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چکیده
طراحی برنامه درسی یکی از بخا هاای اصالی فرآیناد تادری و
یادگیری در آموزشوپرورش به شمار مایرود .برناماه درسای شاام
برنامه درسی آشکار ،پنهان ،پوچ و فوق برنامه است .درواقا  ،برناماه
درسی پوچ به بخ های حذف شاده و نادیاده گرفتاه شاده از یا
برنامه درسی اشاره دارد .در ایا پاهوه تاالش شاد تاا از طریا
مطالعه کتابخانهای و مرور کتابها ،مقاال ،و اسناد مرتبط تحلیلی بر
برنامه درسی پوچ انجام گیرد و عواملی که موجب پوچ شادن برناماه
درسی در طول ی دورة تحصیلی میشوند شناساایی شاوند .برناماه
درسی پوچ در سه سطح رخ میدهد :بخشی از محتاوای کتاابهاای
درسی توسط سیاساتگاذاران ،نویساندگان کتااابهاای درسای یاا
سیاستمداران ،به دلی عادم تناسب آن با نیااازهای دانا آماوزان و
جاامعه حذف و یا اضافه میشاوند .بخا هاایی از محتاوای برناماه
درسی در مدرسه توسط مسئوالن و معلمان مورد کمتوجهی یا حتای
بیتوجهی قرار میگیرند .درنهایت ،بخا هاایی از محتاوای برناماه
درسی به واسطة دان آموزان که با زندگی واقعی آنها مرتبط نباشد،
مورد توجه قارار نمیگیرند و جالب ای که در ایا ساطح های گوناه
یادگیری هم رخ نمیدهد .هدف اصلی ای پهوه ای است که باه
ارائة دیدگاههای نظری در مورد سه سطح برنامه درسی پوچ مبتنی بر
نظااام حاااکم باار جامعااه ،مدرسااه و دانا آمااوز بپااردازد .درنهایاات
راهکارهااایی را پیشاانهاد م ایکن ایم تااا مااان پااوچ شاادن محتااوا در
برنامهریزی و یا اجرای برنامه درسی شویم.
واژههای کلیدی :برنامه درسی ،پوچ ،عقیم
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Abstract
Curriculum design is one of the main parts of the
process of teaching and learning in education. In
fact, the null curriculum refers to the deleted and
ignored parts of a curriculum. In this study, we
tried to analyze the null curriculum and identify
the factors that led to the null curriculum at
schools. The null curriculum occurs in three
levels: Some parts of the content of textbooks are
deleted or added by policy makers, writers or
politicians, due to the mismatch between the needs
of students and society. Some parts of the content
of the curriculum are neglected by staff and
teachers in schools. Finally, some parts of the
content of textbooks are omitted by the students
that not connected with their real life. The main
objective of this research is to provide a
theoretical perspective on the three levels of the
null curriculum based on governing system in
society, schools and students. Finally, we propose
some solutions to prevent of null content in the
planning or execution of curriculum.
Key words: Curriculum, Null, Null Curriculum

