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 چکیده
انجیام تحلیلیی  -روش توصیفی  « بادرسی مغفول دوره ابتداییشناسایی ابعاد برنامه»   هدف با  که    بوداز نوع کیفی    ،حاضرپژوهش  

از اسیاتید و   نفر  10وبود  تهران  دولتی شهر  یهادانشگاهدرسی  اساتید و متخصصان برنامهجامعه آماری پژوهش شامل کلیه  .  شد

بیا نید  درسیی مغفیول بوددر زمینیه برنامیه  ییفیاتمقیات  و تللدارای  تهران که    دولتی شهر  دانشگاه های درسی  متخصصان برنامه

درسیی با اساتید و متخصصان برنامه یافته   ساختار   نیمه از مصاحبه  هادادهند. برای گردآوری هدفمند انتخاب شد  گیری نمونه   اده ازاستف

 نتایج پژوهش نشان دادهای مغفول دوره ابتدایی مشخص شود.  نظری بهره گرفته شد تا ابعاد، کارکردها و حوزهتا مرحله اشباع  

   ادو، چنیدفرهنگی، سیهیای زنیدگی، تربییت شیهروندی   مهیار  ، محیط زیست نظیر؛ آموزش  هاییمولفهابتدایی،   درسی دورهکه در برنامه

عمداً ییا خوانی  کتاب  ، فرهنگ مطالعه وها   ن تمد   گوی و   گفت   هویت ملی، آموزش تعامل و  ،حقوق بشرای، اقتصاد، دموکراسی،  رایانه

 سهواً حذف شده است و مورد غفلت واقع شده است.
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، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسییی  های عرصه   یهمه  سریع در  و  گستردهغییرا   ت  و  سوم، تحوت   هزاره  در آستانه

لت اجتمییاعی کییه رسییا -نهاد فرهنگیترین عنوان گسترده هپرورش نیز ب و آموزش اری است،و تکنولوژیک، ساری و ج

در آن به یییک   و تحولعهده دارد از این قاعده مستثنی نبوده  پذیری نسل جوان را برخطیر فراهم آوردن زمینه تربیت

و   هییا چییالش و اقتصادی برای مقابله با  ناپذیر تبدیل شده است و نظیر سایر نهادهای اجتماعی، فرهنگی  ضرور  اجتناب

، به استقبال نوعی تجدید حیا ، تغییرا  گسترده و متنوع در اهداف، وظایف و کارکردها رفتییه اسییت. رو   پیش نیازهای  

هییای برنامییهدرسییی و تبیییین رابطییه میییان  نظر در برنامه  در سطح جهانی تجدیداین تغییر    های جنبه ترین  یکی از مهم

درسییی   های برنامه مه حیا  خود نیازمند برای اداپرورش    و  ن اساس آموزشهمی  بر.  های جدید جامعه استدرسی با نیاز

را بیابیید و بییا توجییه بییه   آموزاندانش  رشد و شکوفایی   دیگرجامعه و از سوی  روی   پیش   های چالش   سو  است که بتواند از یک 

دیگییردر فراینییدهای ز سویو اآموزان بپردازد نگی دانششد عقالنی، اجتماعی، فرهنیازهای جدید به پرورش و تربیت ر

پییذیری،  جامعییه درسی خود تحییول و پویییایی تزم را بوجییود آورد تییا بتوانیید ی ها برنامه یادگیری و   –نظام یاددهی    و  درونی

آمییوزان ر دانییشدامییروزی را مطابق با نیازهییای جامعییه  برآمده از آن های ارزش ، بازتولید و انتقال فرهنگ و پذیری فرهنگ 

که باید طی شییود، گرفتییه  معنای راهیدرسی و به کلمه برنامه 2کلمه تتین که فعل  از  1درسیواژه برنامه  شکوفا نماید.

-سییر و  شرح حال براساس  پردازییک فرد برای نومفهوم هایظرفیت وها تواناییمسابقه و نیز    و به دویدن درشده است  

عنوان یک حییوزه مطالعییاتی پییا به 3توسط فرانکلین بابیت 1918خستین بار در سال کند که نگذشت خویش اشاره می

یعنی راهی که باید طی شود و هدف آن ایجاد تغییییرا  مطلییوب و   درسی  به عرصه حضور نهاد. بنابراین مفهوم برنامه

 (.31:1397،  فتحی واجارگاهآن یادگیرنده است)  محور

ند سزایی دارهتحقق بخشیدن به اهداف آموزشی نقش ب  ناصری هستند که درع  درسی، از جمله عوامل وهایبرنامه

در جهییت   و ابییزاری  آینییدشییمار میییههر نوع نظام آموزشی بدهنده  اصل، جوهره و قلب و تشکیل  ترینعنوان مهمو به

ز ها بیییش افیت آناهیم، محتوا و کیدرسی، موضوعا ، مف   های برنامه و توجه به   باشندپرورش می  و  تحقق اهداف آموزش

زعییم  بییهزیییرا امییروزه ، یابییدمی اهمیتی مضاعف پرورش و شآموز و این امر مهم درپیش مورد توجه قرار گرفته است 

 و  کودکییان  مهمی درتکوین شخصیییت، رشیید  نقش بسیار،  پرورش  و  آموزش  ،درسیبرنامه  و  تربیت  و  متخصصان تعلیم

-می  رفتار فراگیران تالش  تعدیل  و  نی را برعهده دارد و برای تغییرالحظا  جهام  یابی به توسعه پایدار مبتنی بردست

و ماننیید هییر نظییام  پییردازدسیاسی و... به فعالیت میچنین برای تحقق اهداف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،  و هم  کند

فلسییفه حییاکم بییر آن   ان، جامعه وخاص خود با توجه به نیازهای فراگیر  درسی   های برنامه آموزشی دارای نیازها، اهداف و  

ی و ابزار علمی و اجتماعی نیرومندی است که ضمن ترسیم چگییونگ  پرورش  و  درسی در آموزشبرنامه.  باشدجامعه می

هییای شود. شناخت نیازها و چالشمیآموزان محسوب  لمی برای دانشوسیع ع  تجربه  و  هاحدود انتقال دانش و مهار 

-برنامه  گذاران سیاست ، از جمله وظایف  دیگراز سوی  پرورشودرسی آموزشها در برنامهگیری آنکارهسو و بجامعه از یک 

از اهمیییت   ریییزیاین مقوله در یک نظام برنامهو میزان توجه و یا عدم توجه به    آید می شمار  ههر نظام آموزشی ب  درسی

طراحییی شکل گرفته است کییه بییه یییادگیری،    بیتترو    سی تعلیمبا انگیزه مهند  درسیبرنامه.  سزایی برخوردار استهب

 هییا درنییاگون ارتبییاط دارد کییه هریییک از آن. فرایند یادگیری بییا عوامییل گوشودناصر و عوامل مختلف آن مربوط میع

معلییم، ارتبییاط ، نقییشدرسیهای فراگیرنده، محتوای برنامهوثر است. استعدادها و تواناییچگونگی یادگیری م  جریان و
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  3ی و ...                                                  ئ حسین حسین زاده ویا   /یی  ابتدا   دوره   مغفول   ی درس   برنامه   ابعاد   یی شناسا 

-ی موثر هستند. این عوامل باید بییهنوعی در یادگیرآموزشی، هرکدام به، فضای یادگیری و وسایلآموزانمتقابل دانش

 (.14:1397شود)ملکی،  کل محسوب می هم پیوسته عمل کند و هر عامل جزیی ازصور  یک مجموعه به

گو بودن به نیازهای سی از پاسخانعکا  نمای میزان پیشرفت وای درسی دوره ابتدایی آیینه تمامهن تردید برنامهبدو

هییای کیییف محتییوای منییدرر در برنامییه دلیل شایسته است که درخصوص کم ورحال تغییر جوامع هستند. به همیند

