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 2دكتر سعيد صفايی موحد 

 

 مقدمه

ههاي  نآن حوزه است. با نگاهي گذرا بهه دييهييلي   خاصهاي در رشد و توسعه يك حوزه علمي، تعداد مفاهيم و نظريه مؤثريكي از عوامل 

ههاي آن اراههه كخخهد    و پديهده بهراي شهخاخت جنهان     تهري افزونهاي اند مفاهيم و نظريههايي كه توانيتهشويم آنساخت بشر متوجه مي

 برنامهه  رسهد مهي بهه نظهر   . با اين اوصاف رياضي، فيزيك، ...( هايدييييلينمانخد اند )استحكام و ثبات بيشتري در دنياي آكادميك داشته

ننهاد هخهوز   حضهور  پها بهه عرصهه     3"يهت بكلين بافران"با انتشار كتاب  9191يك حوزه مطالعاتي نخيتين بار در سال  عخوانبهدرسي كه 

در ايهن   توفيق چخداني به دسهت آورد.  خودد و مخحصر به فر خاصرود در توسعه و گيترش مفاهيم كه انتظار مي چخانآناست  نتوانيته

ط نوم كه نخيتين بار توست. اين مفنيتوان از جمله محدود دستاوردهاي مفنومي رشته برنامه درسي داميان، برنامه درسي مغفول را مي

اسهت  درسهي مهورد توجهه رهرار نگرفتهه      هاي برنامهه  كه بايد و شايد در حوزه پژوهش چخانآنمطرح شد  9111در سال  4"يوت آيزنرلا"

ايراني برنامه درسي با اسامي گوناگون ديگري همچون پهو،، عیهيم، و محهذوف نيهز      هايكتاباين مفنوم در  البته(. 9319منرمحمدي، )

 است. ح شدهمطر

 

 برنامه درسي مغفول چيست؟

، برنامهه  5دهخد: برنامه درسي آشهكار مي آموزان آموزشمه درسي را به دانشسه نوع برنا زمانهم طوربه دارس( معتید است م9114آيزنر )

ي است كه نظام آموزشهي  هاي محتوايها و حوزهبرنامه درسي آشكار شامل گروهي از اهداف، آرمان .، و برنامه درسي مغفول6درسي ضمخي

دارد. اين بعد ماهيتاً آشكار بوده و نظام آموزشي رصد خويش از اراهه آن  هاآن و تحیق سعي در اراهه را صراحتاً اعالم و ابالغ نموده و هاآن

ها و ضمخي شامل ارزش يرسپردازد، برنامه درسي ضمخي است. برنامه دم برنامه درسي كه آيزنر به معرفي آن ميگونه دودارد. را اعالم مي

مدرسه فرهخگ و تعامالت آموزان به دليل حضور در متن و بطن اند، امّا دانشانتظاراتي است كه صراحتاً در برنامه درسي آشكار اراهه نشده

ديريخه دارند  نيبتاً ياسابیهبرنامه درسي آشكار و پخنان( در حوزه مطالعات برنامه درسي )اين دو مفنوم كخخد. را كيب و تجربه مي هاآن

 صورت گرفته است. هاآنگيترده و متخوعي در مورد  يهاپژوهشو 

ههاي  ل نام دارد. برنامهه درسهي مغفهول شهامل تمهامي فرصهت      مغفواز ديد آيزنر، برنامه درسي  مدارسهاي درسي اما گونه سوّم برنامه    

جلهب  ماند. هدف و كهاركرد اصهلي ايهن مفنهوم،     ان باز ميگدگيرنديادگيري است كه نظام آموزشي به دليل سخت و غفلت از اراهه آن به يا

چيزهايي است كه از دسهتور كهار نظهام آموزشهي و از      دربارههاي درسي به تأمّل و انديشه گيرندگان برنامهاندركاران و تصميمتوجه دست

توانهد بهه انهدازن آنچهه     دهخد مهي نمي رس آموزشبه عیيده آيزنر آنچه مدا(. 9319، ديمحممنراند )حوزه برنامه درسي آشكار حذف شده

