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چکیده
پژوهش حاضر ،از نوع کیفی بود که با هدف «شناسایی ابعاد برنامهدرسی مغفول دوره ابتدایی» با روش توصیفی -تحلیلیی انجیام
شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید و متخصصان برنامهدرسی دانشگاههای دولتی شهرتهران بود و 10نفر از اسیاتید و
متخصصان برنامهدرسی دانشگاه های دولتی شهر تهران که دارای مقیات و تللیفیاتی در زمینیه برنامیهدرسیی مغفیول بودنید بیا
استفاده از نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از مصاحبه نیمه ساختار یافته با اساتید و متخصصان برنامهدرسیی
تا مرحله اشباع نظری بهره گرفته شد تا ابعاد ،کارکردها و حوزههای مغفول دوره ابتدایی مشخص شود .نتایج پژوهش نشان داد
که در برنامهدرسی دوره ابتدایی ،مولفههایی نظیر؛ آموزش محیط زیست ،مهیار هیای زنیدگی ،تربییت شیهروندی ،چنیدفرهنگی ،سیواد
رایانهای ،اقتصاد ،دموکراسی ،حقوق بشر ،هویت ملی ،آموزش تعامل و گفت وگوی تمدن ها ،فرهنگ مطالعه و کتابخوانی عمداً ییا
سهواً حذف شده است و مورد غفلت واقع شده است.
کلید واژهها :برنامهدرسی ،برنامهدرسی مغفول ،دوره ابتدایی ،نمونهگیری هدفمند ،مولفهها و حوزههای غفلتشده

