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 اثر؟ يب ايپوچ: مغفول  يبرنامه درس
  

  *يماني كوين يي،اله رضا بيحب
  

 

  چكيده
در سطح جهان  ياندك يها پژوهش ينوع برنامه درس نيپوچ است. در ارتباط با ا يبرنامه درس ،ياز انواع برنامه درس يكيمقدمه: 

بر مفهوم برنامه  يمطالعه، مرور ني. هدف از ااست مفهوم نيوهشگران به اژپ يتوجه بي امر نشان از نيصورت گرفته است و ا
  مختلف است. يها گاهديپوچ از د يدرس

 ديبا كمك كل Magiranو  SID ،Iranmedex ،Irandocشامل  يي اطالعاتي فارسها گاهپاي يمطالعه مرور نيدر اها:  روش
 نيو همچن يخنث ياثر، برنامه درس بي يمغفول، برنامه درس يحذف شده، برنامه درس يپوچ، برنامه درس يبرنامه درس يها واژه
 Nullيها واژه ديبا كل Google scholarموتور جستجو  و Ericو  Pubmed centralشامل  نيالت ياطالعات يها گاهيپا

curriculum،Neglected curriculum  ،omitted curriculum .مورد جستجو قرار گرفت  
 18 آنها، پوچ در ارتباط بودند. پس از مطالعه يبا برنامه درس يآمد كه به نحو به دست كتاب15مقاله و 70جستجو  نيدر انتايج: 

و مختصصان  يدرس ريزي برنامهمتخصصان  دگاهيدو د مورد استفاده قرار گرفت. بودتر  كينزد طالعهمقاله و كتاب كه به هدف م
پوچ آن  يبرنامه درس ،يريزي درس بر اساس نظرات متخصصان برنامه شد. ييپوچ شناسا يدر مورد برنامه درس يآموزش پزشك

 يبرنامه درس ،پوچ يبرنامه درس ،يبر اساس نظرات متخصصان آموزش پزشك يولاست است كه مورد غفلت واقع شده  يزيچ
  .است اثر يب

 يو متخصصان آموزش پزشك يدرس ريزي برنامه تخصصانم دگاهيپوچ از د يمتفاوت برنامه درس فيبا توجه به تعرگيري:  نتيجه
نظرات مشخص  نياز ا يكي يخود را بر مبنا فيمفهوم دارند در ابتدا تعر نياز ا يكه قصد استفاده كاربرد يگردد، كسان مي شنهاديپ

  نشوند. يكنند تا در ادامه كار دچار سردرگم
  

  يخنث ياثر، برنامه درس بي يمغفول، برنامه درس يحذف شده، برنامه درس يپوچ، برنامه درس يبرنامه درسهاي كليدي:  واژه
  570تا  561 ):60(17؛ 1396آموزش در علوم پزشكي/ مجله ايراني 

  
مقدمه  

اغلب  م،يكن فيرا تعر يزيچ ميدار يكه سع يهنگام
 يبه نحو ميكن انيآن را ب عتيطب ايمعنا  ميكن مي تالش

 فيرا محدود كرده، كاربرد تعر سؤالمفهوم  ميكه بتوان
است كه اي  درسي واژهي  ه). برنام1(ميرا مشخص كن

                                                 
 قاتيمركز تحق ،ي)، گروه آموزش پزشكاري(دانشنيكو يماني  دكترنويسنده مسؤول:  *

. رانياصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يآموزش پزشك
yamani@edc.mui.ac.ir  

 يدانشگاه علوم پزشك ،سلولي مولكولي قاتيمركز تحق ،استاديار ،يياله رضا بيحبدكتر 
  )rezaie.habib@edc.mui.ac.ir( .راني، اياسوج، ياسوج

  8/12/96 تاريخ پذيرش: ،12/3/96، تاريخ اصالحيه: 20/1/96 مقاله: تاريخ دريافت

). همه 2خورد( مي در متون آموزش عالي به چشم
 يواژه برنامه درس فيتعربا  يبرنامه درس يها كتاب
است كه چرا  نيآنچه مهم است ا يول .شود مي آغاز

پردازان  هيكرد. آنچه نظر فيرا تعر يبرنامه درس ديبا
در ذهن  يبرنامه درس فيدر هنگام تعر يبرنامه درس

 نيمفهوم است. ا نيا عتيدارند، مشخص كردن طب
واژه كه  نيمتفاوت از ا يمعان راياست ز يتالش ضرور

