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 چکیده

مه در واقع د. این مقشود یمطرح به ظاهر آشتی ناپذیر م يها شهیاندی با در باب چگونگی رویاروی يا مقدمهدر این نوشتار ابتدا 

 ،. پس از آندینما یمدرسی دوره متوسطه را آشکار  يها برنامهجهت گیري  ررویکرد کلی نویسنده به مواضع تناقض آمیز ناظر ب

 با متعارضعنوان مروري بر مواضع  باگذري بر پیشینه بحث خواهیم داشت و در ادامه پیشینه نظري موضوع در خارج از ایران را 

بحث است که وجود مواضع متعارض میان  يها داده نیتر مهم. این بخش در حقیقت حاوي میینماتفصیل بیشتر مطرح می

. در تعقیب سیر منطقی بحث شاهد تالش نویسنده براي ارائه طریق و سازد یماندیشمندان تعلیم و تربیت در عصر حاضر را مستند 

مبتنی بر تفکر تلفیقی   يها کوششاز  يا نمونهآن را  توان یمکه  میباش یموسطه درسی دوره مت ي برنامهمربوط به  تناقضحل 

تجربی  مطرح شده و بر اساس  –علمی  يها مفروضهتربیتی و سپس  –فلسفی  يها مفروضهنخست  ،ارزیابی کرد. در این قسمت

به جمع بندي و بحث اختصاص یافته که  . بخش پایانی نوشتارشود یمساختار سه وجهی برنامه درسی دوره متوسطه ارائه  آنها

. نگارنده گیردمیدر ایران نیز به تناسب ساختار پیشنهادي مورد نقد و ارزیابی قرار  »جامع يها رستانیدب«طی آن موضوع تاسیس 

ه درسی دوره یا تباینی این دو نگاه در برنام واضع گوناگون نشان دهد وجه تقابلیو م ها دگاهیدآن است که از طریق واکاوي ر ب

ترکیبی در برنامه درسی این دوره تبدیل نمود و بدین ترتیب کوشش کرد تا از  و تعبیه ساختار ییهمگرابه  توان یممتوسطه را 

تخصص «حذر ماند. ایده اساسی قابل طرح در این زمینه ر از این مواضع مطلق اندیش و قطبی ب کیهر وارد به  هايگزند انتقاد

  که به شرح آن پرداخته شده است. باشد یم »یک برنامه درسی داراي ماهیت عمومی در دوره متوسطهنرم در قالب  ییگرا

  

درسی،  گرایش عمومی، گرایش تخصصی، تخصص گرایی نرم، ساختار مثلثی برنامههاي کلیدي: واژه

 متوسطه درسی برنامه

                                                
                          Mehrmohammadi_tmu@hotmail.com ،استاد دانشگاه تربیت مدرس .1

دبیرستان: گرایش عمومی، تخصصی یا همگرایی  درسی نظرورزي درباره برنامه ).1390(مهرمحمدي، محمود

    .25 -48)، 1( 1، نامه مبانی تعلیم و تربیت پژوهش ».گرایی نرمتخصص«در چهارچوب 
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  چیست؟ مسأله

، کـارکرد  باشـد  یمـ براي ایـن دوره قائـل   که اغلب  يا دوگانهدوره متوسطه تحصیلی به دلیل کارکرد 

عـالی، بـه یکـی از چـالش برانگیزتـرین       يهـا  دورهمعطوف بـه اشـتغال و کـارکرد معطـوف بـه تحصـیل در       

اسـت. کـافی اسـت مـرور مختصـري بـر آراء        شـده ل یبـد تآموزشی جهـان   يها نظامتحصیلی در  يها دوره

بیفکنیم تا ماهیت  ،است شدهن خصوص ارائه متباینی که توسط صاحب نظران در ای در عین حالمتفاوت و 

مـورتیمر   ی،ییا معماري برنامه درسی این دوره بیشتر آشکار شود. جان دیو درسی يها برنامهمناقشه برانگیز 

بـه   تـوان  یمـ آدلر، رابرت هاچینز، نل نادینگز و تئودور سیزر تنها معدودي از این صاحب نظران هسـتند کـه   

  را دریافت. ها مناقشهو  ها، تعارضها دگاهیداجعه نمود تا این تنوع در مر موردآراء آنان در این 

صورت مناقشه مورد بحث را بتوان تقابل میان گـرایش عمـومی و گـرایش تخصصـی      نیتر یکلشاید 

از دقـت کـافی برخـوردار نیسـت.     به طور قطـع   يبند صورتاین  اما،درسی این دوره دانست.  يها برنامهدر 

  ید گرایش عمومی به چه معنا و گرایش تخصصی با کدام تفسیر؟چرا که باید پرس

 يهـا  برنامهآیا گرایش عمومی و طرفداري از آن به منزله نفی هر نوع گرایش تخصصی و حمایت از 

؟ بـه  آنهاسـت یکسان و یکنواخت براي کلیه دانش آموزان بدون توجه به عالئق، اسـتعدادها و پیشـینه    کامالً

تلقی کرد؟  ١یکسان درسی يها برنامه ضرورتاًرا باید  کلی گیريدرسی داراي جهت آیا برنامه ،دیگر سخن

معرف گـرایش پنهـان بـه     تواند ینمآیا گرایش به سوي این نوع برنامه درسی ، خود  ،اگر پاسخ مثبت است

ضروري بـه   يها تیصالحو  ها یستگیشااز  »خاص«یا تحمیل یک قرائت و برداشت  ییگرانوعی تخصص

  دانش آموزان باشد؟آحاد 

متعدد تحصیلی در دوره متوسـطه،   يها رشتهبه معناي پذیرش  صرفاً ییگرااز سوي دیگر آیا تخصص

          و طبـق   نـاگزیر  یـی گراآیـا طرفـداران تخصـص    ،اسـت؟ بـه دیگـر سـخن     يا حرفـه اعم از نظـري یـا فنـی و    

هاي محتـوم و از پـیش تعیـین شـده     خصوص، طرفـدار تعیـین مسـیر    نیدر اسنتی و متداول  يها يریگموضع

هسـتند؟ اگـر چنـین     ٣، برنامـه درسـی افتراقـی   اصـطالح در یـا   يا حرفـه به تفکیک نظـري و فنـی    ٢تحصیلی

غیـر افراطـی    یـی گراتخصص دانسته شود، حد آن با ٤افراطی یا  زود هنگام ییگراگرایشی معرف تخصص

  ؟شود یمچگونه مشخص 

                                                
1 . uniform 
2 . tracking  

 است. ناپذیراز پیش تعیین شده و انعطاف کامالًنماد حرمت در یک بستر که  شود یمدر زبان انگلیسی به ریل(خط آهن) اطالق  Track واژه 

3 . differentiated curriculum 
4 . premature specialization 
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  مقدمه

کـه اغلـب بـراي ایـن      يا دوگانهدوره متوسطه تحصیلی به دلیل کارکرد همانگونه که در باال ذکر شد 

عـالی، بـه    يهـا  دورهکارکرد معطوف به اشتغال و کارکرد معطوف به تحصیل در  یعنی ،دباش یمدوره قائل 

کـه دربـاره آن آراء    اسـت  شدهل یبدتآموزشی  يها نظامدر  تحصیلی يها دورهیکی از چالش برانگیزترین 

  سط صاحبنظران مطرح شده است.ضدو نقیضی تو

 يهـا  برنامـه ، یعنی طرفداري از ییگراتقابل میان عام  توان یمصورت مناقشه مورد بحث را  نیتر یکل

، یعنـی طرفـداري   ییگرادانش آموزان، و تخصص  و عالئق ویژه خصوصیاتدرسی عمومی بدون توجه به 

 يهـا  برنامهفنی، شغلی و نظري در  گانه سه يها طهیحدرسی داراي جهت گیري اختصاصی در  يها برنامهاز 

 . خاص دانش آموزان است ياستعدادهابه عالئق و  بسیارکه مبتنی بر توجه  درسی این دوره دانست

، اگـر  اغلـب و اسـت  و مواضـع نقـیض انگاشـته شـده      هـا  دگاهید، جمع میان دگاهیدو دجمع میان این 

ی نظریـه پـردازان بـا    یدر رویـارو  ،یعنـی  ؛ناپـذیر اسـت  همیشه، انتخاب یکی از دو دیـدگاه اجتنـاب    میینگو

 »١تفکـر تلفیقـی  «تفکري که از آن به عنوان  يها رگهدرسی دوره متوسطه کمتر  يها برنامهماهیت «موضوع 

  . خورد یمبه چشم  چیزي »نام برده شده است )2007، ٢(مارتین

) و بدین ترتیب متعارضض (یا پردازش مواضع رقیب و نقیز تفکر تلفیقی یعنی تالش براي نقد و با

و منطقی آنها، به جاي برگزیدن یکی به قیمت حذف کامل ، بهینه آمیزفراهم کردن امکان زیست مسالمت

پیش  ،نماها، یا تناقض ها تناقض اصوالًدیگري براي خروج از بن بست یا وضعیت ممتنع و غیر ممکنی که 

 ،از بن بست و ناکامی يا نشانه(و باید) به جاي  توان یمرا  ها تناقض. حال آنکه دهند یمروي انسان قرار 

در دست  مسألهخالق و مبدعانه براي  ییگشایابی به یک کامیابی بالقوه بزرگ نظري یا راهمقدمه دست

  بررسی دانست.

