه شرايط كلي حاكم بر محيط و نظام آموزشي  - 

  وبرنامه درسي

  از ديدگاه تاريخي جامعه مورد نظر - 

  از ديدگاه علمي جامعه مورد نظر - 

  

 Nullبرنامه درسي) stake holders(مشتركين يا وابستگان 
 Nullانواع

curriculum  
  ذينفع

  )جامعه وحكومت(

  ذيربط

  )شاگردان(

  ذينفوذ

  )حكومت(

  ذيصالح

  )برنامه ريزان(

+    +  +  Omitted 

    +  +  Neglected 

    +    Ster lized 

  +      Covert Null  
    +    Overt Null  

  

انواع برنامه درسي كه در برنامه درسي صريح يا 

IMPLICIT )مستند وجود ندارد)  مكتوب:  

  )OMITED(برنامه درسي محذوف- 1

  )NEGLECTED(برنامه درسي مغفول - 2

  

  )NULL(برنامه درسي عقيم ، پوچ يا خنثي- 3

  )EXPLICIT(برنامه درسي پنهان - 4
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  مجله راهبردهاي آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش 

  1، شمارهاولسال                     )عج...(ا علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بقيه     

 

 

 ه هاي آموزشيدرسي بر اساس روي انواع برنامه

آنچه كه آموزش  ):غير مفيد، مضر(برنامه درسي منفور - 1

داده مي شود ولي نبايد آموزش داده شود وآموزش آن 

  .غير و مضر است

آنچه كه آموزش داده  :برنامه درسي اضافي يا زائد- 2

  .ميشود ولي اموزش آن ضروري و مفيد به نظر نمي رسد

داده نمي شود و  آنچه كه آموزش :برنامه درسي مدفون- 3

  .نبايد هم آموزش داده شود

نچه كه آموزش داده آ :برنامه درسي مقبول يا ملزوم- 4

  .شود وضروي است كه آموزش داده شود مي

مورد غفلت واقع شده يا ناگفته  برنامه درسي مغفول،- 5

برنامه درسي مغفول وجه نقصان برنامه درسي مطلوب يا 

آموزش داده نمي شود به اين معني كه آنچه . آشكار است

  .ولي بايد ضرورتا آموزش داده شود

آنچه كه بايد آموزش  ):آشكار(برنامه درسي مطلوب  - 6

  .آن ميباشد يداده شود وسعي بر اجرا

  

 مغفولاهميت كشف برنامه درسي 

از آن جهت  مغفولاهميت وضرورت كشف برنامه درسي 

است كه محروميت ناشي از آن بر جريان رشد 

. گذارد  بر جاي مي ان اثري تعيين كنندهآموز دانش

ريزان درسي با پايش مداوم برنامه درسي اجرا شده و  برنامه

، نيازسنجي سنجي هاي امكان تجربه شده با استفاده از مقوله

ارزشيابي در حوزه مطالعات برنامه درسي همواره به اين  و

سوال بايستي پاسخ دهند كه آيا آنچه در حال حاضر در 

درسي مكتوب و مستند و در حال اجرا ودر حال  برنامه

لويت كمتري نسبت وباشد از اهميت و ا تجربه، موجود نمي

  به آنچه  كه ارائه ميشود برخوردار است يا خير؟

حوزه تجربه ها يا نتايج يادگيري حاصل شده براي 

صريح (موزان ،تحت تاثير هر سه نوع برنامه درسي آ دانش

تفاوت اين . شكل مي گيرد) Nullو آشكار، پنهان ،

ها  يت تاثير گذاري آنها بر اين حوزهها در كيف برنامه

  .باشد مي

در حاليكه تاثير برنامه ي درسي صريح و ضمني از نوع 

به طور عمده از نوع  مغفولايجابي است، تاثير برنامه درسي 

و ليكن در موارد اندكي، از جمله برنامه درسي . سلبي است

  )4. (جابي به مقدار بسيار كم مي باشداز نوع اي  مغفول

  