دوم  ليارائه شده است. دل ،ندهست گريكديمتضاد  يهگا
 نيا يواژه برنامه درساين به  دنيصراحت بخش يبرا

 كياز  يابيكاربرد و ارزش ه،يتوج ،يريز است كه، طرح
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به  يبه درك و فهم برنامه درس نيمع يبرنامه درس
 ي). واژه برنامه درس1دارد( يبستگ ،كار گرفته شده

)curriculumنيالت شهي) از ر Race course  و به
است كه  يفاصله و مقدار راه ايمسابقه و  دانيم يمعنا

). 3(ابنديكنند تا به هدف مورد نظر دست  يط ديافراد با
 ،يمفهوم برنامه درس يلغو يرغم روشن بودن معن يعل

) و Sylor( لوريواژه متفاوت است. س نياز ا ها برداشت
 يبرا يرا طرح ي) برنامه درسAlexander( الكساندر

افراد  يبرا يريادگي يها از فرصتاي  مجموعه اركتد
برداشت از  نياآنان . به نظر ندينما مي قلمداد ميتحت تعل

با  تياهداف و غا ينيب شيمتضمن پ يبرنامه درس
 يمسائل زيو ن يريادگي يها و فرصت اتيتدارك تجرب

 ). طبق نظر تابا3از برنامه است( يابيارزش رينظ
)Tabaي به نحوه زياز هر چ شيب يآموزش ه) برنام 

 يجامعه به صورت افراد كينسل جوان سازي  آماده
شود. طبق نظر  مي يآن جامعه تلق يبرا ديسازنده و مف

 كيعبارت است از  ي) برنامه درسEisner( زنريآ
شده كه به قصد تحقق  يطراح يآموزش عيسلسله وقا

 ينيب شيآموز پ چند دانش اي كي يبرا يآموزش جينتا
از  ،گريد فيو تعار فيتعار ني). طبق ا4شده است(
و به  ها به عنوان محتوا، به عنوان تجربه يبرنامه درس

 يبرا ريزي برنامهنقشه حوزه  ايطرح  كيعنوان 
قابل انكار  يانواع برنامه درس يو معرف ييشناسا

به انواع مختلف  يمتفاوت يها متفكران نام ني. استين
 كي ياز مواقع برا يدر بعض واند  داده يبرنامه درس

متفاوت استفاده شده  نياز عناو ينوع برنامه درس
 ياز انواع برنامه درس يمختلف يها بندي ). دسته5است(

كه  ها بندي از دسته يشده است؛ به عنوان نمونه، تعداد
 جدولان مختلف ارائه شده است در نظر صاحبتوسط 

 1 جدولكه در  طور همان). 9تا6و3آمده است( كي

برنامه  ،ياز انواع برنامه درس يكيشود  مي مشاهده
) و Posner( پوزنر بندي پوچ است كه در دسته يدرس

در  ينوع برنامه درس نيخورد. هم مي به چشم زنريآ
ان از نظر صاحب ريارائه شده توسط سا يها بندي دسته

 ي) با عنوان برنامه درسGlatthorn( ورنجمله گالت
واجارگاه با عنوان  يكنار گذاشته شده و كوروش فتح

  خورد.  مي غفلت شده به چشم يبرنامه درس
است اي  رشته نيب يها از رشته يكي يپزشك آموزش
از جمله  يتيمختلف علوم ترب يها از رشته يميكه مفاه
وام گرفته  يابيسنجش و ارزش ،يدرس ريزي برنامه
از  يان مختلفنظر صاحب زيرشته ن ني). در ا10است(
 يدرس ريزي برنامهدر مورد  )Harden( ردنها  جمله
در  زين دنرها ). 11اند( كرده ياريبس يپرداز هينظر

 را يكه انجام داده است انواع برنامه درس بندي دسته
)، declared curriculum( اعالن شده يبرنامه درس
)، taught curriculum( شده سيتدر يبرنامه درس
)، learned curriculum( شده ادگرفتهي يبرنامه درس
) و برنامه hidden curriculum( پنهان يبرنامه درس

  ).11) اعالم كرده است(null curriculum( پوچ يدرس
در سطح  يپوچ پژوهش اندك يارتباط با برنامه درس در

 يتوجه بي امر نشان از نيجهان صورت گرفته است و ا
 ييمفهوم و عدم آشنا نيپژوهشگران به ا

 نهيزم نيدر ا يآموزش انريز برنامهان و اندركار دست
كتب مختلف به صورت پراكنده  ). در مقاالت و12(است