بلکـه نشـانگر    »امتنـاع اندیشـه  « که تناقض را نه به عنوان شـاخص  دهد یماین اتفاق مبارك زمانی رخ 

پردازش را در دستور کار قرار دهیم. یا به دیگـر  ز قلمداد کنیم و تلفیق از طریق با  »تفاع اندیشهار« ضرورت

 »3ورزير نظ«با  میکن یماکنون تالش  یابی به وحدت برآمده از کثرت را جدي بگیریم.امکان دست ،سخن

طالع دارد این راه حـل و  که نگارنده اااین قاعده را در بحث پیش رو به کار بندیم. تا آنج )1387 شورت،(

                                                
1  .  integrative thinking 
2  .  Martin 
3.   speculation 
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در پیشینه این رشته وجـود نداشـته و بـراي نخسـتین بـار        »نرم ییگراتخصص « به ویژه طرح مفهوم و راهبرد

  .    1ارائه و تبیین شده است

اظهار داشت که نگارنده به نوشتار یا پژوهش مشخصی در ایران که بـه تعیـین    توان یماز حیث پیشینه 

ی گـرایش  یدسـت پیـدا نکـرد. گـو     ،درسـی دوره متوسـطه پرداختـه باشـد     يهـا  مهبرناتکلیف نظري ماهیت 

، کنـد  یمـ متنوع تحصیلی هدایت  يها شاخهدرسی این دوره که دانش آموزان را به  يها برنامهتخصصی در 

تلقـی   گـذاران  ت نزد متخصصان تعلیم و تربیـت و سیاسـ  اي بدیهی نهیگزگرایش محتوم، غیر قابل تردید و 

  شده است.

در  2جـامع  يهـا  رسـتان یدبمرتبط و قابل ذکر، سابقه اقدام آزمایشی و محدود جهت تاسیس  سابقهتنها 

در چند مرکز استان کشور اسـت کـه بـا هـدف پیشـگیري از انتخـاب زودرس        1350آغازین دهه  يها سال

ــ      ــز ننشس ــه ثمــر نی ــه ب ــه مــورد اجــرا گذاشــته شــده و البت ــوزان ب                 ته اســتمســیر تحصــیلی توســط دانــش آم

درسـی دوره متوسـطه کـه     يهـا  برنامـه ). نویسنده پس از ارائه ساختار پیشنهادي خود بـراي  1386خلخالی، (

ی کـه ایـن سـاختار از حیـث     یهـا ساختاري جدید و متفاوت نسبت به وضع موجود اسـت، بـه دلیـل شـباهت    

ی کـه  یهـا واهد شد و با توجه به تفاوتجامع دارد، متعرض این تجربه بومی خ يها رستانیدببا ایده  ها داللت

جامع وجود دارد، تحلیلـی در بـاب    يها رستانیدببین ساختار پیشنهادي برنامه درسی با ساختار برنامه درسی 

  علل شکست این تجربه در ایران ارائه خواهد نمود.

ه عمـل و  برخالف ایران، سابقه این بحث و مناقشه چه در عرصه نظر و نظریه پردازي و چـه در عرصـ  

تعلیم و تربیتی رسمی در مغرب زمین بسیار گسترده است. آنچه در ادامه این نوشتار خواهد آمـد   يها کنش

  غربی در این زمینه است. نظران صاحبمتعارض  يها دگاهید
  

  رویکرد مطالعه 

و   speculationواژه ي معادلرزوراست. نظ ينظرورزکه اشاره شد رویکرد پژوهش  گونه همان

به  )1991( 3در کتاب شورت یا ژانرگونه این است.speculative essay واژه  نظرورزانه معادل جستار

محمدي و ریک نمونه از پژوهش فلسفی مورد توجه قرار گرفته است(مه شکل برجسته و به عنوان

که صاحبان  دده یماز این ژانر در تعلیم و تربیت را ارائه کرده است و نشان  ییها نمونه او ).1387همکاران،

                                                
 تلقیا نزدیک مفهوم تخصص گرایی نرم به اشتباه معادل یممکن است در منابع تخصصی  soft skillsهاي نرم یا  مفهوم مهارت .1

   مفهومی مرتبط با تخصص گرایی نرم هم نباید تصور شود. هاي نرم اساساً مهارتکه درحالی شود.
2. comprehensive high schools 
3. Short 
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 ها چهرهاین دست آثار در حوزه تعلیم و تربیت از چه مقام رفیع و موقعیت ممتازي برخوردارند. از میان این 

عمل: زبانی «) و 1929وایتهد،( 2»تعلیم و تربیت يها آرمان« )،1897(دیوئی، 1»باور آموزشی من«به  توان یم

 يجستارهابه نگارش  تااست  درصددشورت  ،) اشاره کرد. لذا1969(شوآب، 3»براي برنامه درسی

پژوهش و تولید دانش، به ویژه در  يها وهیشنظرورزانه توسط اندیشه ورزان و پژوهشگران به عنوان یکی از 

  عرصه علوم انسانی و اجتماعی، رسمیت و مشروعیت بخشد. 

سـط یـک اندیشـه    ) ب1یافته شقوق متفاوتی همچـون   توسعهورزي یا جستارهاي نظرورزانه با نگاه رنظ

نو و مرزشکنانه با هدف ایجاد گشـایش مفهـومی    اي اندیشه)طرح 2مهم و مهجور در یک حوزه تخصصی، 

. گیـرد  مـی بـر   در جدید و نوآورانه از مسائل و مباحث سابقه دار در رشته را بندي صورت) ارائه 3و باالخره 

بـا   ین اثر نوآورانه و نواندیشانه جلب کرد.این شقوق را باید به رسمیت شناخت و توجه اجتماع علمی را به ا

و  نقدهاورود تعدادي دیگر از اعضاء اجتماع علمی به بحث درباره اندیشه تازه شکل گرفته و استمرار یافتن 

 تـري  افـزون شـده و اتقـان و اسـتحکام     تـر  کامـل و  تـر  پختـه ، نواندیشی و نوپردازي تبلور یافته در اثـر،  نظرها

از نوع دوم جستارهاي نظرورزانه قلمداد نمود کـه طـی آن نویسـنده     اي نمونه توان میرا . این نوشتار یابد می

 هـاي  دیـدگاه چگـونگی رفـع تنـاقض میـان      خصـوص  و شاید مرزشکنانه در نو اي اندیشهتالش کرده است 

دوگانـه ایـن دوره را بـه جامعـه      هـاي  مأموریـت درسی دوره متوسطه به  هاي برنامهموجود و پاسخگو نمودن 

معارض و منطـق هـر یـک مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و از         هاي دیدگاهعلمی عرضه نماید. براي این منظور 

شده است. از سـوي   پرداخته ،است همگراییتلفیق و  حپایگاه فلسفی خاصی به اتخاذ موضعی که واجد رو

  انست. به نظریه یا نظریه پردازي د یابی دستگام اولیه در جهت  توان میرا  نظرورزي دیگر،

نظریه به زعم نگارنده از جامعیتی برخوردار است کـه حاصـل در هـم آمیخـتن تعـدادي از مفـاهیم و       

          یـا   »گفتمـان جدیـد  «ناشـی از طـرح یـک     »قـدرت تحلیلـی و تبیینـی  فراگیـر    «بـه   یابی دستبراي  ها اندیشه

است. نظریـه پـردازي، از ایـن     یانسانی و اجتماع هاي ساحتدر یک عرصه پیچیده از  4»مفهومی وارهطرح«

نرم را نبایـد یـک نظریـه برنامـه درسـی       گراییتخصص اینورزي است. رشکل بسط و تکامل یافته نظ منظر

نبایـد   ،ورزي را به رغم ارزش انکارناپذیري که باید براي آن قائـل بـود  رقلمداد کرد. توضیح بیشتر اینکه نظ

بـه   »هـا  ورزش«ت. درست هماننـد اینکـه ورود بـه سـایر     ورزي یک ورزش نظري اسرنظریه قلمداد کرد. نظ

                                                
1. My Pedagogic Creed 
2 .The Aims of Education 
3 . Practical: A Language for Curriculum 
4. conceptual scheme 
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را شایسـته   پـردازد  مـی هر کـس کـه بـه ورزش نظـري      .و قهرمانی در آن نیست اي حرفهمنزله نیل به مراتب 

  نیست نظریه پرداز معرفی کرده و حاصل تالش او نظریه شناخته شود.

