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هاي مالك بر اساسجمهوري اسالمي ايران  رزيابي برنامه درسي ملي تدوين شدها
 درسيبرگرفته از دانش نظري حوزه مطالعات برنامه 

Assessing the Islamic Republic of Iran’s National Curriculum on the base 
of criteria derived from theoretical foundation of the curriculum field 

25/4931/ 94؛ تاريخ پذيرش مقاله: 40/4931/ 02تاريخ دريافت مقاله:   

 1سلسبيلي دكتر نادر

ش بر آن بوده استت تتا تيل ت       كوش مقالهدر اين چكيده: 

جمهتور    هدرستی ملتی تتن ين شتن     هبرنامت  هارزيابی نقادان

ها  برگرفته از دانتش نرتر    توجه به مالك اسالمی ايران با

 هتا  ديتنگاه بر مباحث  تأك نحوزه مطالعات برنامه درسی با 

ها، شناخت تفا ت منروربهبرنامه درسی   برنامه درسی ملی، 

ها  سنن برنامه درسی ملی تتن ين شتنه   تیها   كاسانيراف

 حاصت  ايتن   هايی جهتت بتازنير  آن   انجام پذيرد   توص ه

قترار  « پتژ هش ارزشت ابی  »در گتر ه  پژ هش از نرر ماهو  

گردد  ميسوب می« كاربرد »نرر نوعِ پژ هش،  گ رد   ازمی

ها  مورد نرتر  به مالك با توجهبررسی   ارزيابی انجام شنه 

هتا    هتنف  -4 هلفه تشك   دهنتن ؤلب شش مپژ هش در قا

  مفهتوم   هتا برداشتت  -0ديير عناصر اصلی برنامه درستی،  

-ساز الزاماتِ قبلی، زم نه -9از برنامه درسی ملی،  هاساز 

 -1ها  ساختار    اجرايتی،   يژگی -1ها، شرايط پذيرش، 

هتا   ريز  درسی مبتنتی بتر منرسته   ر نتن    توجه به برنامه

برنامته درستی    هتا  ديتنگاه توجه بته حتوزه    -5    رانهنوآ

نرر گرفتته شتنه    ال  يژه درسؤ صورت گرفته است   به د 

 پژ هش پاسخ داده شنه است 

سنن برنامه درسی ملی تتن ين شتنه جمهتور      ها:كليدواژه

برنامه درسی، مطالعتات برنامته درستی،     ها دينگاهاسالمی، 

 ها  ارزيابی برنامه درسی ملیمالك

N. Salsabili (Ph.D) 

Abstract: the present study focuses on a 
critical evaluation of Iran’s National 
Curriculum Document regard the criteria 
derived from the theoretical foundation of the 
field of curriculum designs with an emphasis on 
some of the related areas including curriculum 
orientations and national curriculum. This study 
is conducted within an evaluative framework 
and it is considered as an applicable inquiry. 
The research approach is mainly qualitative in 
form of deductive inference on the base of 
document analysis in shape of evaluative 
comparison and analysis. The National 
Curriculum Document analysis and comparison 
regard the theoretical basis of curriculum 
designs and national curriculum has been done 
on the base of some related components as the 
extracted criteria. The six related components 
in comparing and evaluating the National 
Curriculum Document, which are considered as 
the desired criteria include: 1- curriculum 
elements including the goals, 2-National 
Curriculum conceptions and theorization, 3- the 
necessities, backgrounds and conditions of 
acceptance, 4- structural and implementing 
characteristics, 5- attending to school-based 
curriculum development and innovative 
practices, and 6- attending to curriculum 
orientations.  
 
Key terms: National Curriculum Document, 
theoretical basis of curriculum designs, 
curriculum orientations, criteria for assessing 
national curriculum  

                                                 
 nadersalsabili@gmail.com                            دانش ار، عضو ه ئت علمی پژ هشياه مطالعات آموزش   پر رش4
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 مقدمه

حلی بترا   راه عنوانبهموضوع طراحی   تن ين   اجرا  برنامه درسی ملی  4991از اسفنن ماه 

تشتك     ها  درسی موجتود   بتا  تجنيننرر اساسی   تيول بن ادين در نرام آموزشی   برنامه

هتا   الی آمتوزش   پتر رش، تتن ين برنامته    ا  برا  آن آغاز شن  از نرر شتورا  عت  دب رخانه

