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 چکيده

هدف اصلی پژوهش، تحلیل و شناسایی رویکردهای            

ل اسناد تحو ساختاری حاکم برشناختی، مفهوم شناختی و روش

باشد. به منظور  دستیابی می وپرورش ایرانبنیادین سیستم آموزش

به این هدف، از  روش تحلیل مضمون با رویکرد کیفی بهره گرفته 

ها و شناسایی مضامین، مبانی نظری شد. به منظور گردآوری داده

رار قسند تحول، سند بنیادین و برنامه درسی ملی موردبررسی 

گرفتند و مفاهیم و مضامین آن شناسایی و کدگذاری شدند. بر 

 گانه تحول بنیادین شامل سهاساس نتایج به دست آمده، اسناد سه

شناختی و ساختاری مفهوم سازمان دهنده: مفهوم شناختی، روش

ها نشان داد باشند. یافتهوسه مضمون پایه میبرنامه درسی ملی با سی

ادین )یعنی مبانی نظری سند تحول، سند تحول و اسناد تحول بنی که

ی و شناختبرنامه درسی ملی(، از نظر انسجام مفهوم شناختی، روش

 .ساختاری فاقد ارتباط و سنخیت مضامینی هستند.

 ،شناختیروش نقد شناختی، مفهوم انسجام: های کليدیواژه

 بنیادین تحول سند درسی، برنامه ساختار

Abstract 
The aim of this study is to analysis and identify the 

methodological, conceptual and structural approaches 

to the fundamental transformative documents of Iranian 
general education system. To achieve this goal, a 

thematic method with a qualitative analysis approach 

was used, in order to gather the data and identify 
themes, theoretical foundations of transformation 

document, fundamental document and national 

curriculum were analyzed and its conceots and themes 
were identified and coded. Based on the results, the 

triple documents of fundamental transformative 

contains three concepts of organizer: conceptual, 
methodological and structural national curriculum 

whith thirty-three basic themes. The results showed that 

the fundamental transformative documents, (means 
theoretical foundations of transformation document, 

transformation document and national curriculum), 

according to methodological and structural, are lacking 
of coherenc. 

Keywords: conceptual cohesion, methodic analsis, 

curriculum structural, fundamental transformative 
document. 
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  مقدمه

 ساز و خطیر تعلیم وهای مختلف به ویژه در حوزه سرنوشتتدوین اسناد توسعه و تحول در حوزه

های فراوان موردتوجه نظام تربیت، امری بسیار ارزنده و ارزشمند است که با بذل مساعی و تالش

ایی هو طراحی اسناد، نقدها و تحلیلوپرورش عمومی کشور قرارگرفته است. اما همواره در تدوین آموزش

ا عنوان وپرورش بهاست. مقوله ترمیم اسناد و تحول بنیادین آموزشتوسعه و تکمیل آن وجود دارد که الزمه

ند ترمیم سند ای که فرآیگونهموردتوجه قرارگرفته است. به« ی سند تحول بنیادینروزرسانبهنحوه ترمیم و »

نظام  های نظری سند ملّی، رهنامهساله از تاریخ تصویب آن و مطابق با بنیانهای پنجانداز در بازهدر افق چشم

 وپرورش و تصویب شورای عالی انقالبتعلیم و تربیت رسمی عمومی پس از تصویب شورای عالی آموزش

لیل ه دهای تعلیم و تربیت بفرهنگی باید موردتوجه قرار گیرد. باوجوداین، باید گفت که کارآمدی نظام

ها به شرایط زمانی، فلسفی و اجتماعی نیازمند انطباقی عالمانه و خردمندانه با فلسفه تربیتی جامعه، وابستگی آن

 های تربیتی بخواهند کارآمدی خودشرایط، تغییرات و نیازهای جاری جوامع است. به همین دلیل، اگر نظام

د را از حالت ایستا و رکود خارج نموده و با های خوها، اصول و روشها، هدفرا حفظ کند، باید آرمان

 ,Bagheri)دگرگونی شرایط کنار آیند. در غیر این صورت، محکوم به شکست و ناکارآمدی خواهند بود 

های اجتماعی به طور مستقیم بر تعلیم و تربیت افراد جامعه عالوه براین، نوع رویکرد، نگرش و ارزش(. 2002

ا و هها مبتنی بر دین باشد، به دنبال آن نظام تربیتی نیز پیرو ارزشای نظام ارزشتأثیرگذارند. اگر در جامعه

گیری و مسیر کلی های دینی جهتدیگر، نظام ارزشعبارتهای برآمده از آن خواهد بود. بهگیریجهت

گرا، ه دینیک جامعای مانند ایران به عنوان دهد. به همین دلیل در جامعهنهادهای تربیتی را تحت تأثیر قرار می

وند تا امکان ریزی و هدایت شنهادهای تعلیم و تربیت آن باید بر اساس فلسفه تربیتی دینی موردنظر برنامه

آسای های موردنظر فراهم شود. ضرورت انجام این امر به ویژه بعد از پیروزی و تداوم معجزهتحقق هدف

همسویی حرکت مجموعه عظیم، گسترده و پیچیده  باشد؛ چراکه هماهنگی وانقالب اسالمی دو چندان می

ی های متعالها و هدفنهادهای تعلیم و تربیت به ویژه در حوزه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی با آرمان

« انقالب تربیتی»انقالب اسالمی امری بسیار الزم و حیاتی است تا بدین وسیله زمینه و بستر مناسب برای تحقق 

های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مانند آن فراهم شود. لذا در سایر عرصه همسو با انقالب کالن

یار گسترده، های بسها و تأکید مسئوالن عالی نظام به ویژه رهبری معظم انقالب و با تالشبا توجه به ضرورت

ر ارائه طرحی به منظو «اسناد تحول بنیادین» فلسفه تعلیم و تربیت عمومی در جمهوری اسالمی ایران با عنوان

یافته و راهبردی در جهت ایجاد تحول در ساختار نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی تدوین گردید. سازمان
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های هوپرورش کنونی کشور ساخته و پرداخته فکر ما و برنامشد که آموزشچراکه اغلب بر این نکته مهم تأکید می

 The statement of our ای نبود که امروز به دنبال آن فلسفه هستیمهما و فلسفه ما نیست، بنای کار بر آن فلسف

Supreme Leader Imam Khamenei, 2007).) جادیا یگوناگون برا یهاحوزه در که یاسناد است یهیبد 

 یبرخوردار ضمن اند،شده یو طراح نیتدو یتیو ترب یفرهنگ ،یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع یتحول در ساختارها

. رندیقرار گ موردتوجه دیبا لیتکم و یبازنگر در که دارند ییهاضعف و هانقص ارزنده، و فراوان قوت نقاط از

 یبرنامه درس و نیادیسند تحول، سند تحول بن ینظر یشامل مبان نیادیتحول بن گانهسه اسناد مطالعه نیا در لذا،

