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و پرورش، مدارس ابتداي و متوسطه دولتي در كشور تا پيش از تشكيل شوراي عالي آموزش ي

و اين مؤسسه ما ملزم به اجراي برنامه هاي ها در زمينة تنظيم برنامه هاي درسي يكساني نبودند

و انتخاب محتوا، براساس سليقه مديران خود عمل مي كردند، اما با تشكيل شوراي عالي درسي

و پرورش  ش1300در اسفندماه سال) شوراي عالي معارف(آموزش مسي، برنامه درسي هجري

كه1305مدارس ابتدايي كشور در مردادماه  و مدارس دولتي موظف شدند  به تصويب شورا رسيد

مي طبق اين برنامه، دانش. برنامه درسي مصوب اين شورا را اجرا كنند بايد آموزان دورة ابتدايي

ت بگذرانند ماده درسي را در اين سطح از تحصيال16تا4برحسب پايه تحصيلي خود، ميان 

و اوقا( .)1306و صنايع مستظرفه،فمجله وزارت معارف

مجله(، برنامه درسي دوره متوسطه از تصويب اين شورا گذشت 1307در تيرماه آن،پي در

و اوقا سرانجام در همين سال بنا به پيشنهاد).1307-1308و صنايع مستظرفه،فوزارت معارف

ب و بنا و پرورش و چاپ كتابهاي درسي به وزير وقت آموزش ه تصويب هيئت دولت، تأليف

و پرورش .درآمد) وزارت معارف(انحصار وزارت آموزش

و در برهه چه از آن زمان تاكنون يعني در طول هشت دهة اخير هايي از زمان تأليف اگر

و مؤلفان مستقل از وزارتخانه سپرده شده است؛ با اين  به استادان دانشگاه حال چه كتابهاي درسي

با برنامه چه مؤلفان مستقل از اين وزارتخانه، همواره و و مؤلفان وابسته به وزارتخانه مذكور ريزان

و كتابهاي درسي ساير كشورها، به ويژه كشورهاي مغرب زمين الگو قراردادن برنامه هاي تحصيلي

و تأليف كتابهاي درسي براي مدارس ايران دست يازيدهبه تنظيم برنامه و تقليد را بر ابتكار ها

كه سال. اند ترجيح داده و پرورش را عيسي صديق اعلم داشته است، در اين ها سمت وزير آموزش

ميزمينه :نويسد چنين

و از دبيرستانهاي فرانسه تقليد 1317در سال« و برنامه دبيرستانها تجديد نظر شد  در سازمان

ب انه ناقصي به و چون دولت مقتدر بود، برنامه بسيار... تقادات اشخاص مطلع توجه نكرد عمل آمد

كه بايد  و ساعاتي و بر مقدار مواد تحصيلي افزوده گرديد بدون رعايت وقت شاگرد سنگين شد

و بدني او بشود شد. صرف پرورش اخالقي  در زندگاني مورد حاجتكهموادي در برنامه منظور

و زائد بر حافظه دانش ).1342، صديق اعلم(» آموز بود نبود

و برنامه«: اي با عنوان جليلي در مقاله و مروري بر كتابها ريزي رياضي كشور در گذشته دور

مي»نزديك » كتابهاي وزارتي«به بعد، يك سري كتب دبيرستاني موسوم به 1315از سال«: نويسد،
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و پرورش چاپ شده بود، وارد مدارس شد مر....كه از طرف وزارت آموزش حوم مطالب زير از

و از مؤلفين  حسين مجذوب كه چندين سال در سازمان كتابهاي درسي با اينجانب هم اطاق بوده

و علوم در اين برهه از زمان شديداً متأثر از فرهنگ: شود قديمي هندسه است، نقل مي كتب رياضي

 دليل آن نيز جزوات فرانسوي باقيمانده از دارالفنون، جزوات فرانسوي. علمي فرانسه بود

و سن جليلي،(» هاي ايران با زبان فرانسه بود كردهو آشنايي بيشتر تحصيللويي دبيرستانهاي رازي

1383 .( 

و اقتباس در نظام برنامههك در حالي ما از گذشته تاكنون سنت تقليد ريزي درسي در كشور

به ويژه در اياالت متحد امريكا، نظريه و تربيت با پردا متداول بوده است، در مغرب زمين زان تعليم

و ياري تكيه بر جهان و جامعه گرفتن از نظريه بيني حاكم بر جامعه خويش شناسي هاي روانشناسي

و تربيت بنيان نهاده عصر خود، نظريه به نوبه اند كه اين نظريه هايي را در بارة تعليم هاي تربيتي

م. پردازان برنامه درسي شده است بخش نظريه خود الهام تخصصان حوزه برنامه درسي نيز در يعني

به سوي تئوريزه اند هاي برنامه درسي گام برداشته كردن نظريه چهارچوب ديدگاههاي كالن تربيتي

