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ايران
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چكيده
پژوهش حاضر با هدف شناسايي مراحل و روند تدوين برنامه درسي ملي جمهوري
اسالمي براساس دانش نظري موجود در حوزه طراحي و تدوين برنامه درسي و بررسي
نحوه انجام آسيب شناسي و نيازسنجيهاي الزم در تدوين برنامه درسي ملي ،انجام گرفته
است .پژوهش از نوع كاوشگري فلسفي انتقادي در قالب پژوهشي كيفي در حوزه برنامه
درسي بوده است و با بررسي ميداني و مصاحبه با دست اندركاران تدوين و توليد برنامه
مورد مراحل و روند تدوين برنامه درسي ملي شكل داده شده است .مجموعۀ
دستاندركاران اصلي تدوين برنامه درسي ملي ،شامل اعضاي اصلي كميته تدوين و توليد،
تيم مجري و كميتههاي تخصصي و مجريان طرحهاي پژوهشي در قالب نمونهگيري
هدفمند براي مصاحبه درنظر گرفته شدند كه در نهايت با  9نفر از آنها مصاحبه به عمل
آمد .نتايج به دست آمده از برخي ناهمخوانيها و ناهماهنگيها در روند تدوين و توليد
سند برنامه درسي ملي و كاستيهايي از نظر انجام نيازسنجيها و آسيبشناسيها و به
كارگيري الگويي شناخته شده بنابر اصول تخصصي در حوزه برنامهريزي درسي حكايت
ميكند .در تدوين سند برنامه درسي ملي ،چندان مشاركت و گفتمان مليِ حرفهاي در
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درسي ملي جمهوري اسالمي در كميته تدوين و ديگر كميتههاي تخصصي ،كاوشگري در

جامعه تخصصي براي دستيابي به توافقي دربارۀ اهداف و برداشتهاي برنامه درسي ملي يا
تواناييهاي اساسي يادگيري وجود نداشته است .همچنين نبود زبان فني و عملي مشترك و

كليد واژگان :برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ،مراحل و روند تدوين سند برنامه درسي ملي،
آسيبشناسي ،نيازسنجي ،كميته تدوين ،مصاحبه با دست اندركاران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ دريافت99/01/62 :

تاريخ پذيرش95/5/02 :

* دانشيار ،عضو هيات علمي سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي ،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش nadersalsabili@gmail.com
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مقدمه
برنامه درسي ملي ،نمايانگر آرزوها و آمال تربيتي در سطح ملي است و طراحي و تدوين برنامه
درسي ملي نوعي سياست گذاري عمومي و كلي در حوزه برنامه درسي است(آقازاده و سنه.)0996،
تدوين چارچوب برنامه درسي ملي ،به منزلۀ سندي اساسي و با ابهت براي نظام آموزشي در مورد
آنچه آموخته ميشود و چگونگي آموختن آن ،روشهاي ارزشيابي و پيامدهاي مورد انتظار ،نوعي
هدايت ملي است (المبي .)61100،از نظر اوليوا ،)6115( 6مفهوم برنامه درسي ملي را تا حدود
زيادي در استاندارد كردن و استانداردسازي برنامه درسي و آموزشها ميتوان درك كرد .در اين
برداشت از برنامه درسي ملي ،ايجاد هماهنگي و عدالت آموزشي در كشور مطرح ميشود و برنامه
درسي ملي به سمت يكنواخت و يكدست شدن استانداردها در سراسر كشور و كل نظام آموزشي
سياسي است و طيفي از برداشتها از برنامه درسي ملي وجود دارد كه براساس مالك تجويزي و
تحميلي بودن برنامه ،محدود شدن قدرت انتخاب ،آزادي و آگاهي عناصر اصلي فرآيند آموزش،
قابل تفكيك است.
پس از حداقل دو بار حركتهاي اصالحي نظام آموزش و پرورش در دهههاي شصت و هفتاد كه
منجر به تغييراتي قابل توجه در محتواي كتابها و برنامههاي درسي شده بود و حتي دو دهه قبل بر
اثر يك مساعي در آموزش و پرورش جمهوري اسالمي با همكاري حوزه و دانشگاه ،كليات نظام
آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران در سال  0921منتشر شده بود ،در سالهاي آغازين دهه
هشتاد شمسي اصالح نظام آموزش و پرورش ايران مجدداً آغاز شد .پس از مدتي در اواخر دوران
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گام برميدارد .اصوالً برنامه درسي ملي با هدف و جايگاهي خاص تنظيم ميشود و داراي ماهيتي

دولت اصالحات ،تدوين سند ملي آموزش و پرورش در دستور كار قرار گرفت .سپس ،كار
مطالعاتي تدوين سند ملي آموزش و پرورش از سال 0939تا  0931اجرايي شد كه به توليد منابعي
شوراي عالي آموزش و پرورش و شوراي انقالب فرهنگي نرسيد .همراه با تغيير وزير آموزش و
پرورش و تغييراتي كه در وزارتخانه رخ داد كوششي ديگر و با جهت گيري سياسي اصول گرايانۀ
مذهبي و با تكيه بر فلسفه تعليم و تربيت اسالمي براي تدوين سند تحول بنيادين نظام تعليم و
تربيت رسمي و عمومي كشور آغاز شد كه در آذرماه  0933سند تحول بنيادين به تصويب شوراي

1. Lumby
2. Oliva
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عالي شوراي عالي آموزش و پرورش و در آذرماه  0991به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي
رسيد.
كار تدوين و توليد سند برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران در اسفندماه  ،0939در
كوششي موازي با تدوين سند تحول بنيادين نظام تعليم و تربيت كه از همان سالها زمينه تدوينش
فراهم شده بود ،با تشكيل دبيرخانه آغاز شد .با تصويب تشكيل كميسيون راهبري توليد و تدوين
برنامه درسي ملي در هفتصد و چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش در
 0932/6/9و ابالغ آن با تأييد رئيس جمهوري به عنوان رئيس شوراي عالي آموزش و پرورش در
اواخر خرداد  ،0932توليد برنامه درسي ملي وارد فازي جديد از تدوين و تشكيل كميتههاي
هفتگانه تخصصي شد و نخستين نگاشت برنامه درسي ملي در بهمن ماه  0931تدوين و براي
نگاشت سند در  65اسفند  0931و چهارمين نگاشت سند برنامه درسي ملي در بهمن ماه  0939و
پنجمين نگاشت برنامه درسي ملي كه نتيجه آخرين اصالحات كارگروه تلفيق بر اساس نتايج
اعتبارسنجي ،اسناد مصوب باالدستي تا دي ماه سال  0991است ،در بهمن ماه 0991براي عرضه به
شوراي عالي آموزش و پرورش و ساير مراجع ذيصالح آماده شد و سير بررسي و سپس تصويب
را در شوراي مذكور در پانزده جلسه طي كرد .سرانجام مجموعه اي خالصه شده از نگاشت پنجم
برنامه درسي ملي به عنوان مصوبه برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران درپايان اسفند ماه
 0990پس از تاييد و تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش جمعاً در  23صفحه منتشر شد.
نگاشت پنجم برنامه درسي ملي(بهمن ماه  )0991كه مبناي مصوبه اسفند ماه  0990در مورد
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اعتباربخشي در اختيار مقامات استاني و كارشناسان حوزههاي ستادي و استانها قرار داده شد .دومين

