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 چكيده
دۀ جمهوري در این پژوهش كوشش بر آن بوده است تا بررسي و تحليل نقادانۀ برنامۀ درسي ملي تدوین ش

هاي برگرفته از زیرنظام برنامه درسي در مباني نظري تحول بنيادین در نظام اسالمي ایران باتوجه به مالك

ها و ها، انحرافتعليم و تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسالمي ایران، به منظور شناخت تفاوت

ي جهت بازنگري و برطرف كردن هایهاي سند برنامه درسي ملي تدوین شده انجام پذیرد و توصيهكاستي

كيفي و از نوع استنتاج قياسي مبتني بر تحليل  شود. رویكرد پژوهش عمدتاًارائههاي آن ها و كاستيضعف

هاي انجام شده در مورد برنامه درسي ملي اسنادي در قالب پژوهش ارزشيابي است. بررسي، تحليل و مقایسه

لفه تشكيل هاي مورد نظر پژوهش در قالب شش مؤه مالكوري اسالمي ایران باتوجه بتدوین شده جمه

سي ملي، ها از برنامه درسازيها و مفهومبرداشت -8ها و دیگر عناصر اصلي برنامه درسي، هدف -5: دهندۀ

به توجه  -1هاي ساختاري و اجرایي، ویژگي -4ها، شرایط پذیرش، سازيالزاماتِ قبلي، زمينه -9

هاي برنامه درسي، به توجه به حوزه دیدگاه -6ورانه، و هاي نوآبر مدرسه و روند ریزي درسي مبتنيبرنامه

ها اختصار،یافتهبه .قصدِ مقایسه و ارزیابي برنامه درسي ملي تدوین شدۀ جمهوري اسالمي انجام گرفته است

هاي با ویژگي ترگرایانهدود زیادي آرماندر سند برنامه درسي ملي تدوین شده برداشتي تا ح دهدنشان مي

ت مذهبي شيعي، تمركزگرا در جهت تحقق حكوم) گسترده تجویزي با حضور قوي یك استيالي عقيدتي

دیده « اندازچشم» دهنده دیني، بخصوص در بخشعدل جهاني( و نظام آموزشي با تأكيد بر سازوكار نظم

هاي خطي و تجویزي، و دم و مدرسه، پرهيز از رویكرایجاد بستر مناسب براي پژوهشگري معل شود.مي
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برنامه درسي ملي سند  و بازآفریني فرهنگ مدرسه در سند برنامه درسي ملي چندان مورد توجه نيست

نده در تهيه برنامه درسي ریزي درسي، ایجاد رقابت سازنقش مستقلي براي مدرسه در برنامهتدوین شده 

سه و محيط آموزشي چندان مقتضيات مدر توجه به هاي آموزشي بار رونداي( یا نوآوري دتحصيلي)مدرسه

 شود.قائل نمي

سند برنامه درسي ملي، الگوي زيرنظام برنامه درسي، مباني نظري تحول  واژگان كليدي:

 بنيادين، برداشت از برنامه درسي ملي.

 مقدمه

هاي آغازین دهه هشتاد شمسي، اصالح نظام آموزش و پرورش ایران پس از در سال

هاي شصت و هفتاد كه صالحي نظام آموزش و پرورش در دهههاي اتحداقل دو بار حرك

هاي درسي شده بود و حتي دو ها و برنامهمنجر به تغييرات قابل توجهي در محتواي كتاب

دهه قبل در اثر یك مساعي بزرگ در آموزش و پرورش جمهوري اسالمي با همكاري 

 5961اسالمي ایران درسال حوزه و دانشگاه، كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري 

آغاز شد. پس از مدتي در اواخر دوران دولت اصالحات، تدوین  منتشر شده بود، مجدداً

سند ملي آموزش و پرورش در دستور كار قرار گرفت. سپس به دنبال آن، كار مطالعاتي 

د كه منجر به توليد اجرایي ش 5921تا  5929 تدوین سند ملي آموزش و پرورش از سال

اي در فصول مختلف به عنوان سند ملي آموزش و پرورش شد، اما به تصویب ع گستردهمناب

نهایي در شوراي عالي آموزش و پرورش و شوراي انقالب فرهنگي نرسيد. در كنار آن با 

با  تغيير وزیر آموزش و پرورش و تغييراتي كه در وزارت رخ داد كوشش دیگري و

فلسفه تعليم و تربيت اسالمي براي  و با تكيه برگرایانۀ مذهبي سي اصولگيري سياجهت

تدوین سند تحول بنيادین آموزش و پرورش )سند تحول بنيادین نظام تعليم و تربيت رسمي 

مجموعه تدوین شده اوليه تحول بنيادین در  5922آذرماه  و عمومي كشور(، آغاز شد و در

زش و پرورش رسيد و پس تربيت رسمي عمومي به تصویب شوراي عالي آموو نظام تعليم 

، 5930تا شهریور  5923از بررسي و تصویب در شوراي عالي انقالب فرهنگي بين آذرماه 

تحت عنوان مباني نظري تحول بنيادین در نظام تعليم و تربيت رسمي  5930در آذرماه 
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عمومي جمهوري اسالمي ایران شامل سه بخش فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ایران، 

بيت رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي ایران و رهنامه نظام تربيت رسمي فلسفه تر

صفحه چاپ و منتشر گردید. در بخش سوم  410عمومي در جمهوري اسالمي ایران در 

مباني نظري تحول بنيادین یعني رهنامه نظام تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي 

الگوي زیرنظام برنامه »ه است كه هاي اصلي مطرح شدمایران الگوهاي نظري زیرنظا

صفحه در این سند تبيين  54هاي اصلي در این بخش است و در یكي از زیرنظام« درسي

 شده است. 

اما كار تدوین و توليد سند برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در اسفندماه 

رسمي عمومي ، در كوششي موازي با تدوین سند تحول بنيادین نظام تعليم و تربيت 5924

آغاز شد. با تصویب  ها زمينه تدوینش فراهم شده بود، با تشكيل دبيرخانهكه از همان سال

تشكيل كميسيون راهبري توليد و تدوین برنامه درسي ملي در هفتصد و چهل و پنجمين 

و ابالغ آن با تأیيد رئيس جمهوري به  4/8/5926جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش در 

، توليد برنامه درسي 5926شوراي عالي آموزش و پرورش در اواخر خرداد  عنوان رئيس

هاي هفتگانه تخصصي شد و نخستين ملي وارد فازي جدید از تدوین و تشكيل كميته

تدوین و براي اعتباربخشي در اختيار مقامات  5921نگاشت برنامه درسي ملي در بهمن ماه 

 81ها قرار داده شد. دومين نگاشت سند در انهاي ستادي و استاستاني و كارشناسان حوزه

و پنجمين  5923و چهارمين نگاشت سند برنامه درسي ملي در بهمن ماه  5921اسفند 

آخرین اصالحات كارگروه تلفيق بر اساس نتایج  نگاشت برنامه درسي ملي كه نتيجه

براي  5930 ماهست، در بهمنا 5930ماه سال سنجي، اسناد مصوب باالدستي تا دياعتبار

عرضه به شوراي عالي آموزش و پرورش و سایر مراجع ذیصالح آماده شد و سير بررسي و 

اي خالصه زده جلسه طي كرد. سرانجام مجموعهسپس تصویب را در شوراي مذكور در پان

شده از نگاشت پنجم برنامه درسي ملي به عنوان مصوبه برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي 

یيد و تصویب شوراي عالي آموزش و پرورش جمعاً پس از تأ 5935سفندماه یران درپایان اا

 صفحه منتشر شد.   62در 
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( 5935:9) حال با عنایت به اینكه سند برنامه درسي ملي تدوین شده جمهوري اسالمي

 هاي اصلي سند تحول بنيادین و به منزله نقشه جامع یادگيري دربه عنوان یكي از زیرنظام

جانبه، گسترده و عميق در مفاهيم و محتواي ، كه زمينه ایجاد تحول همهته شدهنظرگرف

آورد، هدف این مطالعه بررسي و مقایسه سند برنامه درسي ملي آموزشي را فراهم مي

تا  918: 5930)آذر نظام برنامه درسيمهوري اسالمي ایران با الگوي زیرتدوین شده ج

نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي است تا در ( در سند مباني نظري تحول بنيادین در 921

این ميان مشخص گردد سند برنامه درسي ملي تدوین شده در مقایسه با الگوي زیرنظام 

برنامه درسي در سند مباني نظري تحول بنيادین تربيت رسمي عمومي كه به تصویب 

د. اگر باششوراي عالي انقالب فرهنگي رسيده است، تا چه حد مطابق و هماهنگ مي

هایي براي ها چيستند و چه راهكارها و اختالفات عميقي وجود دارد آن تفاوتتفاوت

تواند پيشنهاد شود. لذا سؤاالت این مطالعه به شرح زیر كردن این اختالفات ميبرطرف

 اند: بوده

هاي حاصل از بررسي زیرنظام برنامه درسي در مباني نظري تحول بنيادین در ویژگي -5

هاي المي ایران، در قالب مالكتعليم و تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسنظام 

 درنظر گرفته شده براي بررسي و مقایسه، چيستند؟  5گانهشش

 با توجهبررسي و مقایسه محتواي سند برنامه درسي ملي تدوین شده جمهوري اسالمي  -8

 ظري تحول بنيادین، بههاي بدست آمده از بررسي زیرنظام برنامه درسي مباني نبه ویژگي

و مقایسه، چه وضعيتي را  نظر گرفته شده براي بررسي گانه درهاي ششمالك تفكيك

 دهد؟نشان مي

هاي حاصل از بررسي و مقایسه محتواي برنامه درسي ملّي تدوین شدۀ جمهوري توصيه -9

و تربيت رسمي  اسالمي با زیرنظام برنامه درسي در مباني نظري تحول بنيادین در نظام تعليم

 و عمومي جمهوري اسالمي ایران، چيستند؟

                                                           
 گانه در  ذیل روش مطالعه آورده شده است.هاي شش. مالك5
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 روش 

گيرد و پژوهش با قرار مي« پژوهش ارزشيابي»ر گروه این پژوهش از نظر ماهوي و هدف د 

خصوص در آموزش و پرورش است. ماهيت ارزشيابي یكي از كاربردهاي مهم پژوهش به

هاي زش یا سودمندي برنامهیستگي، ارشا بارۀرزشيابي آموزشي، فرایند قضاوت درا

نظر نوع، (. پژوهش از5926:5530و دیگران، آموزشي است )گال و دیگران، ترجمه نصر

در سند برنامه درسي ملي  گردد زیرا نتایج آن براي بازنگريمحسوب مي« كاربردي»نيز 

املي كيد بر رویكرد كيفي و تعاش تأوهش با توجه به ماهيت ارزشيابانهآید. این پژبكار مي

 ها و عملكردهاي آموزشي هستندهاي ارزشيابي، پشتوانه سياستاین گونه پژوهش دارد و

ي و جامع، (. معموالً ارزشيابي برنامه درسي به خاطر داشتن ماهيتي كل5912قزویني،  )فقيهي

ها دامنه وسيعي از گيرد كه آنشناختي متعددي را دربرميرویكردهاي فلسفي و روش

، ترجمه مهرمحمدي و دیگران، 5)شورت شوندكيفي را شامل مي كامالً كمّي تا كامالً

اي از پژوهش، تحليل، تطبيق و ن پژوهش، از آنجا كه در بخش عمده(. درای994: 5921

خواهد صورت گيرد، رویكرد پژوهش گيري ميه به قصد ایجاد زمينه براي تصميممقایس

مبتني بر تحليل اسنادي در قالب پژوهش  طور كلي كيفي بوده و از نوع استنتاج قياسيبه

نظر پژوهش كه در ادامه معرفي  گانه موردهاي ششتوجه به مالك ارزشيابي است كه با

 گيرد. شوند، صورت ميمي

هاي مقایسه و ارزیابي همان در این پژوهش، مالك :گانۀ بررسي و مقایسههاي ششمالك

دهنده برنامه درسي ملي در عناصر اصلي تشكيلهایي هستند كه در ارتباط با اجزا و ویژگي

ها و دیگر هدف -5گانه : هاي ششقابل تطبيق و ارزیابي در مؤلّفه شكلِ مقوالت مفهومي

 ها از برنامه درسي ملي، سازيها و مفهومبرداشت -8عناصر اصلي برنامه درسي، 

 ساختاري و اجرایي، هاي ویژگي -4ها، شرایط پذیرش، سازيالزاماتِ قبلي، زمينه -9

توجه به حوزه  -6وآورانه، هاي نریزي درسي مبتني بر مدرسه و روندتوجه به برنامه -1

هاي برنامه درسي، در اثر مطالعه در زیرنظام برنامه درسي در سند مربوط به مباني دیدگاه

