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 -ترین پـروژه اجرائـی  بدون تردید برنامه درسی ملی مهم :چکیده

این سند چـون بـه   . مطالعاتی حوزه برنامه درسی در کشور ماست

گیـري تـدوین شـده اسـت، پـس از      سفارش مراجع عالی تصـمیم 

یب در این مراجع وجهه رسمی و قانونی پیدا کرده و هدایت تصو

هاي درسی در سطح ماقبل کننده  تحوالت آتی در خصوص برنامه

بنا به همین موقعیت و جایگاه باید به نقـد آن  . دانشگاه خواهد بود

اهتمام ورزید تا تحوالت آتی نظام آموزشی  مسیر صحیح و قابـل  

له نگارنده پس از دو مقدمه که یکـی  در این مقا. دفاعی را بپیمایند

به ارزیابی کمیت و کیفیت حضور متخصصان برنامه درسی در این 

فرایند و دیگري به نام یا عنوان اطالق شده به این سند اختصـاص  

دارد، دو محور اساسی را برگزبـده و بـه نقـد مضـامین و احکـام      

ت به منظر نخس. مندرج در این سند از این دو منظر پرداخته است

تمرکز زدائی یا آزاد سازي برنامه درسی مربوط مـی شـود کـه بـه     

باور نگارنده باید محرك و مشوق اصلی این حرکـت بـه حسـاب    

بدون حرکت سنجیده به سوي آزاد سازي، بـه دیگـر سـخن،    . آید

نیازي که بتوان رفع آن را توجیه کننده این حرکت ملی دانست بـه  

منظر دوم تلفیق یـا در  . رددگمبهم یا حتی محو می ،شدت کمرنگ

هاي برنامه هاي درسی هم تنیدگی است که وجه دیگري از کاستی

در نظام آموزشی به شمار آمده و لذا باید برنامه درسی ملی معرف 

  .هاي جدي و معناداري در این زمینه باشدگشایش

  

آزاد سازي برنامه درسـی، رویکـرد تلفیقـی، برنامـه     : هاکلید واژه
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M. Mehrmohammadi, (Ph.D)
Abstract: This article starts with two 
preliminary remarks. One has to do with the 
rate of participation of curriculum specialists 
in the development process which is deemed 
to be utterly inadequate. The second 
preliminary observation deals with the very 
title chosen for this document. The title, it is 
argued, is not a mere nominal element but is 
conducive to misconception of the substance 
of the document. The author believes that 
contrary to what current title entails, the 
document itself is not “a national curriculum”, 
rather, it is “national curriculum framework” 
addressing major policies and strategies with 
respect to school curriculum. The main body 
of the article, however, is a detailed critical 
reading of two major curriculum policy 
embodied in the document.  The first, 
concerns with the issue of decentralization or 
what the author refers to as emancipation 
scheme. This issue is considered to be the 
reason d’être of efforts at devising the national 
curriculum framework in Iran which conducts 
its educational operations within a centralized 
scheme. The statements included in the 
document are assessed to be qt best confused. 
The second issue discussed and evaluated in 
this article is a critical design issue, namely 
curriculum integration. Observations made to 
this end, points to the insufficient and 
superficial encounter of developers with this 
influential aspect of curriculum with 
transformative impact on the culture of 
schools.
Key Word: Critique of the National,
Curriculum Document
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  مقدمه

ایـن نقـد   . این نوشتار به نقد و ارزیابی ویراست سوم سند برنامه درسی ملی اختصـاص دارد     

توان در نظر گرفت انجـام  تنها از دو منظر از میان منظرها و محورهاي گوناگونی که براي نقد می

ـ . باشندتري میگرفته است که از نظر نگارنده داراي اهمیت و آثار تحولی بیش ن دو منظـر یـا   ای

لـیکن پـیش از پـرداختن بـه      . و درهم تنیدگی یا تلفیق )آزادسازي(محور عبارتند از تمرکززدائی 

نقد محتوائی سند برنامه درسی ملی از این ابعاد، دو مبحث دیگر که جنبه عـام دارنـد بـه عنـوان     

ه درسـی در  یکی مساله عدم حضور فعال و تعیین کننده متخصصان برنام. شوندمقدمه مطرح می

به عنوان ناقوس مـرگ از آن نـام بـرده     1969که با الهام از شواب در سال  استمتن این حرکت 

مقدر اختصاص یافته کـه اساسـا بـا توجـه بـه      مهم و شده است و دیگري به پاسخ به این سوال 

 اي بـا کشور ما، پـروژه صحنه تعلیم و تربیت هاي درسی ملی در برنامه و پیوسته حضور تاریخی

  .پاسخ به کدام نیاز است "برنامه درسی ملی" عنوان

  !؟...ناقوس مرگ رشته یا: نخستمقدمه  

در امریکـا در معـرض مـرگ     1969توان گفت رشته برنامه درسی در ایران بسان سال آیا نمی    

تـرین  یا یکی از مهـم این نکته در آن سال توسط شوآب مطرح شد و دلیل آن  قرار گرفته است؟

کـه انصـافا هـم نشـانه     )1969شـوآب،  (بـود   "اعوجاج اسـمی "یا  nominal flightم هدالئل 

آخر چگونه متصـور اسـت کـه امـري مـثال      . هولناکی از وخامت حال یک حوزه تخصصی است

حقوقی به متخصصان حقوق سپرده نشود و با بی اعتبار تلقی کردن جامعه علمی مربوطه مثال بـه  

گذاري پزشکی در کشور رهبري جریان به دست مـثال  تسیاس یا در !متخصصان تاریخ سپرده شود

و متخصصان هر  متخصصان علم سیاست سپرده شود؟ نشانه، نشانه بارز و غیرقابل انکاري است

  .رشته اي در صورت رویاروئی با چنین موقعیتی باید به هوش باشند و به چاره جوئی برخیزند

حوزه برنامـه  گذاري در سیاستترین رخداد هممتولی ماکنون این پرسش قابل طرح است که     

به اصطالح درسی یعنی تدوین
1
در ایران چه کسانی بوده اند؟ متولیان درجه  "برنامه درسی ملی" 

اول، درجه دوم و درجه سوم به چه نسبت از میان اعضاء جامعه متخصصان برنامه درسی کشـور  

   چرا؟و انتخاب شده اند؟

                                                          
  .به بحث بخش بعدي مقاله مراجعه شود 1.
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چـه در ویراسـت سـوم    مجموعه دست اندرکاران بر مبنـاي آن هاي یتحسوابق و صالحلیل ت    

از ایـن  م نمودار نسبت میان این دو متغیر برروي محور مختصـات تصـویر روشـنی    یرستآمده و 

و مشخص خواهد کرد که جامعه علمی برنامه درسی کشور تا چه حـد   ارائه خواهد دادوضعیت 

چـارچوب  . تلقی کـردن محـق اسـت    "ج اسمیاعوجا"شرائط و آن را از جنس بروز  ارزیابیدر 

  :پرداختن به دو متغیر به شرح ذیل استپیشنهادي  تحلیلی

ضریب تخصص افراد در حوزه برنامه درسی و به رسمیت شناخته شدن ظرفیت تخصصـی  : الف

  ،)10از صفر تا (آنان در جامعه علمی 

  )10از صفر تا (ضریب درگیري و اثر در پروژه براي هر یک : ب 

 در چارچوب پیشـنهاد فـوق   تريپیش از آن که به مستندات دقیق ،دانش و اطالعات نگارنده    

، حکایـت از آن دارد کـه میـان ضـریب     و در حد یـک فرضـیه قابـل تعقیـب     دسترسی پیدا شود

و باید نگران وقـوع همـان   درگیري و ضریب تخصص در این طرح نسبت معکوس برقرار است 

  . الدي در امریکا رخ داد و ندائی مشابه نداي شوآب را سردادمی 60رخدادي بود که در دهه 

و  ، دچار تئوري زدگی شده انـد شوآب می گفت که مشکل از متخصصان است، کارآئی ندارند  

و از آنـان طلـب یـاري و     شـده اسـت  در نتیجه نیاز جامعه به سمت متخصصان دیگر سوق داده 

هـا در برنامـه   دانشگاهی که دیسـیپلین آن  هايمانند اصحاب دیسیپلین .کمک تخصصی می شود

امـا چـون   . ها محرز اسـت آنو الاقل صالحیت صوري  و محتوائی  داردما به ازا درسی مدارس 

خانه تکانی نظري و عملـی در قلمـروي برنامـه     این اتفاق را به منزله یک فاجعه تلقی می نمود،

  . ته به رشـته و متخصصـان آن بـازگردد   درسی را چاره کار دید تا بلکه آبرو و اعتماد از دست رف

ها باید متخصصـان برنامـه ریـزي درسـی را بـه گونـه اي       شاه بیت سخن او این بود که دانشگاه

هاي برنامـه ریـزي درسـی    در صحنهو البته محوري حضوري کارساز  با تربیت نمایند که بتوانند

ـ  پیدا کرده و به این نیاز واقعی جامعه پاسخی اقنـاع کننـده     "عملـی "ه قـول خـودش از نـوع    و ب

  .بدهند

ریزان درسی در امریکا طی چند دهه پـیش  مسبوق به رفتارهایی از سوي برنامه ،البته ،این تحلیل

یا عقالنیـت فنـی   ، سخت و صلب فنیدسینمهاز آن بود که متاثر از نگاه 
1
 )Schon,1983(   بـه

                                                          
١. Technical rationality



"ي اسالمی ایرانبرنامه درسی ملی جمهور"سوم سند  نقدي و نظري بر نگاشت

11

سی عملی و در نتیجه بـرآورده سـاختن   هاي درویژه تحت تاثیر منطق تایلر بوده و از تولید برنامه

ظام آموزشی عاجز مانده بودننیاز 
1

به موازات این جهت گیـري در مقطعـی رویکـرد دیسـیپلین     . 

