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. برنامه ريزان شود میدرسی نامیده  ی برنامه، آموزند میآنچه که دانش آموزان در مدرسه 

که چه چیز بايد در مدارس  اند داشتهگذشته توجه خاصی به اين پرسش  ی دههآموزشی طی سه 

: چه اند بودهاز اين قبیل  هايی پرسشمناسبی برای  های پاسختدريس شود. به ويژه در جست و جوی 

تفصیلی  ی برنامهدرسی،  ی مهبرنا در دروس مختلف بايد تدريس شود؟ هايی موضوعمباحث و 

فعالیتهای آموزشی، پیشنهاداتی در مورد راهبردهای يادگیری و شرايط اجرای برنامه و غیره  ی کلیه

درسی را به عنوان طرحی  ی برنامه( ۲۵۳۲) ۲(. سیلور و الکساندر و لويس۲۵۳۵)مشايخ،  باشد می

اين  .اند کردهاز فرصتهای يادگیری برای افراد تحت تعلیم تعريف  ای مجموعهجهت آماده کردن 

يادگیری ديگری موجود نباشد  -نويسندگان معتقدند هنگامی که به جز کتاب درسی، مواد تدريس

در مورد  ها رسانهو معلمان آمادگی اندکی برای انجام وظیفه داشته باشند، نیز هنگامی که ساير 

 .يابد میدرسی به کتاب درسی تقلیل  ی برنامهکتاب درسی نداشته باشند،  علئق فراگیران رقابتی با

متصدی برنامه ريزی درسی و  "سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی "در کشور ايران 

وابسته به وزارت آموزش و پرورش  های سازماندرسی است. اين سازمان يکی از  های برنامهتدوين 

درسی و آموزشی کیفی مبتنی بر سند تحول بنیادين  های برنامه ی ارائهبا  کند میاست که کوشش 

درسی ملی جمهوری اسلمی ايران، متناسب با تحولت علمی،  ی برنامهآموزش و پرورش و 

 های سازمانفرهنگی و اسلمی، ضمن ايجاد تعامل سازنده با  های ارزشپژوهشی و فناوری با حفظ 

لزم را برای تربیت دانش آموزانی دانا، توانا،  های زمینهنی و جها ای منطقهمشابه در سطوح ملی، 

ديندار و آماده برای زندگی باعزت فراهم سازد )سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی در يک 

 نگاه(.

                                                           
1 Saylor, Alexander and Lewis 



 تحلیل مفهومی و ارزیابی ساختار مفهوم-پژوهش فلسفی/ 49
 

 

( ۲۵۳۲سیلور و الکساندر و لويس )باشد؟  هايی ويژگیدارای چه  درسی بايد ی برنامهاما يک 

 . اين ملکها عبارتند از:اند برشمردهدرسی مطلوب  ی برنامهيک  های نشانهملک را به عنوان  ۲۷

اطلعات لزم در رابطه با فراگیران، عوامل اجتماعی و فرهنگی، جامعه، طبیعت، دانش و  يا( آ۲

 درسی موجود است؟ ی برنامهطرح ريزی  های گروهفرايند يادگیری برای 

؟ باشد میحت بیان شده و برای افراد زيربط قابل فهم هد فهای کلی مرکز تربیتی با صرا يا( آ۱

آيا ارزشها و فرضیاتی که هدفها بر آن مبتنی شده است، شناخته شده؟ آيا هدفهای کلی به حد 

هدفهای کلی تدارک لزم  ی اضافهکافی جامع، متعادل و واقعی هستند؟ آيا برای اصلح، حذف و 

 انجام شده است؟

ی، بخشی از يک طرح جامع تربیتی است که کل جامعه را در بر درس ی برنامهطرح  يا( آ۵

 ؟گیرد می

فرصتهای يادگیری در ارتباط با سطح فراگیرانی که در مرکز تربیتی هستند، پیشرفت از  يا( آ۵

ديگران هدايت شده را به سوی يادگیری مستقل و خودرهبر  ی وسیلهيک يادگیری وابسته و به 

 ؟کند میپیش بینی 

درسی که  ی برنامهاختصاصی را در طرح کل  های طرحفراگیران و معلمان به طور متقابل  يا( آ۳