و معلمان باشد تا كارشان الهام .بخش فعاليتهاي مؤلفان

م، پردازي را در حوزه برنامه درسي در مغرب زمين بنماياني اي از پيشينة نظريه براي آنكه گوشه

به معرفي طبقه مي هاي برنامه درسي داشته پردازان از نظريهكه نظريه بنديهايي منحصراً و اند، پردازيم

و توصيف ويژگيهاي نظريه مي از شرح .كنيم ها خودداري


��� ���	 
���� ��3 

هلمز و تربيت در مغرب زمين، چهار نوع2و مارتين مك لين1برايان  با بررسي تحول تعليم

از نظريه برنامه درسي را از هم تفكيك كرده : اند كه اين چهار ديدگاه از نظر آنها عبارتند

و مك لين،(6و پراگماتيسم5، پلي تكنيكاليسم4المعارف گرايي، دايره3گرايي اساس ).1989هلمز

به ذكر است و تميز نظريهكهالزم دا اين دو مؤلف عمدتاً محتوا را مالك تفكيك اند،دهها قرار

به. اند هاي برنامه درسي سود جسته بندي نظريه اما ساير مؤلفان از مالكهاي ديگري براي طبقه

 يا ديدگاه برنامه نظريه» هاي برنامه درسي نظريه«به نام در كتاب خود،7پي، ميلر. جان عنوان مثال،

و آن را موضع درسي را فراتر از محتوا مي ي داند و ابعاد- اددهيگيري اساسي درباره  يادگيري

1. Brian Holmes                 2. Martin Mclean                3. Essentialism                4. Encyclopedism 
5. Polytechnicalism           6. Pragmatism                      7. John P. Miller   
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و عملي برنامه درسي تلقي مي دهنده ديدگاه يا نظريه برنامه او ابعاد تشكيل. كند گوناگون نظري

از درسي را هفت عنصر مي : داند كه عبارتند

به فرآيند يادگيري،)3تلقي نسبت به يادگيرنده،)2آرمانهاي تربيتي،)1 تلقي)4تلقي نسبت

آ به محيط يادگيري،)5موزشي، نسبت به فرآيند و)6تلقي نسبت از)7نقش معلم ارزشيابي

ميلر با پذيرفتن اين فرض كه عناصر مذكور، ابعاد ديدگاه برنامه درسي را تشكيل.ها آموخته

مي دهند، به طبقه مي و توصيف ديدگاههاي برنامه درسي و از هفت نظريه يا ديدگاه بندي پردازد

ميبرنامه درسي به اين موضوعي، اجتماعي، رشدگرا، شناختي،/ رفتاري، ديسيپليني: كند شرح ياد

و ماوراي فردي  ).1379 ميلر،(انسانگرايانه

و تدريس بهتر برنامه«و همكارانش در كتاب1سيلور  بندي در طبقه» ريزي درسي براي يادگيري

و در توصيف استفاده كرده» الگو«هاي درسي از اصطالح نظريه مياند : نويسند الگوي برنامه درسي

مي هر الگويي از مجموعه بر اي از فرضها نشأت و هدفهاي كلي)1گيرد كه شامل است مقاصد

و تربيت،  نوع جامعه)5طبيعت فرآيند يادگيري،)4ويژگيهاي فراگيران،)3منابع اهداف،)2تعليم

و  در. طبيعت دانش يا معرفت)6مورد نظر و همكارانش  ادامة اين بحث به معرفي الگوهاي سيلور

به پنج گونه الگو. پردازند برنامه درسي از ديدگاه نويسندگان گوناگون مي بهيآنگاه  برنامه درسي

ميترتيب : كنند زير اشاره

و رشته)1 الگوهاي مبتني بر شايستگيهاي)2هاي علمي، الگوهاي مبتني بر موضوعات درسي

و فرآيند انساني، الگوهاي مبت)3، فناوريخاص  و)4ني بر صفات الگوهاي مبتني بر نقشها

و  و عاليق فرد)5فعاليتهاي اجتماعي و. الگوهاي مبتني بر نيازها به ذكر است كه سيلور الزم

به يك الگوي معين محدود نمي چه الگوي انسانگرايي مي همكارانش معتقدند كه اگر توان شود، اما

).1372سيلور وهمكاران،(ي برنامه درسي مشاهده كرد حضور آن را در ساير الگوها

به نام3و هانكينس2 اُرنشتاين ،4»مباني برنامه درسي« دو مؤلف ديگري هستند كه در اثر خود

كنندة نگرش هر فرد نسبت به برنامه درسي، منعكس«: نويسند در توصيف نظريه برنامه درسي مي

به تاريخ، ديد نقطه نظر او نسبت به مباني برنامه درس ي، فلسفه شخصي، نگرش نسبت

به مسائل اجتماعي، حوزه و معلم است روانشناختي، نظريه . هاي برنامه درسي، نقش يادگيرنده

