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بررسی و تحلیل برنامه های درسی پوچ و پنهان
صادق حسین پور صالح بابری ،1زهرا جعفری

نژاد2

 1کارشناس علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ،مرکز شهید رجایی فرخشهر
 2دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ،مرکز شهید باهنر شهرکرد(نویسنده مسئول)

چکیده
طراحی برنامه درسی یکی از بخش های اصلی فرآیند تدریس یادگیری در آموزش و پرورش به شمار می رود .برنامه درسی
شامل برنامه آشکار ،پنهان ،پوچ و فوق برنامه است .هدف از این پژوهش بررسی برنامه های درسی پوچ و پنهان بوده است.
همچنین در این پژوهش به بررسی ابعاد ،رویکر ها و دیدگاه های متخصصان پرداخته شده است .روش انجام این پژوهش نیز به
صورت توصیفی بوده است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی مقاالت نوشته شده است .بر اساس نﻈرات متخصصان
برنامهریزی درسی ،برنامه درسی پوچ آن ﭼیزی استکه مورد ﻏفلت واﻗعشده است و توجه صاحﺐ نﻈران را به این موﺿوع مهﻢ
جلﺐ میکند که الزم است این موارد شناسایی شود و در برنامه درسی وارد شود برنامــه درســی پنهــان دارای تاثیرات
مهمی بــرعملکــرد تﺤصــیلی دانــشآموزان است و همچنین با هویت ملی دانش آموزان رابطه دارد.
واژههای كلیدی :برنامه درسی پنهان ،آموزش ،برنامه درسی پوچ
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مقدمه
برنامه درسی به عنوان یکی از ستون های الزامی علوم تربیتی نقش بیبدیلی در عملکردهای تربیتیی و حتی پا را از ﻗلمرو
رسمی بودن بیرون گذاشته ،فرایند های ﻏیررسمی را در برگرفته است .برای برنامه درسی ظرفیتی در نﻈر گرفته شده است که
کارکرد های ﭼندگانه پیدا کرده و در صدد برآمده تا همه اتفاق های آموزشی آشکار و پنهان و شکل عملی شدن انتﻈارات و
مقاصد آموزشی را در خود جای دهد .برنامه درسی به منزله یك فرایند ،می خواهد مسیری باشد که آﻏاز و پایان جریان
یادگیری و آموزش را به هﻢ پیوند دهد .برنامه درسی از مهﻢ ترین ابزارها و عناصر تﺤقق بخشی به اهداف و رسالت های
آموزشی است از این رو تالش می شود تا از طریق طراحی و تدوین برنامه درسی مشخص ،انواع مختلف دانش و مهارت ها را به

فراگیران انتقال داده ،آنها را برای بر عهده گرفتن نقش ها و مسؤولیت هایشان در زندگی آماده سازد .برنامه درسی بهعنوان
نظامی بهینه و مدون برای آموزش محتوای واحدهای درسی به دانشآموزان در مدارس به کار میرود (پاپیوس .)20161،هر الگو
ی برنامه درسی مجموعه ای از عوامل و عناصر منظم و منسجم شامل روش تدریس ،محتوا و مواد آموزشی ،اهداف و مهارتهای
مربی و فعالیت یادگیرنده و ارزشیابی است(فریس)2011 2،برنامه درسی به عنوان یکی از ستون های الزامی علوم تربیتی نقش بی
بدیلی در عملکردهای تربیتی و حتی پا را از ﻗلمرو رسمی بودن بیرون گذاشته ،فرایندهای ﻏیررسمی را در برگرفته است .برای
برنامه درسی ظرفیتی در نﻈر گرفته شده است که کارکردهای ﭼندگانه پیدا کرده و در صدد برآمده تا همه اتفاق های آموزشی
آشکار و پنهان و شکل عملی شدن انتﻈارات و مقاصد آموزشی را در خود جای دهد .برنامه درسی به منزله یك فرایند ،می
خواهد مسیری باشد که آﻏاز و پایان جریان یادگیری و آموزش را به هﻢ پیوند دهد (ادیﺐ و همکاران .)1395 ،اهمیت برنامه
درسی پوچ از آن سبﺐ است که مﺤرومیت ناشی از آن بر جریان رشد دانش آموزان اثری تعیین کننده بر جای میگذارد .برنامه
ریزان درسی باید به طور مستمر خود را با پرسش هایی از این دست مواجه ببینند که آیا آنچه حذف شده است اهمیت و
اولویت کمتری نسبت به آنچه ابقا شده است دارد یا نه و اینکه آیا در برابر حذف شده ها و ابقا شده ها در برنامه درسی ،دلیل و
توجیه کافی وجود دارد؟ در واﻗع این مفهوم به معنای دعوت به آگاهی و هشیاری در تصمیﻢ گیری های مربوط به برنامه
درسی ،خواه در سطح کالن و یا در سطح خرد است و در صدد است تا تصمیﻢ های برنامه درسی را از بستر ناهشیاری و ناخود
آگاهی خارج کند .لذا تصمیﻢ گیری های برنامه درسی باید هوشیارانه بوده و با توجه به نیازها یا ﺿرورت های حال و آینده
فردی و اجتماعی اتخاذ گردد (حسین پور و مقدم .)1394 ،در این پژوهش سعی شده تا برنامه درسی مﺤذوف یا پوچ مورد
بررسی و تﺤلیل ﻗرار گیرد تا معلمان ،و سایر افرادی که در برنامه ریزی درسی نقش دارند با این برنامه درسی بهتر و بیشتر
آشنا شوند و تا حد ممکن از این برنامه درسی برای پیشرفت و رشد همه جانبه دانش آموزان استفاده کنند.