 -1مقدمه
تلیید نهایی1400/04/12 :
 -1تاریخ وصول1399/10/09 :
 -2دانش آموخته مطالعا برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبایی (نویسنده مسئول)Hasanzadeh_hosein@yahoo.com .
 -3کارشناسی علوم تربیتی ،آموزگار دوره ابتدایی شهرستان بهارستانsomaiehnavaie60@yahoo.com ،
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در آستانه هزاره سوم ،تحوت و تغییرا گسترده و سریع در همهی عرصههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسییی،
و تکنولوژیک ،ساری و جاری است ،آموزش و پرورش نیز به عنوان گستردهترین نهاد فرهنگی -اجتمییاعی کییه رسییالت
خطیر فراهم آوردن زمینه تربیتپذیری نسل جوان را برعهده دارد از این قاعده مستثنی نبوده و تحول در آن به یییک
ضرور اجتنابناپذیر تبدیل شده است و نظیر سایر نهادهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی برای مقابله با چیالشهییا و
نیازهای پیش رو ،به استقبال نوعی تجدید حیا  ،تغییرا گسترده و متنوع در اهداف ،وظایف و کارکردها رفتییه اسییت.
یکی از مهمترین جنبههای این تغییر در سطح جهانی تجدید نظر در برنامه درسییی و تبیییین رابطییه میییان برنامییههییای
درسی با نیازهای جدید جامعه است .بر همین اساس آموزش و پرورش برای ادامه حیا خود نیازمند برنامههای درسییی
است که بتواند از یک سو چالشهای پیش روی جامعه و از سویدیگر رشد و شکوفایی دانشآموزان را بیابیید و بییا توجییه بییه
نیازهای جدید به پرورش و تربیت رشد عقالنی ،اجتماعی ،فرهنگی دانشآموزان بپردازد و از سویدیگییردر فراینییدهای
درونی و نظام یاددهی – یادگیری و برنامههایدرسی خود تحییول و پویییایی تزم را بوجییود آورد تییا بتوانیید جامعییهپییذیری،
فرهنگپذیری ،بازتولید و انتقال فرهنگ و ارزشهای برآمده از آن را مطابق با نیازهییای جامعییه امییروزی در دانییشآمییوزان
شکوفا نماید .واژه برنامهدرسی 1از کلمه تتین که فعل 2کلمه برنامهدرسی و به معنای راهی که باید طی شییود ،گرفتییه
شده است و به دویدن در مسابقه و نیز تواناییها و ظرفیتهای یک فرد برای نومفهومپردازی براساس شرح حال و سییر-
گذشت خویش اشاره میکند که نخستین بار در سال  1918توسط فرانکلین بابیت 3بهعنوان یک حییوزه مطالعییاتی پییا
به عرصه حضور نهاد .بنابراین مفهوم برنامه درسی یعنی راهی که باید طی شود و هدف آن ایجاد تغییییرا مطلییوب و
محور آن یادگیرنده است(فتحی واجارگاه.)31:1397 ،
برنامههایدرسی ،از جمله عوامل و عناصری هستند که در تحقق بخشیدن به اهداف آموزشی نقش بهسزایی دارند
و بهعنوان مهمترین اصل ،جوهره و قلب و تشکیلدهنده هر نوع نظام آموزشی بهشییمار میییآینیید و ابییزاری در جهییت
تحقق اهداف آموزش و پرورش میباشند و توجه به برنامههای درسی ،موضوعا  ،مفاهیم ،محتوا و کیفیت آنها بیییش از
پیش مورد توجه قرار گرفته است و این امر مهم در آموزش و پرورش اهمیتی مضاعف مییابیید ،زیییرا امییروزه بییه زعییم
متخصصان تعلیم و تربیت و برنامهدرسی ،آموزش و پرورش ،نقش بسیار مهمی درتکوین شخصیییت ،رشیید کودکییان و
دستیابی به توسعه پایدار مبتنی بر مالحظا جهانی را برعهده دارد و برای تغییر و تعدیل رفتار فراگیران تالش می-
کند و همچنین برای تحقق اهداف اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و ...به فعالیت میپییردازد و ماننیید هییر نظییام
آموزشی دارای نیازها ،اهداف و برنامههای درسی خاص خود با توجه به نیازهای فراگیران ،جامعه و فلسییفه حییاکم بییر آن
جامعه میباشد .برنامهدرسی در آموزش و پرورش ابزار علمی و اجتماعی نیرومندی است که ضمن ترسیم چگییونگی و
حدود انتقال دانش و مهار ها و تجربه وسیع علمی برای دانشآموزان محسوب میشود .شناخت نیازها و چالشهییای
جامعه از یکسو و بهکارگیری آنها در برنامهدرسی آموزشوپرورش از سویدیگر ،از جمله وظایف سیاستگذاران برنامه-
درسی هر نظام آموزشی بهشمار میآید و میزان توجه و یا عدم توجه به این مقوله در یک نظام برنامهریییزی از اهمیییت
بهسزایی برخوردار است .برنامهدرسی با انگیزه مهندسی تعلیم و تربیت شکل گرفته است کییه بییه یییادگیری ،طراحییی
عناصر و عوامل مختلف آن مربوط میشود .فرایند یادگیری بییا عوامییل گونییاگون ارتبییاط دارد کییه هریییک از آنهییا در
جریان و چگونگی یادگیری موثر است .استعدادها و تواناییهای فراگیرنده ،محتوای برنامهدرسی ،نقییشمعلییم ،ارتبییاط
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متقابل دانشآموزان ،فضای یادگیری و وسایلآموزشی ،هرکدام بهنوعی در یادگیری موثر هستند .این عوامل باید بییه-
صور یک مجموعه بههم پیوسته عمل کند و هر عامل جزیی از کل محسوب میشود(ملکی.)14:1397 ،
بدون تردید برنامههای درسی دوره ابتدایی آیینه تمامنمای میزان پیشرفت و انعکاسی از پاسخگو بودن به نیازهای
درحال تغییر جوامع هستند .به همیندلیل شایسته است که درخصوص کم و کیییف محتییوای منییدرر در برنامییههییای
درسی دوره ابتدایی ،توجه شایستهای مبذول گردد و از سوی دیگر و با توجه به رویکرد رفتاری حاکم بر نظام برنامییه-
ریزی کشور که نقطه شروع فرایند برنامهریزی درسی ،اهداف مصوب و از پیش تعیین شده اسییت ،همییواره جییای اییین
سئوال برای دستاندرکاران برنامههای درسی باز خواهد بود که آیا محتوای برنامه درسی تهیه شده منطبق بییا اهییداف
از پیش تعیین شده میباشد؟ و یا اینکه چگونه میتوان مفید ،جامع و کامل بودن برنامههای درسییی دوره ابتییدایی را
تشخیص داده و نسبت به گنجاندن موضوعا و برنامههای درسی متناسب با این دوره اقییدام نمییود؟ چییون در برخییی
اوقا برنامههای درسی نمیتواند نیاز و خواست جامعه و فراگیران را پوشش دهد و این امر نیز بهنوبهی خییود موجییب
گسست میان سه رکن اصلی نظام آموزش و پرورش یعنی برنامهدرسی ،فراگیییر و جامعییه را فییراهم آورده اسییت و بییه
اعتقاد مرتون 1میان آنچه در جامعه هست و آنچه از نظر مردم باید باشد ،اختالف اساسی ایجاد نموده است که یکی
از این اختالفا و مفاهیم چالش برانگیز و نسبتاً تازه برنامهدرسی که توسط صاحب نظران برنامهدرسییی مطییرح شییده
است و یکی از سرمایههای مفهومی رشته برنامهدرسی محسوب میگردد که هیچ وقت در مدارس اتفییاق نمیییافتیید و
تمام دستاندرکاران از آن غفلت کردهاند ،برنامه درسی مغفول یا پوچ 2است که اصالً اتفییاق نمیییافتیید و حییذف شییده
است و جای آن در برنامه درسی خالی است که ممکن است آگاهانه و یا بدون آگاهی از دستورکار کنار گذاشته شییده
باشد .پس برنامه درسی مغفییول یعنییی آنچییه کییه نیسییت ولییی در واقییع باییید (یییا میییتوانسییته) باشیید(مهرمحمدی،
.)137:1397
آیزنر )2011(3یکی از مشهورترین متخصصان برنامهدرسی معتقد بود مدارس بهطور همزمان مبادر بییه تییدریس
سه برنامهدرسی میکنند که عبارتند از :برنامهدرسی رسمی ،پنهان و مغفول .برنامهدرسییی رسییمی شییامل گروهییی از
اهداف ،آرمانهاو حوزههای محتوایی است که نظام آموزشی آنها را صراحتاً اعالم و ابالغ نموده و سعی در ارائه و تحقییق
آنها دارد .برنامهدرسی پنهان شامل ارزشها و انتظاراتی است که صییراحتاً در برنامییهدرسییی رسییمی ارائییه نشییدهانیید و
نانوشتهاند ،اما دانشآموزان بهدلیل حضور در متن و بطن فرهنگ و تعامال مدرسه آنها را کسب میکنند .وی اظهییار
میکند این دو مفهوم در حوزه مطالعا برنامهدرسی سابقهای دیرینه دارد و پژوهشهای گسترده و متنوعی در مورد آنها
صور گرفته است ولی حوزه سوم ،مفهومی نوین در مطالعا برنامییهدرسییی اسییت کییه هنییوز ناشییناخته اسییت و آن
برنامهدرسی مغفول است که هیچوقت در مدارس اتفاق نمیافتد و تمییام دسییتانییدرکاران از آن غفلییت کییردهانیید و از
دستور کار نظام آموزشی و حوزه برنامه درسی صریح حذف شده است .وی در کتاب تصورا تربیتییی اظهییار میییدارد
