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چكيده
در این پژوهش كوشش بر آن بوده است تا بررسي و تحليل نقادانۀ برنامۀ درسي ملي تدوین شدۀ جمهوري
اسالمي ایران باتوجه به مالكهاي برگرفته از زیرنظام برنامه درسي در مباني نظري تحول بنيادین در نظام
تعليم و تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسالمي ایران ،به منظور شناخت تفاوتها ،انحرافها و
كاستيهاي سند برنامه درسي ملي تدوین شده انجام پذیرد و توصيههایي جهت بازنگري و برطرف كردن
ضعفها و كاستيهاي آن ارائهشود .رویكرد پژوهش عمدتاً كيفي و از نوع استنتاج قياسي مبتني بر تحليل
اسنادي در قالب پژوهش ارزشيابي است .بررسي ،تحليل و مقایسههاي انجام شده در مورد برنامه درسي ملي
تدوین شده جمهوري اسالمي ایران باتوجه به مالكهاي مورد نظر پژوهش در قالب شش مؤلفه تشكيل
دهندۀ -5 :هدفها و دیگر عناصر اصلي برنامه درسي -8 ،برداشتها و مفهومسازيها از برنامه درسي ملي،
 -9الزاماتِ قبلي ،زمينهسازيها ،شرایط پذیرش -4 ،ویژگيهاي ساختاري و اجرایي -1 ،توجه به
برنامهریزي درسي مبتني بر مدرسه و روندهاي نوآورانه ،و  -6توجه به حوزه دیدگاههاي برنامه درسي ،به
قصدِ مقایسه و ارزیابي برنامه درسي ملي تدوین شدۀ جمهوري اسالمي انجام گرفته است .بهاختصار،یافتهها
نشان ميدهد در سند برنامه درسي ملي تدوین شده برداشتي تا حدود زیادي آرمانگرایانهتر با ویژگيهاي
گسترده تجویزي با حضور قوي یك استيالي عقيدتي (مذهبي شيعي ،تمركزگرا در جهت تحقق حكومت
عدل جهاني) و نظام آموزشي با تأكيد بر سازوكار نظمدهنده دیني ،بخصوص در بخش «چشمانداز» دیده
ميشود .ایجاد بستر مناسب براي پژوهشگري معلم و مدرسه ،پرهيز از رویكردهاي خطي و تجویزي ،و
 .5دانشيار ،عضو هيئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ،تهران ،ایران،
ایمبلnadersalsabili@gmail.com :
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بازآفریني فرهنگ مدرسه در سند برنامه درسي ملي چندان مورد توجه نيست و سند برنامه درسي ملي
تدوین شده نقش مستقلي براي مدرسه در برنامهریزي درسي ،ایجاد رقابت سازنده در تهيه برنامه درسي
تحصيلي(مدرسهاي) یا نوآوري در روندهاي آموزشي با توجه به مقتضيات مدرسه و محيط آموزشي چندان
قائل نميشود.

واژگان كليدي :سند برنامه درسي ملي ،الگوي زيرنظام برنامه درسي ،مباني نظري تحول
بنيادين ،برداشت از برنامه درسي ملي.

مقدمه
در سالهاي آغازین دهه هشتاد شمسي ،اصالح نظام آموزش و پرورش ایران پس از
حداقل دو بار حركتهاي اصالحي نظام آموزش و پرورش در دهههاي شصت و هفتاد كه
منجر به تغييرات قابل توجهي در محتواي كتابها و برنامههاي درسي شده بود و حتي دو
دهه قبل در اثر یك مساعي بزرگ در آموزش و پرورش جمهوري اسالمي با همكاري
حوزه و دانشگاه ،كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ایران درسال 5961
منتشر شده بود ،مجدداً آغاز شد .پس از مدتي در اواخر دوران دولت اصالحات ،تدوین
سند ملي آموزش و پرورش در دستور كار قرار گرفت .سپس به دنبال آن ،كار مطالعاتي
تدوین سند ملي آموزش و پرورش از سال  5929تا  5921اجرایي شد كه منجر به توليد
منابع گسترده اي در فصول مختلف به عنوان سند ملي آموزش و پرورش شد ،اما به تصویب
نهایي در شوراي عالي آموزش و پرورش و شوراي انقالب فرهنگي نرسيد .در كنار آن با
تغيير وزیر آموزش و پرورش و تغييراتي كه در وزارت رخ داد كوشش دیگري و با
جهتگيري سياسي اصولگرایانۀ مذهبي و با تكيه بر فلسفه تعليم و تربيت اسالمي براي
تدوین سند تحول بنيادین آموزش و پرورش (سند تحول بنيادین نظام تعليم و تربيت رسمي
و عمومي كشور) ،آغاز شد و در آذرماه  5922مجموعه تدوین شده اوليه تحول بنيادین در
نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي به تصویب شوراي عالي آموزش و پرورش رسيد و پس
از بررسي و تصویب در شوراي عالي انقالب فرهنگي بين آذرماه  5923تا شهریور ،5930
در آذرماه  5930تحت عنوان مباني نظري تحول بنيادین در نظام تعليم و تربيت رسمي
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عمومي جمهوري اسالمي ایران شامل سه بخش فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ایران،
فلسفه تر بيت رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي ایران و رهنامه نظام تربيت رسمي
عمومي در جمهوري اسالمي ایران در  410صفحه چاپ و منتشر گردید .در بخش سوم
مباني نظري تحول بنيادین یعني رهنامه نظام تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي
ایران الگوهاي نظري زیرنظامهاي اصلي مطرح شده است كه «الگوي زیرنظام برنامه
درسي» یكي از زیرنظامهاي اصلي در این بخش است و در  54صفحه در این سند تبيين
شده است.
اما كار تدوین و توليد سند برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در اسفندماه
 ،5924در كوششي موازي با تدوین سند تحول بنيادین نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي
كه از همان سالها زمينه تدوینش فراهم شده بود ،با تشكيل دبيرخانه آغاز شد .با تصویب
تشكيل كميسيون راهبري توليد و تدوین برنامه درسي ملي در هفتصد و چهل و پنجمين
جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش در  5926/8/4و ابالغ آن با تأیيد رئيس جمهوري به
عنوان رئيس شوراي عالي آموزش و پرورش در اواخر خرداد  ،5926توليد برنامه درسي
ملي وارد فازي جدید از تدوین و تشكيل كميتههاي هفتگانه تخصصي شد و نخستين
نگاشت برنامه درسي ملي در بهمن ماه  5921تدوین و براي اعتباربخشي در اختيار مقامات
استاني و كارشناسان حوزههاي ستادي و استانها قرار داده شد .دومين نگاشت سند در 81
اسفند  5921و چهارمين نگاشت سند برنامه درسي ملي در بهمن ماه  5923و پنجمين
نگاشت برنامه درسي ملي كه نتيجه آخرین اصالحات كارگروه تلفيق بر اساس نتایج
اعتبارسنجي ،اسناد مصوب باالدستي تا ديماه سال  5930است ،در بهمنماه  5930براي
عرضه به شوراي عالي آموزش و پرورش و سایر مراجع ذیصالح آماده شد و سير بررسي و
سپس تصویب را در شوراي مذكور در پانزده جلسه طي كرد .سرانجام مجموعهاي خالصه
شده از نگاشت پنجم برنامه درسي ملي به عنوان مصوبه برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي
ایران درپایان اسفندماه  5935پس از تأیيد و تصویب شوراي عالي آموزش و پرورش جمعاً
در  62صفحه منتشر شد.
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حال با عنایت به اینكه سند برنامه درسي ملي تدوین شده جمهوري اسالمي ()5935:9
به عنوان یكي از زیرنظامهاي اصلي سند تحول بنيادین و به منزله نقشه جامع یادگيري در
نظرگرفته شده ،كه زمينه ایجاد تحول همهجانبه ،گسترده و عميق در مفاهيم و محتواي
آموزشي را فراهم ميآورد ،هدف این مطالعه بررسي و مقایسه سند برنامه درسي ملي
تدوین شده جمهوري اسالمي ایران با الگوي زیرنظام برنامه درسي (آذر 918 :5930تا
 )921در سند مباني نظري تحول بنيادین در نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي است تا در
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
شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيده است ،تا چه حد مطابق و هماهنگ ميباشد .اگر
تفاوتها و اختالفات عميقي وجود دارد آن تفاوتها چيستند و چه راهكارهایي براي
برطرفكردن این اختالفات ميتواند پيشنهاد شود .لذا سؤاالت این مطالعه به شرح زیر
بودهاند:
 -5ویژگيهاي حاصل از بررسي زیرنظام برنامه درسي در مباني نظري تحول بنيادین در
نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسالمي ایران ،در قالب مالكهاي
ششگانه 5درنظر گرفته شده براي بررسي و مقایسه ،چيستند؟
 -8بررسي و مقایسه محتواي سند برنامه درسي ملي تدوین شده جمهوري اسالمي با توجه
به ویژگيهاي بدست آمده از بررسي زیرنظام برنامه درسي مباني نظري تحول بنيادین ،به
تفكيك مالكهاي ششگانه در نظر گرفته شده براي بررسي و مقایسه ،چه وضعيتي را
نشان ميدهد؟
 -9توصيه هاي حاصل از بررسي و مقایسه محتواي برنامه درسي ملّي تدوین شدۀ جمهوري
اسالمي با زیرنظام برنامه درسي در مباني نظري تحول بنيادین در نظام تعليم و تربيت رسمي
و عمومي جمهوري اسالمي ایران ،چيستند؟