تحلیلی بر برنامه درسی پوچ در محتوای آموزشی 76 /

مقدمه

تعاریف گوناگونی برای واژه برنامه درسی ارائه شده است .
برنتامه درستی ممتتکن است برابتر تمتتام آموختتههتای
برنامتهریتزی شتده در یت مدرسته باشتد آموختتههتای
برنامهریزی شده میتواند اسناد مکتوب بلنتدی باشتد کته
محتوا ،فهرس های کوتاه تری از نتایج یادگیری قصد شده
یا به ستادگی ایتدههای کتلی معتتلمان را در متورد آنهته
متیکنتد ( Portelli,
دانشآموزان بایتد بداننتد ،مصت
 .)1987دیدگاه سنتی برنامه درسی محتتوای یتادگیری را
مورد توجه قترار متیدهتد یت برنامته درستی بته تمتام
دورههای ارائه شده در مدرسه اشاره دارد و نه به ی طرح
برای یادگیری بهمنظور ارتقتا و کمت بته فراگیتران کته
دانتتش ،مهتتار هتتا و نگتترشهایصتتان را انتقتتال دهتتد
(.)Sheikhzadeh, 2013
جه گیری دیگر از برنامه درسی واکنش به یتادگیری
مبتنی بر محتوای سنتی اس که ناکتافی در نظتر گرفتته
میشود چرا که آن فاقد کلی آن تجارب یادگیری است
که دانش آموزان میتوانند مهتار هتا و دانتش کلتی را در
انواع سای های یتادگیری بته دست آورنتد ( Ermenck,
 .)2010اولیوا برنامه درسی را بهعنوان "ی طرح یا برنامه
برای تمام تجربیاتی که فراگیر با آن تح هدای مدرسته
برخورد میکند ،توصیف میکنتد ( .)Oliva, 1997برنامته
درسی بهعنوان یکی از ستونهتای الزامتی علتوم تربیتتی
نقش بیبتدیلی در عملکردهتای تربیتتی و حتتی پتا را از
قلمرو رسمی بودن بیرون گذاشته ،فرایندهای غیررستمی
را در برگرفته اس  .برای برنامه درسی ظرفیتتی در نظتر
گرفته شده اس که کارکردهای چندگانته پیتدا کترده و
درصدد برآمده تا همه اتفاقهای آموزشی آشکار و پنهان و
شکل عملی شدن انتظارا و مقاصد آموزشی را در ختود
جای دهد .برنامه درسی به منزله ی فرایند ،متیخواهتد
مسیری باشد که آغاز و پایان جریان یادگیری و آموزش را
به هم پیونتد دهتد ) )Adib & Colleagues, 2016زیترا
هدفهای اصلی برنامه درسی در عصر جهانیشدن که باید
مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

 .1یادگیری مادامالعمر و مستمر
 .2برختتورداری از انعطتتافپتتذیری بیصتتتر ،بتتازنگری و
اصالح مداوم در دورههای زمانی کوتاهتر
 .3توجه به جنبههای کاربردی و حل مسئله
 .4برخورداری از تنوع و وسع بیصتر ( & Mansouri
)colleagues, 2016
انواع برنامه درسی

در مدارس چهار نوع برنامه درسی ارائه میشود:
 .1برنامه درسی رسمی
 .2برنامه درسی پنهان
 .3برنامه درسی فوق برنامه
 .4برنامه درسی پوچ ()Null Curriculum
برنامه درسی رسمی :این نتوع برنامته درستی بته تمتام
یادگیریهایی اشاره دارد که توسط مدرسته برنامته ریتزی
شده و هدای میشوند که برای رسیدن به اهتداف ختا
در دانتتشآمتتوزان تتتالش م تیکنتتد .پ ت برنامتته درستتی
مجموعه ای از تجارب خواهد بود که کودکتان و نوجوانتان
باید داشته باشند ،به طوریکه روشهای متفاو تدری و
یادگیری و ارزیابی نیازها به کار گرفته میشود.
برنامه درسی پنهان :مفتاهیم برنامته درستی پنهتان از
جمله مفاهیم بسیار ارزشمند و راهگصتا در تفکتر و عمتل
برنامهریتزی درستی است (.)Mehrmohammadi, 2011
برنامتته درستتی پنهتتان بتته تتتدری متتتن غیررستتمی و
غیرملموس نظام ارزشها ،هنجارهتا و طترز برداشت هتا و
جنبههای غیرآکادمی مراکز آموزش عتالی و جنبتههتای
غیررسمی مراکتز آمتوزش عتالی کته متتثرر از کتل نظتام
تربیتی به فلسفة حاکم ،ساخ و باف کلی جامعه باشتد،
اطالق میشتود ( )Ghourchian, 2008بته عبتار دیگتر
برنامه درسی پنهان اجماالً به مجموعهای از یادگیریها در
نظام آموزش عالی اطالق می شتود کته در بستتر فرهنت
حاکم بر محیط آموزشی (دانصگاه ها و مؤسستا آمتوزش
عالی) و بدون آگاهی اعضتای هیئت علمتی و دانصتجویان
برای دانصجویان حاصل متی شتود .برنامته درستی پنهتان
برنامه درسی قصد نصده اس (یادگیری آنهه کته آشتکارا
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در برنامه درسی تعریف نصده اس ) ولی دانش آمتوزان آن
را از فرهن  ،جو ،مقررا و محیط اجتماعی مدرسته یتاد
میگیرند ( .)Fathi, 2002دانشآموزان برخی از پیتامهتای
ناخواسته را دریاف میکننتد ماننتد ایتنکته "ریاضتیا ،
مهمترین درس اس یا موسیقی که حیاتی نیس " چراکه
آنها زمان زیادی را صرف ریاضیا میکنند ،امتا در متورد
موستتیقی کمتتتر و یتتا هتتیر زمتتانی را صتترف نم تیکننتتد
( .)Sheikhzadeh, 2013برنامه درسی پنهان نیز میتوانتد
به انتقال هنجارها ،ارزشها و اعتقتاداتی برگتردد کته هتم
محتوای آموزشی رسمی و هم تعامال اجتمتاعی متدارس
را منتقل میکند ( .)Apple, 1983از طریق انواع ارتباطا
ساک و آرام ،برنامه درسی پنهان بر آنهه رفتارها مناست
هستند ،تمرکتز دارد کته ارزشتمند بتوده و دیگتر قتوانین
اجتماعی و رفتاری اس  .دانشآمتوزانی کته عتز نفت و
استقالل خود را بهبود ب صتیده و بهتتر قتادر بته هتدای
موانع پذیرش اجتماعی متیباشتند ( .)Face, 2011برنامته
درسی پنهان میتواند به تعلیم و تربیت منفتی یتا م بت
منجر شود بسیاری از آموزشهای م ب آموزشوپترورش
را میتوان در برنامه درسی پنهان گنجانید .اگر روح انصاف
در هر ی از دانشآموزان مدرسه نفوذ کند ،کودکتان یتاد
خواهند گرف که باانصاف باشند ( .)Rayan, 1993ستیلور
و همکتتاران ( )Mehrmohammadi, 2002معتقتتتدند کتته
همتته متتتدارس ،مؤسستتا و دانصتتتگاههتتا برنامتته درستتی
پنهتان را به دانشآموزان ارائه میدهند.
برنامه درسی فوق برنامه :فعالی فوق برنامته ،مجموعته
فعالی های سازمانیافته و پتیش بینتیشتدهای است کته
به منظور ت بی  ،تعمیق ،آشنایی و کارکرد عملی در طول
سال تحصیلی برای دانشآموزان در نظر گرفته میشود تتا
بته رشتد و تعتتالی و شتکوفایی استتعدادها و مصتتارک در
برنامه های عملی کم نمایتد .هتدف فعالیت هتای فتوق
برنامه فقط کاستن از س تی آموزش رستمی و یتا فتراهم
کردن فرصتی برای استراح دانش آموزان نیست  ،بلکته
اینگونه فعالی ها جزئی از برنامة منظم مدرسه است کته