                                                           
1. Short Edmond 



 7355 زمستان، 5، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشفصلنامة /  771

 

شوند و مبناي ليم و تربيت رسمي عمومي، مشخص مينظري تحول بنيادین در نظام تع

 گيرند.تدوین شده جمهوري اسالمي قرار ميایسه و ارزیابي برنامه درسي ملي مق

 منابع مورد تحليل و مقایسه:

 ( و نگاشت5935سند برنامه درسي ملي تدوین شده جمهوري اسالمي ایران ) هاي

 (، 5930و 5923مختلف آن )بهمن

 ي عمومي سند مربوط به مباني نظري تحول بنيادین در نظام تعليم و تربيت رسم

 (،5930)آذرماه  جمهوري اسالمي ایران

 سند مشهد مقدس(. 5930)آذرماه  سند تحول بنيادین آموزش و پرورش ، 

 هايافته

هاي حاصل از بررسي زیرنظام برنامه ویژگي»مبني بر اینكه  ال اول پژوهشدر پاسخ به سؤ

مومي جمهوري درسي در مباني نظري تحول بنيادین در نظام تعليم و تربيت رسمي و ع

گانه درنظر گرفته شده براي بررسي و مقایسه، هاي ششالمي ایران، در قالب مالكاس

، 5930)آذر  ، بررسي محتواي الگوي نظري زیرنظام برنامه درسي در سند مذكور«چيستند؟

هایي به شرح موارد گانه بررسي و مقایسه، ویژگيهاي شش( و در قالب مؤلفه918-921

ق صفحات مربوط در الگوي نظري دهد كه در جدول زیر و با ذكر دقييزیر را نشان م

 نظام برنامه درسي خالصه شده است.زیر

ها در الگوي نظري زيرنظام برنامه درسي در مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم ويژگي .1جدول 

 و تربيت رسمي و عمومي

 هاي بدست آمدهنتایج: ویژگي
هايمؤلّفه ها:مالك  

گانهشش  

 امكان آن در كه متنوّعي تربيتي هايفرصت هاي برنامه درسي، تداركاز مهمترین هدف -

شود،  فراهم متربيان تمامي براي اسالمي معيار نظام اساس بر موقعيت مداوم اصالح و درك

 (.916: 5930است )آذر 

 در لهمسئ حل قالب یا لهمسئ حل رویكرد از استفاده با باید الزامي یا تجویزي درسي برنامه-

 بيشتري غناي و عمق از تربيتي هايفرصت و شده برخوردار انعطاف از ها،هدف تدوین

 ها وهدف -5

 دیگرعناصر اصلي

 برنامه درسي
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 هاي بدست آمدهنتایج: ویژگي
هايمؤلّفه ها:مالك  

گانهشش  

 (.916: 5930)آذر  شود برخوردار

 كه ارزشيابي است، و اجرا تدوین، طراحي، چهارگانه ابعاد شامل درسي برنامه زیرنظام -

 تربيت نظام اهداف و تغای با آهنگهم و سوهم پارچه یك و منسجم بافت یك در

 (.919: 5930شود)آذر مي دهيسامان عمومي و رسمي

 این كالن گيريژگي عناصر اصلي برنامه درسي: جهتاز نظر رویكرد به برنامه درسي و وی -

 .(914: 5930است)آذر  «نگريیكپارچه»و « محوريموقعيت» آن به قلمرو توجه با نظام زي

عمومي، در تمام  و رسمي تربيت كلي هدف با یيسوهم محوري،منظور از موقعيت

 قرار توجه كانون در ]یادگيري، تربيتي[ «موقعيت» هاي برنامه درسي و آموزشگيريتصميم

 .(914: 5930)آذر  گيردمي

 فلسفه در نگريجانبههمه و گرائيوحدت آزادي، اصول با همسو نگري،منظور از یكپارچه

، «برنامه فوق و برنامه» مانند مفاهيم اساسي كه استمعن بدین عمومي، و رسمي تربيت

 برنامه زیرنظام و شده تلقي یكدیگر مكمل و ملزوم و و ... الزم ،«عدم تمركز و تمركز»

 .(914: 5930)آذر  نماید حركت هاآن به بخشيدن وحدت جهت در درسي باید

 بر تأكيد و محورلهمسئ و تلفيقي به رویكرد اتكا با درسي برنامه محتواي سازماندهي -

 تا فرصت است، تربيت هايساحت از یك هر در اساسي هايایده و هامهارت مفاهيم،

زان[ از طریق درك و آمو]دانش را براي متربيان هاشایستگي كسب براي اول دست تجربيات

 .(916: 5930)آذر  كند فراهم اسالمي، معيار نظام اساس بر ها واصالح موقعيت

 هايفرصت مجموعه به درسي برنامه»تعریف و برداشت از برنامه درسي چنين است:  -

 كالس و مدرسه تا محلي اي ومنطقه ملي، سطح )از شده ریزيطرح و مندنظام تربيتي

 هاآن بر مترتب و نتایج محدود( بسيار تا فراگير و گسترده بسيار مخاطبان طيف با درس

 موقعيت و اصالح ك در جهت الزم هايشایستگي كسب براي متربيان كه شودمي اطالق

 وتعالي پيوسته تكوین با تا گيرندمي قرار هاآن معرض در اسالمي معيار نظام اساس بر

 به دست را ابعاد همه در طيبه حيات تحقق براي آمادگي از قبولي قابل مرتبه خویش هویت

 (.918: 5930)آذر « آورند.

 تدوین در رفتاري قالب یا رفتاري رویكرد به اتكاء تربيتي هاي فرصت تدارك براي-

هویت  به یابي دست تا یابد تنزل ممكن حداقل به باید تجویزي درسي برنامه اهداف

 پذیر امكان مختلف هاي ساحت /ابعاد در آن تداوم و ایراني( اسالمي مشترك)انساني،

 (.916: 5930گردد )آذر 

ها و رداشتب-8

ها از سازيمفهوم

 برنامه درسي ملي

  ،«زماني محيط»تعيين  یا زماني كالن گيري جهت حيث از درسي برنامه طراحي در -

 در حال یا در متربيان براي تربيتي تجربيات و تربيت فرایند به بخشيدن )معنا «گرائيحال»

لي، زاماتِ قبال-9

ها، شرایط سازيزمينه
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 هاي بدست آمدهنتایج: ویژگي
هايمؤلّفه ها:مالك  

گانهشش  

 متربيان تربيتي براي تجربيات و يتترب فرایتد به بخشيدن )معنا «گرائيآینده» و زیستن( حال

 گرائي منهايحالباشد.  توجه كانون در مانتوأ باید زیستن( آینده براي یا آینده در

: 5930)آذر  است تربيتي وجاهت فاقد دو هر گرائيحال منهاي گرائيآینده و گرائيآینده

916.) 

 به و مختلف، سطوح در ثرومؤ سهيم و عوامل اركان نقش با متناسب است ضروري-

 (.911: 5930شود. )آذر  نگریسته مبنائي یك اصل عنوان به معقول «آزادسازي» به تناسب

 كه فكورانه( عمل نوع از )پژوهش پژوهشي فرایند یك مثابه به باید درسي ریزيبرنامه به-

شود نگریسته تربيتي مي-ابداع یك محصول فرهنگياي است و منجر به داراي اهميت ویژه

 (.913: 5930آذر شود )

گيرد و  قرار اقدامات صدر در باید نهایي مقصد عنوان به صالح فرهنگ مدرسه بازآفریني-

 یا تغييرات براي تحقق كافي و الزم شرط نباید مطلوب درسي برنامه تدوین و طراحي

 (.913: 5930)آذر  شود دانسته مختلف هايمحيط در آن اجراي

 رویكرد به را خود جاي باید )منفعالنه( وفادارانه اجراي ظارانت بيروني، ءمنشا با تغيير در-

 نگریسته« فكور كارگزار/ مجري» منزله به مربي به اجرا فرایند در و داده« متقابل انطباق»

 تربيت فلسفه در مندرج مشاركت تكثر؛ و تنوع تربيتي؛ عدالت اصول بر شود. ]یعني مبتني

 (.913: 5930عمومي[ )آذر  و رسمي

 پذیرش

و  وضعيتي)تك الزامي یا تجویزي بخش از برخورداري ضمن درسي برنامه كالن ساختار -

 )چندوضعيتي( وغير انتخابي یا تجویزينيمه بخش از پيشيني(، شكل به شده تكليف تعيين

 (.911: 5930)آذر  بود خواهد برخوردار باز( نيز یا وضعيتي)بي اختياري یا تجویزي

 طوربه باید است( هماهنگ درسي برنامه گانهسه هايبخش با )كه آزادسازي سطح شش-

 سياست .شود مدیریت درستي به و شده گرفته بكار ریزي درسينظام برنامه در زمانهم

 متغير ثابت یا مدارس و مناطق در آن اجراي و واحد سياست سطوح، این در آزادسازي

 (.912: 5930)آذر  است

بر  آن تأثيرات به توجه با و شناختيبوم یا نگرانهكل نگاه با )جدید( درسي برنامه اجراي -

توجه  كانون در باید مدرسه برون و درون در رایج هايانگاره و هااندیشه جاري، هايرویّه

 (.913: 5930)آذر  باشد

 تعبيه و تعریف را «نرم صيتخص گرایش»باید متوسطه دوره دوم مرحله درسي برنامه در -

 صورتبه مجزا تخصصي هايشاخه ایجاد یا«ايبرنامه كامل افتراق »گيريشكل از و نمود

 در را نيازهاي جامعه و متربيان ویژه هویت به توجه و  كرد جلوگيري شده طراحي پيش از

 اجتماعي خانوادگي و فردي، زندگي به ورود آماده آنان كه ايگونه به دهد، قرار اولویت

هاي ویژگي -4

 ساختاري و اجرایي
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 هاي بدست آمدهنتایج: ویژگي
هايمؤلّفه ها:مالك  

گانهشش  

 (.911: 5930)آذر  شوند

 فرایند یك در و شده پردازش كالن طرح یك قالب در باید درسي برنامه تغييرات-

 (.920: 5930كالن(  )آذر  عين در شود )خرد گذاشته اجرا به  گام به گام و ايمرحله

 :ه درسي و آموزشایي در نظام برنامتوجه به درجاتي از تمركززد -

 و كيفيت افزایش جهت در سازنده رقابت زمينه باید درسي هايبرنامه از زدائي تمركز»-

)آذر « سازد. فراهم اسالمي معيار نظام چارچوب را در وعمومي رسمي تربيت نظام كارآئي

5930 :913.) 

 عهده رب عمومي و رسمي تربيت نظام در را زیر هايماموریت درسي برنامه زیرنظام» -

 (.919: 5930)آذر  :دارد

 سطوح در درسي برنامه مختلف ابعاد خصوص در مناسب تصميمات اتخاذ براي سازيزمينه

 محلي. تا ملي

 در درسي هايبرنامه از ارزشيابي و اجرا تدوین، طراحي، مناسب كارهاي و ساز استقرار

 محلي. تا ملي سطوح

 مستقيم ثيرگذاريتأ دليل به هازیرنظام ایرس با مرتبط هايسازيتصميم در فعال مشاركت

 (.914: 5930)آذر « محلي. تا ملي سطوح در درسي برنامه بهسازي و اجرا كيفيت بر هاآن

 گيري)آزادسازي(،تصميم در خاستگاه شده پذیرفته تنوع و كثرت با نيازسنجي، متناسب -

 خارج مركزي كيالتتش انحصار از و شده ادراك اي(اي)چندمرحلهچندالیه صورت به

 (.916: 5930شود )آذر 

توجه به  -1

ریزي درسي برنامه

مبتني بر مدرسه و 

 هاي نوآورانهروند

 گيري دیدگاهي برنامه درسي:جهت -

 متربّيان براي هویت تعالي و تكوین راستاي در درسي برنامه عناصر تمامي دهيجهت بر -

 اصلي]دیدگاه برنامه درسي[ رویكرد این اتخاذ .طيبه تأكيد است حيات از مراتبي به دستيابي

 (.914: 5930)آذر  :داراست را زیر هايداللت جمله از

 بر كيددرسي، تأ فرابرنامه و ثانوي كاركردهاي بر تاكيد اي،فرارشته مضامين بر كيدتأ

 :5930هویت. )آذر  انواع و هاالیه ابعاد، به نگري، توجهجانبهثبات، همه عين در انعطاف

914.) 