 انسجام است؟ دامک نیادیبن تحول سند ینظر یمبان نیتدو در روشن شناختی کردیرودر پاسخ به این سؤال که  یمل

 برنامه یاختارس و یشناخت مفهوم انسجامو است؟  چگونه نیادیبن تحول سند ینظر یمبان یشناخت مفهوم و نظری

 گرفتند.  قرارموردبررسی  است؟ چگونه یملّ  یدرس

 

 موجود شواهد بر یمرور

 نیب حیصح ارتباط نبود ،یمبان انسجام نبود راهبرد، و فلسفه نیب مناسب ارتباط نبود به ایمقاله در مصدق

 راستا نیهم در(. Mosadegh, 2012) است کرده اشاره متمرکز کردیرو و اتیعمل و کالن یهاهدف و اندازچشم

 ها،نظام ریز نیب ارتباط از جامع یریتصو داشتن با را نیادیبن تحول سند ضعف نقاط یساز برطرف یپژوهش

 انیمترب یجودو هایساحت و ابعاد اساس بر تیترب انواع همه به توجه ن،یادیبن تحول سند مفاد کردن بندیاولویت

بیان  تحول سند به انتقادی نگاهی صفاری حیدری و حسین نژاد با(. Isapoor, 2015) نمایدمی بندیدسته رهیو غ

 دنبال به نه چیز هر از بیش جهیدرنت و فشرده پای دین ایدئولوژیکی عنصر بر اندازه از بیش سند این که اندداشته

 برآوردن پی در دیگری ایدئولوژی هر همچون بلکه اسالمی، عمیق تعالیم پایه بر آموزان دانش معنوی یآزادساز

.(. در پژوهشی با عنوان Safar heidari & Hosein nejad, 2014است ) هویت ساختن طریق از به تسلط، نیاز

ی به ، ضرورت دستیاب«وپرورش از نظر میزان اهمیت به یادگیری سازمانیتحلیل سند تحول بنیادین آموزش»

است  وپرورش تلقی شدهی اجرایی آموزشهااستیسهای سند تحول بنیادین نیازمند تجدیدنظری کلی در هدف

(Peyravani Nia & Peyravani Nia, 2014با توجه .) های گوناگون علمی و به اهمیتی که این سند در زمینه

توان از آن به عنوان راهنمای مسیر زندگی تعلیم و تربیت یک کشور نام برد، باید به طور تربیتی کشور دارد و می

  طرف شود.شود، برموشکافانه و عالمانه موردنقد و بررسی قرار گیرد تا هرگونه ابهام یا اشکالی در آن احساس می

 

 وپرورشآموزش نیاديسند تحول بن یمبان

های اساسی بود که در عنوان اسناد تحول بنیادین تعلیم و رسد که از منظر ایجاد دگرگونیبه نظر می
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 و «شدن دگرگون»تحول در زبان فارسی معادل  واژه. شد استفاده بنیادین و تحولتربیت کشور از دو واژه 

 ولتح واژه عربی زبان در اینکه به توجه با لذا. است شدن منقلب یا و «آوردن در دیگر حال به یاز حال»

اد تغییر ایج ازمندینگفت امر تحول  توانمی است، کردن منقلب و دگرگونی معنای به هم آن و تطور معادل

نیادین ژه ببا وا همراهواژه تحول توأم و  کاربردباشد. می نیمعیا انقالب کالن و بنیادی در یک حوزه یا قلمرو 

ش و محتوایی نظام آموزش پرور ایبرنامه شکلی، ساختاری، اساسی، بنیادی، تغییرات ایجاددر اسناد بر 

ول مفهوم تح بطن در دیگر،عبارتبهشوند. تحول تلقی می هایضرورتکه از  اموری دارد؛ داللتکشور 

 امر نیاقق . دوم، تحاست بنیادی و سیاسی تحوالت ایجاد بهتحول ناظر  نخست، است،قابل تأمل  نکته چند

اهم آوردن فر زینالزم و  امکانات و بسترها آوردن فراهم نیازمند تحول ایجاد سوم،. است برنامه و طرح نیازمند

 به بارهدراین(. Marzooghi, 2016) مرحله انتقال از نظام پیشین به نظام جدید است هایضرورتشرایط و 

ناصر ها و تمامی عها، روش، الگو، نظام، برنامهنظریه فلسفه، درتوان گفت که تحول باید می خالصه طور

سو و جزئی و خرد از سوی دیگر تبلور و تجلی پیدا کند. به همین دلیل ایجاد چنین کلی و کالن از یک

ر نمونه، در چنین به طو باشد.مند میتحول عظیم و خطیری نیازمند تدوین یک طرح کالن، هدفمند و نظام

طرح تحولی یکی از محورهای اساسی و مهم، ایجاد تحول در نوع سیستم یا نظام تربیتی ازجمله نظام 

أکید های تحول مورد ترا در برنامه و آنتوان به ساختار متمرکز باور داشت ریزی درسی است. لذا نمیبرنامه

 در تمرکز عدم و تمرکز هایایده رایز آورد؛ نمیا به سخن تحول از آنگاه و داردآشکار یا ضمنی قرار 

ر و زمانمند بتحول امری تدریجی، زمان براین، عالوه. دارند قرار یکدیگر با تقابل و تضاد در موارد بسیاری

 تحول از باید بلکههای تربیتی سخن به میان آورد، توان از انقالبنمی معموالًحوزه تعلیم و تربیت  دراست و 

 هچ طیو  چگونه کجا، از باید تحول که پرسش نیا طرح رو، این. از گفت سخندر معنای تدریجی آن 

  (.Marzooghi, 2016) استو اساسی  مهم شود، انجام مراحلی

های مهم در بسترسازی برای ایجاد تحول، توجه به مقوله فرهنگ حاکم ها و مقولهازجمله موضوع

وپرورش جامعه ما نیازمند یک انقالب فرهنگی منظر ایجاد تحول در آموزش بر تعلیم و تربیت است. از این

محکم  های متقن وها، امکان برداشتن گامها و نگرشها، رویکردها، بینشاست؛ زیرا بدون تغییر در دیدگاه

ای ای که در طرح کالن تحول تعلیم و تربیت کشور توجه بایستهدر عرصه تحول وجود نخواهد داشت؛ مقوله

گانه تحول بنیادین شامل مبانی نظری سند تحول، سند به آن نشده است. از این رو، در این مقاله اسناد سه

و محتوایی موردنقد و ارزیابی قرارگرفته تا  ینظر شناختی،روش منظرتحول و برنامه درسی ملّی از 

 دستاوردهای آن در بازنگری و تکمیل اسناد مذکور موردتوجه قرار گیرد.
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 وش ر

. تحلیل (Creswell, 1999) استفاده شده است 1تحلیل مضموناز روش این پژوهش برای انجام 

ه تواند مجموعهاست که حداقل میمضامین در داخل داده و گزارشمضمون، روشی برای شناسایی، تحلیل 