که ما نه تنها باید به برنامه درسی پنهان و آشکار مدارس توجه داشته باشیم بلکه باید به آنچه مدارس تدریس نمی-
کنند نیز توجه داشته باشیم .زیرا ممکن است که آنچه مدارس تدریس نمیکنند به اندازه آنچه تییدریس میییکننیید
مهم باشد و او این ارزش را به این دلیل مطرح میکنند که عدم اطالع ناشی از این غفلت ،مساوی با خأل یا فقدان این
آگاهیها نیست ،بلکه تلثیرا مهمی میتواند برحق انتخاب فرد بگذارد .همچنییین در توضیییح برنامییه درسییی مغفییول
مثالهایی را عنوان میکند که در برنامه درسی مدارس به آنها توجه نمیشود و میتواند نقشی مهم در زنییدگی فییرد
داشته باشد از قبیل حقوق ،مردمشناسی ،هنر ،اقتصاد و سایر موارد مشابه .برنامه درسی مغفول آنچیه کییه تعمییداً یییا
1- Mertoon
2- Null Curriculum
3- Eisner
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ناآگاهانه در درس از قلم افتاده است ،مثل درس علوم اجتماعی ،مسایل سانسورشده ،عقاید و نظییرا مسییکو مانییده،
که میتوانند باعث رشد تربیتسیاسی شوند ،یا برنامه درسی مغفول شامل روشهای آموزشی ،اجتناب از بهکییارگیری
فعالیتها و روشهای مشارکتی و دموکراتیک در کالس درس میباشد که در این حات آنچه بیه عنییوان محتییوا در
زمینه دموکراسی تدریس میشود ،ویران خواهد شد .محتوا در یک جامعه مبتنی بر دموکراسی ،همییه دارای فرصییت-
های مساوی هستند .معلم براساس نژاد و جنسیت متفاو رفتار میکند و پیام اصلی برنامه درسی تجویزشییده تحییت
الشعاع قرار گرفته است و در پایان برنامه درسی مغفول یا پوچ را در سه مقوله جریانهای هوشی ،موضوعهای درسییی
و زمینههای عاطفی قرار میدهد که منظور از جریانهای هوشی ،مسایلی از قبیل روشهای تفکر درباره مسایل سییمعی
و بصری ،استعاره ای و احساسی مطرح میشوند که به دلیل غیرکالمی بودن عقیم میمانند ،در مورد بعد عاطفی برنامیه
درسی مغفول میتوان به عناصری چون دخالت نظام ارزشهای شخصی ،احساسا  ،تمایال و طرز تلقی نویسییندگان
کتب درسی که در گزینش محتوای خاص بهکار بسته میشوند ،اشاره نمود .بدین ترتیب از طریییق گییزینش محتییوای
برخی از دروس برنامه درسی جزو برنامهدرسی مغفول تلقی میگردد(آیزنر.)125:2011 ،
پروست ،)2011(1برنامه درسی را به یک کوه یخ تشبیه می کند .او اهداف ،موضوعا  ،زمانبندیها ،مواد درسییی،
استانداردها و تکنولوژی موجود را مانند قسمت قابل دیدن کوه یخ میداند که همان برنامه درسی رسییمی اسییت ولییی
آن قسمت که قابل دیدن نیست و قسمت بزرگتر و مهمتر میباشد ،برنامه درسی پنهان اسییت و آن چیییزی کییه نییزد
معلمان ،دانشجویان ،والدین و برنامهریزان تا حدود زیادی ناشناخته است و مقدار کمییی در مییورد آن صییحبت شییده و
اغلب نادیده گرفته میشود و یا از برنامه حذف شده است را برنامه درسی مغفول مینامد.
گالثورن ،)2011(2لفظ برنامه درسی کنارگذاشته شده را به کار میبرد و بیان میدارد ،برنامه درسی مغفول ،خییواه
عمداً و خواه سهواً کنارگذاشته شده باشد و یا حذف شده باشد ،مربیان باید برنامه درسی حذفشده یا کنارگذاشییته را
بررسی کنند و راههایی برای بازگرداندن محتوای مهم برنامه درسی و یادگیری دانشآمییوزان بیابنیید(فتحی واجارگییاه،
.)54:1399
به زعم موسی پور( ،)1398واژه برنامهدرسی مغفول ،اشاره به موضوعاتی دارد که دستکم گرفته شده است و یا به
دلیل در اولویت نبودن و کمبود توجه حذف شدهاند .برنامهدرسی مغفول ،چیزی است که تکلیف آن مشخص نیست و
از آن صحبتی نمیشود و در واقع یک غفلت آگاهانه است یا حداقل میشود گفت ،میتواند آگاهانه باشد.
موضوعاتی مانند ،هنر ،فلسفه ،روانشناسی ،تعهد ،همدلی ،مهربانی و . ...برنامه درسی مغفول ،یعنی آنچییه کییه دچییار
غفلت میشود .این غفلت ،یک غفلت خنثی نیست بلکه چیزی است که ما میییخییواهیم تییلثیر آن را از محتییوا حییذف
کنیم .مثل حذف جنسیت.
اسکندری( ،)1398نیز ،از برنامهدرسی مغفول با تعبیر برنامه درسی سرگردان یاد میکند و بیان میکنیید ،برنامییه -
درسی مغفول ،برنامه ای است که مورد غفلت واقعشده و تلثیرا آن به عمد یا غفلت حذف شده است و در برنامهریییزی
دیده نشده است ،این نوع برنامه ،در واقع به لحاظ آنکه از برنامه ریزی بیرون مانده است ،نمیتواند نام برنامه به خود
بگیرد ،ولی به لحاظ اینکه قادر است آگاهانه و قصیید شییده از ورود و لحییاظکییردن یییک موضییوع و یییا مییاده آموزشییی
جلوگیری کند ،میتوان به آن نام برنامه داد .در این صور ما حذف تلثیر و غیبت موضوعی خاص را قصیید میییکنیییم و
همچنین این نوع برنامه میتواند جنبه سلبی برنامه های قصد شده باشد.
مهرمحمدی( ،)1397برنامه درسی مغفول را جزء مفاهیم نسبتاً تازه و روشنگرانهای میدانیید کییه صییاحب نظییران
برنامه درسی مطرح ساختهاند .وی قراردادن این نوع برنامهدرسی در کنار برنامه درسی آشکار را حاکی از ضرور توجییه
1- Proust
2- Glattorn
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به تمامیت آنچه یادگیرندگان در اثر حضور در متن نظام رسمی آموزش تجربه میکنند و میآموزند ،میداند .بنییابراین،
از دید وی باید این مفاهیم را به مثابه ابزارهای سودمند ذهنی دانست که درخدمت کلیه کسانی که مایییل هسییتند بییا
نظام آموزشی و پدیده های برنامهدرسی به صور همه جانبه و عمیییق روبییهرو شییوند ،قییرار داد .وی معتقیید اسییت کییه
کوشش برای به تصویرکشیدن نتایج یادگیری یا تجربههای یادگیری یادگیرندگان بدون توجه به برنامه درسی مغفول،
در کنار برنامه درسی رسمی ،کوششی ناقص و نافرجام است و هرگز این عرصه را به شکل جییامع و کامییل بییه تصییویر
نمیکشد .همچنین بر این باور است که آنچه از برنامه درسی مدارس از قلم افتاده است و به برنامییه درسییی پییوچ یییا
مغفول نامیده میشود ،دارای اهمیتی معادل دانشی است که گنجانده شده است و نوع تصمیمهایی که افراد میگیرند
فقط بهوسیله آنچه میدانند تحتتلثیر قرار نمیگیرند ،بلکه تحتتلثیر آنچه نمیییداننیید نیییز هسییت .برنامییه درسییی
مغفول ،آن چیزی است که مورد غفلت واقع شده است و میتواند در سطوح مختلییف (درسییطح اهییداف ،سییازماندهی،
محتوا ،اجرا و )...به دو نوع آشکار و پنهان اتفاق بیفتد.
برنامه درسی مغفول آشکار ،آن چیزی است که از برنامه درسی رسمی(صریح) حذف شده است و قابل رویت مییی-
باشد و با معاینه برنامهدرسی قصدشده قابل تشخیص و درمان است .زیرا همانند بیماریها در مقایسه بییا افییراد سیالم،
عالمت و نشانه دارد .برنامه درسی مغفول آشکار را میتوان با استفاده از چارچوب ارزشی شناسایی کرد تییا بییه برنامییه
درسی صریح راه یابد .به سخن بهتر در برنامه درسی مغفول آشکار مواردی مطرح میشوند که به دتیلی از ورود آنها
در برنامه درسی رسمی پرهیز شده است .این وجه برنامه درسی مغفول بهطور مستمر با توجیها بهروز تثبیییت مییی-
گردد و یا بهعبار روشنتر میتوان گفت ،برنامهدرسی مغفول آشکار در سییطح برنامییه درسییی قصدشییده اسییت و بییا
معاینه و وارسی اسناد رسمی برنامه درسی شناسایی میشود .برای مثال عدم توجه به سواد رسییانه ای ،سییواد میییان-
فرهنگی و یا تفکراستعارهای در برنامهدرسی ،نمونهای از این نوع برنامه درسی مغفول است که اگر چه بسیار مورد نیاز
فراگیرندگان عصر حاضر است اما عمالً در برنامه های درسی دوره های مختلییف تحصیییلی وجییود ندارد(مهرمحمییدی،
.)140:1397
برنامه درسی مغفول پنهان ،همانند سرطان ،خصوصاً در دیدی سطحی ،بدون عالمت و نشانه است و راهکار کشف
آن در بررسی عمیق عرصه برنامه قصدشده و اجرا شده است و با گذشت زمان و افییزایش دانییش آدمییی آشکارشییده و
کاهش مییابد .برنامهدرسی مغفول پنهان را شاید بتوان با نام برنامه درسی مکتوم یا عقیم معرفییی کییرد .اییین نییوع از
برنامه درسی مغفول وضعیتی را نشان میدهد که برنامهدرسی از به بارآوردن تجربیا یادگیری در دانشآموزان عاجز