پیشینه پژوهش
با وجود آثار فراوانی که در زمینۀ برنامۀ درسی پنهان در مدرسه انجام شده است ،پژوهش ها بیشتر به ابعاد فیزیکی ،اجتماعی و
شناختی برنامۀ درسی پنهان پرداخته و کمتر به نقش این عوامل بر بازده های ارزشی و نگرشی اشاره کرده اند .ایوان ایلیچ ،با
کندوکاو در ویژگی های مدرسه ،و تأکید بر برنامۀ درسی پنهان ،معتقد است خیلی از ﭼیزهایی که در مدرسه آموخته می شود،
به مﺤتوای رسمی دروس ارتباطی ندارد .مدرسه با ویژگی تأدیبی نﻈﻢ دهی ساختار و مقرراتش ،پذیرش ﭼشﻢ بستۀ نﻈﻢ
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اجتماعی موجود را تلقین می کند .برنامۀ درسی پنهان به فراگیران نقش زندگی می آموزد تا موﻗعیت خود را تشخیص یا آن را
بسازند (مهرمﺤمدی13۸1 ،؛ تقی پور و ﻏفاری.)13۸۸ ،
صباحی زاده ،فرخنژاد و ﺿیایی( .)1393در پژوهش خود با عنوان نقش برنامۀ درسی پنهان بر تربیت دینی دانش آموزان
ازدیدگاه مدیران و معلمان دورۀ راهنمایی استان هرمزگان ،اشاره کردند که دیدگاه ها و نﻈرات مدیران و معلمان مدارس
راهنمایی استان هرمزگان در خصوص تأثیر برنامۀ درسی پنهان و مؤلفه های سه گانۀ آن یعنی جوّ اجتماعی ،ساختار سازمانی
مدارس و تعامل متقابل معلﻢ و دانش آموز ،تقریباً یکسان هستند .همچنین نتایج این تﺤقیق نشان داد که برنامۀ درسی پنهان
و مؤلفه های آن (جوّ اجتماعی مدرسه ،ساختار سازمانی مدرسه و کنش متقابل میان معلﻢ و دانش آموز) بر تربیت دینی دانش
آموزان اثرگذار است.
شفیعی و سایر همکاران( .)1399در مقاله ای تﺤت عنوان برنامه درسی پنهان به این نتیجه رسیدند که برنامه درسی پنهان
تاثیری به مراتﺐ بیشتر نسبت به سایر برنامه های درسی بر متربیان دارد و باید مورد توجه مربیان ﻗرار بگیرد.
خیجی و سایر همکاران( .)1396در مقاله ای تﺤت عنوان برنامه درسی پنهان به این نتیجه رسیدند که برنامه درسی پنهان
یکی از مباحث نسبتا نو در حیطه برنامه درسی می باشد .توجه به این برنامه می تواند فاصله بین برنامه درسی برنامه ریزی
شده و نتایج حاصل از آن را بر ما آشکار کند و برنامه درسی پنهان را باید یکی از سرمایه های مفهومی رشته برنامه درسی به
شمار آورد.
نﻈری و صالﺤی( .)1397در مقاله ای تﺤت عنوان نقش برنامۀ درسی پنهان در دینداری از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان
مسجد سلیمان به این نتیجه رسیدند که مؤلفه های برنامۀ درسی پنهان (ساختار فیزیکی مدرسه ،جوّ اجتماعی مدرسه ،روابط
موجود در مدرسه ،فناوری اطالعات و ارتباطات و سازکار تشویق و تنبیه) با دینداری رابطۀ مثبت و معنادار دارند .نتایج
همچنین نشان می دهد  35/7درصد از تغییرات دینداری ناشی از تأثیر مؤلفه های برنامۀ درسی پنهان است.