در توسعه تجربیا تربیتی دانش آمتوزان نقتش و اهمیت
خاصی را ایفا میکند (.)Akrami, 2009
فعالی های فوق برنامه درسی هم در عتر و هتم در
طول برنامه درسی قرار دارد .وقتی فعالی فوق برنامته در
عر برنامه درسی قرار میگیرد ،تقریباً اجباری بوده همه
دانش آموزان ملزم به مصارک میباشند چراکته نیازهتای
فردی دانشآموزان را مورد توجه قرار داده و موج غنتای
برنامه درسی میشود امتا وقتتی فعالیت فتوق برنامته در
طتتول برنامتته درستتی قتترار م تیگی ترد ،اجبتتاری نبتتوده و
دانش آموزان و خانواده آنها در صور تمایل میتواننتد در
این برنامهها مصارک داشته باشند.
از آنجا که فعالی هتای مکمتل بایتد فرصتتی را بترای
تمرین و کس مهار در حتل مستائل زنتدگی از طریتق
کاربس معلوما فراهم کند بنابراین فعالی هتای مکمتل
باید دارای دو ویژگی زیر باشند (:)Akrami, 2009
 .1دارای ماهی گروهی باشند.
 .2مسئله محور باشند.
فعالی های فوق برنامه نیز به دلیل اینکته موضتوعا
متنوع و استعدادهای گوناگون و ویژه ت تت افتراد را در
برمیگیرد لزوماً باید متنوع و متعتدد باشتد ،ولتی در ایتن
زمینه مصکلی بروز نمیکند چون هر ی از دانشآمتوزان
در انت اب فوق برنامه یا فوق برنامتههتای متورد نظتر آزاد
هستند و بهصور اختیاری و داوطلبانه در ایتن برنامتههتا
شرک خواهند کرد .بعالوه مستئله محتوری نیتز در ایتن
زمینه میتواند به محدود کردن تنوع برنامهها کم کند.
برنامه درسی پوچ :این نوع برنامه درسی ،برنامه درستی
محتتذوف است کتته مهرمحمتتدی ( Mehrmohammadi,
 )2008آن را برنامه درسی پوچ ،میداند ،آن مفهومی اس
که هتدف آن جتل توجه متصدیان و تصتمیم گیرنتدگان
برنامه های درسی به تثمل و اندیصه درباره آنهه از دستتور
نظام آموزشی و از حتوزه برنامته درستی صتریس (رستمی)
حذف میشود ،اس  .این مفهوم ،کم قتابل توجتهی بته
حفظ ویژگی پویایی در برنامه درسی میکند و در صتور
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توجته بایسته ،برنامهریزی درسی را از گرفتار آمدن به دام
سن و عاد میرهاند.
برنامه درسی ،وقتی پتوچ خوانتده متیشتود کته نظتام
برنامه ریزی درسی برخی از مفاهیم و مسائل را عمداً ارائته
یا تدری نمیکند (م الً بحث تکامل داروین) یا محتتوای
ارائه شده در کتاب درسی با سن عقلی شاگردان متناست
نیس ت  ،یتتا مطتتالبی را کتته شتتاگردان م تیخواننتتد ،ولتتی
نمیتوانند در عمل به کار ببرند (.)Ghourchian, 2012
آیزنر ( )Eisner, 1979برنامه درسی محذوف را "برنامه
درسی پوچ" مینامد که اشاره دارد به آنهه که در مدارس
خواسته یا ناخواسته تدری نمتیشتود و ایتن پیتام را بته
دانشآموزان میرساند که این عناصر در تجتارب آموزشتی
آنها و یا در جامعه مهم نیستند .نکتة اصلی برای آیزنر این
اس که مدارس نه فقط به واسطة آنهه که آنهتا تتدری
نمیکنند ،بلکه به واستطة آنهته کته آنهتا بترای تتدری
نادیده میگیرند ،پیامدهایی را متحمل خواهند شد .آنهته
که دانش آموزان نمیتوانند مورد توجه قرار دهند و یا قادر
به استفاده از آنها نیستند ،پیامتدهایی بترای زنتدگی آنهتا
خواهد داش  .از آنجتا کته از نظتر فیزیکتی تتدری هتر
چیتتزی در متتدارس غیتترممکن استت  ،بستتیاری از ایتتن
موضوعا باید عمداً از برنامه درسی رسمی کنتار گذاشتته
شود به طوری که ب ش های حتذف شتده ارتر کمتتری بتر
شکل گیری هوی دانتش آمتوزان داشتته باشتد .برختی از
جوامع ،ب ش هایی را بر اساس ارراتی که بتر شتکلگیتری
هوی دانش آموزان دارنتد ،اضتافه و یتا حتذف متیکننتد
( .)Maleki, 2000آیزنر ( )Eisner, 1985معتقد اس کته
"موضوعاتی که در حال حاضر تدری میشوند ب صتی از
ی سن هستند و سن ها انتظارا را ایجتاد متیکننتد،
آنهتا توانایی پیش بینی را به وجود میآورند و آنهتا حفتظ
ربا میکنند .آیزنر معتقتد اس کته متدارس روشهتای
دیتداری ،شنیداری و استعارهای شناخ را کته منجتر بته
داشتن گزینه های کمتتری بترای توجته و جتایگزین هتای
کمتری میشوند نادیده گرفته و یا کمتر اهمی میدهنتد
که دانش آموزان میتوانند بررسی کنند و دیدگاه هایی کته