 هاي دیدگاهي:دیگر ویژگي -

 هنري صبغه به نسبت و نموده پرهيز باید تدریس ماهيت به ساحتيتك نگاه از-

 عنوانبه معلم داشت. )ایده مبذول خاص توجه فني و علمي صبغه بر عالوه )زیباشناختي(آن

 (.920: 5930(  )آذر 9 اصل)(فكور كارگزار

 متربي آن در كه نگریست معنا به دستيابي رایندف عنوان به باید شایستگيها كسب به-

توجه به حوزه  -6

هاي برنامه دیدگاه

 درسي
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 هاي بدست آمدهنتایج: ویژگي
هايمؤلّفه ها:مالك  

گانهشش  

 (.920: 5930( )آذر  9 راهنماست )اصل مربي و داشته عامليت

 قرار تشویق و تاكيد مورد متربيان، پرسشگري است الزم ها شایستگي كسب فرایند در-

 (.920: 5930( )آذر 4 گيرد)اصل

بررسي و مقایسه محتواي برنامه درسي ملي »مبني بر اینكه  ال دوم پژوهشؤدر پاسخ به س

هاي بدست آمده از بررسي زیرنظام برنامه تدوین شده جمهوري اسالمي با توجه به ویژگي

درسي سند مباني نظري تحول بنيادین در نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي جمهوري 

و مقایسه،  نظر گرفته شده براي بررسي گانه درهاي ششمي ایران، به تفكيك مالكاسال

نتایج تحليل و مقایسه محتواي سند برنامه درسي ملي تدوین « دهد؟چه وضعيتي را نشان مي

هاي مده، كه در جدول فوق و در قالب مؤلفههاي بدست آنظر گرفتن  ویژگي شده  با در

 باشد: رضه گردید، به شرح زیر ميگانه عشش

ا و دیگر عناصر ههاي مربوط به هدفها و مالكتوجه به ویژگي زیابي باتحليل و ار -5

عناصر  ها و دیگرهدف»هاي بدست آمده در مؤلّفه بررسي ویژگياصلي برنامه درسي. 

، كه در در الگوي زیرنظام برنامه درسي سند مباني نظري تحول بنيادین« اصلي برنامه درسي

 متنوّعي تربيتي هايفرصت نشان داد كه: تدارك طور خالصهجدول فوق ارائه گردید به

 براي اسالمي معيار اساس نظام بر موقعيت مداوم اصالح و درك امكان آن در كه

 لهمسئ حل قالب یا لهمسئ حل رویكرد از كيد است، وشود مورد تأ فراهم متربيان تمامي

به  توجه اب زیرنظام این كالن گيريصورت پذیرد. جهت ها استفاده هدف تدوین در

 درسي شامل برنامه زیرنظام است. اینكه« نگريیكپارچه»و « محوريموقعيت» آن قلمرو

 و منسجم بافت یك در ارزشيابي است و و اجرا تدوین، طراحي، چهارگانه ابعاد

 عمومي و رسمي تربيت نظام اهداف و غایت با آهنگهم و سوهم پارچهیك

 و تلفيقي به رویكرد اتكا با درسي برنامه محتواي شود. سازماندهيمي دهيسامان

 هايساحت از یك هر در اساسي هايایده و هامهارت مفاهيم، بر تأكيد و محورمسئله

 را براي متربيان هاشایستگي كسب براي اول دست تجربيات تا فرصت است تربيت
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 فراهم مي،اسال معيار نظام اساس بر ها وو اصالح موقعيت آموزان[ از طریق درك]دانش

 كند.  

امه درسي است به عنوان الگوي در ارتباط با عنصر هدف كه مهمترین عنصر برن

 هايبرنامه گذاريهدفدر »گذاري در سند برنامه درسي ملي چنين ذكر شده: هدف

 جامعيت، حيات طيّبه، مختلف شئون به دستيابي و فطرت شكوفایي تربيتي، و درسي

 «است گرفته قرار مبنا تربيت و تعليم 5گانهشش هايساحت به متوازن توجه و یكپارچگي

 تربيت»]برنامه درسي قصد شده[ نيز هاي درسي و تربيتيهدف كلي برنامه (.5935:51)

 بتوانند كه ايگونه به آموزاندانش اخالقي و عملي ایماني، علمي، عقلي، یكپارچه

 و درك درستي به خلقت منظا و هاانسان خدا، دیگر خود، به نسبت را موقعيت خود

( 5935:56) «نمایند كسب را خویش اجتماعي و فردي مستمر موقعيت اصالح توانایي

 گانه با توجه به پنجهاي پنجده است. این هدف كلي در قالب دستيابي به شایستگيذكر ش

 خدا، خود، با آموزارتباط دانش عرصۀ چهار و اخالق و عمل علم، ایمان، تعقل، :عنصر

و تبدیل به تفصيلي  تبيين خدا با ارتباط محوریت با و پيوستهمهبه صورتبه خلقت و خلق

: 5935) هاي جزئي شده استاي از هدفي برنامه درسي و تربيتي و مجموعهاز هدف كل

گانه تعقلي، هاي پنجاینجاست كه بخش عمدۀ این شایستگي(. بحث و نكته مهم 56-53

شایستگي پایه( و  99) هاكر شده در سند كه انبوه تعداد آنایماني، علمي، عملي، اخالقي ذ

ها نيز قابل تأمّل است، آلي، آرماني و تجویزي بودن آنتحقق آنها با توجه به بسيار ایده

ي عمده در ساحت اعتقادي، عبادطورجنبه اعتقادي، دین مدارانه و آسماني داشته، به كامالً

ي سفت و آموز براي پایبندهایي در دانشایجاد شایستگيگيرند. مبتني بر و اخالقي قرار مي

كه دو هاي دیگر چندان محلي از اِعراب ندارند. چنانمحكم مذهبي هستند و ساحت

 خداوند آیات و افعال صفات، در تدبّر»، «تعقل»شایستگي از چهار شایستگي مربوط به 

هایي شایستگي« آن ايهشگفتي و خلقت نظام در هستي و تدبّر خالق عنوان به متعال

                                                           
آموزش و پرورش، عبارتند از: اعتقادي، عبادي و اخالقي؛  هاي تعليم و تربيت بر اساس سند تحول بنيادینساحت .5

 و علمي و فناورانه. اياجتماعي و سياسي؛ زیستي و بدني؛ زیباشناختي و هنري؛ اقتصادي و حرفه
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دروني هستند. در این راستا این نكته در مورد پداگوژي كه در  آرماني، تجویزشده و كامالً

روش »ل توجه است كه ( مطرح شده قاب5938:461ترجمۀ مشایخ ) 8و تاردیف 5اثر گوتيه

ي مختلف هاها و پایهدر دوره«. لطبيعه باشداتواند آیينه نظم آسماني ماوراءپداگوژیك نمي

هایي با توجه به رشد شناختي و عقالني و حدود انتظار كسب چنين شایستگي حد

اي هاي برنامه درسي رسمي مدرسهآموز در اثر آموزشآموز و تحقّق آن براي دانشدانش

نظر گرفته شده تحصيلي هفتگي فضاي تربيتي و دوره زماني  توجه به زمان در كه با

دهد، در آموز را به خود اختصاص ميازعمر دانش ي هستند و بخش محدوديمحدود

( و نگاشت 5935:51)ه است كه در سند برنامه درسي ملياي از ابهام است. قابل توجهاله

در « محوري»ه ( ایمانِ مبتني بر تعقل نيز مثل تعقل جنب5930:94پنجم برنامه درسي ملي)

تگي مطرح شده كه شش شایس ، هر«ایمان»گانه دارد. در شایستگي ميان این عناصر پنج

كيد بر ایدئولوژي اسالمي به مدارانه با تأآموز كسب كند كامالً دینانتظار است دانش

باورهاي  حد زیادي مبتني بر عنوان تنها مكتب جامع و كارآمد براي تحقق حيات طيّبه و تا

 ستالسالم و والیت مطلقه فقيه ايهممذهبي شيعي چون ایمان به ائمه معصومين عل

(. درحالي كه در برنامه درسي ملي باتوجه به جنبه ملي و همگاني آن كه تمام 5935:51)

نگر، مبتني بر مشتركات گيرد نگاهي مجموعي و كلها را دربرميها و قوميتادیان و اقليت

ایماني باتوجه به مذاهب و ادیان مختلف موجود در كشور باید داشت. در شایستگي 

ستگي برشمرده شده چهار شایستگي در قالب شناخت الهي و كسب ، از هفت شای«علمي»

كيد ساالر دیني تأفرهنگ و تمدن اسالمي و نظام مردمعلم با تكيه بر ابعاد اعتقادي و دیني، 

شایستگي برشمرده بر عمل  3شایستگي از  9« عمل»دارد. و به همين ترتيب در شایستگي 

نيز « اخالق»كيد دارد. در شایستگينظایر آن تأ، سبك زندگي اسالمي و هاي دینيبه آموزه

گرفته از مباني اخالقي كامل برطورمتعالي و انساني، بههایي بسيار ضمن برشمردن شایستگي

از آن نيز در دوره تحصيلي  دیني اسالم و آرمان خواهانه هستند ولي تحقق حتي بخشي

 .اي محل ابهام استمدرسه

                                                           
1. Clermont Gauthier 

2. Maurice Tardif 
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هاي حوزه»هایي چون برنامه درسي ملي در بخش ررسي سندعالوه بر موارد فوق، ب

اصول »و « یادگيري-اصول حاكم بر انتخاب راهبردهاي یاددهي»، «تربيت و یادگيري

هاي تربيت و دهد در ارتباط با حوزهنيز نشان مي« يابي پيشرفت تحصيليحاكم بر ارزش

ي یاددهي هاگردد و اصول حاكم بر راهبردرميهاي محتوایي بیادگيري كه به جنبه

كيد قرار گرفته ي و مذهبي در آموزش بسيار مورد تأهاي اسالمیادگيري، مباني و آموزه

كه رعایت نظام معيار اسالمي، درك واقعيت هاي هستي و كشف فعل خداوند، است. چنان

هاي الهي، شناخت فرهنگ اسالمي، خلقت الهي با هدف تكریم، درك سنتشناخت 

نظایر آن به  سالم، انجام تكاليف دیني و الهي در كالم معصومين ومعرفت و ایمان به دین ا

 (. 40-85: 5935ها در سند برنامه درسي ملي مطرح شده است)كرّات در این بخش

ها سازيفهومها و مهاي مرتبط با برداشتها و مالكتوجه به ویژگي تحليل و ارزیابي با -8

ها سازيها و مفهومبرداشت»لّفه ت آمده در مؤهاي بدسبررسي ویژگياز برنامه درسي ملي. 