برنامه درسی پوچ
در مورد مفهوم برنامه درسی پنهان ،الفاظ و عبارات گوناگونی همچون برنامه درسی پنهان ،ﻏیر مدون ،نهان ،نامشهود ،نانوشته،
پیشبینی نشده ،نامرئی ،نتایج ﻏیرعلمی یا ﻏیرآکادمیك نﻈام آموزشی ،مﺤصوالت یا نتایج فرعی نﻈام آموزشی ،پس مانده نﻈام
آموزشی و آنچه که در مﺤیط آموزشی آموخته می شود ،مورد استفاده ﻗرار گرفته است .هر کدام از این عبارات به مجموعه ای
از داللت های ﺿمنی و جنبه ای از مفهوم برنامه درسی پنهان اشاره دارند توجه صاحﺐ نﻈران مختلف بر ابعاد گوناگون موﺿوع
می باشد (مﺤمدی مهر و فتﺤی .)13۸7 ،برنامه درسی ،وﻗتی پوچ خوانده می شود که نﻈام برنامه ریزی درسی برخی از
مفاهیﻢ و مسائل را عمداً ارائه یا تدریس نمی کند یا مﺤتوای ارائه شده در کتاب درسی با سن عقلی شاگردان متناسﺐ نیست،
یا مطالبی را که شاگردان می خوانند ،ولی نمی توانند در عمل به کار ببرند .برنامه درسی مﺤذوف را "برنامه درسی پوچ" می
نامند که اشاره دارد به آن که در مدارس خواسته یا ناخواسته تدریس نمی شود (صفری و همکاران .)1396،پورتلی(،)1993
مفاهیﻢ برنامه ی درسی پنهان را براساس مطالعات انجام شده در ﭼهار دسته تقسیﻢ بندی میکند.
 برنامه ی درسی پنهان به عنوان انتﻈارات ﻏیر رسمی یا پیام های ﻏیرصریح اما مورد انتﻈار برنامه ی درسی پنهان به عنوان پیام ها یا نتایج ﻗصد شده ی یادگیری برنامه ی درسی پنهان به عنوان پیام های ﻏیرصریح ناشی از ساختار آموزشی -برنامه ی درسی پنهان به عنوان آنچه که فراگیر خلق می کند.
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بر اساس تعاریف فوق می توان این استنباط را کرد که همه ی تعاریف از نﻈر مفهومی به طور مستقیﻢ یا ﻏیرمستقیﻢ ،مفهوم
برنامه ی درسی پنهان را در مقابل مفهوم برنامه ی درسی رسمی یا آشکار ﻗرار داده اند .همچنین برنامه های درسی پنهان را
یادگیری ﭼیزهایی ﻏیر از اهداف رسمی و صریح نﻈام آموزشی می دانند که برای دانشجویان در دانشگاه ها و مراکز آموزش
عالی حاصل می شود (مﺤمدی مهر.)1392 ،
سطوح برنامه درسی پوچ
برنامه درسی پوچ در سه سطح رخ می دهد :بخشی از مﺤتوای کتاب های درسی توسط سیاست گذاران ،نویسندگان کتاب
های درسی یا سیاست مداران ،به دلیل عدم تناسﺐ آن با نیازهای دانش آموزان و جامعه حذف و یا اﺿافه می شوند .بخش
هایی از مﺤتوای برنامه درسی در مدرسه توسط مسئوالن و معلمان مورد کﻢ توجهی یا حتی بی توجهی ﻗرار می گیرد .در
نهایت بخش هایی از مﺤتوای برنامه درسی به واسطه دانش آموزان که با زندگی واﻗعی آنها مرتبط نباشد مورد توجه ﻗرار نمی
گیرند و جالﺐ این که در این سطح هﻢ هیچ گونه یادگیری رخ نمی دهد (صفری و سایر همکاران .)1396،بر اساس نﻈرات
متخصصان برنامه ریزی درسی ،برنامه درسی پوچ آن ﭼیزی است که مورد ﻏفلت واﻗع شده است و توجه صاحﺐ نﻈران را به
این موﺿوع مهﻢ جلﺐ میکند که الزم است این موارد شناسایی شود و در برنامه درسی وارد شود؛ یعنی برنامه درسی پوچ،
برنامه درسی مغفول است و برنامه درسی مغفول آنچه باید باشد و نیست است (رﺿایی و سایر همکاران .)1396،برنامه درسی
پوچ در سه سطح تﺤلیل شده است:
الف) برنامه درسی پوچ مبتنی بر نﻈام حاکﻢ بر جامعه
برنامه درسی پوچ مبتنی بر نﻈام حاکﻢ بر جامعه این است که توسط سیاست کلی نﻈام آموزش وپرورش و منافع و توانایی های
برنامه نویسان و سیاست های حزبی ﻏالﺐ تﺤت تاثیر ﻗرار دارد .این نوع برنامه درسی به صورت عالمانه و آگاهانه رخ می دهد.
ﭼرا که بنا به دالیل متعددی ﺿروری نمی دانند که برخی از مطالﺐ به عنوان برنامه درسی آشکار در کتاب های درسی
گنجانده شود.
ب) برنامه درسی پوچ مبتنی بر مدرسه
برنامه درسی پوچ مبتنـی بـر مدرسـه مسئوالن و یا معلمان مدرسه برخی از بخش های کتاب های درسی را که با عالیق و نیاز
دانش آموزان همخوانی ندارد کنار می گذارند .در این سطح می توان به عوامل زیر اشاره کرد:
 عدم تخصص الزم در ارائه برخی از مطالﺐ توسط متصدی آن تعلیﻢ وتربیت
 ناتوانی معلمان در ارائه و انتقال برخی از مطالﺐ ارائه شده درکتاب های درسی به دانش آموزان
 نبود و یا کمبود تجهیزات و فناوری الزم برای ارائه برخی از مطالﺐ به دانش آموزان
ج) برنامه درسی پوچ مبتنی بر دانش آموز
برنامه درسی پوچ مبتنی بر دانش آموز در این سطح از برنامه درسی پوچ دانش آموزان خودشان برخی از بخش های کتاب های
درسی را که مورد عالﻗۀ آن ها نبوده و یا در آن زمینه استعداد الزم را ندارند ،مورد توجه ﻗرار نمی دهند (صفری وسایر
همکاران.)1396،
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نقش برنامه درسی پنهان بر عملکرد تحﺼیلی دانش آموزان
برنامــه درســی پنهــان (مﺤــیطاجتمــاعی) دارای تاثیرات مهمی بــر عملکــرد تﺤصــیلی دانــش آموزان مـیگذارد.
مﺤیطهای علمی و آموزشی از مدارس تا دانشگاه همواره با دو جو همراه و همزاد بوده اند یکی جو علمی و دیگری جو
اجتماعی؛ این دو پدیده در تعامل با هﻢ جوی باز (مطلوب) یا بسته (نامطلوب) را در این مﺤیطها خلق نموده اند .جو باز
(مطلوب) معموال ًبا شاخص ﭼون ،اعتماد ،صمیمیت ،داشتن روحیه علمی ،روحیه انتقادپذیری ،روحیه پرسشگری و مشارکت
جویانه و در نتیجه عملکرد تﺤصیلی باال شناخته میشود؛ بالعکس جو بسته (نامطلوب) با شاخصههایی ﭼون عدم اعتماد،
فاصلهگیری ،روحیه اطاعت و پیروی کورکورانه ،گرایش به فعالیتهای انفرادی ،پایین بودن اعتماد به نفس و در نتیجه عملکرد
تﺤصیلی پایین شناخته میشوند .نتایج بسیاری از تﺤقیقات انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که مدارسی که جو
اجتماعی باز دارند میزان مشارکت ،اعتماد بین دانشآموزان و کارکنان و روحیه نشاط و صمیمیت باالست عملکرد تﺤصیلی
بهتری دارند و بالعکس مدارسی که مﺤیط اجتماعی بسته یا نامطلوب دارند باال رفتن اطاعت پذیری مطلق دانشآموزان ،کاهش
میزان اعتماد به نفس در دانش آموزان و در نتیجه کاهش عملکرد تﺤصیلی در دانشآموزان می شود (جانعلیزاده و سایر
همکاران.)1391،