    ١مروري بر مواضع معارض

و  هـا  تفـاوت  تـر  قیعمتا امکان مقایسه و فهم  شوند یمضه عارض به تفکیک عردر این بخش مواضع م

نخست دیدگاه صاحب نظران مدافع گرایش عمـومی در برنامـه درسـی     ،فراهم شود. بدین ترتیب ها تعارض

          چــه از در ضـمن آن . شــودمـی متوسـطه و سـپس دیــدگاه صـاحب نظـران مــدافع گـرایش تخصصــی مطـرح       

موارد نقل به مضـمون شـده    يا پارهنقل قول مستقیم نبوده و در  الزاماً ،شود یمصاحب نظران مختلف مطرح 

  است.
  

  :در برنامه درسی متوسطهتخصصی) دیدگاه صاحب نظران مدافع گرایش عمومی (غیر

و مالك گزینش   شده ، انتخابنداهنموداین نمونه از میان تعداد کثیري که در این زمینه اتخاذ موضع 

مضـامینی از متـون مبسـوط مربـوط بـه هـر        سعی شد تا. استآنان در جامعه علمی شاخص و نافذ بودن  آن،

موضـع نویسـنده و منطـق حـامی آن را آشـکار       ،شـکل  نیرسـاتر شود کـه بـه    انتخاب نظران صاحبیک از 

 ایـن   اسـت. عبـارت پـردازي شـده     مؤلـف نقـل قـول مسـتقیم نیسـتند و توسـط       هـا این عبارت اکثر .سازد یم

 يهـا  برنامـه بخش بعدي که اختصاص بـه مـرور مواضـع طرفـداران گـرایش تخصصـی در       درباره  هاتوضیح

  درسی متوسطه است نیز صادق است.

درسـی طبقـاتی    يها برنامهدر برنامه درسی متوسطه مظهر  مختلف تحصیلی يرهایمسیا  ها رشتهتعبیه  •

کـیم وضـعیت   اختاري بـه تثبیـت و تح  . ایـن ویژگـی سـ   باشد ینمکراسی سازگار واست و با روح دم

  ).1985، ٣؛ اوکس1982، ٢(آدلر قاتی موجود یا باز تولید آن می انجامدبط

در برنامه درسی متوسـطه مظهـر عـدم پایبنـدي بـه آرمـان        مختلف تحصیلی يرهایمسیا  ها رشتهتعبیه  •

تحصیلی در بعد کیفی و تقلیل مدلول این مفهوم کلیدي به بعـد کمـی آن اسـت.     يها فرصتبرابري 

عد کمی توفیقات زیادي به دست آمده است و شمولیت آموزش و پرورش حاصل شـده  گرچه در ب

؛ 1982(آدلـر،   کسـت نظـام آموزشـی در بعـد کیفـی اسـت      سـازوکار نشـان دهنـده ش   ایـن   اما .است

   ).1937، ٤هاچینز

                                                
1 . paradoxical 
2 . Adler 
3 . Oaks 
4 . Hutchins 
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در برنامـه درسـی متوسـطه مظهـر عـدم تـالش بـراي رفـع         مختلف تحصیلی  يرهایمسیا  ها رشتهتعبیه  •

 نهادینه شده در نظام سیاسـی اجتمـاعی و تـن دادن بـه وضـعیت طبقـاتی موجـود اسـت.         يها ينابرابر

برنامـه درسـی در فصـل مربـوط بـه       يهـا  فرهنـگ نویسندگان کتـاب   ).1985؛ اوکس، 1982(آدلر، 

 :ندیگو یمدر این خصوص چنین  »برنامه درسی براي کار و بقا« معرفی و نقد فرهنگ

شدید قـرار گرفتـه اسـت،     يانتقادهاز کار، آماج اي، از همان آغا آموزش حرفه«

و محدودکننـده   ]غیـر عادالنـه  [ 1هم از سوي منتقدانی که خصوصیت طبقه محور

کردند و هم از سوي آنان که آن را ناکارآمد یافتـه بودنـد. مبنـاي     آن را تقبیح می

اي همواره این بوده است که به دانش آموزان طبقه پـایین و   منطقی آموزش حرفه

د که کارکرد واقعی آن ندهد، اما برخی از منتقدان مطرح کرد اقلیت سرویس می

اي تحت عنوان کمک بـه   تحکیم نظم تثبیت شده است. تأثیري که آموزش حرفه

گذارد، آن را از توجه به نظام اقتصادي طبقـاتی   طبقه محروم اقتصادي بر ذهن می

یـن نظـام بـراي بهبـود     که سر منشأ فقـر اسـت و توجـه بـه تغییـرات ضـروري در ا      

زنــدگی اقشــار محــروم جامعــه مــا  ياســتانداردهابخشــیدن واقعــی و گســترده بــه 

پـیش روي جوانـان    يهـا  راهاي  دارد. بر اساس این دیدگاه، آمـوزش حرفـه   می باز

محدود و اغلب  يها مهارت؛ با آموختن »کند مسدود می«را  2براي ارتقاي طبقاتی

ــراي مشــاغل طبقــه             ســازد؛ و رشــد علمــی  کــارگر آمــاده مــی منســوخ، آنــان را ب

  )2000و همکاران،  ٣(بالوتین» گیرد. دانش آموزان را نادیده می
  

مختلف تحصیلی در برنامه درسی متوسطه به منزله مبادرت ورزیدن بـه   يرهایمسیا  ها رشتهتعبیه  •

 .)1982(آدلر،  است پیش هنگام یا نابهنگام ییگرانوعی تخصص 

سوگیرانه و  يها نگرشتار افتراقی برنامه درسی در دوره متوسطه شرط اساسی مقابله با تغییر ساخ •

مرفـه   يهـا  خـانواده پیش داورانه نسبت به دانش آموزان است. گرچـه دانـش آمـوزان متعلـق بـه      

دروس  ممکن است با چنین سیاستی به مخالفت برخیزنـد. برنامـه درسـی دوره متوسـطه بایـد بـر      

 ).1983، ٥(سایزر وار باشداست ٤اساسی و اصلی

                                                
1 . class-based 
2 . upward mobility  
3 . Bolotin 
4 . basic core  
5 . Sizer 
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-طبقـه  بـه یابی به موفقیت یکسان توسط دانش آموزان متعلـق  براي دست دهد یممطالعات نشان  •

یادگیري ممتاز بـه طـور یکسـان در     يها فرصتنژادي مختلف، باید  يها گروهاقتصادي یا  هاي

انش آموزان قـوي  درسی مخصوص د يها برنامهنیز فقط رد  ها فرصتاختیار آنها قرار گیرد. این 

  ). 2005، ١(بریس و ولنر شود یمو با انگیزه تحصیلی باال یافت 

  

  :غیر عمومی) در برنامه درسی متوسطهصاحب نظران مدافع گرایش تخصصی ( دیدگاه

 بیـان شـد،   در این بخش نیز آنچه درباره نویسندگان مورد اشاره در بخـش مـدافعان گـرایش عمـومی    

  :باشد یمصادق 

             درسـی یکسـان و غیـر تخصصـی را بـه تمـام        يهـا  برنامـه  تـوان  ینمـ کراسـی  وو دم به نام عـدالت  •

وجـود دارد) تحمیـل    هـا آنکـه میـان    يا گسترده يها تفاوت(به رغم  دانش آموزان دوره متوسطه

 کراسی در تعارض استوکراسی است و با روح دموکرد. این سیاست متضمن سوء استفاده از دم

 ).   1996، 1983، ٢(نادینگز

اجتمـاعی و از جملـه فقـر، یـک مسـئولیت اجتمـاعی اسـت و متوجـه          يها ينابرابرمسئولیت رفع  •

 يهـا  ينـابرابر متولی رفاه و امنیت در حاکمیت اسـت. نبایـد بـه نـام مبـارزه بـا فقـر و         يها دستگاه

د و از با صبغه نظري) را براي عموم دانش آموزان تجویز نموکسان (اجتماعی یک برنامه درسی ی

 . )1996(نادینگز،  همگان انتظار کسب موفقیت و عملکرد مثبت و در نتیجه جهش طبقاتی داشت

براي عموم دانش آموزان (اعم از دختر و  ٣رنامه درسی داراي جهت گیري نظريدر نظر گرفتن ب •

یز کـه آدلـر و هـاچینز تجـو    مختلف)، آنچنان يها نهیشیپو  ها فرهنگدانش آموزان متعلق به  پسر،

به صورت پنهان است. پس برنامه درسی عام  ییگرا، به منزله حمایت از نوعی تخصص ندینما یم

درسـی داراي   يهـا  برنامـه خبـري نیسـت)، در واقـع     يا حرفـه فنـی و   يهـا  آمـوزش (که در آن از 

  ). 1996(نادینگز،  تخصصی پنهان) هستند يها يریسو گگرایش تخصصی پنهان (یا 

هیچ ماده درسی/ حوزه یادگیري  و باشند ٤داراي نوعی جهت گیري شغلی بایددرسی  يها برنامه •

 ،ییاز نظر دیو). 1983(دیویی به نقل از نادینگز،  باشد نباید ماهیت صرف نظري و انتزاعی داشته