نظري تحول بنيادین، كه در پاسخ در الگوي زیرنظام برنامه درسيِ مباني « از برنامه درسي

 به درسي برنامه»ال اول بدست آمد نشان داد كه برداشت از برنامه درسي چنين است: سؤ

 محلي اي ومنطقه ملي، طحس )از شده ریزيطرح و مندنظام تربيتي هايفرصت مجموعه

و  محدود( بسيار تا فراگير و گسترده بسيار مخاطبان طيف با درس كالس و مدرسه تا

 جهت الزم هايشایستگي كسب براي متربّيان كه شودمي اطالق هاآن بر مترتب نتایج

 تا گيرندمي قرار هاآن معرض در اسالمي معيار نظام اساس بر موقعيت و اصالح درك

 حيات تحقق براي آمادگي از قبولي قابل مرتبه خویش هویت وتعالي پيوسته وینتك با

 رویكرد به اتكاء تربيتي هايفرصت تدارك آورند. براي به دست را ابعاد همه در طيبه

 ممكن حداقل به باید تجویزي درسي برنامه اهداف تدوین در رفتاري قالب یا رفتاري

  /ابعاد در آن تداوم و ایراني( اسالمي ك)انساني،هویت مشتر به دستيابي تا یابد تنزل

 « گردد. پذیرامكان مختلف هايساحت

 مقایسه این دو سند موارد زیر قابل توجه است: اما در

ایي چون مباني هتدوین شده جمهوري اسالمي در بخش بررسي سند برنامه درسي ملي -5

رسي و تربيتي؛ رویكرد و هاي داصول ناظر بر برنامهانداز؛ فلسفي و علمي؛ چشم
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آن مواردي به شرح زیر شده هاي منتشرنامهها و ویژهطور نگاشتگيري كلي؛ و همينجهت

سازي از برنامه درسي ملي است. در كنندۀ برداشت و مفهومدهد كه بيانرا نشان مي

 جمهوري پرورش و آموزش تربيتي و درسي هايبرنامه»انداز این سند آمده است چشم

 و بهاگران ميراث بر تكيه با ایراني، اسالمي و تمدن فرهنگ راستاي در ایران مياسال

و  مهدوي)عج( عدل جامعه عترت)ع( تحقق و كریم قرآن )ص( اهللرسول ماندگار

 الگویي از گيريبا بهره 5404 افق در عمومي رسمي تربيت و تعليم نظام اندازچشم

 متعهد به و آشنا و معاد به معتقد و مؤمن ،موحد نسلي تربيت زمينه بومي و پيشرفته

 وخردمند، جوحقيقت طبيعت، و دیگران خود، خدا، برابر در وظایف و هامسئوليت

 جهادگر، ستيز،ظلم جو،صلح و خواهعدالت آگاهي، و علم به و عالقمند پژوهدانش

 و منتظر و مداروالیت اندیش،جهاني و گراجمع دوست، مهرورز،وطن و ایثارگر و شجاع

 داراي و خودباور اميدوار، و بااراده عدل جهاني، حكومت تحقق جهت در گرتالش

 به متخلق آزادمنش، و گرباحيا، انتخاب و دامنپاك توانا، و دانا دار،امانت نفس، عزت

 و مداربانشاط، قانون و سالم ماهر، و مقتصد آفرین، كار و خالق اسالمي، اخالق

شایسته  زندگي به ورود آماده و انقالبي ملّي و اسالمي، هايارزش به وفادار پذیر،نظم

(. 5935:2«)دسازمي فراهم را اسالمي معيار نظام اساس بر اجتماعي و خانوادگي فردي،

اندازي بسيار گسترده، آرماني و آسماني و در عين شود این چشمطور كه دیده ميهمان

( 5939كه سلسبيلي)نماید و چنانيرممكن ميها در عمل غحال متفرق است كه تحقق آن

كامل تجویزي مبتني بر طورسازي از برنامه درسي بهكند مبناي برداشت و مفهومطرح ميم

از برنامه درسي ملي است كه  يهایهژموني مذهبي از برنامه درسي ملي در طيف برداشت

ت انتخاب و آزادي در این حالت برنامه درسي ملي ابالغ شده در سطوح نازلي از قدر

بودن برنامه درسي، محدود شدن گيرد و جنبه القایيعوامل اصلي فرایند آموزش قرار مي

آموز را ي فرایند آموزش، چون معلم و دانشقدرت انتخاب و آزادي وآگاهي عناصر اصل

 آورد.همراه مي به

ه است ذكر شد« گرایي توحيديتفطر»گيري كلي برنامه درسي ملي رویكرد و جهت 

طور كه در این اسناد آمده )نگاشت پنجم برنامه ( و همان5930:98و  5923:95، 5935:55)
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سازي درسي ملي به معناي زمينه (، حاكميت این رویكرد در برنامه5930:99درسي ملي، 

يابي به مراتبي از نفس یي فطرت الهي انسان به منظور دستالزم و مناسب جهت شكوفا

است.  "حيات طيّبه"تحقق  رك و استفاده  مطلوب از موقعيت در راستايمطمئنّه از طریق د

درسي  ( نيز آمده، ارائه یك نمونه عيني از برنامۀ5921: 86نامه برنامه درسي ملي )در ویژه

ت. در قسمت اصول ناظر  بر ملي مبتني بر فلسفۀ اسالمي تعليم و تربيت مورد نظر اس

، دوم و چهارم كه از مهمترین اصول هستند اصول اول ي درسي و تربيتي نيز درهابرنامه

 و درسي هايبرنامه عناصر و اجزا محوري: تماميدین -اصل اول(: »5935:3چنين آمده )

باشد.  محمدي)ص( ناب هاي اسالمارزش و اصول و توحيدي مباني بر مبتني باید تربيتي

 درسي هايملي: برنامه ویته تقویت -8اصل  .باشدمي حاكم نيز اصول سایر بر اصل این

 هايو ارزش باورها تعميق بر تأكيد با را ملي هویت پایداري و تقویت زمينه باید تربيتي و

 انقالب هايش ارز فارسي، ادبيات و زبان ایران، و اسالم تمدن و فرهنگ اسالمي،

 اهمفر اسالمي همبستگي و ملي استقالل فرهنگي، انسجام و وحدت دوستي،اسالمي، ميهن

 نقش به باید تربيتي و درسي هايمربي(: برنامه ) معلم مرجعيت نقش اعتبار -4 آورد. اصل

 و تربيتي محيط سازيغني بر تعليم، تزكيه تقّدم براي تربيتي هدایت در معلم مرجعيت

 آنان ترغيب پذیري وتربيت و یادگيري فرآیند در آموزاندانش سازيفعال یادگيري،

هاي اعتقادي، صالحيت ارتقاء زمينۀ نماید. همچنين توجه مستمر یادگيري به نسبت

یيدي است بر تسلط وجود این اصول تأ«. سازد فراهم را معلم تخصصي و اياخالقي، حرفه

هاي درسي و قيدتي مذهبي )شيعي( بر كل برنامههاي عبنديها و پايو نفوذ ارزش

ها و علم به عنوان مهمترین برداشتيت مكيد بر یاددهي و مرجعهاي تربيتي و تأفعاليت

اي برنامه درسي ملي تدوین شده و تجویزي بودن برنامه درسي ملي ضمن اینكه مفاهيم پایه

شود كه از جمله اصل اعتبار و نقش مرجعيت معلم و د هایي نيز بين این اصول دیده ميتضا

وت در عالم تعليم گيري تاحدود زیادي متفاجهت اصل سوم اعتبار نقش یادگيرنده كه دو

كيد بر ظري حوزه برنامه درسي و آموزش، تأو تربيت هستند. قابل توجه است كه در بنيان ن

یادگيرنده و یادگيري است و نه یاددهنده )معلم( و یاددهي و از مركز توجه قرار گرفتن 

 شوددر مركز نظام تعليم و تربيت، به عنوان نوعي انقالب كوپرنيكي یاد مي "یادگيري"
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ت و سخنوري (. در نتيجه جمع كردن تمام این اصول در كنار هم جز بالغ5321، 5)دمپسي

 تواند باشد.آرماني چيز دیگري نمي

هاي گسترده تجویزي تر با ویژگيگرایانهتيب برداشتي تا حدود زیادي آرمانبدین تر

ا در شيعي، تمركزگر)مذهبيدر برنامه درسي]ملي[ با حضور قوي یك هژموني عقيدتي

دهنده و ت عدل جهاني( و نظام آموزشي با تأكيد بر سازوكار نظمجهت تحقق حكوم

انضباطي همراه با استيال و پایبندي دیني مبتني بر فطرت الهي توحيدي و اینكه این فطرت 

 ؛ در سند برنامه درسي ملي تدوین شده«اندازچشم»خصوص در بخش شكوفا شود، به باید

 شود. دیده مي

سازي و تعریف برنامه درسي در الگوي زیرنظام برنامه درسي سند مباني نظري وممفه -8

شفاف ه مقدار زیادي مبهم و مغلق و غيرطور سند برنامه درسي ملي، بتحول بنيادین و همين

اصالح  يابي به مراتبي از حيات طيّبه، درك وعنوان نمونه مواردي چون: دستبه هستند.

اسالمي، كه این نظام معيار اسالمي با توجه به  معيار اماساس نظ مداوم موقعيت بر

ها و هاي متفاوت از اسالم و خطوط اساسي آن و در عين حال تفاوت برداشتبرداشت

 خطوط سياسي در مذهب شيعه در زمان حاضر، به مقدار زیادي محل اختالف و ابهام است. 

ترك انساني و ایراني نسبت به مشيابي به هویت ، دستدر تدوین سند برنامه درسي ملي -9

طور اینكه هاي مختلف، و همينالمي و تداوم آن در ابعاد و ساحتهویت اس كيد برتأ

برنامه درسي تجویزي باید به حد اقل ممكن تنزل یابد، نسبت به آنچه كه در زیرنظام برنامه 

درسي ملي چنين  برنامه تر بوده و در سندتوجهمباني نظري تحول بنيادین آمده بيدرسي در 

 رنگ شده است.  مواردي كم

لي، هاي مربوط به الزامات قبها و مالكحليل و ارزیابي با توجه به ویژگيت -9

الزاماتِ قبلي، »هاي بدست آمده در مؤلّفه بررسي ویژگيها، شرایط پذیرش. سازيزمينه

اني نظري تحول در الگوي زیرنظام برنامه درسي سند مب« ها، شرایط پذیرشسازيزمينه

                                                           
1. Dempsey, Ruth 
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طور خالصه موارد زیر را ادین كه در جدول فوق و در پاسخ سؤال اول ارائه گردید، بهبني

 نشان داد: 

 و« گرائيحال»، انتظار است «زماني محيط»تعيينِ حيث از درسي برنامه طراحي در -

 املو عو اركان نقش با متناسب است ضروري. باشد توجه كانون در توامان «گرائيآینده»

 یك اصل عنوانبه معقول «آزادسازي» به تناسب به و مختلف، سطوح در ثرو مؤ سهيم

 از )پژوهش پژوهشي فرایند یك مثابه به باید درسي ریزيبرنامه به -شود.  نگریسته مبنائي

-اي است و منجر به ابداع یك محصول فرهنگيداراي اهميت ویژه كه فكورانه( عمل نوع

 باید نهایي مقصد عنوان به صالح فرهنگ مدرسه بازآفریني -ته شود.شود نگریستربيتي مي

 و الزم شرط نباید مطلوب درسي برنامه تدوین و گيرد و طراحي قرار اقدامات صدر در

 اجراي انتظارِ -شود.  دانسته مختلف هايمحيط در آن اجراي یا تغييرات براي تحقق كافي

 به اجرا فرایند در و داده« متقابل انطباق» رویكرد به را خود جاي باید وفادارانه)منفعالنه(

 شود.  نگریسته« فكور كارگزار/ مجري» منزله به مربي

حدودي غيرشفاف و  ها در قالب اصول تاسازيكه بيان این الزامات و زمينهاینضمن 

زامات و مبهم است از جمله بازآفریني فرهنگ مدرسه صالح. اما در مجموع، این ال

پذیري در تر مناسب براي پژوهشگري و انعطافتوجه بيشتر به ایجاد بس ها را دريساززمينه

هاي محتوایي و تجویزي و خطّي در زمينه هاي كامالًریزي درسي، پرهيز از رویكردبرنامه

توجه بيشتر به بافت و فضاي مدرسه، تقویت مدرسه و معلم و اقتدار  روشي و به جاي آن

 توان خالصه كرد. ها در برنامه درسي ميگير شدن آنژوهي و تصميمپاقدامكور بودن، او، ف

ها و سازيصلي مرتبط با این الزامات، زمينهحال بررسي و تحليل اجزاء و عناصر ا

(، نشان 5935ده جمهوري اسالمي)شرایط پذیرش در سند برنامه درسي ملي تدوین ش

اعتبار »، و «جلب مشاركت و تعامل»ها، ه به تفاوتتوج»، «جامعيت»دهد: اصولي چون مي

 هاي درسي و تربيتي )قصد شده( تاگانه ناظر بر برنامهدر ميان اصول یازده« ش یادگيرندهنق

هاي فوق است. اما در زمينه ایجاد بستر مناسب سازيحدودي در راستاي الزامات و زمينه

فكوربودن و  خطي و تجویزي،هاي ي معلم و مدرسه، پرهيز از رویكردبراي پژوهشگر

ریزي درسي و بازآفریني صلي)چون معلم و مدرسه( در برنامهگير شدن این عناصر اتصميم
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این اصول نسبت به  شود. نكته مهم اینجاست كهرهنگ مدرسه چندان توجهي دیده نميف

كيد بر هویت اسالمي(و مرجعيت نقش معلم كه محوري، هویت ملي)با تأاصولي چون دین

ند انداز و جاي جاي ساصل اول هستند و در مباني و چشم ل از چهاردر جایگاه سه اص

شوند. نقش و تر محسوب مياند، فرعيبرنامه درسي ملي بسيار مورد تأكيد قرار گرفته

ها، مذاهب خصوص در جوامعي با قوميتاي بههاي محلي و مدرسهها و زمينهحضور بافت

كننده نيست و به سي ملي چندان مؤثر و تعيينگون در برنامه درهاي گونامتفاوت و اقليت

 خورد. هایي به چشم مياي اشارهصورت حاشيه

هاي ساختاري و ط با ویژگيي مرتبهاها و مالكحليل و ارزیابي با توجه به ویژگيت -4

در « هاي ساختاري و اجرایيویژگي»هاي بدست آمده در مؤلّفه بررسي ویژگياجرایي. 