آنهتتا م تیتواننتتد ی ت وضتتعی و یتتا مصتتکال را ببینن تد
(.)Sheikhzadeh, 2013
وقتتتی محقق تتان در ایتتن زمینتته ،من تتابع اینترنتتتی و
کتتابهای نوشتته شتده در زمینة برنامه درسی را مطالعه
میکردند دریافتند که برنامته درستی پتوچ ،واقعتاً مففتول
واقع شده و مورد بیمهری زیادی قرار گرفته اس و یکتی
از مصکال اصلی برنامه ریزی درسی در آمتوزش وپترورش
ایران ناشی از عدم توجه به جنبه های پوچ برنامته درستی
اس که ارترا غیتر قابتل جبرانتی بتر رشتد و پیصترف
فراگیران بهجا متیگتذارد ()Adib & colleagues, 2016
اما اگر این نتوع برنامته درستی متورد توجته قترار گیترد،
میتواند بسیار مهم و تثریرگذار باشد بنتابراین ،متیتتوان
گف که ادبیا و پیصینة برنامه درسی پوچ بسیتار کتم و
ضعیف اس  ،ولی بههرحال آنتهه عتالوه بتر مطتالبی کته
پیشتر به آن اشاره شد ،در زیر به آنها اشاره میشود:
شیخزاده ( )Sheikhzadeh, 2013برنامه درسی پتوچ را
متصکل از سه نوع میداند:
 قصد شده اجرا شده تجربه شدهبرنامه درسی پوچ قصد شده ،اشاره بته نتوعی از برنامته
درستتتتی دارد کتتتته در آن سیاستت ت گتتتتذاران نظتتتتام
آموزشوپرورش ،نویسندگان کتابهای درستی ،متدیران و
سیاستمداران برخی از موضوعا را حذف کرده و یا کنتار
میگذارند و آنهه را که مناس نیازهای فراگیتران نباشتد،
حذف میکنند (همان).
برنامه درسی پوچ اجرا شده ،بته برختی از ب تش هتای
کتاب های درسی برمیگردد که توسط مسئولین مدرسه و
یا معلمان به عل عدم عالقه و نیاز در دانشآمتوزان کنتار
گذاشته شده اس (همان).
برنـامه درسی پوچ تـجربه شده ،به برخی از ب شهتای
کتتابهای درسی برمیگردد که دانشآموزان خودشان بته
آنها توجه نمیکنند چراکه در حیطه عالقه و استعداد آنها
قرار ندارند (همان).
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محتتتوای نظتتام آمتتوزشوپتترورش بتتهواستتطة تتتاریخ
منطقهای ،مدیران یا کنترل دول و عوامل محیطی تعیین
متتیشتتود ( .)Short, 1982نگتترش برنامتتهنویستتان،
سیاس گذاران و تصمیمگیرندگان از مهمترین آنها هستند
که مورد توجه میباشند .نویستندگان کتتابهتای درستی
منافع ملی و سیاس های حزبی را در نظر میگیرند .عالوه
بر این ،سیاس گذاران تالش میکننتد برختی از محتتوای
کتابهای درسی را اضافه و یا حذف کنند .ب تش خاصتی
از محتوا در ی دوره زمانی خا حذف میشتود .گتاهی
اوقتتا  ،ب تتشهتتای حتتذف شتتده متناس ت بتتا نیازهتتای
دانشآموزان نبوده و ممکن اس منجر به شکاف اطالعاتی
در آینده شود (.)Sheikhzadeh, 2013
در این مقاله برنامه درسی پوچ در سته ستطس تحلیتل
شده اس :
الف) برنامه درسی پوچ مبتنی بر نظام حاکم بر جامعه
ب) برنامه درسی پوچ مبتنی بر مدرسه
ج) برنامه درسی پوچ مبتنی بر دانشآموز
برنامه درسی پوچ مبتنی بر نظام حاکم بر جامعه این اس
که توسط سیاس کتلی نظام آموزشوپرورش و منتتافع و
تواناییهای برنامه نویسان و سیاس های حزبی غال تح
تثریر قرار دارد ( .)Shariatmadari, 2011این نتوع برنامته
درسی به صور عالمانه و آگاهانه رخ میدهد چراکته بنتا
به دالیل متعددی ضروری نمیدانند که برختی از مطالت
به عنوان برنامه درسی آشکار در کتاب های درسی گنجانده
شتتود .بتتهعنتتوان م تتال بحتتث تکامتتل انس تتان در کت تتاب
زیس شناسی مورد توجتته قرار نمیگیترد و م تتال هتای
متعتددی وجتود دارد که در این مقتال نمتیگنجتد .ادعتا
شده اس که میان سنگاپور ،ژاپتن ،انگلستتان ،استترالیا و
ایاال متحده یگانه کصوری که استانداردهای واقعی علتوم
تدری را دنبتال میکنتد ،ایتاال متحتده و کصورهتتایی
میباشند که برنامههای درسی ملی را دنبال میکننتد .بتا
توجتته بتته مطالعتتا گذشتتته ،در ایتتران ،محتتتوای علتتوم
تتدری پ از پیصرف تفییر نمیکند و در زمینته هتای
م تلف علوم ،پیصرفتی صور نمیگیرد .وضعی ضتعیف