آن اسـت. نـادینگز در    »به کار آمـدن «و  »به درد بخور بودن«به تعبیر نگارنده به  ،ارزش یادگیري

                                                
1 . Burris and Welner 
2 . Noddings 
3 . college bound 
4 . occupational 
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هر موضوعی که آزادانه براي یادگیري انتخاب شده باشـد  : «دیگو یمی یدیو توضیح بیشتر موضع

 -ف و تکــالیف ماننــد هــدف گــذاري، تحلیــل هــدف ایاز وظــ يا مجموعــهبرگیرنــده  و البتــه در

، کنـار آمـدن بـا پیامـدها و نتـایج و      هـا  مهـارت مناسب، تمرین  يابزارهاانتخاب منابع و  ،يا لهیوس

 ییویـ دو داراي ویژگـی مـورد نظـر    » لبتـه ارزشـمند و فراگرفتنـی اسـت    ارزشیابی از نتایج باشد، ا

گیري آشـپزي و ریاضـیات وجـود    ط هیچ فرقی به لحاظ ارزشی میـان یـاد  خواهد بود. با این شرای

غیر عمومی یا تخصصی در  هايبه عنوان موضوع تواند یمچنین دروسی  ،در نتیجه .(همان)ندارد 

  دختران) گذاشته شود. خصوص به( مند عالقهدسترس دانش آموزان 

یا مسـیرهاي   ها رشتهباید از طریق تعبیه  ناگزیرق متنوع فردي ئجامعه و عال يازهاینی به یگوپاسخ •

حتـی اگـر    تحصیلی گوناگون در برنامه درسی متوسطه تعقیب شود. حق انتخاب دانـش آمـوزان،  

پیش شرط موفقیـت دانسـته    را انتخاب کنند باید محترم شمرده شده و ١گزینه تربیت کارگر ماهر

 ). 1997، ٣؛ گري2000، ٢(وانکت شود

علمـی برنامـه درسـی    و تقاضـاي   در سطح دبیرستان در جهت افزایش بـار  گرفتهاصالحات انجام  •

         مناسـب حـال تمـام    ت ایـن کـه   لـ ع ؛ بـه ایـن  وخیمی به بار آورده است اتفاق افتاده است و نتایج 

به اصالحات باید به عنـوان یـک پرونـده بـاز و پـروژه ناتمـام        ،ایندانش آموزان نبوده است. بنابر

 پیشـین جهـت گیـري آکادمیـک را عمومیـت نبخشـید       يهـا  تالشو اندوختن تجربه از  نگریست

  ). 1985، ٤لوتو(

  

  تعارضتالش براي حل 

تعـارض آمیـز و    کوشش نگارنده در این بخش معطوف به ارائه الگویی تازه در جهت حـل موقعیـت  

درسی دوره متوسطه را با تردید و عـدم قطعیـت    يها برنامهگذاري در حوزه ت که سیاس است يا کنندهفلج 

 –علمـی  يها مفروضهتربیتی و  –فلسفی يها مفروضهاز  يا مجموعهمواجه ساخته است. این الگو با اتکاء به 

  ود:شمیپرداخته  هاهبه مرور اجمالی این مفروض ادامه در که تجربی طراحی شده است
  

                                                
1 . career education 
2 . Wonacott 
3 . Gray 
4 . Lotto 
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  :تجربی –و علمی  1تربیتی -فلسفی يها مفروضه

 عمـل  و  آزادي ،مداخله نظام آموزشی (برنامه درسـی) هرگـز نبایـد بـه قیمـت سـلب اختیـار        نخست،

تکوین و تعـالی هویـت متربیـان در    از نوع بسترسازي براي  هعمدبه طور از متربی باشد. این مداخله  آگاهانه

درسی متکـی بـه رویکـرد افتراقـی      يها برنامه .)1389 ،اده و همکارانابعاد مختلف وجودي است (صادق ز

 .رندیگ یمآشکارا از این فرض فاصله 

اعمال کنترل بیرونی از جانب نظام آموزشی یا عوامل وابسـته بـه آن تـا آنجـا     دومین پیش فرض اینکه 

یـد قـرار نگیـرد. تعیـین     ی در جریـان تربیـت مـورد انکـار یـا تهد     بـ قابل دفاع است که  فاعلیت و عاملیت متر

که از این منظر قابل دفـاع   شود یمدر برنامه درسی  و عدم انعطاف محتوم تحصیلی موجب تصلب يرهایمس

نگارنـده در ایـن فـرض بـه هـیچ عنـوان ضـرورت اعمـال نـوعی کنتـرل از بیـرون را مـردود              .(همان) نیست

اید عرصه را بر اعمـال کنتـرل و مهـار درونـی     بر این نکته پاي می فشارد که کنترل بیرونی نب ،. اماشمرد ینم

 . 2درسی و تجربیات یادگیري تنگ کند يها برنامهتوسط دانش آموز در شکل دادن به 

وجـودي   يهـا  تیـ ظرفتعـالی بخشـیدن بـه     ،هدف اساسی تعلیم و تربیت دیگو یمسومین پیش فرض 

 سـاختن و پـرداختن   مشـارکت در  .سـت ادست یـافتنی   مسألهفعال متربی با موقعیت و  رویاروییاست که با 

فعال با موقعیت محسـوب   رویارویینیز از مصادیق   ،درسی است برنامه ال بودنکه مالزم با سیبرنامه درسی 

دادن دانـش آمـوزان در   ر بر ایـن اسـاس از قـرا    .(همان)شود یمشده و در زمره حقوق تربیتی متربی شناخته 

تحصـیلی تعریـف شـده) و ایجـاد مضـیقه و       يهـا  شـاخه (حتـی   درسی از پیش طراحی شده يها برنامه قالب

 توجیه خواهد بود.دون ب اومحدودیت براي 

آموزش و پرورش مسئولیت تعلـیم و تربیـت رسـمی و    چنین است که  ها فرضچهارمین مورد از پیش 

این جهت گیري از جملـه   این نظام نیست. يها تیمأمورعمومی را بر عهده دارد و آموزش تخصصی جزء 

  ها استوار است:بر این توجیه

  

                                                
و  اند شدهارچوب طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش به انجام رسیده مطرح هها با الهام از مطالعات نظري که در چاین دسته از مفروضه .1

  هاي این مطالعات است. معرف برداشت گزینشی نگارنده از مضامین مندرج در یافته

ه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چرا که در این مقام هم در صددیم تا میان دو این نکته داراي اهمیتی همسان با اهمیت الگویی است ک .2

پیماید تقکر معارض و قطبی آشتی ایجاد کنیم. یکی تفکر قائل به کنترل بیرونی و دیگري تفکر قائل به کنترل درونی که یکی راه افراط را می

 نشان دهد شکل یا وضعیت سومی هم متصور است.  و دیگري راه تفریط. الگویی که عرضه خواهد شد در صدد است تا
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    انقالب در علم و انفجار در حجم دانش بشري که نیازمند اتخاذ تدابیر تازه در آمـوزش و پـرورش

از جمله اختصاص زمان و منابع بیشتر براي افزایش احتمال موفقیت در قرار دادن دانش آموختگان 

آموزش پیش  يها دورهزمان  در چرخه علم و فناوري (مدیریت دانش) است. اختصاص بخشی از

غیـر   از ایـن رو، تخصصی و شغلی معرف تدبیري غیـر عصـري اسـت و     يها آموزشاز دانشگاه به 

 قابل توجیه است.

      پیچیده شدن زندگی و غیر منطقی بودن سرمایه گذاري آموزش و پـرورش در پـرداختن بـه امـور

نیـاز بـه ظـرف     ،ه انجـام برسـاند  دیگر پیش از آن که با کیفیت مطلوب رسالت تربیت شهروند را بـ 

 يهـا  نگـرش وجود دارد تا نسل جدید بتوانند دانش، مهارت و  يتر فراخ يمحتوازمانی و مظروف 

 يها مهارت ،حداقلی براي برخورداري از یک زیست سعادتمندانه را کسب کنند. به عبارت دیگر

ورش هـر کشـوري را در   که نظام آموزش و پـر  اند شدهزندگی در ابعاد مختلف به قدري گسترده 

 ) باید ستود.ها یستگیشا(یا  ها مهارتصورت تدارك فراگیري این 

 بشـود عنـوانی    رسـد  ینمـ ما با چنان ضعفی مواجه هسـتند کـه بـه نظـر      يا حرفهفنی و  يها آموزش

و لـذا تضـییع حـق اساسـی      »یادگیري و رشد يها فرصتمحرومیت دانش آموزان از «از  تر مناسب

 ییکـارا کفایـت و   هـا  آمـوزش ایـن   يها یخروج ،د. بر اساس مطالعات انجام شدهتربیت بر آن نها