 .5مالكهاي ششگانه در ذیل روش مطالعه آورده شده است.
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روش
این پژوهش از نظر ماهوي و هدف در گروه «پژوهش ارزشيابي» قرار ميگيرد و پژوهش با
ماهيت ارزشيابي یكي از كاربردهاي مهم پژوهش بهخصوص در آموزش و پرورش است.
ارزشيابي آموزشي ،فرایند قضاوت دربارۀ شایستگي ،ارزش یا سودمندي برنامههاي
آموزشي است (گال و دیگران ،ترجمه نصر و دیگران .)5926:5530،پژوهش ازنظر نوع،
نيز «كاربردي» محسوب ميگردد زیرا نتایج آن براي بازنگري در سند برنامه درسي ملي
بكار ميآید .این پژوهش با توجه به ماهيت ارزشيابانهاش تأكيد بر رویكرد كيفي و تعاملي
دارد و این گونه پژوهشهاي ارزشيابي ،پشتوانه سياستها و عملكردهاي آموزشي هستند
(فقيهي قزویني .)5912 ،معموالً ارزشيابي برنامه درسي به خاطر داشتن ماهيتي كلي و جامع،
رویكردهاي فلسفي و روششناختي متعددي را دربرميگيرد كه آنها دامنه وسيعي از
كامالً كمّي تا كامالً كيفي را شامل ميشوند (شورت ،5ترجمه مهرمحمدي و دیگران،
 .)994 :5921دراین پژوهش ،از آنجا كه در بخش عمدهاي از پژوهش ،تحليل ،تطبيق و
مقایسه به قصد ایجاد زمينه براي تصميمگيري ميخواهد صورت گيرد ،رویكرد پژوهش
بهطور كلي كيفي بوده و از نوع استنتاج قياسي مبتني بر تحليل اسنادي در قالب پژوهش
ارزشيابي است كه با توجه به مالكهاي ششگانه مورد نظر پژوهش كه در ادامه معرفي
ميشوند ،صورت ميگيرد.
مالكهاي ششگانۀ بررسي و مقایسه :در این پژوهش ،مالكهاي مقایسه و ارزیابي همان
ویژگيهایي هستند كه در ارتباط با اجزا و عناصر اصلي تشكيلدهنده برنامه درسي ملي در
شكلِ مقوالت مفهومي قابل تطبيق و ارزیابي در مؤلّفههاي ششگانه  -5 :هدفها و دیگر
عناصر اصلي برنامه درسي -8 ،برداشتها و مفهومسازيها از برنامه درسي ملي،
 -9الزاماتِ قبلي ،زمينهسازيها ،شرایط پذیرش -4 ،ویژگيهاي ساختاري و اجرایي،
 -1توجه به برنامهریزي درسي مبتني بر مدرسه و روندهاي نوآورانه -6 ،توجه به حوزه
دیدگاه هاي برنامه درسي ،در اثر مطالعه در زیرنظام برنامه درسي در سند مربوط به مباني
1. Short Edmond
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نظري تحول بنيادین در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي ،مشخص ميشوند و مبناي
مقایسه و ارزیابي برنامه درسي ملي تدوین شده جمهوري اسالمي قرار ميگيرند.
منابع مورد تحليل و مقایسه:
 سند برنامه درسي ملي تدوین شده جمهوري اسالمي ایران ( )5935و نگاشتهاي
مختلف آن (بهمن 5923و،)5930
 سند مربوط به مباني نظري تحول بنيادین در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي
جمهوري اسالمي ایران (آذرماه ،)5930
 سند تحول بنيادین آموزش و پرورش (آذرماه  ،5930سند مشهد مقدس).

يافتهها
در پاسخ به سؤال اول پژوهش مبني بر اینكه «ویژگيهاي حاصل از بررسي زیرنظام برنامه
درسي در مباني نظري تحول بنيادین در نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي جمهوري
اسالمي ایران ،در قالب مالكهاي شش گانه درنظر گرفته شده براي بررسي و مقایسه،
چيستند؟» ،بررسي محتواي الگوي نظري زیرنظام برنامه درسي در سند مذكور (آذر ،5930
 )921-918و در قالب مؤلفههاي ششگانه بررسي و مقایسه ،ویژگيهایي به شرح موارد
زیر را نشان ميدهد كه در جدول زیر و با ذكر دقيق صفحات مربوط در الگوي نظري
زیرنظام برنامه درسي خالصه شده است.
جدول  .1ويژگيها در الگوي نظري زيرنظام برنامه درسي در مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم
و تربيت رسمي و عمومي
مالكها :مؤلّفههاي

نتایج :ویژگيهاي بدست آمده

ششگانه

 از مهمترین هدفهاي برنامه درسي ،تدارك فرصتهاي تربيتي متنوّعي كه در آن امكان -5هدفها و
دیگرعناصر اصلي
برنامه درسي

درك و اصالح مداوم موقعيت بر اساس نظام معيار اسالمي براي تمامي متربيان فراهم شود،
است (آذر .)916 :5930
برنامه درسي تجویزي یا الزامي باید با استفاده از رویكرد حل مسئله یا قالب حل مسئله درتدوین هدفها ،از انعطاف برخوردار شده و فرصتهاي تربيتي از عمق و غناي بيشتري
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مالكها :مؤلّفههاي

نتایج :ویژگيهاي بدست آمده

ششگانه

برخوردار شود (آذر .)916 :5930
 زیرنظام برنامه درسي شامل ابعاد چهارگانه طراحي ،تدوین ،اجرا و ارزشيابي است ،كهدر یك بافت منسجم و یك پارچه همسو و همآهنگ با غایت و اهداف نظام تربيت
رسمي و عمومي ساماندهي ميشود(آذر .)919 :5930
 از نظر رویكرد به برنامه درسي و ویژگي عناصر اصلي برنامه درسي :جهتگيري كالن اینزي نظام با توجه به قلمرو آن «موقعيتمحوري» و «یكپارچهنگري» است(آذر .)914 :5930
منظور از موقعيتمحوري ،همسویي با هدف كلي تربيت رسمي و عمومي ،در تمام
تصميمگيريهاي برنامه درسي و آموزش «موقعيت» [یادگيري ،تربيتي] در كانون توجه قرار
ميگيرد (آذر .)914 :5930
منظور از یكپارچهنگري ،همسو با اصول آزادي ،وحدتگرائي و همهجانبهنگري در فلسفه
تربيت رسمي و عمومي ،بدین معناست كه مفاهيم اساسي مانند «برنامه و فوق برنامه»،
«تمركز و عدم تمركز» ،و  ...الزم و ملزوم و مكمل یكدیگر تلقي شده و زیرنظام برنامه
درسي باید در جهت وحدت بخشيدن به آنها حركت نماید (آذر .)914 :5930
 سازماندهي محتواي برنامه درسي با اتكا به رویكرد تلفيقي و مسئلهمحور و تأكيد برمفاهيم ،مهارتها و ایدههاي اساسي در هر یك از ساحتهاي تربيت است ،تا فرصت
تجربيات دست اول براي كسب شایستگيها را براي متربيان [دانشآموزان] از طریق درك و
اصالح موقعيتها و بر اساس نظام معيار اسالمي ،فراهم كند (آذر .)916 :5930
 تعریف و برداشت از برنامه درسي چنين است« :برنامه درسي به مجموعه فرصتهايتربيتي نظاممند و طرحریزي شده (از سطح ملي ،منطقهاي و محلي تا مدرسه و كالس
درس با طيف مخاطبان بسيار گسترده و فراگير تا بسيار محدود) و نتایج مترتب بر آنها
اطالق ميشود كه متربيان براي كسب شایستگيهاي الزم جهت در ك و اصالح موقعيت
-8برداشتها و

بر اساس نظام معيار اسالمي در معرض آنها قرار ميگيرند تا با تكوین وتعالي پيوسته

مفهومسازيها از

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

برنامه درسي ملي

آورند( ».آذر .)918 :5930
براي تدارك فرصت هاي تربيتي اتكاء به رویكرد رفتاري یا قالب رفتاري در تدویناهداف برنامه درسي تجویزي باید به حداقل ممكن تنزل یابد تا دست یابي به هویت
مشترك(انساني ،اسالمي ایراني) و تداوم آن در ابعاد /ساحت هاي مختلف امكان پذیر
گردد (آذر .)916 :5930

-9الزاماتِ قبلي،

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

زمينهسازيها ،شرایط

«حالگرائي» (معنا بخشيدن به فرایند تربيت و تجربيات تربيتي براي متربيان در حال یا در
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ششگانه
پذیرش

حال زیستن) و «آیندهگرائي» (معنا بخشيدن به فرایتد تربيت و تجربيات تربيتي براي متربيان
در آینده یا براي آینده زیستن) باید توأمان در كانون توجه باشد .حالگرائي منهاي
آیندهگرائي و آیندهگرائي منهاي حالگرائي هر دو فاقد وجاهت تربيتي است (آذر :5930
.)916
ضروري است متناسب با نقش اركان و عوامل سهيم ومؤثر در سطوح مختلف ،و بهتناسب به «آزادسازي» معقول به عنوان یك اصل مبنائي نگریسته شود( .آذر .)911 :5930
به برنامهریزي درسي باید به مثابه یك فرایند پژوهشي (پژوهش از نوع عمل فكورانه) كهداراي اهميت ویژهاي است و منجر به ابداع یك محصول فرهنگي-تربيتي ميشود نگریسته
شود (آذر .)913 :5930
بازآفریني فرهنگ مدرسه صالح به عنوان مقصد نهایي باید در صدر اقدامات قرار گيرد وطراحي و تدوین برنامه درسي مطلوب نباید شرط الزم و كافي براي تحقق تغييرات یا
اجراي آن در محيطهاي مختلف دانسته شود (آذر .)913 :5930
در تغيير با منشاء بيروني ،انتظار اجراي وفادارانه (منفعالنه) باید جاي خود را به رویكرد«انطباق متقابل» داده و در فرایند اجرا به مربي به منزله «كارگزار /مجري فكور» نگریسته
شود[ .یعني مبتني بر اصول عدالت تربيتي؛ تنوع و تكثر؛ مشاركت مندرج در فلسفه تربيت
رسمي و عمومي] (آذر .)913 :5930
 ساختار كالن برنامه درسي ضمن برخورداري از بخش تجویزي یا الزامي (تكوضعيتي وتعيين تكليف شده به شكل پيشيني) ،از بخش نيمهتجویزي یا انتخابي (چندوضعيتي) وغير
تجویزي یا اختياري (بيوضعيتي یا باز) نيز برخوردار خواهد بود (آذر .)911 :5930
شش سطح آزادسازي (كه با بخشهاي سهگانه برنامه درسي هماهنگ است) باید بهطورهمزمان در نظام برنامهریزي درسي بكار گرفته شده و به درستي مدیریت شود .سياست
آزادسازي در این سطوح ،سياست واحد و اجراي آن در مناطق و مدارس ثابت یا متغير

 -4ویژگيهاي
ساختاري و اجرایي

است (آذر .)912 :5930
 اجراي برنامه درسي (جدید) با نگاه كلنگرانه یا بومشناختي و با توجه به تأثيرات آن بررویّههاي جاري ،اندیشهها و انگارههاي رایج در درون و برون مدرسه باید در كانون توجه
باشد (آذر .)913 :5930
 در برنامه درسي مرحله دوم دوره متوسطه باید«گرایش تخصصي نرم» را تعریف و تعبيهنمود و از شكلگيري« افتراق كامل برنامهاي»یا ایجاد شاخههاي تخصصي مجزا بهصورت
از پيش طراحي شده جلوگيري كرد و توجه به هویت ویژه متربيان و نيازهاي جامعه را در
اولویت قرار دهد ،به گونهاي كه آنان آماده ورود به زندگي فردي ،خانوادگي و اجتماعي
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ششگانه
شوند (آذر .)911 :5930

تغييرات برنامه درسي باید در قالب یك طرح كالن پردازش شده و در یك فرایندمرحلهاي و گام به گام به اجرا گذاشته شود (خرد در عين كالن) (آذر .)920 :5930
 توجه به درجاتي از تمركززدایي در نظام برنامه درسي و آموزش:«تمركز زدائي از برنامههاي درسي باید زمينه رقابت سازنده در جهت افزایش كيفيت وكارآئي نظام تربيت رسمي وعمومي را در چارچوب نظام معيار اسالمي فراهم سازد( ».آذر
.)913 :5930
 «زیرنظام برنامه درسي ماموریتهاي زیر را در نظام تربيت رسمي و عمومي بر عهده -1توجه به
برنامهریزي درسي
مبتني بر مدرسه و
روندهاي نوآورانه