میباشد ،همانند زمانی که علیرغم مراقبتها و معالجا پزشکان در درمان سرطان ،فعالیت آنییان بییهدلیییل نقییص در
دانش ،عقیم میماند .برنامهدرسی مغفول پنهان شامل آن نوع از برنامهدرسی میداند که در ظاهر وجییود دارد امییا بییه
دتیلی مثل کهنییهگییی ،عییدم تناسییب بییا نیازهییا و یییا عییدم تناسییب بییا زمییان ،اثربخشییی تزم را ندارد(مهرمحمییدی،
.)141:1397
بررسی منابع بیانگر این است که برنامهدرسی مغفول در کشور ما  -ایران -در تمامی زمینهها مییورد بیییمهییری
واقع شده است و پژوهشهای اندکی در این زمینه صور گرفته است .در پژوهشی که صفایی موحیید( ،)1398بییا
عنوان « برنامه درسی مغفول چیست؟ » ،انجام داده است ،معتقد است آنچه در مدارس آموزش نمیدهند به اندازه
آنچه آموزش میدهند ،میتواند تلثیر و پیامد به همراه داشته باشد .آنچه که یادگیرندگان نمیییآموزنیید ،دانییش و
مهارتی که از آن محروم میشوند و به آنها ارایه نمیشود ،همگی تلثیرا عمده بر روند و مسیر زندگی افییراد دارنیید،
مانند مهار های زندگی که در مدارس آموزش داده نمیشود.
صادقی( ،)1397در مطالعهای با عنوان « برنامه درسی مغفول دوره متوسطه ایران براساس نیازهای ملی و بین
المللی» کوشید ،ابتدا مولفه های معتبر نیازهای ملی و بین المللی را تعیین و سپس براساس دو شیوه مرسییوم یعنییی
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توصیف عینی و شیوه استنتاجی ،برنامه درسی مکتوب رشته علوم انسانی دوره متوسییطه ایییران را مییورد تجزیییه و
تحلیل قرار دهند و فهرستی از مولفههای مغفول برای دوره متوسییطه ارائیه دهیید .در پژوهشییی دیگییر کییه توسییط
صادقی و حسن زاده( ،)1396با عنوان «شناسایی ابعاد برنامه درسی مغفول دوره ابتدایی» انجام شد .یافتهها نشان
داد مولفهها و حوزههایی نظیر؛ آموزش چندفرهنگی ،مهار های زندگی ،آموزش زیست محیطی و ...در برنامههای
درسی دوره ابتدایی مورد غفلت واقع شدهاند.
در پژوهشی که توسط ابراهیمی( ،)1396با عنوان « برنامه درسی مغفول تربیت جنسی دانشآموزان پسر دوره
راهنمایی» و با هدف شناسایی جایگاه موجود تربیت جنسی و شناسییایی خألهییای موجییود برنامییه درسییی تربیییت
جنسی انجام شد .نتایج به دست آمده حاکی از این بود که اقداما آموزش و پرورش پاسخگوی نیازهییای دانییش-
آموزان در این دوره نبوده و توجه کافی در فرایند تربیت جنسی دانشآموزان نشده است و عدم توجه آمییوزش و -
پرورش رسمی باعث مغفول ماندن بسیاری از موضوعا و فرایندهای ضروری شده است.
مهرمحمدی وکیان( ،)1395در پژوهشییی بییه «شناسییایی وجییوه مغفییول برنامییه درسییی هنییر دوره ابتییدایی »
پرداختند تا بتوانند آنچه را که در برنامه درسی هنر مورد غفلت واقع شده اسییت ،تبیییین کننید .یافتییههییای اییین
پژوهش نشان داد که برخی از مولفههای بعد تجویزی و کل بعد نیمه تجویزی و غیرتجویزی ،درس هنر ،از جملییه
زمان اختصاص یافته به آموزش هنر در سطح میانی جزو برنامه درسی مغفول در دوره ابتییدایی اسییت .هییمچنییین
برخی از حوزههای هنری مانند خوشنویسی ،موسیقی و حرکا موزون در برنامه درسی فعلی مورد بیتییوجهی قییرار
گرفتهاند.
صفایی موحد( ،)1395در مقالهای با عنوان «برنامه تربیت دبیر کار و فناوری دانشگاه فرهنگیان بییه عنییوان برنامییه
درسی مغفول» به بررسی حوزههای مغفول تربیت دبیر کار و فناوری در دانشگاه فرهنگیان پرداخته و تحلیییل دادههییا
نشان داد ،برنامه تربیت دبیر کار و فناوری در دانشگاه فرهنگیان را میتوان از انواع برنامه درسی مغفول آشکار در نظر
گرفت که حذف کنونی آن در دانشگاه فرهنگیان ،نظام تعلیم و تربیت را در حوزه آموزش حرفهگرایی و مهار آمییوزی
در آموزش و پرورش عمومی کشور با چالشهای اساسی روبهرو کرده است و از جمله چالشهای آن میتوان به جذب
افراد ناکارآمد در آموزشو پرورش ،واگذاری تدریس به افراد غیرمتخصص و غیرمرتبط و بال اسییتفاده مانییدن امکانییا
سخت افزاری و نرم افزاری موجود و ...اشاره کرد.
نوریان( ،)1392در تحقیق خود تحتعنوان «بررسی برنامههای درسی فارسییی پایییه اول ابتییدایی از جنبییه مفهییوم
برنامهدرسی عقیم» به بررسی و مقایسه اهداف این برنامه درسی در دو سال  91و  92از جنبه میزان ارتباط محتییوای
کتابهای درسی با اهداف آنها پرداخته است .نتایج به دست آمده نشان میدهد کیه  22/29درصیید اهییداف جزیییی
برنامههای درسی فارسی پایه اول ابتدایی سال  91و  9/02درصد اهداف جزیی برنامه درسی فارسی پایه اول ابتییدایی
سال  ،92بدون محتوا است.
حسینی نژاد( ،)1389در پژوهش خود با عنوان «تخیل یکی از حوزههای مهم و مغفول برنامهدرسی» بییه روشیین-
سازی ابعاد تخیل پرداخت و راهکارهایی برای توسعه آن از طریق برنامههای درسی ارایه داد و ضمن اشییاره بییه رابطییه
تخیل با بازی و خالقیت ،نگاه ویژهای به قصهگوئی به عنوان یکی از ابزارهای مهم شکوفایی تخیل داشت.
همچنین در پژوهشهایی که پاینار( ،)2018فیلیپس( ،)2015گالثورن( ،)2014با عنییوان برنامییه درسییی پییوچ یییا
عقیم انجام دادهاند ،نتایج نشان داد که مولفه ها و حوزههایی نظیر ،آموزش مهار های زندگی ،تربیتجنسییی ،مییواد -
مخدر و  ...در برنامه های درسی مورد غفلت واقع شدهاند.
بهزعم پیشرفت و توسعه برنامههای درسی در سراسر دنیا و توجه به جایگاه آن ،برنامهدرسییی دوره ابتییدایی ایییران
نیازمند هماهنگی و توجه بیشتر مطابق با پیشرفتها و دیدگاههای عصر حاضر میباشد تا بتواند به پیامدهای شایسته
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برنامه درسی دست یابد .با توجه به اهمیت دوره ابتدایی و نیاز دانشآموزان ابتدایی به مباحییث تییازه و برنامییه درسییی
جدید ،با رویکرد بومی ،ملی و بینالمللی و شرایط متحول اجتماعی ،فرهنگییی ،سیاسییی ،تییاریخی ،علمییی و ...سییئوال
اساسی این است که برنامههای درسی دوره ابتدایی ایران تا چه اندازه با ایدهها و شاخصهای مزبییور سییازگاری دارد و
به بیان بهتر چه برنامه درسی از برنامههای درسی دوره ابتدایی حذف یا محذوف شده اسییت؟ و  . ...از اییینرو ،در اییین
پژوهش تالش شد به سئوات زیر پاسخ داده شود.
 -1ابعاد برنامهدرسی مغفول کدامند؟
 -2کارکردهای اساسی برنامه درسی مغفول کدامند؟
 -3شناسایی برنامه درسی مغفول دوره ابتدایی چگونه امکانپذیر است؟
 -4مولفهها و حوزههای مغفول یادگیری دوره ابتدایی کدامند؟ و کدامیک در اولویت هستند؟
 .1-1روش کار
پژوهش حاضر ،در زمره مطالعا کیفی است که با هدف شناسایی ابعاد برنامه درسییی مغفییول دوره ابتییدایی بییا روش
توصیفی -تحلیلی انجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید برنامه درسی دانشگاههای دولتییی شییهر تهییران
بودند که  10نفر از اساتید (ملکی ،صادقی ،خسروی ،مییذبوحی ،مهرمحمییدی ،اسییکندری ،فتحییی واجارگییاه ،لرکیییان،
صفاییموحد و طالئی) که در زمینه برنامه درسی مغفول دارای آثار و تللیفاتی بودند از طریییق نمونییهگیییری هدفمنیید
انتخاب شدند که یکی از نمونهگیریهای غیرتصادفی است .پژوهشگر در این نوع نمونهگیری ،ویژگیهای جامعه خود
را تعریف کرده ،سپس افرادی را که با ویژگیهای جامعه تعریف شده تطابق دارند را برای پژوهش انتخاب میکنیید تییا
اطالعا تکمیلی و توضیح بیشتری را برای مطالعه خود کسب کنیید .بییرای گییردآوری دادههییا بییا توجییه بییه طراحییی
سئوات بر پایه مدل  15W1Hو اهداف پژوهش از ابزار مصاحبه فرد به فرد نیمهسییاختارمند (سییئوات بییازپاسییخ و
بستهپاسخ) که ماهیت پویاتری دارند و مصاحبهکننده در طول مصییاحبه میییتوانیید سییئوات ثانویییه و چالشییی را بییه
تناسب پاسخ مصاحبهشونده برای فهم عمیقتری از پدیدهها مورد استفاده قرار دهد ،بهره گرفتییه شیید .پییس از انجییام
مصاحبهها بر مبنای حاصلشدن اشباع نظری ،دادهها به متن تبدیل شدند تا ابعاد ،کارکردها ،حییوزههییا و مولفییههییای
مغفول در برنامهدرسی دوره ابتدایی مشخص گردد.