ادین كه در جدول فوق و در پاسخ امه درسي سند مباني نظري تحول بنيالگوي زیرنظام برن

 ال اول ارائه گردید، به طور خالصه موارد زیر را نشان داد: سؤ

 تكليف و تعيين وضعيتيالزامي)تك یا تجویزي بخش از درسي برنامه كالن ساختار -

 اختياري یا غيرتجویزي انتخابي)چندوضعيتي( و یا تجویزينيمه بخش از شده(،

 نگاه با درسي)جدید( برنامه اي اجر -بود. خواهد برخوردار باز( نيز یا وضعيتي)بي

 رایج هايانگاره و هااندیشه ها،بر رویّه آن تأثيرات به توجه با و شناختيبوم یا نگرانهكل

 دوره دوم مرحله درسي برنامه در -توجه باشد.  كانون در باید مدرسه برون و درون در

 جلوگيري شده طراحي پيش از صورتبه مجزا تخصصي هايشاخه ایجاد باید از سطهمتو

 اي گونهبه دهد، قرار اولویت در را نيازهاي جامعه و متربّيان ویژه هویت به توجه و  كرد

 درسي برنامه تغييرات-شوند. اجتماعي خانوادگي و فردي، زندگي به ورود آماده آنان كه

 به  گام به گام و ايمرحله فرایند یك در و شده پردازش نكال طرح یك قالب در باید

 كالن(.   عين در شود )خرد گذاشته اجرا

هاي ساختاري و اجرایي در سند زاء و عناصر اصلي مرتبط با ویژگيبررسي و تحليل اج

هاي فوق در ها و مالكجمهوري اسالمي، با توجه به ویژگيبرنامه درسي ملي تدوین شده 

 -58»هاي مرتبط و از جمله دهد: بخشدرسي سند تحول بنيادین، نشان مي رنامهزیرنظام ب

( و 41: 5935در سند برنامه درسي ملي)« هاي یادگيريهاي توليد مواد و رسانهسياست
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( در 43و 42: 5935در سند برنامه درسي ملي)« ها و الزامات اجرایيسياست -54»طور همين

هاي دقيق ها و چارچوبص شدن حوزه مسئوليتحالتي كلي و دستوري بدون مشخ

برنامه  شناختي در اجراينگرانه و یا بومكه نگاهي كلكننده هستند. ایناجرایي و كنترل

محوري و توليد بسته شود و به جاي آن بر سياست برنامهدرسي حاكم باشد دیده نمي

بخش تجویزي،  امه درسي در سهكيد شده است. ساختار كالن برن( تأ58-2) آموزشي

بخش »ختياري( در سند برنامه درسي مليتجویزي)یا اتجویزي )یا انتخابي( و غيرنيمه

 -8-59تصریح نشده و به صورت ضمني و در بند « سيزدهم آن: ساختار و زمان آموزش

سند تحول بنيادین آموزش و پرورش  1-1( به راهكار 41: 5935« )زمان و تعليم و تربيت»

ساعت  500اي( و اختصاص جمعاًو اقتضائات محلي و منطقه ي به نيازهاگوی)ضرورت پاسخ

هاي خارج از كالس و در درصد( به فعاليت 50)در حدود  از كل ساعات تحصيلي ساليانه

اي شده است كه بسيار محدود است. در دوره دوم يار استان و مناطق و مدارس اشارهاخت

درسي مباني نظري تحول بنيادین، از ایجاد گرایش  كيد زیرنظام برنامهسطه نيز عليرغم تأمتو

اي و درسي ملي سه شاخه نظري، فني حرفهتخصصي نرم دور شده، در سند برنامه 

هاي یك دیده شده و به سمت ایجاد شاخه هاي تخصصي مجزا ذیل هرودانش و رشتهكار

 پيش طراحي شده رفته است. هاي ازتخصصي مجزا با برنامه

بط با روندهاي نوآورانه و هاي مرتها و مالكیابي با توجه به ویژگيتحليل و ارز -1

هاي بدست آمده مرتبط با مؤلّفه بررسي ویژگي. ریزي درسي مبتني بر مدرسهبرنامه

در الگوي زیرنظام برنامه درسي « ریزي درسي مبتني بر مدرسهروندهاي نوآورانه و برنامه»

دول فوق و در پاسخ به سؤال اول ارائه گردید، ن كه در جسند مباني نظري تحول بنيادی

 طور خالصه موارد زیر را نشان داد: به

 و كيفيت وافزایش سازنده رقابت در جهت ایجاد زمينه درسي هايبرنامه از تمركززدائي»-

محلي  تا ملي سطوح در -«. اسالمي معيار نظام چارچوب در رسمي تربيت نظام كارآئي

 مختلف ابعاد خصوص در مناسب تصميمات اتخاذ -5رت پذیرد: هاي زیر صوسازيزمينه

 از ارزشيابي و اجرا تدوین، طراحي، مناسب كارهاي و ساز استقرار -8درسي،  برنامه

 و  هازیرنظام سایر با مرتبط هايسازيتصميم در فعال مشاركت - 9 هاي درسي،برنامه
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 گيريشده در خاستگاه تصميمپذیرفته تنوع و كثرت با ادراك نيازسنجي، متناسب-4

  اي(.)آزادسازي و انجام چندمرحله

ریزي زمينه روندهاي نوآورانه و برنامههاي فوق در نظر داشتن نتایج و ویژگي حال با در

بررسي و تحليل  درسي مبتني بر مدرسه در زیرنظام برنامه درسي مباني نظري تحول بنيادین،

به خصوص در ( 43-48: 5935)وري اسالمي سند برنامه درسي ملي تدوین شده جمه

هاي سياست-58»، «هاي درسي و تربيتيفرایند توليد و اجراي برنامه-55»چون هایي بخش

نتایج زیر را نشان «  ت اجرایيها و الزاماسياست-54»و « هاي یادگيريتوليد مواد و رسانه

 دهد:مي

ملي در قالب تدوین راهنماهاي  ه درسيها از حاكميت برناممحتواي سند در این بخش -5

ليف و ریزي و تأري مختلف در سازمان مركزي برنامههاي یادگيبرنامه درسي در حوزه

حدودي  كند و نگاهي تااعتباربخشي در سطح ملي حكایت مي تصویب آن و اجرا و

د بسته محوري و توليمهكيد بر سياست برناتأ»كزگرا در تدوین برنامه درسي و تمر

ریزي نقش مستقلي براي مدرسه در برنامهشود. هویت و ( دیده مي58-2)بند«آموزشي

اي( یا نوآوري در تهيه برنامه درسي تحصيلي) مدرسه درسي، ایجاد رقابت سازنده در

ي نظام جهت افزایش كيفيت و كارآی هاي آموزشي و طراحي برنامه درسي مدرسه درروند

شود. تنها در ه و محيط آموزشي چندان قائل نميستوجه به شرایط و مقتضيات مدر تربيتي با

برداري از مواد و سازي مدرسه در توليد و بهرهصورت فرعي به توانمند، به58-3بند

ليفي ، به سياست چندتأ58-9و یا در بند  هاي یادگيري، مراكز و منابع متنوع یادگيريرسانه

اي سازي مواد و منابع اشارهو غنيو مربيان در توليد و تكميل ها، معلمان و مشاركت استان

ریزي فهوم واقع و حركت در جهت  برنامهآور نبوده و با تمركززدایي به مكند كه الزاممي

 فاصله قابل توجهي دارد. درسي مبتني بر مدرسه،

 گيري بيشتر مدرسه درخصوص ابعاد مختلف برنامه درسي بااقتدار و قدرت تصميم-8

گيري از دانش تخصصي معلمان؛ تلقي ازهاي جامعه محلي و بهرهومي و نيتوجه به شرایط ب

از برنامه درسي به عنوان یك مسئوليت متصل و مشترك از سطح ملي تا سطح محله و 

زي و پذیرش آزادسازي و انجام مدرسه؛ خارج شدن نيازسنجي از انحصار تشكيالت مرك
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رسي ملي تدوین شده اثري از اي آن، از دیگر مواردي است كه در سند برنامه دمرحلهچند

 شود.ها چندان دیده نميآن

هاي هاي مرتبط با توجه به حوزه دیدگاهها و مالكتوجه به ویژگي تحليل و ارزیابي با -6

هاي توجه به حوزه دیدگاه»لّفه هاي بدست آمده مرتبط با مؤبررسي ویژگي. برنامه درسي

كه در جدول  سند مباني نظري تحول بنيادین در الگوي زیرنظام برنامه درسيِ« برنامه درسي

 طور خالصه نشان داد كه: فوق ارائه گردید، به

 متربّيان براي هویت تعالي و تكوین راستاي در درسي برنامه عناصر تمامي دهيجهت بر -

كنندگان الگوي زیرنظام به تأكيد وجود دارد. از نظر تهيهطيّ حيات از مراتبي به دستيابي

 مضامين بر كيدچون تأ هایيداللت رویكرد این رسي سند تحول بنيادین، اتخاذبرنامه د

 عين در انعطاف بر كيددرسي، تأ فرابرنامه و ثانوي كاركردهاي بر كيدتأ اي،فرارشته

 هویت را داراست. انواع و هاالیه ابعاد، به نگري، توجهجانبهثبات، همه

 صبغه -توان جُست: اردي مياي دیدگاهي را در چنين موهژگيدیگر وی -

 معلم در نگاه به تدریس باید داشت. )ایده فني و علمي صبغه بر عالوه هنري)زیباشناختي(

 به دستيابي فرایند عنوانبه باید هاشایستگي كسب به -( 9 )اصل فكور( كارگزار عنوان به

 پرسشگري -( 9 راهنماست )اصل مربي و داشته عامليت متربّي آن در كه نگریست معنا

 (. 4 گيرد)اصل قرار تشویق و كيدتأ مورد متربّيان،

( 5935:55-54در سند برنامه درسي ملي)« گيري كليجهت رویكرد و»ابتدا مواردي از 

 گرایيفطرت» تربيتي و درسي هايبرنامه شود. رویكردمطرح، و سپس بررسي و تحليل مي

 فطرت شكوفایي جهت الزم سازيمعناي زمينه به رویكرد این است و اتخاذ «توحيدي

 به دستيابي منظور به آنان  موقعيت مداوم اصالح و درك طریق از آموزاندانش الهي

 داراي و الهي امانت -5« آموزدانش»-5رویكرد  این در .است طيّبه حيات از مراتبي

 فعليت و شكوفایي قابليت و است نهفته او وجود در الهي فطرت-8 .است ذاتي كرامت

 بصير و امين اياسوه ،)ع(اطهار ائمه و انبيا راه مسير در-5« معلم)مربي(»-8 .دارد تنیاف