سند برنامه درسي ملي است در  099صفحه در قالب هشت بخش همراه با ضمائم آن (در 99
صفحه) تنظيم شده كه بدين قراراست :بخش اول :مباني و اصول برنامه درسي ملي شامل 3
عام حاكم بر برنامههاي درسي و تربيتي؛ بخش دوم :رويكرد برنامه درسي ملي ،الگوي هدفگذاري
و اهداف برنامه درسي و تربيتي در هفت زيربخش؛ بخش سوم :ساختار ،زمان و محتوا در هفت
زيربخش؛ بخش چهارم :راهبردهاي ياددهي -يادگيري در هشت زيربخش؛ بخش پنجم :ارزشيابي
پيشرفت تحصيلي در چهار زيربخش؛ بخش ششم :فرآيند توليد برنامهها و مواد و رسانههاي درسي
و تربيتي در سه زير بخش؛ بخش هفتم :شيوه اجراي برنامه درسي ملي در سه زير بخش و بخش
هشتم :ارزشيابي برنامه درسي ملي و فرآيند اصالح آن در سه زير بخش است .مصوبه برنامه درسي
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ملي جمهوري اسالمي(اسفند  )0990نيز در  56صفحه و همراه يك پيوست  02صفحه اي در مورد
مباني برنامه درسي ملي ،خالصه اي از نگاشت پنجم است كه شامل بخشهاي زير است .0 :مباني
فلسفي و علمي برنامه درسي ملي .6 ،چشم انداز .9 ،اصول ناظر بر برنامههاي درسي و تربيتي.9 ،
رويكرد و جهتگيري .5 ،الگوي هدفگذاري .2 ،هدف كلي برنامههاي درسي و تربيتي.1 ،
شايستگيهاي پايه .3 ،حوزههاي تربيت و يادگيري .9 ،اصول حاكم بر انتخاب راهبردهاي ياددهي-
يادگيري .01 ،اصول حاكم بر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي .00 ،فرآيند توليد و اجراي
برنامههاي درسي و تربيتي .06،سياستهاي توليد مواد و رسانههاي يادگيري .09 ،ساختار و زمان
آموزش .09 ،سياستها و الزامات اجرايي .05 ،ارزشيابي برنامه درسي ملي و پيوست مباني برنامه
درسي ملي.
راهحلي براي تجديدنظر اساسي و تحول بنيادين در نظام آموزشي و برنامههاي درسي موجود مطرح
شده است .از نظر شوراي عالي آموزش و پرورش ،تدوين برنامههاي آموزشي ،تاليف كتابهاي
درسي ،تعيين زمان و ساعت آموزش ،روشهاي تدريس ،بهرهگيري از روشهاي گوناگون يادگيري و
فناوري آموزشي ،پيش و پس از پيروزي انقالب اسالمي از يك برنامه جامع و همه جانبه نگر مبتني
بر فرهنگ اسالمي -ايراني و فلسفه تربيتي اسالمي تبعيت نميكرده است (برنامه درسي ملي:0990 ،
 .)9بنابراين تدوين چنين برنامه اي ضروري شناخته شده است .از نظر اين شورا و دست اندركاران
تحول نظام آموزشي ،برنامههاي درسي موجود باوجود تغييرات و دستكاريهاي محتوايي بسيار در
سه دهه گذشته پس از انقالب اسالمي ،فاقد كارآمدي و تأثيرگذاري مطلوب محتواي آموزشي
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از نيمۀ دهۀ هشتاد شمسي موضوع طراحي و تدوين و اجراي برنامه درسي ملي به مثابۀ

تشخيص داده شده است و پاسخگوي نيازهاي دانشآموزان و برآورنده انتظارات جامعه و
خانوادهها نيست (ويژهنامه برنامه درسي ملي .)0931 ،بنابراين تدوين و به اجرا گذاشتن برنامه
تشكيالت همراه آن بوده است .در سند برنامه درسي ملي(اسفند  )0990برنامه درسي ملي به منزله
نقشه جامع يادگيري ،زمينه ايجاد تحول همه جانبه ،گسترده و ژرف در مفاهيم و محتواي آموزشي
را فراهم مي آورد .اما آيا به واقع برنامه درسي ملي تدوين شده تحول آفرين است و فرصتهاي
تربيتي متنوع و جامعي را فراهم مي آورد؟ با توجه به تحوالت اجتماعي ايران و ضرورت توجه به
نيازهاي انساني ،فرهنگي و اجتماعي دانشآموزان ،روند تدوين اين سند ،از نظر توجه به
آسيبشناسي دقيق و غيرسوگيرانۀ وضع موجود و انجام نيازسنجيهاي الزم در طراحي و تدوين
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اين سند مهم ،چگونه بوده است؟ تحول بنيادين كه بيش از همه تحول ديدگاهي در زمينه فرآيند
آموزش ،تحول در روش تربيت و تحول در نگاه به يادگيرنده در برنامه درسي و آموزش است ،با
توجه به بنيان نظري و تجربي اين حوزهها و دانش آموزش و پرورش در نگاهي ملي و فراملي ،آيا
در تدوين سند برنامه درسي ملي به گونه اي اصولي مورد توجه قرار گرفته است؟ در سند برنامه
درسي ملي ،رويكرد و جهت گيري كلي برنامه درسي ملي «فطرت گرايي توحيدي» ذكر شده است
( 0939:90 ،0990:00و  .)0991:96همانطور كه در اين اسناد آمده(نگاشت پنجم،)0991:99 ،
حاكميت اين رويكرد در برنامه درسي ملي به معناي زمينهسازي الزم و مناسب جهت شكوفايي
فطرت الهي انسان به منظور دستيابي به مراتبي از نفس مطمئنه از طريق درك و استفاده مطلوب از
موقعيت در راستاي تحقق حيات طيبه است .آيا تصور دقيق و شفاف و مفهومي شده اي از اين
دست اندركاران تدوين برنامه درسي ملي كاربرد اين رويكرد در سند برنامه درسي ملي تدوين شده
از پختگي الزم برخوردار بوده و در راهكارها و بيانيههاي سند ،عناصر برنامه درسي ملي و از جمله
حوزه ها و فعاليتهاي يادگيري ،تعيين فضاي آموزش و فرآيند ياددهي-يادگيري و ارزشيابيها تاثير
داشته است؟ آيا اين رويكرد در ايجاد ظرفيت پذيرش براي هضم تحوالت اجتماعي ،سياسي و
فرهنگي ،رويكردهاي سازندهگرايانه و فعال كننده دانش آموز در يادگيريها ،كه در بخشهايي از سند
به آنها اشاره اي گذرا شده است ،كمك ميكند؟
در تعريفي كه در نگاشت پنجم برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي( )0991مطرح شده ،برنامه
درسي ملي سندي است كه نقشه كالن برنامه درسي و چارچوب نظام برنامهريزي درسي كشور را
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رويكرد در ميان اعضاي كميتههاي تدوين سند برنامه درسي ملي حاكم بوده است؟ آيا از نظر