کـه اتفاقـا    )1960برونر، ( محوري در برنامه ریزي درسی به عنوان رویکرد رقیب وارد میدان شد

نی همراه بود نـداي مـرگ   هاي این مقطع که با حضور محوري متخصصان دیسیپلیشکست پروژه

رشته توسط شوآب را به همراه داشت
2

به زعم شوآب نگاه حاکم در بخش اعظم این چند دهه، . 

امـا نگـاه عملـی یعنـی معطـوف بـه        )1389 و مهرمحمدي، آل حسینی( گرچه نگاه عملیاتی بود

ر جهـت  لذا خانه تکانی نظـري د . ویژگی ها و اقتضائات خاص محیط اجراي برنامه درسی  نبود

ود را صرف تئـوریزه سـاختن   مورد نیاز بود که شوآب حیات آکادمیک خ "نگاه عملی"حاکمیت 

آن نمود و از این طریق به تجدید حیات رشته دل بست
3
یري رشـته بـه   گالبته باید گفت جهت.  

بـه هـیچ وجـه    گـذرد هاي شـوآب مـی  اي که از طرح دیدگاهدهه دالئل مختلف طی قریب چهار

و شاگردان او هم اکنون در تالشـند کـه   ) 2009کانلی، (ورد نظر او را پیدا نکرد سمت و سوي م

  .با تفسیرها و تعبیرهایی نگاه او را زنده نگه دارند 

در ایران هم مشکل از همین جنس است؟ آیا سابقه اي از عدم موفقیت متخصصان برنامه آیا 

آیا در عدم کامیابی برنامه ریزان ریزي درسی وجود داشته است که محملی براي اعراض باشد؟ 

صوري و به گروهی اقبال شده است که احتمال ) یا کامیاب ندانستن برنامه ریزان درسی(درسی 

مثال متخصصان (هاي بهتر را ،گرچه ساده لوحانه، در بطن خود دارد منطقی براي نیل به نتیجه

از پرداختن به در این مقدمه دارد که تر این موارد نیاز به بررسی دقیق ؟)هاي دانشگاهیدیسیپلین

با اي به عنوان یک تشکل علمی و حرفهاما انجمن مطالعات برنامه درسی . کنیمنظر میآن صرف

. اندنشان می دهد رشته و البته اصحاب آن زندههاي تخصصی از این دست نشستبرگزاري 

این رشته و اجتماع علمی  گرچه شاید بتوان در یک نقد حرفه اي درون خانوادگی پذیرفت که 

                                                          
د شوهائی نامنطبق با نیازهاي واقعی مدارس میاین که عمل در چارچوب منطق تایلر واقعا منجر به ساخت برنامه.2

اي است که جاي پرداختن به آن و تایلر را باید نماد نگاه مهندسی به تعلیم و تربیت دانست، موضوع مورد مناقشه

  .فعال به آنچه مشهور بوده و همچنان نزد بسیاري معتبر شناخته می شود استناد می شود. این جا نیست

به تولید ) 1964(پردازي عالوه بر نظریه د وجالب این که شوآب خود جزء سرآمدان جریان دیسیپلین محوري بو. 3

  .، که به دهه اصالح برنامه درسی شهرت یافته است، هم پرداخته است1960 برنامه درسی دیسیپلین محور در دهه

گنجد محل بحث شوآب تولید سندي براي برنامه درسی ملی می "عملی"معنا که اساسا در چارچوب اندیشه این. 4

  .اما محل تامل مقاله نیست) 1389آل حسینی و مهرمحمدي، (ر به آن پرداخته شده است است که در جاي دیگ
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یا حتی خانه تکانی نیز  کارشناسانهشناسانه و همتبصیرت آسیببه و اند آن به بیماري مبتال شده

هم در درجه نخست  يدارمساله موقعیت ین چنیبه پرداختن مسئولیت  .نیاز دارنددرمان براي 

 .است این حوزهبه عنوان تنها تشکل تخصصی در  متوجه انجمن مطالعات برنامه درسی

گیري در تصحیح جهتنقطه عزیمتی  ،از سوي انجمننشست ین قبیل برگزاري اتحرکاتی از 

یا  گذاران و مدیران در نظام آموزشیمتخصصان رشته و جدي گرفتن ضرورت تعامل با سیاست

که بارزترین عالئم این اعوجاج و انحراف در امریکا  هم 1960در دهه  .همان خانه تکانی است

 امریکا) تربیتی( انجمن تحقیقات آموزشی هاي تخصصی مانندشد تشکل مایانن
1

تر و شاید مهم 

ریزي درسی و نظارت آموزشیانجمن برنامه از آن
2

وضعیت قرمز و اتفاقا شوآب  وجود داشتند 

انجمن تحقیقات  در کنفرانس ساالنه 1970در آستانه دهه براي رشته را نخستین بار  و بحرانی

اما فریاد شواب واکنش سازمان یافته جمعی نبود و متعاقبا به  .فریاد زد امریکا) تربیتی( آموزشی

توسط انجمن  جمعیواکنش ما در ایران البته یک واکنش . یک حرکت فراگیر هم منجر نشد

هاي جامعه علمی برنامه در جهت رفع کاستی است و باید امیدوار بود که به یک حرکت پایدار

ریزان درسی گذاران وجامعه برنامهتعامالت آن با سیاست روج از حاشیه دردرسی کشور و خ

  .نیز منجر شود کشور

  برنامه درسی ملی ، پاسخ به کدام نیاز؟: مقدمه دوم

 و لذا ملی داشته ایمهاي درسی یا برنامهبرنامه در ایران همواره  نظر از یکتردیدي نیست که     

برنامه درسی ملی  .تحصیل حاصل استدر کشور ما بلکه  ،هنه یک ایده تازبرنامه درسی ملی 

شده و در همین مقیاس نیز به اجرا یعنی آن برنامه درسی که براي کاربرد در سطح ملی تولید می

اي برنامه درسی ملی یعنی خروج طبیعی تشکیالت یگانهبه عبارت دیگر . شده استگذاشته می

مانند هر  هاي درسی تاسیس شده ور خطیر برنامهکه در سطح کشور براي سامان دادن به ام

قائل به مصلحت عملیات بسته، کنترلی و با مشارکت محدود در این  تشکیالت مشابه مرکزي،

 سطحچه در  بازنگري و اصالح هم مرتباعالوه بر تولید و اجراي برنامه درسی ملی، . زمینه است

اتفاق می افتاده و نقائص  ؛لف یادگیريحوزه هاي مخت سطحپایه و در  سطحدوره تحصیلی، در 

 ز، چه پیش اهمیشهبیش و کم ما  ریزي درسی برنامه. شده استدر سطح ملی برطرف می

                                                          
١. AERA
٢. ASCD
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ایم داشته برنامه درسی ملی علوممثال . ستبر این سبیل پیش رفته اانقالب و چه پس از آن، 

ایم گرچه داشته زبان فارسیبرنامه درسی ملی  .یمه اکرده به آن برنامه درسی ملی اطالق نگرچ

پاسخ به یک نیاز بدین ترتیب پروژه برنامه درسی ملی . یماهبه آن برنامه درسی ملی اطالق نکرد

   .است یا نیاز کاذب یک شبه نیازبلکه پرداختن به واقعی نیست، 

 شودنقض می  طبق این نظردیدگاه اول، به یک اعتبار. ی هم در این زمینه وجود داردنظر دوم    