و هانكينس پس از برشمردن عناصر برنامه درسي، از شش رويكرد برنامه درسي نام اُرنشتاين

 
1 - . J. Galen Saylor  2. Ornstein 3. Hankins 4. Foundation of Curriculum 
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از مي كه عبارتند عل: برند و بازسازان مفهومي رفتاري، مديريتي، سيستمي، مي، انسانگرايانه

و( ). 1373. همكاران ارنشتاين

به ويژه در ايالتيپردازاني كه پيشتر از اين از آنها نام برديم، كسان عالوه بر نظريه  ديگر نيز

كه نظريه متحد امريكا كوشيده و طبقه اند . بندي كنند ها يا ديدگاههايي را در برنامه درسي شناسايي

 در كتاب ديدگاههاي متضاد برنامه درسي، پنج ديدگاه متضاد برنامه درسي را1يوت ايزنرمثالً ال

و عقلي،)1: شرح داده است كه اين پنج ديدگاه عبارتند از و توسعة فرآيندهاي ذهني ديدگاه رشد

ديدگاه بازسازي)4ديدگاه خودشكوفايي يا ارتباط شخصي،)3گرايي آكادميك، ديدگاه عقل)2

و/ اعي اجتم به عنوان فناوري)5تطابق اجتماعي ).1381، زنراي(ديدگاه برنامه درسي

به نامهاي جيرو دو تن ديگر از نظريه سه نوع نظريه برنامه3و پاينار2پردازان  در آثار خود از

به اين نام ياد كرده و بازنگران مفهومي گرايان، تجربه سنت: اند درسي فتحي(گرايان مفهومي

به جدول شماره() 1381اه، واجارگ ).يكرجوع شود

آمده است، متداولترين)1(هايي را كه نام آنها در جدول شماره اساس، اگر نظريهاين بر

مي نظريه كه در زمينة تعدادي از اين نظريه هاي برنامه درسي تلقي كنيم، در ها يا ديدگاهها، يابيم

د ارد، يعني برخي از مؤلفان متفقاً برخي از اين ميان شارحان اين ديدگاهها اتفاق نظر وجود

به عنوان نظريه يا رويكرد معرفي مي و آنها را در شمار رويكرد يا نظريه برنامه ديدگاهها را كنند

.ندده درسي قرار مي

1. Eliot Eisner                    2. Giroux                             3. Willam Pinar 
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و انسان/ رويكرد موضوعي مثالً و گرايانه از جمله نظريه ديسيپليني كه ميلر، سيلور هايي هستند

و هانكينس از آنها به عنوان رويكرد يا ديدگاه ياد كرده و نيز ارنشتاين به عالوه. اند همكارانش،

كه هلمز مكويژگيهايي ش گرايي ذكر كرده لين براي نظريه اساسو / بيه ويژگيهاي موضوعي اند،

و ويژگيهديسيپليني او ميلر و همكاران .ستاي موضوعات درسي سيلور

و هانكينس، در طبقه و نيز ارنشتاين مي ميلر به رويكرد رفتاري اشاره كه بنديهاي خود كنند

به شايستگيهاي خاص فناورانه ويژگيهاي اين رويكرد با ويژگيهاي برخي از رو يكردهاي وابسته

و همكارانش مشابه است كه ميلر براي رويكرد اجتماعي ذكر. مورد نظر سيلور همچنين ويژگيهايي

و الكساندر مي و فعاليتهاي اجتماعي مورد نظر سيلور كند، با ويژگيهاي الگوهاي مبتني بر كاركردها

.به عنوان نهادي مؤثر در برنامه درسي تأكيد دارنديعني هر دو رويكرد بر جامعه. شبيه است

و مك لين، با ويژگيهاي رويكردهاي«برخي از ويژگيهاي نظريه پراگماتيسم مورد نظر هلمز

و عالئق خود و همكارانش، انطباق دارد» متمركز بر نيازها زيرا در دو رويكرد، مورد اشارة سيلور

و عال ائمذكور، نيازها .هاي درسي است ساس انتخاب برنامهق يادگيرندگان

به درازا نكشد، از بحث در بارة رويكردها يا نظ و ريه براي آنكه سخن هايي كه آيزنر، جيرو

به عنوان رويكرد يا نظريهبه آنها اشاره كردهرپاينا و اتفاق نظر درباره آنها و احتمال اجماع اند

مي وجود دارد، خودداري مي و نتيجه ك كنيم ه بحث در بارة نظريه برنامه درسي امروزه در گيريم

و افقهاي تحقيقاتي به ويژه مغرب زمين رواج چشمگيري پيدا كرده و تربيت جوامع ادبيات تعليم

به روي متخصصان حوزه برنامه .ريزي درسي گشوده است جديدي را

در همچنين از بحثي كه در آغاز اين نوشتار كرديم، اين نتيجه را مي  كشور ما تالش گيريم كه