دارد( :آذر .)919 :5930
زمينهسازي براي اتخاذ تصميمات مناسب در خصوص ابعاد مختلف برنامه درسي در سطوح
ملي تا محلي.
استقرار ساز و كارهاي مناسب طراحي ،تدوین ،اجرا و ارزشيابي از برنامههاي درسي در
سطوح ملي تا محلي.
مشاركت فعال در تصميمسازيهاي مرتبط با سایر زیرنظامها به دليل تأثيرگذاري مستقيم
آنها بر كيفيت اجرا و بهسازي برنامه درسي در سطوح ملي تا محلي( ».آذر .)914 :5930
 نيازسنجي ،متناسب با كثرت و تنوع پذیرفته شده در خاستگاه تصميمگيري(آزادسازي)،به صورت چندالیهاي(چندمرحلهاي) ادراك شده و از انحصار تشكيالت مركزي خارج
شود (آذر .)916 :5930
 جهتگيري دیدگاهي برنامه درسي: بر جهتدهي تمامي عناصر برنامه درسي در راستاي تكوین و تعالي هویت متربّيان برايدستيابي به مراتبي از حيات طيبه تأكيد است .اتخاذ این رویكرد اصلي[دیدگاه برنامه درسي]
از جمله داللتهاي زیر را داراست( :آذر .)914 :5930

 -6توجه به حوزه
دیدگاههاي برنامه
درسي

تأكيد بر مضامين فرارشتهاي ،تاكيد بر كاركردهاي ثانوي و فرابرنامه درسي ،تأكيد بر
انعطاف در عين ثبات ،همهجانبهنگري ،توجه به ابعاد ،الیهها و انواع هویت( .آذر :5930
.)914
 دیگر ویژگيهاي دیدگاهي:از نگاه تكساحتي به ماهيت تدریس باید پرهيز نموده و نسبت به صبغه هنري(زیباشناختي)آن عالوه بر صبغه علمي و فني توجه خاص مبذول داشت( .ایده معلم بهعنوان
كارگزار فكور()اصل ( )9آذر .)920 :5930
-به كسب شایستگيها باید به عنوان فرایند دستيابي به معنا نگریست كه در آن متربي
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عامليت داشته و مربي راهنماست (اصل ( ) 9آذر .)920 :5930
در فرایند كسب شایستگي ها الزم است پرسشگري متربيان ،مورد تاكيد و تشویق قرارگيرد(اصل ( )4آذر .)920 :5930

در پاسخ به سؤال دوم پژوهش مبني بر اینكه «بررسي و مقایسه محتواي برنامه درسي ملي
تدوین شده جمهوري اسالمي با توجه به ویژگيهاي بدست آمده از بررسي زیرنظام برنامه
درسي سند مباني نظري تحول بنيادین در نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي جمهوري
اسالمي ایران ،به تفكيك مالكهاي ششگانه در نظر گرفته شده براي بررسي و مقایسه،
چه وضعيتي را نشان ميدهد؟» نتایج تحليل و مقایسه محتواي سند برنامه درسي ملي تدوین
شده با در نظر گرفتن ویژگيهاي بدست آمده ،كه در جدول فوق و در قالب مؤلفههاي
ششگانه عرضه گردید ،به شرح زیر ميباشد:
 -5تحليل و ارزیابي با توجه به ویژگيها و مالكهاي مربوط به هدفها و دیگر عناصر
اصلي برنامه درسي .بررسي ویژگيهاي بدست آمده در مؤلّفه «هدفها و دیگر عناصر
اصلي برنامه درسي» در الگوي زیرنظام برنامه درسي سند مباني نظري تحول بنيادین ،كه در
جدول فوق ارائه گردید بهطور خالصه نشان داد كه :تدارك فرصتهاي تربيتي متنوّعي
كه در آن امكان درك و اصالح مداوم موقعيت بر اساس نظام معيار اسالمي براي
تمامي متربيان فراهم شود مورد تأكيد است ،و از رویكرد حل مسئله یا قالب حل مسئله
در تدوین هدف ها استفاده صورت پذیرد .جهتگيري كالن این زیرنظام با توجه به
قلمرو آن «موقعيتمحوري» و «یكپارچهنگري» است .اینكه زیرنظام برنامه درسي شامل
ابعاد چهارگانه طراحي ،تدوین ،اجرا و ارزشيابي است و در یك بافت منسجم و
یكپارچه همسو و همآهنگ با غایت و اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي
ساماندهي ميشود .سازماندهي محتواي برنامه درسي با اتكا به رویكرد تلفيقي و
مسئلهمحور و تأكيد بر مفاهيم ،مهارتها و ایدههاي اساسي در هر یك از ساحتهاي
تربيت است تا فرصت تجربيات دست اول براي كسب شایستگيها را براي متربيان
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[دانشآموزان] از طریق درك و اصالح موقعيتها و بر اساس نظام معيار اسالمي ،فراهم
كند.
در ارتباط با عنصر هدف كه مهمترین عنصر برنامه درسي است به عنوان الگوي
هدفگذاري در سند برنامه درسي ملي چنين ذكر شده« :در هدفگذاري برنامههاي
درسي و تربيتي ،شكوفایي فطرت و دستيابي به شئون مختلف حيات طيّبه ،جامعيت،
یكپارچگي و توجه متوازن به ساحتهاي ششگانه 5تعليم و تربيت مبنا قرار گرفته است»
( .)5935:51هدف كلي برنامههاي درسي و تربيتي [برنامه درسي قصد شده] نيز«تربيت
یكپارچه عقلي ،ایماني ،علمي ،عملي و اخالقي دانشآموزان به گونهاي كه بتوانند
موقعيت خود را نسبت به خود ،خدا ،دیگر انسانها و نظام خلقت به درستي درك و
توانایي اصالح مستمر موقعيت فردي و اجتماعي خویش را كسب نمایند» ()5935:56
ذكر شده است .این هدف كلي در قالب دستيابي به شایستگيهاي پنجگانه با توجه به پنج
عنصر :تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق و چهار عرصۀ ارتباط دانشآموز با خود ،خدا،
خلق و خلقت بهصورت بههمپيوسته و با محوریت ارتباط با خدا تبيين و تبدیل به تفصيلي
از هدف كلي برنامه درسي و تربيتي و مجموعهاي از هدفهاي جزئي شده است (:5935
 .)53-56بحث و نكته مهم اینجاست كه بخش عمدۀ این شایستگيهاي پنجگانه تعقلي،
ایماني ،علمي ،عملي ،اخالقي ذكر شده در سند كه انبوه تعداد آنها ( 99شایستگي پایه) و
تحقق آنها با توجه به بسيار ایدهآلي ،آرماني و تجویزي بودن آنها نيز قابل تأمّل است،
كامالً جنبه اعتقادي ،دین مدارانه و آسماني داشته ،بهطورعمده در ساحت اعتقادي ،عبادي
و اخالقي قرار ميگيرند .مبتني بر ایجاد شایستگيهایي در دانشآموز براي پایبندي سفت و
محكم مذهبي هستند و ساحتهاي دیگر چندان محلي از اِعراب ندارند .چنانكه دو
شایستگي از چهار شایستگي مربوط به «تعقل»« ،تدبّر در صفات ،افعال و آیات خداوند
متعال به عنوان خالق هستي و تدبّر در نظام خلقت و شگفتيهاي آن» شایستگيهایي

 .5ساحتهاي تعليم و تربيت بر اساس سند تحول بنيادین آموزش و پرورش ،عبارتند از :اعتقادي ،عبادي و اخالقي؛
اجتماعي و سياسي؛ زیستي و بدني؛ زیباشناختي و هنري؛ اقتصادي و حرفهاي و علمي و فناورانه.