و بر غفلت شده حرکت برنامه درسی ملی یک نیاز واقعی ملی قلمداد بنا به همین اعتبارو 

الگوي واحد و مدونی براي برنامه  ،بر اساس این دیدگاه  .گذاشته می شوداز آن صحه پیشینیان 

مختلف از آن ارتزاق  و سطوح  هاریزي درسی در حوزهریزي درسی یا نظریه مدونی که برنامه

در ابعاد طراحی،  برنامه درسی) نظري(الگوي ملی "وجود نداشته و بنابراین نیاز به یک  کند

این خالئی است که در حوزه . ي وجود داردقابل انکاربه شکل غیر "تدوین، اجرا و ارزشیابی

براي تحول به سمت ، نه البته شرط کافی، باید بر طرف نمود و شرط الزم کشور برنامه درسی

  .ساب می آیدموفقیت به ح

 برداشتیحکایت از چنین هم تعریف رسمی دست اندرکاران برنامه درسی ملی از این مفهوم     

  :نمایدمی

ریزي برنامه درسی ملی سندي است که نقشه کالن برنامه درسی و چارچوب نظام برنامه"    

تعیین و   ندرسی کشور را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوري اسالمی ایرا

 سند ملی برنامه"این قرائت از نیاز، با پدیده اي به نام  .)سوم نگاشت، 12ص ( "نمایدتبیین می

که همان مانیفست برنامه درسی "درسی
1

2"سند برنامه درسی ملی"است برآورده می شود نه  
. 

 ن زدن بهداماستفاده از این مفهوم و طبعا  اندرکاران برنامه درسی ملی برعجیب آن که دست

سازي معنا و حاضر نیستند براي شفافدارند  معنا و مقصود این حرکت اصرارتقال اناختالل در 

                                                          
اي که به دهه اصالح برنامـه درسـی مشـهور شـده اسـت در قالـب       همان کاري که با رهبري برونر در آستانه دهه. 1

  .انجام گرفت "فرایند تعلیم و تربیت  "کتاب

از لطف نیست که در زبان انگلیسی براي این دو مفهوم از یک اصطالح واحد استفاده می ذکر این نکته هم خالی . 2

البته ظاهر این اصطالح واحد است اما اهل فن می دانند که با قراردادن اسـترس بـر روي کلمـات مختلـف دو     . شود

اید منشا ایـن  ش. است National Curriculum Document اشارهاصطالح مورد . مفهوم مختلف افاده می شود

مشکل آن است که ما در ترجمه این عبارت به زبان فارسی هیچگاه به این تفاوت توجه نکرده ایـم و آن را همیشـه   

  .سند برنامه درسی ملی ترجمه کرده ایم
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 "سند برنامه درسی ملی"و  "سند ملی برنامه درسی"و مقصود به تفکیک منطقی میان دو مفهوم 

گردن بگذارند
1

اقی چاره اي جز تناقض یا توتولوژي برایشان بکه در این میان آنتر عجیب. 

ماند چرا که آخراالمر ناچارند بگویند سند برنامه درسی ملی باید در خدمت تولید برنامه درسی 

داري به نام سوم و در جائی که مفهوم مساله نگاشت 13به این عبارت در ص !!! ملی قرار بگیرد

  :خوریم کهمی مطرح شده است بر "چشم انداز برنامه درسی ملی"

سی و تربیتی آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران بر مبناي برنامه درسی هاي دربرنامه... "

  ."...هائی خواهد بود که ملی برنامه

به قرینه نقل قول هاي مانیفست یا سند ملی،  اینسخن روشن نگارنده این است که چون در     

 لف یادگیريهاي مختهاي مختلف تحصیلی و حوزهدر دوره "هاي درسی ملیبرنامه"پیش گفته 

 هـاي مختلـف  برنامه درسی در سطوح و حوزه "بر اساس این موازین"بلکه باید  شوندمین تولید

سـند برنامـه    از استفاده از عنـوان ، این سند را باید سند ملی برنامه درسی و یادگیري تولید شوند

کـه   را مه درسی ملیهمان برنا یعنی .نظر نموداولی برنامه درسی ملی باید صرف و به طریق درسی ملی

ایـن بـار بایـد     ،ایم و به آن متکـی بـوده ایـم   داشتهدر ایران همواره  و به واقع دیدگاه اول پایه بر

باید سند ملی برنامه درسـی   .نمائیمتولید و بازآفرینی براساس موازین و اصول واحد و مشترکی 

 ه در سـطح ملـی  کـ  رسـی به پدیده برنامـه د ها و نگریستن از نوعی دیگر را اسباب شستن چشم

در این  .قرار دهیم و به این خاطر باید براي آن اهمیت و ارزش فراوانی قائل شویمشود تولید می

ایـن اسـت   و پرسش اساسی بحث  هاي اصلی که بخش سوم و چهارم هستند،هم در بخشمقاله 

شود شور میاندرکاران برنامه درسی در کاسباب چشم شستن دست ،چنان که بایدکه این سند آن

  ؟خود نیاز به شستشو و پاالیش داردافتد و لذا چنین اتفاقی نمییا این که 

                                                          
براي خوانندگان این مقاله شاید جالب باشد بدانند که به زعم یکـی از دسـت انـدرکاران کلیـدي تـدوین برنامـه       . 3

، کاربرد این اصطالح بال اشکال است چرا که، به تعبیر وي، ما در گذشته و تا کنون ی در گفتگو با نگارندهلدرسی م

ایـن اسـتدالل بـه    . داشته باشیم "یک برنامه درسی ملی"داشته ایم و اکنون در صددیم که  "برنامه هاي درسی ملی"

ین تبیین از معناي سند برنامه درسی ملی، در واقـع بـه   چرا که با ا!! گمان نگارنده یعنی بر شاخه نشستن و بن بریدن

چون جنس هر دو را یکی تلقی کرده . دست خود آن را در حد یک برنامه درسی در یک حوزه خاص تنزل داده ایم

  !!تفاوت در جمع بودن و مفرد بودن است که البته نمی تواند نشان از تفاوت در ماهیت داشته باشد.ایم
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این است که  "سند برنامه درسی ملی"و  "سند ملی برنامه درسی"دیگر یک وجه افتراق     

 در مقایسه با دومی گیرد، اماهاي مستمر و مقطعی قرار میمورد ارزیابی و بازنگري اولی گرچه

قانون "نسبت همانند نسبت این دو در مقام مقایسه . برخوردار است ترينسبتا پایدار از وضعیت

به سندي برنامه درسی ملی لفظ  اطالقهم  باز ،به این معنا. است "قوانین موضوعه"با  "اساسی

در یک دوره زمانی که تولید شده است درست نیست و آن چه تولید شده است قرار نیست 

.شود "ااجر"محدود و معینی 
1

 براي مدت زمانن است که آسند برنامه درسی ملی فلسفه تولید   

ها جهت و به آن ریزي درسی حاکم باشدنامحدود بر کل جریان برنامهچه بسا  نسبتا طوالنی و

. گرچه بازنگري در آن به همان معنا که بازنگري در قانون اساسی نیاز است ضروري است .بدهد

سنجی که بر پایه آن این سند تولید شده است به دلیل ابتنا به مبادي و به زبان نیازسنجی، نیاز

موازین زیربنائی فکري، اعتقادي و فرهنگی از درجه ثبات و پایداري قابل توجه و بسیار متفاوت 

  .)1377 فتحی،( هاي درسی برخوردار استبا برنامه

؛ ند ملی برنامه درسییا س اول در مانیفست برنامه درسی) راهبرد(اصل : نخست بحث   

 داندل مادر میاین اصل را اص نگارنده آزادسازي و دست شستن از کیش کنترل تاریخی انعطاف،

این مفهوم که چرا اساسا سند ملی برنامه با کمک یک نمودار  ستسعی کرده اجا در اینو 

تمرکز  رایج کاهش انعطاف و آزادسازي یا به تعبیربدون این  در کشوري شبیه ایرن درسی

گونه که نمودار زیر به وضوح نشان همان .دهد را توضیح دهدد را از دست میموضوعیت خو

از افراط و تفریط  پرهیزو  "وضعیت تعادلی"انعطاف و آزادسازي براي نیل به یک دهد می

 هر کشور تاثیر شرائط سیاسی، اجتماعی و فرهنگیتحتکامال  "تعادلی وضعیت"این  .است

مسیرحرکت ماهیت و کته یعنی ایجاد ابهام و اغتشاش در نعدم توجه به این . دتعیین می شو

که انعطاف و آزادسازي راهبرد از این ،پس. برنامه درسی ملی که مقدمه شکست و ناکامی است

نباید این تصور نادرست  شوداول و معنابخش به حرکت ملی مورد نیاز در این زمینه معرفی می

از یک چارچوب لیبرالیستی و آزادسازي غیرمقید و نامحدود حمایت  هویسندشکل بگیرد که ن

                                                          
ص (ید اساسا گنجاندن مبحث اجرا در سند برنامه درسی  ملی و ارائه جدول زمانبندي براي آن به این معنا شا. 1

آن چه مورد نظر تدوین کنندگان بوده است . اجزاي مانیفست به این معنا تن به اجرا نمی دهد. معنا دار نباشد) 144

این . سی بر مبناي این سند ضروري استالبته مدت زمانی است که براي باز تنظیم یا بازآفرینی کل برنامه هاي در

  . معنا بایستی با صراحت مطرح  و مباحث مربوطه ترجیحا در پیوست سند ارائه شود تا سوء تفاهمی به بار نیاید
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دکنمی
1
در همین راستا و با عنایت به اصولی که در ویراست سوم برنامه درسی ملی آمده است  .