 ها طرحدر ساختن  شان ذهنی؟ آيا فراگیران به نسبت بلوغ کنند میدر آنها اثر خواهد داشت، درک 

و چرايی آن ادراک کافی  رود میمشارکت دارند؟ آيا آنها به طور کلی از آنچه از آنان انتظار 

 ته و با آن موافقند؟داش

اهداف کلی مهم و مرتبط با يکديگر با فرصتهای يادگیری در هر مجموعه  های مجموعه يا( آ۲

؟ آيا اند شدهانتخاب شده برای تحصیل اين هدفها به نحو صحیحی گروهبندی  ی حیطهيا 

ه شده و فرصتهای يادگیری در ارتباطشان با هدفها و فواصل و فصل مشترکهای شناخت های مجموعه

؟ آيا فرصتهای يادگیری بهترين انتخابهای ممکن برای اند گرفتهقابل جبرانشان مورد بررسی قرار 

 ؟باشد میحصول هدفهای اين گروه از فراگیران و در اين زمان 

رشد شخصی، شايستگی  ی حیطهدرسی اشتغال يادگیری متناسبی را در هر چهار  ی برنامه يا( آ۷

 ؟آورد میدگیری تداومی و تخصص فراهم يا های مهارتاجتماعی، 
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هدفهای کلی و فرصتهای يادگیری مرتبط با آنها،  ی مجموعهدر درون هر حیطه يا در  يا( آ۱

درسی باشد، وجود دارد؟  ی برنامهتوجه هشیارانه به الگوپردازی  ی دهندهالگو يا الگوهايی که نشان 

 انواع تجربیات يادگیری مناسب و قابل اجرا مورد استفاده قرار گرفته است؟ ی همهآيا 

به تناسب مرکز تربیتی مورد نظر ساخته و پرداخته شده است؟ آيا هیچ طرحی  دقیقاًطرح  يا( آ۳

که خارج از مدرسه تهیه شده و با جمعیت و امکانات مرکز تربیتی انطباق داده شده باشد، وجود 

با نیازهای تربیتی اين جمعیت و جامعه ارتباط دارد؟ آيا  کاملًهای طرح ريزی شده دارد؟ آيا فرصت

 تدارکات لزم برای تفاوتهای فردی فراگیران پیش بینی شده است؟

، بخشد مینیروهای بیرونی از طريق فرايندی که آنها را تعادلی قابل قبول  های خواسته يا( آ۲0

 تمییز داده شده است؟

درسی آموزش و ارزشیابی را پیش  ی برنامهدرسی جامع است؟ آيا کل  ی نامهبرکل  يا( آ۲۲

 ؟باشد میبینی کرده و شامل هدفهای کلی و الگوی فرصتهای يادگیری 

افراد ذينفع از جمله فراگیران، والدين، قاطبه  ی همهنمايانگر  ،گروه مسئول طرح ريزی يا( آ۲۱

 ؟باشد میی مردم جامعه و متخصصان 

ذينفع فراهم  های گروهبازخورد از فراگیران و ساير  ی زمینهطرح، تدارک لزم را در  يا( آ۲۵

 آورده و همچنین در صورت ضرورت وسائل اصلح و تغییر برنامه را پیش بینی کرده است؟

برای فراگیران، والدين و ساير  تواند میدرسی و هر يک از اجزای آن  ی برنامهطرح  يا( آ۲۵

 افراد معمولی چنان به وضوح تشريح گردد که برای آنها قابل قبول باشد؟

برای شناسايی مسائل به وجود آمده در فرايند طرح ريزی و جمع آوری مشکلتی که  يا( آ۲۳

يا ساير  توسط ديگران مورد شناسايی قرار گرفته است، برخی شوراهای نمايندگی يا واحد ارزشیابی

موجود و آنهايی که مسئول وجود دارد؟ آيا يک کانال واضح ارتباطی بین مسائل  های گروهافراد و 

مسائل را حل کنند و طرحی برای گزارش مجدد حل مشکلت به افرادی که آنها را آن  توانند می

 شناسايی کرده بودند، وجود دارد؟
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یتی، جامعه و رسانه را پیش بینی کرده است؟ آيا کامل از منابع مرکز ترب ی استفادهطرح  يا( آ۲۲

طرح به اين موضوع که فراگیران تجربیات تربیتی از ساير موقعیتها نیز دريافت خواهند داشت، 

 آگاهی دارد؟

انعطاف پذيری طرح از طريق تدارکات کافی برای فرصتهای يادگیری جانشینی،  يا( آ۲۷

 فراگیران و معلم مورد توجه قرار رگفته است؟آموزشی و به طور کلی انتخابهای  های سبک

از منظر يک يا چندين ملک از  تواند میدرسی يا فرايند برنامه ريزی درسی  ی برنامههر 

درسی حاصل فرايند برنامه ريزی درسی  ی برنامهملکهای فوق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. 