 گ ر بهرهتنريس، ها  ها  درسی، تع  ن زمان   ساعت آموزش، ر شل ف كتابأت آموزشی،

متنوع يادگ ر    تكنولوژ  آموزشی در قب    بعن از پ ر ز  انقالب استالمی از  ها  از ر ش

ترب تتی استالمی      فلستفه نير مبتنی بر فرهنت  استالمی ايرانتی     جانبههمهيك برنامه جامع   

ضتر ر    ا برنامه(   در نت جه تن ين چن ن 4934:1برنامه درسی ملی، ) است كردهنمیتبع ت 

درستی  ها  شناخته شنه است  از نرر اين شورا   دست اننركاران تيول نرام آموزشی، برنامه

ميتوايی زياد در سه دهته گذشتته پتس از انقتالب      ها كار دستموجود عل رغم تغ  رات   

  مطلتتوب ميتتوا  آموزشتتی تشتد   داده شتتن كتته   استالمی، فاقتتن كارآمتن    تأذ رگتتذار  

نامته   يتژه ) هتا ن ستت  آموزان   برآ رننه انترارات جامعه   ختانواده پاسديو  ن ازها  دانش

لذا، در م ان تيوالتی كه برا  نرتام طراحتی   تتن ين       ( 41 ت  01: 4991برنامه درسی ملی، 

  به اجرا گذاشتن برنامه درسی ملتی  گردد، تن ين ها  درسی در ايران مطرح میاجرا  برنامه

نقشه جامع يتادگ ر ،   منزلهبهبه مفهوم صي ح آن بوده است با اين تصور كه برنامه درسی ملی 

 آ رد، گسترده   عم ق در مفاه م   ميتوا  آموزشی را فراهم متی جانبههمهزم نه ايجاد تيول 

ملی تن ين شنه تيول آفرين استت     برنامه درسی  اقعبهآيا  ؛ اما(9:4934برنامه درسی ملی،)

آ رد؟ با توجه به بن ان نرر    مطالعات حتوزه  ترب تی متنوع   جامعی را فراهم میها  فرصت

ها  برگرفتته از ايتن حتوزه،    برنامه درسی   مالك ها دينگاهبرنامه درسی   بدصوص حوزه 

 دهن؟سنن برنامه درسی ملی تن ين شنه چه  ضع تی را نشان می

فطترت گرايتی   »گ ر  كلی برنامته درستی ملتی    سنن برنامه درسی ملی، ر يكرد   جهتدر 

 ، نياشت چهارم برنامه درستی ملتی  4934:44سنن برنامه درسی ملی ) ذكر شنه است« توح ن 

 كته در ايتن استناد آمتنه     طتور همتان (  4932:90ملتی    نياشت پنجم برنامه درسی  4993:94

درستی ملتی بته     (، حاكم ت اين ر يكرد در برنامته 4932:99نياشت پنجم برنامه درسی ملی، )

يتابی بته   دستت  منرتور بته ساز  الزم   مناسب جهت شكوفايی فطرت الهی انسان معنا  زم نه
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مطلوب از موقع ت در راستتا  تيقتق ح تات     از طريق درك   استفاده مطمئنهمراتبی از نفس 

ر يكرد متذكور در نياشتت متذكور       ها  برشمرده ذي ط ّبه است  آنچه از تعريف    يژگی

آيتن، بتا توجته بته بن تان نرتر  حتوزه        می مصوّبه سنن برنامه درسی ملی جمهور  اسالمی بر

تا چه حتن از اتقتانِ نرتر ، جامع تت   شتفاف ت يعنتی        ها   ر يكردها  برنامه درسیدينگاه

يی توح تن    جود صراحت   ر شنی در طرح دينگاه برخوردار است؟ آيا ر يكرد فطرت گرا

انعطتاف   مذهبی در برنامته درستی ملتی تتن ين شتنه راه را بتر       تأك نكه بر پايبنن  دينی   با 

پذير    تلف ق هماهن  دينگاهی برنامه درسی، ايجاد ظرف ت پذيرش بترا  هضتم تيتوالت    

در  آمتتوزدانتتشاجتمتتاعی، س استتی   فرهنيتتی، ر يكردهتتا  ستتازننه گرايانتته   فعتتال كننتتنه 

 ؟بنندنمیا  گذرا شنه، اشاره هاآنهايی از سنن به كه در بدش، هايادگ ر 

برنامه درسی ملی تن ين شتنه جمهتور  استالمی    ها  غور   تأمّ  در اين سنن   نياشت 

ها  برآمنه از بن ان نرر  حوزه مطالعتات برنامته     تيل     ارزيابی آن با توجه به مالك ايران