  .کامال موافق هستم) 138ص ( 2/3/6و  1/3/6نمایم با اصول اعالم می

سناریو در سطح یک کشور  قائل به تکدر بحث آزادسازي و ایجاد انعطاف نگارنده حتی     

هاي متناسب با ظرفیت "مدیریت هم زمان مدارج تمرکز زدائی"هم نیست و از تز ) ملی(

 کندو در نتیجه سطوح آزادسازي حمایت می "مدل آشوبناك"یا  "مناطق مختلف در کشور"

هاي که به زمینهتواند از رویکردي در تمرکززدائی پس به طریق اولی نمی). 1386مهرمحمدي، (

  . بی توجه است حمایت نماید "یک کشور"تاریخی، فرهنگی و سیاسی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
متاسفانه در گذشته هر گاه این مطلب مطرح شده است چنین برداشتی را به همراه داشته و لذا اصل مطلب به . 1

  !! ده استمسلخ لیبرالیزم برده ش
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بسته 

)متمرکز(

وضعیت تعادلی

باز 

)غیرمتمرکز(

حال آینده

:ریزي درسی در ایران و جهان گیري اصلی سند ملی برنامه نمودار جهت

”وضعیت تعادلی“هاي متقاطع و متضاد براي نیل به حرکت -

بازشناسی مفهوم

  

  آشوبناك/اي   مدل هسته

) داراي عالئق تمرکز زدائی( ریزي درسی برنامه  در مدیریت نظام

  
     

ادسازي برنامه درسی است شود معرف شش سطح آزشش مداري که در تصویر فوق دیده می 

و البته قابل کم یا که نویسنده در مقام احصاء شقوق و سطوح تمرکززدائی مطرح کرده است 

بی مناسبت نیست در این فراز توضیحاتی درباره سطوح آزادسازي برنامه . زیاد کردن است

از آن پیدا  تريدرسی در چارچوب نگاه مورد قبول نویسنده ارائه شود تا خوانندگان درك روشن

مقادیري است که چنانچه تمرکززدائی را  ها وارزش ،آماري زبانبه  ،دهندهاین سطوح نشان. کنند
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گاه دشواري موضوع تبیین این سطوح آن. یک متغیر ناپیوسته تلقی کنیم قابل طرح می باشند

مقوله دیگري شود که بخواهیم این درجات یا سطوح مربوط به متغیر تمرکززدائی را با بیشتر می

مولفه برنامه درسی مطلوب 3که از آن با عنوان 
1

نام برده شده و بیش و کم بایستی به شکل  

این پیوند از آن جا که بحث سطوح . ثابت دربرنامه درسی وجود داشته باشد پیوند بزنیم

اي شوند برگانه هر دو به موضوع انعطاف در برنامه درسی مربوط میهاي سهآزادسازي و مولفه

یابی به یک تصویر کامل از موضوع ضرورت داشته و بدون آن ابهامات زیادي بدون پاسخ دست

تر دید نگارنده به مقوله انعطاف و آزادسازي به شرح چگونگی این ترکیب و تبیین دقیق .ماندمی

سند ملی آموزش و نظام برنامه درسی و آموزش، الگوي نظري زیر به نقل از( باشدذیل می

  :)1389 ش،پرور

                                                          
1
  :تجویزي یا الزامی، نیمه تجویزي یا انتخابی و غیرتجویزي یا اختیاري با تعاریف ذیل .

coreیا  )تجویزي(الزامی .1

  .دانش آموزان کاربرد دارد“ هویت مشترك”برنامه درسی  که براي پرورش بخشی از –

  .شودتعریف می “تک وضعیتی”یا  uniformبه صورت  –

   پایه یا شایستگی هايناظر به  قابلیت ها  –

  core/elective )نیمه تجویزي( انتخابی .2

هویـت  ” دانـش آمـوزان ، پـرورش   “ هویـت مشـترك  ” برنامه درسی که عالوه به کمـک بـه پـرورش    بخشی از –

.آنان را نیز در کانون توجه قرار می دهد“ اختصاصی

وزان  از نظر شـغلی و تحصـیلی   یعنی متناسب با وضعیت هاي گوناگونی که دانش آم(به صورت چند وضعیتی  –

  .تعریف و طراحی می شوند تا امکان انتخاب از میان اشکال و انواع وجود داشته باشد) براي آینده خود متصورند

   elective)غیر تجویزي( اختیاري .3

هـاي خـاص زمـانی،    تـاثیر موقعیـت  هاي یادگیري در برنامه درسی که کـامال تحـت  برخی از حوزه ها یا فعالیت–

.کاربرد دارد“ اختصاصی) هاي(هویت ” مکانی و انسانی اختصاصا براي پرورش 

.هاي نامحدوددامنه تنوع حداکثري یا وضعیت –

  



"ي اسالمی ایرانبرنامه درسی ملی جمهور"سوم سند  نقدي و نظري بر نگاشت

19

هاي قصد نشده، اراده نشـده  که معرف دخل و تصرف ،آزادسازي نامحسوس یا در حد صفر -1

حکایت  ).است بخش تجویزي یا الزامی برنامه درسیدر ارتباط با ( گذاري نشده استیا سیاست

در مقیـاس بسـیار محـدود و بـر اسـاس       معموال هایی در برنامه درسی دارد کهاز جرح و تعدیل

 معناست که تمرکزگرایـی سطح از آزادسازي به این این . پیونددیات محیط اجرا به وقوع میمقتض

 اصلی داللت .استو تحقق نایافتنی  درسی امري موهوم ریزيبرنامههاي نظامدر  به معناي مطلق

 ریـزي اي اسـت کـه بایـد از صـالحیت برنامـه     این سطح از آزادسازي براي تربیت معلمان حرفه

هایشـان در جهـت ارتقـاء کیفیـت     احی آموزشی برخوردار باشند تا دخل و تصـرف درسی و طر

   .شکل گیرد معلم پژوهنده و معلم فکوریشه یا همان اند برنامه و کیفیت آموزش و یادگیري باشد

تولید سند اصلی برنامه یا همـان  اکتفا به این سطح داللت بر ، آزادسازي تولید منابع یادگیري - 2

 در ارتباط با بخش تجویزي یا ریزي درسیمه درسی توسط تشکیالت مرکزي برنامهراهنماي برنا

 اهـداف، ( اجـزا آن  همچنین تکلیف عناصـر و  گیري کلی برنامه وجهت در این سند .داردالزامی 

ایـن سـطح از   . به صـورت کلـی مشـخص مـی شـود      ...)و  هاسنجش آموخته ها وروش محتوا،

و اعطاء حق انتخاب به مدارس و مناطق براي انتخـاب هماهنـگ    آزادسازي با مفهوم چند تالیفی

. توان به شکل یکسان و همزمان در سراسر کشور به مورد اجرا گذاشتاین سیاست را می. است

1"کتاب باز"چه سیاست چند تالیفی بخواهد از طریق راهبرد چنان
 به مـورد اجـرا گذاشـته شـود     

 تکمیـل منـابع  / تعـدیل  / حاد معلمـان بـه عرصـه تولیـد     که به معناي فراهم کردن زمینه ورود آ(

گاه باید گفت این سیاست بـه طـور طبیعـی در    ، آن)یادگیري به صورت محدود یا گسترده است

  .اجرا متغیر خواهد بود

، حاکی از آن است کـه تشـکیالت   موازي آزاد سازي انتخاب از میان راهنماهاي برنامه درسی -3

در  تواند مبادرت به تولیـد بـیش از یـک راهنمـاي برنامـه درسـی      میریزي درسی، مرکزي برنامه

هـا آزاد  بنماید و سطوح اجرایی را در انتخاب از میان آنارتباط با بخش تجویزي یا الزامی برنامه 