 ).1378 نفیسی،؛ 1382و برزگر،  الزم براي جذب به بازار کار را ندارند (نویدي

         بـه دلیـل    يا حرفـه آموزش عالی در کشور ما فراگیر شـده اسـت. دغدغـه هـدایت بـه سـمت فنـی

دیگر معتبر نیست. تالش بـراي همگـانی کـردن     ،ر بودکه زمانی معتب ها دانشگاهمحدودیت ظرفیت 

کم از بیش از یک دهه پیش در دسـتور   آموزش عالی در پاسخ به تقاضاي فزاینده اجتماعی دست

 ).1381و فراستخواه، يمهر محمد(گرفتکار آموزش عالی قرار 

ویـت  درسـی بایـد هـم زمـان رشـد ه      يهـا  برنامـه ظـام آموزشـی و   پنجمین پیش فرض این است کـه ن 

مشترك و هویت اختصاصی دانش آموزان را در کانون توجه قرار دهد. توجه انحصاري به هیچ یک از این 

گرچـه در تربیـت رسـمی و عمـومی بنـا بـه        .متعدد هویتی منبعث از آن  قابل دفاع نیسـت  يها هیالدو بعد و 

رض بر آن است که در تاکید این ف .تعریف تکوین و تعالی هویت مشترك کانون اصلی توجه است(همان)

عالئق و همچنین  ،ازهاینهویت اختصاصی دانش آموزان که بیان دیگري از وجوه اختصاصی  ،یینهاتحلیل 
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درسـی دوره متوسـطه بـه هـر روي      يهـا  برنامـه شـود و   گرفتهنادیده  تواند ینم ،است آنان ویژه ياستعدادها

 و بمانند.فردي دانش آموزان باید پاسخگ يها تفاوتبایستی در برابر 

ـ   ظرف زمانی. شود یمبه ظرف زمانی آموزش مربوط  ها فرضششمین مورد از پیش  سـال   ههشت یـا نُ

که به دلیل توسعه حیـرت انگیـز دانـش و     آموزش و پرورش عمومی در عصر حاضر هايبراي تحقق هدف

به شـکل معقـولی    باید ناگزیر ناکافی است و ،لقب یافته است ییداناحیات ناشی از آن عصر  يها یدگیچیپ

ی کـه  هـای دامنـه شایسـتگی   .دشـو برقـرار   يا اندازهتا تناسب میان مظروف و ظرف تا  دداتوسعه این دوره را 

بسـیار فراتـر از آن اسـت کـه در      ،ف شهروندي در این عصر بر عهده دارنـد یدانش آموزان براي ایفاي وظا

توان بخشـی از منـابع زمـانی در اختیـار مدرسـه و      ی و دبیرستان بیی، راهنمایابتدا يها دورهدرسی  يها برنامه

 .)تابیمحمدي، رمهشغل محور) قرار داد(توجهی در اختیار دانش آموز را به تربیت تخصصی(قابل منابع 

 يها تیظرفنظام آموزشی موظف است زمینه شناخت مستمر دانش آموزان از  دیگو یمهفتمین مورد 

اعم از مثبت یا منفی، یا آنچه  ،از تحمیل هویت تک بعدي به آنان بالقوه و بالفعل خویش را فراهم ساخته و

، ٢(ریسـت  جلـوگیري نمایـد   نام گرفتـه اسـت   ١در متون جامعه شناسی و جامعه شناسی تربیت برچسب زدن

ی تحصیلی دانـش آمـوزان   یجاري در راهنما يها هیرو می دهد کهبه عمل آمده نشان  يها پژوهش). 1977

که دانـش آمـوز بـه     يا حرفه -(همان رشته نظري یا فنیآنان را در یک زمینه خاص يها تیظرفمتوسطه که 

را بـه رسـمیت   محتوم تحصـیلی    يرهایمس دادن دانش آموزان درر ی که قرایهایا رویه )شود یمآن هدایت 

ي و احسـاس توانمنـد   کنـد  یمدیگر را به آنان منتقل  يها تیظرفی و حتی سرکوب یاعتنا، پیام بیشناسد یم

کلی بـا  ویـت محتـوم در نظـام آموزشـی بـه طـور      . برچسب یـا تحمیـل ه  دهد یمرا در آنان به شدت کاهش 

1985(اوکس،  دشو یمه در نظام را موجب موازین عدالت نیز سازگار نبوده و نابرابري ناموج .(    

خصصـی (مهـارتی)، خـواه از نـوع     ت يهـا  آموزشمهارتی مربوط اسـت.  يها آموزشهشتمین مورد به 

در ایـن   با توجه به سطح رشد شناختی و بصیرت اجتماعی محدود دانش آمـوزان  ٤و شغلی يا حرفهیا  ٣فنی

دریافـت کـه بایسـتی     گونـه  نیـ ا تـوان  یمـ انجـام شـده    هايهاز نتایج مطالع سنین نابهنگام یا زودهنگام است.

و این انتخاب با عجـین   ستهبدفعی) از نظام آموزش متوسطه رخت برتخاب رشته به شکل جاري و مرسوم (ان

 ریتأخحد امکان به به خود گرفته و بدین ترتیب تا سر شدن در طول دوره متوسطه تحصیلی شکل تدریجی 

 بیفتد.

                                                
1 . labeling 
2 . Rist 
3 . technical 
4 . vocational/ career 
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فنی  يها آموزشارائه  را در کانون توجه دارد. يا حرفهفنی  يها آموزشهم  نهمین پیش فرض نیز باز

باید در متن محیط کار اتفاق بیفتد تـا بـا    بهترین شکل در در آیندهبه طور قطع در عصر حاضر و  يا حرفهو 

عـالوه   در متن نظام رسمی آموزشـی  ها آموزشتغییر و تحوالت محیط کار ناهماهنگ نباشد. ارائه این نوع 

 يهـا  اسـت یسالزم برخوردار نیست.  ییکارااز  ،کند یمقابل توجهی به این نظام تحمیل  يها نهیهزبراین که 

وضعیت بـه  با توجه به  ،. توضیح بیشتر اینکهاند نمودهان نیز همین جهت کلی را دنبال اصالحی در سطح جه

بـه  آموزش و پرورش نباید  دهد یمبخش اعظم دنیاي کار نشان  ،پیچیده يها يفناورشدت متغیر و متکی بر 

نتیجـه بخـش    تواند ینمبراي تربیت کارگر و تکنیسین سرمایه گذاري کند. این سرمایه گذاري  میمستقطور 

  باشد.

بـه معنـاي آمـوزش و     الزامـاً آمـوزش و پـرورش عمـومی    است کـه   اینو دهمین پیش فرض  آخرین

گروهـی نیسـت. بایـد میـان      خصوصـیات پرورش یکسان و یکنواخت و عدم توجه به اسـتعدادهاي فـردي و   

قائـل   ،. تفسیر نخسـت از برنامه درسی عمومی تمایز قائل شد ٢و تفسیر یکسان گرایانه ١اساس گرایانه تفسیر

در قالـب دروس و   توانـد  یمـ مشترك است کـه   يها یستگیشاو  ها تیصالحیادگیري،  يها حوزهبه وجود 

که آموزش و پـرورش  قابل دفاع و تفسیر دوم  ،یادگیري متنوع و متفاوت عملیاتی شود يها تیفعالهمچنین 

، چـون بـه   دانـد  یمـ یکسـان   يهـا  تیـ الفعیـادگیري و دروس و   يهـا  حوزهعمومی را به معناي یکسان بودن 

آموزش و  ،بنابراین غیر قابل دفاع است. ،پاسخ بدهد تواند ینمنیازهاي متنوع و همچنین آزادي عمل متربی 

           (عمـومی) بـراي همـه ولـی نـه      ارچوب یکسـان هـ داراي چ پـرورش آمـوزش و   تـوان  یمپرورش عمومی را 

بـه   ٣افتـراق  رنامه درسی که وجه غالب آن عمومی شناخته شـده، در ب ،به بیان دیگر شناخت. »تک وضعیتی«

   منعطف منتفی است.ر صلب و غی يرهایمسگرچه تشعب یا تعریف  .معناي خاص در آن منتفی نیست

  

  ضلعی) سهساختار  پیشنهادي  برنامه درسی متوسطه: ساختار مثلثی (

بـراي   یـی گراو تخصـص  یـی راگنگارنده براي حل مواضع بـه ظـاهر معـارض و غیـر قابـل جمـع عـام       

ر نوع  درس و به رسمیت شناختن ه سه ییرا که متضمن شناسا زیردرسی دوره متوسطه، ساختار  يها برنامه

         یک به عنـوان یکـی از ارکـان برنامـه اسـت و در نتیجـه قـادر اسـت تعـارض مـورد بحـث را بـه همزیسـتی              

) نشان داده 1درسی متوسطه در جدول (ر پیشنهادي برنامهساختا .دینما یمپیشنهاد  ،کندمسالمت آمیز تبدیل 

  شده است.