 خلق و آموزاندانش وجودي هايظرفيت بسط و شناخت با -8 .است آموزاندانش براي

 فراهم را آنان موقعيت مداوم اصالح انگيزه و درك آموزشي زمينه و تربيتي هايفرصت
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 .است آموزاندانش اخالقي و عملي علمي، ایماني، عقالني، درش ساززمينه -9 .سازدمي

 قرآني، و دیني هايآموزه با سازوار و تربيتي و فرهنگي هايارزش بر مبتني -5« محتوا»-9

 شكوفایي زمينه كه است یادگيري تجربيات و هافرصت از هماهنگ و اي منسجممجموعه

 فراهم پيوسته صورت به را هارصهع و عناصر یافتن فعليت عقلي و رشد الهي، فطرت

 فطري، هايگرایش ابراز براي ساززمينه فرآیندي -5« یادگيري -یاددهي»-4 .آوردمي

 مستمر صورت به -5« یابيارزش»-1 .است آن اصالح مداوم و یادگيرنده موقعيت شناخت

 و عديب با موقعيت او فاصله آموز،دانش كنوني موقعيت از جانبههمه و روشن تصویري

 محيط»-6 .كندمي ارائه وي نيازهاي و هاظرفيت با متناسب آن اصالح چگونگي

 پویا، منعطف، امن، هستي، محيطي نظام هايظرفيت از گيريبهره با -5« یادگيري

 آموزاندانش هايویژگي و عالیق نيازها، به گویيپاسخ را براي غني و برانگيزاننده

 فكر، منعطف، اهل متعهد، خالق، مؤمن، معلمي -5« مدیرمدرسه»-1بيند. مي تدارك

 هايصالحيت و صدر سعه داراي و مدبر مدیر و تربيتي، راهبر پذیر،مشاركت نگر،آینده

 است.   ايحرفه

 1هاي برشمرده فوق كه در ارتباط با این شود، این ویژگيطور كه مالحظه ميهمان

وزش در سند برنامه درسي ملي در بيش از اصلي درگير در فرایند برنامه درسي و آمعنصرِ

گيري برنامه درسي ملي مطرح شده، و در اینجا مجال گویه در بخش رویكرد و جهت  90

ه هایي است كه در سند برنامنيست، تنها بخشي از مجموعه ویژگيها مطرح كردن تمام آن

ها بيش از آنگيري كلي مطرح شده است. در نگاه به درسي ملي در مورد رویكرد و جهت

 كيد مذهبي(  وبر ایدئولوژي پایبندي دیني )با تأهمه دیدگاه حاكم و اصلي درسند، مبتني 

آلي است سيدن به حيات طيّبه در شكلي ایدهها و رتكيه بر شكوفایي فطرت توحيدي انسان

تواي هایي از تعبّد و شكل دادن نظرگاه فراگيران تا آنكه عقاید فراگيرندگان با محكه زمينه

ارائه شده در منابع درسي این نظام كامالً سازگار و هماهنگ گردد در آن وجود دارد. در 

عين اینكه معلم نيز نقش سنگيني در راهنمایي دارد و در مسير راه انبياء و ائمّه معصومين 

است و مسئوليت آموزش اخالقي به عهده اوست. در چنين دیدگاهي هدف آن است كه 

شود این رویكرد و طور كه مالحظه ميبار آید. همان هبي واقعيفرد یك معتقد مذ
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حدود  هایي كه براي آن برشمرده شده ضمن اینكه بسيار گسترده و آرماني و تاویژگي

هاي درنظر گرفته شده براي معلم و مدیر كه ویژگيگویي است، چنانزیادي همراه با مبهم

ه رویكرد مورد اشاره بسيار نزدیك به دهد، اما  مشخص است كمينشان  آن را كامالً

هاي برنامه ( از ایدئولوژي5334) 8در تقسيم بندي آیزنر 5بندي سنتي دینيدیدگاه پاي

(، هدف تربيت در دیدگاه 5334:11كند )طور كه آیزنر مطرح ميدرسي است. همان

با محتواي  پایبندي سنتي مذهبي، شكل دادن نظرگاه فراگيران است تا آنكه عقاید فراگيران

ارائه شده در منابع درسي این نظام كامالً سازگار و هماهنگ گردد. معلم نقش سنگيني در 

راهنمایي دارد و مسئوليت آموزش اخالقي به عهده اوست. در چنين دیدگاهي هدف آن 

طوركلّي شود بهبار آید و مطالبي هم كه ارائه مياست كه فرد یك معتقد مذهبي واقعي 

پرسيدن، شك كردن و  ها نيستند، بلكه درباره یقينيّات هستند. به این ترتيب،درباره شكّ

بر استيال و پایبندي  گيرد. در نتيجه، برداشتي مبتنيتقاد كردن مورد استقبال قرار نميان

 خورد. مه درسي ملي تدوین شده به چشم ميكيد مذهبي در برنادیني، با تأ

هاي مختلف و از هایي كه سلسبيلي در سالررسيهاي برنامه درسي، باهدر حوزه دیدگ

مباني نظري حوزه  رمروري بآورده است، در قالب عملبه 5930اش در سال جمله در مقاله

هاي ها و ایدئولوژيبندي دیدگاههاي مختلف طبقههاي برنامه درسي و چارچوبدیدگاه

سيلر، الكساندر و لوئيس چون: نظران این حوزه ارائه شده برنامه درسي كه توسط صاحب

(، پاینار 5321)4(، هَس5314) 9(، آیزنر ـ واالنس5326(، شوبرت )5329(، ميلر )5325)
(، و 5334( و آیزنر )5329)1(، اونيل5339(، موریسون )8006)6نيل(، مك5335)1

( 5923دي و دیگران)و دیگران، ترجمه مهرمحم 2بررسي اثر پامال بلوتين ژوزف طور،همين

 درهاي برنامه درسي است، با بندي دیدگاههاي برنامه درسي كه مؤید طبقهرد فرهنگدر مو

                                                           
1. Religious Orthodoxy 

2. Eisner, E.W. 

3. Wallance Elisabeth 

4. Hass Glen 

5. Pinar, William F 

6. Mc Neil John D 

7. O’Neill William F 

8. Bolotin Joseph Pamel 
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بندي هاي پيشنهادي براي طبقهچارچوب بندينظر گرفتن مبناي تحقّق انساني در تقسيم

كه از توان تنظيم كرد مي هاي برنامه درسي راها، طيفي با روند صعودي از دیدگاهدیدگاه

یند تعليم و تربيت با توجه به ان او در فردق شو ماهيت او و محقّ« سانمفهوم ان»توجه به 

 است. هاي دروني انسان برخاسته جنبهكنندگي تعيين

 
، تحت عنوان9 17:0931يلي سلسب هاي برنامه درسي )برگرفته ازنمودار طيف صعودي ديدگاه

 «(درسي هاي برنامهراهنماي الگوپردازي ديدگاهچارچوب »

ها و گيريبه روند صعودي دروني در این طيف تحقق انساني كه از جهت با توجه

توان مي ،شودهاي ماوراء فردي و انسان كامل را شامل ميهاي رفتارگرا تا دیدگاهدیدگاه

هاي برنامه درسي، نظمي منطقي داد كه هر دیدگاه با توجه به بندي دیدگاهبه ساختار طبقه

هاي برنامه دیدگاهگيرد. ظري در این چارچوب قرار ميتعریف و جایگاهش در مباني ن

شود از رفتارگرایي تا تحقق انساني، از نظر توجه طور كه در نمودار مالحظه ميدرسي همان

 هاي دروني و محقق شدن ابعاد انساني او، سيري صعودي دارند. به انسان و جنبه

ها و گر آن است كه موقعيتهاي برنامه درسي، نشانتوجه به این طيف صعودي دیدگاه

هاي مختلف برنامه درسي، تفاوتي اساسي خواهند داشت و هاي یادگيري در دیدگاهفرصت

هاي رشد اجتماعي، رشد چون دیدگاههاي برنامه درسي سطح باالتر این طيف، در دیدگاه

هاي ي براي تسلط بر مهارتترهاي یادگيري بيشتر و عميقموقعيتشناختي و تحقق انساني، 
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ري، رشد مفهوم خود گيیندي، مشاركت در حل مسائل اجتماعي، توسعۀ مهارت تصميمافر

 آموز وجود دارد. ارزشيابي دانشتر و خودراهبري و خودمثبت

گيري هاي برشمرده براي رویكرد و جهتتوجه به توضيحات فوق، ویژگي حال با 

هاي سنتي و گيرياي از جهتهدهد ملغم(، نشان مي5935كلي در سند برنامه درسي ملي)

هم به صورت التقاطي  تر در حوزه برنامه درسي و آموزش باهاي متأخّرطور دیدگاههمين

مدار )موضوعات اساسي و هاي موضوعحضور دیدگاه اند. عالوه برنظر گرفته شده در

كه در گروه مداري یدگاه مبتني بر شایستگي و صالحيتهاي علمي( و درشته

هاي برشمرده براي رویكرد توجه به ویژگي شوند، باهاي رفتارگرا محسوب ميريگيجهت

هاي مبتني بر هاي فرایندمداري، دیدگاههایي از توجه به دیدگاهگيري كلي، نشانهو جهت

گرایي، رشد شناختي و فراشناختي، رشد و ها و پيشرفتآموز دریادگيريسازي دانشفعّال

هاي گيريرایانه و ماوراء فردي و دیگر جهتگهاي انسانیدگاهد مؤثر اجتماعي، دكاركر

 شوند.گانه نيز دیده مي 99هاي فرعي، در این گویه

هاي دیدگاهي كه در قالب رویكرد و اصول طراحي و تدوین اما توجهات و تأكيد

برنامه درسي در الگوي زیرنظام برنامه درسي مباني نظري تحول بنيادین مطرح شده است و 

 كه تاال اول بدان اشاره شد، نيز ضمن اینتداي این قسمت برگرفته از پاسخ سؤر ابد

، حداقل در حد هاي برنامه درسي راني از دیدگاهحدودي از ابهام برخوردار است گلچي

دهد. مضموني و معاني و بيان، عالوه بر دیدگاه پایبندي دیني مورد توجه قرار مي

اي و داري، توسعه فرایندشناختي، تلفيق رشتهآموزمي همچون دانشهایدیدگاه

 هاي توسعه فرهنگي وتحقق انساني.گرایي، دیدگاهسازنده

مقایسه نتایج تحليل اجزاء و  هاي فوق، بررسي ودر مجموع، با توجه به تحليل

لي هاي دیدگاهي برنامه درسي در سند برنامه درسي مهاي اصلي مرتبط با جنبهبخش

هاي برنامه هاي مرتبط با توجه به حوزه دیدگاهها و مالكویژگيجمهوري اسالمي با 

دهد بنيادین تعليم و تربيت، نشان مي در زیرنظام برنامه درسي مباني نظري تحول درسي

هاي قابل توجهي بين این دو سند وجود دارد. هر دو بر دیدگاه پایبندي ها و مطابقتشباهت

يري گاتبي از حيات طيبه( به عنوان جهتمر گرایي توحيدي و رسيدن به)فطرت دیني
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هاي برنامه كيد دارند. در عين حال، گلچيني از دیدگاهمحوري در حوزه برنامه درسي تأ

دهند. ضمن اینكه، معاني و بيان، مورد توجه قرار ميدرسي را، حداقل در حد مضموني و 

تر ي ملي، متفاوتكلي سند برنامه درسگيري جهت توجهات دیدگاهي در بخش رویكرد و

ها و تر از الگوي زیرنظام برنامه درسي سند تحول بنيادین در طيف صعودي دیدگاهو متفرّق