براي تحقق بخشيدن به اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوري اسالمي ايران تعيين و تبيين
مينمايد .بنابراين در مورد تدوين سند برنامه درسي ملي و با توجه به ماهيت سياسي برنامه درسي
پرورش و همزمان با آن الزام در تدوين مجموعه اي به نام سند برنامه درسي ملي ،بررسي دقيقي از
روند تدوين محتواي سند برنامه درسي ملي توليد شده و تأملي در بنيان تجربي توليد چنين سندي
و اينكه آيا از الگوي خاصي در تدوين آن بهره برده شده است ،ضروري نشان ميداد .همچنين با
توجه به تحوالت اجتماعي ايران و ضرورت توجه به نيازهاي انساني ،فرهنگي و اجتماعي
دانش آموز ،نيازهاي محيط آموزشي و مدرسه و والدين و همينطور لزوم توجه تدوين كنندگان
چنين اسنادي به آسيب شناسيهاي عميق و غيرسوگيرانۀ وضع موجود و انجام نيازسنجيهاي الزم
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در جامعه مرتبط با آن ،و بهرهگيري از نتايج در طراحي و تدوين اين سند مهم ،مواردي بوده اند كه
ابهام داشته اند ،از اين رو در اين مطالعه ،سؤال اصلي اين بوده كه «مراحل و روند تدوين برنامه
درسي ملي جمهوري اسالمي با توجه به دانش نظري موجود در حوزه طراحي و تدوين برنامه
درسي ،آسيب شناسي وضع موجود و انجام نيازسنجيهاي الزم ،چگونه صورت گرفته است؟»
روش
اين پژوهش از نوع كاوشگري فلسفي انتقادي در قالب پژوهشي كيفي در حوزه برنامه درسي
بوده است (شورت ،ترجمه مهرمحمدي و ديگران )0931 ،كه تلفيقي از بررسي ميداني و مصاحبه با
دست اندركاران توليد سند برنامه درسي ملي زمينه ساز كاوشگريهاي صورت گرفته است .در
كاوشگري فلسفي انتقادي ،نوعي جستجوي منطقي ،بررسي شيوههاي استدالل ،ارزشهاي راهنما و
پرورش و فلسفه برنامه درسي ،كه هردو وجوه خاص فلسفه اند ،انجام مي پذيرد(همان .)0931 ،در
كاوشگري فلسفي انتقادي يا نقد تربيتي وظيفه اول پژوهشگر تشريح مفروضات روش شناختي و
هستي شناختي و وظيفه دوم او نقادي مقايسه اي است .در پژوهش فلسفي انتقادي به كشف
تضادها و تناقضهاي موقعيت ،علتها يا عوامل پنهان ،و نقد ايدئولوژي توجه مي شود (باقري و
ديگران .)0939 ،كاوشگري در مورد مراحل و روند تدوين برنامه درسي ملي از طريق بررسي
ميداني و مصاحبه(گال و ديگران )0932 ،با دست اندركاران تدوين و توليد برنامه درسي ملي
جمهوري اسالمي در كميته تدوين و ديگر كميتههاي تخصصي ،انجام گرفته است.
جامعه تحقيق مجموعۀ دست اندركاران اصلي تدوين برنامه درسي ملي شامل اعضاي اصلي
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هنجارهايي كه بر انديشه ها و اعمال حاكم هستند و تفحص و وارسي از طريق فلسفه آموزش و

كميته تدوين و توليد ،تيم مجري و كميتههاي تخصصي و مجريان طرحهاي پژوهشي بوده كه
02نفر بوده اند .0نمونه گيري هدفمند بوده و كوشش شده است تا با حداقل  6نفر از صاحب نظران
با  9نفر از آنها مصاحبه شده است.

 .0از ميان اين جمع و از بين  05مورد درخواست مصاحبه با مسئوالن كميتهها و مشاوران اصلي ،با  9نفر از اعضاي اصلي كه نامشان محفوظ است و
از افراد تاثير گذار بوده اند مصاحبه شده است .شش نفر نيز كه اسامي آنها محفوظ است از پاسخگويي و مصاحبه به دليل اينكه مشاركت چنداني
نداشته اند ،يا اطالع كافي از روند كار تدوين برنامه درسي ملي نداشته اند ،از مصاحبه كنار كشيدند .در دو مورد نيز باوجود پيگيريهاي به عمل آمده
پاسخي به درخواست مصاحبه داده نشد.
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دادههاي كيفي حاصل از مصاحبه با دست اندركاران اصلي توليد برنامه درسي ملي تدوين شدۀ
جمهوري اسالمي درمورد مراحل و روند تدوين برنامه ،گستره مطالعاتي و آسيب شناسيها ،با
استفاده از برگه مصاحبه نيمه ساختاريافته كه داراي  1سؤال اصلي بوده و در  9سوال نيز حاوي
چند پرسش فرعي بوده است گرد آوري شده است .حوزه پرسشگري و سؤاالت مطرح شده در
برگه مصاحبه با گستره مطالعاتي و روند طراحي و تدوين سند برنامه درسي ملي در كميته تدوين و
ديگر كميتههاي تخصصي ،توجه به نيازسنجي ،انجام آسيبشناسي ،نوع برداشت و توجه به رويكرد
فطرت گرايي توحيدي و احتماالً نقايص و موانعي كه كميته تدوين و ديگر كميتهها در فرآيند توليد
سند با آن مواجه بوده اند مرتبط بوده است .همچنين اظهار نظر نهايي در مورد اينكه چه فعاليتهاي
ديگري ميبايد انجام ميشد ،در مصاحبهها مورد توجه بوده است .تجزيه و تحليل دادههاي
مقولهبندي و خالصهسازي و كاهش دادهها و جداسازي بدون كدگذاري صورت گرفت؛ زيرا
دربارۀ دادهها ديده شد كوششي براي فكر كردن و تامل دربارۀ نظرات و مطالب ارائه شده باتوجه به
ارزشهاي راهنما و هنجارهايي كه بر انديشه ها حاكم هستند ،عوامل پنهان ،و نقد ايدئولوژي نياز
است صورت گيرد و يادداشتهاي جديدي تهيه گردد .سپس جستجو و بازآرايي دادهها و مقايسه
مداوم و در نهايت تفسير و نتيجهگيري در هر زمينه و سؤال اصلي باتوجه به مجموعه اظهارات
خالصهسازيها و تحليل و تفسيرهاي انجام شده ،صورت گرفته است.
روایي و پایایي ابزار مصاحبه :برگه مصاحبه نيمه ساختاريافته درمورد مراحل و روند تدوين
برنامه درسي ملي و  1سوال اصلي درنظر گرفته شده آن ،كامالً بر اساس بنيان نظري پژوهش و
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گردآوري شده پس از استخراج و پيادهسازي مصاحبههاي انجام شده و نسخه برداري كالمي،

پيشينه برنامه درسي ملي و هدف درنظر گرفته شدۀ پژوهش تدوين شده است و كامالً از روايي
دروني و اعتمادپذيري برخوردار است .باتوجه به كيفي بودن بررسي و كاوشگري انجام شده در
و اعتمادپذيري 6برخوردارند زيرا :الف) دادهها از غناي الزم برخوردارند(گردآوري دادهها از طريق
مصاحبه با اعضاي اصلي و تاثيرگذار در كميته تدوين و توليد سند و ديگر كميتههاي تخصصي
مرتبط) ،ب)دادهها از انسجام برخوردارند(جمع آوري دادهها از طريق سؤاالت به دقت طراحي شده
براي مصاحبه در بررسي ميداني و بررسيهاي تكميلي محتوايي در سند و نگاشتهاي مختلف) و ج)

1. Credibility
2. Trustworthiness
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توانايي و تسلط پژوهشگر در تحليل برنامه درسي ملي باتوجه به مطالعات و تأملهاي قبلي در برنامه
درسي ملي جمهوري اسالمي و مقاله توليد شده پژوهشگر (سلسبيلي 0999 ،در حوزه برداشتهايي
از برنامه درسي ملي و تامل در سند توليد شده) وجود داشته است .همانطور كه ابوالمعالي(،0990
به نقل از گَوين )6113 ،مطرح ميكند اينها سه ويژگي اساسي روايي دروني در پژوهشي كيفي
هستند .در مورد پايايي نيز در پژوهش كيفي همانطور كه در ابوالمعالي( )0990ذكر شده معيارهاي
وابستگي و اتكاپذيري 0مطرح هستند كه به داليل زير يافتههاي مطالعه قابل اتكا هستند و از دقت و
ثبات و هماهنگي برخوردارند .0:مدارك كافي دربارۀ پديده مورد مطالعه دراختيار بوده است و با
نقل قولهايي كه در متن آورده شده گفتههاي مصاحبه شوندگان رويدادها را به دقت توصيف كرده
و زمينه و شرايط را مشخص كرده است؛  .6از تجربيات گذشته محقق استفاده شده است .9،از
سنجش در تدوين آن ،بهره برده شده است.
يافتهها
نتايج حاصل از مصاحبههاي انجام شده با دست اندركاران اصلي توليد برنامه درسي ملي تدوين
شدۀ جمهوري اسالمي و دادههاي كيفي گردآوري شده با استفاده از برگه مصاحبه نيمه
ساختاريافته ،درمورد مراحل و روند تدوين برنامه درسي ملي ،گستره مطالعاتي و ديگر مواردي كه
در مصاحبهها در مورد برنامه درسي ملي مورد توجه قرار گرفته است ،پس از پياده سازي ،مرور و
دسته بندي مقولهها و سپس تحليل و جمع بندي ،بدين شرح است:
 از نظر گستره مطالعاتي كميته تدوین و توليد و نوع منابع مطالعاتي كه مورد توجه قرار گرفته
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اجراي محدود و دو بار اصالح برگه مصاحبه قبل از اجراي گسترده ،و مشورت يك متخصص