سواد علمی و بیمیلتی فراگیتران حتاکی از وجتود برنامته
درسی پوچ در ایران اس ( .)Sheikhzadeh, 2013در این
سطس ،نویسندگان و مؤلفتان کتتاب هتای درستی هتم بته
واسطه سلیقهای عمل کردن و یا به دلیل ترس از قضتاو
دیگران در مورد ش صی ت ص علمتی آنهتا ب صتی از
محتوای کتابهای درسی بهگونهای مینویسند که درختور
درک و فهم دانشآموزان نیس و در ادامته متیتتوان بته
نکتة دیگری در این سطس اشاره کترد ،ایتن است کته بتا
تفییر در رأس وزار آموزشوپرورش و یا تفییتر در گتروه
تثلیف ،محتوای کتابهتای درستی هتم بته مراتت متورد
دستت وش تفییر قرار میگیرد بنابراین ،بتهطتور خالصته
عوامل زیر را در این سطس میتوان بهصور زیر برشمرد:
 کنترل دینی بهطتور آگاهانته موجت متیشتود کتهبرخی از مطال در کتابهای درسی ارائه نصود.
 نویستتندگان و مؤلفتتان بتتهواستتطة تتترس از قضتتاودیگران که مبادا شثن و ش صی علمتی آنهتا ضتعیف
جلوه کند ،برخی از مطال را رقیل بیان میکنند.
 برخی از نویستندگان و مؤلفتان کتتاب هتای درستیسلیقهای عمل مینمایند.
 با تفییر در وزار آموزش وپرورش ،برخی از مطالتو کتابهای درسی دست وش تفییر میشوند.
 نظام حاکم بر جامعه بهطور عالمانه برخی از مطالتدرسی را حذف و یا اضافه مینمایند.
برنامه درسی پوچ مبتنـی بـر مدرسـه ،مستئوالن و یتا
معلمان متدرسه برخی از ب ش های کتاب هتای درستی را
که با عالیق و نیتاز دانتش آمتوزان هم توانی نتدارد کنتار
میگذارند ( .)Sheikhzadeh, 2013در این سطس میتتوان
به عوامل زیر اشاره کرد:
 عدم ت ص الزم در ارائه برختی از مطالت توستطمتصدیان تعلیم و تربی
 ناتوانی معلمان در ارائه و انتقال برخی از مطال ارائهشده در کتابهای درسی به دانشآموزان
 نبود و یا کمبود تجهیزا و فناوری الزم بترای ارائتةبرخی از مطال به دانشآموزان
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 -ناتوانی معلمتان در استتفاده از فنّتاوری آموزشتی در

