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لوازم چابكي و چاالکي برنامه هاي درسي 
 دکتر محمود مهرمحمدي 
رئيس انجمن مطالعات برنامه ي درسي ايران 
و استاد دانشگاه تربيت مدرس از اين مقدم��ه مي خواهم نتيجه بگيرم 

كه برنامه ي درس��ي ملي در سطح يك سند 
راهبردي، ك��ه دربردارنده ي سياس��ت ها و 
راهبردهاي تربيتي است، بايد به حد بهينه و 
ثبات توجه كند و سياست ها و راهبردها به 
گونه اي در آن پيش بيني شود كه برنا مه هاي 
درس��ي ما تحت  تأثير رخ داده��ا و روندها، 
واكن��ش الزم و معقول را نش��ان دهند و به 
تعبير م��ن، آن چابكي و چاالكي را داش��ته 
باش��ند. به بيان روش��ن تر، مقصود من اين 
اس��ت: برخ��ورداري برنامه ي درس��ي ملي 
از س��رعت عمل معق��ول در برابر دقايق و 
بنده��اي اثرگ��ذار جزئي و كل��ي و خارج 
ساختن برنامه هاي درسي از بحران بي تناسبي 
و بي معنايي. بنابراين، برنامه هاي ما بايد براي 
متربيان معني دار باشد و نبايد اين تصور براي 
آنان ايجاد شود كه آن چه مي آموزند، مطابق با 

نيازها، عاليق وخواسته هايشان نيست. 
برنامه هاي درس��ي حال گرا يا آينده گرا 
هستند كه من در بحث چابكي و چاالكي، بر 
حال گرايي تأكيد مي كنم. چابكي و چاالكي 
برنامه هاي درسي در مقابل سنگيني، لختي، 
س��ختي و مقاومت و مقابله مطرح اس��ت 
و از آن ط��رف نبايد بي مب��االت ، بي محابا، 
بي وضعيت، مطلق و سياس��ت زده باش��د. 
متأس��فانه در حال حاضر كفه ي ثبات بسيار 
سنگين تر از كفه ي تغيير است و اين تعادل و 
توازن بايد از نو تعريف شود. بنابراين، اعمال 
چابك��ي و چاالكي، با توج��ه به جنبه هاي 
ايجابي و س��لبي آن، كار س��اده اي نيست و 
در تصميم گيري ها و سياس��ت گذاري  ها به 

هوش مندي و هنرمندي نياز دارد. 
و  روي كرده��ا  م��ن  بع��دي  بح��ث 
راهبردهايي است كه به اين اتفاق )چابكي و 
چاالكي در برنامه هاي درسي( منجر مي شود. 
م��ا در تعريف تربي��ت از منظر فلس��فه ي 

اس��المي، تربيت را بهبود مس��تمر موقعيت 
خويشتن در هستي براي ميل به حيات طيبه 
با تكيه بر نظام معي��ار مي دانيم. البته نگاه به 
معني و مفهوم ماهيت تربيت مستلزم توجه 
به محيط، عامليت متربي و دس��ت آوردهاي 
علمي و فرهنگي است. من همه ي اين ها را 
كنار هم مي گ��ذارم و مي گويم برنامه ها  بايد 
موقعيت محوري داش��ته باش��ند و با توجه 
ب��ه اين روي كرد، ظرفيت چابكي و چاالكي 

مورد نظر را هم داشته باشند. 
دومين مؤلفه ي روي كرد من يك پارچگي 
اس��ت. قايل ش��دن باف��ت يك پارچه براي 
برنامه ي درسي، يعني برنامه ي درسي را در 
قالب اين دوگانگي هاي مصنوع و غير اصيل 
نبينيم، فوق برنامه  را جدا نكنيم و محوربودن 
را فقط براي دانش آموز قايل نش��ويم؛ بلكه 

همه را با هم و يك پارچه در نظر بگيريم.
حال پ��س از روي كردها ب��ه راهبردها 
مي رس��يم: راهبردهايي كه اتخ��اذ مي كنيم، 
نزديك تر به صحنه ي تصميم گيري جاري و 
ساري مي ش��ود و خود را نشان مي دهد. به 
نظر من راهبرد نخس��ت، انعطاف است كه 
داراي س��اختار مثلثي و سه وجهي است و 
وجوه تجويزي، نيمه تجويزي و غير تجويزي 
را ش��امل مي ش��ود. درباره ي جنبه ي ديگر 
انعطاف، خود برنامه ريزان تصميم مي گيرند. 
راهبرد دوم مسئله محوري و مضمون محوري 
است كه به مثابه الگوي مرجع، و نه الگوي 
مطلق، در نظر گرفته مي شود. آخرين راهبرد، 
راهبرد تنوع و تكثر اس��ت. در پايان نتيجه 
مي گيري��م كه اگ��ر برنامه ي درس��ي داراي 
چابك��ي و چاالكي نباش��د، از كيفيت قابل  

قبولي برخودار نيست.
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