-یکرد رفتاری حاکم بر نظام برنامییهو از سوی دیگر و با توجه به روای مبذول گردد  ایی، توجه شایستهدرسی دوره ابتد

، همییواره جییای اییین درسی، اهداف مصوب و از پیش تعیین شده اسییت ریزیایند برنامهکشور که نقطه شروع فرریزی  

اهییداف درسی تهیه شده منطبق بییا  خواهد بود که آیا محتوای برنامه درسی باز هایاندرکاران برنامهسئوال برای دست

های درسییی دوره ابتییدایی را برنامهکامل بودن   توان مفید، جامع وکه چگونه مییا اینو  باشد؟  از پیش تعیین شده می

چییون در برخییی  های درسی متناسب با این دوره اقییدام نمییود؟برنامه  نسبت به گنجاندن موضوعا  و  تشخیص داده و

خییود موجییب ی نوبهامر نیز به پوشش دهد و این تواند نیاز و خواست جامعه و فراگیران رادرسی نمی هایاوقا  برنامه

و بییه   ، فراگیییر و جامعییه را فییراهم آورده اسییتدرسیپرورش یعنی برنامه  و  آموزش  صلی نظامگسست میان سه رکن ا

ی ایجاد نموده است که یک، اختالف اساسی  از نظر مردم باید باشدچه  چه در جامعه هست و آنمیان آن  1مرتوناعتقاد  

درسییی مطییرح شییده نظران برنامه وسط صاحبکه تدرسی برانگیز و نسبتاً تازه برنامه  از این اختالفا  و مفاهیم چالش

افتیید و وقت در مدارس اتفییاق نمییی  گردد که هیچدرسی محسوب میهای مفهومی رشته برنامهیکی از سرمایهاست و  

افتیید و حییذف شییده است که اصالً اتفییاق نمییی  2اند، برنامه درسی مغفول یا پوچاندرکاران از آن غفلت کردهتمام دست

کار کنار گذاشته شییده گاهانه و یا بدون آگاهی از دستوربرنامه درسی خالی است که ممکن است آ  است و جای آن در

توانسییته( باشیید)مهرمحمدی، )یییا مییی ر واقییع بایییدچییه کییه نیسییت ولییی دباشد. پس برنامه درسی مغفییول یعنییی آن

137:1397.) 
مزمان مبادر  بییه تییدریس طور ههس بمداربود    معتقددرسی  یکی از مشهورترین متخصصان برنامه(  2011)3آیزنر

درسییی رسییمی شییامل گروهییی از برنامهدرسی رسمی، پنهان و مغفول.  کنند که عبارتند از: برنامهدرسی میسه برنامه

را صراحتاً اعالم و ابالغ نموده و سعی در ارائه و تحقییق   ها آن محتوایی است که نظام آموزشی    هایو حوزهها آرمان اهداف،  

و  انییدنشییدهرسییمی ارائییه  درسیییتی است که صییراحتاً در برنامییهها و انتظارادرسی پنهان شامل ارزش. برنامهرددا  ها آن 

. وی اظهییار کنندرا کسب می  ها آن دلیل حضور در متن و بطن فرهنگ و تعامال  مدرسه  به  آموزان، اما دانشاندنانوشته

 ها آن گسترده و متنوعی در مورد   های پژوهش دیرینه دارد و    ایقهدرسی سابرنامهاین دو مفهوم در حوزه مطالعا  ب  د کن می 

آن   اسییت کییه هنییوز ناشییناخته اسییت و  درسیییهومی نوین در مطالعا  برنامییهمف صور  گرفته است ولی حوزه سوم،  

ز ا  و  انییدفلییت کییردهغ  انییدرکاران از آنافتد و تمییام دسییتوقت در مدارس اتفاق نمیکه هیچدرسی مغفول است  برنامه
 داردکتاب تصورا  تربیتییی اظهییار میییصریح حذف شده است. وی در    درسی  حوزه برنامه  آموزشی و  دستور کار نظام

-چه مدارس تدریس نمیه داشته باشیم بلکه باید به آنپنهان و آشکار مدارس توج  درسی  ه ما نه تنها باید به برنامهک

ننیید کچه تییدریس میییدازه آنند به انکنچه مدارس تدریس نمیباشیم. زیرا ممکن است که آن  کنند نیز توجه داشته

اوی با خأل یا فقدان این ند که عدم اطالع ناشی از این غفلت، مسکنین ارزش را به این دلیل مطرح میمهم باشد و او ا

سییی مغفییول در در توضیییح برنامییهچنییین  همتواند برحق انتخاب فرد بگذارد.  نیست، بلکه تلثیرا  مهمی می  هاآگاهی

 واند نقشی مهم در زنییدگی فییردتشود و میها توجه نمیدرسی مدارس به آن  کند که در برنامهیرا عنوان م  هاییمثال

ه کییه تعمییداً یییا چیی درسی مغفول آن برنامه  ناسی، هنر، اقتصاد و سایر موارد مشابه.شداشته باشد از قبیل حقوق، مردم
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مانییده، انسورشده، عقاید و نظییرا  مسییکو جتماعی، مسایل سا  مثل درس علوم،  اهانه در درس از قلم افتاده استناآگ

کییارگیری هی آموزشی، اجتناب از بهامل روشمغفول شا  درسی  برنامهسیاسی شوند، یا  تربیت  انند باعث رشدتوکه می

ا در نییوان محتییوع  هچه بیی باشد که در این حات  آندرس می  ای مشارکتی و دموکراتیک در کالسهها و روشفعالیت

-تنی بر دموکراسی، همییه دارای فرصییتشد. محتوا در یک جامعه مب  شود، ویران خواهدزمینه دموکراسی تدریس می

یزشییده تحییت رسی تجود  و پیام اصلی برنامهکند  اد و جنسیت متفاو  رفتار میهای مساوی هستند. معلم براساس نژ

های درسییی های هوشی، موضوعوچ را در سه مقوله جریاندرسی مغفول یا پ  برنامهدر پایان    الشعاع قرار گرفته است و

 درباره مسایل سییمعیهای تفکر  هوشی، مسایلی از قبیل روش  های جریان منظور از  دهد که  عاطفی قرار میهای  و زمینه

 هر مورد بعد عاطفی برنامیی دانند،  مدلیل غیرکالمی بودن عقیم می  شوند که بهو احساسی مطرح می  ی ا   استعاره بصری،    و

طرز تلقی نویسییندگان   های شخصی، احساسا ، تمایال  ون به عناصری چون دخالت نظام ارزشتوادرسی مغفول می

ترتیب از طریییق گییزینش محتییوای   شوند، اشاره نمود. بدینکار بسته میگزینش محتوای خاص بهدرسی که در    کتب

 (.125:2011ردد)آیزنر،  گدرسی مغفول تلقی میدرسی جزو برنامه از دروس برنامه برخی

درسییی، ها، مواد  بندید. او اهداف، موضوعا ، زمان(، برنامه درسی را به یک کوه یخ تشبیه می کن2011)1پروست

ولییی درسی رسییمی اسییت  داند که همان برنامهمانند قسمت قابل دیدن کوه یخ می  استانداردها و تکنولوژی موجود را

درسی پنهان اسییت و آن چیییزی کییه نییزد  باشد، برنامهتر میمهمتر و  قابل دیدن نیست و قسمت بزرگت که  آن قسم

صییحبت شییده و ریزان تا حدود زیادی ناشناخته است و مقدار کمییی در مییورد آن مان، دانشجویان، والدین و برنامهمعل

 نامد.ی مغفول میدرس از برنامه حذف شده است را برنامهشود و یا  اغلب نادیده گرفته می

درسی مغفول، خییواه  دارد، برنامهبرد و بیان میرسی کنارگذاشته شده را به کار مید  امهبرن(، لفظ  2011)2گالثورن