 ه ريزی درسی نامیده است:انجام سه فعالیت مجزا و منظم را برنام ۲است. واکر

 ی دهندهدرسی تشکیل  ی برنامهخط مشی سازی : 3مشی سازی برنامه درسی ( خطالف

تربیتی را  مؤسساتدرسی  های برنامه، معیارها و موارد مشابهی است که ها محدوديتقواعد اصلی، 

خط مشی سازی در مدارس عمومی اين . سازد میدر درون يک قلمرو قدرت، محدود و مشخص 

يک مسئولیت اداری برای تشکیلتی است که از جانب اداره کنندگان آموزش و پرورش مسئولیت 

 .اند يافته

برنامه ريزی عام، عبارتست از الگوپردازی و تولید  :2ریزی به صورت عام ( برنامهب

کلی در مدارس يا در انواع معینی از مدارس و  ی استفادهدرسی مناسب برای  ی برنامهو مواد  ها طرح

و  شوند میو مواد آموزشی در خارج از يک موضع خاص تهیه  ها طرحساير تشکیلت تربیتی. اين 

 و مواد درسی گسترش دهند. ها انديشهموضعی را با تدارک  -افقهای برنامه ريزان خاص توانند می

موضعی به  -ريزی درسی خاص برنامه: 0موضعی -ریزی به صورت خاص ( برنامهج

 شود میتربیتی انجام  ی موسسهدرسی در يک  ی برنامهکه برای تغییر  گردد میفعالیتهايی اطلق 

 (.۲۵۳۲)سیلور، الکساندر و لويیس، 

( برنامه ريزی ۲۵۳0، آموزش و پرورش در ايران )آقازادهنظام به دلیل متمرکز بودن ساختار 

 های پروژهرواج بیشتری دارد. تدوين کتابهای درسی و تولید در اين نظام  نوع عاميا  درسی نوع دوم
                                                           
1 Walker 
2 Curriculum Polocy 
3 Generic Development 
4 Site-Specific Development 
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درسی ملی( از جمله محصولت اين نوع برنامه ريزی در سطح عام  های برنامهدرسی ) ی برنامهملی 

اما  ،درسی از ديرباز آشنا هستیم های کتاببا  (.۲۵۳۲)سیلور، الکساندر و لويیس،  رود میبه شمار 

 .شناسیم میدرسی ملی را کمتر  های برنامه

دانش آموزان در  ی همهاز آنچه که  ای مجموعهيعنی  به زبان ساده، درسی ملی ی برنامه 

آنچه که بعضی از دانش  ی علوهمختلف تحصیلی بايد ياد بگیرند؛ به  های پايه، سطوح و ها دوره

اين تعريف ساده از  ی پايهر ياد بگیرند. ب توانند میاستعداد، علقه و توانمندی اساس بر  آموزان

کافی و وافی  های بايسته ی همهدرسی ملی، آن منبع اصلی و اساسی را که با در بر داشتن  ی برنامه

، گیرد میدرسی قرار  ی برنامهسی و تهیه و تولید هر گونه در ريزی مخزن يا آبشخور هر نوع برنامه

(. تدوين چنین سندی در نظام آموزش و ۲۵۱۳س دانا، )ريی نامیم میدرسی ملی  ی برنامهسند 

خورشیدی بوده است.  ۲۵۱۳طولنی ندارد و توجه عمده به آن از آذرماه  ای تاريخچهپرورش ايران 

درسی ملی جمهوری اسلمی ايران به شورای  ی برنامهاز اين زمان، چارچوبی برای تولید و تدوين 

ز خورشیدی پس ا ۲۵۳۲ان( که در نهايت در سال عالی آموزش و پرورش ارائه گرديده )هم

ف وزير آموزش و پرورش به سازمان پژوهش و برنامه ريزی تصويب، جهت ابلغ و اجرا از طر

 آموزشی ارسال گرديده است )نگاشت سوم(.