 / 771فصلنامة پژوهشهای کیفی در برنامه درسی ،سال دوم ،شمارة  ،5زمستان 7355

آرماني ،تجویزشده و كامالً دروني هستند .در این راستا این نكته در مورد پداگوژي كه در
اثر گوتيه 5و تاردیف 8ترجمۀ مشایخ ( )5938:461مطرح شده قابل توجه است كه «روش
پداگوژیك نميتواند آیينه نظم آسماني ماوراءالطبيعه باشد» .در دورهها و پایههاي مختلف
حد و حدود انتظار كسب چنين شایستگيهایي با توجه به رشد شناختي و عقالني
دانشآموز و تحقّق آن براي دانشآموز در اثر آموزشهاي برنامه درسي رسمي مدرسهاي
كه با توجه به زمان در نظر گرفته شده تحصيلي هفتگي فضاي تربيتي و دوره زماني
محدودي هستند و بخش محدودي ازعمر دانشآموز را به خود اختصاص ميدهد ،در
هالهاي از ابهام است .قابل توجه است كه در سند برنامه درسي ملي( )5935:51و نگاشت
پنجم برنامه درسي ملي( )5930:94ایمانِ مبتني بر تعقل نيز مثل تعقل جنبه «محوري» در
ميان این عناصر پنجگانه دارد .در شایستگي «ایمان» ،هر شش شایستگي مطرح شده كه
انتظار است دانشآموز كسب كند كامالً دینمدارانه با تأكيد بر ایدئولوژي اسالمي به
عنوان تنها مكتب جامع و كارآمد براي تحقق حيات طيّبه و تا حد زیادي مبتني بر باورهاي
مذهبي شيعي چون ایمان به ائمه معصومين عليهمالسالم و والیت مطلقه فقيه است
( .) 5935:51درحالي كه در برنامه درسي ملي باتوجه به جنبه ملي و همگاني آن كه تمام
ادیان و اقليتها و قوميتها را دربرميگيرد نگاهي مجموعي و كلنگر ،مبتني بر مشتركات
ایماني باتوجه به مذاهب و ادیان مختلف موجود در كشور باید داشت .در شایستگي
«علمي» ،از هفت شای ستگي برشمرده شده چهار شایستگي در قالب شناخت الهي و كسب
علم با تكيه بر ابعاد اعتقادي و دیني ،فرهنگ و تمدن اسالمي و نظام مردمساالر دیني تأكيد
دارد .و به همين ترتيب در شایستگي «عمل»  9شایستگي از  3شایستگي برشمرده بر عمل
به آموزههاي دیني ،سبك زندگي اسالمي و نظایر آن تأكيد دارد .در شایستگي«اخالق» نيز
ضمن برشمردن شایستگيهایي بسيار متعالي و انساني ،بهطوركامل برگرفته از مباني اخالقي
دیني اسالم و آرمان خواهانه هستند ولي تحقق حتي بخشي از آن نيز در دوره تحصيلي
مدرسهاي محل ابهام است.
1. Clermont Gauthier
2. Maurice Tardif
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عالوه بر موارد فوق ،بررسي سند برنامه درسي ملي در بخشهایي چون «حوزههاي
تربيت و یادگيري»« ،اصول حاكم بر انتخاب راهبردهاي یاددهي-یادگيري» و «اصول
حاكم بر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي» نيز نشان ميدهد در ارتباط با حوزههاي تربيت و
یادگيري كه به جنبههاي محتوایي برميگردد و اصول حاكم بر راهبردهاي یاددهي
یادگيري ،مباني و آموزههاي اسالمي و مذهبي در آموزش بسيار مورد تأكيد قرار گرفته
است .چنان كه رعایت نظام معيار اسالمي ،درك واقعيت هاي هستي و كشف فعل خداوند،
شناخت خلقت الهي با هدف تكریم ،درك سنتهاي الهي ،شناخت فرهنگ اسالمي،
معرفت و ایمان به دین اسالم ،انجام تكاليف دیني و الهي در كالم معصومين و نظایر آن به
كرّات در این بخشها در سند برنامه درسي ملي مطرح شده است(.)40-85 :5935
 -8تحليل و ارزیابي با توجه به ویژگيها و مالكهاي مرتبط با برداشتها و مفهومسازيها
از برنامه درسي ملي .بررسي ویژگيهاي بدست آمده در مؤلّفه «برداشتها و مفهومسازيها
از برنامه درسي» در الگوي زیرنظام برنامه درسيِ مباني نظري تحول بنيادین ،كه در پاسخ
سؤ ال اول بدست آمد نشان داد كه برداشت از برنامه درسي چنين است« :برنامه درسي به
مجموعه فرصتهاي تربيتي نظاممند و طرحریزي شده (از سطح ملي ،منطقهاي و محلي
تا مدرسه و كالس درس با طيف مخاطبان بسيار گسترده و فراگير تا بسيار محدود) و
نتایج مترتب بر آنها اطالق ميشود كه متربّيان براي كسب شایستگيهاي الزم جهت
درك و اصالح موقعيت بر اساس نظام معيار اسالمي در معرض آنها قرار ميگيرند تا
با تكوین وتعالي پيوسته هویت خویش مرتبه قابل قبولي از آمادگي براي تحقق حيات
طيبه در همه ابعاد را به دست آورند .براي تدارك فرصتهاي تربيتي اتكاء به رویكرد
رفتاري یا قالب رفتاري در تدوین اهداف برنامه درسي تجویزي باید به حداقل ممكن
تنزل یابد تا دستيابي به هویت مشترك(انساني ،اسالمي ایراني) و تداوم آن در ابعاد /
ساحتهاي مختلف امكانپذیر گردد».
اما در مقایسه این دو سند موارد زیر قابل توجه است:
 -5بررسي سند برنامه درسي ملي تدوین شده جمهوري اسالمي در بخشهایي چون مباني
فلسفي و علمي؛ چشمانداز؛ اصول ناظر بر برنامههاي درسي و تربيتي؛ رویكرد و
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جهتگيري كلي؛ و همينطور نگاشتها و ویژهنامههاي منتشرشده آن مواردي به شرح زیر
را نشان ميدهد كه بيانكنندۀ برداشت و مفهومسازي از برنامه درسي ملي است .در
چشمانداز این سند آمده است «برنامههاي درسي و تربيتي آموزش و پرورش جمهوري
اسالمي ایران در راستاي فرهنگ و تمدن اسالمي ایراني ،با تكيه بر ميراث گرانبها و
ماندگار رسولاهلل (ص) قرآن كریم و عترت(ع) تحقق جامعه عدل مهدوي(عج) و
چشمانداز نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي در افق  5404با بهرهگيري از الگویي
پيشرفته و بومي زمينه تربيت نسلي موحد ،مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به
مسئوليتها و وظایف در برابر خدا ،خود ،دیگران و طبيعت ،حقيقتجو وخردمند،
دانشپژوه و عالقمند به علم و آگاهي ،عدالتخواه و صلحجو ،ظلمستيز ،جهادگر،
شجاع و ایثارگر و وطندوست ،مهرورز ،جمعگرا و جهانياندیش ،والیتمدار و منتظر و
تالشگر در جهت تحقق حكومت عدل جهاني ،بااراده و اميدوار ،خودباور و داراي
عزت نفس ،امانتدار ،دانا و توانا ،پاكدامن و باحيا ،انتخابگر و آزادمنش ،متخلق به
اخالق اسالمي ،خالق و كار آفرین ،مقتصد و ماهر ،سالم و بانشاط ،قانونمدار و
نظمپذیر ،وفادار به ارزشهاي اسالمي ،ملّي و انقالبي و آماده ورود به زندگي شایسته
فردي ،خانوادگي و اجتماعي بر اساس نظام معيار اسالمي را فراهم ميسازد»(.)5935:2
همانطور كه دیده ميشود این چشم اندازي بسيار گسترده ،آرماني و آسماني و در عين
حال متفرق است كه تحقق آنها در عمل غيرممكن مينماید و چنانكه سلسبيلي()5939
مطرح ميكند مبناي برداشت و مفهومسازي از برنامه درسي بهطوركامل تجویزي مبتني بر
هژموني مذهبي از برنامه درسي ملي در طيف برداشتهایي از برنامه درسي ملي است كه
در این حالت برنامه درسي ملي ابالغ شده در سطوح نازلي از قدرت انتخاب و آزادي
عوامل اصلي فرایند آموزش قرار ميگيرد و جنبه القایيبودن برنامه درسي ،محدود شدن
قدرت انتخاب و آزادي وآگاهي عناصر اصلي فرایند آموزش ،چون معلم و دانشآموز را
به همراه ميآورد.
رویكرد و جهتگيري كلي برنامه درسي ملي «فطرتگرایي توحيدي» ذكر شده است
( 5923:95 ،5935:55و  )5930:98و همانطور كه در این اسناد آمده (نگاشت پنجم برنامه
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درسي ملي ،)5930:99 ،حاكميت این رویكرد در برنامه درسي ملي به معناي زمينهسازي
الزم و مناسب جهت شكوفایي فطرت الهي انسان به منظور دستيابي به مراتبي از نفس
مطمئنّه از طریق درك و استفاده مطلوب از موقعيت در راستاي تحقق "حيات طيّبه" است.
در ویژهنامه برنامه درسي ملي ( )5921 :86نيز آمده ،ارائه یك نمونه عيني از برنامۀ درسي
ملي مبتني بر فلسفۀ اسالمي تعليم و تربيت مورد نظر است .در قسمت اصول ناظر بر
برنامههاي درسي و تربيتي نيز در اصول اول ،دوم و چهارم كه از مهمترین اصول هستند
چنين آمده (« :)5935:3اصل اول -دینمحوري :تمامي اجزا و عناصر برنامههاي درسي و
تربيتي باید مبتني بر مباني توحيدي و اصول و ارزشهاي اسالم ناب محمدي(ص) باشد.
این اصل بر سایر اصول نيز حاكم ميباشد .اصل  -8تقویت هویت ملي :برنامههاي درسي
و تربيتي باید زمينه تقویت و پایداري هویت ملي را با تأكيد بر تعميق باورها و ارزشهاي
اسالمي ،فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ،زبان و ادبيات فارسي ،ارز شهاي انقالب
اسالمي ،ميهندوستي ،وحدت و انسجام فرهنگي ،استقالل ملي و همبستگي اسالمي فراهم
آورد .اصل  -4اعتبار نقش مرجعيت معلم ( مربي) :برنامههاي درسي و تربيتي باید به نقش
مرجعيت معلم در هدایت تربيتي براي تقّدم تزكيه بر تعليم ،غنيسازي محيط تربيتي و
یادگيري ،فعالسازي دانشآموزان در فرآیند یادگيري و تربيتپذیري و ترغيب آنان
نسبت به یادگيري مستمر توجه نماید .همچنين زمينۀ ارتقاء صالحيتهاي اعتقادي،
اخالقي ،حرفهاي و تخصصي معلم را فراهم سازد» .وجود این اصول تأیيدي است بر تسلط
و نفوذ ارزشها و پايبنديهاي عقيدتي مذهبي (شيعي) بر كل برنامههاي درسي و
فعاليتهاي تربيتي و تأكيد بر یاددهي و مرجعيت معلم به عنوان مهمترین برداشتها و
مفاهيم پایه اي برنامه درسي ملي تدوین شده و تجویزي بودن برنامه درسي ملي ضمن اینكه
تضاد هایي نيز بين این اصول دیده ميشود كه از جمله اصل اعتبار و نقش مرجعيت معلم و
اصل سوم اعتبار نقش یادگيرنده كه دو جهتگيري تاحدود زیادي متفاوت در عالم تعليم
و تربيت هستند .قابل توجه است كه در بنيان نظري حوزه برنامه درسي و آموزش ،تأكيد بر
یادگيرنده و یادگيري است و نه یاددهنده (معلم) و یاددهي و از مركز توجه قرار گرفتن
"یادگيري" در مركز نظام تعليم و تربيت ،به عنوان نوعي انقالب كوپرنيكي یاد ميشود
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(دمپسي .) 5321 ،5در نتيجه جمع كردن تمام این اصول در كنار هم جز بالغت و سخنوري
آرماني چيز دیگري نميتواند باشد.
بدین ترتيب برداشتي تا حدود زیادي آرمانگرایانهتر با ویژگيهاي گسترده تجویزي
در برنامه درسي[ملي] با حضور قوي یك هژموني عقيدتي(مذهبيشيعي ،تمركزگرا در
جهت تحقق حكومت عدل جهاني) و نظام آموزشي با تأكيد بر سازوكار نظمدهنده و
انضباطي همراه با استيال و پایبندي دیني مبتني بر فطرت الهي توحيدي و اینكه این فطرت
باید شكوفا شود ،بهخصوص در بخش «چشمانداز»؛ در سند برنامه درسي ملي تدوین شده
دیده ميشود.
 -8مفهوم سازي و تعریف برنامه درسي در الگوي زیرنظام برنامه درسي سند مباني نظري
تحول بنيادین و همينطور سند برنامه درسي ملي ،به مقدار زیادي مبهم و مغلق و غيرشفاف
هستند .بهعنوان نمونه مواردي چون :دستيابي به مراتبي از حيات طيّبه ،درك و اصالح
مداوم موقعيت بر اساس نظام معيار اسالمي ،كه این نظام معيار اسالمي با توجه به
برداشتهاي متفاوت از اسالم و خطوط اساسي آن و در عين حال تفاوت برداشتها و
خطوط سياسي در مذهب شيعه در زمان حاضر ،به مقدار زیادي محل اختالف و ابهام است.
 -9در تدوین سند برنامه درسي ملي ،دستيابي به هویت مشترك انساني و ایراني نسبت به
تأكيد بر هویت اسالمي و تداوم آن در ابعاد و ساحتهاي مختلف ،و همينطور اینكه
برنامه درسي تجویزي باید به حد اقل ممكن تنزل یابد ،نسبت به آنچه كه در زیرنظام برنامه
درسي در مباني نظري تحول بنيادین آمده بيتوجهتر بوده و در سند برنامه درسي ملي چنين
مواردي كمرنگ شده است.
 -9تحليل و ارزیابي با توجه به ویژگيها و مالكهاي مربوط به الزامات قبلي،
زمينهسازيها ،شرایط پذیرش .بررسي ویژگيهاي بدست آمده در مؤلّفه «الزاماتِ قبلي،
زمينهسازيها ،شرایط پذیرش» در الگوي زیرنظام برنامه درسي سند مباني نظري تحول