تواند عالوه بر ايخكه تهأثيرات مخرببهي بهر زنهدگي     مختلف مي هايفرصتدهخد حاهز اهميت باشد، چرا كه محروم كردن افراد از آموزش مي

 (.9114)آيزنر، ها به دست دهد را محدود كرده و تصويري تحريف شده از وارعيت هاآنها و تجربيات افراد داشته باشد، دامخه آموخته

                                                 
1. Null Curriculum 
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3. Franklin Bobbit 

4. Ellior Eisner 

5. Explicit Curriculum 

6. Implicit Curriculum 
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آورد اين است كه اگر اين نوع برنامه درسي مغفول اسهت و  مي به وجودكه نوعي تخارض در تعريف برنامه درسي مغفول  يمنمامّا نكته     

 !دهد؟وجود ندارد پس چه چيزي را آموزش مي

تجربهه(   عخهوان بهه درسهي   برنامهه بررسي نمهاييم )تلیبهي    به عیيدن آيزنر در صورتي كه بخواهيم برنامه درسي را براساس پيامدهاي آن    

آمهوزان  تواند بر دامخه تجربيات دانششود هر دو ميشود و آنچه آموزش داده نميبايد بدين نكته وارف باشيم كه آنچه آموزش داده ميمي

دهخد حاهز اهميت باشد. محروم كردن ياد مي تواند به اندازن آنچه آموزشدهخد ميتأثير گذارند. به عبارت ديگر آنچه مدارس آموزشي نمي

 .(9114آيزنر، باشد )به همراه داشته  ايمحدودكخخدهتواند تأثيرات مختلف مي يادگيري هايفرصتگيرندگان از 

بهه  وم برنامه درسي مغفهول ميهتلزم پاسهخگويي    فنتر متر و وسيعرسد كه شخاخت عميقبيان شد، به نظر مي حالتابهبا توجه به آنچه    

 باشد:ذيل  سؤاالت

 انواع برنامه درسي مغفول كدامخد؟ -

 ؟چييتابعاد اصلي برنامه درسي مغفول  -

 ؟كدامخدگيري برنامه مغفول علل شكل -

 ؟سي مفنوم برنامه درسي مغفول چييتكاركردهاي اسا -

 است؟ پذيرامكانشخاخت برنامه درسي مغفول چگونه  -

 انواع

 :شامل انواع ذيل دانيت توانميمطروحه  هايديدگاهبا توجه به  برنامه درسي مغفول را

. ايهن  انهد شهده حذفيادگيري است كه به طور كلي از برنامه درسي آشكار  هايفرصت: اين نوع برنامه درسي مغفول شامل مغفول آشكار

. بهه  يتي حاكم بهر نظهام آموزشهي شخاسهايي كهرد     اراهه شده در فليفه ترب هايشاخصبا توجه به  توانمييادگيري را  هايفرصتدسته از 

بيهيار مهورد نيهاز     اگرچهه اسهت كهه    ايحوزه(. مثالً سواد اطالعاتي 9319، محمدي)منر نامخدميآشكار  از نوعهمين دليل آن را مغفول 

 .درسي میاطع مختلف وجود ندارد يهابرنامهدر  عمالًفراگيرندگان عصر حاضر است اما 

، امها بهه دليهل عهواملي چهون      محتوايي است كه در برنامه درسي آشكار وجود دارند هايحوزهن نوع شامل آن دسته از اي مغفول پنهان:

يادگيري  هايفرصتمحتوايي يا  هايحوزه. در حیيیت اين الزم را ندارند اثربخشي، و يا عدم تخاسب با زمان ، عدم تخاسب با نيازهاكنخگي

كه شخاخت آن ميتلزم نگهاه عميهق    نامخدميحضورشان اثر چخداني ندارد. اين گروه را از آن جنت مغفول پخنان در ظاهر وجود دارند، اما 

. موسي پهور  الزم را ندارند اثربخشي دروارع، اما سازندميبه چيزهايي است كه در ظاهر وجود دارند و خيال ما را از بابت حضورشان راحت 