  مغفول راههاي يافتن برنامه درسي

از طريق پزوهش به Null كشف انواع برنامه درسي- 1

همراه يك نياز سنجي پويا در تمامي مراحل برنامه ريزي 

وارزشيابي مداوم برنامه درسي اجرا شده و تجربه شده در 

  .صول استمقايسه با برنامه درسي صريح ومطلوب قابل ح

مقايسه مداوم برنامه درسي با شرايط متحول فرهنگي - 2

كه آيا سازگاري .. ،اجتماعي، اقتصادي، سياسي، زماني و

  !مورد قبولي ما بين آن و اينها وجود دارد؟

از طرق مختلفي مغفول  براي شناسايي برنامه درسي 

چگونگي تعيين برنامه درسي مبنا . توان استفاده كرد مي

سه برنامه درسي مورد نظر ، موضوع اصلي شكل براي مقاي

  .است مغفول گيري روشهاي شناسايي برنامه درسي 

با وجود اين ، چگونگي تعيين ابعاد هر يك از دو برنامه و 

روش هايي مقايسه داده ها ي حاصل نيز بر پديدايي  شيوه 

از  مغفولشناخت برنامه درسي . هاي شناسايي موثرند

نامه  درسي مورد نظر با برنامه درسي طريق مقايسه بين بر

مبنا حاصل مي شود و برنامه درسي مبنا به طرق متفاوتي 

 »كالين«شايد توسل به ديدگاه . ممكن است بدست آيد

درباره انواع برنامه هاي درسي يكي از طرق مناسب معرفي 

  .باشد مغفولبرنامه درسي 

رنامه وي در الگوي مطالعه نظام درسي از سطوح هفتگانه  ب

برنامه درسي  درسي با عناوين برنامه درسي آكادميك،

برنامه  برنامه درسي نهادي، برنامه درسي رسمي، اجتماعي،

درسي آموزشي، برنامه درسي اجرايي و برنامه درسي 

تجربه شده سخن به ميان آورده و هر برنامه درسي را 

ها ،محتوا، مواد و منابع، متشكل از نه عنصر هدف 

 ،بندي راهبردهاي تدريس، ارزشيابي ،گروه ،ها فعاليت

بر اساس اين ديدگاه ، هر يك . مان و فضا دانسته است ز
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از سطوح باالتر مي تواند مبنايي براي مقايسه محسوب 

تفاوت نقصاني . گردد و سطح پايين تر با آن مقايسه شود

مغفول حاصل از اين مقايسه را مي توان برنامه درسي 

اگر بين سطح برنامه درسي رسمي با  يعني. قلمداد كرد 

سطح برنامه درسي آكادميك تفاوتي وجود داشته باشد، 

كه نشان هايي از نقصان برنامه درسي محسوب مي شود ، 

عنايت به اين . ناميد مغفولميتوان آن را برنامه درسي 

موضوع ضروري است كه برنامه درسي بعنوان يك كل 

مي تواند در همه  متشكل از اجزا مطرح است و مقايسه

  ).5(اجزا دنبال شود

  