رابطه تدریس با برنامه درسی پنهان
از آنجا که برنامه درسی پنهان بعد ﻏیرﻗابل پیش بینی یادگیری است ،طراحی آموزشی بدون توجه به این بعد ،ﻏفلت از بخش
مهﻢ عواملی است که در یادگیری تأثیر فراوانی دارند .معموالً در طراحی آموزشی به عوامل آشکار توجه شده و از عوامل پنهان
ﻏفلت می شود .پس الزم است که عوامل مربوط به برنامه درسی پنهان شناسایی شوند و در طراحی و اجرا تاحدودی تﺤت
کنترل در آیند .مشارکت یادگیرندگان در آموزش می تواند به کﻢ کردن فاصله بین برنامه درسی پنهان و آشکار کمك کند .در
صورت وجود ﭼنین مشارکتی ،یادگیرندگان با عالﻗه و آگاهی برای یادگیری و نیل به اهداف آموزشی تالش خواهند کرد.
همچنین در صورت آگاهی مدرس از تأثیر نوع برخورد در هنگام ارزشیابی ،تالش می کند تا رفتار خود را به منﻈور تقویت
ارزش ها و گرایش های مطلوب تنﻈیﻢ نماید .پس مدرس باید عوامل مؤثر در برنامه درسی پنهان را شناسایی کند و با در نﻈر
گرفتن آن ها در طراحی و اجرای آموزش منطقی تر عمل نماید (ملکی.)13۸5 ،