پوچ پرداخته شده  يمفهوم برنامه درس يبه بررس
 يموضوع كه مفهوم برنامه درس ني). اما به ا3است(

مختلف چگونه است، پرداخته نشده  يها گاهديپوچ از د
بر مفهوم برنامه  يمطالعه، مرور نيهدف از ا است.
  مختلف است. يها گاهديپوچ از د يدرس
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  اننظر صاحب دگاهياز د يسطوح و انواع برنامه درس: 1جدول 
نام

  برنامه درسيانواع   نظر صاحب

  برنامه درسي تجربي- 4برنامه درسي آموزشي-3نهاديبرنامه درسي-2درسي اجتماعيبرنامه - 1 سو-گودلد
فرانسيس

  كالين
برنامه درسي - 5 برنامه درسي نهادي- 4 برنامه درسي رسمي-3برنامه درسي اجتماعي-2برنامه درسي آكادميك يا آرماني- 1

  برنامه درسي تجربي- 7 برنامه درسي اجرايي- 6 آموزشي
  برنامه درسي فوق برنامه- 5 برنامه درسي پوچ- 4 برنامه درسي پنهان-3برنامه درسي اجرايي يا عملياتي-2برنامه درسي رسمي- 1 پوزنر

 برنامه درسي زنده(برنامه درسي اجرايي)-2برنامه درسي خاموش- 1  روبرت زايس
برنامه درسي كنارگذاشته - 4 برنامه درسي پنهان يا قصد نشده-3درسي مكتوب يا قصد شدهبرنامه-2برنامه درسي توصيه شده- 1 گالتورن

برنامه درسي - 8 برنامه درسي تدريس شده- 7 برنامه درسي آزمون شده يا سنجش شده- 6 برنامه درسي حمايت شده- 5 شده
  يادگرفته شده

  برنامه درسي تجربه شده-3برنامه درسي اجرايي يا عرضه شده-2برنامه درسي صريح- 1 نلسون
  برنامه درسي تجربه شده-3برنامه درسي در عمل-2برنامه درسي روي كاغذ- 1 كولز
  برنامه درسي پوچ يا عقيم-3برنامه درسي پنهان يا ضمني-2برنامه درسي صريح يا رسمي- 1 آيزنر
- 6 برنامه درسي پنهان- 5 برنامه درسي آشكار- 4 مخفيبرنامه درسي-3برنامه درسي غيررسمي-2برنامه درسي پراگماتيك- 1 نيوالو

  برنامه درسي نهفته- 7 برنامه درسي اجتماعي
  برنامه درسي يادگرفته شده- 4 برنامه درسي سنجش شده-3برنامه درسي قصدشده-2(اجراشده)برنامه درسي مصوب- 1 پورتر

- 5 برنامه درسي گزارش شده- 4 برنامه درسي آزمون شده-3تدريس شدهبرنامه درسي-2برنامه درسي تجويز شده يا قصد شده- 1  كورش فتحي
  برنامه درسي يادگرفته شده- 8 برنامه درسي خارجي(بيروني)- 7 برنامه درسي غفلت شده- 6 برنامه درسي پنهان

  
  ها روش

 ني. در اديانجام گرد 1394اول سال  مهيمطالعه در ن نيا
، SIDشامل  يي اطالعاتي فارسها گاهمطالعه پاي

Iranmedex ،Irandoc  وMagiran ديبا كمك كل 
حذف  يپوچ، برنامه درس يشامل برنامه درس ييها واژه

اثر، برنامه  بي يمغفول، برنامه درس يشده، برنامه درس
شامل  نيالت ياطالعات يها گاهيپا نيو همچن يخنث يدرس

Pubmed central  وEric موتور جستجو  وGoogle 

scholar يها واژه ديبا كلNull curriculum،Neglected 

curriculum  ،omitted curriculum  مورد جستجو
 اريشد. مع يقرار گرفت. تعدادي كتاب مرتبط نيز بررس

مطلب مورد نظر،  شارانت يورود به مطالعه، بازه زمان
زبان مطلب مورد نظر و تناسب با هدف مطالعه بود. 