و دستيابي به يك ديدگاه برنامه درسي بومي، به عنوان راهنماي براي تبيين نظريه برنامه درسي

و معلمان كشور نه تنها خالي از فايده نيست عمل برنامه بلكه يك ضرورت نيز، ريزان، مؤلفان

ت. هست و و تربيت ما نظريه برنامه درسي، تبيين يكي از زيرا چنانچه در نظام تعليم دوين نشود،

كه در اين ميان به وجود مي هاي درسي گوناگون به ويژه آيد بروز ناهماهنگي ميان برنامه مشكالتي

ميدر چنين صورتي، مثالً،. هنگام عمل است توان هماهنگي الزم را ميان موضوعات به سختي

 مشخصي راهنماي عمل نظريه برنامه درسيكهبه عبارتي ديگر، وقتي. درسي گوناگون برقرار كرد

بر برنامه زير( ريزي درسي، آرمانهاي تربيتي نامهريزان نباشد، ممكن است هر يك از گروههاي

هاي متفاوت استخراج مربوط به حوزه درس خود را از جهان بيني) اي از نظريه تربيتي مجموعه

كه برنامه. كنند و بعضاً هاي درسي گوناگون، هدفهاي تربيت اين امر موجب خواهد شد ي متفاوت

ةنظري«به ويژه در عصر پهلوي چون ست كه در گذشتهاشاهد اين ادعا اين. معارضي را دنبال كنند
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ريزي درسي، هدفهاي مشخصي وجود نداشت، لذا هر يك از گروههاي برنامه» برنامه درسي

مي بيني آموزشي دروس مورد نظر خود را از جهان و استنباط و مورد عالقه خويش اخذ كردند

مي بيني آموزان را در معرض جهان بدين سان دانش  مثالً، در آن زمان. دادند هاي معارض قرار

مي،شناسي آموزان ايراني از سويي در كتابهاي درسي زيست دانش آموختند نظريه تكاملي داروين را

به آنها القاء مي و نتيجة شد كه خلقت انسان محصول تصادف، تحول ماده در اعماق درياهو ا

مي،1انشقاق حيوانات است كه خلقت انسانو از سويي ديگر در كتابهاي تعليمات ديني، آموختند

به ارادة خداوند صورت گرفته است  تحولةعلوم اجتماعي با نظر ماركس دربار در كتابهاي.2بنا

و جايگزيني سرمايه مي تاريخ ، مزاياي اقتصاد اما در كتابهاي ديگر3شدند داري با كمونيسم آشنا

مي سرمايه .4شد داري براي آنها تبيين

مي از اين گذشته، در كتابهاي جامعه شد كه پندارهاي خرافي، دين شناسي دبيرستان ادعا

هاي در حاليكه در كتابهاي تعليمات ديني آن زمان آموزه5عمومي انسانهاي نخستين بوده است

به دانش به عنوان اموري حياتي ميآموزا ديني .نددشن معرفي

���� ���	 
���� 
��� T�>* �� J>*� ���*< 
� ����� �*&� 

به نظر مي به آنچه گفته شد، رسد كه متخصصان حوزة برنامه درسي در كشور ما، باتوجه

به سوي نظريه توانند با تكيه بر جهان مي و نيز نيازهاي كنوني جامعه، پردازي در حوزه بيني اسالمي

د و تدوين چنين نظريهبرنامه خوشبختانه. اي را وجهة همت خويش قرار دهند رسي حركت كنند

بهة در حوزيپرداز در سالهاي اخير حركتهايي در زمينة نظريه و تربيت اسالمي با توجه  تعليم

و راهگشا تلقي كرد كه بايد آنها را ارزشمند از. داللتهاي آن براي برنامه درسي صورت گرفته است

ميآن جمل به رسالهه ، آقاي بابك شمشيري)1381(الهدي هاي دكتري خانم جميله علم توان

. اشاره كرد)1379( نادر سلسبيلي آقايو)1383(

و اصولي از فلسفه علم الهدي نخست به استنباط ماهيت تربيت اسالمي بر اساس آيات قرآن

مي اصالت وجود مالصدرا مي و مدعي شود كه منظور از تربيت اسالمي تثبيت توحيد پردازد

 
و دهم،شناسي سال چهارم دبيرستان زيست رجوع شود به كتاب.1 و پرورش، چاپ سال فصلهاي هفتم .1356 از انتشارات وزارت آموزش

و متوسطه، چاپ سال.2 .1345رجوع شود به كتابهاي تعليمات ديني دورة راهنمايي

.1355شناسي سال دوم دبيرستان چاپ سالو نيز جامعه1355رجوع شود به كتاب تعليمات اجتماعي سال دوم راهنمايي چاپ سال.3

و پرورش چاپ سال رجوع شود به كتاب.4 و هندسه سال ششم ابتدايي، انتشارات وزارت آموزش .1349 حساب