است:
به طور خالصه مصاحبههاي انجام شده نشان ميدهند كه در مجموع گستره مطالعاتي كميته
و پژوهشها به شرحي كه در نگاشت چهارم برنامه درسي ملي آمده ديده شده است ولي مورد
استفاده كامل قرار نگرفته است .شش مطالعه و پژوهش پيش نياز سفارش شده دبيرخانه طرح برنامه
درسي ملي شامل  .0بررسي اسناد و مصوبات قانوني و ديدگاههاي مقامات عالي جمهوري اسالمي
(رضا ساكي) .6 ،بررسي و تعيين سطوح و مقاطع كليدي يادگيري (محسن آيتي) .9 ،فراتحليل
تمركز و عدم تمركز در آموزش و پرورش (كورش فتحي واجارگاه) .9 ،مطالعات نظري ،تطبيقي در
1. Dependability
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نظامهاي برنامهريزي در زمينه برنامه درسي ملي (حسين قاسم پور مقدم) .5 ،تحقيقات انجام شده
در زمينۀ مسائل آموزش و پرورش ايران ناظر برحوزه برنامه درسي (يحيي قائدي) و  .2مباني
جامعه شناختي برنامه درسي (كورش فتحي واجارگاه) بيشتر مورد توجه بوده است .كميتههاي
تخصصي گاهي از نتايج مطالعات و پژوهشهايي بهره گرفته اند كه حسب نياز خود تعريف كرده
بودند .تاحدودي مطالعات انجام شده در مورد سند تحول بنيادين كه همزمان با برنامه درسي ملي
پيش ميرفت دستمايه كار قرار گرفته ولي همزماني اين دو مطالعه مانع توجه كامل شده است.
منابع باالدستي و به ويژه منابع ديني اسالمي ،با تاكيد بر مباني اعتقادي شيعي در كميته تدوين و به
ويژه كميته كليات برنامه درسي ملي بيشتر مورد توجه بوده است و ازنظر مسئول كميته تدوين
دنبال گزارههاي معرفت شناسي اسالمي و داللتهاي آن براي تعليم و تربيت بوده اند .در بهرهگيري
ملي اين شاخصهاي مذهبي مورد تاكيد بوده است .در مراجعه به منابع و گستره مطالعاتي دو
ديدگاه يعني تاكيد بيشتر بر پايبندي مذهبي در مقابل توجه به ديدگاههاي نوين تعليم و تربيت ،در
كميته تدوين سند و زير مجموعه آن به طور ضمني حاكم بوده است ،به طوري كه اين رويارويي
در بخشهايي از سند مانند اصول و حوزههاي تربيت و يادگيري نيز به چشم ميخورد.
 از نظر انجام اقدامات نوآورانه در زمينه كارهای مطالعاتي و مشكالت و موانع برسر راه:
به طور خالصه مصاحبههاي انجام شده نشان ميدهند كه از مهمترين دغدغههايي كه جزء
اقدامات نوآورانه محسوب ميشده است ،به ويژه در كميته راهبري و تدوين و كميته كليات برنامه،
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از منابع مطالعاتي و ارزيابي و بهرهگيري از كار كميتههاي گوناگون و كميته تدوين برنامه درسي

توجه به بهرهگيري از منابع و مباني فلسفي اسالمي مبتني بر فطرت گرايي توحيدي و نگاه به
اسالم(با تاكيد بر تشيع و آراي صدرايي) بوده و مورد ديگرتوجه به مفاهيم و مهارتهاي اساسي و
گردآوردن متخصصان موضوعي گوناگون بوده است ،گرچه بسياري از اين متخصصان نيز نتوانستند
استاني و دريافت نظر آنها از ديگر نوآوريها بوده است.
از مهمترين مشكالت طرح ،كنار كشيدن و شركت نكردن بعضي از صاحب نظران از كميته
تدوين و ديگر كميتههاي اصلي به داليل گوناگون بوده است و همزماني تدوين سند تحول بنيادين
و سند برنامه درسي ملي كه الزم بود درطول هم باشند و نه در عرض هم كه در نتيجه تفاوتها و
مغايرتهايي بين اين اسناد به وجود آمده است .همزماني فعاليت كميتههاي گوناگون در تدوين
سند و عدم انسجام كافي در به انجام رساندن كارهاي برخي از كميتهها نيز از مهمترين موانع بوده
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است (مانند كميته كليات و مباني نظري كه ميبايد كار خود را زودتر به پايان ميبرد تا مبناي كار
ساير كميتهها از جمله كميته محتوا و روش آموزش درتوليد محتواي سند برنامه درسي ملي و از
جمله مفهومي كردن رويكرد فطرت گرايي توحيدي باشد) .تغيير مسئوليت بعضي كميتهها و
محدوديت زماني و فرصت اندك براي به سرانجام رساندن كار ،بي سابقه بودن كار و نبود منابع و
اطالعات كافي ،كمبود متخصصان مجرب به ويژه در حوزه برنامهريزي درسي و عدم دسترسي به
نظريههاي بومي ،مشكل عدم فهم مشترك و در مواردي ناتمام رها كردن كار نيز از موانع و
مشكالت طرح بوده است .چنانكه يكي از مصاحبه شوندگان ميگويد «:تغييرات هميشه نصفه و
نيمه رهاشده و دوباره بعد از مدتي گروه ديگري آمدند و دغدغه ديگري مورد توجه قرار گرفته» .و
باالخره مشكالت بوروكراتيك نظام موجود و تغييرات قابل توجه سند در شوراي عالي آموزش و
شده است.
 از نظر روند فعاليت مطالعاتي و طراحي و تدوین سند برنامه درسي ملي و احتماالً الگوی به
كار گرفته در توليد سند:
مصاحبهها نشان دادند كه براي تدوين سند ،دبيرخانه اي دايرشد كه فعاليتها از طريق آن پيگيري
ميشده است .كارگروههايي در قالب كميتههاي تخصصي  9گانه شكل گرفته و شوراي راهبري (به
بياني همان تيم مجري و اعضاي ثابت كميته تدوين) كار كميتهها را ديكته ميكرده است .روند كلي
در تدوين برنامه درسي در كميته تدوين و توليد و اكثر كميتههاي تخصصي مبتني بر كسب نظر
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پرورش كه برنامه درسي ملي را به وضع موجود نزديك ميكرد ،از ديگر موانع و آفتها برشمرده