کنارگذاشییته را   شده یادرسی حذف  ذف شده باشد، مربیان باید برنامهخواه سهواً کنارگذاشته شده باشد و یا ح  عمداً و

آمییوزان بیابنیید)فتحی واجارگییاه، ی دانشدرسی و یادگیر  ی بازگرداندن محتوای مهم برنامهاهایی بربررسی کنند و راه
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 کم گرفته شده است و یا به، اشاره به موضوعاتی دارد که دستدرسی مغفول(، واژه برنامه1398موسی پور)زعم    به

آن مشخص نیست و   مغفول، چیزی است که تکلیفدرسی  اند. برنامهتوجه حذف شده  نبودن و کمبود  لویتدلیل در او

   .تواند آگاهانه باشدشود گفت، مییک غفلت آگاهانه است یا حداقل میشود و در واقع  از آن صحبتی نمی

چییه کییه دچییار درسی مغفول، یعنی آن  برنامه  .  شناسی، تعهد، همدلی، مهربانی و...وضوعاتی مانند، هنر، فلسفه، روانم

حییذف خییواهیم تییلثیر آن را از محتییوا  نثی نیست بلکه چیزی است که ما میییین غفلت، یک غفلت خشود. اغفلت می

 کنیم. مثل حذف جنسیت.

-  ، برنامییهکنیید می یان  کند و بدرسی سرگردان یاد می  درسی مغفول با تعبیر برنامهاز برنامهنیز،  (،  1398اسکندری)

ریییزی و در برنامهعمد یا غفلت حذف شده است   و تلثیرا  آن به  شدهقعاست که مورد غفلت وا  ای   برنامه درسی مغفول،  

ه به خود تواند نام برنامریزی بیرون مانده است، نمی  رنامهکه از بنوع برنامه، در واقع به لحاظ آن  ایندیده نشده است،  

آموزشییی  مییاده یییا    کییردن یییک موضییوع وشییده از ورود و لحییاظ  آگاهانه و قصییدکه قادر است  بگیرد، ولی به لحاظ این

و  نیییم ک مییی توان به آن نام برنامه داد. در این صور  ما حذف تلثیر و غیبت موضوعی خاص را قصیید جلوگیری کند، می

 شده باشد.  تواند جنبه سلبی برنامه های قصدهمچنین این نوع برنامه می

نظییران   دانیید کییه صییاحبای میگرانهروشن  ومغفول را جزء مفاهیم نسبتاً تازه  درسی    (، برنامه1397مهرمحمدی)

حاکی از ضرور  توجییه درسی آشکار را  درسی در کنار برنامه. وی قراردادن این نوع برنامهاند ساخته درسی مطرح    برنامه

 
1- Proust 

2- Glattorn 
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. بنییابراین، داند می آموزند، کنند و میدر متن نظام رسمی آموزش تجربه میچه یادگیرندگان در اثر حضور به تمامیت آن

لیه کسانی که مایییل هسییتند بییا مثابه ابزارهای سودمند ذهنی دانست که درخدمت که وی باید این مفاهیم را بد  از دی

د. وی معتقیید اسییت کییه رو شییوند، قییرار دابییهجانبه و عمیییق رو  صور  همه  درسی بهبرنامه  های   پدیده آموزشی و    نظام

درسی مغفول،   یادگیرندگان بدون توجه به برنامهیادگیری    هایکشیدن نتایج یادگیری یا تجربهیرتصو  کوشش برای به

تصییویر   شکل جییامع و کامییل بییه  فرجام است و هرگز این عرصه را بهدرسی رسمی، کوششی ناقص و نا  در کنار برنامه

چ یییا درسییی پییو س از قلم افتاده است و به برنامییهدرسی مدار  چه از برنامهچنین بر این باور است که آنکشد. همنمی

گیرند هایی که افراد میو نوع تصمیمدل دانشی است که گنجانده شده است  شود، دارای اهمیتی معامغفول نامیده می

درسییی  برنامییه داننیید نیییز هسییت.چه نمیییتلثیر آنگیرند، بلکه تحتتلثیر قرار نمیدانند تحتچه میوسیله آنفقط به

)درسییطح اهییداف، سییازماندهی،   تواند در سطوح مختلییفاست و می  مغفول، آن چیزی است که مورد غفلت واقع شده

 به دو نوع آشکار و پنهان اتفاق بیفتد.محتوا، اجرا و...( 

-ریح( حذف شده است و قابل رویت میییآن چیزی است که از برنامه درسی رسمی)ص ،برنامه درسی مغفول آشکار

الم، ها در مقایسه بییا افییراد سیی ن است. زیرا همانند بیماریو درمادرسی قصدشده قابل تشخیص  باشد و با معاینه برنامه

 ارزشی شناسایی کرد تییا بییه برنامییه  ارچوبتوان با استفاده از چشکار را میدرسی مغفول آ  عالمت و نشانه دارد. برنامه

ها از ورود آن  دتیلی  ند که بهشودرسی مغفول آشکار مواردی مطرح می  راه یابد. به سخن بهتر در برنامهدرسی صریح  

-روز تثبیییت میییطور مستمر با توجیها  بهدرسی مغفول به ی پرهیز شده است. این وجه برنامهدرسی رسم  در برنامه

درسییی قصدشییده اسییت و بییا   درسی مغفول آشکار در سییطح برنامییهبرنامه  ،توان گفتتر میعبار  روشنیا بهو    گردد

-رسییانه ای، سییواد میییان  توجه به سواد  عدمشود. برای مثال  شناسایی می  درسی  ارسی اسناد رسمی برنامهمعاینه و و

که اگر چه بسیار مورد نیاز   درسی مغفول است  ای از این نوع برنامهنمونه  ،درسیای در برنامهاستعارهفرهنگی و یا تفکر

جییود ندارد)مهرمحمییدی، وره های مختلییف تحصیییلی وفراگیرندگان عصر حاضر است اما عمالً در برنامه های درسی د
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همانند سرطان، خصوصاً در دیدی سطحی، بدون عالمت و نشانه است و راهکار کشف   ،پنهانبرنامه درسی مغفول  

 آن در بررسی عمیق عرصه برنامه قصدشده و اجرا شده است و با گذشت زمان و افییزایش دانییش آدمییی آشکارشییده و

درسی مکتوم یا عقیم معرفییی کییرد. اییین نییوع از   هان را شاید بتوان با نام برنامهندرسی مغفول پیابد. برنامهکاهش می

آموزان عاجز ارآوردن تجربیا  یادگیری در دانشدرسی از به بدهد که برنامهوضعیتی را نشان میبرنامه درسی مغفول  

دلیییل نقییص در فعالیت آنییان بییه  در درمان سرطان،  معالجا  پزشکان  ها ومراقبت  رغمباشد، همانند زمانی که علیمی

جییود دارد امییا بییه داند که در ظاهر ودرسی میشامل آن نوع از برنامه  درسی مغفول پنهانبرنامهماند.  دانش، عقیم می

بییا زمییان، اثربخشییی تزم را ندارد)مهرمحمییدی، گییی، عییدم تناسییب بییا نیازهییا و یییا عییدم تناسییب  دتیلی مثل کهنییه
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مهییری ها مییورد بیییتمامی زمینه در -ایران -ر کشور ما ددرسی مغفول است که برنامهانگر این  بیبررسی منابع  

(، بییا 1398ی موحیید)که صفایپژوهشی  در  ه است.  های اندکی در این زمینه صور  گرفتواقع شده است و پژوهش

به اندازه   دهند نمی آموزش  چه در مدارس  آن«، انجام داده است، معتقد است    درسی مغفول چیست؟  عنوان » برنامه