 .نامدمي 1عیيم( اين نوع برنامه درسي را 9311)

( مطرح نمود. به عیيده وي برنامه درسي محهذوف شهامل آن   9311)پور اين نوع از برنامه درسي مغفول را نخيتين بار موسي  :8محذوف

از  ايگونه. البته در مورد ايخكه بتوان محذوف را اندشدهحذفيادگيري است كه به رصد و عمد از برنامه درسي آشكار  هايفرصتدسته از 

نوعي از برنامه  عخوانبهبرنامه  گونهاين( با تلیي 9311محمدي )وجود دارد، براي مثال منر نظراختالف برنامه درسي مغفول دانيت يا خير

از صحخه برنامه درسهي   عادتيا  ناآگاهيكه به دليل  داندميي هايحوزهو برنامه درسي مغفول را صرفاً شامل  درسي مغفول مخالف بوده

 .اندشدهحذفده يا آشكار رصد ش

 

 ابعاد

برنامه را به شرح ذيل بيان  گونهاينتوان سه بعد اساسي گيترده در حوزه برنامه درسي مغفول مي چخداننهپژوهشي  پيشيخهبا مروري بر 

                                                 
7. Sterile 

8. Omitted 
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 كرد:

هاي يادگيري از دامخه فرصتهاي دانشي است كه مورد غفلت ررار گرفته و دسته از موضوعات و حوزه بعد محتوايي: اين بعد شامل آن -9

هها و  و مشكالت امروزه جامعهه ايرانهي، گيهترش تهخش     مياهل. براي مثال يكي از (9114آيزنر، اند )آموزان حذف شدهشده به دانش اراهه

وسي تحهت  تواند با گخجاندن دركه نظام آموزشي مي حالي استاين در شنروندان جامعه است.  كليها و بطور درگيري بين اعضاء خانواده

 در اين ميان ايفا كخد. مؤثريهاي زندگي نیش عخوان منارت

هاي تربيتي حاهز ارزش و اهميهت بهوده   ها و نظريهشود كه در ديدگاهدسته از فرايخدهاي فكري اطالق مي بعد فرايخدهاي ذهخي: به آن -2

ي مثال فرايخدهايي چون تفكر نیباد، خالريت و شنود اگرچهه  ارزش و احترام هيتخد. برا دارايكاركردهاي عمده تعليم و تربيت  عخوانبهو 

انهد امها   داشهته  تأكيهد در توسهعه تماميهت فهردي     هها آنهاي تجربي نيز بر نیهش  مختلف مورد توجه ررار گرفته و پژوهش هايديدگاهدر 

 .(2292، 1)كوهيناند مدنظر ررارداده سختيبهاند كه موارد مذكور را تخظيم شده ايگونهبههاي درسي مدارس برنامه

ههاي آموزشهي اههداف حهوزه شهخاختي بهر       ياري از نظهام باشد. در بيها و حوزه عواطف ميها، نگرش: اين بعد شامل ارزشيبعد نگرش -3

گيرنهد. بهدين ترتيهب    كه بايد و شايد مورد توجه رهرار نمهي   چخانآنكخخد و ارزش و هخجارها عاطفي و نگرش تفوق پيدا مي اهداف حوزه

، 92فليخهدرز، نهاديخگز، و ثورنتهون   ) مانهد مينگر باز هايي جامعو از تربيت انيان محدودشدهاندوزي و دانش آموزيمنارتتعليم و تربيت به 

9116.) 