 .2یافته ها
سئوال  -1ابعاد برنامه درسی مغفول کدامند؟
با مروری بر پیشینه پژوهشی نه چندان گسترده در حوزه برنامه درسی مغفول و مصاحبه با اساتید میتییوان سییه بعیید
اساسی در برنامه درسی مغفول را به شرح ذیل بیان کرد:
الف -بعد محتوایی :این بعد شامل آندسته از موضوعا و حوزههای دانشی است که مورد غفلت قرار گرفته و از
دامنه فرصتهای یادگیری ارائه شده به دانشآموزان حذف شدهاند .بییرای مثییال یکییی از مسییائل و مشییکال امییروزه
جامعه ایرانی ،گسترش تنشها و درگیری بین اعضاء خانوادهها و به طورکلی شهروندان جامعییه اسییت .اییین در حییالی
است که نظام آموزشی میتواند با گنجاندن دروسی تحتعنوان مهار های زندگی نقش موثری در این میان ایفا کند.
ب -بعد فرایندهای ذهنی :این بعد به آندسته از فرایندهای فکری اطالق میشود که در دیدگاهها و نظریههای
تربیتی حائز ارزش و اهمیت بوده و بهعنوان کارکردهای عمده تعلیییم و تربیییت دارای ارزش و احتییرام هسییتند .بییرای