، دانییش و آموزنییدمیییچه که یادگیرندگان نهمراه داشته باشد. آن  و پیامد بهتواند تلثیر  ، میدهند می چه آموزش  آن

دارنیید،  زندگی افییراد ، همگی تلثیرا  عمده بر روند و مسیرشود نمی ها ارایه به آنو    شوند می مهارتی که از آن محروم  

 .  شودندگی که در مدارس آموزش داده نمیز  هایمانند مهار 

درسی مغفول دوره متوسطه ایران براساس نیازهای ملی و بین   برنامه»  ای با عنوان  (، در مطالعه1397صادقی)

را تعیین و سپس براساس دو شیوه مرسییوم یعنییی  بین المللی معتبر نیازهای ملی و  مولفه های، ابتدا کوشید«  المللی
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و  را مییورد تجزیییهدرسی مکتوب رشته علوم انسانی دوره متوسییطه ایییران    یوه استنتاجی، برنامهیف عینی و شتوص

کییه توسییط پژوهشییی دیگییر  در ه دهیید.ئیی های مغفول برای دوره متوسییطه اراو فهرستی از مولفهد  نتحلیل قرار ده

ها نشان . یافتهشددایی« انجام  ابت  درسی مغفول دوره  با عنوان »شناسایی ابعاد برنامه(،  1396صادقی و حسن زاده)

های ... در برنامهو  محیطی  آموزش زیستندگی،  ز  هاینظیر؛ آموزش چندفرهنگی، مهار   هاییها و حوزهداد مولفه

 . انده ابتدایی مورد غفلت واقع شدهدرسی دور

دوره آموزان پسر  دانش  درسی مغفول تربیت جنسی  برنامه  »(، با عنوان  1396)ابراهیمیتوسط  پژوهشی که    در

یییت درسییی ترب ی و شناسییایی خألهییای موجییود برنامییهجنس هدف شناسایی جایگاه موجود تربیت  با« و  راهنمایی

-گوی نیازهییای دانییشد که اقداما  آموزش و پرورش پاسخدست آمده حاکی از این بو  جنسی انجام شد. نتایج به

- و آمییوزشعدم توجه   آموزان نشده است وتربیت جنسی دانشکافی در فرایند    آموزان در این دوره نبوده و توجه

  مغفول ماندن بسیاری از موضوعا  و فرایندهای ضروری شده است.  رسمی باعث  پرورش
« درسییی هنییر دوره ابتییدایی    شناسییایی وجییوه مغفییول برنامییه»  بییهپژوهشییی    (، در1395)کیانو  مهرمحمدی

اییین هییای د. یافتییهنیی واقع شده اسییت، تبیییین کنرد غفلت مودرسی هنر  نامهدر برچه را که د آنننتا بتوا  پرداختند

ی، درس هنر، از جملییه تجویزی و غیرتجویز  تجویزی و کل بعد نیمه  های بعدپژوهش نشان داد که برخی از مولفه

چنییین ی مغفول در دوره ابتییدایی اسییت. هییمدرس  وزش هنر در سطح میانی جزو برنامهیافته به آم  زمان اختصاص

قییرار  تییوجهی بی درسی فعلی مورد  موسیقی و حرکا  موزون در برنامه  های هنری مانند خوشنویسی،برخی از حوزه

 اند.گرفته
 عنییوان برنامییه  فناوری دانشگاه فرهنگیان بییه  و»برنامه تربیت دبیر کار  ای با عنوان  مقاله(، در  1395صفایی موحد)

هییا و تحلیییل داده  فرهنگیان پرداخته  فناوری در دانشگاه  و  ل تربیت دبیر کارهای مغفو« به بررسی حوزهدرسی مغفول

مه درسی مغفول آشکار در نظر توان از انواع برناناوری در دانشگاه فرهنگیان را می، برنامه تربیت دبیر کار و ف دادنشان  

آمییوزی گرایی و مهار آموزش حرفها در حوزه که حذف کنونی آن در دانشگاه فرهنگیان، نظام تعلیم و تربیت ر  گرفت

به جذب   توانهای آن میرو کرده است و از جمله چالشبههای اساسی روپرورش عمومی کشور با چالش  و  موزشآ  در

اسییتفاده مانییدن امکانییا    افراد غیرمتخصص و غیرمرتبط و بالپرورش، واگذاری تدریس به    وافراد ناکارآمد در آموزش

 رم افزاری موجود و... اشاره کرد.سخت افزاری و ن

ول ابتییدایی از جنبییه مفهییوم های درسی فارسییی پایییه ابررسی برنامه»عنوان  (، در تحقیق خود تحت1392نوریان)

ز جنبه میزان ارتباط محتییوای ا  92و    91درسی در دو سال    بررسی و مقایسه اهداف این برنامهدرسی عقیم« به  برنامه

درصیید اهییداف جزیییی   29/22ه  دهد کیی است. نتایج به دست آمده نشان می  ها پرداختهآن  اهدافهای درسی با  کتاب

درسی فارسی پایه اول ابتییدایی   درصد اهداف جزیی برنامه  02/9و    91فارسی پایه اول ابتدایی سال    های درسیبرنامه

 محتوا است. ، بدون  92سال  

-بییه روشییندرسی«  های مهم و مغفول برنامهاز حوزهل یکی  تخی»(، در پژوهش خود با عنوان  1389حسینی نژاد)

و ضمن اشییاره بییه رابطییه   اددرسی ارایه د  هاییی برای توسعه آن از طریق برنامهکارهابعاد تخیل پرداخت و راهسازی ا

  .عنوان یکی از ابزارهای مهم شکوفایی تخیل داشت ی بهگوئای به قصهو خالقیت، نگاه ویژهتخیل با بازی  
(، با عنییوان برنامییه درسییی پییوچ یییا 2014(، گالثورن)2015(، فیلیپس)2018هایی که پاینار)در پژوهشن  چنیهم

- جنسییی، مییوادهای زندگی، تربیتهایی نظیر، آموزش مهار اند، نتایج نشان داد که مولفه ها و حوزهعقیم انجام داده

 اند.مخدر و ... در برنامه های درسی مورد غفلت واقع شده

درسییی دوره ابتییدایی ایییران نیا و توجه به جایگاه آن، برنامههای درسی در سراسر دبرنامه  توسعه  م پیشرفت وزعبه

تواند به پیامدهای شایسته تا بباشد  حاضر میهای عصر  دیدگاه  ها وپیشرفتبیشتر مطابق با  توجه    هماهنگی ونیازمند  
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درسییی  برنامییه وآموزان ابتدایی به مباحییث تییازه ایی و نیاز دانشاهمیت دوره ابتد  درسی دست یابد. با توجه به  برنامه

شرایط متحول اجتماعی، فرهنگییی، سیاسییی، تییاریخی، علمییی و... سییئوال   والمللی  بین  جدید، با رویکرد بومی، ملی و

ی دارد و زگارهای مزبییور سییاشاخص  ها ودایی ایران تا چه اندازه با ایدههای درسی دوره ابتاین است که برنامهاساسی  

اییین  در ،رواز اییین. و ... ابتدایی حذف یا محذوف شده اسییت؟  درسی دوره هایدرسی از برنامه  به بیان بهتر چه برنامه

 به سئوات  زیر پاسخ داده شود.  شدپژوهش تالش 

 درسی مغفول کدامند؟ابعاد برنامه -1

 کدامند؟  درسی مغفول کارکردهای اساسی برنامه -2

 پذیر است؟چگونه امکاندوره ابتدایی  درسی مغفول   شناسایی برنامه -3

 یک در اولویت هستند؟و کدام  ؟کدامنددوره ابتدایی  های مغفول یادگیری  ها و حوزهمولفه -4

 روش کار.  1-1

در زمره مطالعا  کیفی است که با هدف شناسایی ابعاد برنامه درسییی مغفییول دوره ابتییدایی بییا روش پژوهش حاضر،  