 يوارد مطالعه شدند كه در بازه زمان ييها كتاب ايمقاالت 
منتشر شده و  يسيانگل اي يبه زبان فارس 2015تا  1980

كه در  يپوچ پرداخته بودند. مقاالت يبه مفهوم برنامه درس
در  به دليلود ب web of scienceمثل  گريد يها گاهيپا

وارد  رانيكشور ا يدسترس نبودن اصل مقاالت برا

 ايبودن مقاله  يخروج از مطالعه تكرار اريمطالعه نشد. مع
در نظر گرفته شده و  يكتاب مورد نظر، محدوده زمان

تا  1980 يكه در بازه زمان يزبان مقاالت بود. مقاالت
آنها  زبانكه  ياز مطالعه خارج شدند. مقاالت ،نبودند 2015
عدم تسلط محققان به آن  لينبود به دل يسيانگل اي يفارس
انجام شده  ياز مطالعه خارج شدند. در جستجو ها زبان

با برنامه  يكه به نحو ديگرد افتيكتاب  15مقاله و  70
 يپوچ در ارتباط بودند. پس از حذف موارد تكرار يدرس

مورد  دبودنتر  كيمقاله و كتاب كه به هدف مطالعه نزد 18
پوچ پرداخته  ي(به مفهوم برنامه درس استفاده قرار گرفت

 مورد 2ورود به مطالعه بودند).  يارهايمع يبودند و دارا
كتاب  مورد 3 ،يسيمقاالت انگل مورد 6 ،يمقاالت فارس

  بود.  يكتاب فارس زين مورد 7و  يسيانگل
  

  نتايج
متخصصان  دگاهيدو د ، ها كتابپس از مطالعه مقاالت و 

برنامه  نهيدر زم يو آموزش پزشك يدرس ريزي برنامه
  قرار گرفت. يمورد بررس پوچ يدرس
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در  يدرس ريزي برنامهمتخصصان  دگاهياول: د دسته

  پوچ يبرنامه درس نهيزم
پوچ توسط متخصصان  ياز برنامه درس يمفهوم فيتعر

 نيدو آمده است. در ا جدولدر  يدرس ريزي برنامه

 يعنوان فارس ،يمفهوم برنامه درس نيا نيجدول نام الت
 نيا يليتكم حاتيو توض فيتعر ،يمفهوم برنامه درس نيا

قرار  يدرس ريزي برنامهان نظر صاحب دگاهيمفهوم از د
  ).13و8و7و6و3(داده شده است

  
  پوچ ياز برنامه درس يدرس ريزي برنامهمتخصصان  فيتعر: 2 جدول

  موردنظر برنامه درسيتعريف ازسطح   تر بيشتوضيحات 
نام فارسي

برنامه 
  درسي

نام انگليسي 
  نام فرد  برنامه درسي

چرا موضوعاتي نظير حقوق، 
ي والديني ها آموزش رانندگي، نقش
 شود و نمي و مانند آن تدريس

تواند در كنار دروس اصلي  نمي
اجتماعي، چون زبان، مطالعات 

رياضيات و علوم در مدارس مدنظر 
 ).7و3( قرار گيرد

برنامه درسي پوچ كه از آن تحت عنوان برنامه درسي خنثي يا 
شود، شامل آن دسته از موضوعاتي است كه  مي عقيم نيز ياد

را در اين خصوص اي  تدريس نشده است و نيز هر نوع مالحظه
 است را در بر كه چرا اين موضوعات مورد غفلت قرار گرفته

 ).7و  3گيرد( مي

 پوزنر Null پوچ

عبارت از آن چه در برنامه درسي كنارگذاشته شده است، خواه  
عمداً خواه سهواً. به هر حال دانش آموزان ممكن است از فرصت 
براي مطالعه برخي عناوين مهم محروم شوند. زيرا اين عناوين 

  ). 8و  3عمالً در برنامه مصوب وجودندارند و غايب هستند(

كنار
گذاشته 

شده(حذف 
 شده)

Excluded گالتورن 

در برنامه درسي علوم اجتماعي 
محتواي مغفول مانده، مسائل 
سانسورشده و عقايد و نظرات 

تواند به اندازه  مي مسكوت مانده كه
محتواي گزينش و تأييدشده در 

 ها تربيت سياسي و اجتماعي بچه
 ).3داراي نقش و اهميت باشند(

برنامه درسي مغفول يا مفقود عبارت است از آن چه تعمداً يا 
ناآگاهانه در درس از قلم افتاده است. برنامه درسي مغفول نه تنها 
شامل محتوايي كه در برگيرنده رويكردهاي تحليلي (نظير 

اقتصادي كه معموالً از دروس مطالعات –رويكردهاي سياسي 
آموزشي (نظير اجتناب ي ها شوند) بلكه روش مي اجتماعي حذف