ابعاد برنامه درسی پنهان
برنامه درسی پنهان از نﻈر جنبه های گوناگون آن در سه مقوله مطرح میگردد .برنامه درسی پنهان به عنوان برون داد ،به
عنوان زمینه و به عنوان فرایند که در اینجا هرکدام شرح مختصری داده می شود.

برنامه درسی پنهان به عنوان برون داد
بیشتر نوشته های راجع به برنامه درسی پنهان مربوط به ارزش ها ،موﺿع گیری ها ،هنجارها ،نگرش ها و مهارت هایی است که
یادگیرندگان به صورت مستقل از موﺿوعات شناختی یاد می گیرند .به عنوان مثال جکسون برنامه درسی پنهان را به عنوان
یادگیری ﭼگونه زیستن در مﺤیطی از جمعیت ها ،تشویق و ﻗدرت میداند .دریبن ،در مورد تدریس هنجارهایی از استقالل،
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پیشرفت ،عمومیت و اختصاصی بودن که برای زندگی در جامعه صنعتی الزم هستند ،می نویسد .اشنایدر( )1971معتقد است
که دانشجویان موفق آنهایی هستند که اشارات ﺿمنی برنامه درسی پنهان در رابطه با انتﻈاراتی که از آنان می رود را می گیرند
نه اینکه تنها به انتﻈارات رسمی سیستﻢ اکتفا کنند .پیش فرض مشترک همه کسانی که ﭼنین دیدگاهی نسبت به برنامه
درسی پنهان دارند این است که برون دادهای برنامه درسی پنهان ،یادگیری های آکادمیك نیستند (هوسن و پوست لت وایت،
.)1994

برنامه درسی به عنوان زمینه
یادگیری مدرسه ای در کل ،به عنوان یادگیری شناخته می شود که معموالٌ با ساختارهای تعریف شده و مشخص ،در زمینه
عقالنی خاصی که همان کالس درس است و احاطه شده توسط فضای فیزیکی و اجتماعی ویژه ای که همان مدرسه است،
شکل می گیرد .دریبن( )196۸معتقد است که ﭼهار هنجار استقالل ،پیشرفت ،عمومیت و اختصاصی بودن که در برنامه درسی
پنهان آموزش داده می شوند ،از ماهیت مدرسه به عنوان یك مؤسسه ﻏیرشخصی و از ویژگی های ساختاری و آرایش مؤسسه
ناشی می شوند .گوردون( )19۸3می گوید :هر دانش آموز روزانه با سه جنبه از مﺤیط مدرسه اش مواجه می شود :مﺤیط
شناختی ،مﺤیط فیزیکی ،و مﺤیط اجتماعی؛ که هر کدام از این سه جنبه مﺤیط مدرسه با یك برنامه درسی پنهان همراه است.
مشکل رویکردهای برنامه درسی پنهان به عنوان برونداد و به عنوان زمینه این است که آنها نوع خاصی از یادگیری شناختی را
که به نﻈر می رسد بخشی از برنامه درسی پنهان باشد پوشش نمی دهند.