اعضا ،مطالعه منابع باالدستي و ديگر منابع به اقتضاي كميته ،استخراج اصول كلي و سپس مورد
بحث و مداقه قراردادن پيش نويس فراهم شده ،بررسي در جلسات كميته اصلي و نهايتاً تنظيم بيانيه
نهايي بوده است .در مواردي از نتايج نظرخواهيها و گزارشات رسيده ازاستانها و مصاحبه با بعضي
تدوين و نهايي ساختن سند ،شرايطي را پديد آورده بود كه كار را با دشواري خاصي مواجه ميكرد.
به نظر شماري از مصاحبه شوندگان كار روند درستي را طي نكرد و بخش هدف و الگوي
هدفگذاري برنامه درسي ملي با بقيه برنامه ارتباطي منسجم نداشت .چنانكه يكي از
مصاحبهشوندگان ميگويد« :در بخشهايي تصميمات زودتر از بيرون آمدن نتايج مطالعات اتخاذ
ميشد و به داليل سياسي شتابزدگي وجود داشت».
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متخصصان و برگزاري همايشها استفاده شده است .بعد از مدتي تغيير مسيرهاي اتفاق افتاده در
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قبل از پرداختن به يافتههاي مصاحبه هاي انجام شده مربوط به الگوي درنظر گرفته شده در
تدوين برنامه درسي ملي ،خالصه اي از بنيان نظري حوزه الگوهاي برنامه ريزي درسي و مهندسي
برنامه درسي از نگارنده ( )0999آورده ميشود كه شناختي از تقسيم بنديهاي اساسي الگوهاي
برنامه ريزي درسي به دست ميدهد .براساس پژوهشي كه نگارنده ( )0999در حوزه برنامه درسي
ملي انجام داده است ،الگوهاي برنامهريزي درسي و مهندسي برنامه درسي را در طيفي گسترده و در
قالب دو دستۀ اصلي ميتوان قرار داد :الف) الگوهاي متكي به فرآيندي منطقي ،علمي و فني در
برنامهريزي درسي كه الگوهاي فناورانه ناميده ميشوند و عمدتاً رويكردهاي سنتي و كالسيك
حوزۀ برنامهريزي درسي را تشكيل ميدهند و ب) الگوهاي غيرفناورانه كه متكي به فرآيندي
تدريجي و تحولي ،غيرفني ،غيرتجويزي ،طبيعتگرايانه ،واقعگرايانه و مبتني بر تفكر و تعمق
اساسي در توجه به حوزۀ برنامه درسي ،در اين دو گروه وجود دارد .در حالي كه طرفداران
الگوهاي فناورانه در برنامهريزي درسي ،بيش از همه بر موضوع مطلب درسي تأكيد ميكنند،
طرفداران الگوهاي غيرفناورانه در برنامهريزي درسي بيش از همه بر يادگيرنده به عنوان ارگانيسمي
زنده و پويا تأكيد ميكنند و به جنبه هاي انساني در برنامه درسي توجه دارند .طرفداران رشد
اجتماعي يا رشد شناختي نيز ،در اين طيف گسترده ،ممكن است به گزينش و گرايش به سمت
انتخاب و تلفيقي از رويكردهاي برنامهريزي درسي روي آورند .براي شناخت عميقتر تفاوتها و
ريزهكاريهاي اين دو گروه الگوهاي برنامهريزي درسي ،به منابعي چون ارنشتاين و
هانكينس ،)6119(0مكنيل ،)6112( 6گالتهورن 9و همكاران( ،)6112موريسون ،)0999(9اوليوا
( ،)6115بولوتين و ديگران( ،)0939سيلر و الكساندر و لوئيس( ،)0913آيزنر )0999(5و شوبرت
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سنجيده و منعطف در كار برنامهريزي درسي هستند .مطالعه انجام شده نشان ميدهد ،تفاوتي

2

( )0932ميتوان مراجعه كرد .جدول شماره  ،0خالصهاي از مفروضات و مبناي نظري الگوهاي

1. Ornstein & Hunkins
2. McNeil
3. Glatthorn
4. Morrison
5. Eisner
6. Schubert
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جدول  :2خالصهای از مفروضات و مبنای نظری الگوهای برنامهریزی درسي
رویكرد

الگوهاي فناورانه

الگوهای عمده

فرضهای عمده

نگاه به برنامة درسي

در برنامهريزي درسي قدمهاي اساسي

مؤلفههاي قابل شناسايي ميتواند

الگوهاي كالسيك :بابيت ،چارترز.

ميتواند شناسايي و مديريت شود.

انتخاب شود و سازماندهي گردد.

تدوين فعاليتهاي برنامه درسي الگوي

برنامهريزي درسي از درجۀ بااليي از

برنامه درسي خالصهاي از اجزا

عينيت و منطقي بودن برخوردار است

است.

برنامهريزي درسي فرآيند خطي و

برنامه درسي نقشهاي از فرصتهاي

تايلر :مبتني بر چهار اصل اساسي
الگوي منطقي ريشهاي (هيلدا تابا)

و حركتي از پايين به باالست.
منطقي از خط مشيسازي تا

الگوي سيلر ،الكساندر و لوئيس

يادگيري است.

برنامهريزي درسي عام و خاص ـ
موضعي در مدرسه است.

تجويزي

تصميمگيري كليدي است ،فرآيندي

محتواها و تجربيات است ،تحقق

اوليوا ،الگوهاي مبتني بر نيازسنجي

منطقي و مبتني بر نيازسنجي است.

نيازها و شكوفايي استعدادهاست.

ـ برنامهريزي درسي مبتني بر توجه به

برنامه درسي متوجه آيندهسازي و

واقعيتهاي آينده است

آماده ساختن شهروند آينده است.

الگوي آينده نگرانه

ـ برنامهريزي مبتني بر ايجاد

برنامه درسي زمينهساز كسب

الگوي حرفهاي يا تعليمي

صالحيت است

صالحيت حرفهاي و شغلي است

 -برنامهريزي درسي بر مبناي آخرين

برنامه درسي به تمايلهاي شناختي

نظريههاي شناختي است.

طبيعي دانشآموزان و معلمان نزديك

الگوي تفكر شناختي

ميشود.
 -برنامهريزي درسي متضمن تعيين

برنامه درسي ارائه محتوا و تجربيات

ـ رويكرد تحليل تكليف

فعاليت كليدي ،تحليل تكليف است.

طرحريزي شده است.

ـ الگوي طراحي به طريق عقب گرد

متضمن حركت از نقاط انتهايي به
سمت نقطه شروع است.
الگوهاي غيرفناورانه

برنامه درسي دانشآموزان را وارد
تكاليف مجزا و معنادار ميكند.

 -برنامهريزي درسي كاري ذهني،

ـ برنامه درسي به عنوان توليد صفات

 -رويكرد كل نگر ،الگوي انسانگرايانه

شخصي ،زيبايي شناسانه،

و فرآيندهاي انساني است.

الگوي تعمق ]فكورانه[ (منعطف و

تعمقگرايانه و تبادل نظر و

ـ برنامه درسي به عنوان فعاليتهاي

سنجيده)

مذاكره گونه است.

كيفي نگاه ميشود.

زبان ،زندگي و فرهنگ دانشآموز

پرورش ايدههاي دانشآموزان است.

رويكردهاي غيرفني،

برنامهريزي درسي «گفتگوي

برنامه درسي به عنوان محاوره و

الگوي تعمق ]فكورانه[ ،رويكرد

كلنگر

تخصصي» است.

گفتگو ميان دستاندركاران و عناصر

محاوره اي

است.

درگير نگاه ميشود.
برنامهريزي درسي فرآيندي پوياست

برنامه درسي يك پديده نوظهور

الگوي پسامدرن

كه با عدم قطعيت فراوان همراه است.

است كه با آن ،انسانها تعامل دارند؛

]پسا اثباتگرا[

آن يك نظام پويا و غيريقيني است
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برنامهريزي درسي مبتني بر مطالعۀ

برنامه درسي به عنوان توليدفكري و

الگوي انسانگرايانه
الگوي برنامه درسي دانشآموز بنياد
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رويكردهاي فني علمي