                                                          
مجله شماره هاي متعدد  است که در آثار ایشان به ویژه در  زادهن یسن ایده متعلق به آقاي غالمحسین حیا. 1

 منبع آموزشی ور کتاب فاقد شیرازه است که نماد باز بودناجماال منظ. شرح داده شده است "مدرسه کارآمد"

  .وسط تک تک معلمان استت یا امکان افزودن به آن



 1389، سال پنجم، پاییز 18فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره        

20

بـه   این سیاست ثابت می تواند به طور طبیعی صور مختلف اجـرا را بـه ارمغـان آورد و    .بگذارد

            . نظام تربیتی تبدیل شود هاي رقابت دریکی از جلوه

  :ناظر به بخش نیمه تجویزي یا انتخابی برنامه درسیآزاد سازي  -4

هـا ي درسـی   در برنامه) ثابت(در سطح خرد یا یک حوزه خاص یادگیري، به طور یکسان : الف

 هاي الزم به معلمان داده شود تـا از ایـن فرصـت بـه شـکل     الزم است آموزش. شودگنجانده می

  .اجراي این سیاست به شکل سراسري باید تعقیب شود .برداري شودصحیح بهره

در سطح کالن یا کل برنامه درسی پایه یا دوره، اجراي آن قطعا نیازمند آمادگی از نظر منـابع  : ب

در تربیـت معلـم   ( .دروس چندوضـعیتی برآینـد   )تـدریس (انسانی است که بتوانند از عهده ارائه 

عالوه بر ایـن در مـوارد و مـواقعی     ).این شکل خاص از آمادگی لحاظ شود پیش از خدمت باید

هـاي  مانند هنر در حوزه( هاي گوناگون استکه ارائه چندوضعیتی درس مستلزم داشتن تخصص

) مـدارس (باید ایـن امکـان در محـیط اجـرا     ) هاي مختلف آنگوناگون آن، تربیت بدنی در رشته

ایـن بخـش از برنامـه    (زمینه اجراي این سـطح از آزادسـازي   به هر حال الزم است . فراهم شود

  .  در کل کشور به طور یکسان فراهم شود) درسی

  :آزادسازي ناظر به بخش غیرتجویزي یا اختیاري برنامه درسی -5

اي قرار اسـت  در سطح خرد یا یک حوزه خاص یادگیري، چون آزادي و انتخاب در حوزه: الف

هـاي  الصول در آن تخصص دارد، به شـرط برخـورداري از توانمنـدي   ااتفاق بیفتد که معلم علی

قابل اجـرا  ) برداري صحیح از این فرصت تربیتیهاي ناظر به بهرهنگرش و مهارت(اي الزم حرفه

  .باشدبه شکل سراسري می

در سطح کالن یا کل برنامه درسی پایه یا دوره، بسیار نیازمنـد امکانـات از جهـات مختلـف     : ب

اوال هرگز دامنه انتخاب هاي دانش آموزان قابل پیش بینی نیست ، ثانیا باید در درون  چون. است

مدرسه تجهیز منابع و امکانات اتفاق بیفتد و در بیرون مدرسه نیز مدیریت منابع محلـی صـورت   

تـوان از مـدارس و   را نمـی ) بخش از برنامـه درسـی  (به هر روي این سطح از آزادسازي . پذیرد

طبیعی است که هرچه مدرسه و منطقه بهتـر تـدارك شـده باشـند،     .ر کلی دریغ کردمناطق به طو

این عرصـه هـم یکـی از     .شود و بالعکستر میبینی شده نزدیکدامنه این بخش به حداکثر پیش

  جلوه هاي بارز رقابت مدارس خواهد بود
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-زي برنامهآزادسازي کل برنامه درسی، در این سطح از آزادسازي، رسالت تشکیالت مرک  -6

هاي یادگیري تقلیل پیدا در هر یک از حوزه ریزي به تدوین استانداردهاي عملکردي یا یادگیري

مسئولیت تدوین راهنماي برنامه درسی در آن حوزه یادگیري به عهده مراجع حتی  کند ومی

) یک حوزه یادگیري(مرتبط با بخش تجویزي و در سطح خرد برنامه درسی  .غیرمرکزي است

پاسخگوئی مناطق و مدارس براساس توانمندي و کیفیت عوامل درون دادي بر این اساس . است

مورد نیاز در درون و بیرون مدرسه و همچنین نظارت بر کیفیت فرایندهاي مورد عمل در جهت 

ها در دستیابی به استانداردهاي یادگیري مورد نظر و البته پاسخگوئی نسبت به کیفیت خروجی

در سطح منطقه یا (هاي معتبري که توسط متولیان ها و ارزیابیر با تکیه بر سنجشزمینه مورد نظ

تواند جلوه دیگري از رقابتی این سطح از آزادسازي هم می. افتدشود اتفاق میانجام می) استان

هاي کمتر یا یعنی مدارسی که مجازند در حوزه( .شدن آموزش و پرورش و مدارس باشد

تواند بدین ترتیب سیاست آزادسازي در این سطح نمی. استانداردها عمل کنند بیشتري با اتکاء به

  .به شکل سراسري و یکنواخت به مورد اجرا گذاشته شود

با عنایت به این پیش . گردیمی که این مبحث را با آن آغاز نمودیم بازمیپیش فرض هاکنون ب    

اف و آزادسازي در سند برنامه درسی انعطموضوع و بدون رقیب  دهندهجایگاه معنایعنی  فرض؛

-شوري مانند ایران، که جزء کشورهاي داري نظام آموزشی بسته و کنترلی محسوب میکملی 

  .شودپرداخته میر ویراست سوم برنامه درسی ملی ه دبه نقد مضامین مربوط ؛شود

تمرکز گیري و توزیع قدرت، الگوي کاهش در بحث ساختار تصمیمباید گفت خوشبختانه     

 رنگارنده یا مدل آشوبناك است که ب مشخصی قابل استنباط است که همان الگوي پیشنهادي

اصل  رجوع شود به(شده است واقع تاکید  مورد متغیر دیدن موقعیت هاي گوناگون مبناي آن 

باشد که در اما نقدهاي متعددي در این جهت قابل طرح می). 138ص  6/3/6و اصل  5/3/6

  .د گرفتنتوجه خواهمورد  جااین

گاه به مبانی و اصول این الگو اشاره نشده و لذا صراحت و شفافیت الزم در این متاسفانه هیچ .1

ست که در تمام موارد دیگر براي مواضع اتخاذ شده، کار با ا این در حالی. بخش وجود ندارد

، کامال به اجمال حائز اهمیت استبسیار  سمت کهقشرح و تفصیل بیشتري همراه بوده و در این 

کم توجهی به مبانی و مدلوالت این مدل در گزاره هاي همین علت شاید به   !برگزار شده است

 6 /5/3ل وبرخالف مضمون اصکه توضیح این. خوردتناقض به چشم میمربوط به این موضوع 
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، 13/2/3اصول (آمده  این سند ، اصول دیگري مرتبط با همین موضوع که در فصل سوم6/3/6و 

واحد آزادسازي یا سناریوي  همگی حکایت از اعمال یک الگو) 27/2/3تا  22/2/3و 14/2/3

کندها میهاي آنها در سطح کشور صرف نظر از ظرفیتبراي تمام استان
1

!!!  

در و آموزش برنامه درسی زیر نظام  چنان که در الگوي نظري ایجاد انعطاف و آزادسازي آن .2

پیشنهاد شده است در سطح خرد و کالن باید جاري و ش و پرورش آموزرهنامه و سند ملی 

آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران مراجعه  رهنامهدر الگوي نظري به ( ساري باشد

، همگی حکایت از محدود شدن این بحث به سطح کالنشد ها اشاره اصولی که به آن. )شود

داشته و از سطح خرد، یعنی انعطاف در  یعنی کل برنامه درسی یک پایه یا یک دوره تحصیلی،

 ،در الگوي مورد اشاره در سطح خرد. هاي یادگیري خبري نیستبرنامه درسی تک تک حوزه

و ) نیمه تجویزي( ، انتخابی)تجویزي( لزامیمولفه ا 3براي برنامه درسی  ،مانند سطح کالن

از % 20ذاري بت از واگصح  3/3/6الیته در اصل  .بینی شده استپیش) غیرتجویزي( اختیاري

ها شده استبه استان  کل ظرفیت برنامه درسی
2

شاه بیت موضع تمرکز زدایانه سند برنامه  که 

قرار نگرفته  یا به طور کلی رسد آزادسازي در سطح خرد مدنظر به نظر میاما  .درسی ملی است

هاي رسانهمواد و به مقوله مضمون این اصل وجه  تسري بال با همچنین. از آن غفلت شده است