ر های مختلف موضوع پژوهش را تفسیاز آن، جنبه فراترو  دینما فیتوصدهی و ها را به تفصیل سازمانداده

. تحلیل مضمون دارای مراحلی است که الزاماً یک فرایند خطی نبوده و بیشتر حالت (Creswell, 2013)کند 

اینکه  باشد. با توجه بههایی رو به عقب و جلو در سراسر مراحل تحلیل میبازگشتی دارد و نیازمند حرکت

شوند، رویکرد وپرورش مربوط میشده به بخش مبانی اسناد تحول بنیادین آموزشبیشتر مضامین استخراج 

ل براساس اسناد تحو لیبر تحلتحلیل مضمون تعدیل شده مبتنی »تحلیل کیفی در این پژوهش با عنوان

احل آن شوند که مرمعرفی می« شناختی و ساختاری برنامه درسیگانه مفهوم شناختی، روشرویکردهای سه

 ند از:عبارت

مرور و بررسی منابع پژوهش: در این مرحله براساس اسناد تحول بنیادین و برنامه درسی ملی و سایر  (1

منابع مرتبط، ذهنیت اولیه نسبت به کلیت موضوع برای پژوهشگر شکل گرفت و طبق نظر خبرگان، 

 .شدندلحاظ  یفیک لیتحل ندیفرا در مرتبط و استناد قابلمنابع  کارشناسان، و دیاسات

 یتمام یذارکدگ منظور به مرحله نی: در ادهیبرگز متون ریتفس از مرتبط هایپیام و میمفاه استنباط (2

 یاصل و یفرع نیمضام اطالعات، پردازش و یابیباز سهولتو  پژوهش موضوع با مرتبط میمفاه

. دش 2ادیداده بن لیو تحل هیتجز افزارنرممضمون پژوهش وارد  نقشه میترس سرانجام. شدند ییشناسا

عه مجمو انیکه در م یمختلف یهااز داده یفهرست آنها، هیاول مقابلهها و داده یانجام کدگذار از پس

 لیلروش تح بندی بامقوله و یپس از انجام کدگذار دیگر،بیانبه. شد هیشده ته ییشناساها داده

 پرداخته شد. هیو پا ریفراگ سازمان دهنده، نیمضام ییمضمون به شناسا

ای استخراج هسوم با مرور و تدبر در پیام در گامهای تفسیری به مضامین اصلی و فرعی؛ تبدیل پیام (3

 و ضمنها خالصه شدند دوم توأم با موردتوجه قرار دادن موضوع پژوهش، پیام در گامشده 

ان و امکسازی مجموعه مضامین مشابه، همگونی مفاهیم مستخرج متناسب افزایش یافت یکسان

 شناسایی مضامین مرتبط و همگون فراهم شد.

اختصاص عناوین مفهومی به مضامین اصلی و فرعی: مرحله مهم بعدی فرایند کدگذاری تخصیص  (4

 ینشیزو گ محوری مرحله با استفاده از کدگذاری باز، نیا در .باشدعناوین برای هر یک از مفاهیم می

                                                           
1.Content Analysis 
1.Qsr Nvivo 
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این فرآیند حاصل مقایسه مستمر مضامین و . شدند ییاشناسوسه مضمون اصلی و فرعی سرانجام سی

رار قجریان رفت و برگشت متعدد بین آنها بود که حداقل هریک از مضامین هفت بار موردبررسی 

 .گرفتند

ن های نظری و قضایایی که بیانگر ارتباط بیها: در جریان کدگذاری، مضامین یادداشتنوشتادثبت ی (5

ا بارکان اصلی و فرعی الگوی پژوهش(، مضامین فرعی  جادینظور اممضامین اصلی با یکدیگر )به 

)به منظور ایجاد مضامین اصلی( و نیز مضامین اصلی و فرعی )به منظور ایجاد ارتباط سلسله  گریکدی

 مراتبی عناصر مضامین( بودند، ثبت شدند.

لی و ح مضامین اصبهبود عناوین و محتوای مضامین اصلی و فرعی: به منظور بهبود، تکمیل و اصال (6

رتبه( (، ضمن استفاده از فن دلفی )سه مبر اجماعفرعی و مفاهیم مرتبط )اعتبارسنجی کیفی مبتنی 

نظران به ویژه در زمینه میزان توافق و افتراق بین مضامین شناسایی شده، نظرات برخی اساتید و صاحب

 اعمال گردید.

 نقشه .ندشدبندی طبقه یاصل کردیرو سه قالبدر  هیپا و دهنده سازمان نیمضام: یمفهوم یالگو ارائه (7

 میترسزار( افنرم ی)خروج یفرع نیمضام نیب هایتفاوتو  هاتشابه به توجه با را پژوهش یینها یمفهوم

و  2هی، پا1( مضامین سازمان دهنده8. جدول )بودند هیپا و دهنده سازمانوسه مضمون سی شاملشد که 

 دهد.را به طور خالصه نشان می اسناد تحول بنیادین  3ریفراگ
 : مضامين سازمان دهنده، پایه و فراگير اسناد تحول بنيادین1جدول 

 مضمون پایه مضمون سازمان دهنده مضمون فراگير

 نیاديبناسناد تحول 

 وپرورشآموزش

 نقد انسجام تئوریك

 شناختی  و مفهوم

 رویکرد شیعی

 فلسفه امامت

 رویکرد عقل مدارانه

 تربیت ضمنی

 تبیین،توصیف و تجویز

 مبانی دینی

 فطرت الهی

 مبانی فلسفی

                                                           
1.Organizing Themes 
2.Fundamental Themes 
3.Pervasive Themes  
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 شناسی فلسفیجامعه

 قضایای فلسفی

 های دینی و فلسفیبنیان

 هویت محوری

 حقوقی -ماهیت سیاسی

 الهی و عشقحب 

 داریدینتعریف 

 حیات طیبه

 سبک زندگی

 تیترب ندیفرآ

 تربیت رسمی

اسناد تحول بنيادین 

 وپرورشآموزش

نقد مفهوم شناختی و 

 ساختاری برنامه درسی ملی

 های تربیتینظام

 تمرکززدایی

 غیرمتمرکز

 متمرکز

 تجویزی -الزامی

 تمرکزگرایی

 متمرکزمهین

 رهنمودی -ارشادی

 برنامه درسی ملی

اسناد تحول بنيادین 

 وپرورشآموزش
 یشناختو روشی روشنقد 

 یقاتیتحقپارادایم 

 شناسیرویکرد روش

 چیستی/چرایی/چگونگی

 راهبردی -تحقیقات بنیادی

 نگاه فلسفی انتقادی

 

 های پژوهشیافته
 شناختی و روش شناسانه مبانی نظری سند تحول بنيادین کدام است؟ گيری روشجهت

در سند مبانی نظر تحول بنیادین چنین آمده است که این مطالعه از نوع تحقیقات بنیادی راهبردی 

ای ههای مطرح شده در علوم تربیتی و ترکیب و تلفیق یافتهی آن بررسی انتقادی نظریهاصلاست.  رویکرد 
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 The)ی است های اسالمی و دارای انسجام دروناین تحقیقات به صورت سازگار با مبانی و ارزش

theoretical foundations of fundamental transformation, 2010, PP. 411-412.) 