 

اصلی سند تحول بنیادین و به  های نظامدرسی ملی به عنوان یکی از زیر  ی برنامه "
ایجاد تحول همه جانبه، گسترده و عمیق را  ی زمینهجامع یادگیری،  ی نقشه ی منزله

تحول آفرین با  ی برنامه. این آورد میدر مفاهیم و محتوای آموزشی فراهم 
 های شایستگیتدارک فرصتهای تربیتی متنوع و جامع در صدد است تا امکان کسب 

سط دانش لزم جهت درک و اصلح موقعیت بر اساس نظام معیار اسلمی تو
هویت خویش تا  ی پیوستهو آنان را برای تکوین و تعالی  سازد میآموزان را میسور 

 "(.0ص ری رساند )نگاشت سوم، دستیابی به مراتبی از زندگی پاک، یا
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از  اما چگونه اين تکوين و تعالی هويت و دستیابی به مراتبی از زندگی پاک اتفاق می افتد؟

 :طريق

 

فراهم آوردن ساز و کارهای مناسب برای طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی از  " 
 "(.0ص درسی در سطوح ملی تا محلی )نگاشت سوم،  های برنامه

 سطوح ملی تا محلی برنامه ریزی درسی
از دو  درسی ملی ی برنامهدر  ،در ايراننظام برنامه ريزی درسی متمرکز  ی سلطهعلیرغم  چرا

 محلی نام برده شده است؟سطح برنامه ريزی درسی ملی و 

نه نظام آموزشی متمرکز  ( معتقدند که ما۲۵۱۲بیت )خلخالی، برخی از صاحبنظران تعلیم و تر

داريم و نه نظام غیرمتمرکز؛ ما در حقیقت يک نظام آموزشی غیرسیستمی داريم. نظام آموزشی 

درسی و  ی برنامهبر  مؤثرو متغیرهای گوناگون  ها مؤلفه ی همهمتمرکز نداريم، زيرا فعالیت 

و در راستای  گنجد نمیعملکردهای آن فاقد هماهنگی است، در چارچوب يک سیستم متمرکز 

زيرا مطابق  ،. نظام غیرمتمرکز نیز برقرار نیسترود نمیاهداف پیش بینی شده پیش  ی مجموعه

انجام داد، يا مواد آموزشی و  ای منطقهی درسی برنامه ريز توان نمیقوانین و مقررات موجود، 

موجود در بازار برگزيد  کتابهای ی مجموعهآنها را از  احتمالًکتابهای درسی محلی طراحی نمود يا 

نظام سنجش محلی و متفاوتی به کار برد تا  توان نمیدر کلس درس تدريس کرد. همچنین  رسماًو 

 شی باشد.متناسب با شرايط، برنامه و مواد آموز

 برای از آنجا که سند مصوب "که  دارد میبیان  خوشبینانه تری( با ديدگاه ۲۵۱۳ريیس دانا )

 یها برنامه تولید و تهیه و درسی ريزی برنامه گونه هر مبنای و ملک ،کشور سطح در رسمی اجرای

های درسی از  برنامهنیز از آنجا که معلمان و مديران مدارس به عنوان مجريان  ،درسی خواهد بود

 گذار ریتأث وم نقش اساسی و مه ی از سوی ديگريک سو و مشارکت جويان در برنامه ريزی درس

 شود. پرداخته آن به که است لزم، داشت خواهند برعهده آن اجرای موفقیت در را
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لیستی در تعلیم و دوئاضمن نکوهش تفکر  (۲۵۱۷و  ۲۵۱۳مهرمحمدی، تر ) معقولنگاهی  

و سطوح آزادسازی را در  گذارد یمتربیت، فرض را بر حرکت تدريجی به سوی عدم تمرکز 

سطح آزادسازی  ه شش. اين ديدگادينما یمکشور مطرح  مختلف در یها تیظرفتناسب با 

ممکن آزادسازی تصمیم  یها تیوضعتا  شمارد یمدرسی را بر  یها برنامهگیری درباره  تصمیم