 

 گيريعلل شكل

 بايد از دو بعد مورد بررسي و مكاشفه ررار داد:گيري برنامه درسي مغفول را مي( معتید است علل شكل9311) ديمنرمحم

وردهاي علمي جديهد علهت اصهلي    ها و دستاريزان درسي نيبت به برخي حوزهغفلت: در بيياري از شرايط غفلت و ناآگاهي برنامه –الف 

واد سه تكخولوژي، سي نيهبت بهه دسهتاوردهايي چهون نهانو     ريزان دربرنامه كه يصورتگيري برنامه درسي مغفول است. براي مثال در شكل

 شوند.مذكور مي هايحوزهاطالعاتي، و امثالنم شخاخت كافي نداشته باشخد باعث محدود شدن شخاخت يادگيرندگان در 

و  تأمهل ههاي درسهي بهه    برنامه رندگانيگميتصماندركاران و نامه درسي مغفول مفنومي است كه هدف آن جلب توجه دستبرسخبت:  -ب

نامه اند. اين مفنوم كمك شاياني به حفظ ويژگي پويايي در برآن چيزهايي است كه از حوزه برنامه درسي صريح حذف شده دربارهانديشه 

برنامهه  ( 2292) رهاند. بهه عیيهدن كهوهين   و عادت ميرا از گرفتار آمدن به دام سخبت  ريزي درسيمهبرناكخد و در صورت توجه، درسي مي

است تا بدين ترتيب آنچه به دليل عادت و سخبت از حوزه « هانييت»و « هاهيت»درسي مغفول همواره در صدد تحليل نیادانه بين حوزه 

 برنامه درسي صريح حذف شده است را شخاسايي نمايد.

 

 كاركردهاي اساسي

 (:9311، منرمحمديسازد )بررسي ابعاد و پيامدهاي برنامه درسي مغفول ما را با دو كاركرد اصلي آن مواجه مي

و پيامهد بهه    ريتهأث توانهد  دهخد مهي آنچه آموزش مي اندازهبهدهخد نيز كه عخوان شد، آنچه مدارس آموزش نمي طورهمانكاركرد سلبي:  -

شهود، و  اراههه نمهي   هها بهدان هايي كه شوند، ديدگاهآموزند، دانش و منارتي كه از آن محروم مييادگيرندگان نمي آنچهشد. همراه داشته با

كهه   يآمهوزان دانهش بهراي مثهال،   گردد همگي تأثيراتي عمده بر روند و ميير زندگي افراد دارند. عرضه نمي هابدان گاهچيهفرايخدهايي كه 

 .واهخد ماندخزياد در مديريت درست زندگي خويش ناتوان  احتمالبه آموزندينمزندگي را  يهامنارت

آموزان هايي ضمخي براي دانشتواند پيامها و فرايخدها ميها، نگرشتوجّني و غفلت نيبت به برخي حوزهكاركرد ايجابي: گاهي اورات بي -

                                                 
9. Quinn 

10. Flinders, Noddings and Thornton 
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بهراي   يتواند حهاوي ايهن پيهام ذهخه    بخشي از برنامه درسي مغفول مي عخوانبهبه همراه داشته باشد. براي مثال عدم توجه به سواد رايانه 

 .(2225، 99ويليونباشد )تواند داشته يادگيرندگان باشد كه فخاوري اهميت چخداني در زندگي روزمره افراد نمي

 معيار شناخت

راي بيشترين و واالتهرين ارزش اسهت؟ در   باشد: چه دانشي داو دغدغه اساسي مي سؤالبرنامه درسي مغفول مفنومي است كه يادآور اين 

 يهك كدامبايد در برنامه درسي ررار گيرد و پردازد كه چه دانشي ميريزي درسي ميحیيیت برنامه درسي مغفول به اين بعد ارزشي برنامه

ر باشد اين است كهه ورهت   بايد مدنظ. يكي از نكات اساسي كه در شخاخت برنامه درسي مغفول مي(2292)كوهين، نبايد در آن ررار گيرد؟ 

گيهرد و موضهوعات   و زمان مدارس محدود و موضوعات درسي و محتوايي نامحدود هيتخد. در اين وضعيت ررابتِ بينِ موضوعي شكل مهي 

را  شود در اين ررابت، يك حوزه محتوايي راه خودخيزند. آنچه باعث ميعلمي مختلف براي ورود به برنامه درسي به ررابت با يكديگر برمي

آن برنامهه درسهي، اسهت. در حیيیهت      تبهع بهنظام آموزشي، و به برنامه درسي باز كخد معيارهاي اراهه شده توسّط نظريه تربيتي حاكم بر 