                                                
1 . essentialist 
2 . uniformist 
3 . differentiation 
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 ١تجویزيدروس نوع اول: 

 هویـت مشـترك  «بـراي پـرورش    رسـد  یمـ در برنامه درسی که به نظـر   يریادگیاصلی  يها حوزه« 

  کاربرد دارد. در یکی از ابعاد وجودي دانش آموزان

   شود یمتعریف  »تک وضعیتی«یا  یکسانبه صورت. 

  شود یماجباري نیز گفته  دروساین به.  

   است.ثابت  يها یستگیشایا  ها تیقابلناظر به  

  و... مثال: زبان فارسی، دینی، مطالعات اجتماعی ،کامپیوتر  

   یا آنچه بـه   يا حرفهشغلی و  يها نهیزمو منفک از  حرفه به صورت عام ورود به رايبآماده سازي

اساسی و  يها یستگیشادر قالب ( معرفی شده است 2»دياقتصا -يا حرفه«عنوان تربیت در ساحت 

 .افتد یمشناختی و نگرشی و نه مهارتی) در این بخش اتفاق  هعمدبه طور 
  

  ٣نیمه تجویزيدروس نوع دوم: 

 عـالوه بـه کمـک بـه پـرورش       اصلی یادگیري در برنامه درسی يها حوزهبرخی از  رسد یبه نظر م

آنـان را نیـز در کـانون توجـه قـرار       »هویـت اختصاصـی  «، پرورش دانش آموزان »هویت مشترك«

 .دهد یم

       يهـا  حـوزه ارچوب هـ به این دروس دروس انتخـابی (انتخـاب از میـان چنـد گزینـه ممکـن) در چ 

 .شود یمیادگیري واحد و مشترك نیز اطالق 

  گوناگونی که دانش آمـوزان از   يها تیوضعمتناسب با  ،صورت چند وضعیتی(یعنیارائه درس به

تـا امکـان    شـوند  یمـ تعریف و طراحـی   ها درس، غلی و تحصیلی براي آینده خود متصورند)نظر ش

دروس در یـک زمینـه یـادگیري واحـد کـه آن زمینـه خـود جـزء          انتخاب از میان اشـکال و انـواع  

  وجود داشته باشد. ،اصلی شناخته شده است يها نهیزم

  يا حرفـه  يهـا  تیـ قابلحتـی   و اول ، زبـان خـارجی  ، هنر، تربیت بـدنی تجربی مثال: ریاضی، علوم 

 .اقتصادي فراتر از حداقل الزامی آن

 

                                                
1 .core 

ي دیگر ها ساحت. اند گرفتهرارو پرورش مورد توجه ق آموزشتعلیم و تربیت است که در سند ملی  گانه ششیا ابعاد  ها ساحتدر زمره . 2

  زیبا شناختی –بهداشتی و هنري  -اجتماعی، بدنی -فناوري، سیاسی -اخالقی، علمی - عبارتند از: دینی
3 .core/elective 
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   ١غیر تجویزيدروس نوع سوم: 

  خاص  يها تیموقع ریتأثتحت  کامالًیادگیري در برنامه درسی که  يها تیفعالیا  ها حوزهبرخی از

 کاربرد دارد. »هویت(هاي) اختصاصی«براي پرورش به خصوص زمانی، مکانی و انسانی 

 نامحدود. يها تیوضعامنه تنوع حداکثري یا د 

 ط آرمـانی قـرار نیسـت وابسـته بـه      یچـون در شـرا   شود یمدروس اختیاري نیز گفته  ،به این دروس

واجـد   شـود  یمـ نامیـده  » فوق برنامـه « آنچه به غلط محدود و از پیش تعیین شده باشد. يها انتخاب

 . ردیگ یماین مولفه قرار  زیردر ساختار پیشنهادي که هاي فراوان است کژتابی

    مثال: زبان خارجی دوم که اصل و اساس گنجانده شدن آن در برنامه درسی تابع خواسـت، میـل و

آمـاده سـازي    .کنـد  یمن ینوع یا مصداق آن را نیز دانش آموز تعی ،بالطبعاراده دانش آموز است و 

در ایـن بخـش    )يا حرفـه ی و شـغل  »يا خوشـه « يهـا  مهارت(یا همان اعطاي  براي حرفه به صورت عام

   .اتفاق بیفتد تواند یم

  : ساختار پیشنهادي برنامه درسی متوسطه1جدول                                                 
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هـویتی و   گانـه چهارهـاي   پاسخگویی ارکان برنامه درسـی پیشـنهادي نسـبت بـه ابعـاد دوگانـه و الیـه       

قابل توجه این که تقسیم بنـدي ابعـاد هـویتی بـه مشـترك و       گیري درباره هر یک از ارکان خاستگاه تصمیم

خاص یک تقسیم بندي حقیقی نیسـت، بلکـه اعتبـاري اسـت. ایـن ابعـاد معـرف گسـتره احسـاس و ادراك          

هـویتی نیـز در    يهـا  هیـ ال همانندي با دیگران از یک سو  و عدم همانندي با دیگران از سـوي دیگـر اسـت.   

 باشـد  یمـ برگیرنده طیف سیر از وحدت (مانند دیگران بودن) به کثرت (از دیگران متمایز بودن) و بالعکس 

  که با استفاده از بردارها در سمت راست جدول نشان داده شده است.

ه شـده و  کـردن سـاختار پیشـنهادي گـام برداشـت      تـر  یاتیعملدر جهت هرچه  )2(اکنون با ارائه جدول 

يهـا  دورهاین بـار در  سـاختار(  گانـه  سـه ی زمان تحصیل میان ارکـان  پیشنهاد اولیه نگارنده درباره توزیع کم 

 مختلف تحصیلی) عرضه شده است.
 

 

مختلف تحصیلی يها دورهساختار مثلثی) در گانه (سهدرسی میان ارکان  يها برنامهتوزیع پیشنهادي : 2جدول   
 

         تجویزي رسیارکان (اضالع) برنامه د

 (تک وضعیتی)

نیمه تجویزي 

 (چند وضعیتی)

        غیرتجویزي 

 (بی وضعیتی)

 %70 %20 %10 پیش دبستان

 %20 %10 %70 دبستان

 %30 %30 %40 راهنمایی

 %40 %50 %10 متوسطه

  

ضـیه یـا   این پیشنهاد بیش از آن که جنبه تجربی داشته باشد، جنبه شهودي داشـته و بـه عنـوان یـک فر    

به پشتوانه تجربی مورد  یابی دستی در جهت یاههمطالع دهیحدس آگاهانه باید به آن نگریسته شود. سامان

مختلـف   يهـا  دورهنیاز و تجدید نظر احتمالی در سـهم اختصـاص داده شـده بـه هـر یـک از سـه رکـن در         

  معتبر ضروري است. يها دادهتحصیلی در سایه 

        توجـه خواننـدگان را بـه     تـوان  یمـ  گانـه  سـه تحصـیل میـان ارکـان     تدر توجیه این نحوه توزیـع سـاع  

بـدون در نظـر گـرفتن دوره     هسـتند کـه   ناظر به قواعد یـا رونـدي    هاکتهي مهم زیر جلب نمود. این نهاتهنک

  خاص است، قابل تعریف و توصیف است:  شرایطبا  يا دورهپیش دبستانی که 
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 ؛ یا تجویزي سیر کاهنده سهم رکن تک وضعیتی 

 ؛ سیر فزاینده سهم رکن چند وضعیتی یا نیمه تجویزي 

  ؛ ثابت سهم رکن بی وضعیتی یا غیر تجویزي باًیتقرسیر 

 سیر فزاینده سهم مجموع ارکان نیمه تجویزي و غیر تجویزي.  
           

ي را اگر حاصل جمع سهم پیشنهادي براي دو رکن نیمه تجـویزي و غیـر تجـویز    ،توضیح بیشتر اینکه

 درصـد)  90تـا    30ی بـه متوسـطه (از   یدر نظر بگیریم، شاهد سیر افزایش جدي میزان انعطاف برنامه از ابتدا

عمل و کـنش آگاهانـه متربیـان بـه تناسـب رشـد        يآزادتوجه توسعه یابنده به  يا برجستههستیم که به شکل 

گیري عمومی اسـت را نشـان    آنان در چارچوب برنامه درسی که داراي جهت يها یستگیشاو  ها تیصالح

  .دهد یم

  

  نتیجه گیري

بایـد   ،بندي و در پاسخ به پرسش اصلی این مقاله که در عنوان نیـز انعکـاس یافتـه اسـت    در مقام جمع

ــده    ــم نگارن ــه زع ــه ب ــت ک ــد گف ــی دوره متوســطه بای ــه درس ــادار  در برنام ــه معن ــنهادي و البت ــرد پیش                 رویک

گیري مسیرهاي تحصیلی تخصصی و از پیش شکل در برابرریف و تعبیه نموده و را تع »نرم ییگراتخصص«

شغل محور یا به اصالح  يها آموزشکه مورد نظر و مطالبه هواداران  يا گونهبه  انعطاف ناپذیرو  تعیین شده