برنامه درسی به عنوان فرایند
بر اساس این دیدگاه ،برنامه درسی پنهان از برنامه درسی آشکار توسط روشی که تدریس آن انتقال پیدا می کند ،متمایز می
گردد .به این معنی که سبك انتقال به صورت ﺿمنی یا ناهوشیارانه است و برنامه درسی پنهان بر اساس شیوه انتقال پیام ها و
تأثیرگذاری و نفوذ آن از برنامه درسی آشکار متمایز می شود .گوردون( ،)19۸1بر ماهیت عمل-گرایانه کالسی گفتمان ارائه
شده توسط معلﻢ تأکید می کند .وی بﺤث می کند که خارج از مﺤتوای این گفتمان ،شکل و فرم آن بر علیه توان مدرسه در
توسعه نگرش های زیبایی شناختی دانش آموزان عمل می کند ،زیرا نگرش زیبایی شناختی در ماهیت خود ﻏیر عملگرایانه
است .به نﻈر می رسد این رویکرد ﻗادر به توﺿیح اﻏلﺐ مثال های برنامه درسی پنهان که توسط پژوهشگران مختلف ارائه شده
است ،می باشد (هوسن و پوست لت وایت.)1994 ،

رویکردها و نظریه های برنامه درسی پنهان:
همان طور که گفته شد برنامه درسی پنهان در طی ﭼند دهه گذشته بسیار مورد توجه نﻈریه پردازان ﻗرار گرفته است و هر
یك از زاویه خاصی آن را مورد بررسی ﻗرار داده اند ،به طوری که تا امروز بیش از هزاران مقاله و کتاب در مورد آن به رشته
تﺤریر درآمده است .در ادامه به برخی از این نﻈریه ها و رویکردها اشاره شده است.
 -1نﻈریه های ماهیتی :تعدادی از نﻈریه پردازان ،ﭼیستی و ماهیت برنامه درسی پنهان را مد نﻈر ﻗرار داده اند.

36

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،35اردیبهشت 1400

 -2نﻈریه های کارکردی :تعداد زیادی از نﻈریه ها و دیدگاه های مربوط به برنامه درسی پنهان ،کارکردهای این پدیده و نوع
واکنش فراگیران نسبت به آن را مطرح نموده اند.
 -3نﻈریه های ابعادی :تعدادی از نﻈریه پردازان حوزه برنامه درسی ،ابعاد و سطوح مختلف برنامه درسی پنهان را می شود ،باید
ابتدا مشخص نماییﻢ «پنهان» مورد توجه ﻗرار داده اند .ملکی معتقد است هنگامی که صﺤبت از برنامه درسی که این برنامه از
دید ﭼه کسی پنهان است؟ آیا نﻈام آموزشی از آنچه ﻗرار است اجرا شود اطالع دارد و آن را از حوزه آگاهی را گیرندگان و
والدین دور نگاه می دارد؟ یا اینکه بالعکس؟ با مروری بر تاریخچه نسبتاً کوتاه کاربرد این مفهوم در ادبیات رشته برنامه درسی
در می یابیﻢ که اندیشمندان این حوزه آن را در معانی متفاوتی به کار برده اند و شاید به همین دلیل است که امروزه نوعی
آشفتگی و عدم یقین نسبت به ماهیت این پدیده وجود دارد (مهرمﺤمدی.)13۸7،
 -4نﻈریه های عاملی :تعدادی از دیدگاه ها به بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری یك برنامه درسی پنهان پرداخته اند .با
مروری بر ادبیات رشته برنامه درسی در می یابیﻢ که صاحﺐ نﻈران مختلف دیدگاه های متفاوتی درباره عوامل شکل دهنده
برنامه درسی پنهان ذکر کرده اند .برخی ،عوامل اجتماعی را مورد تأکید ﻗرار داده اند ،برخی بر مﺤیط فیزیکی تاکید کرده اند و
تعدادی نیز کتاب ها و متون درسی را مد نﻈر ﻗرار داده اند.
 -5نﻈریه های پیامدی :برخی از پژوهش ها ،به بررسی پیامدهای برنامه درسی پنهان پرداخته اند .البته نوع نگرش ما نسبت به
مثبت یا منفی بودن ماهیت برنامه درسی ،بر تبیین پیامدهایی که از آن انتﻈار داریﻢ تأثیر می گذارد .کارکرد گرایان ،که
نگرشی مثبت نسبت به برنامه درسی پنهان دارند و آن را ابزاری برای جامعه پذیر نمودن دانش آموزان می دانند ،معتقدند که
برنامه درسی پنهان می تواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد (دوانلو .)13۸7،عادت های بهداشتی ،تفریﺤات سالﻢ ،عالیق
علمی و معنوی ،ذوق هنری و زیبای شناسی ،اخالق پسندیده ،وظیفه شناسی ،احترام به انسانیت ،رﻗابت سالﻢ و صمیمانه،
حضور به موﻗع در کالس درس و اظهار عالﻗه به مواد درسی ،اشاره کرد (علیخانی و سایر همکاران.)13۸3،