 )Schleyer, 1999تثیی تد م تیکننتتد کتته دانتتشآمتتوزان

کالسهای درس

بااستعدادی که در کالسهای ویژه دانشآموزان بااستتعداد

 -بیانگیزه بودن بعضی از معلمان (علتیرغتم داشتتن

شرک میکنند موفقی بیصتری را نسب بته زمتانی کته

توانتتایی) در استتتفاده از فنّتتاوری آموزشتتی چراکتته

در کالس های عتادی (همتراه دانتش آمتوزان غیرمستتعد)
متینماینتد و از محتیط کتالس

مسئوالن توجه الزم به معلمان نمتیکننتد و ستعی در

شرک

میکننتد ،کست

رفع مصکال و تالش در برآورده کردن نیازهای اولیته

رضای

بیصتری دارند .همهنین این تحقیتق رابطته بتین

آنها نمتیکننتد و معلمتان بتدون هتیر انگیتزهای وارد

پیصتترف تحصتتیلی دانتتشآمتتوزان بتتا رضتتای تحصتتیلی

خطتری

دانشآموزان و همکاری معلم را نصان میدهتد .یتادگیری

کالس درس میشوند که این میتوانتد زنت
برای نظام آموزشی کصور باشد.

گروهی نقش محوری در برنامه درسی تجربته شتده دارد.