                  از مصــادیق  هــا آمــوزشکــه ایــن اســت، مقاومــت کــرد. چرا يا حرفــه –رایـج در آمــوزش و پــرورش فنــی 

نابهنگـام   یـی گراتخصـص  ،اشـاره شـد   تـر  شیپـ کـه  خام یا همچنـان  ییگراتخصص سخت، ییگراتخصص

ارچوب ساختار سه وجهی(ضلعی) پیشـنهادي برنامـه درسـی    هنرم که در چ ییگراصتخص .شود یمشناخته 

کیبـی یـا   معـارض بـوده و بـه شـکل تر     يهـا  دگاهیـ ددبیرستان شکل عملیاتی یافته است، متضمن جمع میان 

گیـري  پیشنهاد جهـت  نیدر اکه مشاهده شد . همچناندینما یمتلفیقی براي این موضوع خطیر تعیین تکلیف 

در جهـت رفـع بخـش قابـل تـوجهی از       امـا غالب با صبغه عمومی بخشیدن به برنامه درسـی متوسـطه اسـت،    

د اشـاره قـرار گرفـت،    مـور  تـر  شیپی که ی) و دیو1996،1983صاحب نظرانی همچون نادینگز( يها ینگران

، کـم رنـگ و از   رویکرد مرسوم  یا به صورت مالیـم  متفاوت با کامالًگرایش تخصصی نیز البته به صورت 

  پیش مقرر (معین) نشده مورد توجه قرار گرفته است.
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نظام  يها استیسبراي هدایت  »تلفیقی«و در نتیجه  »غیر قطبی«، »میانه«نرم  یک تز  ییگراتز تخصص

د مندرج در هر یک از دو دیـدگاه قطبـی بـراي    یر دوره دوم متوسطه است که مدعی است از فواآموزش د

اسـت. بـه شـکل    مبرّ هاآن ضررهايدرسی این دوره برخوردار و از آفات و  يها برنامهحاکم بر  يها استیس

براي شاخه  خصوصبه دانست. این اقتضائات  زیربه شرح  توان یمنرم را  ییگرااقتضائات تخصص ،تر قیدق

وضـعیت را   ،و البته کار دانش) کـه در شـکل کنـونی آن از منظـر ایـن تـز قابـل قبـول نیسـت         ( يا حرفهفنی 

  :سازد یم تر روشن

  شـغلی و   يهـا  آمـوزش بـراي   توانـد  ینمـ بنا به ماهیـت عمـومی خـود      »عمومی«دوره تربیت رسمی و

آمیز خواهد بود. علـت آن اسـت   قضتنا این،جز پیش گرفتن راهبردي قائل باشد.  »اصالت« ،يا حرفه

و درسـت ماننـد تحصـیالت عـالی      گنجنـد  یمـ تخصصـی   يها آموزشدر مجموعه  ها آموزشکه این 

(دانشگاهی) باید در دستور کار آن بخش از نظام آموزشی قـرار گیـرد کـه متـولی تربیـت تخصصـی       

و  کنـد  یمپیدا » یتموضوع«دانش آموزان  يا حرفهق فنی و یعال نرم، ییگراتخصص يفضااست. در 

ق و ئـ متعارفی به این سنخ عالبه شکل معقول و شاید غیر شود یمنظام تربیت رسمی و عمومی موظف 

 .1نیز پاسخ گوید استعدادها

    ساخت و پرداخت ویژه و شخصی مسیر و برنامه تحصیلی توسط دانش آموز با رعایت یـک قاعـده و

اتفـاق   ،دروس مورد تقاضـاي دانـش آمـوز اسـت     اصل که همانا اصل معنادار بودن ترکیب پیشنهادي

داري معنـا  يهـا  بیـ ترک. مشاوران کارآزموده بهترین مرجع براي احراز این معنـاداري هسـتند.   افتد یم

 -عـالوه فنـی  ه عـالوه تـاریخ، علـوم تجربـی بـ     ه عالوه هنر بـ ه ریاضی ب عالوه تجربی،ه مانند ریاضی ب

 يا حرفه -عالوه فنیه عالوه ریاضی، علوم انسانی به رسی بعالوه ادبیات فاه ب يا حرفه -، فنیيا حرفه

معنادار بوده و مجـاز شـمرده شـوند؟     ها بیترکاین  که تصور نمود توان ینم به طور منطقیو .... . آیا 

تمام شقوق ممکن را پیش بینی و از قبل سازماندهی  توان یم به طور منطقیآیا  ،اگر پاسخ مثبت است

 باشد. »ها انتخاب« جزء تواند یمر یک رشته مانند ریاضی هم نمود؟ البته ماندن د

 

                                                
آن  موضوعیت ازي جامعه باشد. ازهاینشامل دبیرستان) نباید پاسخگوي این بخش از آموزش ( از این جهت اصالت ندارد که این سطح از .1

 پاسخگو نباشد. آنهانسبت به  تواند ینمق متربیان است که تعلیم و تربیت حقیقی ئي بخش انکارناپذیري از عالا حرفه -ق فنیئحیث دارد که عال
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 مـورد تاکیـد قـرار     توانـد  یمـ  يا حرفـه مسیر تحصیلی گرایش فنی و   ،در این ساخت و پرداخت ویژه

که نظام تربیتـی داراي صـبغه عمـومی و کـارکرد     شکوفا شوند، اما تا آنجا استعدادهاق و ئگرفته و عال

و مشروع بداند و این خصیصه جوهري نظام را مخدوش و استحاله نکنـد  مجاز  تواند یمغیر تخصصی 

 و البته تدارك آن هم به شکلی اثربخش براي نظام آموزشی مقدور و میسر باشد.

  یینهاکه تربیت ییجارا تا  يا حرفهفنی  يها شیگرااین ساخت و پرداخت ویژه، از نظر سلبی تعقیب 

چـون بـا مبنـاي     ،ردیپـذ  ینمـ ) افتـد  یمـ در کار و دانش اتفاق  ثالبه طور مبگیرد (آنچه ر شغلی را در ب

 تربیت عمومی ناسازگار است.

  براي ورود به شغل یـا حرفـه    »آمادگی مقدماتی«این ساخت و پرداخت ویژه، از نظر ایجابی با کسب

ل ارچوب قابـ هـ را بتوان در این چ يا حرفه -فنی »يا خوشه«یا  »عام يها آموزش«سازگار است. شاید 

 قبول ارزیابی کرد.

 سـو و تـن دادن بـه تعریـف      از یـک  ،مختلـف تحصـیلی   يرهایمس رشته یا براي رعایت روح گریز از

گرایانه از سوي دیگـر،  بنا به مالحظات عمل يا حرفه -فنی يا خوشهعام یا  يها رشتهپیشینی در قالب 

کـه دانـش آمـوزان بتواننـد      يا گونـه نیـز انعطـاف در نظـر گرفـت بـه       هـا  رشتهدر طراحی این  توان یم

را  يا حرفـه  -دیگـر نظـري یـا فنـی     از پیش تعیین شـده  مختلف تحصیلی يرهایمس تعدادي دروس از

انتخاب نمایند و بدین ترتیـب از سـاخت و پرداخـت ویـژه خـود بـاز نماننـد. ایـن کـار بـا پـیش بینـی             

 .شود یمذیر امکان پمحتوم  مسیرهاي مختلف تحصیلیتجویزي در غیراختیاري یا  يها درس

 ارچوب مناسـبی اسـت و دسـت    هـ چ ،براي تحقق این موارد ساختار پیشنهادي سه وجهی برنامه درسی

 90شـاید تـا   ( . بخش عظیمی از برنامه درسی دوره دوم متوسطهگذارد یمبرنامه ریزان را به خوبی باز 

ــد) را  ــدرص ــوان یم ــاري) اخت   ت ــویزي (انتخــابی) و غیرتجویزي(اختی ــه تج ــه دروس نیم ــاص دادب             ص

ماقبـل   يدورهااز برنامه درسی  يا عمدهتجویزي یا الزامی سهم  يها درس(به جدول باال نگاه کنید). 

 .دهند یمرا به خود اختصاص 
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 افتــد ینمــدر دوره دوم متوســطه (دبیرســتان) اتفــاق  ق ویــژه منحصــراًئــتعقیــب عال ،در ایــن ســاختار .