1- Why, What, Where, When, How
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مثال فرایندهایی چون تفکر نقاد ،خالقیت و شهود که بر نقش آنها در توسعه تمامیت فردی بسیار گفته شییده اسییت؛
اما برنامههای درسی طوری تنظیم شدهاند که موارد مذکور را به سختی مد نظر قرار داده است.
ج -بعد نگرشی :این بعد شامل ارزشها ،نگرشها و حوزه عواطف میباشیید .در بسیییاری از نظییامهییای آموزشییی
اهداف حوزه شناختی بر اهداف عاطفی و نگرشی تفوق پیدا میکنند و ارزش و هنجارها آنچنان که باید و شاید مورد
توجه قرار نمیگیرند .بدینترتیب تعلیم و تربیت به مهار آموزی و دانشاندوزی محدود شده و از تربیت انسییانهییایی
جامعنگر باز میماند.
سئوال  -2کارکردهای اساسی برنامه درسی مغفول کدامند؟
با مروری بر پژوهشهای انجام گرفته و مصاحبه با اساتید به طور کلی میتوان به چهار نوع تقسیمبنییدی کارکردهییای
برنامه درسی مغفول اشاره نمود که بهشرح زیر است:
الف -کارکرد سلبی :آنچه در مدارس آموزش نمیدهند نیز به اندازه آنچه آموزش میدهند ،میتوانیید تییلثیر و
پیامد به همراه داشته باشد .آنچه که یادگیرندگان نمیآموزند ،دانش و مهارتی کییه از آن محییروم میییشییوند ،همییان
دیدگاههایی که به آنها ارائه نمیشود ،فرایندهایی که هیچگاه به آنها عرضه نمیگردد ،همگی تلثیرا عمده بر روند
و مسیر زندگی افراد دارند ،مانند مهار های زندگی که در مدارس آموزش داده نمیشود.
ب -کارکرد ایجابی :گاهی اوقا بیتوجهی و غفلت نسبت به برخی حییوزههییا ،نگییرشهییا و فراینییدها میییتوانیید
پیامدهای ضمنی برای دانشآموزان داشته باشد که در این باره میتوان حقوق شهروندی ،رعایت قییوانین و مقییررا را
نام برد.
ج -کارکرد نظری :دعو به بازاندیشی یا برقراری گفتوگوی مستمر میان حوزه هستها و حوزه نیستها بییرای
شناخت آنچه موجب مغفول شدن برنامه درسی میشود ،که شامل ،دعو به بکییارگیری تخیییل در فراینیید تصییمیم-
گیریهای برنامه درسی ،در حقیقت دیدن آنچه نیست قبل از آنکه نیست شییود و داشییتن نگییاهی پویییا بییه برنامییه
درسی و پایش مداوم آن ،میباشد.
د -کارکرد عملی :کارکرد عملی شامل دو وجه است که عبییار اسییت از :تحمیییل محرومیییتهییای تربیتییی کیه
ممکن است ماندگار بوده و جبرانناپذیر باشد و بهطور عمده تلثیرا سلبی یا قابلیتهای کسب نشده را شییامل مییی-
شود.
سئوال  -3شناسایی برنامه درسی مغفول دوره ابتدایی چگونه امکانپذیر است؟
از جمله عواملی که مواد و موضوعاتی را به برنامه درسی مغفول و یا پوچ تبدیل میکند ،میتوان در بعد اول بییه نبییود
امکانا  ،نیروی انسانی آموزشدیده و زمان مکفی ،که عدم تحقق اهداف برنامهدرسی رسمی را موجب میییشییوند و در
بعد دوم به بحث برانگیز بودن مطالب ،عوامل فرهنگی و هنجییاری ،سیاسییی ،جنسیییت و ...کییه بییهنظییر متخصصییان و
دستاندرکاران و مجریان عمداً یا سهواً در برنامه رسمی گنجانده نشده است ،اشاره کرد .به طور مثال ،دخترهییا اجییازه
فعالیت در برخی از رشتههای ورزشی را ندارند و یا نمیتوانند در رشتههای فلزا  ،الکترونیک و ...نقشآفرینی نماینیید.
گاهی وقتها مشاهده میشود که در برخی از دروس (مثل هنر) از معلمان غیرمتخصص اسییتفاده میییشییود .در ایین-
صور نبود معلمان متخصص ،به دانشآموزان بهطور ضمنی ،بیارزش بودن درس هنییر را میییآموزنیید .در بسیییاری از
موارد نبود امکانا یک برنامه درسی را به برنامهدرسی مغفول یا پوچ تبدیل میکند .بهعنوان مثییال ،چنییانچییه بییرای
آموزش ساختن یک شیء سه بعدی نیاز به وسایل ویژهای باشد و معلم از دانشآموزان بخواهد به همان وسایل سییاده
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مثل مقوا ،چسب ،قیچی و چیزهای دیگر که از خانه میآورند ،بسنده کنند ،در حقیقت ممکن است عمق یادگیری در
آن برنامه درسی مورد غفلت قرار گیرد و در بعضی موارد به زعم متخصصان و مجریان ،آموزش رایانه ،زبییان انگلیسییی،
آموزش مسائل بهداشتی و جنسی و ...یکی از ضروریا اساسی است که در حال حاضر نادیده گرفته شده اسییت .بنییابر
این میتوان ادعا کرد که برنامه درسی مغفول در نظام آموزش مدرسییهای اثییری تعیییینکننییده بییر رشیید حیطییههییای
شناختی ،عاطفی و روانی -حرکتی دانشآموزان برجای میگذارد.
به تعبیر آیزنر( ،)2011برنامه درسی مغفول ،برنامهای است که باید آموخته شود؛ اما تدریس نمیشود .بییه عبییار
دیگر این برنامه درسی ،فاصله بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود است .تعیین و شناخت برنامه درسی مغفییول در
هر نظام آموزشی موضوعی چالشبرانگیز خواهد بود .زیرا تعیین وضعیت مطلییوب ،موضییوعی پیچیییده اسییت .در نظییام
آموزشی دوره ابتدایی این نوع برنامه درسی محذوف را به گونههای مختلف میتوان بازشناسی نمود .در اییین روشهییا،
ابتدا باید وضعیت مطلوب را ترسیم کرده و سپس الزاما محتوایی آن را مشخص نمود ،آن بخش از الزاما محتوایی
که در برنامهدرسی صریح موجود ،غایب هستند ،برنامه درسی مغفول را تشکیل میدهنیید .تعیییین وضییعیت مطلییوب،
حداقل با دو رویکرد متفاو قابل دستیابی است .رویکرد نخست ،رویکییردی تحلیلییی اسییت کییه بییا ارزیییابی کییارکرد
فعالیتهای برنامههای درسی دوره ابتدایی ،الزاما محتوایی را تعیین مینماییید ،در اییین رویکییرد ،طییی یییک فراینیید
نیازسنجی میتوان انتظارا مورد نظر از نظام آموزشی موجود را تبیین نموده و با مقایسه آن با وضییعیت موجییود بییه
ترمیم برنامهدرسی پرداخت .رویکرد دوم ،مقایسه تطبیقی بین برنامهدرسییی موجییود در نظییام آموزشییی دوره ابتییدایی
ایران با برنامه های درسی دوره ابتدایی کشورهای توسعهیافته و استانداردهای جهانی است .این رویکییرد از آن جهییت
حائز اهمیت است که از حجم عظیم دستاوردهای سایر محققین و کارشناسان در تدوین برنامییههییای درسییی مطلییوب
دوره ابتدایی کمک گرفته و بخش مغفول برنامه موجود را با اطمینان بیشتری آشکار میسییازد .بییدیهی اسییت چییالش
پیش روی این رویکرد ،امکان نادیده انگاشتن مقتضیا فرهنگی -اجتماعی و نیازهای بومی -محلی اسییت .بنییابر اییین
تزم است امر بومیسازی جدی گرفته شیود و شییرایط محیطییی مییوثر بییر برنامییه درسییی بییا دقییت فییراوان میید نظییر
قرارگیرد(آیزنر.)152:2011 ،
برنامه
درسی
موجود