1. Dempsey, Ruth
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بنيادین كه در جدول فوق و در پاسخ سؤال اول ارائه گردید ،بهطور خالصه موارد زیر را
نشان داد:
 در طراحي برنامه درسي از حيث تعيينِ«محيط زماني» ،انتظار است «حالگرائي» و«آیندهگرائي» توامان در كانون توجه باشد .ضروري است متناسب با نقش اركان و عوامل
سهيم و مؤثر در سطوح مختلف ،و به تناسب به «آزادسازي» معقول بهعنوان یك اصل
مبنائي نگریسته شود - .به برنامهریزي درسي باید به مثابه یك فرایند پژوهشي (پژوهش از
نوع عمل فكورانه) كه داراي اهميت ویژهاي است و منجر به ابداع یك محصول فرهنگي-
تربيتي ميشود نگریسته شود -.بازآفریني فرهنگ مدرسه صالح به عنوان مقصد نهایي باید
در صدر اقدامات قرار گيرد و طراحي و تدوین برنامه درسي مطلوب نباید شرط الزم و
كافي براي تحقق تغييرات یا اجراي آن در محيطهاي مختلف دانسته شود - .انتظارِ اجراي
وفادارانه(منفعالنه) باید جاي خود را به رویكرد «انطباق متقابل» داده و در فرایند اجرا به
مربي به منزله «كارگزار /مجري فكور» نگریسته شود.
ضمن اینكه بيان این الزامات و زمينهسازيها در قالب اصول تا حدودي غيرشفاف و
مبهم است از جمله بازآفریني فرهنگ مدرسه صالح .اما در مجموع ،این الزامات و
زمينهسازيها را در توجه بيشتر به ایجاد بستر مناسب براي پژوهشگري و انعطافپذیري در
برنامهریزي درسي ،پرهيز از رویكردهاي كامالً تجویزي و خطّي در زمينههاي محتوایي و
روشي و به جاي آن توجه بيشتر به بافت و فضاي مدرسه ،تقویت مدرسه و معلم و اقتدار
او ،فكور بودن ،اقدامپژوهي و تصميمگير شدن آنها در برنامه درسي ميتوان خالصه كرد.
حال بررسي و تحليل اجزاء و عناصر اصلي مرتبط با این الزامات ،زمينهسازيها و
شرایط پذیرش در سند برنامه درسي ملي تدوین شده جمهوري اسالمي( ،)5935نشان
ميدهد :اصولي چون «جامعيت»« ،توجه به تفاوتها« ،جلب مشاركت و تعامل» ،و «اعتبار
نقش یادگيرنده» در ميان اصول یازدهگانه ناظر بر برنامههاي درسي و تربيتي (قصد شده) تا
حدودي در راستاي الزامات و زمينهسازيهاي فوق است .اما در زمينه ایجاد بستر مناسب
براي پژوهشگري معلم و مدرسه ،پرهيز از رویكردهاي خطي و تجویزي ،فكوربودن و
تصميمگير شدن این عناصر اصلي(چون معلم و مدرسه) در برنامهریزي درسي و بازآفریني
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فرهنگ مدرسه چندان توجهي دیده نميشود .نكته مهم اینجاست كه این اصول نسبت به
اصولي چون دینمحوري ،هویت ملي(با تأ كيد بر هویت اسالمي)و مرجعيت نقش معلم كه
در جایگاه سه اصل از چهار اصل اول هستند و در مباني و چشمانداز و جاي جاي سند
برنامه درسي ملي بسيار مورد تأكيد قرار گرفتهاند ،فرعيتر محسوب ميشوند .نقش و
حضور بافتها و زمينههاي محلي و مدرسهاي بهخصوص در جوامعي با قوميتها ،مذاهب
متفاوت و اقليتهاي گوناگون در برنامه درسي ملي چندان مؤثر و تعيينكننده نيست و به
صورت حاشيهاي اشارههایي به چشم ميخورد.
 -4تحليل و ارزیابي با توجه به ویژگيها و مالكهاي مرتبط با ویژگيهاي ساختاري و
اجرایي .بررسي ویژگيهاي بدست آمده در مؤلّفه «ویژگيهاي ساختاري و اجرایي» در
الگوي زیرنظام برنامه درسي سند مباني نظري تحول بنيادین كه در جدول فوق و در پاسخ
سؤال اول ارائه گردید ،به طور خالصه موارد زیر را نشان داد:
 ساختار كالن برنامه درسي از بخش تجویزي یا الزامي(تكوضعيتي و تعيين تكليفشده) ،از بخش نيمهتجویزي یا انتخابي(چندوضعيتي) و غيرتجویزي یا اختياري
(بيوضعيتي یا باز) نيز برخوردار خواهد بود -.اجر اي برنامه درسي(جدید) با نگاه
كلنگرانه یا بومشناختي و با توجه به تأثيرات آن بر رویّهها ،اندیشهها و انگارههاي رایج
در درون و برون مدرسه باید در كانون توجه باشد - .در برنامه درسي مرحله دوم دوره
متوسطه باید از ایجاد شاخههاي تخصصي مجزا بهصورت از پيش طراحي شده جلوگيري
كرد و توجه به هویت ویژه متربّيان و نيازهاي جامعه را در اولویت قرار دهد ،بهگونه اي
كه آنان آماده ورود به زندگي فردي ،خانوادگي و اجتماعي شوند-.تغييرات برنامه درسي
باید در قالب یك طرح كالن پردازش شده و در یك فرایند مرحلهاي و گام به گام به
اجرا گذاشته شود (خرد در عين كالن).
بررسي و تحليل اجزاء و عناصر اصلي مرتبط با ویژگيهاي ساختاري و اجرایي در سند
برنامه درسي ملي تدوین شده جمهوري اسالمي ،با توجه به ویژگيها و مالكهاي فوق در
زیرنظام برنامه درسي سند تحول بنيادین ،نشان ميدهد :بخشهاي مرتبط و از جمله «-58
سياستهاي توليد مواد و رسانههاي یادگيري» در سند برنامه درسي ملي( )41 :5935و
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همينطور « -54سياستها و الزامات اجرایي» در سند برنامه درسي ملي(42 :5935و  )43در
حالتي كلي و دستوري بدون مشخص شدن حوزه مسئوليتها و چارچوبهاي دقيق
اجرایي و كنترلكننده هستند .اینكه نگاهي كلنگرانه و یا بومشناختي در اجراي برنامه
درسي حاكم باشد دیده نميشود و به جاي آن بر سياست برنامهمحوري و توليد بسته
آموزشي ( )58-2تأكيد شده است .ساختار كالن برنامه درسي در سه بخش تجویزي،
نيمهتجویزي (یا انتخابي) و غيرتجویزي(یا اختياري) در سند برنامه درسي ملي«بخش
سيزدهم آن :ساختار و زمان آموزش» تصریح نشده و به صورت ضمني و در بند -8-59
«زمان و تعليم و تربيت» ( )41 :5935به راهكار  1-1سند تحول بنيادین آموزش و پرورش
(ضرورت پاسخگویي به نيازها و اقتضائات محلي و منطقهاي) و اختصاص جمعاً 500ساعت
از كل ساعات تحصيلي ساليانه (در حدود  50درصد) به فعاليتهاي خارج از كالس و در
اختيار استان و مناطق و مدارس اشارهاي شده است كه بسيار محدود است .در دوره دوم
متوسطه نيز عليرغم تأكيد زیرنظام برنامه درسي مباني نظري تحول بنيادین ،از ایجاد گرایش
تخصصي نرم دور شده ،در سند برنامه درسي ملي سه شاخه نظري ،فني حرفهاي و
كارودانش و رشتههاي تخصصي مجزا ذیل هر یك دیده شده و به سمت ایجاد شاخههاي
تخصصي مجزا با برنامههاي از پيش طراحي شده رفته است.
 -1تحليل و ارزیابي با توجه به ویژگيها و مالكهاي مرتبط با روندهاي نوآورانه و
برنامهریزي درسي مبتني بر مدرسه .بررسي ویژگيهاي بدست آمده مرتبط با مؤلّفه
«روندهاي نوآورانه و برنامهریزي درسي مبتني بر مدرسه» در الگوي زیرنظام برنامه درسي
سند مباني نظري تحول بنيادین كه در جدول فوق و در پاسخ به سؤال اول ارائه گردید،
بهطور خالصه موارد زیر را نشان داد:
«تمركززدائي از برنامههاي درسي در جهت ایجاد زمينه رقابت سازنده وافزایش كيفيت وكارآئي نظام تربيت رسمي در چارچوب نظام معيار اسالمي» - .در سطوح ملي تا محلي
زمينهسازيهاي زیر صورت پذیرد -5 :اتخاذ تصميمات مناسب در خصوص ابعاد مختلف
برنامه درسي -8 ،استقرار ساز و كارهاي مناسب طراحي ،تدوین ،اجرا و ارزشيابي از
برنامههاي درسي - 9 ،مشاركت فعال در تصميمسازيهاي مرتبط با سایر زیرنظامها و
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-4ادراك نيازسنجي ،متناسب با كثرت و تنوع پذیرفتهشده در خاستگاه تصميمگيري
(آزادسازي و انجام چندمرحلهاي).
حال با در نظر داشتن نتایج و ویژگيهاي فوق در زمينه روندهاي نوآورانه و برنامهریزي
درسي مبتني بر مدرسه در زیرنظام برنامه درسي مباني نظري تحول بنيادین ،بررسي و تحليل
سند برنامه درسي ملي تدوین شده جمهوري اسالمي ( )43-48 :5935به خصوص در
بخشهایي چون «-55فرایند توليد و اجراي برنامههاي درسي و تربيتي»-58« ،سياستهاي
توليد مواد و رسانههاي یادگيري» و «-54سياستها و الزامات اجرایي» نتایج زیر را نشان
ميدهد:
 -5محتواي سند در این بخشها از حاكميت برنامه درسي ملي در قالب تدوین راهنماهاي
برنامه درسي در حوزههاي یادگيري مختلف در سازمان مركزي برنامهریزي و تأليف و
تصویب آن و اجرا و اعتباربخشي در سطح ملي حكایت ميكند و نگاهي تا حدودي
تمركزگرا در تدوین برنامه درسي و «تأكيد بر سياست برنامهمحوري و توليد بسته
آموزشي»(بند )58-2دیده ميشود .هویت و نقش مستقلي براي مدرسه در برنامهریزي
درسي ،ایجاد رقابت سازنده در تهيه برنامه درسي تحصيلي( مدرسهاي) یا نوآوري در
روندهاي آموزشي و طراحي برنامه درسي مدرسه در جهت افزایش كيفيت و كارآیي نظام
تربيتي با توجه به شرایط و مقتضيات مدرسه و محيط آموزشي چندان قائل نميشود .تنها در
بند ،58-3بهصورت فرعي به توانمندسازي مدرسه در توليد و بهرهبرداري از مواد و
رسانههاي یادگيري ،مراكز و منابع متنوع یادگيري و یا در بند  ،58-9به سياست چندتأليفي
و مشاركت استانها ،معلمان و مربيان در توليد و تكميل و غنيسازي مواد و منابع اشارهاي
ميكند كه الزامآور نبوده و با تمركززدایي به مفهوم واقع و حركت در جهت برنامهریزي
درسي مبتني بر مدرسه ،فاصله قابل توجهي دارد.
-8اقتدار و قدرت تصميم گيري بيشتر مدرسه درخصوص ابعاد مختلف برنامه درسي با
توجه به شرایط بومي و نيازهاي جامعه محلي و بهرهگيري از دانش تخصصي معلمان؛ تلقي
از برنامه درسي به عنوان یك مسئوليت متصل و مشترك از سطح ملي تا سطح محله و
مدرسه؛ خارج شدن نيازسنجي از انحصار تشكيالت مركزي و پذیرش آزادسازي و انجام
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چندمرحلهاي آن ،از دیگر مواردي است كه در سند برنامه درسي ملي تدوین شده اثري از
آنها چندان دیده نميشود.
 -6تحليل و ارزیابي با توجه به ویژگيها و مالكهاي مرتبط با توجه به حوزه دیدگاههاي
برنامه درسي .بررسي ویژگيهاي بدست آمده مرتبط با مؤلّفه «توجه به حوزه دیدگاههاي
برنامه درسي» در الگوي زیرنظام برنامه درسيِ سند مباني نظري تحول بنيادین كه در جدول
فوق ارائه گردید ،بهطور خالصه نشان داد كه:
 بر جهتدهي تمامي عناصر برنامه درسي در راستاي تكوین و تعالي هویت متربّيان برايدستيابي به مراتبي از حيات طيّبه تأكيد وجود دارد .از نظر تهيهكنندگان الگوي زیرنظام
برنامه درسي سند تحول بنيادین ،اتخاذ این رویكرد داللتهایي چون تأكيد بر مضامين
فرارشتهاي ،تأكيد بر كاركردهاي ثانوي و فرابرنامه درسي ،تأكيد بر انعطاف در عين
ثبات ،همهجانبهنگري ،توجه به ابعاد ،الیهها و انواع هویت را داراست.
 دیگر ویژگيهاي دیدگاهي را در چنين مواردي ميتوان جُست - :صبغههنري(زیباشناختي) عالوه بر صبغه علمي و فني در نگاه به تدریس باید داشت( .ایده معلم
به عنوان كارگزار فكور) (اصل  - )9به كسب شایستگيها باید بهعنوان فرایند دستيابي به
معنا نگریست كه در آن متربّي عامليت داشته و مربي راهنماست (اصل  -) 9پرسشگري
متربّيان ،مورد تأكيد و تشویق قرار گيرد(اصل .)4
ابتدا مواردي از «رویكرد و جهتگيري كلي» در سند برنامه درسي ملي()5935:55-54
مطرح ،و سپس بررسي و تحليل ميشود .رویكرد برنامههاي درسي و تربيتي «فطرتگرایي
توحيدي» است و اتخاذ این رویكرد به معناي زمينهسازي الزم جهت شكوفایي فطرت
الهي دانشآموزان از طریق درك و اصالح مداوم موقعيت آنان به منظور دستيابي به
مراتبي از حيات طيّبه است .در این رویكرد «-5دانشآموز»  -5امانت الهي و داراي
كرامت ذاتي است-8 .فطرت الهي در وجود او نهفته است و قابليت شكوفایي و فعليت
یافتن دارد«-8 .معلم(مربي)» -5در مسير راه انبيا و ائمه اطهار)ع( ،اسوهاي امين و بصير
براي دانشآموزان است -8 .با شناخت و بسط ظرفيتهاي وجودي دانشآموزان و خلق
فرصتهاي تربيتي و آموزشي زمينه درك و انگيزه اصالح مداوم موقعيت آنان را فراهم
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ميسازد -9 .زمينهساز رشد عقالني ،ایماني ،علمي ،عملي و اخالقي دانشآموزان است.