ي آموزشي مشاركتي و ها و روش ها از به كارگيري فعاليت
 ). 3(است دموكراتيك در كالس درس و مدرسه)

 Omitted or غفلت شده
neglected 

 فتحي

اهميت برنامه درسي پوچ به آن 
سبب است كه محروميت ناشي از 

فراگيران اثري  آن بر جريان رشد
رد. گذا مي تعيين كننده برجاي

ان درسي بايد به طور ريز برنامه
يي از اين ها مستمر خود را با پرسش

نچه آدست مواجه ببينند كه آيا 
حذف شده است اهميت و اولويت 

ي نسبت به آنچه ابقا شده است تر كم
و  ها دارد؟ آيا در برابر حذف شده

در برنامه درسي  ها بالتبع ابقا شده
دليل و توجيه كافي وجود دارد؟ آيا 
برنامه درسي با شرايط متحول 
فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي 

ها، مباحث و فرايندهاي حذف شده از برنامه مجموعه موضوع
مفهوم  ).1شدند( مي درسي كه نبايد به سرنوشت حذف دچار

است به توجه دقيق و عميق به برنامه درسي پوچ دعوت آشكاري 
مواد و موضوعهاي درسي يا فرايندهاي ذهني كه در سايه 

درسي از دستور كار نظام  ريزي برنامهگزينش و تصميم 
ي مرتبط ها آموزشي حذف شده و لذا فراگيران از آموختن تجربه

). مفهومي است كه هدف آن جلب توجه 1مانند( مي با آنها محروم
ي درسي به تأمل و ها صميم گيرندگان برنامهان و تاندركار دست

آنچه از دستور كار نظام آموزشي و از حوزه ي  انديشه، درباره
). دو نوع برنامه 1شوند ( مي برنامه درسي صريح(رسمي) حذف

درسي پوچ وجود دارد. برنامه درسي پوچ آشكار و برنامه 
درسي پوچ پنهان. برنامه درسي پوچ آشكار به حذف برخي 

عها، مباحث يا فرايندهاي ذهني از برنامه درسي رسمي موضو
شود و تنها يك بعد از برنامه درسي پوچ است. حذف در  مي گفته

 مهرمحمدي  پوچ
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در  يمتخصصان آموزش پزشك دگاهيدسته دوم: د

  پوچ يبرنامه درس نهيزم
پوچ توسط متخصصان  ياز برنامه درس يمفهوم فيتعر

جدول نيسه آمده است. در ا جدولدر  يآموزش پزشك

 نيا يعنوان فارس ،يمفهوم برنامه درس نيا نينام الت
 نيا يليتكم حاتيو توض فيو تعر يمفهوم برنامه درس

قرار  يدرس ريزي برنامهان نظر صاحب دگاهيمفهوم از د
  ).16ات14داده شده است(

  
  پوج ياز برنامه درس يمتخصصان آموزش پزشك فيتعر: 3 جدول

  موردنظر برنامه درسيتعريف ازسطح   تر بيشتوضيحات 

نام
فارسي 
برنامه 
  درسي

نام انگليسي 
  نام فرد  برنامه درسي

برنامه درسي رشته پزشكي بدين 
منظور تدوين نشده است كه 

ي پرستار ها پزشكاني با مهارت
تربيت كند همچنين برنامه آموزش 
پرستاري بدين منظور تدوين نشده 
است كه جراح تربيت كند. ما بايد به 

ه به طور قطع مؤسسبرنامه درسي پوچ شامل مواردي است كه
 قصد ندارد تدريس كند.

  )Hardenهاردن( Null پوچ

افتد.  مي ابعاد ديگر يا به اشكال ديگر نيز در برنامه درسي اتفاق  .. سازگار است..و
برنامه درسي پوچ عالوه بر بعد آشكار، ابعاد پوشيده پنهاني نيز 

شود. دو شكل از  مي پوچ پنهان گفتهدارد كه به آن برنامه درسي 
برنامه درسي پوچ وجود دارد. در شكل اول آن برخي مباحث و 

ها يا فرايندهاي پيش بيني شده در برنامه درسي صريح موضوع
ي ويژه در يك آموزشگاه، منطقه يا ها موقعيتبه دليل شرايط و 

نابهنگام بودن و پاسخگو نبودن برنامه  شود. مي كشور حذف
در يك زمينه يا موضوع خاص درسي نسبت به شرايط  درسي

متحول اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، تاريخي و علمي اجتماعي 
  شكل ديگري از برنامه درسي پوچ پنهان است.