هاي حاكم بر برنامه درسي هاي مطرح شده در نظريهتواند راه خويش را به برنامه درسي باز كخخد كه با شاخصموضوعات و فرايخدهايي مي

تربيت ديخي را مصداق برنامه درسي مغفول به حياب آورد چرا كهه در   توانميشخد. براي مثال در نظام كمونييتي كره شمالي نمخطبق با

 صهورتي كهه  هاي نظام تربيتي حاكم نييت. از سوي ديگهر در نظهام تربيتهي ايهران در     نظامي تربيت ديخي جزو اهداف و آرمان يك چخين

هاي برنامه مغفول محيوب نمود؛ توان آن را يكي از اليهو برنامه درسي میطع متوسطه نباشد، ميجز "هاي زندگيمنارت"موضوعي چون 

 منهم ههاي اساسهي و   هاي دين اسالم تیويت بخيان خانواده و اجتماع از جمله ارزشتربيتي ايران و بر مبخاي آموزهنظام چرا كه در اهداف 

 شود.محيوب مي

 

 گيريو نتيجه بنديجمع

از جنات ذيل مفنومي و ارزشمخد حوزه مطالعات برنامه درسي  هايسرمايهيكي از  عخوانبهكه مفنوم برنامه درسي مغفول  رسدميبه نظر 

 حاهز اهميت باشد:

 (.9311، منرمحمديدر توسعه سرمايه مفنومي رشته برنامه درسي داشته است ) منمياين مفنوم نیش  -

توانيهت در برنامهه درسهي رسهمي     آن چيزي است كه مي دربارهبرنامه درسي به تأمّل  گيرندگانتصميماين مفنوم دعوت  منمپيام  -

 .(9114)آيزنر، ها حذف شده است ررار گيرد و به علبت غفلت و عادت از حوزه هيت

و شهخاخت آن صهرفاً از   بهوده   چخداليهه اي پيچيده و ظنور مفنوم برنامه درسي مغفول حاكي از اين امر است كه برنامه درسي پديده -

 باشد.نمي پذيرامكانطريق آنچه در برنامه درسي آشكار و رصد شده آمده است، 

بهراي   ايمحدودكخخهده توانهد پيامهدهاي مخهربب و يها     سخت و عادت حذف شده اسهت مهي   ليلآنچه از برنامه درسي رصد شده به د -

 .(9116فليخدرز، ناديخگز، و ثورنتون، باشد )يادگيرندگان داشته 

 

 منابع

یك رشته تخصّصي از جهان باستتان تتا جهتان     عنوانبهسيماي روند تحوّالت برنامه درسي (. 9314رورچيان، نادر رلي و تن ساز، فروغ. )

 .ريزي آموزش عالي. تنران: موسيه پژوهش و برنامهامروز

تنهران: انتشهارات فراشهخاختي     احي و مهندسي برنامه درسي در هزاره ستوّ.  طر(. 9313يوي، اسهدا... . ) خدرورچيان، نادر رلي، ملكي، حميد و 

 انديشه.

رویكردهتا و   هتا  برنامته درستي: نگرگتاه   (. برنامه درسي پخنان، برنامه درسي پو، و برنامه درسي پو، پخنهان. در  9319دي، محمود. )منرمحم

                                                 
11. Wilson 
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 انتشارات سمت و به نشر.و همكاران. تنران:  منرمحمدي. نوشته محمود اندازهاچشم

ماهيانهه   . سخخراني اراهه شده در دوّمين نشيهت برنامه درسي ناگفته )مغفول( هايمؤلفهغفلت زدایي از ابعاد و (. 9311، محمود. )محمديمنر

 انجمن مطالعات برنامه درسي ايران.

ماهيانهه   . سخخراني اراهه شهده در دوّمهين نشيهت   ه درسي ناگفته )مغفول(برنام هايمؤلفهغفلت زدایي از ابعاد و (. 9311ا... )تعمموسي پور، ن

 انجمن مطالعات برنامه درسي ايران.
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