«-9محتوا»  -5مبتني بر ارزشهاي فرهنگي و تربيتي و سازوار با آموزههاي دیني و قرآني،
مجموعهاي منسجم و هماهنگ از فرصتها و تجربيات یادگيري است كه زمينه شكوفایي
فطرت الهي ،رشد عقلي و فعليت یافتن عناصر و عرصهها را به صورت پيوسته فراهم
ميآورد«-4 .یاددهي -یادگيري»  -5فرآیندي زمينهساز براي ابراز گرایشهاي فطري،
شناخت موقعيت یادگيرنده و اصالح مداوم آن است«-1 .ارزشیابي»  -5به صورت مستمر
تصویري روشن و همهجانبه از موقعيت كنوني دانشآموز ،فاصله او با موقعيت بعدي و
چگونگي اصالح آن متناسب با ظرفيتها و نيازهاي وي ارائه ميكند«-6 .محيط
یادگيري»  -5با بهرهگيري از ظرفيتهاي نظام هستي ،محيطي امن ،منعطف ،پویا،
برانگيزاننده و غني را براي پاسخگویي به نيازها ،عالیق و ویژگيهاي دانشآموزان
تدارك ميبيند«-1 .مدیرمدرسه»  -5معلمي مؤمن ،خالق ،متعهد ،منعطف ،اهل فكر،
آیندهنگر ،مشاركتپذیر ،راهبر تربيتي ،مدیر و مدبر و داراي سعه صدر و صالحيتهاي
حرفهاي است.
همانطور كه مالحظه ميشود ،این ویژگيهاي برشمرده فوق كه در ارتباط با این 1
عنصرِاصلي درگير در فرایند برنامه درسي و آموزش در سند برنامه درسي ملي در بيش از
 90گویه در بخش رویكرد و جهت گيري برنامه درسي ملي مطرح شده ،و در اینجا مجال
مطرح كردن تمام آنها نيست ،تنها بخشي از مجموعه ویژگيهایي است كه در سند برنامه
درسي ملي در مورد رویكرد و جهتگيري كلي مطرح شده است .در نگاه به آنها بيش از
همه دیدگاه حاكم و اصلي درسند ،مبتني بر ایدئولوژي پایبندي دیني (با تأكيد مذهبي) و
تكيه بر شكوفایي فطرت توحيدي انسانها و رسيدن به حيات طيّبه در شكلي ایدهآلي است
كه زمينههایي از تعبّد و شكل دادن نظرگاه فراگيران تا آنكه عقاید فراگيرندگان با محتواي
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
فرد یك معتقد مذهبي واقعي بار آید .همانطور كه مالحظه ميشود این رویكرد و
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ویژگيهایي كه براي آن برشمرده شده ضمن اینكه بسيار گسترده و آرماني و تا حدود
زیادي همراه با مبهمگویي است ،چنانكه ویژگيهاي درنظر گرفته شده براي معلم و مدیر
آن را كامالً نشان ميدهد ،اما مشخص است كه رویكرد مورد اشاره بسيار نزدیك به
دیدگاه پايبندي سنتي دیني 5در تقسيم بندي آیزنر )5334( 8از ایدئولوژيهاي برنامه
درسي است .همانطور كه آیزنر مطرح ميكند ( ،)5334:11هدف تربيت در دیدگاه
پایبندي سنتي مذهبي ،شكل دادن نظرگاه فراگيران است تا آنكه عقاید فراگيران با محتواي
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
است كه فرد یك معتقد مذهبي واقعي بار آید و مطالبي هم كه ارائه ميشود بهطوركلّي
درباره شكّها نيستند ،بلكه درباره یقينيّات هستند .به این ترتيب ،پرسيدن ،شك كردن و
انتقاد كردن مورد استقبال قرار نميگيرد .در نتيجه ،برداشتي مبتني بر استيال و پایبندي
دیني ،با تأكيد مذهبي در برنامه درسي ملي تدوین شده به چشم ميخورد.
در حوزه دیدگاههاي برنامه درسي ،بررسيهایي كه سلسبيلي در سالهاي مختلف و از
جمله در مقالهاش در سال  5930بهعملآورده است ،در قالب مروري بر مباني نظري حوزه
دیدگاههاي برنامه درسي و چارچوبهاي مختلف طبقهبندي دیدگاهها و ایدئولوژيهاي
برنامه درسي كه توسط صاحبنظران این حوزه ارائه شده چون :سيلر ،الكساندر و لوئيس
( ،)5325ميلر ( ،)5329شوبرت ( ،)5326آیزنر ـ واالنس ،)5314( 9هَس ،)5321(4پاینار
 ،)5335(1مكنيل ،)8006(6موریسون ( ،)5339اونيل )5329(1و آیزنر ( ،)5334و
همينطور ،بررسي اثر پامال بلوتين ژوزف 2و دیگران ،ترجمه مهرمحمدي و دیگران()5923
در مورد فرهنگهاي برنامه درسي كه مؤید طبقهبندي دیدگاههاي برنامه درسي است ،با در
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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نظر گرفتن مبناي تحقّق انساني در تقسيمبندي چارچوبهاي پيشنهادي براي طبقهبندي
دیدگاهها ،طيفي با روند صعودي از دیدگاههاي برنامه درسي را ميتوان تنظيم كرد كه از
توجه به «مفهوم انسان» و ماهيت او و محقّق شدن او در فرایند تعليم و تربيت با توجه به
تعيينكنندگي جنبههاي دروني انسان برخاسته است.

نمودار طيف صعودي ديدگاههاي برنامه درسي (برگرفته از سلسبيلي  ،17:0931تحت عنوان9
«چارچوب راهنماي الگوپردازي ديدگاههاي برنامه درسي»)