 .شده استپدیدار نیز دیگري گوئی تناقض) درسی نه فقط طراحی و تولید برنامه( آموزشی

                                                          
1

:از نظر نگارنده عبارتند از) آشوبناك / هسته اي (اصول حامی الگوي پیشنهادي  

تمرکززدائـی  ... اسی و هاي آموزشی و تربیتی و همچنین منافع ملی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سی بنا به ضرورت -

.ریزي درسی یک اصل است از نظام برنامه

یـا اقـدامات   ) بـی عملـی  (فعلـی   ریزي درسی پاسخگو نبوده و منجر به بی نگاه قطبی به تمرکززدائی از نظام برنامه -

.شود عملی نسنجیده و مخرّب می

.در نگاه غیرقطبی به تمرکز زدایی، شناسایی سطوح آزادسازي یک رکن است -

هاي گوناگون در منـاطق مختلـف کشـور یـک رکـن       در نگاه غیرقطبی به تمرکز زدایی، شناخت شرایط و ظرفیت -

.است

ها و شرایط و تعـدیل سیاسـتها براسـاس آن     در نگاه غیرقطبی به تمرکز زدایی، لحاظ کردن عنصر تغییر در ظرفیت -

.یک رکن است

ر دانسـتن ورود کلیـه سـطوح آزادسـازي بـه صـورت هـم زمـان در         در نگاه غیرقطبی به تمرکز زدایی، امکان پذی -

         .ریزي درسی یک اصل است مدیریت نظام برنامه

  !!که معلوم نیست مقصود چیست؟ "به صورت کلی یا جزئی "البته با قید 2.
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است  "برون سپاري کامل"اصل بر  مواد و رسانه هاي آموزشیدر مقوله تناقض از این حیث که 

جوع ر (و تنها سیاستگذاري و نظارت حاکمیتی است و این معنا در سند نیز پذیرفته شده است

  ).10/1/2/6اصل   136ص شود به 

مذکور در جدول هاي  ،"مدرسه/ منطقه/ زمان کل در اختیار استان "با عنوان که  % 10رابطه حکم   . 3

  درصد 20 با  اختصاص دارد،که به چگونگی تخصیص زمان به حوزه هاي مختلف یادگیري  82- 78ص 

اگر  .دنباشبرنامه درسی مطرح هر دو در سطح کالن رسد به نظر می چیست؟بند قبل  مذکور در

ماند این سوال نیز عطاف در سطح خرد حل نشده باقی مینکه مساله اچنین است عالوه بر این

هم  )132ص  6( /3/4/1اصل  همچنین ؟یا خیر است %20بخشی از % 10یا آپیش می آید که 

که معلوم نیست این برنامه درسی  راندسخن از تعیین اهداف چزئی برنامه درسی استانی می

 !دارد؟% 20و % 10استانی چه نسبتی با 
1

  

هاي یادگیري که به توضیج چگونگی توزیع زمان میان حوزه 82تا  78ص هاي جداول  در.3

تعریف . وارد شده است "زمان غیر کالسی"اختصاص یافته است ستونی با عنوان غیر آشناي 

به هر حال چون ظاهر این . آمده است) 5/2/3اصل (در قالب یک اصل  این مفهوم ناآشنا

داد و احتمال آزادسازي سوق عطاف و ث از جنس انرا به سمت مباحنگارنده اصطالح ذهن 

مورد مداقه فوق  مفهوم شد،بازشدن گره انعطاف در سطح خرد با اتکاء به این مفهوم داده می

کالسی زمانی است که در رزمان غی زکه مراد ا گردیدبا مراجعه به تعریف مشخص . قرار گرفت

تعقیب خارج از محیط فیزیکی کالس درس یادگیري را در محیط هاي آموز باید هر درس دانش

که بستر  یرتجویزي، مثال نیمه تجویزي و غنس دیگرجهاي از لیتافعو به هیچ روي ناظر به  کند

اي حائز اهمیت در زمینه قولهبا این مفهوم و تعریف آن گرچه م. نیست ،یا محمل انعطاف هستند

اما مفهوم  .است گرفته ردر عصر جدید مورد توجه قرا "اکولوژي یادگیري"گوئی به تغییر پاسخ

ز شده و از پیش هاي تچویبه انجام فعالیتشود که اطالق می یساعاتبه کماکان زمان غیرکالسی 

.کندگشایشی ایجاد نمی ،انعطاف در سطح خردتعیین شده اختصاص دارد و در زمینه نقصان 

  

  

                                                          
1

نامه ریزي ساختار سند از این جهت که مباحث مربوط به فرایند براز نظر شکلی و ساختاري هم می توان گفت  

  .درسی در آن در بخش هاي مختلف آمده است، از انسجام الزم برخوردار نیست
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  دوم در مانیفست برنامه درسی، در هم تنیدگی )راهبرد(اصل : دوم بحث

گرچه تالش در جهت تلفیق مدنظر متولیان برنامه درسی ملی بوده است اما توفیق چندانی در این     

  .اکنون به شرح این مدعا می پردازیم .زمینه حاصل نشده است

1"حوزه هاي یادگیري گسترده"به تعریف سد تالش تدوین کنندگان ظر می رنبه نخست این که 
معطوف  

   . از عنوان یازده حوزه یادگیري شناسائی شده توجه به این شکل خاص از تلفیق بر می آید   .بوده است

- 97( "سالمت و تربیت بدنی"و )  88تا  85ص ( "قرآن و معارف اسالمی"مثال از بیانیه درس 

شود که به این حوزه یادگیري به عنوان یک حوزه گسترده نگریسته تنباط میاین گونه اس) 96

اما متاسفانه از تعداد یا تعدد . شودشده که نسبت به وضع موجود یک امتیاز تلفیقی محسوب می

دروس دوره ! هاي مختلف تحصیلی نسبت به وضع کنونی کاسته نشده استدروس در دوره

! عنوان 11به  10از ) دوره اول متوسطه( راهنمائیبراي دوره فته و افزایش یا 10به  8ابتدائی از 

تعداد مواد درسی بیش  زیرا. قابل شمارش نیست به سهولت دوره دوم متوسطهتعداد دروس در 

تعدادي از این عناوین براساس آن چه در  وینی است که در جدول مربوطه آمده واز تعداد عنا

رجوع ( شوندتقسیم میه است به چندین موضوع یا دیسیپلین ها توضیح داده شدهاي آنبیانیه

)82تا  78جداول ص شود به 
2
هاي رویکرد تلفیقی، به به هر حال اگر یکی از اهداف و آرمان .

، کاستن از تعدد موضوعات درسی است، که هست، "هاي یادگیري گستردهحوزه"ویژه نوع 

این . خوردو موثري از آن به چشم نمیباید گفت در ویراست سوم نشانه مثبت  متاسفانه

اوال به باور چرا که  .آوردمیهمراه را به وضعیت براي دوره ابتدائی با اظهار تاسف بیشتري 

که ( ادگیري به شرائط طبیعی و غیررسمیدر این دوره تحصیلی باید شرائط ینظران صاحب

 دار وجود یک معلم که عهدهتر باشد و از سوي دیگر نزدیک) متضمن غیردیسیپلینی بودن است

این  اجرائی براي تلفیق در تمام یا بخش عمده دروس است تسهیالت و موقعیت منحصر بفرد

هاي درسی باید رخداد تحولی در این زمینه در برنامه نگارندهبه گمان . آورددوره به ارمغان می

آن در  ترش جديعداد موضوعات یادگیري در کل دوره ابتدائی و کاهمنجر به کاهش جدي ت

                                                          
١. Broad fields

اي هستیم که معتقد است تلفیق در سطوح باالتر به دلیل ظاهرا شاهد بکارگیري همان باور رایج و آزمون نشده 2.