برنامه

برنامه

برنامه

درسی

درسی

موجود

درسی

مبنا

مبنا

برنامه درسی
مغفول

« نمودار شماره  ،1رابطه قابل تصور برای شناسایی برنامهدرسی مغفول در دوره ابتدایی»

موسی پور( ،)1398بیان میدارد این تعبیر از برنامه درسی مغفول شناخت آن را منوط به تعیییین برنامییهدرسییی
مبنا میکند .بدین منظور به چند شکل می توان برنامه درسی مبنا را تعریف کرد.
 آنچه مطلوب است (مقایسه با مطلوب). آنچه در موقعیت دیگر مطرح است (مقایسه با نمونه موقعیتی). آنچه در زمان دیگری مطرح است (مقایسه با نمونه تاریخی). -آنچه در سطح باتتر یا مراحل پیشتر مطرح است (مقایسه با سایر اجزاء و برنامه).
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 آنچه میتواند مزیت روش مقایسه با سطح باتتر محسوب شود.در این شیوه ،مقایسه با چیزی انجام میشود که در همان نظام مورد درخواست بوده است .روش مقایسه با نمونه
(چه مقایسه با نمونه موقعیتی و چه مقایسه با نمونه تاریخی) وجه آزمون شده برنامییه درسییی مبنییا را بییا خییود دارد.
روش مقایسه با مطلوب وضع مورد نظر را مبنای مقایسه قرار میدهد .مطلوبیت برنامییه درسییی مبنییا از نظییر برنامییه
ریزان ،برنامه درسی موجود است.
فتحی واجارگاه و صفرنواده( ،)1397شناسایی برنامه درسی مغفول را به شرح زیر بیان میکنند:
 -1کشف انواع برنامه درسی مغفول از طریق پژوهش به همراه یییک نیازسیینجی پویییا در تمییامی مراحییل برنامییه
ریزی و ارزشیابی مداوم برنامه درسی اجراشده و تجربهشده در مقایسه با برنامه درسییی صییریح و مطلییوب
قابل حصول است.
 -2مقایسه مداوم برنامه درسی با شرایط متحییول فرهنگییی ،اجتمییاعی ،اقتصییادی ،سیاسییی ،زمییانی و ...کییه آیییا
سازگاری مورد قبولی ما بین آنها وجود دارد؟
برای شناسایی برنامه درسی مغفول از طرق مختلفی میتوان استفاده کرد .چگونگی تعیییین برنامییه درسییی مبنییا
برای مقایسه برنامه درسی مورد نظر ،موضوع اصلی شکلگیری روشهای شناسایی برنامه درسییی مغفییول اسییت .بییا
وجود این ،چگونگی تعیین ابعاد هر یک از دو برنامه و روشهای مقایسه دادههای حاصل نیز بر پدیدایی شیییوههیای
شناسایی موثرند .شناخت برنامه درسی مغفول از طریق مقایسه برنامه درسی مورد نظر با برنامه درسی مبنیا حاصییل
میشود و برنامه درسی مبنا به طرق متفاوتی ممکن است بهدسییت آییید (فتحییی واجارگییاه و صییفرنواده.)34:1397 ،
شاید توسل به دیدگاه کالین درباره انواع برنامههای درسی ،یکی از طرق مناسب معرفی برنامه درسی مغفییول باشیید.
براساس این دیدگاه ،هر یک از سطوح باتتر میتواند مبنایی برای مقایسه محسوب گییردد و سییطح پییایین تییر بییا آن
مقایسه شود .تفاو نقصانی حاصل از این مقایسه را میتوان برنامه درسی مغفول قلمداد کرد .یعنی اگر بییین سییطح
برنامه درسی رسمی با سطح برنامهدرسی آکادمیک تفاوتی وجود نداشته باشد ،که نشانهایی از نقصان برنامه درسی
محسوب میشود ،میتوان آنرا برنامه درسی مغفول نامید .عنایت به این موضوع ضروری است که برنامه درسی بییه-
عنوان یک کل متشکل از اجزاء مطرح است و مقایسه میتواند در همییه اجییزاء دنبییال شییود .در دیییدگاه کالییین سییه
سطح ،برنامه درسی رسمی ،برنامه درسی اجراشده و برنامه درسی تجربه شده به عنوان مهمترین سطوح میباشیید و
در هر سطح ،برنامه درسی مغفول متناظر نیز قابل تعریف است.
 .1برنامه درسی مغفول در برنامهدرسی رسمی
این نوع برنامه درسی مغفول از بررسی مفاد برنامه درسی رسییمی موجییود نظییام آموزشییی و مقایسییه آن بییا وضیعیت
مطلوب مورد درخواست جامعه بهدست میآید .بهطور مثال ،بررسی برنامههای درسی رسمی دوره ابتییدایی ،حییاکی از
عدم انطباق این برنامهها با نیازهای واقعی و مبنایی دانشآموزان است (فتحی واجارگاه و صفرنواده.)1397 ،
 .2برنامهدرسی مغفول در برنامهدرسی اجرا شده
در این سطح از برنامه ،برخی مولفهها با وجود حضور در برنامه درسی رسمی ،حذف میگردند .اییین حییذف بییهدتیییل
متعدد توسط معلمان صور میگیرد .این دتیل میتواند شامل ،عدم اطالع معلم از بحییث مییورد نظییر ،عییدم اهمیییت
بحث از نظر معلم ،محدودیتهای زمانی یا کمبود امکانا سختافزاری باشد (فتحی واجارگاه و صفرنواده.)1397 ،
 .3برنامه درسی مغفول در برنامه درسی تجربهشده
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در این سطح از برنامه ،ممکن است مباحثی با وجود حضور در برنامه درسی رسمی و برنامه درسی اجراشده ،بییهدلیییل
روش تدریس نامناسب یا عدم رعایت پیشنیازهای تزم توسط فراگیییران ،در مرحلییه آخییر بییه صییور برنامییهدرسییی
تجربهشده در نیاید و بهعنوان مولفه مغفول این حوزه محسوب شود (فتحی واجارگاه و صفرنواده.)1397 ،
سئوال  -4مولفهها و حوزههای یادگیری مغفول برنامهدرسی دوره ابتدایی کدامند؟ و کدامیک در اولویتت
هستند؟
براساس یافتههای پژوهشی که از طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته با اساتید و متخصصان برنامه درسییی بیهدسییت
آمد ،مولفهها و حوزههای یادگیری که در برنامه درسی رسمی از آنها غفلت شده است و یا از حوزه برنامهدرسی کنییار
گذاشتهاند ،شامل موارد ذیل بود:
تعداد اعضاء

تعداد آراء

ردیف

10

8

2

آموزش مهار های زندگی

10

8

3

آموزش تربیت شهروندی

10

7

4

آموزش تربیتجنسی

10

6

5

آموزش چندفرهنگی

10

5

6

آموزش بهداشت و تربیتبدنی

10

5

7

آموزش سواد رایانهای

10

4

8

آموزش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی

10

4

9

آموزش موسیقی

10

4

10

آموزش فناوری اطالعا و ارتباطا

10

4

11

آموزش هنر

10

3

12

آموزش اقتصاد

10

3

13

آموزش دموکراسی

10

3

14

آموزش حقوق بشر

10

3

1

اولویت بندی مولفه های مغفول
آموزش زیست محیطی
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آموزش عشق