 های دولتییی شییهر تهییراندرسی دانشگاه  کلیه اساتید برنامهجامعه آماری پژوهش شامل    .انجام شد  تحلیلی  -وصیفیت

)ملکی، صادقی، خسروی، مییذبوحی، مهرمحمییدی، اسییکندری، فتحییی واجارگییاه، لرکیییان،   نفر از اساتید  10بودند که  

گیییری هدفمنیید نمونییه  از طریییق  بودند  دارای آثار و تللیفاتیمغفول  درسی    زمینه برنامه  که در  موحد و طالئی(صفایی

های جامعه خود ویژگیگیری،  نمونهگر در این نوع  پژوهشهای غیرتصادفی است.  گیرینمونهیکی از  انتخاب شدند که  

کنیید تییا انتخاب میبرای پژوهش  را    تطابق دارندجامعه تعریف شده  های  ویژگیسپس افرادی را که با  را تعریف کرده،  

طراحییی بییا توجییه بییه هییا ادهبییرای گییردآوری دتری را برای مطالعه خود کسب کنیید. توضیح بیش  وتکمیلی    اطالعا 

پاسییخ و سییاختارمند )سییئوات  بییازفرد نیمهبه    فردمصاحبه  از ابزار  و اهداف پژوهش    H1W51بر پایه مدل  سئوات   

و چالشییی را بییه توانیید سییئوات  ثانویییه  در طول مصییاحبه میییکننده  مصاحبهو  د  نپاسخ( که ماهیت پویاتری داربسته

پییس از انجییام ، بهره گرفتییه شیید.  قرار دهداستفاده  مورد  ها  تری از پدیدهبرای فهم عمیقشونده  تناسب پاسخ مصاحبه

هییای لفییهومهییا و  حییوزهها،  ، کارکردابعادتا  شدند  به متن تبدیل  ها  دادهشدن اشباع نظری،  ها بر مبنای حاصلمصاحبه

 .  گردددرسی دوره ابتدایی مشخص  رنامهمغفول در ب

 

 یافته ها .2

 کدامند؟  ابعاد برنامه درسی مغفول  -1وال ئس

تییوان سییه بعیید درسی مغفول و مصاحبه با اساتید می  وزه برنامهچندان گسترده در ح  با مروری بر پیشینه پژوهشی نه

 شرح ذیل بیان کرد: هرا بدرسی مغفول   در برنامهاساسی  

غفلت قرار گرفته و از های دانشی است که مورد  دسته از موضوعا  و حوزهاین بعد شامل آن  وایی:بعد محت  -الف

امییروزه   ل و مشییکال ئاند. بییرای مثییال یکییی از مسییاآموزان حذف شدههای یادگیری ارائه شده به دانشدامنه فرصت

عییه اسییت. اییین در حییالی ی شهروندان جامکلطور  هها و بها و درگیری بین اعضاء خانوادهجامعه ایرانی، گسترش تنش

 های زندگی نقش موثری در این میان ایفا کند.عنوان مهار تواند با گنجاندن دروسی تحتآموزشی می  است که نظام

های ها و نظریهشود که در دیدگاهفرایندهای فکری اطالق می  دسته ازاین بعد به آن  بعد فرایندهای ذهنی:  -ب

عنوان کارکردهای عمده تعلیییم و تربیییت دارای ارزش و احتییرام هسییتند. بییرای و اهمیت بوده و بهیتی حائز ارزش  ترب

 
1-  Why, What, Where, When, How 
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 ؛اسییتها در توسعه تمامیت فردی بسیار گفته شییده قاد، خالقیت و شهود که بر نقش آنمثال فرایندهایی چون تفکر ن

 ظر قرار داده است.نند که موارد مذکور را به سختی مد  اهای درسی طوری تنظیم شدهاما برنامه

هییای آموزشییی باشیید. در بسیییاری از نظییامها و حوزه عواطف میها، نگرشاین بعد شامل ارزش  بعد نگرشی:  -ج

باید و شاید مورد   چنان کهکنند و ارزش و هنجارها آنهداف عاطفی و نگرشی تفوق پیدا میاهداف حوزه شناختی بر ا

هییایی دوزی محدود شده و از تربیت انسییانانآموزی و دانشتربیت به مهار   ترتیب تعلیم وگیرند. بدینتوجه قرار نمی

 ماند.نگر باز میجامع

 

 کدامند؟  کارکردهای اساسی برنامه درسی مغفول  -2سئوال 

بنییدی کارکردهییای نوع تقسیم  چهارتوان به  طور کلی می  های انجام گرفته و مصاحبه با اساتید بهبا مروری بر پژوهش

 شرح زیر است:درسی مغفول اشاره نمود که به برنامه

توانیید تییلثیر و دهند، میچه آموزش میدهند نیز به اندازه آننمی  چه در مدارس آموزشآنکارکرد سلبی:    -الف

شییوند، همییان دانش و مهارتی کییه از آن محییروم میییآموزند،  چه که یادگیرندگان نمیهمراه داشته باشد. آن  پیامد به

همگی تلثیرا  عمده بر روند   ،گرددها عرضه نمیگاه به آنشود، فرایندهایی که هیچه نمیئها اراکه به آن  هاییدیدگاه

 .شودندگی که در مدارس آموزش داده نمیهای ززندگی افراد دارند، مانند مهار   و مسیر

توانیید فراینییدها مییی هییا وهییا، نگییرشتوجهی و غفلت نسبت به برخی حییوزهگاهی اوقا  بیکارکرد ایجابی:    -ب

توان حقوق شهروندی، رعایت قییوانین و مقییررا  را د که در این باره میآموزان داشته باشپیامدهای ضمنی برای دانش

 .نام برد

ها بییرای ها و حوزه نیستوگوی مستمر میان حوزه هستعو  به بازاندیشی یا برقراری گفتد  کارکرد نظری:  -ج

-ه بکییارگیری تخیییل در فراینیید تصییمیمدعو  بشود، که شامل، درسی می برنامهچه موجب مغفول شدن  اخت آنشن

مییه داشییتن نگییاهی پویییا بییه برناکه نیست شییود و  چه نیست قبل از آندرسی، در حقیقت دیدن آن  های برنامهگیری

 .باشد، میدرسی و پایش مداوم آن

ه هییای تربیتییی کیی ز: تحمیییل محرومیییتکارکرد عملی شامل دو وجه است که عبییار  اسییت ا  کارکرد عملی:  -د

-های کسب نشده را شییامل میییلیتطور عمده تلثیرا  سلبی یا قابناپذیر باشد و بهممکن است ماندگار بوده و جبران

 .شود

 

 پذیر است؟دوره ابتدایی چگونه امکان  شناسایی برنامه درسی مغفول   -3سئوال 

توان در بعد اول بییه نبییود کند، میدرسی مغفول و یا پوچ تبدیل می  هکه مواد و موضوعاتی را به برناماز جمله عواملی  

و در شییوند درسی رسمی را موجب میییمکفی، که عدم تحقق اهداف برنامه دیده و زمانمکانا ، نیروی انسانی آموزشا

صییان و نظییر متخصهنجییاری، سیاسییی، جنسیییت و... کییه بییهبعد دوم به بحث برانگیز بودن مطالب، عوامل فرهنگی و  

هییا اجییازه دخترطور مثال،  کرد. به اندرکاران و مجریان عمداً یا سهواً در برنامه رسمی گنجانده نشده است، اشارهدست

آفرینی نماینیید. های فلزا ، الکترونیک و... نقشتوانند در رشتههای ورزشی را ندارند و یا نمیفعالیت در برخی از رشته

-نشییود. در اییی )مثل هنر( از معلمان غیرمتخصص اسییتفاده مییی  برخی از دروس  درکه    شودها مشاهده میگاهی وقت