تفكر درباره همه آن چيزهايي كه ما 
دهيم مانند چگونه  نمي درس

تناقضات را حل كنيم، چگونه 
كنيم، چگونه با احساسات را بيان 

پول برخورد كنيم، چگونه با مرگ 
 ...برخورد كنيم و

ارزشها و محتواي حذف شده براي 
مثال برنامه مدارس عمومي به طور 
كلي از موضوعاتي مانند برخورد با 
 مرگ، مسئله جنسيت و روح دوري

كند مدارس همچنين ممكن است  مي
ناديده بگيرند تفكر غير كالمي و غير 

 تحت الفظي

 تدريس كه وتجاربي برنامه درسي پوچ شامل موضوعات
  ).6ي حذف شده است(ها محتوا) و ارزششوند( نمي

  

 آيزنر Null پوچ

 محتواي حذف شده از برنامه درسي: چيزهايي كه تدريس 
  ).13شود( نمي

 Null )رابرتزroberts( 
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ي درسي را ها طور مرتب برنامه
اطالعات تاريخ براي حقايق يا 

گذشته؛ براي پروسيجرهاي از مد 
ي از مد افتاده، ها افتاده، نگرش

ي اداره كردن وضعيت از مد ها راه
 ).15افتاده پايش كنيم(

برنامه اثر را  بي برنامه درسي
 نيز sabretoothed درسي

گويند. اين اصطالح از داستان  مي
غارنشياني گرفته شده كه مدتها پس 

ي ها از انقراض نوعي ببر با دندان
، همچنان sabretoothedتيز به نام 

 به آموزش نحوه شكار كردن آن
  ).14پرداختند( مي

است كه سيستم آموزشي بر عدم آموزش برنامه درسينوعي
دارد. يعني فراگيران نبايد يك سري از مطالب را آموزش  تأكيدآن 

آموزشي از نظر  برنامه درسيببينند و براي اين منظور بايد 
و  14ي منقرض پايش گردد(ها وجود مطالب تاريخ گذشته و روش

16.( 

  بي اثر
Null 

متخصصان
 آموزش پزشكي

براي  ،اهداف و يا محتوي تدريس را
مشخص ساختن مواردي كه تاريخ 
انقضاي آنها به سر آمده بررسي 

  ).17كنيد(

گيرند در  مي آن چيزي است كه دانشجويان يادبرنامه درسي پوچ
ي نگرديده تأكيدآن  حاليكه تدريس يا ارائه نشده است و يا بر

  ).17است(

 Null هافرتي
)Hafferty(  

  
  بحث

پوچ  يبر مفهوم برنامه درس يمطالعه، مرور نيهدف از ا
 شمندانيموضوع كه اند نيمختلف است. ا يها گاهدياز د

و  فيتعار يبرخدر مورد  يحوزه مطالعات برنامه درس
). 18(ستين يديموضوع جد ،بحث و چالش دارند ميمفاه

 ريزي برنامهان نظر صاحبمقاله،  نيا جيبا توجه به نتا
 يمتفاوت فيتعر يان آموزش پزشكنظر صاحبو  يدرس

متفاوت  نيالت يها اند. واژه پوچ ارائه داده ياز برنامه درس
مفهوم به كار رفته  نيا يمتفاوت برا يفارس يو معان

 واژه، نيا يمتفاوت برا يلغو ياست. از جمله معان
مورد غفلت  ياثر، برنامه درس بي يتوان به برنامه درس مي

 يبرنامه درس م،يعق يول، برنامه درسمغف ايواقع شده 
كنار  يحذف شده و برنامه درس يبرنامه درس ،يخنث

ان نظر صاحب دگاهيگذاشته شده اشاره كرد. از د
است  يپوچ موضوعات يبرنامه درس ،يدرس ريزي برنامه

 يبرا ييراهكارها دينشده است و با سيكه تدر
 نيا دگاهيكرد. از د دايپ يبازگرداندن آنان به برنامه درس

 ياز موضوعات تر كمموضوعات  نيا تياهم خصصانمت
سه نوع برنامه  دگاهيد نيشود. طبق ا مي سيكه تدر ستين

پوچ قصد شده كه  يپوچ وجود دارد. برنامه درس يدرس
از محتوا را به خاطر  يمقدار ،ها استيس اي ها كتابان مؤلف