  .باشدنمیتر دروس از توجیه الزم آموزشی و تربیتی برخوردار ماهیت تخصصی
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براي دستیابی به تعداد بهینه موضوعات یادگیري از تجربیات سایر . دوره اول ابتدائی شود

و البته خالقیت فراوانی را هم باید به خدمت گرفت تا در نتیجه آن  توان بهره جستکشورها می

هاي داراي قدرت تربیتیمضامین یا تم
1

ته شده د و به جاي عناوین مصطلح و شناخنخلق شو 

، "بازي"هاي کالن سازمان دهنده یادگیري مانند مثال به تم .گرفته شوند موضوعات درسی بکار

   چنین تصور نمود که بخشی توان هممی. توان پناه برددر تکوین برنامه درسی می. ...و "خانواده"

ي خاص مناطق هافرهنگ ها، متغیر بوده و ازاز این محورهاي سازمان بخش برنامه درسی یا تم

  .دهددائی قرار میزبحث تلفیق را در پیوند با مبحث تمرکز این نکته .مختلف کشور تاثیر بپذیرند

، حوزه "هاي زندگیآداب و مهارت"اي با عنوان مستقل بینی حوزهاز سوي دیگر پیش    

، به "متتفکر و حک " ، و باالخره حوزه اي با عنوان مستقل"عنوان کار و فن آوري"دیگري با 

2"آموزش فلسفه به کودکان"ویژه در فضائی که سخن از 
 با رویکرد فراگیر و تلفیقی است 

به دیگر سخن . شودحرکتی در جهت مخالف و به دور از روح تلفیقی تلقی می) 1386 قائدي،(

که امري کامال معقول و (هاي دیگر در صورت تلفیق این سه حوزه یادگیري در کلیه حوزه

منویات  شود وها به طور محسوسی کاسته میضمن این که از تعدد حوزه) هست مقدور نیز

تري از یابد، شکل عمیقهاي یادگیري گسترده از تلفیق به شکل حداکثري تحقق میشکل حوزه

 "فرا برنامه درسی"کند که همان شکل موسوم به تلفیق نیز در ساختار برنامه تجلی پیدا می

)meta curriculum (است ) ،اي در ذیل در این صورت سند از ارزش افزوده). 1380احمدي

  .شدراهبرد تلفیق برخوردار می

توجه به این اصل که حکایت از . نمایاندرخ می) 77ص ( 2/5/3اصل میان البته  در این     

عناوین و " و "هاي یادگیريحوزه"سند به تمایز میان دو مفهوم  کنندگانتوجه دقیق تدوین

جا درباره استفاده از چه تا اینخط بطالن بر تمام آنتواند نماید، البته میمی "ت درسیموضوعا

 توجه به این تمایز البته امیدها را زنده . رویکرد تلفیقی و کاستن از تعدد دروس گفته شد بکشد

و امید دارد که اتفاق تحولی الزم در این باب در آینده بیفتد نگاه میها را در سینه حبس و نفس

این رخداد اما به قرینه دشواري این امر و پیچش و چرخش تندي که . است که چنین نیز باشد

بر  کند و عمال نیازمند شکستن ساختار موضوع محور حاکمدر ساختار برنامه درسی اقتضا می

                                                          
١. Powerful themes
٢. Philosophy for children
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اندرکاران وقوع آن بود و هم این پرسش را از دستعدم باید هم نگران  ،است برنامه درسی

طفره  و تاثیرگذاري اي با این درجه از اهمیتکرد که چرا از تعیین تکلیف براي مقوله مطرح

 رفته و با بسنده نمودن به یک توصیه کلی در اصل پیش گفته تحقق آن در آینده را در وضعیت

  ترتر و اجرائیمبهمی قرار داده اند؟ در حالی که در همین سند براي مواردي که جنبه جزئی

  !ت نیز تعیین تکلیف شده استاشته اسد

 ،تالش شده است موضوع اساسی تلفیق و درهم تنیدگیبه دو شکل دیگر نیزبا این حال     

 "کارکرد ثانوي"هاي مستقل یادگیري یا همان مبتنی بر حوزه البته از نوع وفادار به ساختار

تعهد هر حوزه یادگیري از طریق  یکی. هاي یادگیري نشان داده شوددر بیانیه ،)1380احمدي، (

است یو عمل ينظردار به لحاظ مساله ايخود مقوله هاي یادگیري مشترك کهبه صالحیت
1

دوم . 

در خور  ،به اهداف حوزه هاي یادگیري دیگر که نکته جالب هر حوزه یادگیري از طریق تعهد

  :در پی می آیداز این دو  توضیحات هر یک  .توجه و تقدیر است

 شده که برگرفته از الگوي تدوین) 77ص ( "ها و یادگیري هاي مشتركحیتصال"درباره  - 

گفته . هاي یادگیري شناسائی شده جاي یررسی و تامل داردها با حوزههاست و نسبت آنهدف

- ها باید به آنکه همه خروجی"هاي مشترك است به این معنا صالحیت مواردشده است که این 

اساسا آیا منطق . )76ص ( "هاي یادگیري تعقیب شوندتمام حوزه ها دست یابند و لذا باید در

و هر  ؟حوزه یادگیري یکی نیستیازده صالحیت با منطق شناسائی این دسته  پنجشناسائی این 

و ) متربی(انسان  داراي ظرفیت رشد یا ابعاد حیات دو یک کار یعنی شناسائی ابعاد وجودي

با تامل بر واقعا  دهند؟را انجام نمی یم و تربیت عمومیتعل مند پرورش و تقویت در فرایندنیاز

کنندگان چنین مدعائی را قبول توان گرفت؟ اگر تدوینآیا نتیجه دیگري میفهرست این دو روي 

                                                          
.1

هاي یادگیري مشترك اصوال متعلق به در این خصوص این نکته نیز قابل توجه است که استفاده از صالحیت 

امه پیامد محوري، که استفاده از آن الزامات دیگري براي سایر شئون برن پارادایم یا الگوي برنامه ریزي درسی  است،

در این سند مالحظه . ترین شاخصه این الگو، نفی دیسیپلین محوري یا موضوع محوري استمهم. به همراه دارد

در اصطالح . اندهاي یادگیري محوریت خود را حفظ کردههاي مشترك، حوزهصالحیت شود که در کنار ناکید برمی

گفته می شود و از آن به عنوان  "اغتشاش الگوئی"یا  design confusionریزي درسی به این رخداد دانش برنامه

این تهدید از تعارضات . یکی از آسیب هاي مهلک برنامه درسی که کارآئی آن را تهدید می کند نام برده شده است

براي این ویژگی   "هر جزئی از آن سازي می زند"درونی یا ناهمخوانی درونی آن نشات می گیرد که تعبیر عامیانه 

  .   یاستبسیار گو
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 )77ص ( 2/5/3اره هائی مانند گزنیز در گزاره "هاي یادگیريحوزه"ت که از سندارند چگونه ا

صالحیت هائی که "واقعا میان دو عبارت  !؟شده استیاد  "یادگیري هاي ضروري"با عنوان 

  حال تفاوتی وجود دارد؟ "یادگیري هاي ضروري"و  "همه خروجی ها باید به آن ها دست یابند

مواجه مقسم با دو مدل و با دو  خوانندهدر این سند توان گفت میپس  که این معنا روشن شد

هر دو مورد استفاده قرار گرفته و بناست ائی هاي محتوشناسائی اهداف و حوزهشود که براي می

  اگر نگاهحال آن که ! ها را به یکدیگر خوراندتوان آنکه میشده است و ادعا شوند حفظ 

اما اگر . هاي یادگیري کافیستبندي براي شناسائی حوزهتفکیکی است، یکی از این دو تقسیم

ر الگوهاي برنامه درسی کسانی که به تفکیکی نیست و تلفیقی است چطور؟ بازهم اساسا د نگاه

گیري درباره اجزاء دیگر برنامه درسی قرار همان را مبناي تصمیم ،روندها میسراغ صالحیت

هاي یادگیري مستقل که نوعا دهند و در واقع با این تدبیر خود را از وظیفه شناسائی حوزهمی

و به تلفیق ) outcome based curriculum( رهانندمیمرزهاي دیسیپلینی است  منطبق بر

بنابراین  .پردازندمی) تجدیدنظر در ساختار موضوع محور( هاها با محوریت صالحیتاین حوزه

ریزي درسی باشد با توانسته است مبدا یک تحول و نوآوري در نگاه برنامهتدبیري که می

. ستشود تمام ظرفیت خود را از دست داده اکه در این سند دیده میپردازشی 

نگاه هاي یادگیري مشترك در بحث صالحیتنکته تکمیلی این که ممکن است ادعا شود     

هماهنگ با مفاهیمی ( ماندلیکن از نوعی که به ساختار موضوعی وفادار می ،تلفیقی مدنظر بوده

نه مستلزم شکستن ساختار سنتی موضوع  )کارکرد ثانوي و تقویتی یا فرابرنامه درسیاز قبیل

  .رساندمیمعنا را صراحتا همین نیز  "در هم تنیدگی"با عنوان  11/3/3اصل در حقیقت  .محور

صالحیت دسته پنج حوزه یادگیري و این  یازدهتوان میان مثال می در مقام نقد باید گفت آیا واقعا

هر تا بتوان سخن از ایفاي نقش کارکرد تقویتی توسط  بالسویه ارتباط مورد اشاره را برقرار کرد

یا این که  ؟دسته صالحیت مشترك به میان آوردبا هر پنج هاي یادگیري در ارتباط زهیک از حو

 دسته صالحیت مشترك باشند؟ توانند به عنوان مرکب پنجل طبیعی میآیا این یازده حوزه به شک

رجوع شود به ( دسته پنجمورد در  50بیش از ، هاتعدد و کثرت این صالحیتعالوه بر این 

.سازدچنین امکانی را به لحاظ عملی منتفی می ،)76ل ص جدو
1

هاي هاي حوزهدر بیانیه 

                                                          
 

1
- هائی باشند که در نظام تعلیم و تربیت مورد توجه است، که از جداول اهداف تفصیلی دورهها اگر هدفاین صالحیتاتفاقا . 