از آموزنیید. در بسیییاری ارزش بودن درس هنییر را میییطور ضمنی، بیآموزان بهصور  نبود معلمان متخصص، به دانش

چییه بییرای چنییانمثییال،   عنوانبه  کند.درسی مغفول یا پوچ تبدیل میدرسی را به برنامه  موارد نبود امکانا  یک برنامه

آموزان بخواهد به همان وسایل سییاده ای باشد و معلم از دانششیء سه بعدی نیاز به وسایل ویژه  آموزش ساختن یک 
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 آورند، بسنده کنند، در حقیقت ممکن است عمق یادگیری دریچی و چیزهای دیگر که از خانه میمثل مقوا، چسب، ق 

زعم متخصصان و مجریان، آموزش رایانه، زبییان انگلیسییی،  د و در بعضی موارد بهگیر  درسی مورد غفلت قرار  آن برنامه

 دیده گرفته شده اسییت. بنییابرحاضر نا از ضروریا  اساسی است که در حال ل بهداشتی و جنسی و... یکیئآموزش مسا

هییای بییر رشیید حیطییه کننییدهای اثییری تعیییینآموزش مدرسییه  درسی مغفول در نظام  توان ادعا کرد که برنامهاین می

   گذارد.جای میآموزان برحرکتی دانش  -اختی، عاطفی و روانیشن

عبییار   شود. بییهس نمیاما تدری  ؛ای است که باید آموخته شود(، برنامه درسی مغفول، برنامه2011آیزنر)  به تعبیر

در ل  درسی مغفییو  برنامه  موجود است. تعیین و شناختدرسی، فاصله بین وضعیت مطلوب و وضعیت    دیگر این برنامه

در نظییام  برانگیز خواهد بود. زیرا تعیین وضعیت مطلییوب، موضییوعی پیچیییده اسییت.هر نظام آموزشی موضوعی چالش

هییا، توان بازشناسی نمود. در اییین روشهای مختلف میگونه درسی محذوف را به  زشی دوره ابتدایی این نوع برنامهآمو

از الزاما  محتوایی آن بخش  را مشخص نمود،    م کرده و سپس الزاما  محتوایی آنیابتدا باید وضعیت مطلوب را ترس

دهنیید. تعیییین وضییعیت مطلییوب، درسی مغفول را تشکیل می  ند، برنامههست  درسی صریح موجود، غایبکه در برنامه

رزیییابی کییارکرد اسییت کییه بییا ایابی است. رویکرد نخست، رویکییردی تحلیلییی  قل با دو رویکرد متفاو  قابل دستحدا

ویکییرد، طییی یییک فراینیید در اییین رنماییید،  یی، الزاما  محتوایی را تعیین میهای درسی دوره ابتداهای برنامهفعالیت

با وضییعیت موجییود بییه   توان انتظارا  مورد نظر از نظام آموزشی موجود را تبیین نموده و با مقایسه آننیازسنجی می

درسییی موجییود در نظییام آموزشییی دوره ابتییدایی وم، مقایسه تطبیقی بین برنامهد درویکر  درسی پرداخت.ترمیم برنامه

آن جهییت   یافته و استانداردهای جهانی است. این رویکییرد ازدرسی دوره ابتدایی کشورهای توسعهایران با برنامه های  

ی درسییی مطلییوب هییاان در تدوین برنامییهکارشناس وردهای سایر محققین وائز اهمیت است که از حجم عظیم دستحا

سییازد. بییدیهی اسییت چییالش د را با اطمینان بیشتری آشکار میدوره ابتدایی کمک گرفته و بخش مغفول برنامه موجو

اییین  اسییت. بنییابرمحلی    -اجتماعی و نیازهای بومی  -روی این رویکرد، امکان نادیده انگاشتن مقتضیا  فرهنگی  پیش

نظییر   سییی بییا دقییت فییراوان مییددر  یط محیطییی مییوثر بییر برنامییهود و شییراسازی جدی گرفته شیی تزم است امر بومی

 (.152:2011قرارگیرد)آیزنر،  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 «در دوره ابتداییدرسی مغفول ه قابل تصور برای شناسایی برنامهرابط، 1شماره نمودار   »

درسییی ه تعیییین برنامییهرا منوط ب  درسی مغفول شناخت آن  دارد این تعبیر از برنامه(، بیان می1398موسی پور)

 درسی مبنا را تعریف کرد. منظور به چند شکل می توان برنامهکند. بدین  نا میمب

 )مقایسه با مطلوب(. چه مطلوب استآن -

 )مقایسه با نمونه موقعیتی(.  چه در موقعیت دیگر مطرح استآن -

 )مقایسه با نمونه تاریخی(. چه در زمان دیگری مطرح استآن -

 )مقایسه با سایر اجزاء و برنامه(.  تر مطرح استاتتر یا مراحل پیشچه در سطح بآن -

برنامه  

درسی  

 موجود 

برنامه  

درسی  

 مبنا

برنامه  

سی  در

د موجو  

برنامه  

درسی  

 مبنا

برنامه درسی  

 مغفول 
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 تواند مزیت روش مقایسه با سطح باتتر محسوب شود.چه میآن -

 شود که در همان نظام مورد درخواست بوده است. روش مقایسه با نمونهین شیوه، مقایسه با چیزی انجام میدر ا

درسییی مبنییا را بییا خییود دارد.  ن شده برنامییهاریخی( وجه آزموتیسه با نمونه )چه مقایسه با نمونه موقعیتی و چه مقا

دهد. مطلوبیت برنامییه درسییی مبنییا از نظییر برنامییه ورد نظر را مبنای مقایسه قرار میروش مقایسه با مطلوب وضع م

 ریزان، برنامه درسی موجود است.

 کنند:شرح زیر بیان می ول را بهرسی مغف د (، شناسایی برنامه1397فتحی واجارگاه و صفرنواده)

 سیینجی پویییا در تمییامی مراحییل برنامییههمراه یییک نیاز درسی مغفول از طریق پژوهش به  کشف انواع برنامه -1

درسییی صییریح و مطلییوب   شده در مقایسه با برنامهشده و تجربهدرسی اجرا  یابی مداوم برنامهریزی و ارزش

 قابل حصول است.

یییا درسی با شرایط متحییول فرهنگییی، اجتمییاعی، اقتصییادی، سیاسییی، زمییانی و... کییه آ  مقایسه مداوم برنامه -2

 ها وجود دارد؟سازگاری مورد قبولی ما بین آن

 

درسییی مبنییا   ستفاده کرد. چگونگی تعیییین برنامییهتوان ادرسی مغفول از طرق مختلفی می  برای شناسایی برنامه

درسییی مغفییول اسییت. بییا   های شناسایی برنامهگیری روشصلی شکلدرسی مورد نظر، موضوع ا  برای مقایسه برنامه

ای هیی های حاصل نیز بر پدیدایی شیییوههای مقایسه دادهابعاد هر یک از دو برنامه و روش  وجود این، چگونگی تعیین

ا حاصییل درسی مبنیی  درسی مورد نظر با برنامه رسی مغفول از طریق مقایسه برنامهد  شناسایی موثرند. شناخت برنامه

(. 34:1397)فتحییی واجارگییاه و صییفرنواده،  دسییت آیییدتی ممکن است بهدرسی مبنا به طرق متفاو  شود و برنامهمی

درسی مغفییول باشیید.  یکی از طرق مناسب معرفی برنامه، های درسییدگاه کالین درباره انواع برنامهشاید توسل به د

ند مبنایی برای مقایسه محسوب گییردد و سییطح پییایین تییر بییا آن توادیدگاه، هر یک از سطوح باتتر میبراساس این  