برنامهريزي درسي متضمن نقاط

برنامۀ درسي ،سازماندهي و ارائه

الگوي تصميمسازي هانكينس ،الگوي
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در مجموع بررسي پاسخها نشان ميدهد كه الگويي شناخته شده طبق اصول تخصصي در حوزه
برنامهريزي درسي ،در تدوين كل سند برنامه درسي ملي مد نظر نبوده است .از نظر بعضي
مصاحبه شوندگان الگويي بومي و تاحدودي شبيه به الگويي كه در تدوين سند تحول بنيادين
آموزش و پرورش به كار گرفته شده مدّ نظر كميته تدوين بوده است .عمدتاً روندي تا حدودي
شناخته شده در قالب برگزاري جلسات كارشناسانه و كسب آراي مختلف ،بررسي منابع موجود و
بررسي نتايج مطالعات و پژوهشها ،براي توليد بيانيههاي مربوط به برنامه درسي در كميتههاي
تخصصي مورد نظر بوده است .بعضي از كميتهها چون كميته تعيين محتواي يادگيري كه غالباً
اعضاي آن از دفتر تاليف بوده اند از كار خود رضايت بيشتري دارند و فرآيندي منطقي و منسجم را
طبق الگويي تا حدودي نزديك به الگوهاي فناورانه (خطي -تجويزي) در حوزه برنامهريزي درسي
مصاحبهشوندگان الگوي هدفگذاري و شايستگيها به طور كلي نظر مسئول كميته تدوين بوده است
و چندان ارتباطي منسجم با بخشهاي ديگر چون حوزههاي يادگيري نداشته است .بعضي از
مصاحبه شوندگان معتقدند درنظر بود طبق الگويي بومي كار تدوين برنامه انجام شود ولي درعمل
روند كار پختگي الزم را نداشته است.
 از نظر نقایصي كه در روند مطالعاتي بر سر راه برنامهریزی دقيق و اصولي وجود داشته
است:
از نظر بعضي از مصاحبه شوندگان زبان فني و عملي مشترك و مورد توافق چنداني ميان
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درنظر گرفته اند و بيانيههاي حوزههاي يادگيري را تهيه كرده اند .از نظر شماري از

اعضاي كميته تدوين وجود نداشته است .تلفيق نتايج و بيانيههاي كميتههاي گوناگون مشكل داشته
و بعضي نافرجام بوده است .تا حدود زيادي آرمان گرايي بر گروه حاكم بوده ،زيرا در زمينۀ اين
ديدگاهها تجربه عملي قابل توجهي وجود نداشته است .ازنظر شماري از مصاحبه شوندگان يك
عنصر تعقل ،ايمان ،اخالق ،علم و عمل) وجود داشته است كه با تجربه برنامه درسي ،فضاي
مدرسه و آموزشي و مديريتي و كارشناسي موجود بسيار فاصله دارد .ازنظر بعضي مصاحبه
شوندگان مسئوالن اصلي تدوين تصور ميكرده اند كه اين آرمانها بالفاصله جنبه عملي به خود
خواهند گرفت ،در حالي كه انسجام و ارتباط كافي ميان اين ايده آلها و ديگر اجزا و عناصر برنامه
درسي وجود نداشته است .يكي از اعضاي اصلي كميته تدوين ميگويد«:متوجه تدريجي و عميق
كار كردن و عملياتي كردن برنامه نبوديم» .از نظر شماري از مصاحبه شوندگان ديدگاهي تفكيكي
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پرش بزرگ آرمان گرايانه (در قالب رويكرد فطرت گرايي توحيدي و هدف گذاري در قالب پنج
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كه تعليم را ازتربيت ،برنامه درسي را از برنامه تربيتي و آموزش ،يادگيري را از پرورش و تعقل و
علم را از ايمان و اخالق جدا ميكرد بر كار تدوين سند سايه انداخته بود و به مرور تركيب اعضاي
كميته اصلي تدوين نيز تغيير كرد و در نتيجه كار تدوين نهايي دستخوش تغيير شد و تلفيقي
متفاوت ازمطالب صورت گرفت.
نقص ديگر كار ،همزماني انجام كار كميتهها به ويژه كميته كليات و مباني بود ،يعني كار اين
كميته بايد زودتر پايان مييافت تا كميتههاي ديگر از نتايج يافتهها و بيانيه آن به نحو مطلوب
استفاده ميكردند كه چنين نشد .الگو و روند انتخاب شده مشخصاً داراي نقايصي بود و تا حد
زيادي فقدان الگوي مشخص مورد اجماع در توليد برنامه درسي ملي وجود داشت .از نظر بعضي
از مصاحبهشوندگان اشكال بزرگ نداشتن پيشينه قبلي در تدوين برنامه درسي ملي بود .بعضي
مجري و تدوين و توليد از موضوعات و مطالب آماده شده سريع رد ميشدند ،بي آنكه نظر اعضا
كامالً تامين شود و كار از دست متخصصاني كه ابتداي كار مورد نظربودند ،خارج شد و سليقه اي
پيش رفت» .يكي از موانع اين بود كه كميتههاي تخصصي پيش بيني شده داراي اختيار كافي نبودند
و كار در چارچوب اختيارات آنها پيش نمي رفت .از ديگر موانع مهم اين بود كه مسئوالن كميتهها
و برنامهريزي در تنگناي زمان بودند.
 از نظر توجه به آسيب شناسي وضع موجود برنامههای درسي و مورد توجه قرار گرفتن نتایج
مطالعات قبلي:
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مصاحبه شوندگان ميگويند« :از اواسط كار تا مراحل پاياني به علت محدوديت زماني ،كميته

مصاحبههاي انجام شده و برگههاي تكميل شده نشان ميدهند كه از نتايج مطالعات و
پژوهشهاي انجام شده قبلي و نتايج شش مطالعه اي كه به سفارش دبيرخانه تدوين سند انجام شد
و قبالً اسامي آنها مطرح گرديد ،تاحدودي براي آسيب شناسي وضع موجود و آنهم در بعضي
آسيبشناسيها از طريق گفتگوهاي كارشناسي درون -كميته اي و اتكا بر شناخت قبلي و اتفاق
نظر در مورد آسيبها بوده است .چنانكه براي مسئول كميته اجرايي و تدوين ،آسيبها از قبل مشخص
بوده است و از ميان آسيبهاي ناشي از نظام متمركز ،حافظه -محوري در برنامه درسي ،عدم توجه به
رويكرد تلفيقي در برنامه ريزي درسي و نقصهاي موجود در روشهاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
را نام مي برد .از نظر چهار تن از اعضاي اصلي كميته تدوين و مسئوالن كميتههاي تخصصي ،طرح
مطالعاتي و پژوهشي سازمان يافته و عميقي براي آسيبشناسي و شناخت وضعيت موجود و
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كميتهها استفاده شده است .در كميته تدوين و توليد و بخش عمده كميتههاي تخصصي،
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ضعفهاي اساسي برنامههاي درسي از سوي دبيرخانه ،كميته تدوين و تيم اجرايي سند ،تدوين و
استفاده نشده است و سند برنامه درسي ملي چندان پشتوانه پژوهشي و تجربي(آزمايشي) در زمينه
آسيب شناسي برنامههاي درسي ندارد .چنانكه يكي از مصاحبه شوندگان مي گويد« :نه پژوهشي
انجام شد و نه كاربستي در اختيار قرار گرفت ،آسيب شناسي در قالب مباحث درون -جلسه اي
مطرح ميشد ،نه انجام مطالعه آسيب شناسي به مفهوم واقع» .توجه به مطالعات آسيب شناسي در
كميتههاي گوناگون تدوين سند ،يكسان و منسجم نبوده است .در معدودي از كميتههاي تخصصي
از جمله زير مجموعههاي كميته محتوا ،بررسي و آسيب شناسيهاي محتوايي برنامه و كتابهاي
درسي صورت گرفته است و از نتايج نظرخواهيها و مطالعات استانها و طرحهاي مطالعاتي قبلي
برنامههاي درسي دورههاي مختلف ،در تدوين بيانيههاي حوزه يادگيري استفاده شده است.