و پرورش، چاپ سال رجوع شود به كتاب جامعه.5 ا نتشارات وزارت آموزش .1355شناسي سال دوم متوسطه،
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به جهان هستي است حضوري از طريق نگرش آيه تربيت اسالمي تالش دارد مرزهاي علوم. اي

و متافيزيك نه از نظر روشهاي تحقيق يا ساختار مفهومي، بلكه از نظر وحدت فيزيكي ي را

و به متربيان خود موضوعي بردارد به نحو مؤثر آميختگي همة دانشهاي حضوري وحصولي را

الهدي آنگاه ضرورت تلفيق برنامه درسي را براي تحقق تربيت اسالمي مطرح علم. انتقال دهد

مي مي و به برنامه درسي امكانات متنوعي را براي توسعه نگرش آيهنويسد رويكرد تلفيق كند اي

ب علم. آورد منظور تثبيت توحيد حضوري فراهم مي كارگيريه الهدي معتقد است كه اگرچه

و موضوع محور براي پيشرفت تربيت هاي رشته برنامه  اسالمي ضروري است، ولي فرابرنامةاي

مي رش آيهدرسي اسالمي راهبردي اساسي براي توسعة نگ تا اي به شمار و بستر مناسبي است رود

و شرايط خاص از طريق اين برنامه به ويژگيها هاي درسي متعدد با درجات گوناگوني از تلفيق بنا

).1381الهدي، علم(بستر ارائه شود 

و اثرات بررسي مباني معرفت”شمشيري نيز در رسالة خود تحت عنوان شناسي عرفان اسالمي

و پرورشآن بر آم و تربيت عرفاني درك معرفت به ذات جهان: نويسدمي“ وزش هدف غايي تعليم

به مقام توحيد حقيقي است و نايل شدن و حضرت حق مي. هستي نظريه تربيتي: نويسد او در ادامه

و همچنين زيباشناسانه از برنامه درسي دارد در چهارچوب اين. عرفاني برداشتي فعاليت مدارانه

ب هاي گوناگون زندگيشان مثل امور عاطفي، رنامه درسي با تجربيات فردي متربيان در عرصهنظريه،

و اخالقي سروكار دارد لذا برنامه درسي از محدوده فعاليتهاي كالسي. هنري، ديني، معنوي، روحي

ميو مدرسه و لحظه اي فراتر شمشيري،(لحظه زندگي واقعي متربي را دربرخواهد گرفتبه رود

1383.(

ارائة يك الگوي راهنما براي كاربرد ديدگاههاي”سلسبيلي نيز در رسالة خود تحت عنوان

و“)دوره متوسطه نظام جديد(ريزي درسي كشور برنامه درسي درنظام برنامه پس از بررسي

مي توصيف نظريه كه شامل الگوي هاي گوناگون برنامه درسي، الگويي براي برنامه درسي ارائه دهد

كه هدف آن حركت از انسان كارآمد، انسان متفكر به سوي انسان كامل استتلفيق طبق.ي است

:الگوي پيشنهادي، انسان كامل داراي كاركردهايي به شرح زير است

به انسان كامل- و رسيدن و گذشتن از مراحل پايين نفساني به خودشكوفايي  معتقد

و اعتالي فرهنگ جامعه- به اصالح جامعه  معتقد

و شهوديهعالق- به حل مسائل از طريق روشهاي عقالني  مند

به حق،- به واصل شدن و وحي الهي اعتقاد عميق به شهود .)1379سلسبيلي،(توجه
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و نيز در ساير متون اسالمي، در زمينة ابعادي كه به و تربيت مسلمانان بنابراين، در ادبيات تعليم

ميميلر عناصر نظريه برنامه درسي. تعبير جان، پي به ناميده ميشود، ديدگاههايي كهندخور چشم

به صورت يك كل بنگريم، قابليت تشكيل و به آنها ة يك نظرياگر آنها را در كنار هم قرار دهيم

لذا براي آنكه نشان. بيني اسالمي را دارند برنامه درسي بومي يا به تعبيري ديدگاهي مبتني بر جهان

م و تربيت ابدهيم كه ديدگاه تعليم به عنوان منبع استنباط نظريبتني بر جهان بيني  برنامهةسالم

ا و هم و تربيت متداول در غرب است ز درسي بومي، هم داراي وجوه اختالف با ديدگاههاي تعليم

و برنامهظرفيت الزم براي استنباط نظرية  درسي برخوردار است، نخست آرمانهاي تربيتي تعليم

به با آرمانهاراتربيت اسالمي و تربيت غربي، يعني پيشرفتگرا، ي تربيتي يكي از مكاتب تعليم

از عنوان زير مجموعه ميمكتب اي به ذكر مثا. كنيم پراگماتيسم، به طور خالصه مقايسه لهايي سپس

ميةدربارة استنباط عناصر نظري و مجدداً يادآور برنامه درسي بومي از منابع اسالمي پردازيم