برنامه درسی پوچ مبتنی بر دانشآموز ،در ایتن ستطس از

یادگیری گروهی ،دانش آموزان را به یتادگیری عالقته منتد

برنامتته درستتی پتتوچ ،دانتتشآمتتوزان خودشتتان برختتی از

میکنتد ( .)Hanze & Berger, 2007عالقتهمنتد بتودن و

ب شهای کتابهای درسی را که مورد عالقة آنها نبتوده و

احساس عالقه مندی داشتن کم

میکند تا توانتاییهتای

یا در آن زمینه استعداد الزم را ندارنتد ،متورد توجته قترار

شناختی و دانش فردی فراگیران افزایش پیدا کند .عالیتق

نمیدهند بنابراین ،بهطور خالصه میتتوان عوامتل زیتر را

فردی ،مسئولی یادگیری ،تالش ،ارزش ها و توانایی درک

برشمرد:

اصول مهمی در بهبود یادگیری هستند (.)Ainley, 2002
بین محتتتوای کتتتاب هتای درستی و زنتدگی واقعتی

 قابتتل درک نبتتودن برختتی از ب تتشهتتای محتتتوایکتابهای درسی برای دانشآموزان

دانش آموزان باید رابطه وجود داشته باشد .دانتش آمتوزان،

 -عدم تمایل دانش آموز به یادگیری برختی از مطالت

زمتتانی کتته درم تییابنتتد برختتی از ب تتشهتتای محتتتوای

ارائه شده در کتابهای درسی

کتاب های آنها بهگونهای اس کته نمتیتواننتد از آنهتا در

 -فراتتر بتودن برختی از مطالت ارائته شتده از ستطس

محیتط زنتدگی واقعی استتفاده نماینتد ،انتتگیزهای بترای

استعداد و توانایی دانشآموزان

یادگیری آنها نصتتان نمتیدهنتد .همتین عامتتل موجت

 -آمتتاده نبتتودن دانتتشآمتتوزان در دریاف ت برختتی از

میشود که دانتش آمتوزان نته فقتط بته ایتن ب تش هتای

مطال ارائه شده از نظر روحی و روانی

غیرضروری توجهی نکنند ،بلکه هتیرگونته یتادگیری هتم

 -پذیرا نبودن معلمان بهواسطة دانشآموزان

صور نمتیگیترد چراکته یتادگیری معنتادار زمتانی رخ

اررا برنامه درسی پوچ مبتنتی بتر نظتتام حتتاکم بتر

میدهد که با تجربه همراه شود.