اد کرد. یعنی اگر بییین سییطح درسی مغفول قلمد  توان برنامهنقصانی حاصل از این مقایسه را میمقایسه شود. تفاو   

درسی   هایی از نقصان برنامهفاوتی وجود نداشته باشد، که نشاندرسی آکادمیک تدرسی رسمی با سطح برنامه  برنامه

-درسی بییه  ه این موضوع ضروری است که برنامهدرسی مغفول نامید. عنایت ب  را برنامهتوان آنشود، میمحسوب می

در دیییدگاه کالییین سییه  تواند در همییه اجییزاء دنبییال شییود.ل از اجزاء مطرح است و مقایسه میعنوان یک کل متشک

باشیید و ترین سطوح میعنوان مهم  شده به  درسی تجربه  مهدرسی اجراشده و برنا  درسی رسمی، برنامه  سطح، برنامه

 مغفول متناظر نیز قابل تعریف است. درسی   در هر سطح، برنامه

 

 درسی رسمی درسی مغفول در برنامه برنامه. 1

عیت آموزشییی و مقایسییه آن بییا وضیی   درسی رسییمی موجییود نظییام  برنامهدرسی مغفول از بررسی مفاد    برنامهاین نوع  

، حییاکی از های درسی رسمی دوره ابتییداییطور مثال، بررسی برنامهآید. بهدست میلوب مورد درخواست جامعه بهمط

 (.1397)فتحی واجارگاه و صفرنواده،   آموزان استبا نیازهای واقعی و مبنایی دانش هاعدم انطباق این برنامه

 شده  درسی اجرادرسی مغفول در برنامهبرنامه.  2

دتیییل دند. اییین حییذف بییهگردرسی رسمی، حذف می  ها با وجود حضور در برنامهح از برنامه، برخی مولفهر این سطد

تواند شامل، عدم اطالع معلم از بحییث مییورد نظییر، عییدم اهمیییت گیرد. این دتیل میمتعدد توسط معلمان صور  می

 (.1397)فتحی واجارگاه و صفرنواده،    اشدافزاری بهای زمانی یا کمبود امکانا  سختبحث از نظر معلم، محدودیت

 شدهدرسی تجربه برنامه درسی مغفول در برنامه. 3
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دلیییل درسی اجراشده، بییه درسی رسمی و برنامه  ت مباحثی با وجود حضور در برنامهدر این سطح از برنامه، ممکن اس

درسییی صییور  برنامییه  حلییه آخییر بییهتوسط فراگیییران، در مر  نیازهای تزمتدریس نامناسب یا عدم رعایت پیش  روش

 (.1397)فتحی واجارگاه و صفرنواده،  عنوان مولفه مغفول این حوزه محسوب شودنیاید و به  شده درتجربه

 

یک در اولویتت کدامو کدامند؟ دوره ابتدایی  درسی  برنامهمغفول  یادگیری  های  حوزهها و  مولفه  -4سئوال  

 هستند؟

دسییت هبیی درسییی   برنامهاساتید و متخصصان  با  ساختاریافته  های نیمهمصاحبهز طریق  های پژوهشی که ایافتهبراساس  

 درسی کنییارفلت شده است و یا از حوزه برنامهها غدرسی رسمی از آن های یادگیری که در برنامهها و حوزهآمد، مولفه

 :ند، شامل موارد ذیل بوداگذاشته

 
 تعداد آراء اعضاء تعداد اولویت بندی مولفه های مغفول ردیف

 8 10 آموزش زیست محیطی 1

 8 10 های زندگیآموزش مهار  2

 7 10 آموزش تربیت شهروندی 3

 6 10 جنسیآموزش تربیت 4

 5 10 آموزش چندفرهنگی 5

 5 10 بدنیآموزش بهداشت و تربیت 6

 4 10 ایآموزش سواد رایانه 7

 4 10 خوانیآموزش فرهنگ مطالعه و کتاب 8

 4 10 آموزش موسیقی 9

 4 10 آموزش فناوری اطالعا  و ارتباطا  10

 3 10 آموزش هنر 11

 3 10 آموزش اقتصاد 12

 3 10 آموزش دموکراسی 13

 3 10 آموزش حقوق بشر 14
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 2 10 آموزش عشق 15

 «هابندی آنیتو اولو از نظر متخصصان برنامه درسیدوره ابتدایی های مغفول ها و حوزه، مولفه2جدول شماره » 

 

 نتیجه گیری .3

تا به کمک ایجاد تحول در گذشته به نظام های رسمی تعلیم و تربیت معطوف شده است    امروزه توجه همگان بیش از

ای سییازنده بییا گونییها، جوامع بشری قادر شییوند بییههآیی وکفایت آنهای اجتماعی و افزایش کارمجموعه، نظاماین زیر

هییای علمییی، صیینعتی، فرهنگییی، روزی برای رویارویی موثر با چالشد مواجه شوند. بشر امرو دارنهایی که پیشچالش

سبب، تحییول یم و تربیت شناسایی نکرده و بدینتر از نظام تعلتر و موجه، اجتماعی و اخالقی، بستری مناسباقتصادی

مراکز آمییوزش ابتییدایی امییروزه   است.  نیاز نیل به اهداف توسعه پایدار ارزیابی شدهعنوان پیشهای آموزشی بهدر نظام

های های درسی است. بنابراین برنامهها، برنامهترین عناصر آنشوند و یکی از مهمترین منبع آموزشی محسوب میمهم

هییای تزم بییرای ها و دانییشها مهار کند تا از طریق آن  تغییربا نیازها و تحوت  جامعه بشری    درسی بایستی مطابق

آموزان فراهم سازد. بنابراین در رشته برنامه درسییی بییه عنییوان یییک نیای پیچیده امروزه را برای دانشر دنقش دایفای

-ی ابعاد آن ضروری تلقییی میییمدارس ابتدایی، لزوم توجه به همهرشته علمی جوان و نوپا، و مخصوصاً برنامه درسی  

برنامه درسییی ابعاد  تالش شد    در پژوهش حاضر،ساس  همین ااین امر وجود دارد. برشود. اما شواهدی دال بر غفلت از  

هییا مفییید اسییت محتوایی که برای جامعه امییروزی آنها و  آموزان از مولفهشناسایی گردد تا دانشمغفول دوره ابتدایی  

 خود را برای آینده و شهروندی مفید و مسئول آماده سازند.های مغفول  محروم نمانند و با یادگیری مولفه
و موضییوعاتی عمییداً یییا سییهواً مییورد   های درسی دوره ابتدایی، محتییواش حاضر، نشان داد که در برنامهوهنتایج پژ

غفلت واقع شده است و جایی در برنامه درسی دوره ابتدایی ندارند که بییه طییور حییتم در فراینیید آمییوزش و یییادگیری 

به سمت و سوی تحقق اهداف پیش ببرد بها   تواند جامعه راچه که در قدم اول میتلثیرگذار خواهد بود. بدون شک آن

دادن به جایگاه تعلیم و تربیت و نظام آموزشی در جامعه است. با توجه به این که متخصصان تعلیم و تربیت در جهت 

درسییی اند و از سییند برنامییهم و تربیت رسمی عمومی همت گماشتهتدوین مبانی نظری سند تحول بنیادین نظام تعلی

اند. بنابراین این تالش با مشکالتی مواجه بوده  اند. اما درکرده  کی از عناصر اصلی نظام آموزشی استفادهعنوان یملی به

ها و ابعاد مورد غفلت واقع شییوند، برنامییه نامه درسی توجه نشود و برخی حوزههای برتا زمانی که به همه ابعاد و حوزه

وسییعه شود و در رسیدن به هدف واقعی و آرمانی که همان تمیلیم و تربیت دچار خلل و نقصان درسی و به تبع آن تع