ازكهشويم مي كه جانة عناصر نظري منظور در.پي، برنامه درسي، آن نوع عناصري است ميلر

و پيشتر در اين نوشتار به آنها اشاره شده است . كتاب خود آنها را معرفي كرده

��: E�+&� R&��� � S&DA� �	 � &��� ������� 

در در قرن نوزدهم ميالدي فلسفه به عرصاياالت متحد اي كه وجود گذاشتةامريكا پا

و ادعا داشت كه تعليم. پراگماتيسم نام دارد و تربيت را تحت تأثير خود قرار داد اين فلسفه، تعليم

ها جان در ميان پراگماتيست. آمريكا باشدو تربيت بايد جوابگوي تحوالت اجتماعي اياالت متحد 

و با به ويژه برنامه درسي كرد و تربيت و متوجه تعليم  الهام از فلسفه ديويي توجه خود را معطوف

و تربيت پيشرفت كه به تعليم و تربيتي را بنا نهاد و. معروف است1راگپراگماتيسم تعليم تعليم

به جاي طرح  و نظريه تكاملي داروين است، تربيت پيشرفتگرا كه متأثر از سنت فلسفي پراگماتيسم

جامباحثي مانند خدا، مذهب، روح و اين دو نفس بر مسائل اكنون و تربيت. ارد تأكيد تعليم

بر اي از فرضهاي طبيعت پيشرفتگرا اساس خود را بر مجموعه و و تكاملي بنا نهاده گرايانه

و همة اجزا. خاص استوار شده استيديدگاه  آن را محصول تغييراتياين ديدگاه، جهان

و عقيده دارد كه اين تغيير تداوم خواهد يافت تكاملي تلقي مي اصول اجتماعي، براين اساس،. كند

و اصول مادي جهان نيز مستمراً دستخوش تغيير مي انسان موجودي كامالً پيچيده. شود اخالقي

و اجتماعي است كه طبيعت او محصول تكامل زيستي ستاسرنوشت او در اين جهان اين. است

1. Progressive education 
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خ كه اكه در اين دنياي سراسر تغيير به حيات خود به تعاود جزئي از آن است دل دست دامه دهد،

و احساس موفقيت كند  ).1،1987ميسون(يابد

����� R&��� � S&DA� �	 � &��� ������� 

كه بر محتواي كتابهاي و متوسطه جمهوري اسالمي ايران درسي مدارس ابتدايي، راهنمايي

و تربيت كشور تهيه شده كه اهداف برنامه مبناي اهداف تعليم كردن ها آماده است حاكي از آنند

طور كه پيش از اين يادآور شديم، برخالف لذا همان. آموزان براي زندگي در دو جهان است دانش

و تربيت  و تربيت پيشرفتگرا كه منحصراً بر مسائل اين جهان تأكيد دارد، در نظام تعليم نظام تعليم

به مسائل آن جهان مي نيزمسلمانان .شود اهميت بسيار داده

ا  بحث نقش مذهب در زندگي به طور گستردهويران دربارة خداونددر كتابهاي درسي كنوني

به خداوند يكي از اهداف اصلي نظام و تقويت روحيه ايمان و به طور كلي، ايجاد شده است

و پرورش جمهوري اسالمي ايران است .آموزش

و تربيت اسالمي آن گروه از اصول اخالقي كه منبعث از دين هستند، اصولي ثا بت در تعليم

و در طول زمان دستخوش دگرگوني نمي فرض مي يعني آنچه در اسالم تابع شرايط. شوند شوند

نه خود اخالق  و مكان است، فعل اخالقي است ).1362مطهري،(زمان

و تربيت پيشرفتگرا متأثر از نظريه تكاملي داروين همان كه در باال اشاره كرديم تعليم طور

د در حالي.است نه تنها مبنا نيستكه داروينيسم و تربيت اسالمي  بلكه مورد انتقاد،ر نظام تعليم

و تربيت در اسالم در اين مطهرياستاد شهيد مرتضي. علماي مسلمان نيز هست  دركتاب تعليم

هر«: دهد زمينة چنين نظر مي كه اساس آن بر تنارع بقا گذاشته شده بر اين است كه داروينيسم

مي خودخواه آفري موجود زنده و براي بقاي خودش كوشش به همين دليل اين كوشش. كند ده شده

و انتخاب اصلح مي به انتخاب طبيعي و منتهي به تنازع بقاء و اساس تكامل چنين است منتهي  شود

كهو گفته روي همين اصل به داروين تاخته... اند كه اين فلسفه يكي از ضررهايش اين است

ا پايه راهاي و تعاون ميخالقي ).همان(كند دگرگون

به بحث نمي كه درباره روح و تربيت پيشرفتگرا و برخالف نظريه تعليم پردازد، در تعليم

به آن، سخن فراوان استةتربيت اسالمي دربار و اهميت تكامل بخشيدن به. روح اساساً اعتقاد