از نظر قريب به اتفاق مصاحبه شوندگان ،پژوهش و مطالعات تعريف شده ،منسجم و
منصفانهاي در حوزه نياز سنجي در جامعه مرتبط ،قبل يا همزمان و در طول سالهاي تدوين سند
برنامه درسي ،از سوي كميته تدوين و توليد يا ديگر كميتههاي تخصصي صورت نگرفته است،
بلكه از نتايج مطالعات قبلي و از جمله نتايج مطالعه فتحي واجارگاه كه مطالعه اي توصيفي و
فراتحليل بوده به صورت ضمني استفاده شده است.در مورد نيازسنجي نيز مثل آسيب شناسي از دو
طريق .0:دريافت نظر بعضي خبرگان و صاحب نظران عضو كميتهها كه نيازها را خوب
ميشناخته اند و  .6دريافت نظرات استانها از طريق پرسشنامه عمل شده است .در مورد ضعفهاي
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 ازنظر انجام نيازسنجي در جامعه مرتبط و استفاده از نتایج نيازسنجيهای قبلي:

مربوط به نيازسنجي براي تدوين برنامه درسي ملي يكي از مصاحبه شوندگان اصلي مي گويد:
«نظرخواهيهاي صورت گرفته از استانها به درستي هدايت نشد و ما به يافتههايي متقن براي اخذ
تصميمات دست نيافتيم و نياز داريم نيازسنجي دقيق و منصفانه اي صورت گيرد .همچنين چندان
ميگويد« :نيازسنجي به درستي صورت نگرفته است و اطالعات محكمي براي پشتيباني از
تصميمات نداشتيم كه بگذاريم روي ميز شوراي عالي» .از نظر بعضي مصاحبه شوندگان نكته مهم
آن است كه اين نوع دريافت نظرات ما را به نتايج دقيق ،منصفانه و بيطرفانه اي كه حاوي نيازهاي
واقعي جامعه آموزشي و يادگيرندگان باشد هدايت نميكند و يافته هاي محكمي از نيازهاي جامعه
مرتبط نيستند.
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از نظر بعضي مصاحبه شوندگان با اتخاذ تدابير مناسب و داشتن زمان و فرصت كافي و
بهرهگيري از افراد مجرب براي چنين مطالعاتي در حوزه نيازهاي جامعه مرتبط و ذينفع ،به تفكيك
و با تاكيد بر نيازهاي واقعي يادگيري دانش آموز ،نيازهاي جامعه آينده ،نيازهاي سواد آموزشي،
ارتباطي ،اجتماعي و فرهنگي ،و نيازهاي مهارتي وحرفه اي ،براي تدوين چنين مجموعه اي به
عنوان پشتوانه سند برنامه درسي ملي ،امكان كسب اطالعات دقيق و كافي ميتوانست خيلي بهتر
فراهم شود .از نظر بعضي از مصاحبه شوندگان پژوهشهاي الزم نيازسنجي ،كاربست و استفاده از
مطالعات تطبيقي و بين المللي ميتوانست صورت گيرد .همچنين بايد از پژوهش موسي پور در
اعتبار سنجي ( )0991بهتر بهرهبرداري ميشد كه چنين نشد.
 ازنظر برداشت از بنيان نظری و جایگاه رویكرد فطرت گرایي توحيدی و رسيدن به حيات
در نظر اكثر مصاحبه شوندگان چنين برداشتي ناشي از اعتقادات ديني و برگرفته از مكتب اسالم
و حكماي بزرگ شيعه(چون مالصدرا ،امام خميني و عالمه طباطبايي) است كه مبتني بر پرورش
دادن و فراهم كردن زمينه رشد ابعاد فطري انساني از طريق تعليم و تربيت است .تبيين اين رويكرد
ناشي از كار كميته كليات و مباني بوده است و از نظر شماري از مصاحبه شوندگان برداشتهايي
متفاوت از آن در كميتههاي گوناگون بوده است و خيلي آسان فهم نميشده است .قابل توجه است
كه كار روي اين رويكرد در كميته كليات همزمان با كار ديگر كميتهها بوده است و كميتههاي
تخصصي چندان وارد مباحثي چون تاثيرات رويكرد فطرت گرايي توحيدي نميشدند و كار خود
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طيبه:

را با ديدگاه و برداشتي كه داشتند ،پيگيري ميكردند .در مورد برداشت از اين رويكرد ،تفاوت در
كميته ها و ديدگاههاي اعضا بر ابعادي چون الهام گرفتن انسان از خدا و حضور خداوند در زندگي،
تربيت علمي براي حقيقت جويي ،زمينهسازي براي درك و اصالح موقعيت ،پرورش زيباييشناسي،
شوندگان اصلي مي گويد«:رويكرد فطرتگرايي توحيدي يك رويكرد تدوين شده نيست بلكه يك
عبارت است كه انعكاسي از دغدغههاي دوستان و بانيان كار است و نتوانسته تعيين تكليف كند و
نتوانسته اوالً خودش را تبيين كند ،درثاني تبيين و تكليف براي عناصر برنامه درسي بدهد به
گونه اي كه يكپارچگي در اصل سند توليد شده ايجاد كند .اين خأل به وضوح در متن سند قابل
مشاهده است».
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 از نظر توجه به جایگاه و تاثير رویكرد فطرتگرایي توحيدی در تدوین و توليد سند برنامه
درسي ملي:
از نظر اكثر مصاحبه شوندگان ،اگرچه اين رويكرد در جاي جاي سند برنامه درسي ملي و سند
تحول بنيادين ذكر شده اما كاربرد آن چندان به پختگي نرسيده است و صرف انتخاب يك واژه به
عنوان رويكرد نميتواند تضمين كننده اثرگذاري مناسب و مورد انتظار آن در تدوين ساير بخشهاي
برنامه درسي باشد .پنج تن از مصاحبه شوندگان به نوعي ميگويند :بحث رويكرد فطرتگرايي
توحيدي براي برنامهريزان و كارشناسان و حتي اكثر تدوين كنندگان سند ،مبهم بوده است و فاصله
زيادي است تا اين ايده تبديل به يك رويكرد برنامه درسي به مفهوم واقع شود .تاثير اين رويكرد
در راهكارها و بيانيههاي سند ،عناصر و مؤلفههاي برنامه درسي ملي و از جمله حوزهها و فعاليتهاي
محسوس نبوده و مفهومي نشده است .الزم بوده كه سؤاالت اساسي مربوط به ديدگاه برنامه درسي
از جمله نقش يادگيرنده ،نقش معلم ،نقش محيط و ساير عوامل دخيل در يادگيري و آموزش
براساس اين رويكرد پاسخ داده ميشد .چنانكه يكي از مصاحبهشوندگان ميگويد :اگرچه به عنوان
يك رويكرد در سند مورد تاكيد قرار گرفته و روي آن تمركز شده است ،اما تاثير آن در راهكارها و
بيانيه هاي سند محسوس و ملموس نيست و به نظرم فقط طرح موضوع در حد آرماني شده است و
نه بيشتر .در مقابل ،دو نفر از مصاحبه شوندگان از جمله در كميته تخصصي محتواي يادگيري
معتقدند كه اين رويكرد در الگوي هدفگذاري و توجه به عنصري چون تفكر و تعقل به عنوان
عنصر محوري و در تنظيم محتواي بعضي كتابهاي درسي مورد توجه قرار گرفته است.
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يادگيري ،روش آموزش و فرآيند ياددهي -يادگيري ،ارزشيابي و تنظيم فضاي يادگيري ،چندان