 شده حمطرهای دیدگاه نیترمهم یقیتطب نقد و یبررس به»از سند آمده است که  یگریبخش د در

 The document of fundamental transformation of education ) «.میابوده زیرناگ یفلسف نییتب نهیزم در

in Islamic Republic of Iran, 2012, p16)، موجود وضع به «1یانتقاد -یفلسف» یبهتر بود  با نگاه اما 

 نظام  یهاچالش و یعلم مسائل خصوصدر ژهیبه و آن، یاساس یهابیآس ینظر لیتحل و تیترب ندیفرآ

 ارائه هابیآس نیا به توجه با را تیترب ییچرا و یچگونگ ،یستیچ از ینییتب کشور، یرسم تیترب یفعل

 نیشناختی در تدوگفت که تأکید بر تنوع روش دی(. احتماالً باMarzooghi & Heidari, 2016) کردیممی

 یکردهایاز رو یکیدر محدوده  فقطرا  یشناسروش توانیاسناد از منظر مؤلفان سند آن است که نم

 فلسفه تنوعم قیمصاد نیتدو یبرا توانیکه نمنمود، همچنان هیتعب تیدر حوزه فلسفه ترب جیرا یپژوهش

 در را خود تالش محصول که است شده انیب نیچن ن،یبنابرا. گرفت نظر در را یواحد یشناسروش ت،یترب

 از یجمع یبررس و نقد معرض در گوناگون هایشکل به و یچگونگ و ییچرا ،یستیچ نییتب نهیزم

 به نسبت شانیا یانتقاد یبازخوردها افتیدر با و میداد قرار تیترب فلسفه محققان و یتیترب نظرانصاحب

 حد رد تا میابرآمده ارزشمند نظرات نیا اساسبر آن متناوب و یجیتدر اصالح درصدد تالش، نیا محصول

 دست بارهایندر شده مطرح مختلف نظرات با خود، یفکر تالش انیم ینسب توافق و یهمفکر ینوع به امکان

 (.Marzooghi, 2012) میابی

توان گفت که مؤلفان تدوین سند مبانی نظری تحول بنیادین های مطرح شده میبر اساس دیدگاه

 ند که تولیدااند و احتماالً بر این باور بودههای تحقیقاتی متداول ندانستهخود را مقید به نوع خاصی از پارادایم

 دیآیدرنمشناسی خاصی های تربیتی به قاموس و کسوت روشها یا فلسفهگونه نظریهاین

(Naghibzadeh,1995درحالی ،) نیازمند پاسخ به چهار  کمدستانجام هر پژوهشی   ی،کروتکه به زعم

رایی، گشناختی در معنای تعیین دیدگاه نظری حاکم بر نظریه دانش )نظر عینیپرسش مربوط به نوع معرفت

انند شناختی مگرایی و مانند آن(، تعیین دیدگاه نظری یا موضع فلسفی )تعیین زیربنای روشذهنی

ی، شناسی مطالعه )شیوه پژوهش مانند مطالعه کمی، کیفیی، تفسیرگرایی، نظریه انتقادی(، روشگرااثبات

 ,Crotty)، اشباع نظری( است های انجام پژوهش )مانند پرسشنامه، مصاحبه، گروه کانونیترکیبی( و شیوه

د رسخصوص رویکرد پژوهشی، به نظر می. بر اساس اظهارات مطرح شده در مبانی نظری سند در( 1998

                                                           
1. Philosophical-Critical 
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رکیبی های گوناگون تطبیقی، انتقادی، تمؤلفان ضمن تأکید و اتکا بر نوعی استغنای روش شناسانه، از روش

ناسانه و ابهام ش البته حکایت از نوعی التقاط و اغتشاش روش اند کهمند و مکمل استفاده کردهبه نحو غیرنظام

شناختی مطالعات دارد؛ چرا که در تدوین مبانی نظری سند مشخص نشده است که جدی در تدوین روش

های متداول پژوهشی )کمی،کیفی یا ترکیبی( استفاده شده است. همچنین در مالحظات کدام یک از پارادایم

سند ملی، بر انجام نوعی تحقیقات بنیادی راهبردی با لحاظ کردن افق راهبردی به منظور شناختی تدوین روش

 The theoretical foundations of)فراهم ساختن زمینه علمی الزم برای حل مسائل جاری تأکید شده است

fundamental transformation, 2010, 411.) ق ی و افاما مشخص نیست که منظور تحقیقات بنیادی راهبرد

 راهبردی در حل مسائل چیست؟

گویی به پرسش اول باید اذعان نمود که تدوین مبانی نظری سند تحول بنیادین بندی پاسخدر جمع

شناختی و راهبرد خاص و مدونی نیست مبتنی بر چارچوب روش 2شناختیو رویکرد روش 1از حیث پارادایم

شناختی روشمند در اسناد وجود های روشبا مفروضه مندی بر اساس اطالعات موجود مرتبطو پاسخ نظام

ها و دستاوردهای ارزنده اسناد تحول، از ارزش و اعتبار علمی و ندارد. امری که باعث شده تا با وجود تالش

لحاظ  توان گفت که سند مبانی نظری ازشناختی این اسناد به شدت فرو کاسته شود. به همین دلیل میروش

فاع از د رقابلیغهای بنیادی مواجه است. لذا در معرض نقد جدی با کاستی« شناختیوشاعتبار علمی و ر»

ناسانه شها و ابهامات اساسی و جدی روشها، ضعفنوع کاستی شناختی قرار دهد. ضمن اینکه، ایننظر روش

 شود.نیز در تدوین سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملّی به وضوح یافت می
 چگونه است؟ نیاديسند تحول بن ینظر یمبان یو مفهوم شناخت نظری نسجاما

در خصوص نقد مبانی نظری سند از لحاظ مفهوم شناختی این پرسش اساسی مطرح است که انسجام 

مفهوم شناختی یا نظری مبانی نظری سند تحول چگونه است؟ در پاسخ به این پرسش در سند مذکور چنین آمده 

های دینی، فلسفی و علمی از نظر مفهوم شناختی و تحقیقات نظری چند مطالعه تحت یاندر حوزه تبیین بن»است که 

تی و تدوین شناخهای جامعهشناختی، تدوین بنیانهای روانعنوان تدوین بنیادهای دینی و فلسفی، تدوین بنیان

 The theoretical foundations of fundamental) «چهارچوب فلسفی و دینی صورت گرفته است.

transformation, 2010, P. 410.) 