به عنوان بعدي از ابعاد وجودي انسان كه،وجود روح و تربيت يكي از اهدافي است در تعليم

 
1. Mason 
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ا. اسالمي مدنظر است  سالمي دوره دبيرستان در اين زمينهبه همين دليل در كتابهاي درسي بينش

به كتابهاي بينش اسالمي(مطالب بسيار وجود دارد كه مجال بحث درباره آنها نيست رجوع كنيد

).دبيرستان

و تربيت اسالمي و تربيت پيشرفتگرا،،در تعليم خلقت انسان محصول تصادف برخالف تعليم

كه طرفداران نظريه تكاملي مي كه بنا،گويند، نيستو تكامل، آن گونه  بلكه انسان موجودي است

و از روح خداوند در كالبد او دميده شده، يعني پرتوي از حقيقت خداوند به مشيت الهي خلق شده

.بر او تابيده است

با متفكران مسلمان از ديرباز كوشيده و روايات اند تا و احاديث نبوي به آيات قرآن كريم  استناد

به معصومان و توانا)ع(منسوب وييتصويري از ابعاد وجودي انسان هاي بالقوه او به دست دهند

و انسان بدين سان فصل جديدي را به مباحث روان كه. شناسي بيفزايند شناسي اين مباحث

مي شناسي از ديدگاه اسالم گشوده روي متخصصان حوزه روان اندازهايي را پيش چشم ند به توان اند،

به برنامه درسي نيز الهامةنوبة خود براي متخصصان حوز و آنان را در شناخت انسان بخش باشند

و مخ ).1377واعظي،(هاي درسي ياري رسانند اطب برنامهعنوان يادگيرنده

و هم در عرفان اسالمي، نظريه هم در و محكمي كالم شناسي از نظر معرفتة دربارهاي متقن

كه اين نظريه مي اسالم مطرح شده است  يادگيري باشند؛ةپردازان حوز انند الهامبخش نظريهتو ها

و بر ديدگاههاي شناخت هاي معرفت هاي يادگيري ريشه در نظريه زيرا نظريه شناسي شناسي دارند

مي. استوارند شناسي هاي معرفت با استعانت از نظريهتوانند بنابراين، متخصصان حوزه برنامه درسي

پردازي در قلمرو يادگيري مطرح شده از سوي متفكران مسلمان، شرايطي مناسب را براي نظريه

و  . دست يابندهبه رهنمودهايي در اين زمينفراهم سازند

و كه ساير مكاتب تعليم و تربيت اسالمي، مسئوليت معلم متمايز از مسئوليتي است در تعليم

نظ. ربيت براي او قائلندت به نقش معلم از دربه همين قياس، تلقي نسبت و پايبندي اخالقي ر تعهد

كه ساير نظريهةنظري  درسي از منظر اخالقي هاي برنامه برنامه درسي بومي، فراتر از نقشي است

و همه. براي او متصورند به روشني و تربيت اسالمي نقش معلم  جانبهلذا چون در منابع تعليم

ميةپردازان حوز مطرح شده است؛ نظريه توانند با رجوع به اين منابع، نقش برنامه درسي بومي نيز

و جايگاه او را مشخص سازند و پرورش تبيين كنند از. معلم را در فرآيند آموزش كه عبارات زير

و منابع اسالمي نقل مي و پرورش هايي از نقش معلم در فرآيند شود، به جنبه يكي از متون  آموزش

:اشاره دارد
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و بدين منصب بزرگ مفتخر گرديد، بايستي در امر« كه بر سرير تعليم جاي گرفت معلمي

به هيچ وجه طمع كه در محضر او زانو زدهدانشجويان. نداشته باشد تعليمي خود و به قصد اندي را

از پند.و با آنها به مهرباني رفتار كنداهللا تعليم دهد وجهل خالصانه اند، مندي از علم نزد او آمده بهره

و بذر دانش را در سرزمين  و سخن در خور فهم آنان بگويد به آنها خودداري ننمايد و اندرزدادن

و همكاران،(» اهل دانش غرس كند ).1340كاشاني

كه بايد جايگاه آن در نظريهةيكي ديگر از عناصر نظري  برنامه درسي محيط يادگيري است

مي.ه درسي بومي مشخص شودبرنام و تربيت اسالمي محيط شواهد نشان كه در تعليم دهد

و ناهنجار باشد تا عواملي كه مخل تربيت هستند يادگيري بايد منزه از عوامل آسيب  تالشهاي،زا

 برنامه درسي بايد با رجوع به پردازان حوزة بنابراين، نظريه).1358حجتي،(كنندنتربيتي را كم اثر

و،ابع اسالميمن كه دربارة ويژگيهاي مطلوب محيط يادگيري مطرح است، بررسي  ديدگاههايي را