دیدگاه متخﺼﺼان برنامه ریزی درسی در زمینه برنامه درسی پوچ
تعریف مفهومی از برنامه درسی پوچ توسط متخصصان برنامه ریزی درسی در جدول  1آمده است.
نام فرد

نام برنامه

تعریفی از سطح برنامه درسی مورد نظر

توضیحات بیشتر

درسی
پوزنر

پوچ

برنامه درسی پوچ که از آن تﺤت عنوان برنامه درسی خنثی
یا عقیﻢ نیز یاد می شود ،شامل آن دسته از موﺿوعاتی است
که تدریس نشده است و نیز هر نوع مالحﻈه ای را در این
خصوص که ﭼرا این موﺿوعات مورد ﻏفلت ﻗرار گرفته است
را در بر می گیرد (فتﺤی 2009 ،و پوسنر.)199۸،

گالتورن

کنارگذاشته

عبارت از آن ﭼه در برنامه درسی کنارگذاشته شده است،
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ﭼرا موﺿوعاتی نﻈیر حقوق،
آموزش رانندگی ،نقش های
والدینی و مانند آن تدریس
نمی شود و نمی تواند در
کنار دروس اصلی ﭼون
زبان ،مطالعات اجتماعی،
ریاﺿیات و علوم در مدارس
مد نﻈر ﻗرار گیرد (فتﺤی،
 2009و پوسنر.)199۸،
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شده (حذف
شده)

خواه عمداً خواه سهواً .به هر حال دانش آموزان ممکن است
از فرصت برای مطالعه برخی عناوین مهﻢ مﺤروم شوند .زیرا
این عناوین عمالً در برنامه مصوب وجود ندارند و ﻏایﺐ
هستند (فتﺤی 2009،و گالتهورن.)1999،

فتحی

ﻏفلت شده

برنامه درسی مغفول یا مفقود عبارت است از آن ﭼه عمداً یا
نا آگاهانه در درس از ﻗلﻢ افتاده است .برنامه درسی مغفول
نه تنها شامل مﺤتوایی که در برگیرنده رویکردهای تﺤلیلی
(نﻈیر رویکردهای سیاسی– اﻗتصادی که معموالً از دروس
مطالعات اجتماعی حذف می شوند) بلکه روش های
آموزشی (نﻈیر اجتناب از به کارگیری فعالیت ها و روش
های آموزشی مشارکتی و دموکراتیك در کالس درس و
مدرسه) است (فتﺤی.)2009،

در برنامه درسی علوم
اجتماعی مﺤتوای مغفول
مانده ،مسائل سانسورشده و
عقاید و نﻈرات مسکوت
مانده که می تواند به اندازه
مﺤتوای گزینش و تأیید
شده در تربیت سیاسی و
اجتماعی بچه ها دارای نقش
باشند
اهمیت
و
(فتﺤی.)2009،

مهرمحمدی

پوچ

مجموعه موﺿوع ها ،مباحث و فرایندهای حذف شده از
برنامه درسی که نباید به سرنوشت حذف دﭼار می شدند.
مفهوم برنامه درسی پوچ دعوت آشکاری است به توجه
دﻗیق و عمیق به مواد و موﺿوع های درسی یا فرایندهای
ذهنی که در سایه گزینش و تصمیﻢ برنامه ریزی درسی از
دستور کار نﻈام آموزشی حذف شده و لذا فراگیران از
آموختن تجربه های مرتبط با آنها مﺤروم می مانند.
مفهومی است که هدف آن جلﺐ توجه دست اندرکاران و
تصمیﻢ گیرندگان برنامه های درسی به تأمل و اندیشه،
درباره ی آنچه از دستور کار نﻈام آموزشی و از حوزه برنامه
درسی صریح (رسمی) حذف می شوند .دو نوع برنامه درسی
پوچ وجود دارد .برنامه درسی پوچ آشکار و برنامه درسی
پوچ پنهان .برنامه درسی پوچ آشکار به حذف برخی موﺿوع
ها ،مباحث یا فرایندهای ذهنی از برنامه درسی رسمی گفته
می شود و تنها یك بعد از برنامه درسی پوچ است .حذف در
ابعاد دیگر یا به اشکال دیگر نیز در برنامه درسی اتفاق می
افتد برنامه درسی پوچ عالوه بر بعد آشکار ،ابعاد پوشیده
پنهانی نیز دارد که به آن برنامه درسی پوچ پنهان گفته می
شود .دو شکل از برنامه درسی پوچ وجود دارد .در شکل اول
آن برخی مباحث و موﺿوع ها یا فرایندهای پیش بینی
شده در برنامه درسی صریح به دلیل شرایط و موﻗعیت های
ویژه در یك آموزشگاه ،منطقه یا کشور حذف می شود.
نابهنگام بودن و پاسخگو نبودن برنامه درسی در یك زمینه