10

12

2

« جدول شماره  ،2مولفهها و حوزههای مغفول دوره ابتدایی از نظر متخصصان برنامه درسی و اولویتبندی آنها»

 .3نتیجه گیری
امروزه توجه همگان بیش از گذشته به نظام های رسمی تعلیم و تربیت معطوف شده است تا به کمک ایجاد تحول در
این زیرمجموعه ،نظامهای اجتماعی و افزایش کارآیی وکفایت آنها ،جوامع بشری قادر شییوند بییهگونییهای سییازنده بییا
چالشهایی که پیشرو دارند مواجه شوند .بشر امروزی برای رویارویی موثر با چالشهییای علمییی ،صیینعتی ،فرهنگییی،
اقتصادی ،اجتماعی و اخالقی ،بستری مناسبتر و موجهتر از نظام تعلیم و تربیت شناسایی نکرده و بدینسبب ،تحییول
در نظامهای آموزشی بهعنوان پیشنیاز نیل به اهداف توسعه پایدار ارزیابی شده است .مراکز آمییوزش ابتییدایی امییروزه
مهمترین منبع آموزشی محسوب میشوند و یکی از مهمترین عناصر آنها ،برنامههای درسی است .بنابراین برنامههای
درسی بایستی مطابق با نیازها و تحوت جامعه بشری تغییر کند تا از طریق آنها مهار ها و دانییشهییای تزم بییرای
ایفاینقش در دنیای پیچیده امروزه را برای دانشآموزان فراهم سازد .بنابراین در رشته برنامه درسییی بییه عنییوان یییک
رشته علمی جوان و نوپا ،و مخصوصاً برنامه درسی مدارس ابتدایی ،لزوم توجه به همهی ابعاد آن ضروری تلقییی مییی-
شود .اما شواهدی دال بر غفلت از این امر وجود دارد .برهمین اساس در پژوهش حاضر ،تالش شد ابعاد برنامه درسییی
مغفول دوره ابتدایی شناسایی گردد تا دانشآموزان از مولفهها و محتوایی که برای جامعه امییروزی آنهییا مفییید اسییت
محروم نمانند و با یادگیری مولفههای مغفول خود را برای آینده و شهروندی مفید و مسئول آماده سازند.
نتایج پژوهش حاضر ،نشان داد که در برنامههای درسی دوره ابتدایی ،محتییوا و موضییوعاتی عمییداً یییا سییهواً مییورد
غفلت واقع شده است و جایی در برنامه درسی دوره ابتدایی ندارند که بییه طییور حییتم در فراینیید آمییوزش و یییادگیری
تلثیرگذار خواهد بود .بدون شک آنچه که در قدم اول میتواند جامعه را به سمت و سوی تحقق اهداف پیش ببرد بها
دادن به جایگاه تعلیم و تربیت و نظام آموزشی در جامعه است .با توجه به این که متخصصان تعلیم و تربیت در جهت
تدوین مبانی نظری سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی همت گماشتهاند و از سییند برنامییهدرسییی
ملی بهعنوان یکی از عناصر اصلی نظام آموزشی استفاده کردهاند .اما در این تالش با مشکالتی مواجه بودهاند .بنابراین
تا زمانی که به همه ابعاد و حوزههای برنامه درسی توجه نشود و برخی حوزهها و ابعاد مورد غفلت واقع شییوند ،برنامییه
درسی و به تبع آن تعلیم و تربیت دچار خلل و نقصان میشود و در رسیدن به هدف واقعی و آرمانی که همان توسییعه
همه جانبه کشور است ،باز میماند .پس توجه به موضوعا مغفول در قلمییرو برنامییه درسییی دوره ابتییدایی میییتوانیید
موجبا غنی شدن این رشته علمی را فراهم نماید و این امر نباید از نظر متخصصییان و پییژوهشگییران دور بمانیید .بییا
توجه به مسایل ذکر شده و تولید و تدوین اسناد مهمی نظیر برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین تعلیییم و تربیییت
که خود بهعنوان گامهای اولیه ،اما اساسی و بنیادی در جهت رسیدن به اهداف چشم انداز ایران  1404محسوب می-
شود ،انتظار میرود که مسئوتن و دستاندرکاران با برگزاری سمینارها ،همایشها و ...با محوریت موضییوعا مغفییول
دوره ابتدایی گامی در جهت بهبود و ترسیم حوزههای مغفول دوره ابتدایی و بهدنبییال آن بهبییود نظییام و تربیییت و در
سطح باتتر توسعه کشور بردارند .زیرا برای تغییر برنامهدرسی مغفول دوره ابتدایی از حاشیه به هسته اصییلی تعلیییم و
تربیت ،باید تالشهای بسیاری انجام شود تا بتوان از مزایا و پیامدهای آن در نظامهای آموزشی بهرهمند شد ،بییهگونییه
ای که میتواند دانشآموزان را برای زندگی در جامعه امروز آماده کند .بییدینترتیییب در نظرگییرفتن و تییدوین برنامییه
درسی که مناسب با ویژگیهای زندگی امروز دانشآموزان باشد و آنها را در تجربیا یادگیری یاری رساند ،اهمیتییی
بهسزا دارد .از اینرو ،شناسایی ابعاد برنامه درسی مغفول دوره ابتدایی میتواند آنچه را که از دستورکار نظام آموزشی
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برحسب گرفتار آمدن به دام سنت و عاد  ،حذف شده است ،بازگرداند و به برنامییه درسییی دوره ابتییدایی جییانی تییازه
بخشد.
بهطورکلی پژوهش حاضر ،با پژوهشهای که توسط ابراهیمی و مهرام( ،)1396سجادیه و مدنیفییر( ،)1396فتحییی
واجارگاه و صفرنواده( ،)1397یعقوبی( ،)1397طهماسبزاده( ،)1397انجام شده است ،ناهمسو میباشد و با پییژوهش-
های صفاییموحیید( ،)1395صییادقی( ،)1396هییمراسییتا و مییوازی میییباشیید و بییا پییژوهش هییای فتحییی واجارگییاه و
صفرنواده( ،)1397صادقی و حسنزاده( ،)1396مهرمحمدی و لرکیان( ،)1395حسینینییژاد( ،)1389نیکنییام(،)1389
نوریان( ،)1392پاینار( ،)2018فیلیپس( )2015و گالثورن( )2014همسو می باشد.
بنابراین با توجه به پژوهشهای اندکی که در این حوزهها انجام گرفته است و ناشناخته بودن برنامه درسی مغفول
در بین پژوهشگران و متخصصان امر ،پیشنهاد میشود ،با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،و تاثیرا مخربی که مولفه-
های مغفول میتواند بر روی دانشآموزان و یادگیری آنان بر جای گذارد ،پژوهشهای دیگری در زمینه برنامه درسییی
و مولفههای مغفول مختلف صور گیرد.
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