و  های توصیفیهای وحیانی اسالم کلیه گزارهمنظور از آموزه»در سند مذکور چنین آمده است که 

تجویزی مأخوذ از متون اسالمی و سنت پیامبر و ائمه اطهار و معارف اصیل اسالمی به معنای بیانات تفسیری 

                                                           
1. Paradigm 
2. Methodological Approach 
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 The theoretical foundations of)« شناس درباره تعلیم و تربیت دینی است.و تبیینی عالمان اسالم

fundamental transformation, 2010, P. 37) های ها و شبکه، اما مشخص نشده است که چگونه مقوله

نگی به لحاظ وموضوعی وسیع و مهم مفاهیمی چون تبیین، توصیف، تجویز، تفسیر، چیستی، چرایی و چگ

، در این شودیم الحظهماند. چنانکه شناختی با یکدیگر تلفیق یا از یکدیگر تفکیک شدهمفهومی و روش

 ینید یمبان یاساس شکالا به زین فیتعار نیا و معنا هستندهم تیترب یفلسف یو مبان تیترب ینید یمبان تعاریف

. این اندکیتفکقابلمبانی فلسفی دینی  از نیو همچن آن عام یمعنا در یفلسف یمبان از یواضح نسبتاً  نحو به

بر متون اسالمی را تلقین و تأکید « 1نگاه فلسفی»تلقی مشکل دیگری نیز ایجاد نموده است که نوعی حاکمیت 

انی دینی که در مباند. درحالیکند. به همین دلیل، مبانی دینی را مجموعه قضایای مدلل )فلسفی( دانستهمی

-هایی درباره انسان به عنوان موضوع تربیت به طور خاص پرداخته شده است. دربیان توصیف تربیت به

-خصوص هر سه حوزه چیستی، چرایی و چگونگی تربیت نیز از واژه تبیین استفاده شده است که البته داللت

بی با عنوان یطلبد.کاربرد مفهوم تبیین، مبین نوعی رویکرد مطالعاتی ترکشناسانه خاصی را میهای روش

بی قرار های ترکیشناسی پژوهششناسی در حوزه روشروش متوالی )کمی به کیفی( است که از منظر روش

 گیرد.می

در مبانی نظری سند تحول، انواع مبانی از سنخ قضایای فلسفی و مدلل یا مبانی اساسی تربیت، مبانی 

ی مبتنی بر گیرند و مبانمختلف سرچشمه میهای توصیفی، تبیین و تجویزی که از علوم مبتنی بر گزاره

 The theoretical foundations of)اند های تجویزی )با ماهیت سیاسی و حقوقی( اشاره شدهگزاره

fundamental change in the system of formal education in Islamic Republic of Iran,2012).  در

بندی بر اساس کدام مبنای مستند و علمی و یا مدلل صورت این رابطه مشخص نشده است که این نوع طبقه

 گرفته است.

)معرفت و گرایش اصیل در مبانی نظری سند تحول، انسان به عنوان موجودی دارای فطرت الهی 

یک  نخست آنکه در نسبت به خداوند( توصیف شده است. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است.

تعریف و تلقی ترکیبی، فطرت از جنس معرفت و گرایش به صورت توأمان توصیف شده است. اگر این 

های ناظر به پرورش هر یک از ابعاد معرفتی و گرایشی مذکور برداشت مورد تأکید باشد، الزم است روش

 دلیل است که در اسناد تحول به به صورت جدا یا توأم موردتوجه قرار گیرد. این مشکل به این کمدست

                                                           
3. Philosophical View 
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-ویژه مبانی نظری سند تحول، به عنوان مبانی نظری و سنگ بنای تدوین سایر اسناد، مطالعات توصیفی انسان

شناختی به عنوان مبانی تعلیم و تربیت اسالمی به نحو مطلوب موردتوجه قرار نگرفته است. در این خصوص 

اشند بگانه امّاره، لوامه و مطمئنه ازجمله این موارد میر سطوح سهعدم توجه به مقوله دل یا قلب یا نفس د

(Marzooghi,2015.) 

توان استنباط کرد که رویکرد حاکم بر تدوین مبانی نظری و بر اساس شواهد موجود در اسناد می

ارد مو گرایانه در برخیگیری فطرتبر جهت هرچندمدارانه است. اسناد تحول، یک رویکرد فلسفی و عقل

ی، روشن به یک رویکرد تربیت هاآنشود. در این رابطه نامشخص بودن مواضع کلی اسناد و ابتناء تأکید می

، به جای مفهوم نفس»و حاکی از نامتعین بودن رویکرد نظری است. در مبانی نظری چنین آمده است که 

ضوع علمای اخالق که مو خالفبربه سخن دیگر، «. موردتوجه قرارگرفته است.« محور فرآیند»مفهوم هویت 

اند، در اینجا هویت متربی به منزله موضوع فرآیند تربیت در جنبه فردی و اخالق را نفس تعریف کرده

 (.Marzooghi,2013اجتماعی آن موردنظر است )

ده هایی وجود دارد. در مبانی نظری چنین آمها و کاستیی سند نیز ابهامشناختانساندر تعریف مبانی 

ز های توصیفی تبیینی مدلل درباره واقعیت وجود انسان که اشناختی آن دسته از گزارهمبانی انسان»که است 

متون معتبر اسالمی یا معارف اصیل اسالمی یا از مباحث مربوطه تعریف انسان در فلسفه اسالمی استخراج 

یین به توصیف از مقوله تب در تحلیل این برداشت باید گفت که نخست، مقوله. Amid,1995 ))  «شده است.

معنا تلقی کرد، مگر آنکه در نوشتار توان این دو را همشناسی متفاوت است و نمیلحاظ مفهومی و روش

های توصیفی گزاره پردازهای شعارگونه نادقیق صورت گرفته باشد. دوم،مذکور نوعی تسامح لفظی یا لفظ

ناختی دینی از ش. سوم، مبانی انسانباشدره هویت انسان میدیگر دربابیانبه حقیقت وجودی آدمی و مرتبط با

شوند و به ضرورت ارتباطی با تعریف انسان از منظر فیلسوفان مسلمان  ندارد. در متون اسالمی مأخوذ می

های هویت چنین آمده است که هویت آدمی دارای دو جنبه فردی رخصوص ابعاد و الیهمبانی نظری سند د

های متعددی )مانند هویت انسانی، هویت دینی/مذهبی، ملی، قومی، جنبشی امل الیهو جمعی است که ش

ها باید به طور ترکیبی و یکپارچه و که گذشت همه این ابعاد و الیهشود و چنانای و خانوادگی( میحرفه

ی برخوردار فکه این بیان نیز از دقت کامتعادل بر اساس نظام معیار اسالمی تکوین و تحول یابند. درحالی

نمونه ها مشخص نیست. معلوم نیست که به طورها و یا انواع هویتبندی الیهنیست؛ زیرا مبنای این نوع تقسیم

 ها از منظر متون اسالمیچه تفاوتی بین انواع هویت انسانی و هویت دینی )مذهبی( وجود دارد. انواع هویت