با توجه به روند صعودي دروني در این طيف تحقق انساني كه از جهتگيريها و
دیدگاههاي رفتارگرا تا دیدگاههاي ماوراء فردي و انسان كامل را شامل ميشود ،ميتوان
به ساختار طبقهبندي دیدگاههاي برنامه درسي ،نظمي منطقي داد كه هر دیدگاه با توجه به
تعریف و جایگاهش در مباني نظري در این چارچوب قرار ميگيرد .دیدگاههاي برنامه
درسي همانطور كه در نمودار مالحظه ميشود از رفتارگرایي تا تحقق انساني ،از نظر توجه
به انسان و جنبههاي دروني و محقق شدن ابعاد انساني او ،سيري صعودي دارند.
توجه به این طيف صعودي دیدگاههاي برنامه درسي ،نشانگر آن است كه موقعيتها و
فرصتهاي یادگيري در دیدگاههاي مختلف برنامه درسي ،تفاوتي اساسي خواهند داشت و
در دیدگاههاي برنامه درسي سطح باالتر این طيف ،چون دیدگاههاي رشد اجتماعي ،رشد
شناختي و تحقق انساني ،موقعيتهاي یادگيري بيشتر و عميقتري براي تسلط بر مهارتهاي
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فرایندي ،مشاركت در حل مسائل اجتماعي ،توسعۀ مهارت تصميمگيري ،رشد مفهوم خود
مثبتتر و خودراهبري و خودارزشيابي دانشآموز وجود دارد.
حال با توجه به توضيحات فوق ،ویژگيهاي برشمرده براي رویكرد و جهتگيري
كلي در سند برنامه درسي ملي( ،)5935نشان ميدهد ملغمهاي از جهتگيريهاي سنتي و
همينطور دیدگاههاي متأخّرتر در حوزه برنامه درسي و آموزش با هم به صورت التقاطي
در نظر گرفته شدهاند .عالوه بر حضور دیدگاههاي موضوعمدار (موضوعات اساسي و
رشتههاي علمي) و دیدگاه مبتني بر شایستگي و صالحيتمداري كه در گروه
جهتگيريهاي رفتارگرا محسوب ميشوند ،با توجه به ویژگيهاي برشمرده براي رویكرد
و جهتگيري كلي ،نشانههایي از توجه به دیدگاههاي فرایندمداري ،دیدگاههاي مبتني بر
فعّالسازي دانشآموز دریادگيريها و پيشرفتگرایي ،رشد شناختي و فراشناختي ،رشد و
كاركرد مؤثر اجتماعي ،دیدگاههاي انسانگرایانه و ماوراء فردي و دیگر جهتگيريهاي
فرعي ،در این گویههاي  99گانه نيز دیده ميشوند.
اما توجهات و تأكيدهاي دیدگاهي كه در قالب رویكرد و اصول طراحي و تدوین
برنامه درسي در الگوي زیرنظام برنامه درسي مباني نظري تحول بنيادین مطرح شده است و
در ابتداي این قسمت برگرفته از پاسخ سؤال اول بدان اشاره شد ،نيز ضمن اینكه تا
حدودي از ابهام برخوردار است گلچيني از دیدگاههاي برنامه درسي را ،حداقل در حد
مضموني و معاني و بيان ،عالوه بر دیدگاه پایبندي دیني مورد توجه قرار ميدهد.
دیدگاههایي همچون دانشآموزمداري ،توسعه فرایندشناختي ،تلفيق رشتهاي و
سازندهگرایي ،دیدگاههاي توسعه فرهنگي وتحقق انساني.
در مجموع ،با توجه به تحليلهاي فوق ،بررسي و مقایسه نتایج تحليل اجزاء و
بخشهاي اصلي مرتبط با جنبههاي دیدگاهي برنامه درسي در سند برنامه درسي ملي
جمهوري اسالمي با ویژگيها و مالكهاي مرتبط با توجه به حوزه دیدگاههاي برنامه
درسي در زیرنظام برنامه درسي مباني نظري تحول بنيادین تعليم و تربيت ،نشان ميدهد
شباهتها و مطابقت هاي قابل توجهي بين این دو سند وجود دارد .هر دو بر دیدگاه پایبندي
دیني (فطرتگرایي توحيدي و رسيدن به مراتبي از حيات طيبه) به عنوان جهتگيري
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محوري در حوزه برنامه درسي تأكيد دارند .در عين حال ،گلچيني از دیدگاههاي برنامه
درسي را ،حداقل در حد مضموني و معاني و بيان ،مورد توجه قرار ميدهند .ضمن اینكه،
توجهات دیدگاهي در بخش رویكرد و جهتگيري كلي سند برنامه درسي ملي ،متفاوتتر
و متفرّقتر از الگوي زیرنظام برنامه درسي سند تحول بنيادین در طيف صعودي دیدگاهها و
مفهومسازيها از برنامه درسي است .وجوه بسيارآسماني و در عين حال تجویزي در آن
بيشتر دیده ميشود كه تحققشان در فرایند تحصيلي مدرسهاي قابل تأمّل جدي و در
هالهاي از ابهام است و در مجموع توجّهي آگاهانه صورت نگرفته است .در بحث
دیدگاه هاي برنامه درسي در مواردي كه بخواهيم بدون توجه به مباني نظري حوزه برنامه
درسي ،دیدگاهها و یا تلفيقي از جهتگيريهاي برنامه درسي را به صورت التقاطي یا
یكسویه و بر مبنایي ایدئولوژیك در برنامه درسي ملي جانشينكنيم ،در نهایت نوعي
كشاكش و تعارض دیدگاهي به وجود ميآورد (سلسبيلي .)5934 ،لذا تحقق كامل چنين
رویكرد و جهت گيري كلي مطرح شده در سند برنامه درسي ملي و اجراي آن در مدارس،
با توجه به تعارضهاي دیدگاهي موجود در آن و در مواردي جهتگيريهاي شعارگونه و
آرمانگرایانه آن با توجه به واقعيتهاي موجود آموزش و پرورش ایران ،بهسختي
امكانپذیر خواهد بود.
در پاسخ به سؤال سوم پژوهش مبني بر اینكه «توصيههاي حاصل از بررسي و مقایسه
محتواي برنامه درسي ملّي تدوین شدۀ جمهوري اسالمي با زیرنظام برنامه درسي در سند
مباني نظري تحول بنيادین در نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسالمي ایران،
چيستند؟» با كندوكاو در متنِ زیرنظام برنامه درسي در مباني نظري تحول بنيادین و آنچه
كه در پاسخ به سؤال دوم پژوهش بدست آمد ،موارد زیر را ميتوان مطرح كرد:
 -5اجزاء و عناصر اصلي مرتبط با ویژگيهاي ساختاري و اجرایي در سند برنامه درسي
ملي تدوین شده جمهوري اسالمي از جمله بخشهاي « -58سياستهاي توليد مواد و
رسانههاي یادگيري» و همينطور « -54سياستها و الزامات اجرایي» از حالتي كلي و
دستوري بدون مشخصشدن حوزه مسئوليتها و چارچوبهاي دقيق اجرایي و
كنترلكننده خارج شده و نگاهي بومشناختي  -یعني توجه عميقتر به فضاي فرهنگي و
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اجتماعي مناطق و استانهاي مختلف ،استفاده از سنتها ،نمادها آداب و رسوم ،مفاهيم
اجتماعي و تاریخي و فرهنگي آنها در حوزههاي یادگيري مختلف ،همراه با تفویض بيشتر
مسئوليتها در برنامهریزي درسي از مركز تا سطح استان و سپس تا سطح مدرسه -در
تدوین و اجراي برنامه درسي در آن حاكم شود .ساختار كالن برنامه درسي در سه بخش
تجویزي ،نيمهتجویزي (یا انتخابي) و غيرتجویزي(یا اختياري) در سند برنامه درسي ملي
تصریح شود.
 -8سازماندهي محتواي برنامه درسي با اتكا به رویكرد تلفيقي و مسئلهمحور و تأكيد بر
مفاهيم ،مهارتها و ایدههاي اساسي در هر یك از ساحتهاي تربيت مورد توجه قرار
گيرد .برنامه درسي در بخش پایهاي مشترك [الزامي] با استفاده از رویكرد حل مسئله یا
قالب حل مسئله در تدوین هدفها ،از انعطاف بيشتري برخوردار شود و فرصتهاي
تربيتي از عمق و غناي بيشتري برخوردار شود .بر ایجاد موقعيتهاي یادگيري در برنامه
درسي و یكپارچهنگري تأكيد شود.
 -9در بازنگري سند برنامه درسي ملي ،دستيابي به هویت مشترك انساني و ارزشها و
سنتهاي اصيل فرهنگ ایراني ،نسبت به تأكيد بر هویت اسالمي و تداوم آن در ابعاد و
ساحتهاي مختلف ،بيشتر مورد توجه قرار گيرد .زمينه چنين توجهي از طریق ایجاد
فرصتهاي یادگيري مناسب در حوزههاي یادگيري چون زبان و ادبيات فارسي ،مطالعات
اجتماعي ،تاریخ ،هنر ،تفكر و حكمت ،زبان عربي و زبان خارجي و  ...فراهم آید.
 -4توجه بيشتري به ایجاد بستر مناسب براي پژوهشگري و انعطافپذیري در برنامهریزي
درسي صورت گيرد .از رویكردهاي كامالً تجویزي و خطّي در زمينههاي تدوین محتوایي
و روشي برنامه درسي ملي پرهيز شود و به جاي آن به بافت و فضاي مدرسه ،تقویت
مدرسه و معلم و اقتدار او ،فكوربودن ،اقدامپژوهي و تصميمگير شدن آنها در برنامه
درسي توجه بيشتري معطوف شود.
 -1مدرسه از اقتدار و قدرت تصميم گيري بيشتر درخصوص ابعاد مختلف برنامه درسي با
توجه به شرایط بومي و نيازهاي جامعه محلي و بهرهگيري از دانش تخصصي معلمان
برخ وردار شود .در این زمينه بنيان نظري و آثار پژوهشي و تجربي قابل توجهي وجود دارد
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كه از كوششهاي انجام شده در حوزه تمركززدایي و منابع تدوین شده در حوزه
برنامهریزي مبتني برمدرسه ميتوان بهره گرفت.5
 -6تلقّي از برنامه درسي به عنوان یك مسئوليت متصل و مشترك از سطح ملي تا سطح
محله و مدرسه باشد و نيازسنجي از انحصار تشكيالت مركزي خارج شود و آزادسازي و
انجام چندمرحلهاي آن پذیرفته شود.
 -1به داللتهایي چون :الف -تأكيد بر مضامين فرارشتهاي؛ ب -تأكيد بر كاركردهاي
ثانوي و فرابرنامه درسي؛ پ -تأكيد بر انعطاف در عين ثبات ،همهجانبهنگري ،توجه به
ابعاد ،الیهها و انواع هویت؛ ت -وجود صبغه هنري(زیباشناختي) عالوه بر صبغه علمي و
فني در نگاه به تدریس؛ ث -كسب شایستگيها به عنوان فرایند دستيابي به معنا كه در آن
متربّي عامليت داشته و مربي راهنماست؛ و همينطور ،ج -تأكيد و تشویق پرسشگري در
ميان متربّيان در سند برنامه درسي ملي ،توجه بيشتري صورت گيرد و زمينههاي حضور
آنها فراهم گردد.