 كنند. مي وجامعه حذف انيدانشجو يازهايعدم تطابق با ن
 ياجرا شده آن است كه مدرسان مقدار پوچ يبرنامه درس

 قيو عال ازهايمناسب ناين كه  لياز محتوا را به دل
كنند.  مي حذف ستين يدوره آموزش نيا انيدانشجو

 يبه بعض ،انيپوچ تجربه شده كه دانشجو يبرنامه درس
 يازهاين اي يمواد با زندگ نيا ،كه ليدل نياز محتواها بد

 توجه نشان تر كم اي ندكن نمي آنها تطابق ندارد توجه
ممكن است  از برنامه ي). حذف مباحث ضرور19دهند( مي

و  فتدياتفاق ب يبرنامه درس نيدر هنگام تدو
ممكن است نتوانند  تيو ترب ميان امر تعلاندركار دست

 يآرمان يرا در قالب برنامه درس يرسم يبرنامه درس
كه  هدر آنچ يتأمل و بررس نيبنابرا ند،ينما نيو تدو هيته

به  ها از طرف وزارتخانه يريادگي يها ضرورتبه عنوان 
 يازهايبا ن ها ابالغ شده است و مطابقت آن ها گاهدانش
برنامه الزم  انيجامعه توسط مجر يازهايو ن رانيفراگ

تحت  يرسم ياست. در واقع مناسب بودن برنامه درس
موضوعات ارزشمند  نييتع يارهايبودن مع قيدق ريتأث
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مانند توجه  ياست و موارد انيآموزش به دانشجو يبرا
 ياز جمله موارد ها و نگرش ها به بهبود رفتارها، ارزش
). 20شود( نمي به آن يتوجه ياست كه در برنامه درس
مطابقت نداشتن موضوع  به دليلبرنامه پوچ، ممكن است 

ثر از احساسات متأ ايو  انريز برنامهبا فلسفه و اعتقادات 
 يعني ،باشد يبرنامه درس انيمجر يشخص التيو تما

 ميعق ميعمل نموده و مفاهاي  قهيآنها به طور سل
در  ديحال ممكن است اسات نيدر هم .)22و21ماند( مي
 ليبه دل يرسم ينمودن برنامه درس ياتيعمل

ضعف  ايمشكالت و موانع و  ،يزمان يها تيمحدود
امر ممكن است  نيدچار انحراف شده و ا ،ريزي برنامه
ي  برنامه ،دگاهيد نيبر طبق ا ني). بنابرا23(دنباش يعمد

 ريغ اي يبرنامه، تعمد نيتدو يپوچ احتمال دارد در ابتدا
 اي ديبه وجود آ ريزي برنامهتوسط متخصصان  يتعمد

 ي) تعمددي(اسات انيتوسط مجر نيممكن است پس از تدو
 نييتوجه شود كه تع دي. باديبه وجود آ يتعمد ريغ اي

 نييو تع نيست قابل انجام قيپوچ به طور دق يبرنامه درس
 نييبا تع نيو همچن يرسم يبرنامه درس آن با توجه به

 انيآموزش به دانشجو يآنچه كه ارزش قابل مالحظه برا
پوچ در  يبرنامه درس يي). شناسا3(رديگ مي دارد انجام
 در مرحله اجرا يول است سخت اريبس نيمرحله تدو

شده با برنامه اجرا شده  نيتدو امهبرن سهيتوان با مقا مي
  نمود. نييبرنامه را تع نيتجربه شده در كالس ا اي

برنامه  يمتخصصان آموزش پزشك دگاهياز د اما
ه قصد ندارد مؤسساست كه  يپوچ شامل موارد يدرس
 يبرنامه درس ديبا، دگاهيد نيكند و از منظر ا سيتدر

 يعني ،گذشته پاك گردد خيشود و از مطالب تار يبررس
 يشود در برنامه درس نمي را يزيهر چ دگاهيد نيطبق ا

با مهارت  يم كه پزشكانيخواه نمي ما  داد مثالً يجا
اطالعات و  ،قيحقا ديبا نيو همچن ميكن تربيتپرستار 
آنها به سر آمده از  يانقضا خيكه تار ييهافرايند

به حداقل رساندن  يها راهپاك شود.  يبرنامه درس
از  بازخوردگرفتن  دگاهيد نيپوچ طبق ا يبرنامه درس

 يها ناظران درباره ضعف ايهمكاران  ان،يدانشجو
 يتيريو مد يآكادم ،ينياز نظر بال يمالاحت