 در اين زمینه را از سیطره نهاد مرکزی به تصوير کشد. اين سطوح عبارتند از: ها یریگ

 نهاد تماماه از حکايت آزادسازی از اين سطح آزادسازی نامحسوس یا در حد صفر: .4

، تجويزی و تفصیلی دارد و کم و بیش با آن چه هم ی استاندارددرس یها برنامه تولید به مرکزی

، جرح و تعديل هماهنگ است. در اين وضعیت ،ايران شاهد آن هستیمآموزشی نظام اکنون در 

که البته به  ونددیپ یمبرنامه درسی در مقیاس بسیار محدود و بر اساس مقتضیات محیط اجرا به وقوع 

 درسی متکی نیست.  اراده تشکیلت مرکزی برنامه

بیشتر  يادگیریآزادسازی منابع کتاب درسی(: ) یریادگیتولید منابع  یآزادساز .3

در فرايند درسی است که بدون ترديد مهمترين و اثر گذار ترين منبع  یها کتاببر تولید ناظر 

 هسندبپیام آزادسازی تولید منابع يادگیری را در درجه نخست بايد به  .ياددهی و يادگیری است

هنماهای برنامه ی برنامه يا همان راصلنامه ريزی درسی به تولید سند اکردن تشکیلت مرکزی بر

 ها روش ،محتوا، اهداف) اجزا و عناصر تکلیف و ی برنامهلگیری ک جهت دانست که طی آن درسی

 شود. می مشخص کلی صورت به (ارزشیابی و

 مرکزی تشکیلت دارد امکان :ب از میان راهنماهای برنامه درسیانتخا یآزادساز .2

 را اجرايی سطوح ودرسی کند  ی برنامهمبادرت به تولید بیش از يک راهنمای  درسی ريزی برنامه

 .بگذارد آزاد آنها میان از انتخاب در

 يا درسی برنامه اصلی سند دارد امکان :ی برنامه درسیبخشی از راهنما یآزادساز .0

ی کل براآگاهانه از تعیین تکلیف  ند،ک می تدوين مرکزی تشکیلت درسی که برنامه راهنمای

ومیتی بردارد و اجازه دهد برای بخشی از ظرف مست از نگرش قی. يعنی دنظر کند مظروف صرف

 تصمیم مرکزی غیر سطوح در خاص زمانی در نظر گرفته شده در برنامه درسی برای هر ماده درسی

بود  دبخش تجويزی و غیر تجويزی خواه دارای درسی برنامه راهنمای سخن، ديگر به شود. گیری
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، یا منطقه ، استانی،محلی)ذيصلح  بخش غیر تجويزی آن با تشخیص و اراده مقاماتکه 

که اين  بخش غیر تجويزی شامل درصدی از مظروف است بنابراين. ( ايجاد خواهد شدیا مدرسه

ا از اجر های محیط ظرفیت و وضعیت سو يک از خاص بسته به درس يا موضوع يادگیریدرصد، 

 خواهد بود.سوی ديگر متغیر 

 تشکیلت رسالت سطح، اين در معنای متعارف:درسی به  یها برنامهی کل آزادساز .0

 تقلیل خاص ی حوزه يک در يادگیری يا عملکردی استانداردهایتدوين به ريزی برنامه مرکزی

 ده مراجعهبه ع ادگیریي منابع تولید يا انتخاب و درسی برنامه راهنمای تدوين مسئولیت و ابدي یم

 غیر مرکزی است.

 برنامه مرکزی تشکیلت سطح اين در بخشی از ساعات هفتگی مدارس: یآزادساز .3

 دانش و مربیان حضور ی لحظه لحظه برای تکلیف تعیین به موظف را خود ديگر درسی، ريزی

 داند. نمی مدرسه در آموزان

در  يیها پژوهش ،درسی یها برنامه تصمیم گیری در مورد آزاد سازی سطوح با رابطه در 

پور علی عسگری و موسی ، اديب منش قسمتهای مختلف کشور انجام شده است. برای نمونه،

نگرش متوسط و مهارت  هر کرمانشاه دارای دانش کافینشان دادند که مديران و معلمان ش( ۲۵۳۵)