بحث و نتيجهگيري
مرور و تأمل در نتایج پژوهش و یافتههاي سؤاالت فوق در بررسي و مقایسه سند برنامه
درسي ملي تدوین شده جمهوري اسالمي ایران با سند زیرنظام برنامه درسي در مباني نظري
تحول بنيادین در نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي ،نشان ميدهد:
از جهت هدف و توجه به عناصر اصلي برنامه درسي مطابقتهایي بين این دو سند
وجود دارد چنانكه سند تحول نيز بر درك و اصالح موقعيت بر اساس نظام معيار اسالمي و
هماهنگي با غایات و اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي تأكيد دارد .اما ،نكته اینجاست
كه هدفها و الگوي هدفگذاري و شایستگيهاي پایه در سند برنامه درسي ملي بسيار
جنبه اعتقادي ،متعالي انساني ،دینمدارانه و اخالقي پيدا كرده و بيشتر شایستگيها در
ساحت «اعتقادي ،عبادي و اخالقي» از ساحتهاي ششگانه قرار ميگيرند .و همانطور كه
 .5به عنوان نمونه به كتاب « تمركز زدایي در آموزش و پرورش با تاكيد بر برنامه ریزي درسي مبتني بر مدرسه» ،تاليف
نادر سلسبيلي از انتشارات مدرسه در سال  ،5934مي توان مراجعه كرد.
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در قبل نيز اشاره شد این شایستگيها با توجه به بسيار دروني و شخصي ،اعتقادي،
آرمانخواهانه و آسماني و در عين حال تجویزي بودن آنها ،تحققشان در فرایند تحصيلي
مدرسهاي قابل تأمّل جدي و در هالهاي از ابهام است .بررسي بخشهایي چون «حوزههاي
تربيت و یادگيري»« ،اصول حاكم بر انتخاب راهبردهاي یاددهي-یادگيري» و «اصول
حاكم بر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي» در سند برنامه درسي ملي ،نشان ميدهد مواردي
چون رعایت نظام معيار اسالمي ،درك واقعيتهاي هستي و كشف فعل خداوند ،شناخت
خلقت الهي با هدف تكریم ،درك سنتهاي الهي ،شناخت فرهنگ اسالمي ،معرفت و
ایمان به دین اسالم ،انجام تكاليف دیني و الهي در كالم معصومين و نظایر آن به كرّات
مطرح شده است .تحليل و مقایسه این دو سند باتوجه به ویژگيها و مالكهاي مرتبط با
«برداشتها و مفهومسازيها از برنامه درسي ملي» نيز نشان ميدهد :سند برنامه درسي ملي
تدوین شده جمهوري اسالمي و مباني نظري تحول بنيادین هر دو طيف گستردهاي از
برداشتهاي متفرّق را نشان ميدهند .البته با این تفاوت كه برداشتي تا حدود زیادي
آرمانگرایانهتر با ویژگيهاي گسترده تجویزي در برنامه درسي [ملي] با حضور قوي یك
استيالي عقيدتي(مذهبيشيعي ،تمركزگرا در جهت تحقق حكومت عدل جهاني) و نظام
آموزشي با تأكيد بر سازوكار نظمدهنده دیني ،بهخصوص در بخش «چشمانداز»؛ در سند
برنامه درسي ملي تدوین شده دیده ميشود .دیگر اینكه با توجه به آنچه كه در سند تحول
بنيادین تأكيد شده ،در تدوین سند برنامه درسي ملي دستيابي به هویت مشترك انساني و
ایراني نسبت به تأكيد بر هویت اسالمي و تداوم آن در ابعاد و ساحتهاي مختلف ،و
همينطور این خواسته كه برنامه درسي تجویزي باید به حد اقل ممكن تنزل یابد ،بيتوجهتر
بوده و در سند برنامه درسي ملي چنين مواردي كمرنگ شده است.
تحليل و مقایسه این دو سند باتوجه به ویژگيها و مالكهاي مرتبط با «الزامات قبلي،
زمينهسازيها ،شرایط پذیرش برنامه درسي ملي» ،نيز ،نشان ميدهد این الزامات و
زمينهسازيها در زیرنظام برنامه درسي سند تحول بنيادین ،در توجه بيشتر به ایجاد بستر
مناسب براي پژوهشگري و انعطافپذیري در برنامهریزي درسي ،پرهيز از رویكردهاي
تجویزي و خطّي در زمينههاي محتوایي و روشي و به جاي آن توجه بيشتر به بافت و
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فضاي مدرسه ،تقویت مدرسه و معلم و اقتدار او ،فكور بودن ،اقدامپژوهي و تصميمگير
شدن آنها در برنامه درسي ،خالصه مي شود؛ اما ،در سند برنامه درسي ملي ،ضمن اینكه با
توجه به اصولي چون «جامعيت»؛ «توجه به تفاوتها» ؛ «جلب مشاركت و تعامل»؛ و «اعتبار
نقش یادگيرنده» در ميان اصول یازدهگانه ناظر بر برنامههاي درسي و تربيتي تا حدودي در
راستاي الزامات و زمينهسازيهاي فوق است ،ولي ایجاد بستر مناسب براي پژوهشگري
معلم و مدرسه ،پرهيز از رویكرد هاي خطي و تجویزي ،فكوربودن و تصميمگيرشدن این
عناصر اصلي(چون معلم و مدرسه) در برنامهریزي درسي و بازآفریني فرهنگ مدرسه در
سند برنامه درسي ملي چندان مورد توجه نيست .همينطور ،نقش و حضور بافتها و
زمينههاي محلي و مدرسهاي نيز در برنامه درسي ملي چندان مؤثر و تعيينكننده نيست و به
صورت حاشيهاي اشارههایي به چشم ميخورد .تحليل و مقایسه با توجه به ویژگيها و
مالكهاي مرتبط با «ویژگيهاي ساختاري و اجرایي» ،نيز نشان ميدهد در سند برنامه
درسي ملي اینكه نگاهي كلنگرانه و یا بومشناختي در اجراي برنامه درسي حاكم باشد
دیده نميشود و به جاي آن بر سياست برنامهمحوري و توليد بسته آموزشي تأكيد شده
است .ساختار كالن برنامه درسي طراحي شده در سند تحول بنيادین در سه بخش تجویزي،
نيمهتجویزي (یا انتخابي) و غيرتجویزي(یا اختياري) ،در بخش«ساختار و زمان آموزش»
سند برنامه درسي ملي تصریح نشده و تنها به صورت ضمني در یكي از بندهاي «زمان و
تعليم و تربيت» به راهكار  1-1سند تحول بنيادین (ضرورت پاسخگویي به نيازها و
اقتضائات محلي و منطقه اي) و اختصاص جمعاً  500ساعت از كل ساعات تحصيلي ساليانه
به فعاليتهاي خارج از كالس و در اختيار استان و مناطق و مدارس اشارهاي شده است كه
بسيار محدود است .در دوره دوم متوسطه نيز عليرغم تأكيد زیرنظام برنامه درسي در مباني
نظري تحول بنيادین ،از ایجاد گرایش تخصصي نرم دور شده و به جاي آن در سند برنامه
درسي ملي سه شاخه نظري ،فني وحرفهاي و كارودانش و رشتههاي تخصصي مجزا ذیل
هریك دیده شده و به سمت ایجاد شاخههاي تخصصي مجزا با برنامههاي از پيش طراحي
شده رفته است.
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تحليل و مقایسه این دو سند با توجه به ویژگيها و مالكهاي مرتبط با «روندهاي نوآورانه
و برنامهریزي درسي مبتني بر مدرسه» به اختصار نشان ميدهد ،محتواي سند برنامه درسي
ملي تدوین شده هویت و نقش مستقلي براي مدرسه در برنامهریزي درسي ،ایجاد رقابت
سازنده در تهيه برنامه درسي تحصيلي (مدرسهاي) یا نوآوري در روندهاي آموزشي و
طراحي برنامه درسي مدرسه درجهت افزایش كيفيت و كارائي نظام تربيتي با توجه به
مقتضيات مدرسه و محيط آموزشي چندان قائل نميشود .دیگر اینكه ،اقتدار و قدرت
تصميمگيري بيشتر مدرسه درخصوص ابعاد مختلف برنامه درسي با توجه به شرایط بومي و
نيازهاي جامعه محلي و بهرهگيري از دانش تخصصي معلمان؛ تلقي از برنامه درسي به
عنوان یك مسئوليت متصل و مشترك از سطح ملي تا سطح محله و مدرسه؛ خارج شدن
نيازسنجي از انحصار تشكيالت مركزي و پذیرش آزادسازي و انجام چندمرحلهاي آن،
مواردي است كه در سند برنامه درسي ملي تدوین شده چندان مورد تأكيد نيست .تحليل و
مقایسه این دو سند با توجه به ویژگيها و مالكهاي مرتبط با «توجه به حوزه دیدگاههاي
برنامه درسي» نيز نشان داد در مجموع شباهتها و مطابقتهاي قابل توجهي بين این دو
سند از جنبههاي دیدگاهي وجود دارد .هر دو بر دیدگاه پایبندي دیني(فطرتگرایي
توحيدي و رسيدن به مراتبي از حيات طيبه) به عنوان جهتگيري محوري در حوزه برنامه
درسي تأكيد دارند .در عين حال ،گلچيني از دیدگاههاي برنامه درسي را ،حداقل در حد
مضموني و معاني و بيان ،مورد توجه قرار ميدهند .اما توجهات دیدگاهي در بخش
رویكرد وجهتگيري كلي سند برنامه درسي ملي ،متفاوتتر و متفرّقتر از الگوي زیرنظام
برنامه درسي سند تحول بنيادین در طيف صعودي دیدگاهها و مفهومسازيها از برنامه
درسي است .وجوه بسيارآسماني و در عين حال تجویزي در آن بيشتر دیده ميشود كه
تحققشان در فرایند تحصيلي مدرسهاي قابل تأمّل جدّي و در هالهاي از ابهام است و در
مجموع توجّهي آگاهانه صورت نگرفته است .لذا تحقق كامل چنين رویكرد و جهتگيري
كلي مطرح شده در سند برنامه درسي ملي ،باتوجه به تعارضهاي دیدگاهي موجود در آن
و در مواردي جهتگيريهاي شعارگونه و آرمانگرایانه آن ،با توجه به واقعيتهاي
موجود آموزش و پرورش ایران چندان امكانپذیر نخواهد بود.
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در مجموع از این مقایسه و تحليل ارزیابانه و مطالبي كه در فوق مطرح شد ميتوان
نتيجه گيري كرد كه ضرورت بازنگري اساسي و كوشش مجددي در تدوین سند برنامه
درسي ملي وجود دارد .كوششي كه حداقلهاي زیر در آن رعایت شود.
الف -با اسناد باالدستي چون زیرنظام برنامه درسي در مباني نظري تحول بنيادین تعلم و
تربيت هم خوان باشد ،ضمن اینكه توجهي دقيق به بنيان نظري حوزه مطالعات برنامه درسي
و دیدگاههاي برنامه درسي داشته باشد و از تجربيات نظامهاي آموزشي جهاني در تدوین
آن بهره ببرد.
ب -چنين مطالعهاي نيازمند مطالعات جامع و منصفانه ،فارغ از تعصّبات توليدكنندگان و یا
شتاب مجریان و یا شعار سياستگذاران است .مشاركت جدّي و گسترده متخصصان و
صاحبنظران مرجع در حوزههاي مختلف مرتبط با تعليم و تربيت ،جوامع محلي یا
شوراهاي آموزش و پرورش كه مردمنهاد باشند ،نهادهاي غيردولتي و انجمنها و صاحبان
فكر و اندیشه كه منتقد وضع موجود آموزشي باشند ،ناشران (كتابهاي آموزشي و
كمكآموزشي و كودك و  )...و كميتههاي اصالح برنامه درسي ملي با حضور خبرگاني
در حوزه تعليم و تربيت از ميان مردم را ميطلبد.
پ-در تدوین برنامه درسي ملي چند الزام قبلي و زمينهسازي ميباید مورد توجه قرارگيرد:
 -5از طریق مشاركت و گفتمانِ مليِ حرفهاي در مورد اهداف و برداشتهاي برنامه درسي
ملي توافق به دست آید -8 .مطالعات منسجمي در حوزه آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي
صورت گيرد -9 .بيش از حد بر دینمحوري و تقویت هویت اسالمي تأكيد نشود بلكه به
صورتي متعادل به مسائل خردهفرهنگها نيز در قالب سند برنامه درسي ملي توجه شود-4.
اقتدار و قدرت تصميمگيري بيشتر مدرسه در خصوص ابعاد مختلف برنامه درسي با توجه
به شرایط بومي و نيازهاي جامعه محلي و بهرهگيري از دانش تخصصي معلمان مورد توجه
قرار گيرد؛ و در آخر تلقّي از برنامه درسي به عنوان یك مسئوليت متصل و مشترك از
سطح ملي تا سطح محله و مدرسه؛ مورد تأكيد قرار گيرد.
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