حال تجویزي در آن  ها از برنامه درسي است. وجوه بسيارآسماني و در عينسازيمفهوم

تأمّل جدي و در اي قابل شان در فرایند تحصيلي مدرسهشود كه تحققبيشتر دیده مي

صورت نگرفته است. در بحث  اي از ابهام است و در مجموع توجّهي آگاهانهههال

هاي برنامه درسي در مواردي كه بخواهيم بدون توجه به مباني نظري حوزه برنامه دیدگاه

ه درسي را به صورت التقاطي یا هاي برنامگيريها و یا تلفيقي از جهتي، دیدگاهدرس

نهایت نوعي  كنيم، دردر برنامه درسي ملي جانشين مبنایي ایدئولوژیك سویه و بریك

لذا تحقق كامل چنين (. 5934آورد )سلسبيلي، كشاكش و تعارض دیدگاهي به وجود مي

گيري كلي مطرح شده در سند برنامه درسي ملي و اجراي آن در مدارس، رویكرد و جهت

هاي شعارگونه و يگيرمواردي جهت هاي دیدگاهي موجود در آن و درتوجه به تعارض با

سختي زش و پرورش ایران، بههاي موجود آموگرایانه آن با توجه به واقعيتآرمان

 پذیر خواهد بود.امكان

هاي حاصل از بررسي و مقایسه توصيه»اینكه  بر مبني ال سوم پژوهشدر پاسخ به سؤ

ي در سند محتواي برنامه درسي ملّي تدوین شدۀ جمهوري اسالمي با زیرنظام برنامه درس

مباني نظري تحول بنيادین در نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسالمي ایران، 

بنيادین و آنچه  نظام برنامه درسي در مباني نظري تحولبا كندوكاو در متنِ زیر «چيستند؟

 توان مطرح كرد:ال دوم پژوهش بدست آمد، موارد زیر را ميكه در پاسخ به سؤ

هاي ساختاري و اجرایي در سند برنامه درسي ر اصلي مرتبط با ویژگيزاء و عناصاج -5

هاي توليد مواد و سياست -58»هاي ن شده جمهوري اسالمي از جمله بخشملي تدوی

از حالتي كلي و « ها و الزامات اجرایيسياست -54»طور و همين« یادگيري هايرسانه

هاي دقيق اجرایي و ها و چارچوبشدن حوزه مسئوليتدستوري بدون مشخص

تر به فضاي فرهنگي و عميقیعني توجه  -شناختي كننده خارج شده و نگاهي بومكنترل
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ها، نمادها آداب و رسوم، مفاهيم هاي مختلف، استفاده از سنتاجتماعي مناطق و استان

هاي یادگيري مختلف، همراه با تفویض بيشتر ها در حوزهاجتماعي و تاریخي و فرهنگي آن

در  -ریزي درسي از مركز  تا سطح استان و سپس تا سطح مدرسهها در برنامهسئوليتم

تدوین و اجراي برنامه درسي در آن حاكم شود. ساختار كالن برنامه درسي در سه بخش 

تجویزي)یا اختياري( در سند برنامه درسي ملي تجویزي )یا انتخابي( و غيرتجویزي، نيمه

 تصریح شود.

 بر تأكيد و محورمسئله و تلفيقي به رویكرد اتكا با درسي برنامه حتوايم سازماندهي -8

تربيت مورد توجه قرار  هايساحت از یك هر در اساسي هايایده و هامهارت مفاهيم،

 یا لهمسئ حل رویكرد از استفاده با اي مشترك ]الزامي[در بخش پایه درسي گيرد. برنامه

 هايفرصت و شود بيشتري برخوردار انعطاف زا ها،هدف تدوین در لهمسئ حل قالب

هاي یادگيري در برنامه ایجاد موقعيت شود. بر برخوردار بيشتري غناي و عمق از تربيتي

 كيد شود. نگري تأدرسي و یكپارچه

ها و يابي به هویت مشترك انساني و ارزشازنگري سند برنامه درسي ملي، دستدر ب -9

المي و تداوم آن در ابعاد و هویت اس كيد برسبت به تأایراني، ن هاي اصيل فرهنگسنت

ه چنين توجهي از طریق ایجاد هاي مختلف، بيشتر مورد توجه قرار گيرد. زمينساحت

هاي یادگيري چون زبان و ادبيات فارسي، مطالعات هاي یادگيري مناسب در حوزهفرصت

 و ... فراهم آید.  اجتماعي، تاریخ، هنر، تفكر و حكمت، زبان عربي و زبان خارجي

ریزي پذیري در برنامهتر مناسب براي پژوهشگري و انعطافتوجه بيشتري به ایجاد بس -4 

هاي تدوین محتوایي تجویزي و خطّي در زمينه هاي كامالًدرسي صورت گيرد. از رویكرد

 و روشي برنامه درسي ملي پرهيز شود و به جاي آن به بافت و فضاي مدرسه، تقویت

ها در برنامه گير شدن آنپژوهي و تصميماقداممعلم و اقتدار او، فكوربودن،  مدرسه و

 درسي توجه بيشتري معطوف شود. 

 گيري بيشتر درخصوص ابعاد مختلف برنامه درسي بامدرسه از اقتدار و قدرت تصميم -1

گيري از دانش تخصصي معلمان ومي و نيازهاي جامعه محلي و بهرهتوجه به شرایط ب

وردار شود. در این زمينه بنيان نظري و آثار پژوهشي و تجربي قابل توجهي وجود دارد برخ
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زدایي و منابع تدوین شده در حوزه هاي انجام شده در حوزه تمركزكه از كوشش

 . 5توان بهره گرفتریزي مبتني برمدرسه ميبرنامه

طح ملي تا سطح تلقّي از برنامه درسي به عنوان یك مسئوليت متصل و مشترك از س -6

خارج شود و آزادسازي و محله و مدرسه باشد و نيازسنجي از انحصار تشكيالت مركزي 

 اي آن پذیرفته شود. انجام چندمرحله

 كاركردهاي بر كيدتأ -اي؛ بفرارشته مضامين بر كيدتأ -چون: الف هایيداللت به -1

 به نگري، توجهجانبههمه ثبات، عين در انعطاف بر كيدتأ -درسي؛ پ فرابرنامه و ثانوي

 و علمي صبغه بر عالوه هنري)زیباشناختي( وجود صبغه -هویت؛ ت انواع و هاالیه ابعاد،

 آن در كه معنا به دستيابي فرایند عنوان به هاشایستگي كسب -در نگاه به تدریس؛ ث فني

ري در كيد و تشویق پرسشگتأ -راهنماست؛ و همينطور، ج مربي و داشته عامليت متربّي

هاي حضور ، توجه بيشتري صورت گيرد و زمينهدر سند برنامه درسي ملي متربّيان ميان

 ها فراهم گردد.  آن

 گيرينتيجه بحث و

االت فوق در بررسي و مقایسه سند برنامه هاي سؤمل در نتایج پژوهش و یافتهمرور و تأ

امه درسي در مباني نظري نظام برنزیر درسي ملي تدوین شده جمهوري اسالمي ایران با سند

 دهد: م و تربيت رسمي و عمومي، نشان ميتحول بنيادین در نظام تعلي

هایي بين این دو سند ه عناصر اصلي برنامه درسي مطابقتاز جهت هدف و توجه ب

وجود دارد چنانكه سند تحول نيز بر درك و اصالح موقعيت بر اساس نظام معيار اسالمي و 

كيد دارد. اما، نكته اینجاست اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي تأهماهنگي با غایات و 

هاي پایه در سند برنامه درسي ملي بسيار گذاري و شایستگيها و الگوي هدفكه هدف

ها در مدارانه و اخالقي پيدا كرده و بيشتر شایستگينبه اعتقادي، متعالي انساني، دینج

طور كه گيرند. و همانگانه قرار ميهاي ششاز ساحت« قياعتقادي، عبادي و اخال»ساحت 

                                                           
، تاليف «تمركز زدایي در آموزش و پرورش با تاكيد بر برنامه ریزي درسي مبتني بر مدرسه»به عنوان نمونه به كتاب  .5

 ان مراجعه كرد.، مي تو5934نادر سلسبيلي از انتشارات  مدرسه در سال 
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ار دروني و شخصي، اعتقادي، ها با توجه به بسيقبل نيز اشاره شد این شایستگي در

شان در فرایند تحصيلي ها، تحققخواهانه و آسماني و در عين حال تجویزي بودن آنآرمان

هاي حوزه»هایي چون خشت. بررسي باي از ابهام اساي قابل تأمّل جدي و در هالهمدرسه

اصول »و « یادگيري-اصول حاكم بر انتخاب راهبردهاي یاددهي»، «تربيت و یادگيري

دهد مواردي در سند برنامه درسي ملي، نشان مي« حاكم بر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

هاي هستي و كشف فعل خداوند، شناخت ت نظام معيار اسالمي، درك واقعيتچون رعای

هاي الهي، شناخت فرهنگ اسالمي، معرفت و هدف تكریم، درك سنتت الهي با خلق

نظایر آن به كرّات  ایمان به دین اسالم، انجام تكاليف دیني و الهي در كالم معصومين و

هاي مرتبط با ها و مالكایسه این دو سند باتوجه به ویژگيمطرح شده است. تحليل و مق

ي ملي دهد: سند برنامه درسنيز نشان مي« سي مليها از برنامه درسازيها و مفهومبرداشت»

اي از دو طيف گسترده مباني نظري تحول بنيادین هر تدوین شده جمهوري اسالمي و

كه برداشتي تا حدود زیادي  دهند. البته با این تفاوتهاي متفرّق را نشان ميبرداشت

با حضور قوي یك  ]ملي[ هاي گسترده تجویزي در برنامه درسيتر با ویژگيگرایانهآرمان

ت عدل جهاني( و نظام شيعي، تمركزگرا در جهت تحقق حكوماستيالي عقيدتي)مذهبي

؛ در سند «اندازچشم»خصوص در بخش دهنده دیني، بهآموزشي با تأكيد بر سازوكار نظم

حول شود. دیگر اینكه با توجه به آنچه كه در سند تنامه درسي ملي تدوین شده دیده ميبر

مشترك انساني و يابي به هویت ر تدوین سند برنامه درسي ملي دستكيد شده، ددین تأبنيا

هاي مختلف، و المي و تداوم آن در ابعاد و ساحتهویت اس كيد برایراني نسبت به تأ

تر توجهید به حد اقل ممكن تنزل یابد، بيطور این خواسته كه برنامه درسي تجویزي باهمين

 رنگ شده است. درسي ملي چنين مواردي كمبرنامه  بوده و در سند

الزامات قبلي، »ي مرتبط با هاها و مالكایسه این دو سند باتوجه به ویژگيتحليل و مق

این الزامات و دهد نشان مينيز، ، «ها، شرایط پذیرش برنامه درسي مليسازيزمينه

تر بيشتر به ایجاد بس ها در زیرنظام برنامه درسي سند تحول بنيادین، در توجهسازيزمينه

ریزي درسي، پرهيز از رویكردهاي پذیري در برنامهمناسب براي پژوهشگري و انعطاف

هاي محتوایي و روشي و به جاي آن  توجه بيشتر به بافت و تجویزي و خطّي در زمينه
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گير پژوهي و تصميماقدامو اقتدار او، فكور بودن،  فضاي مدرسه، تقویت مدرسه و معلم

 شود؛ اما، در سند برنامه درسي ملي، ضمن اینكه باها در برنامه درسي، خالصه ميآنشدن 

اعتبار »؛ و «جلب مشاركت و تعامل»؛ « هاتوجه به تفاوت»؛ «جامعيت»لي چون توجه به اصو

حدودي در  هاي درسي و تربيتي تاگانه ناظر بر برنامهدر ميان اصول یازده« ش یادگيرندهنق

هاي فوق است، ولي ایجاد بستر مناسب براي پژوهشگري سازيت و زمينهلزاماراستاي ا

شدن این گيربودن و تصميمخطي و تجویزي، فكورمعلم و مدرسه، پرهيز از رویكرد هاي 

ریزي درسي و بازآفریني فرهنگ مدرسه در صلي)چون معلم و مدرسه( در برنامهعناصر ا

ها و طور، نقش و حضور بافتهمين نيست.سند برنامه درسي ملي چندان مورد توجه 

كننده نيست و به نيز در برنامه درسي ملي چندان مؤثر و تعيين ايهاي محلي و مدرسهزمينه

ها و با توجه به ویژگيخورد. تحليل و مقایسه هایي به چشم مياي اشارهصورت حاشيه

برنامه  د در سنددهنيز نشان مي ،«هاي ساختاري و اجرایيویژگي»هاي مرتبط با مالك

برنامه درسي حاكم باشد  شناختي در اجراينگرانه و یا بومدرسي ملي اینكه نگاهي كل

كيد شده محوري و توليد بسته آموزشي تأشود و به جاي آن بر سياست برنامهدیده نمي

بنيادین در سه بخش تجویزي، است. ساختار كالن برنامه درسي طراحي شده در سند تحول 

« ساختار و زمان آموزش»تجویزي)یا اختياري(، در بخشیزي )یا انتخابي( و غيرتجونيمه

زمان و »سند برنامه درسي ملي تصریح نشده و تنها به صورت ضمني در یكي از بندهاي 

سند تحول بنيادین )ضرورت پاسخگویي به نيازها و  1-1به راهكار « تعليم و تربيت

ساعات تحصيلي ساليانه  ساعت از كل 500 معاًاقتضائات محلي و منطقه اي( و اختصاص ج

اي شده است كه يار استان و مناطق و مدارس اشارههاي خارج از كالس و در اختبه فعاليت

كيد زیرنظام برنامه درسي در مباني در دوره دوم متوسطه نيز عليرغم تأبسيار محدود است. 