 نيا ييشناسا يآموزش پزشك دگاهي). از د15و14است(
 د،ياز اسات سؤال نيا دنيتوسط پرس ينوع برنامه درس

 يو كاركنان برنامه كه مشكالت كاربرد انيدانشجو
مطالب از مد افتاده كدام  اي ستيبرنامه از نظر آنها چ

توان با توجه به  مي نياست. همچن ريپذ امكان ،است
مقاالت  اي، مقاالت مجالت ها كنفرانس يها سخنراني

  كرد.  ييمطالب از مد افتاده را شناسا ،ها كتاب
 ريزي برنامه نيمتخصص يها گاهديد يينها بندي جمع
در مورد برنامه  يآموزش پزشك نيو متخصص يدرس
  شود. مي مشاهده كيپوچ را در شكل شماره  يدرس

  

  و متخصصين آموزش پزشكي در مورد برنامه درسي پوچ ريزي درسي هاي متخصصين برنامه بندي ديدگاه جمع: 1شكل 
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 ريمطالعه حاضر عدم استفاده از مقاالت سا تياز محدود
در  ليبه دل web of scienceمثل  ياطالعات يها گاهيپا

داده و محدود  گاهيپا نيدسترس نبودن اصل مقاالت ا
 ليبه دل يسيو انگل يبودن زبان مقاالت به زبان فارس

 گردد مي شنهاديبود. پ گريد يها تسلط نداشتن بر زبان
 ،يمختلف از جمله فارس يها كه به زبان نياز محقق يميت

تسلط  ييايتاليا ،يفرانسو ،يولياسپان ،يعرب ،يسيانگل
  .نديمطالعه حاضر را تكرار نما ،دارند

  
  گيري نتيجه
 ريزي برنامهمتخصصان  رسد بر اساس نظرات مي به نظر
است كه مورد غفلت  يزيپوچ آن چ يبرنامه درس يدرس

موضوع  نيان را به انظر صاحبو توجه است واقع شده 
شود  ييموارد شناسا نيكند كه الزم است ا مي مهم جلب

 ،پوچ يبرنامه درس يعني ؛وارد شود يو در برنامه درس

مغفول آنچه  يو برنامه درس تمغفول اس يبرنامه درس
بر اساس نظرات  يول ؛است ستيباشد و ن ديبا

برنامه  ،پوچ يبرنامه درس يمتخصصان آموزش پزشك
اثر آنچه هست و  بي ياثر است و برنامه درس يب يدرس
متفاوت از برنامه  فيبا توجه به تعر است. ،باشد دينبا

و  يدرس ريزي برنامهمتخصصان  دگاهيپوچ از د يدرس
كه  يگردد كسان مي شنهاديپ يآموزش پزشك خصصانمت

مفهوم را دارند در ابتدا  نياز ا يقصد استفاده كاربرد
نظرات مشخص كند  نياز ا يكي يخود را بر مبنا فيتعر

  نشوند. يتا در ادامه كار دچار سردرگم
  

  قدرداني
ي آنان در ها كتاببدين وسيله از محققيني كه مقاالت و 

  اين مقاله مورد استفاده قرار گرفت، قدرداني مي گردد.
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Null Curriculum: Neglected or ineffective 
 

Habibolah Rezaei1, Nikoo Yamani2 
 

Abstract 
 
Introduction: Null curriculum is one type of curriculum. In relation to this type of curriculum, little 
research has been carried out in the world indicating the neglect of this concept. The aim of this study was to 
review the concept of null curriculum from different viewpoints. 
Methods: In this review study, the databases of SID, Iranmedex, Irandoc, and Magiran, Pubmed central, 
Eric and Google scholar were reviewed using the keywords null curriculum, neglected curriculum, omitted 
curriculum, neutral curriculum and ineffective curriculum. 
Results: Search results yielded 70 articles and 15 books that were somehow related to null curriculum. After 
the reviews, 18 articles and books that were closer to the research goal were selected. Two perspectives of 
curriculum planning experts and medical education experts were identified on null curriculum. The former 
believe that null curriculum is the neglected curriculum while the latter state that null curriculum is the 
ineffective curriculum. 
Conclusion: Considering the different definitions of null curriculum from the viewpoints of curriculum 
planning experts and medical education experts, it is recommended that those who want to have a practical 
use of this concept should first ground their definition on one of these viewpoints in order to avoid confusion. 
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