توانیید مییرو برنامییه درسییی دوره ابتییدایی میییماند. پس توجه به موضوعا  مغفول در قلهمه جانبه کشور است، باز می

 گییران دور بمانیید. بییانظر متخصصییان و پییژوهشموجبا  غنی شدن این رشته علمی را فراهم نماید و این امر نباید از  

بنیادین تعلیییم و تربیییت توجه به مسایل ذکر شده و تولید و تدوین اسناد مهمی نظیر برنامه درسی ملی و سند تحول 

-محسوب می  1404ف چشم انداز ایران  های اولیه، اما اساسی و بنیادی در جهت رسیدن به اهداعنوان گامکه خود به

ها و... با محوریت موضییوعا  مغفییول رگزاری سمینارها، همایشاران با باندرکرود که مسئوتن و دستشود، انتظار می

دنبییال آن بهبییود نظییام و تربیییت و در های مغفول دوره ابتدایی و بهگامی در جهت بهبود و ترسیم حوزه  دوره ابتدایی

صییلی تعلیییم و ه ادرسی مغفول دوره ابتدایی از حاشیه به هستبردارند. زیرا برای تغییر برنامهسطح باتتر توسعه کشور  

گونییه مند شد، بییههای آموزشی بهرهاز مزایا و پیامدهای آن در نظام های بسیاری انجام شود تا بتوانتربیت، باید تالش

ن برنامییه ترتیییب در نظرگییرفتن و تییدویدر جامعه امروز آماده کند. بییدین  آموزان را برای زندگیتواند دانشای که می

ها را در تجربیا  یادگیری یاری رساند، اهمیتییی آموزان باشد و آندگی امروز دانشهای زندرسی که مناسب با ویژگی

کار نظام آموزشی چه را که از دستورتواند آننامه درسی مغفول دوره ابتدایی میرو، شناسایی ابعاد برسزا دارد. از اینهب
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برنامییه درسییی دوره ابتییدایی جییانی تییازه   حسب گرفتار آمدن به دام سنت و عاد ، حذف شده است، بازگرداند و بهبر

 بخشد.

(، فتحییی 1396فییر)(، سجادیه و مدنی1396می و مهرام)ابراهیکه توسط های  با پژوهشحاضر،  کلی پژوهش  طوربه

-باشد و با پییژوهشانجام شده است، ناهمسو می(، 1397زاده)(، طهماسب1397(، یعقوبی)1397اده)واجارگاه و صفرنو

فتحییی واجارگییاه و و بییا پییژوهش هییای  باشیید  راسییتا و مییوازی مییی(، هییم1396(، صییادقی)1395موحیید)های صفایی

(، 1389(، نیکنییام)1389نییژاد)(، حسینی1395هرمحمدی و لرکیان)م(،  1396زاده)(، صادقی و حسن1397صفرنواده)

 همسو می باشد. (2014( و گالثورن)2015(، فیلیپس)2018، پاینار)(1392نوریان)

است و ناشناخته بودن برنامه درسی مغفول ها انجام گرفته  ه در این حوزههای اندکی کپژوهشوجه به  با ت  بنابراین

-مخربی که مولفهبا توجه به نتایج پژوهش حاضر، و تاثیرا   شود،  پیشنهاد میامر،    گران و متخصصاندر بین پژوهش

برنامه درسییی های دیگری در زمینه  ارد، پژوهشگذآنان بر جای    و یادگیری  آموزاندانش  تواند بر رویهای مغفول می

 صور  گیرد.مختلف های مغفول  و مولفه

 

 منابع فارسی 
، ترجمه، قدسی احقر. تهران: انتشارا  دانشگاه آزاد  مبانی، اصول و مسایل برنامه درسی(. 2011ارنشتاین، آلن و فرانسیس، هانکینز)  -

 اسالمی، واحد علوم و تحقیقا .

. فصییلنامه  تبیین برنامه درسی چندفرهنگی و چگونگی اجرای آن در نظام برنامه ریزی درستی ایتران(. 1395)امینی، محمد  -

 .11-32، ص  26مطالعا  برنامه درسی ایران، شماره  

، مجله ی علوم تربیتی دانشگاه شهید  جایگاه مغفول آموزش محیط زیست در کتب درسی(.  1393امینی، محمد و ماشااللهی، زهرا)   -

 .59-82، ص  2ران اهواز، شماره  چم

نقش برنامه درسی اقتصاد در برنامه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی دنیتا، اراهته یتک (. 1390پیغامی، عادل و تورانی، حیدر)  -

 .37، فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره  برنامه عمل برای یک برنامه درسی مغفول

 ، ترجمه، تقی پور ظهیر، تهران: انتشارا  آگه.ریزی درسی و آموزشی اصول اساسی برنامه(.  1387تایلر، رالف)   -

 . تهران: انتشارا  آگه.روش های تحقیق در علوم رفتاری(.  1397سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه)   -

همییایش انجمیین مطالعییا   بین اللملییی،  ، براساس نیازهای ملی وبرنامه درسی مغفول دوره متوسطه ایران(. 1397صادقی، علیرضا) -

 برنامه درسی؛ تهران: تربیت معلم.

نامییه  پایییان  برنامه درسی مغفول دوره ابتدایی ایران در جهتت رراحتی برنامته درستی مطلتوب،(. 1396زاده)صادقی و حسن -

 طباطبایی تهرانارشد دانشگاه عالمهکارشناسی

، دانشییکده روان شناسییی  1392. سخنرانی درهفته پژوهش سییال یرانامتناع توسعه برنامه های درسی درا(.  1392صادقی، علیرضا)  -

 وعلوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی.

»گذری برمفاهیم وپایه های نظری وعملی برنامه درسی مغفتول درآمتوزش (. 1397صفرنواده، مریم و فتحی واجارگاه، کوروش)  -

 علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج(.  ، مجله راهبردهای آموزش مرکز مطالعا  وتوسعه آموزشپزشکی«

 ؛ تهران: انتشارا  ایران زمین.اصول برنامه ریزی درسی(؛  1397فتحی واجارگاه، کوروش ) -

 ، تهران: انتشارا  آییژ.نوبسترسازی در برنامه درسی(.  1399فتحی واجارگاه، کوروش) -

 ؛ تهران: انتشارا  آگاه.یبرنامه ریزی درسی و آموزش(؛  1373قورجیان، نادر ) -

. تهییران: انتشییارا   رراحی و مهندسی برنامه درستی در هتزاره ستوم(.  1393قورچیان، نادرقلی، ملکی، حمید و خدیوی، اسدا...)  -

 فراشناختی اندیشه.

مه، غالمرضییا خییویی  بیشتر، ترج برنامه ریزی برای تدریس و یادگیری(. 1388گالن سیلور، جی، الکساندر، ویلیام، لوئیس، آرتورجی)  -

 نژاد، مشهد: انتشارا  آستان قدس رضوی.
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؛  1404، کنفرانس آمییوزش مهندسییی در»برنامه درسی مغفول در آموزش مهندسی«(.  1396مدنی فر، محمدرضا و سجادیه، نرگس) -

 مهندسی، مجله فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران.-دانشکده فنی

 تهران: انتشارا  پیام اندیشه.سی )راهنمای عمل(؛ برنامه ریزی در(؛  1397ملکی، حسن ) -

 . تهران: انتشارا  سمت.مبانی برنامه ریزی درسی آموزش متوسطه(.  1396ملکی، حسن) -

. گزارش نشست علمی انجمن مطالعا  برنامه درسی ایران؛ تهران: سازمان  غفلت زدایی از برنامه درسی(.  1398موسی پور، نعمت اهلل) -

 ه ریزی آموزشی.پژوهش و برنام

 ؛ تهران: انتشارا  سمتبرنامه درسی، نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها(.  1397مهرمحمدی، محمود و همکاران) -
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