جتامعه و متدرسه مهم هستند .مطتالعا م تلتف نصتان

بحث و نتیجهگیری

میدهد در کصورهایی که سیستم آموزشی متمرکز اس ،

برنامه درسی پوچ یکتی از برنامتههتای درستی است کته

برنامته درستی را از

بهصور آگاهانه و ناآگاهانه صور میگیرد و میتواند بته

طریق سیاس های از پیش تعریف شده اجترا نماینتد و از

سهم ختود دارای پیامتدهایی باشتد کته جامعته را دچتار

دانشآموزان انتظار میرود که از ایتن سیاست هتا پیتروی

آسی

کند .به همتین دلیتل ،هتدف اصتلی ایتن مطالعته

کنند (.)Mehrmohammadi, 2004

شناسایی و تحلیل عواملی اس که برنامته درستی پتوچ را

بسیاری از معلمان تمایل دارند تا ی

مطال ارائه شده باید مطابق با توانتاییهتا ،استتعداد و

تح تثریر قرار میدهند ،نتایج این مطالعه نصتان داد کته

عالقة دانشآموزان باشد .زایدنر و اشلییتر ( Zeidner and

برنامه درسی پوچ در سه سطس رخ متیدهد :ابتتدا ،ب صی
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از محتتتوای کتتتابهتتای درستتی توستتط سیاست گتتذاران،
نویسندگان کتتابهای درسی یا سیاس گذاران ،به دالیتل
متعدد حذف و یا اضافه میشوند .دوم اینکه ب شهتایی از
محتوای برنامه درسی در مدرسته توستط کتادر آموزشتی
مورد کمتتوجهی یتا حتتی بتیتتوجهی قترار متیگیرنتد.
درنهای  ،ب شهایی از محتوای برنامه درستی بته واستطة
دانشآموزان که با زندگی واقعی آنها مرتبط نباشتد ،متورد
توجه قترار نمیگیرند بنابراین ،میتوان دریاف که برنامه
درسی پوچ در آموزشوپرورش در سه سطس رخ متیدهتد:
اول ،در سطس کالن نظام حاکم بتر جامعته ،دوم در ستطس
مدرسه و سوم در سطس دانشآموز .لذا ،نتایج ایتن مطالعته
حاکی از آن اس که ب شهتایی از محتتوای کتتابهتای
درسی به طور آگاهانه یا ناآگاهانه مورد غفلت واقتع شتده
اس که این میتواند پیامدهای منفی و غیرقابتل جبرانتی
را در پی داشته باشد بنابراین ،آگاه شدن از اهمی برنامه
درسی پوچ در برنامه ریزی بترای نظتام آمتوزش وپترورش،
مواد درستی و محتتوای آن بستیار حتتائز اهمیت است
چراکه به منظور توسعه و رشد روزافزون مل هتا و جوامتع
در حال رشد ،این آگتاهی حیاتی است  .مطالعته پیرامتون
برنامه درسی پوچ نصان میدهتد کته ب تشهتایی از یت
برنامتته درستتی بتته واستتطة نظتتام ،مستتئوالن و معلمتتان و
دانشآموزان مورد توجته قترار نمتیگیترد .از آنجتایی کته
همگان اذعان دارند کته دانتشآمتوزان مطتالبی را کته در
کتاب های درسی به آنها اهمی داده نمیشود ،در محیتط
بیرون بدون ضتابطه و بودن مدیری صحیس و حتی غلتط
یاد میگیرند ،درصورتیکه بتا کتار کارشناستی شتده و بتا
مدیری و نظار عالمانه میتوان ایتنگونته مطالت را در
چارچوبی صحیس به دانشآموزان آموزش داد که جامعته از
عواق منفی آن در امان بماند .وقتی یقین پیتدا متیشتود
که سطس برخی از مطال ارائه شده در کتابهتای درستی
درخور توانایی و درک دانشآموزان نیست و یتا برختی از
محتوای کتاب های درسی که متورد عالقتة دانتش آمتوزان
نیس  ،چه ضرورتی وجود دارد که ارائه شوند .آیا نمیتوان
زمینهای فتراهم نمتود تتا دانتش آمتوزان نستب بته ایتن

بتتت شهتتا کتته ضتتروری هستتتند عتالقتتتهمنتتد شتتوند
درحالیکه در قتال فعتالی های فوق برنتامه میتتوان در
دانشآموزان انگیزة خوبی ایجتاد نمود تا آنها به ایتنگونته
متطال عالقة بیصتری نصان دهند .پیصنهاد میشتود کته
برنامههای درسی با توجه به اهداف برنامه درسی در عصتر
جهانیشدن به طور مرت مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند و
اررب صی آنها مورد سنجش قرار گیرد بنابراین ،الزم اس
که جلسا هم اندیصی میان سیاس گذاران ،نویسندگان و
متصدیان تعلیم و تربی بته طتور مستتمر برقترار باشتد و
برنامه درسی که هدف اصلی آن انسانسازی اس بتهطتور
جدی مورد توجه قرار گیرد چراکه آنهتایی کته بتر دیگتر
کرا پا نهادهاند ،برنامههای درسی خود را مورد توجه قرار
داده اند .یکی از ضروریا در ممانع از پوچ ماندن برختی
از ب شهای کتابهای درسی این است کته تبتادل نظتر
میان سه سطس مذکور بهطور مرت برقرار باشد .بر استاس
نتایج ایتن مطالعته کته توجته بته برنامته درستی یکتی از
ضروریا اساسی اس  ،پیصتنهاد متیشتود کته ستازمانی
تح عنوان آیندهپژوهی در حوزه آموزش تصتکیل گتردد،
بهگونهای که تمام سازمانهای صاح نظر (از قبیل حتوزه
علمیتته ،صداوستتیما ،دفتتتر تتتثلیف کتتتابهتتای درستتی و
کم درسی ،داستان نویستی ،ستازمان ستنجش ،اتحادیته
استتتباببتتتازی و  )...و هتتتر ب صتتتی از جامعتتته کتتته در
آموزشوپرورش اررگذارند باید نمایندهای در ایتن ستازمان
داشته باشتند تتا بتا بهترهگیتری از مطالعتا گتروه هتای
پژوهصی توانمند ضرور های آموزشی در حال و آینتده را
روشن سازند و با همتاهنگیهتای درست و حستابشتده،
برنامه ها را در ی راستا و با یت هتدف از پتیش تعیتین
شده پیش ببرند .بهطوریکه از وسایل اسباببتازی گرفتته
تا برنامه های رادیو و تلویزیون بر همان مبنا تولید و عرضه
شوند تا از طریق هماهنگیهای الزم اهداف ضروری تعلیم
و تربی محقق گردد .امید اس کته ایتن مطالعته بتوانتد
اندک نوری را در تاریکی برنامههتای درستی پتوچ ستاطع
کند.
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