نامه و به جاي آن در سند برنظري تحول بنيادین، از ایجاد گرایش تخصصي نرم دور شده 

هاي تخصصي مجزا ذیل ودانش و رشتهاي و كاردرسي ملي سه شاخه نظري، فني وحرفه

پيش طراحي  هاي ازهاي تخصصي مجزا با برنامهیك دیده شده و به سمت ایجاد شاخههر

 شده رفته است. 
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روندهاي نوآورانه » ط باهاي مرتبها و مالكویژگي  تحليل و مقایسه این دو سند با توجه به

برنامه درسي دهد، محتواي سند نشان مي به اختصار« ریزي درسي مبتني بر مدرسهو برنامه

ریزي درسي، ایجاد رقابت نقش مستقلي براي مدرسه در برنامههویت و ملي تدوین شده 

هاي آموزشي و وري در رونداي( یا نوآ)مدرسه سازنده در تهيه برنامه درسي تحصيلي

توجه به  برنامه درسي مدرسه درجهت افزایش كيفيت و كارائي نظام تربيتي با طراحي

دیگر اینكه، اقتدار و قدرت شود. سه و محيط آموزشي چندان قائل نميمقتضيات مدر

توجه به شرایط بومي و  گيري بيشتر مدرسه درخصوص ابعاد مختلف برنامه درسي باتصميم

دانش تخصصي معلمان؛ تلقي از برنامه درسي به گيري از ي جامعه محلي و بهرهنيازها

خارج شدن  عنوان یك مسئوليت متصل و مشترك از سطح ملي تا سطح محله و مدرسه؛

اي آن، زي و پذیرش آزادسازي و انجام چندمرحلهنيازسنجي از انحصار تشكيالت مرك

تحليل و  كيد نيست.ن شده چندان مورد تأمواردي است كه در سند برنامه درسي ملي تدوی

هاي توجه به حوزه دیدگاه»ي مرتبط با هاها و مالكیسه این دو سند با توجه به ویژگيمقا

  هاي قابل توجهي بين این دوها و مطابقتنشان داد در مجموع شباهتنيز  «برنامه درسي

گرایي ي دیني)فطرتهاي دیدگاهي وجود دارد. هر دو بر دیدگاه پایبندسند از جنبه

يري محوري در حوزه برنامه گاتبي از حيات طيبه( به عنوان جهترسيدن به مرتوحيدي و 

هاي برنامه درسي را، حداقل در حد كيد دارند. در عين حال، گلچيني از دیدگاهدرسي تأ

دهند. اما توجهات دیدگاهي در بخش مضموني و معاني و بيان، مورد توجه قرار مي

تر از الگوي زیرنظام تر و متفرّقي ملي، متفاوتكلي سند برنامه درسگيري جهترویكرد و

ها از برنامه سازيها و مفهومبرنامه درسي سند تحول بنيادین در طيف صعودي دیدگاه

شود كه حال تجویزي در آن بيشتر دیده مي درسي است. وجوه بسيارآسماني و در عين

اي از ابهام است و در لهاي قابل تأمّل جدّي و در هاشان در فرایند تحصيلي مدرسهتحقق

گيري لذا تحقق كامل چنين رویكرد و جهتمجموع توجّهي آگاهانه صورت نگرفته است. 

اهي موجود در آن هاي دیدگرنامه درسي ملي، باتوجه به تعارضكلي مطرح شده در سند ب

هاي با توجه به واقعيتگرایانه آن، هاي شعارگونه و آرمانگيريو در مواردي جهت

 پذیر نخواهد بود.آموزش و پرورش ایران چندان امكاند موجو
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توان ه و مطالبي كه در فوق مطرح شد ميدر مجموع از این مقایسه و تحليل ارزیابان

گيري كرد كه ضرورت بازنگري اساسي و كوشش مجددي در تدوین سند برنامه نتيجه

 .هاي زیر در آن رعایت شودقلدرسي ملي وجود دارد. كوششي كه حدا

با اسناد باالدستي چون زیرنظام برنامه درسي در مباني نظري تحول بنيادین تعلم و  -الف

خوان باشد، ضمن اینكه توجهي دقيق به بنيان نظري حوزه مطالعات برنامه درسي تربيت هم

هاي آموزشي جهاني در تدوین هاي برنامه درسي داشته باشد و از تجربيات نظامو دیدگاه

 آن بهره ببرد.

یا  كنندگان ومنصفانه، فارغ از تعصّبات توليد اي نيازمند مطالعات جامع وچنين مطالعه -ب

كت جدّي و گسترده متخصصان و گذاران است. مشارشتاب مجریان و یا شعار سياست

تربيت، جوامع محلي یا  هاي مختلف مرتبط با تعليم ونظران مرجع در حوزهصاحب

ها و صاحبان نهاد باشند، نهادهاي غيردولتي و انجمنمهاي آموزش و پرورش كه مردشورا

هاي آموزشي و فكر و اندیشه كه منتقد وضع موجود آموزشي باشند، ناشران )كتاب

حضور خبرگاني  با هاي اصالح برنامه درسي مليآموزشي و كودك و ...( و كميتهكمك

 طلبد.در حوزه تعليم و تربيت از ميان مردم را مي

باید مورد توجه قرارگيرد: سازي ميدرسي ملي چند الزام قبلي و زمينهبرنامه در تدوین -پ

هاي برنامه درسي اي در مورد اهداف و برداشتاز طریق مشاركت و گفتمانِ مليِ حرفه -5

هاي اجتماعي و فرهنگي مطالعات منسجمي در حوزه آسيب -8 ملي توافق به دست آید.

ه به كيد نشود بلكمحوري و تقویت هویت اسالمي تأبيش از حد بر دین -9. صورت گيرد

 -4توجه شود.ها نيز در قالب سند برنامه درسي ملي فرهنگصورتي متعادل به مسائل خرده

توجه  خصوص ابعاد مختلف برنامه درسي با گيري بيشتر مدرسه دراقتدار و قدرت تصميم

ش تخصصي معلمان مورد توجه گيري از دانو بهره به شرایط بومي و نيازهاي جامعه محلي

آخر تلقّي از برنامه درسي به عنوان یك مسئوليت متصل و مشترك از  قرار گيرد؛ و در

 كيد قرار گيرد.ملي تا سطح محله و مدرسه؛ مورد تأسطح 
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 منابع

ر . ترجمه دكتها(هاي برنامه درسي) نظریهفرهنگ(. 5923زف، پامال و دیگران)بلوتين ژو

 دیگران. تهران: انتشارات سمت.  محمدي ومحمود مهر

برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران  (.5935دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش)

با همكاري سازمان . تهران: شوراي عالي آموزش و پرورش 5935، مصوبه اسفند 

 ریزي آموزشي.پژوهش و برنامه

نيادین آموزش و پرورش، (. سند تحول ب5930دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش)

)سند مشهد مقدس(. تهران: وزارت آموزش و پرورش با همكاري شوراي عالي 

 انقالب فرهنگي. 

(. مباني نظري تحول بنيادین در نظام تعليم 5930دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش)

تهران:  .5930و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسالمي ایران، مصوبه آذرماه

 زش و پرورش با همكاري شوراي عالي انقالب فرهنگي. وزارت آمو

؛ 8و5نامه برنامه درسي ملي، شماره (. ویژه5921يد برنامه درسي ملي )دبيرخانه طرح تول

 ریزي آموزشي، انتشارات مدرسه.تهران: سازمان پژوهش و برنامه

مي ایران (. برنامه درسي ملي جمهوري اسال5923دبيرخانه طرح توليد برنامه درسي ملي )

م؛ تهران: هاي درسي و تربيتي(. نگاشت چهار)طرح جامع تحول بنيادین برنامه

 .5923ماه ریزي آموزشي، بهمنسازمان پژوهش و برنامه

(. برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران 5930دبيرخانه طرح توليد برنامه درسي ملي )

م؛ تهران: (. نگاشت پنجهاي درسي و تربيتي)طرح جامع تحول بنيادین برنامه

 .5930ریزي آموزشي، بهمن ماه سازمان پژوهش و برنامه

(. بررسي وتحليل برنامه درسي ملي تدوین شده جمهوري اسالمي 5934سلسبيلي، نادر )

هاي آموزشي و ایران بر اساس دانش نظري حوزه برنامه درسي، تجارب نظام

بنيادین آموزش و پرورش. گزارش زیرنظام برنامه درسي در اسناد مربوط به تحول 

 .5934پژوهش. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. آبان ماه 
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هاي برنامه (. ارائه یك الگوي راهنما در خصوص كاربرد دیدگاه5913) نادر ،سلسبيلي

ریزي درسي كشور )دوره متوسطه نظام جدید(. رساله دورۀ درسي در نظام برنامه

شناسي و علوم تربيتي ریزي درسي. تهران: دانشكده رواندكتري رشته برنامه

 . 5913دانشگاه تربيت معلم. تيرماه 

هاي مدار از دیدگاههاي یادگيري در تلفيقي فرایندصت(. طراحي فر5930سلسبيلي، نادر )

، 5پژوهشي تعليم و تربيت، سال بيست و هفتم، شماره  -برنامه درسي. فصلنامه علمي

 .69-35صص 

ي درسي ریزمركززدایي در آموزش و پرورش با تأكيد بر برنامه(. ت5934ي، نادر )سلسبيل

 سسه فرهنگي مدرسه برهان )انتشارات مدرسه(.مبتني بر مدرسه. تهران: مؤ

هاي مختلف در تدوین برنامه درسي ملي: تأمّلي در سند (. برداشت5939سلسبيلي، نادر)

 پژوهشي تعليم و تربيت. -لنامه علميبرنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران. فص

 .5939، تابستان 552، شماره 8ام، شماره سال سي

شناسي مطالعات برنامه درسي. ترجمه محمود مهرمحمدي و (. روش5921شورت، ادموند )

همكاران. تهران: انتشارات سمت با همكاري انتشارات پژوهشگاه مطالعات آموزش 

 و پرورش.

 اصالحات در پژوهشي هايیافته (. كاربست5912) ترجم.قزویني، فاطمه، م فقيهي

 تربيت و تعليم الملليبين گزارش اجالس) 86شمارۀ  نگاشت آموزشي، تك

 انتشارات تهران: ، توكيو(.5331آموزشي،  و اصالحات تحقيقات درباره

 .تربيت و تعليم پژوهشكده

ي و كيفي در علوم كمّهاي تحقيق روش(. 5926گال، مردیت؛ بورگ، والتر، گال، جویس)

رضا نصر و همكاران. چاپ دوم. ترجمه احمد ) جلد دوم(.شناسيتربيتي و روان

 (.130) تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي و سمت



 747/ ...  ايران اسالمی جمهوری شده تدوين ملی درسی برنامه سند مقايسه و بررسی

 

یادگيري از -پداگوژي علم و هنر یاددهي(. 5938موریس) گوتيه، كلرمون؛ تاردیف،

فریده مشایخ. تهران: انتشارات  (. ترجمهدوران باستان تا به امروز)نظریه و كاربرد
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