اهمیت برنامه درسی پوچ به
آن سبﺐ است که مﺤرومیت
ناشی از آن بر جریان رشد
فراگیران اثری تعیین کننده
برجای می گذارد .برنامه
ریزان درسی باید به طور
مستمر خود را با پرس
شهایی از این دست مواجه
ببینند که آیا آنچه حذف
شده است اهمیت و اولویت
کﻢ تری نسبت به آنچه ابقا
شده است دارد؟ آیا در برابر
حذف شده ها و بالتبع ابقا
شده ها در برنامه درسی
دلیل و توجیه کافی وجود
دارد؟ آیا برنامه درسی با
شرایط متﺤول فرهنگی
اجتماعی ،اﻗتصادی ،سیاسی
و ...سازگار است.
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یا موﺿوع خاص درسی نسبت به شرایط متﺤول اجتماعی،
فرهنگی ،اﻗتصادی ،تاریخی و علمی اجتماعی شکل دیگری
از برنامه درسی پوچ پنهان است (مهر مﺤمدی.)2009،
آیزنر

پوچ

تفکر درباره همه آن
برنامه درسی پوچ شامل موﺿوعات و تجاربی که تدریس
نمی شوند (مﺤتوا) و ارزش های حذف شده است ﭼیزهایی که ما درس نمی
دهیﻢ مانند ﭼگونه تناﻗضات
(فیلیندرز.)19۸6،
را حل کنیﻢ ،ﭼگونه
احساسات را بیان کنیﻢ،
ﭼگونه با پول برخورد کنیﻢ،
ﭼگونه با مرگ برخورد کنیﻢ
و...

نتیجه گیری
یکی از نکات مهﻢ و تاثیرگذار در امر آموزش ،یادگیری ،تدریس و تدوین کتاب های درسی توجه به برنامه ریزی دﻗیق و ﻗابل
اجرا در سطح مدارس ،دانشگاه ها و  ...است .برنامه های درسی فقط آن ﭼیز ﻗابل مشاهده و اجرا نیستند که ما به ارائه آن ها
می پردازیﻢ ،بلکه در بتن و جنبه پنهان کتاب ها مفاهیﻢ و دستور العمل هایی هستند که به راحتی نمی توان به آن پی برد.
ن ویسندگان و افرادی که به طراحی و تدوین کتاب های درسی می پردازند عالوه بر توجه به برنامه درسی رسمی و ﻗابل اجرا ،به
برنامه درسی پنهان نیز توجه می کنند .برنامه درسی پنهان یکی از مباحث نسبتا نو در حیطه برنامه درسی می باشد .برنامه
درسی پنهان الزاما به معنای پنهان بودن و نا آگاه بودن کامل ما از آن نیست بلکه به معنای روی دادن آن در بستری آشکار
است اینجاست که بﺤث تفاوت بین برنامه درسی پنهان و ﺿمنی مطرح می شود برنامه درسی پنهان پیامد های ﻗصد شده ی نا
آگاهانه دانش آموز و ﻗصد نشده مدرسه و برنامه درسی ﺿمنی یا همراه با اراده معلﻢ یا آگاهی دانش آموز همراه است .نﻈام
های آموزشی از جمله مدار و مراکز آموزشی عالوه بر برنامه های رسمی و صریح خود که دارای اهداف ،مﺤتوا ،روش های
تدریس و شیوه های ارزشیابی مصوب و از ﻗبل تعیین شده می باشند واجد انواع دیگری از برنامه های درسی و آموزشی هستند
که اصطالحاً برنامه درسی پنهان یا ﺿمنی خوانده می شوند و آثار و پیامدهای مختلفی (مثبت یا منفی) را بر روی یادگیری،
نگرش ها و رشد فردی و شخصیتی یادگیرندگان خود بر جای می گذارند.
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