های است و هر یک نیز شامل انواع متعددی از هویت میتقسقابلی اله ریغدر قالب دو پارادایم هویت الهی و 
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 (. Marzooghi,2015باشد )های مذکور میفردی معطوف به پارادایم

فراوانی است که الزم است در بررسی « پژوهانه تیترب»های عالوه براین، بحث هویت دارای داللت

حول موردتوجه قرار نگرفته است. در مبانی نظری مقوله انواع هویت مدنظر قرار گیرد، امری که در اسناد ت

ر، مشخص دیگعبارتمطرح نشده است. به« نظریه»سند تحول بنیادین، تعریف و برداشت معینی از مفهوم 

ای است؛ آیا مقصود نظریه هنجاری، نظریه توصیفی، نظریه تبیینی، نیست که منظور از نظریه چه نوع نظریه

برای نظریه  «باید گونه»یا ماهیتی « هست گونه»است؟ آیا مؤلفان سند ماهیتی کاربردی، عملی یا دکترینی 

دهد، مفهوم و معنای نظریه بر اساس واضح است و شواهد مکتوب و مندرج در سند نشان می آنچهاند؟ قائل

که در سند مذکور حدود ای دارد، درحالیمباحث مطرح شده در سند تحول، یک معنای هنجاری یا آموزه

ثغور معنای نظریه ابهام دارد. همچنین، دو نوع فلسفه تربیت اسالمی یعنی فلسفه عمومی تعلیم و تربیت  و

اسالمی و فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی به صورت کلی موردتوجه قرارگرفته است. در هر دو فلسفه تأکیدها 

تر در فهم عنوان منبع ثانوی آن هم بیشدر حاشیه قرارگرفته و صرفاً به « رویکرد شیعی»های موردنظر و استلزام

معتبر دینی موردتوجه قرارگرفته است. در این خصوص چند نکته اساسی قابل ذکر است. نخست، منظر تفکر 

های کالن و خرد اجتماعی سیاسی، اقتصادی و تربیتی خواه در نظام اسالمی از تمام جوانب نظام درشیعی 

نظر شایسته ترین نامی که از این مترین و اصولیدیگر اصلیعبارت. بهامت است –آن، مبتنی بر فلسفه امامت 

بنامیم. مراد « تامام»باشد، آن است که آن را مکتب تربیتی یا مدرسه اسالمی نظام تعلیم و تربیت اسالمی می

گیری حاکم بر فلسفه اسالمی مبتنی بر رویکرد تفکر شیعی در آن است که به عنوان یک رویکرد و جهت

ی بر رویکرد های آن در فلسفه تربیتی اسالمی مبتننظر گرفته شود، نه اینکه تنها به آن اشاره کلی شود و داللت

 شیعی موردنظر قرار نگیرد.

یی دیگر سخن از جامعه صالح به عنوان بُعد اجتماعی تحقق حیات طیبه اسالمی سخن به میان درجا 

نها یک سبک زندگی فردی و اجتماعی نیست، بلکه دارای آید. اما باید اذعان کرد که حیات طیبه تمی

 -تواند مبتنی بر سبک زندگی حکیمانه در جامعه اسالمی حکمتهای زیاد و متنوعی است که میسبک

 (.Marzooghi,2015و مانند آن تعریف و تبیین شود ) 2محور -، سبک زندگانی فطرت1محور

یت بیشتر بر پایه عقالن« داریتعریف دین»تحول گونه که مالحظه شد، در مبانی نظری سند همان

داری بیشتر برپایه فطرت بنا نهاده شده است. مطرح شده است، اما مسلم آن است که در قرآن کریم دین

                                                           
1. Wisdom Center 
2. Nature Center  
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است آن هم به واسطه دل یا قلب « حب و عشق الهی»مداری از دیدگاه قرآن کریم عالوه براین، نهایت دین

 (.Quran) 1ستمورد تأکید قرارگرفته ا

های اساسی موردنظر باعث شده تا مبانی نظری گیریبه طورکلی، نادیده انگاشتن مفاهیم و جهت

شناختی با تمرکز سند تحول بنیادین به طور ضمنی و آشکار، رویکردی نسبتاً تک بعدی در تبیین مفاهیم انسان

تی جامع شناختی و تربیت شناخانسان بر عقل را مورد تأکید قرار دهد. موضوعی که البته، در تدوین رویکرد

ت که اس آن گریدای قلمداد کرد. نکته حائز اهمیت اسالمی نباید از آن غفلت ورزید یا آن را امری حاشیه

شناختی مانند فطرت، قلب و حتی نفس در انواع آن به ویژه نفس ها و ابعاد انساندر این سند جایگاه مؤلفه

 شناختی موردنظر قرار نگرفته است. لی و جامع انسانلوامه و مطمئنه در یک آرایش ک

علم و مهای راهبردی و مدیریت تربیتی، برنامه درسی، تربیتدر مبانی نظری سند تحول، زیرنظام

یابی مطرح آوری و پژوهش و ارزشتأمین منابع انسانی، تأمین و تخصیص منابع مالی، تأمین فضا، تجهیزات، فن

ها دربرگیرنده تمامی محورهای موردتوجه در نظام تربیت از اینکه آیا این زیرنظام نظرصرفشده است. 

 رسمی و عمومی است یا خیر؟ 

چنین آمده است که تربیت غیررسمی شکلی  2در مبانی نظری سند تحول در تعریف تربیت غیررسمی

 و دیگران و اصالح های الزم جهت درک موقعیت خوداز فرایند تربیت است که در آن انواع شایستگی

 توانندب لهیوس نیشده است، تا بد فراهم انیمرب سازیمداوم آن برمبنای نظام معیار اسالمی در جهت آماده

 یضمن تیربو ت میو سازمان ارائه دهنده تعل ستمیعنوان س به یررسمیغ تیابعاد ترب در را بهیط اتیح مراتب

 The theoretical foundations of fundamental) .دهند ارائه یریادگیآموزش و  انیبه عنوان جر

, 2013)transformation که، درحالی ،گرددیبرمدیگر، تربیت غیررسمی به مقوله سازمان و سیستم عبارتبه

 (.(Brady, 1995در ارتباط با یادگیری و آموزش است « 3تربیت ضمنی»

 

 ملی یسدر نقد مفهوم شناختی و ساختاری برنامه
نکته اول در خصوص ارزیابی و نقد مفهوم شناختی برنامه درسی ملی آن است که آنچه با عنوان 

ی انقالب فرهنگی به تصویب عال یشورا 28/6/1391جمهوری اسالمی ایران مصوب « برنامه درسی ملی»

                                                           
 آَمَُنوا أََشدُّ حُبّاً ِللَّهِ؛ نَیکحُبِّ اللَِّه وَالَّذِ حِبُّوَنهُمْیمِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً  تَِّخذُیوَمِنَ النَّاِس مَنْ  .1

 مانیدارند، امّا آنها که ا یکنند و آنها را چون خدا دوست م یخود انتخاب م یاز خداوند، برا ریغ ییاز مردم معبودها یبعض