 کرمانشاه شهر متوسطه مدارس و باشند می محور مدرسه ناکافی در زمینه اجرای برنامه ريزی درسی

میرشمشیری و ز امکانات مناسب بهره مند نیستند. مه ريزی درسی مدرسه محور ابرنا اجرای برای

معلمان و کارکنان آموزش و پرورش استان چهارمحال و  که اند نمودهتايید نیز (۲۵۳۲میرزايی )

درسی  بختیاری در مقطع ابتدايی از دانش و مهارت متوسط و نگرش مثبت نسبت به برنامه ريزی

. بنابراين بنا را بر حرکت تدريجی به سوی عدم تمرکز در برنامه ريزی غیرمتمرکز برخوردارند

هر دو سطح ملی و  برنامه ريزی درسی در جهت و سند برنامه درسی ملی را ميگذار یمدرسی 

 درسی ملی بايد که يک سند چیست و سند برنامه. نخست بايد بدانیم میده یمقرار  نظر محلی مورد

 باشد؟هايی  چه ويژگی دارای
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 یک سند برنامه درسی ملی یها یژگیو
 سند یا نوشته هر بنابراين (.۲۵۱۱باشد )که قابل استناد  داند یم یا نوشتهفرهنگ معین سند را 

 و درسی ريزی برنامه زمینه در که است یا نوشته ملی، درسی برنامه سند يک .گردد ینم محسوب

زير را برای يک سند برنامه  یها یژگيو( ۲۵۱۳) دانا رئیس. باشد استناد و ارجاع قابل درسی برنامه

 درسی ملی بر شمرده است:

 و اجرا ،تدوين ،تهیه و درسی ريزی برنامه برای را لزم یها مؤلفه همه بايد يعنی :جامعیت -4

 جامعه روانشناسی، ايدئولوژيکی، اقتضائات:مثال) باشد داشته بر در درسی یها برنامه یابیارزش

 (.غیره و پداگوژيکی تکنولوژيکی، اقتصادی، شناسی،

 رعايت لزم اعتدال تاثیرگذار، یها مؤلفه زينشوگن و تبیین تعیی برای بايد يعنی تعادل: -3

 بینش، دانش، کسب میان يا افراد و جامعه انتظارات و ها علقه نیازها، میان رعايت: مثال)گردد 

 ارزش و مهارت(.

 صورت هماهنگ و منسجم به طور ها مؤلفه همه تبیین و ارائه يعنی جام:سهماهنگی و ان -2

 مشاهده نشود. ها ستهيباو  ها نوشته ،ها گفته در تناقضی هیچ و گیرد

 موجود ها هیانیب در گويی کلی و پیچیدگی ابهام، گونه هیچ يعنی :شفاف و روشن منطق -0

 .گیرد صورت جريانمبرای  فهم قابل صورت به و روشنی و وضوح همه به ها نییتب. نباشد

با توجه به  و ای منطقه و محلی فردی، یها تفاوت به توجه با ها نییتب ی هیکل يعنی :انعطاف -0

ت گیرد تا با رعايت اصل واقع بینی با در نظر گرفتن درجاتی از انعطاف صورامکانات شرايط و 

 و شرايط را تدارک ديد. ها تیواقعو متناسب با  تنوعهايی م بتوان برنامه

 و شده شناخته مبانی با منطبق رهنمودها و راهبردها ،استانداردها ،ها گفته يعنی انطباق: -3

علمی و پژوهشی ارائه شود و هیچ تبیینی بدون انطباق با نتايج  یها افتهيو  ها سنت شده لعهمطا

 نگیرد. صورت مطالعات انجام شده

 .کشد یمامه درسی ملی را به تصوير يک سند برن یها یژگيونمودار زير  
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 سند برنامه درسی ملی: ويژگیهای ۲-۲نمودار 

فوق را توامان منظور  یها یژگيو ه درسی در سطح ملی و محلی بايستیبنابراين هر سند برنام

 اين اهمیت بعد فصل در دارد تا حاصل کار برنامه ريزی درسی يک برنامه متعادل و متناسب باشد.

 .میکن یم بررسی را تناسب و تعادل

 سند برنامه درسی ملی

 جامعیت تعادل انسجام شفافیت انعطاف انطباق



 

 

 فصل دوم
 بنم دسی پوچ 

 

 