ري تحصیلی دانش آمـوز در  گیکه جهت دهد یمین اجازه را نیمه تجویزي و غیرتجویزي ا يها درس

دوره اول متوسطه) شروع به شکل گیري  خصوصبه ماقبل ( يها دورهاز  شیاستعدادهاق و ئسایه عال

 يا حرفـه ق فنی و ئعال جمله از ق ئنماید و در دوره دوم متوسطه تداوم یابد. این قاعده درباره همه عال

 نـرم را  یـی گراق در سایه تز تخصصیکه دغدغه کم مهري به این عال هم صادق است و براي کسانی

) 1389زاده، ق صـاد تربیتی ( گانه شش يها ساحتباید اطمینان بخش و دلگرم کننده باشد. در  ،دارند

نیمه تجویزي تعریـف کـرد کـه بـه دانـش آمـوزان        يها درس ،فراتر از حد تکلیفی و اجباري توان یم

علـوم   بـه طـور مثـال،   مـورد عالقـه خـود را تعقیـب نمایند(     يا حرفـه فنی  ياه یستگیشا دهد یماجازه 

از ق در ساحت تربیت علمی و فناوري). بخش غیرتجویزي را هم این دسته ئتجربی متناسب با این عال

 سوق دهند. يا حرفهق فنی یمتناسب با عال يها تیفعالبه سمت تعریف  توانند یمدانش آموزان 

  هـم   »و اقتصـادي  يا حرفه«ساحت تربیت تربیت رسمی و عمومی،  گانه شش يها ساحتاز جمله

           يا حرفـه  –ق ویـژه شـغلی و فنـی   یـ به عال ییپاسخگوبراي  يا برجستهالبته وجود دارد که جایگاه 

با رعایت خط قرمز تربیت رسمی و عمومی) دارد. در این ساحت کـه در حـال حاضـر در نظـام     (

 يا حرفـه  -فنـی  يهـا  آمـوزش اید بسیار خوشایند طرفداران سـنتی  آموزشی مورد غفلت است و ب

نیمـه  هـاي  درسدر قالـب    توان یمحداقلی را تجویز نمود  و هم  يها یستگیشا توان یمباشد هم 

 و اقتصادي مختلف را داد. يا حرفه يها یستگیشاتجویزي به دانش آموزان حق انتخاب از میان 
  

طـوالنی در برخـی کشـورهاي     که سـابقه  1»جامع يها رستانیدب«وح این پیشنهاد با ر ،سخن آخر اینکه

 هماهنگ اسـت.  ،در ایران دارد و محدود اجراي آزمایشیاروپائی مانند انگلستان و آلمان فدرال و همچنین 

مـیالدي)   60و  50گذشته ( يها دههآنچه به نام دبیرستان جامع  به ویژه در انگلستان از  است کهشایان ذکر 

به نوعی گونـه شناسـی از ایـن مـدارس منجـر       آنهاداراي معانی گوناگونی بوده که مرور  ،ه استمطرح شد

  :شود یم

گونـاگون، بایـد    يهـا  يریگجهت  بادرسی  يها برنامهداراي  يها رستانیدباین معنا که با حذف انواع  .1

ده دبیرسـتان  یعنـی ایـ   دبیرستان جامع نیـز بـود.   یکزیر سقف  ،در جستجوي ارائه برنامه درسی واحد

یکسـان سـازي   تحقـق نیافتـه و بایـد بـه      ،شـده از یکـدیگر   جامع فقط با حذف فیزیکی فضاهاي جـدا 

                                                
1. comprehensive high school 
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                آدلــري کــه خواهانــه عــدالتدر ایــن معنــا از دبیرســتان جــامع همــان نــداي  نیــز پرداخــت.  هــا برنامــه

 .)1995، ١(گودسون شنید توان یمرا  شود یماز آن متولد  یکسان گرایی

 
         ویـژه   ياسـتعدادها ق و یـ درسـی هسـتند کـه بـه عال     يهـا  برنامـه جامع مهـد   يها رستانیدباین معنا که   .2

و شـغلی را هـم معتبـر     يا حرفـه تخصصی بـه ویـژه    يها شیگراان احترام گذاشته و اتخاذ زدانش آمو

هاي گوناگون درگیر هستند که از اجزاء و مولفه 2»یادگیري يها سازمان«این مدارس ناگزیر  .داند یم

 ).2006و همکاران،  ٤به نقل از هیولت ٣(پرینگ اند شدهغیر رسمی تشکیل و رسمی  يها آموزشدر 
  

درسـی   يهـا  برنامـه  .درسی جـامع را بـه اجـرا گذارنـد     يها برنامهجامع باید  يها رستانیدباین معنا که  .3

               بـودن هسـتند کـه بـراي همـه      درسـی جامعیـت خـود را مرهـون تعـادل و همـه جانبـه         يها برنامهجامع 

و در نتیجـه ایـن    . ویژگی بارز این برنامهدهند یمی را هدف قرار یتوانا ،دانش آموزان در کلیه سطوح

تـک تـک    ياستعدادهاو  ازهاینو منطبق بر  5»شخصی يها يریادگی«نوع مدارس، فراهم کردن زمینه 

 ).2006 ،همکاران(هیولت به نقل از هیولت و  دانش آموزان است
  

مفهوم دبیرستان جامع مدلول روشن و واحدي نداشته و براي اتکاء به  ،شود یمگونه که مالحظه همان

ارچوب تز هاز دبیرستان جامع در چ، انتخابی سنجیده انجام داد. فهم نگارنده ،نی مختلفاباید از میان معن آ

. در ایـن  دانـد  یمـ ا محملـی بـراي اجـراي ایـن تـز      نرم و با اتکاء بـه ایـن معیـار بـوده و آن ر     ییگراتخصص

فـردي و   يهـا  تفـاوت (نه تشعب و تصلب) را  پذیرفته و اهتمـام نسـبت بـه     يا برنامهالبته افتراق  ،ارچوبهچ

شـت سـوم سـازگار    شمارد. این برداشـت بـا بردا  پرورش هویت اختصاصی را از اصول غیر قابل مصالحه می

  به قرار زیر دانست: توان یمرا  ها رستانیدبترتب بر راه اندازي این اصلی مهاي فهداست و بر اساس آن 

  زیر یک سقف ها رشتهفراهم ساختن امکان ادامه تحصیل در تمام  •

  بـه تـدریج  و را تشـویق نمـوده   انتخـاب رشـته زودهنگـام    سـازمان و سـاختاري کـه    جلوگیري از  •

  واگذار کردن این امر خطیر

                                                
1 . Goodson 
2.   learning organizations 
3 . Pring 
4 . Hewlett 
5.   personalized learning 
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مفهـوم دوم مطمـح نظـر اسـت      رسد یمجامع در ایران، به نظر  يها رستانیدبدر اجراي آزمایشی طرح 

           . بـه ایـن نقـل قـول از یکـی از پیشکسـوتان      باشـد  یمـ سخت یا خام  ییگرابا رویکرد تخصص هماهنگکه 

 :دیینمازمینه توجه  نیدر ابرنامه ریزي درسی کشور 

ی وارد ایـن مـدارس شـوند تـا زیـر      یدوره راهنما للتحصیفرض بر این بود که دانش آموزان فارغ ا«

را داشـته باشـند و دچـار     يا حرفـه درسی نظري و فنـی   يواحدهاسقف واحد فرصت انتخاب انواع 

این طرح بـه سـرعت ناکـام شـد. زیـرا نـه کارشناسـان و         ،انتخاب زودرس رشته تحصیلی نشوند. اما

س مجهـز بـا فضـاي وسـیع و     ، نه مدارمناسب در اختیار بود مؤلفانمتخصصان برنامه ریزي درسی و 

ایـن طـرح ابتـدا در سـطح      ،هـا  تیمحـدود متنوع و کافی. بـه دلیـل ایـن     يها شگاهیآزماو  ها کارگاه

محدود تاسیس یک مدرسه جامع در مرکز هر استان  به طور مسخ شده و ناقص اجرا شـد و سـپس   

  )92 :1386خلخالی، » (منتفی گردید.

جامع مالزمـت   يها رستانیدبنرم که با معناي سوم  ییگراصصگفت رویکرد تخ توان یمبنابراین       

که باید مـورد تاکیـد    کند یمجامع  دخل و تصرف خاصی را پیشنهاد  يها رستانیدب» جامع«در مفهوم  ،دارد

دارد کـه همـواره بـر     يا دوگانـه  يکارکردهـا قرار گیرد. این دخل و تصرف کلیدي ریشه در بـازنگري در  

ی از زیر این یراهی براي رها ،از نوع دوم جامع يها رستانیدبه متوسطه سایه افکنده و درسی دور يها برنامه

نـرم و   یـی گراپیشنهادي (تخصصارچوب هچکه در حالی. در ه استوفادار ماند آنهابه و  سایه سنگین نیافته

نـاظر بـه    يهـا  آمـوزش به معناي  و کارکرد تخصصی دیآ یمبه وجود چرخشی از نظر کارکرد  مفهوم سوم)

شـاید مفهـوم    ،. از این منظـر شود یمدرسی حذف  يها برنامهاز  و کاردانش) يا حرفهفنی هاي شغلی (هدف

 ندیشــهی و احتمــال موفقیــت ایبــه ایــن ترتیــب درجــه واقــع نمــا  جــامع را بتــوان تحدیــد شــده تلقــی کــرد. 

بـه مراتـب    ،ده ندارنـد تخصصـی را بـر عهـ    يهـا  آمـوزش که مسئولیت ارائـه   يا گونهبه جامع  يها رستانیدب

    به موفقیت آن بیشتر امیدوار بود. توان یمیافته و افزایش 
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