  (.165)بقره:  تر است دیدارند، عشقشان به خدا )از مشرکان نسبت به معبوهاشان( شد
2. Informal Education 
3. Implicit Education 
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د که کر ننشا خاطر دیبا راستا نیا درباشد، در معنای  متعارف آن نمی« برنامه درسی ملی»رسیده است، 

برنامه »از نظر بل، دارد.  وجود «یمل یدرس برنامه» با «یمل یدرس برنامه سند»معنا و مفهوم  در یاعمده تفاوت

-ه هدایتجنب« سند برنامه درسی ملی»که ای است که جنبه تجویزی و الزامی دارد، درحالیبرنامه« درسی ملی

نوعی « چارچوب ملی برنامه درسی»نظر المبی، تدوین  (. ازBell, 2001گرایانه، ارشادی و رهنمودی دارد )

های ارزشیابی و پیامدهای مورد انتظار درباره آنچه باید آموخته شود، چگونگی آموختن، روش« هدایت ملی»

ن این سند که مبی« عنوان» در یتوجهیب وجود با کشور،« سند برنامه درسی ملی»در (. Lumby, 2001)است 

که  است، چنین آمده است« سند برنامه درسی ملی»و « برنامه درسی ملی»فاوت مفهومی نوعی عدم توجه به ت

قق ریزی درسی کشور را به منظور تحاست که نقشه کالن و چارچوب نظام برنامه« سندی»برنامه درسی ملی »

ابهام   شکال وا»نماید. لذا، عالوه بر وپرورش نظام جمهوری اسالمی ایران تعیین و تبیین میهای آموزشهدف

، عنوان «اپتجدید چ»در عنوان سند که به لحاظ تخصصی و فنی قابل قبول نیست، ضروری است در « لفظی

اصالح شود. مشکل اساسی دیگری که در برداشت نظری و همچنین در فرآیند  « سند ملی درسی»سند به 

-ی از ابهام باقی میاپردهاست که در  «ریزی درسیهای برنامهنظام»شود، مرزبندی بین انواع اجرا ایجاد می

، اساساً نوعی گرایش به «ی ملیدرسبرنامه »ماند. این موضوع از این جهت مهم است که گرایش به طراحی 

ین که تدوشود. درحالیهای درسی در یک جامعه میسازی برنامهاست که منجر به استاندارد« 1ییتمرکزگرا»

و حرکت به سوی « 2انطباق متقابل»تواند زمینه را برای تحقق نوعی یم« سند ملی برنامه درسی»و طراحی 

ی سند مل»دیگر، از طریق تدوین عبارتسازد. بهدر سطح جامعه ملی و محلی را فراهم می« تمرکززدایی»

ضل مع به منظور رفع  بارهدراینریزی درسی اقدام نمود. در برنامه« تمرکززدایی»توان به امر می« برنامه درسی

 به عنوان« سند ملی برنامه درسی»، تهیه و تدوین «وحدت ملی»و « عدم تمرکز»و مشکل مغایرت مقوله 

یزی ردر پرتو آن امکان واگذاری اختیارات برنامه که شودیمریزی پیشنهاد رهنمودهای کلی برای برنامه

(. short, 1982)وارد نشود  به وحدت و انسجام ملی آسیبی حالنیدرعدرسی به مناطق مختلف فراهم آید و 

، امکان هماهنگ و همسوسازی گرایش به «سند ملی برنامه درسی»توان گفت که با تدوین از این منظر می

 شود. ریزی درسی فراهم میدر نظام برنامه« زداییتمرکز»

دارد، با سند ملی برنامه  4و تجویزی 3به هر حال باید گفت که بین برنامه درسی ملی که جنبه الزامی

                                                           
1. Centralization 

2. Interaction adaptation 

3. Mandatory 
4. prescriptive 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 35..  .اسناد شناختیروش و  نظری نقد و تحلیل                                                           1395 پاییز و زمستان ،2 شماره ،6 سال

ریزی دارد و دربردارنده اصول و قواعد کلی و عمومی برای برنامه 1درسی که جنبه ارشادی و رهنمودی

ای وجود دارد. امری که در تدوین برنامه درسی ملی کشور موردتوجه قرار نگرفته درسی است، تفاوت عمده

دارد. این مشکل بیشتر ناشی از آن است که در مبانی است و ابهامات گوناگون شکلی و محتوایی را در پی 

ای و )از سطح ملی، منطقه« مندهای تربیتی نظاممجموعه فرصت»نظری سند تحول، برنامه درسی با عنوان 

« سیریزی درنظام برنامه»محلی تا مدرسه و کالس درس( تعریف شده است، اما به این مقوله مهم که اساساً 

ت که دیگر، مشخص نشده اسعبارتباید باشد، توجه وافی و کافی نشده است. به« امینظ»در ایران چگونه 

ی که خواهد بود. موضوع« رمتمرکزیغ»یا « نیمه متمرکز»، «متمرکز»در ایران نظامی « ریزی درسینظام برنامه»

 ست.نامیده شده است، ایجاد نموده ا« برنامه درسی ملی»ابهام و اشکالی اساسی در تدوین آنچه 

به طورکلی، ازآنجاکه در اسناد تحول مانند مبانی نظری و سند تحول بنیادین به بحث بسیار مهم نوع 

های گوناگونی درباره نقش و های چندگانه و ابهامپرداخته نشده است، تناقض« ریزی درسینظام برنامه»

، در محتوای اسناد نوعی بر آن خورد. عالوهنفع ازجمله مدیران و معلمان به چشم میهای ذیمشارکت گروه

ند منشأ ایجاد توامی« نظام متمرکز»شود، اما اینکه آیا می« گراییتمرکز»تأکید تلویحی و گاهی آشکار بر 

نع جدی یک ما»در نظام تعلیم و تربیت کشور باشد، خود بحث دیگری است که باید به عنوان « تحول»

ریزی امهگذاران و مدیران تعلیم و تربیت و برنهای سیاستمحاکم بر تفکر و تصمی« تاریخی و رسوب یافته

در  های آنقرار گیرد؛ چرا که ایجاد تحول بدون توجه به شرایط و استلزام« واکاوی»درسی کشور، مورد 

ه بندی کلی این محور باید گفت کاساساً امکان ناپذیر است. در جمع« های تربیتینظام»حوزه دگرگونی 

سناد تحول در خصوص نوع، سطح و میزان مشارکت و چگونگی آن در چارچوب یک موضع و مواضع ا

 مفهومی فراوان قرار دارد. یهایناهماهنگی گوناگون، ناهمگونی و هانوسان، در معرض «2نیآفرتحولنظام »

لیم از تع« نظامی»و آرمانی خود، در تدوین  بلندمرتبهها و دعاوی اسناد تحول با وجود طرح دیدگاه

ریزی درسی که بتواند امور موعود را محقق سازد، دچار اجمال، ابهام، آشفتگی و سازمان و تربیت و برنامه