  گيري بحث و نتيجه

آنچه در اين مجمل به آن رسيده ايم اين است كه برنامه 

با توجه به تقسيم بندي هاي مختلفي كه مغفول درسي 

كه گاهي .دارد، اصوال در برنامه صريح ديده نمي شود 

اين عمدي است و گاهي سهوي است، ما با آن قسمت 

داريم، موضوع آن قسمت از برنامه درسي عمدي كاري ن

كه مي بايستي باشد و يا حتي به شكل بسيار ضروري مي 

بايستي باشد و حاال نيست و جاي آن در برنامه درسي در 

بدين جهت نظام . حال اجرا و تجربه شده خالي است

آموزشي بايستي  به دور از سنت و عادات و با توجه به 

سي، همواره بين هست ها و سياليت و پويايي برنامه در

نيست ها، بنا به اقتضائات زماني، مكاني، اجتماعي، 

برنامه درسي را بطور مداوم پايش ... سياسي، اقتصادي و

نمايد و همواره مراوده و مبادله بين حوزه هست ها و نيست 

  .ها در جريان باشد

پيام اصلي اين برنامه اين است كه گفتگوي بين آنچه 

يد ادامه داشته باشد و ما را به تفكر هست و نيست با

الزم به ذكر . انتقادي و باز خواني در اين مقوله وادار سازد

است كه اين مفهوم با اين مضمون كه هر نبودي غفلت 

مغفول هر نبودي برابر با برنامه درسي . است ،مغايرت دارد

نيست، بلكه نبودي كه غير مدلل باشد واز جنس غفلت و 

  .نجدگ ميمغفول اشد،  در برنامه درسي سهل انگاري  ب

، خاستگاه مباحثي از جمله هوشياري، مغفول برنامه درسي 

تفكر انتقادي ،تلفيق ،اصالحات و آسيب شناسي برنامه 

  .درسي نيز مي باشد

با دقت نظر ،ژرف انديشي، تفكر انتقادي، پايش مداوم، 

 توجه به سواد رسانه اي و سواد ميان فرهنگي و ارتباطات

مغفول عصر جديد همگي دستاوردهاي برنامه درسي 

  .هستند

خود به دو دسته آشكار و پنهان  مغفول برنامه درسي 

تقيسم ميشود، آشكار با معاينه برنامه درسي قصد شده قابل 

تشخيص و درمان است،زيرا همانند عالئم بيماريها در 

مقايسه با افراد سالم عالمت ونشانه  دارد، در صورتيكه 

ان همانند سرطان ،خصوصا در ديدي سطحي ،بدون پنه

  .عالمت ونشانه است

راهكار كشف آن در بررسي عميق عرصه برنامه قصد شده 

با گذشت مغفول اين وجه برنامه درسي . و اجرا شده است

. زمان و افزايش دانش آدمي آشكار شده وكاهش مي يابد

به طور مستمر با مغفول اما وجه آشكار برنامه درسي 

  .وجهات ما به روز تثبيت مي گرددت

  

  :منابع 

كالبد شكافي برنامـه  «): 1385(فتحي واجارگاه، كورش .1

مدلي براي پژوهش در حوزه برنامـه  :درسي تجربه شده 

قلمـرو  :انجمـن برنامـه ريـزي درسـي ايـران     :، در»درسي

  ).82-106صص (برنامه درسي در ايران،تهران سمت

زي درسـي،  مقـدمات برنامـه ريـ   ):1386(ملكي ، حسـن  .2

  .سمت: تهران

ــت اهللا  .3 ــور، نعم ــي پ ــزي  ): 1385(موس ــه ري ــاني برنام مب

  ).چاپ دوم(آموزش متوسطه ، مشهد، به نشر

نظرگاههـا،  : برنامه درسـي ): 1381(مهرمحمدي،محمود .4

  به نشر: مشهد. رويكردها و چشم اندازها

): 1387(مهـر محمـدي،محمود  . نعمـت اهللا  موسي پـور،  .5

ــه درســي   ــي از  برنام ــت زذائ ،نشســت تخصصــي    غفل

  .انجمن برنامه ريزي درسي ايران  1387خرداد ماه 

46 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               7 / 8

https://edcbmj.ir/article-1-5-fa.html


  

  مجله راهبردهاي آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش 

  1، شمارهاولسال                     )عج...(ا علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بقيه     

 

 

6. Eisner،E.W.(1994).The Educational 

Imagination:Ondesign and evaluation 
of school programs.(3rd.ed)New 
York:Macmillan. 

7. Shugrunsky،D.(2004):" Type of 

curriculum in citizenship education''، 

WWW.epea.asu.edu/epaa/u7n29.htm1. 

8. Wilson،L.O.(2005):''What are the types 

of curriculum''، 

WWW.uwsp.edu/education/Lwilson/cu
rrhc/curtyp.htm 

9. DAID J.FLINDERS،NEL NODDINGS، 

and  STEPHENJ.THORNTON Stanford 
University'' The Null Curriculum: 
ItsTheoritical Basis and Praactical 
Implications". 

  

47 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

https://edcbmj.ir/article-1-5-fa.html
http://www.tcpdf.org

