
 درسی نالبرنامه 
Null Curriculum 

 
 و بسط مفهومی نواندیشی

 

 
 مؤلفان

 
 )استاد دانشگاه شیراز( دکتر رحمت اله مرزوقی

 )استادیار دانشگاه پیام نور( دکتر پریسا زارع 

 )دانشیار دانشگاه شیراز( جهانی جعفردکتر 

 )دانشیار دانشگاه شیراز( محمدی مهدیدکتر  

 
 
 

 
 انتشارات آوای نور

 1398 -تهران



عنوان و نام 

 پديدآور

برنامه درسی نال: نواندیشی و بسط مفهومی/مولفان  :

 اله مرزوقی...]و دیگران[. رحمت
 .۱۳۹۸  تهران : آوای نور،  : مشخصات نشر 

مشخصات  
 ظاهری

 ص. ۲۰۰  :

 ۹7۸-6۰۰-۳۰۹-544-۱ : شابک 

وضعیت فهرست  

 نویسی

 فیپا :

اله مرزوقی، پریسا زارع، جعفر جهانی، مهدی  مولفان رحمت : يادداشت 
 محمدی.

 .۱۸۹ -۱7۹کتابنامه: ص.  : یادداشت 
 پژوهی نمونه --ایران  --های درسی  برنامه : موضوع 

 Education -- Curricula -- Iran -- Case studies : موضوع 
   - ۱۳۴۴ هللا،  مرزوقی، رحمت : شناسه افزوده 

 Marzooghi, Rahmatallah : شناسه افزوده 
 LB۲۸۰۶/۱۵  : رده بندی کنگره 

 ۳7۵/۰۰۱  : رده بندی دیویی 

شماره  
کتابشناسی 

 ملی

: ۵۹۴۱۹۳۵  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 فروردين، خیابان شهید وحید نظري،12تهران، میدان انقالب، خیابان
 66480882/ دورنگار:  66967355و  6تلفن:  ، طبقه دوم99پالك

 Null Curriculum برنامه درسی نال

 مفهومی بسط و نواندیشی

 مهددی  دکتر-جهانی جعفر ردکت -زارع پریسا دکتر -مرزوقی اله رحمت : دکترمؤلفان

 محمدی

 ناشر: انتشارات آوای نور

 صفحه آرا: فاطمه حامدی

 1398چاپ: اول 

 نسخه 500شمارگان: 

 978-600-309-544-1شابك:

 تومان 36000قيمت                                      کليه حقوق برای ناشر محفوظ است.

 



4  برنامه درسی نال 



  5فصل اول: مفهوم شناسی انواع... 

 مطالب فهرست
 

 7 ...................................................................................................... شگفتاريپ

 9 ............................................................. یدرس برنامه انواع یشناس مفهوم   :اول فصل

 32 ............................................................................... نال یدرس برنامه: دوم فصل

 32 .....................................................................................    نال   ی   درس        برنامه       مفهوم  - 2- 1

 41 ..........................................................................    نال   ی   درس        برنامه   ی ر ی گ     شکل     علل  - 2- 2

 45 ....................................................................... نال یدرس برنامه لیتحل یکردهایرو -3-2

 46 ....................................................................................... نال یدرس برنامه انواع -4-2

 52 ....................................................................................... نال یدرس برنامه ابعاد -5-2

 54 ..................................................................................... نال یدرس برنامه سطوح -6-2

 56 ...............................................................................    نال   ی   درس        برنامه   ی        کارکردها  - 2- 7

 57 ........................................................................    نال   ی   درس        برنامه   ی   قات ی   تحق    نه ی ش ی پ  - 2- 8

 67 ................................................. ییابتدا دوره در نال یدرس برنامه مطالعه سوم: فصل

 71 .....................................................................نال یدرس برنامه یلیتحل جامع یالگو -1-3

 83 ................................................................................... های کمی مطالعه برنامه درسی نال تحلیل یافته -1-1-3

 138 ................................................... نال یدرس برنامه مطالعه یفیک یها افتهی لیتحل -2-1-3

 163 .................................................................. ریيگ جهينت و یبند جمع:چهارم فصل

 183 .........................................................................................................      منابع

 185 ........................................................................................................ یفارس -الف

 189 ........................................................................................................ یسیانگل -ب



6  برنامه درسی نال 
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 یشگفتارپ
 

نهایت شاکریم که این توفیق را به ما ارزانی داشدت تدا بتدوانیم بده      خداوند متعال را بی
موضدوعات بددیع و مهدم تخ  دی رشدته      عنوان یك رسالت علمی و آکادمیدك  یکدی از   

مطالعات برنامه درسی یعنی مفهوم برنامه درسی نال را مورد تحقیق و تدقیق موشکافانه و 
 اثر علمی که برگرفتده از قرار دهیم. لذا از این بابت مفتخریم که مفهوم فوق در این محققانه 

را تدا    ه شدیراز اسدت  در دانشگا رساله دکترای تخ  ی در رشته مطالعات برنامه درسی یك
 را درای از مفهوم برنامه درسدی ندال    دهو زوایای گستر  نقد و بسط قرار داده دحد امکان مور

و در اختیار مدرسان  محققدان و جامعده علمدی قدرار     تبیین نموده   یك الگوی جامع و بدیع
 دهیم.  

       تدوان         نمدی    را                         باید گفت که مفهوم مذکور  Null                               در خ وص معادل فارسی ترجمه واژه 
                  هدا مطدرح شدده                              چنان که در برخی از ترجمه    آن  «    صفر »   یا   «    پوچ »      همچون       هایی          در معادل

        را بده    «       بدودن       ارزش      بدی  »                                                            است  به کار برد. چرا که هر دو مفهوم پوچ یا صفر نوعی تدداعی  
       از سوی   .     باشد   «          اشتراک فعل »            الطه از نوع          ج نوعی مغ   ّ مروّ       تواند            سازد که می                 ذهن متبادر می

        مندابع                            چندان کده در برخدی از       آن      ود        به کار ر    نیز    «     محذوف »          به مفهوم      ً صرفاً         اگر نال       دیگر 
               چرا که گاهی یك       گیرد.     می                کنه و وجه صورت       مغالطه      نوعی       دارد                       داخلی و خارجی کاربرد 

     «     الدف  »        پدیدده              ً       شدود کده مد  ً         مدی          ای بیان                  ارد  اما به گونه           های زیادی د               پدیده پیچیدگی
   Null Curriculum    واژه             گدردد کده              پیشنهاد می                نیست. بنابراین  «  ب »             چیزی جز صفت

                                      به کار گرفته شود  تدا از هدر گونده                   در منابع علمی                                همان صورت یعنی برنامه درسی نال   به 
   در       تدر                               این موضوع بده نحدو مبسدو       .                                             سوء برداشت و بروز مغالطات گوناگون اجتناب گردد

      گیرد.                                   ف ل دوم این کتاب مورد بحث قرار می
وهش و ژمان پدددر سدداز درسددیاران  اسدداتید  مؤلفددان کتدد  از کلیدده همکدد اتمددهدر خ
   معلمددان هددای آمددوزش دوره ابتدددایی   سددرگروهوزش و پددرورشریددزی وزارت آمدد برنامدده

و  کمدال تشدکر   ؛آموزانی که ما را در انجام این پدژوهش یداری نمودندد    دانشجویان و دانش
 آوریم. می قدردانی به عمل

 التوفيق و من ا...

 رزوقیدکتر رحمت اله م
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