 نظر نسبت به مطالعات و فعاليتهایي كه باید در روند كار انجام ميشد اما صورت نگرفته
بعضي از مهمترين مطالعات و فعاليتهايي كه بايد انجام ميشد و در واقع عدم توجه به آنها
نقصهايي بر كار انجام شده در تدوين سند برنامه درسي ملي برشمرده شده به شرح زير است .اين
موارد با اندكي اصالح در بيان ،نزديك به عبارتهايي هستند كه مصاحبه شوندگان ابراز كرده اند.
" مناسب بود سند برنامه درسي ملي موضع خود را در مورد يادگيري و ملحقات آن دقيق ومفهومي مشخص ميكرد".
 "ابتدا سند تحول بنيادين ميبايد نهايي ميشد و سپس برنامه درسي ملي تدوين ميشد.كميتهها به صورت مقتضي و در يك توالي منطقي كار خود را انجام ميدادند تا خروجي يك كميته
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مبناي كار و پردازش كميته ديگر باشد .ارتباط ميان اهداف دورههاي تحصيلي و حوزههاي يادگيري
ميبايد تعريف و تبيين ميشد".
" به علت گسترده بودن آموزش و پرورش بايد بدنه آن تا پايين ترين سطوح و مدرسه بيشتراز اين درگير ميشد .بايد مطالعات و نيازسنجيهاي ميداني قويتري به عمل مي آمد و به
نظرخواهيهاي استاني بسنده نميشد".
" امكانات و سرمايهگذاري بيشتري بايد اختصاص مييافت و مطالعات تطبيقي و بررسيهايميان -كشوري قويتري انجام ميشد؛ اينكه تشريفاتي چند مدرسه را ببينند و يك كارگاه چند روزه
مشترك بگذارند ،مناسب اين طرح نبود .مراكز پژوهشي و دانشگاهي بايد بيشتر مشاركت ميكردند
نه اينكه به حداقل اكتفا شود".
برخورداري از فرصتهاي تعليم و تربيت با توجه به نيازها و شرايط اقليمي متفاوت ،تمركززدايي و
اختيار استانها و مدارس در حوزه برنامه درسي ،بررسيهاي دقيقتري ميبايد صورت ميگرفت".
" بايد كار بيشتر و قويتري در زمينۀ  .0جدول دروس و ساعات آموزش .6 ،ماموريت وتعريف و وجه مميزه دورههاي تحصيلي از يكديگر .9 ،اهداف دورههاي تحصيلي بر مبناي ساحتها،
 .9اهداف حوزههاي تربيت و يادگيري در سطح دورهها انجام ميشد كه به بعد موكول شد".
نتيجهگيري
كاوشگري مجدد و تحليل و تفسير نتايج مصاحبههاي صورت گرفته نشان ميدهد :الف) در
تدوين سند برنامه درسي ملي ،چندان مشاركت و گفتمان مليِ حرفهاي در جامعه تخصصي براي
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" -دربارۀ مكانيزمها و سازوكارهاي اجرايي و ازجمله زمان تعليم و تربيت ،بسط عدالت در

دستيابي به توافقي در مورد اهداف و برداشتهاي برنامه درسي ملي يا تواناييهاي اساسي يادگيري
وجود نداشته است .همچنين نداشتن زبان فني و عملي مشترك و مورد توافق ميان اعضاي كميته
گوناگون تدوين سند مشكل داشته و بعضي نافرجام و تا حدود زيادي آرمان گرايانه و ايده آليستي
بوده است؛ ب) دقت و توجه كافي براي انجام دادن پژوهشهاي آسيب شناسانه و نيازسنجي مناسب
صورت نگرفته و نوعي شتابزدگي در بهرهگيري از چند مطالعه محدود قبلي وجود داشته است؛ پ)
تاحدود زيادي روند كار تدوين سند طبق اصول و نقشه درست و مورد توافق صورت نگرفته و
بخش هدف و الگوي هدفگذاري برنامه درسي ملي با بقيه برنامه ارتباط منسجمي نداشته است.
ازنظر بعضي مصاحبه شوندگان ،مسئوالن اصلي تدوين سند فكر ميكرده اند كه اين آرمانها و
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اهداف بالفاصله جنبه عملي به خود خواهند گرفت ،و اين برداشت اشتباه را در انبوه شايستگيهاي
پايه كه به صورت آرماني در سند برنامه درسي ملي برشمرده شده ميتوان ديد .در حالي كه آن
انسجام و ارتباط بين اين ايده آلها و بقيه اجزا و عناصر برنامه درسي چندان وجود نداشته است؛
ت) ديدگاهي تفكيكي به طور ضمني در همۀ مراحل تدوين سند وجود داشته كه از دو زاويۀ ديد
نسبت به تعليم و تربيت و برنامه درسي و آموزش نشأت ميگرفته است .0،نگاهي متاثر از حكماي
شناخته شده اسالمي -ايراني با پايبندي قوي ايدئولوژيك ديني شيعي از تعليم و تربيت ،كه برنامه
درسي را از برنامه تربيتي و آموزش ،يادگيري را از پرورش و تعقل و علم را از ايمان و اخالق جدا
ميكرده و اين ديدگاه حاكم در اين سند است و .6ديدگاه و طرز تلقي ديگري نيز به چشم
ميخورد كه تاثيرش در سند ملي نيز كم رنگتر و متاثر از ديدگاههاي نوين در حوزه تعليم و تربيت
راهبردهاي آموزش وارد شده و حالتي التقاطي به وجود آورده است.
مصاحبه ها نشان ميدهند كه يك پرش بزرگ و تاحدود زيادي آرماني مبتني بر فطرت گرايي
توحيدي ،مالك تعليم و تربيت و برنامهريزي درسي قرار گرفته كه آن پختگي الزم با توجه به بنيان
نظري حوزه برنامه درسي و براي قرار گرفتن به عنوان يك رويكرد را نداشته است .ارتباط و تاثير
اين رويكرد در راهكارها و بيانيههاي سند ،عناصر و مؤلفههاي برنامه درسي ملي مانند حوزهها و
فعاليتهاي يادگيري ،روش آموزش و فرآيند ياددهي -يادگيري ،ارزشيابي و تنظيم فضاي يادگيري،
چندان محسوس نبوده و مفهومي نشده است و صرفِ انتخاب يك واژه به عنوان رويكرد
نميتوانسته تضمين كننده اثرگذاري مناسب و مورد انتظار آن در تدوين ساير بخشهاي برنامه درسي
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و برنامه درسي است و در بخشهايي از سند مانند اصول ناظر و رويكرد ،محتواي يادگيري و

باشد .مصاحبهها در عين حال نشان داد برداشتهايي متفاوت از آن در كميتههاي گوناگون مد نظر
بوده و به سهولت درك نميشده است و با تجربه برنامه درسي ،فضاي مدرسه اي و شرايط
پيشنهادها
 تعيين اهداف و محتواهاي برنامه درسي بايد غير سوگيرانه و برخاسته از نيازسنجيها،
آسيب شناسيها و بررسيهاي ژرف و منصفانه نظري و ميداني برنامه درسي و حوزههاي
يادگيري باشد.
 تدوين برنامه درسي ملي متضمن پيمودن روندي اصولي و طبق اصول تخصصي در حوزه
برنامه ريزي درسي است ،تدوين سند برنامه درسي ملي بايد بر اساس الگوي شناخته شده
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و قابل دفاعي باشد كه آن ،نيازمند فعاليتهاي مطالعاتي و تجربي قبلي مانند آسيبشناسيهاي
منصفانه و نيازسنجيهاي منسجم و عميق و به دور از نظرخواهيهاي سطحي است.
 در زمينۀ آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي بايد مطالعات منسجمي صورت گيرد و بيش از حد
بر دين -محوري و تقويت هويت اسالمي تاكيد نشود بلكه به مسائل خرده فرهنگها نيز در
قالب سند برنامه درسي ملي توجه شود.

 رويكرد و جهت گيري محوري سند برنامه درسي ملي نبايد توأم با عبارت پردازيهاي مبهم
و برداشتهاي جانبدارانه در حوزه مذهب باشد كه در عين حال ملغمهاي از جهت گيريهاي
گوناگون در حوزه تعليم و تربيت و برنامه درسي را نيز با خود همراه كرده است.
 در تدوين سند برنامه درسي ملي ،به دليل شرايط سياسي نبايد شتابزدگي وجود داشته باشد.

اساسي يادگيري و تقويت هويت ملي است و نه اهدافي بسيار آرماني .چنانچه مشايخ نيز
در ترجمه كتاب پداگوژي علم و هنر يادگيري اثر گوتيه و تارديف ( )0996 : 921در
ترسيم پداگوژي و برنامه درسي آينده نقل ميكند« :برنامه درسي نميتواند آيينه نظم آسماني
ماوراء الطبيعه باشد.
 با توجه به نتايج اين مطالعه و ديگر مطالعات انجام شده ،بازنگري برنامه درسي ملي به
عنوان يك سند مهم در نظام آموزش و پرورش ايران ،ضرورتي اجتناب ناپذير است و
نيازمند مطالعات جامع و دقيق و منصفانه ،فارغ از تعصب و شتابزدگي و شعارزدگي
است.
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