ها در چنین بر می آید، تبدبل آن "گذارياهداف و الگوي هدف"در فصل دوم سند با  عنوان   50- 62هاي تحصیلی در صفحات 



 1389، سال پنجم، پاییز 18فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره        

28

هاي هاي یادگیري به صالحیتگوئی هریک از حوزهیادگیري تالش شده است تا چگونگی پاسخ

رجوع شود به ( توضیح داده شودیا نحوه برقراري تناظر میان این دو دسته بندي  مشترك

هستند و خود نشان انشائی این توضیحات بسیار کلی، گزینشی و  اما). 83-114ص توضیحات 

 .این پیش بینی استدهنده دشواري و غیرعملی بودن 

و تحقق آن در است سوم نشان از کوشش دیگري در جهت اتخاذ رویکرد تلفیقی رباالخره وی

هاي به اهداف حوزههر حوزه یادگیري از طریق تعهد این کوشش . نیز داردبرنامه درسی 

هاي گرچه تعیین این که هر حوزه یادگیري باید به کدام حوزه .آشکار شده استیادگیري دیگر 

بهتر آن بود که موضوع به  زده و غیردقیق انجام گرفته ورسانی کند شتابیادگیري خدمت

 توانبازهم در این مقام می. هاي درسی موکول می شدتر در فرایند تولید برنامههاي دقیقبررسی

تاکید نمود که تعهد یک حوزه یادگیري به اهداف ویژه همان حوزه، اهداف دوره و اهداف ویژه 

دروس دیگر تعهدي تام و تمام است و جائی براي تعهد نسبت به مجموعه دیگري به نام 

یا این که این تعهد ارزش افزوده اي را  .گذاردباقی نمی "ي مشتركو یادگیري ها هاصالحیت"

.ریزان به همراه نداردار تصمیمات برنامهنسبت به عی

مدنظر متولیان برنامه به صور مختلف گرچه تالش در جهت تلفیق چه مشاهده شد نابر آنب    

روح حاکم بر برنامه . اما توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشده است ،درسی ملی بوده است

موثرتري در این راستا  ر و چه بساهاي بیشتدرسی ملی روح تفکیکی و نه تلفیقی است و گام

انتظار در برنامه درسی بیشتر سازگاري داشته  برداشت تا با روح تحولی مورد توان و بایدمی

نگرش حاکم بر برنامه درسی ملی از حیث دامنه به باور نگارنده و در یک ارزیابی کلی . باشد

د از تصمیماتی که اجراي آن رسبه نظر می .قابل نقد استنیز نفوذ و عمق رویکرد تلفیقی 

هاي مانوس و مالوف سازگار نبوده آورده و با رویهوجود میهریزان بزحمت بیشتري براي برنامه

االصول نظر شده و همین امر باعث گردیده روح سنتی تفکیکی در این برنامه که علیاست صرف

                                                                                                                                          
ها به در این صورت دیگر نباید از آن. هاي محتوائی در گام بعد نه تنها بالمانع که ضروري هم هستیک نگاه تفکیکی به حوزه

-بلکه، یه عکس، این اهداف میان حوزه. هاي محتوائی باید تعقیب شوندهاي مشترکی نام برد که در تمام حوزهعنوان صالحیت

همان رویکرد سنتی به برنامه . (شودها میل نحقق بخشی از آنو هر حوزه یادگیري منکف شوندیادگیري تقسیم می هاي مختلف

  .) ریزي درسی که براي اهداف حوزه هاي محتوائی در نظر گرفته می شود
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 .و حداقلی تجلی یابد باید منادي تحول باشد تداوم یابد و رویکرد تلفیقی در شکل سطحی

توانست منجر به الگوي هاي مشترك میصالحیت پایبندي به لوازم استفاده از الگوي مبتنی بر

اتفاق نیفتاده و این  تازه و دمیده شدن روح تازه بر برنامه هاي درسی کشور شده که متاسفانه این

هاي اگر به حوزه حتی! مقوله به سرعت در الگوي سنتی حاکم بر این سند منحل شده است

هاي درسی قرار دهیم بازهم بندي را مبناي برنامهنه متوسل شویم و این تقسیمگایادگیري یازده

تکثر در " و "هاي یادگیريحوزه تنوع در"توانیم با تفکیک و تمایز میان دو مفهوم می

به  یق رارویکرد تلف )که در ویراست سوم مورد اشاره قرار گرفته است( "موضوعات یادگیري

-تنوع در حوزه"وفاداري به این اصل که . داشته باشیم تر در دستور کارتر و معنادارشکل جدي

اگر محقق شود  "نمودالزم نیست معادل تکثر در موضوعات یادگیري تلقی را هاي یادگیري 

نان به گفته آ. است تلفیقیون يراهبردمطالبه شعار و  اصلرعایت این  .کندامیدها را تقویت می

باید  "افزودن با کاستن"یا  adding by subtractingجوهر تلفیق را در عبارت نغز و کوتاه 

١٩٩٥ ,Fogarty and Stoehr( جستجو کرد and Drake,گنجاندن تعداد یعنی با ). ١٩٩٨

اهداف و  از به پوشش تعداد بیشتريحتی  نتوامیموضوع یادگیري در برنامه درسی کمتري 

ن دیگر نباید مالزم با اکاستن از موضوعات یادگیري به بی. هم دست یافتي هاي یادگیرحوزه

   .کاستن از دامنه اهداف یادگیري تلقی شود

ریزي درسی است ترین تفکر در برنامهکه نماینده سنتی )1949( حتی تایلر پایانی این که نکته    

هور او تبعیت کرده اند در نصري مشن برنامه درسی ملی هم از چارچوب چهار عاندرکاراو دست

وضوع سازماندهی غیرسنتی یا مچنان بر  )فصل پایانی همچنین(کتاب خود فصل سوم 

مرحله  پنجمرحله مشهور او را می توان به  چهارورزد که به زعم نگارنده غیرموضوعی تاکید می

نی پرسش یع ،پرسش محوري نخست اواز جم که جایگاه آن بالفاصله بعد نپرسش پ. افزایش داد

این . گیري درباره سازمان کالن برنامه درسی استناظر به تصمیم گیرد، قرار میدرباره اهداف

اي نکته کمتر شناخته شده در خصوص منطق برنامه درسی تایلر نشان دهنده اهمیت فوق العاده

ل شده ترین تفکر در حوزه برنامه درسی براي مقوله تلفیق قائاست که او به عنوان حامل سنتی

سند برنامه درسی ملی حتی به این میزان براي موضوع تلفیق اصالت و موضوعیت قائل . است

  .نشده و احکام صادره در این زمینه محدود، محافظه کارانه و نابسنده است
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   بحث و نتیجه گیري

بیان به ( نوشتار به دو حوزه اساسی که علی االصول می بایستی در سند برنامه درسی ملی نای    

یکی مبحث . گرفت پرداخته استمورد توجه و تاکید قرار می) تر سند ملی برنامه درسیصحیح

آزادسازي، که از دید نگارنده فلسفه تدوین چنینی سندي براي کشوري مانند ایران باید در همین 

ترین ترین و در عین حال مهیجراهبرد جستجو شود، و دوم تلفیق که معرف یکی از پیچیده

هاي مستند به اصول مندرج در ویراست بررسی. هاي درسی استزا در برنامههبردهاي تحولرا

سوم یند برنامه درسی ملی در این دو محور حکایت از ضعف و نابسندگی در دو بعد ذکر شده 

جا که نگارنده براي هریک از دو محور یا از آن. هاي مربوطه آمدمی نمود که شرح آن در بخش

وضع مطلوب یا اي نقد و ارزیابی خاصی را اختیار نموده، بنابراین نقدها در بطن خود راهبرد مبن

تنها . بندي مقاله ضرورتی نداردمعجپیشنهاد اصالحی را نیز دارند و تکرار آن ها در بخش 

توان مجددا مورد تاکید قرار داد که شاید اگر از ظرفیت جامعه علمی مقدمه نخست مقاله را می

هاي عمده اي از این آمد کاستیزي درسی استفاده معنادارتر و موثرتري به عمل میریبرنامه

  .خورددست در این سند ملی به چشم نمی
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