ی ملی( ای درسی ملی )نه برنامه درسای که باعث شده تا به طور نمونه، سند برنامهنایافتگی شده است. مقوله

و  به جایگاه نازلی چون بیان مواضع عمومی دروشمنمند و را از مرتبه و موقعیت یک سند نسبتاً آرمانی، نظام

های نظری، علمی، عملی و کاربردی نامعینی کلی نامنسجم، نامنظم و ناهماهنگ فرو بکاهد. امری که پیامد

های کهنه گذشته  رویکردها، ساختارها و نظام« تکرار»را به ورطه « تحول»را در پی خواهد داشت و عرصه 

 سازد.  لفاظی جدید به سوی مسیری نامعین و نامتعین رهنمون میو تنها در پرتو القاب و ا

                                                           
5.Guidance 
1.Transformative System 
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 نتيجه

ای به منظور ههای بسیار ارزندچنانکه بیان شد در تدوین اسناد تحول نظام تعلیم و تربیت کشور تالش

 تی کشورهای نهاد تربیدر حوزه تعلیم و تربیت اسالمی به عنوان مبنای فعالیت افتهیسامانارائه دیدگاهی 

و « شناختیروش»به لحاظ  کهچنانآنچند این کوشش ارزشمند و بدیع است، اما صورت گرفته است. هر

موجود « ینظام نایافتگ»انجام نشده است. به هر حال، این « افتهینظام»و « روشمند»بایسته است، چندان « نظری»

اسناد تحول شده است. از نظر بین « روشمند»و مشهود در اسناد موجب عدم برقراری تناظر و هماهنگی 

ند و این کخاصی تبعیت نمی« طرح روش شناسانه» یا « پارادایم»مطالعات اسناد تحول از یک « شناختیروش»

ای که ساختار، محتوا و جدی در اسناد شده و به گونه هایها و ناهماهنگیامر خود موجب بروز ابهام

ابعی در اسناد نیز ت« عدم انسجام مفهوم شناختی»عالوه بر این، ساخته است. « متزلزل» دستاوردهای اسناد را 

شناختی در تدوین آنهاست. به طور نمونه، ناهماهنگی در بیان مواضع که گاهی از رویکرد از نقایص روش

جمله های تربیتی استفاده شده ازدر بیان دیدگاه« گراییرویکرد عقل»و در موارد دیگری از « گراییفطرت»

ل دفاع ، این نوشتار قاب«نقد نظری»بر « یشناختنقد روش». به همین دلیل از منظر تقدم هاستیهماهنگنااین 

ی از مشکالت و مناقشات مفهومی اسناد تحول ریشه در مواجهه غیر روشمند اعمدهباشد؛ چرا که بخش می

ی، نظام گافتیساختار نانوعی  شناختی با مقوله طراحی و تدوین اسناد دارد. این امر باعث شده تاو غیر روش

اشاره شد، در اسناد تحول به  کهچنانآننایافتگی و عدم همراهی و هماهنگی در طرح مواضع و بیان مفاهیم 

 وفور مشاهده شود.

تدوین  ای مانند طراحی وبرای پیشگیری از بروز معمول چنین مشکالتی در مطالعات وسیع و گسترده

ا و هطرح تدوین شود و پس از آن گام« فاز صفر»شناسانه آن، ر تعابیر روشاسناد ملی الزم است، نخست د

فازهای هر سطحی از مطالعه و اسناد به صورت روشمند و نظامند انجام پذیرد. امری که احتماالً در انجام چنین 

ی گتوان گفت که چگونکار بزرگی مورد کم توجهی قرارگرفته است. به طور نمونه،، در این خصوص می

گذار از فلسفه و تربیت در جمهوری اسالمی و ورود به فلسفه تربیت رسمی و عمومی، و سپس عرصه کاربرد 

و عمل چندان روشمند نیست. در مبانی نظری سند تحول بنیادین تنها ذکر شده است که این کار در جلسات 

وا با تعالیم و محت هامفروضهتناسب های متعدد ازجمله کمیته تدوین رهنامه و کارگروه تدوین با توجه به مالک

ای هاسالمی موردبررسی نقد و بازبینی و اصالح واقع شده است. افزون بر این، در فرایند تلفیق نتایج پژوهش

نابع معتبر وپرورش و سایر مهای ارزشمند مطالعه تدوین بنیادهای فلسفی و دینی سند ملی آموزشنظری از یافته

 ,The theoretical foundations of fundamental transformation, 2010)« است. اسالمی نیز استفاده شده
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های انجام این اقدام مهم به نحو دقیق و بارزی که در شناختی شیوه. چنانکه مالحظه شد، از نظر روش(323

حول بنیادین ت توان گفت که در اسنادمند پژوهشی مرسوم است، بیان نشده است. به همین دلیل میمطالعات نظام

عالیت دیگر، جریان فعبارتمند و مدوّنی وجود ندارد. بهرابطه منظم، روشمند، نظام« برنامه»و « بنا»، « مبنا»بین 

ی و اقدامات ردازپهینظردر فرایندهای چهارگانه تدوین اسناد مانند طرح باورهای تربیتی، ایده پردازی تربیتی،  

رمان آای انجام پذیرد؛ زیرا اگرچه ، روشمند و روش شناسانهافتهیساختارن و عمل پردازانه بایستی به نحو مدوّ

های دگاهمندی در دیو آرمان سازی در تعلیم و تربیت اقدامی مطلوب است، اما ثمره آن باید به نحو نظام« ییسرا

های تربیتی ها و سپس برنامهبه نظامی تربیتی هادهیایابد تا امر انتقال های تربیتی تبلور و تجلی بارز تربیتی و برنامه

ها فقط ها به نحو مطلوبی صورت نگیرد، طرح دیدگاهانتقال گونهنیابه نحو مطلوبی انجام شود. به هر حال، اگر 

شود که به نوعی ورود به طرح مواضع در های تربیتی محدود میهای کلی و آرماندر چارچوب بیان دیدگاه

ی کلی نغز و شعارگونه و در حد نوعی سونامی الفاظ و دعاوی باقی خواهند هاعبارتقالب جادوی کلمات و 

ماند. در پایان ذکر این نکته ضروری است که هدف از نقد و تحلیل، تالشی در جهت تحلیل ابعاد روش شناسانه 

 های اسناد موردتوجه جدیدر تکمیل و رفع کاستی رودیمو مفهوم شناسانه اسناد تحول است و امید 

 قرار گیرد.  اندرکاراندست
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 پيوست

مامین دهی شبکه مضسازمان( ساختار کد نویسی و نمونه ای از قالب چگونگی تشکیل و 2در جدول شماره )

 ارائه شده است.
 

 (: ساختار کد نویسی و نمونه ای از قالب مضامين سند تحول بنيادین2جدول )شماره 
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 (: مدل شبکه مضامين سند تحول بنيادین براساس رویکردهای انتقادی1)شکل شماره
 
 

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