و رهنمودهاي الزم را در اين و استنباط كنندزمينهمطالعه . استخراج

كهيهاي يادگيرندگان عنصر ارزشيابي از آموخته  ديگر از عناصر نظرية برنامه درسي است

و تربي و بررسي قرار احتماالً در متون تعليم به طور صريح مورد بحث تي اسالمي از جنبة نظري

ب. نگرفته است و تربيت اسالمي نتايج ارزشيابي از عملكرد يادگيرندگان غايته ليكن در تعليم

مي. مورد توجه است كه نتايج ارزشيابي، موقعيت يادگيرنده را نسبت به انسان يعني انتظار رود

و فاص به سخن ديگر،. او را تا كمال مطلوب تربيت اسالمي نشان بدهدةلمطلوب اسالم بنماياند

و تربيت اسالمي نتايج ارزشيابيها تجلي آموخته انتظار مي كه در تعليم ها را در رفتارهاي رود

و ميزان تحقق اهداف تربيتي را در افراد  و واكنشهاي يادگيرندگان نشان دهد و كنش عقالني

بر. مشخص سازد ميبراساس چنين توان به نظرگاههايي در اين زمينه دست داشتي از ارزشيابي،

و تدوين الگوهايي از ارزشيابي همت گما به طراحي و كه در عين سنجش تحقق اهدافشيافت ت

و تربيت اسالمي را نيز مورد سنجش قرار دهد واسطه .اي، ميزان تحقق اهداف غايي تعليم

 ما دشوار نيست كـه بـه تـدوين امه درسي در كشور برن الم آخر اينكه، براي متخصصان حوزةك

ا نظرية و  برنامـه درسـي بـه گر در زمينـة برخـي از ابعـاد نظريـة برنامه درسي بومي همت گمارند

و فقـدان يـك هاي بيني اسالمي دست نيافتند، از نظريه نظرگاهي مبتني بر جهان ديگر بهـره گيرنـد

. برنامه درسي بومي را جبران كنندنظرية
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پي.سي. آلن،اُرنشتاين رو). 1371( هانكينس.و فرانسيس و اجتماعي مباني فلسفي، انشناختي

.انتشارات يادواره كتاب: تهران. سياوش خليلي شورينيدكتر ترجمه. برنامه درسي

به: ترجمه دكتر محمود مهرمحمدي، مشهد.ديدگاههاي برنامه درسي).1381(ايزنر، اليوت  شركت

. نشر

و برنامه).1383( ميرزا،ليجلي و نزديكريزي مروري بر كتابها  مجله.رياضي كشور در گذشته دور

و پرورش، شماره مسلسل رشد آموزش رياضي، دفتر انتشارات كمك آموزشي، وزار .76ت آموزش

 ارائه الگوي راهنما براي كاربرد ديدگاههاي برنامه درسي در نظام).1379(نادر،سلسبيلي

ك برنامه . دانشگاه تربيت معلم:رساله دكتري). دوره نظام جديد متوسطه(.شورريزي درسي

ام، ويليامگالن.جي،سيلور جي لوئيس.، و آرتو،  درسي براي ريزي برنامه).1372(الكساندر

و يادگيري بهتر و انتشارات آستان: مشهد.نژاد ترجمه دكتر غالمرضا خوي.تدريس مؤسسه چاپ

.قدس رضوي

و شناسي عرفان اسال بررسي مباني معرفت).1383(بابك،شيريشم و اثرات آن برآموزش مي

. دانشگاه تربيت مدرس.رساله دكتري. پرورش

و تحقيقات: تهران. تاريخ فرهنگ ايران).1342( عيسي،صديق اعلم چاپخانه سازمان تربيت معلم

.تربيتي

و تربيت).1381( جميله،الهدي علم رساله.و داللتهاي آن براي برنامه درسياسالمي تبيين تعليم

. دانشگاه تربيت مدرس.دكتري

.انتشارات ايران زمين: تهران.ريزي درسي اصول برنامه). 1381( كوروش،فتحي واجارگاه

انتشارات: تهران. ترجمه محمدباقر ساعدي خراساني. الحقايق).1340( محسن،فيض كاشاني

.علميه

انتشارات: تهران.د مهرمحمدي ترجمه دكتر محمو.هاي برنامه درسي نظريه). 1379(.پي. جان،ميلر

.سمت

و تربيت در اسال).1362( مرتضي،مطهري .انتشارات الزهراء:نتهرا.م تعليم

و صنايع مستظرفهمجله وزار و اوقاف .عه روشناييبمط: تهران).1307-1308(ت معارف

و اوقامجله وزار صنفت معارف .عه روشناييبمط: تهران).1306(ايع مستظرفهو
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. انتشارات سمت: تهران.انسان از ديدگاه اسالم). 1377(واعظي، احمد

و تربيت). 1358(حجتي، سيد باقر و تعليم . انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران.اسالم

Holmes Brian & McLean, Martin  (1989). The curriculum: A Comparative 
perspective. London: Unwin Hyman. 
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