برنامه درسی   مطالعات حوزه برنامه درسی ملتی، هتنف    ها دينگاهبر مبيث  تأك ندرسی با 

پتژ هش بته    ستؤاالت كه در اين پژ هش مورد توجه قرار گرفته است  در نت جه  ا  استعمنه

 قرار زير بوده است:

برنامه درسی ملتی  درسی ]مطالعات برنامه  هها  حاص  از بررسی دانش نرر  حوز يژگی -4

گرفتته شتنه بترا  ارزيتابی برنامته       در نررها  الب مالكبرنامه درسی[ در ق ها دينگاه  

 ؟جمهور  اسالمی چه هستنن هدرسی ملی تن ين شن

بتا توجته بته     تيل     ارزيابی سنن برنامته درستی ملتی تتن ين شتنه جمهتور  استالمی        -0

آمنه از بررسی دانش نرر  حوزه مطالعات برنامه درسی   به تفك ك  به دستها   يژگی

 ؟دهنمیگرفته شنه، چه  ضع تی را نشان  نرردر ها  مالك

 روش

  پتژ هش بتا    گ ترد متی قرار « پژ هش ارزش ابی»اين پژ هش از نرر ماهو    هنف در گر ه 

ماه ت ارزش ابی يكی از كاربردها  مهتم پتژ هش بدصتوص در آمتوزش   پتر رش استت        

آموزشتی  هتا   برنامته شايستيی، ارزش يا سودمنن   دربارهارزش ابی آموزشی، فراينن قضا ت 
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« كتاربرد  »  پژ هش ازنرر نوع، ن ز (4995:4432دييران، نصر  گال   دييران، ترجمه ) است

  ايتن پتژ هش   آينمیزيرا نتايج آن برا  بازنير  در برنامه درسی ملی بكار  گرددمیميسوب 

 ها پژ هشنه گو   اينبر ر يكرد ك فی   تعاملی دارد  تأك نبا توجه به ماه ت ارزش ابانه اش 

(  معمتوال   4919قز ينتی،   فق هتی )   عملكردها  آموزشی هستنن هاس استارزش ابی، پشتوانه 

ارزشتت ابی برنامتته درستتی بتته ختتاطر داشتتتن متتاه تی كلتتی   جتتامع، ر يكردهتتا  فلستتفی    

ك فتی را   كتامال  كمّتی تتا    كامال دامنه  س عی از  هاآنكه  گ ردمیمتعند  را دربر  شناختیر ش

از  ا عمتنه پتژ هش، از آنجتا كته در بدتش      در ايتن (  991: 4991شتورت،  ) شوننمیام  ش

خواهتن صتورت   متی  گ ر تصم مايجاد زم نه برا   قصنبه  مقايسه    تطب قپژ هش، تيل   

ك فی   از نوع استنتاج ق اسی مبتنی بر تيل ت  استناد  در قالتب     عمنتا گ رد، ر يكرد پژ هش 

گانه متورد نرتر پتژ هش كته برآمتنه از      ششها  به مالك با توجهكه پژ هش ارزش ابی است 

برنامته درستی   همچنت ن حتوزه      هتا  دينگاهبر مبيث  تأك نحوزه مطالعات برنامه درسی با 

حتال، در ايتن پتژ هش كته جنبته      درع نگ رد  مطالعاتی برنامه درسی ملی هستنن، صورت می

  نقتن   يا عوام  پنهانها موقع ت، علتها  ناقضفلسفی انتقاد  ن ز دارد به كشف تضادها   ت

 ( 4993:010 -011،   دييرانباقر  ) اينئولوژ  توجه خواهن شن

هايی هستنن كه در ارتبتا  بتا اجتزا      ها  ارزيابی  يژگیمالكبررسي و ارزيابي:  هايِمالك

ق   ارزيتابی  دهننه برنامه درسی ملی در شك ِ مقوالت مفهومی قاب  تطب ت عناصر اصلی تشك  

هتا   دييتر   هتنف  -4  شام : اننداده  يك چارچوب مفهومی را تشك    اننشنهگرفته در نرر

الزامتاتِ   -9ها از برنامه درستی ملتی،   ساز   مفهوم هابرداشت -0عناصر اصلی برنامه درسی، 

توجته بته    -1هتا  ستاختار    اجرايتی،     يژگتی  -1هتا، شترايط پتذيرش،    ساز قبلی، زم نه

  برنامته  هتا دينگاهتوجه به حوزه  -5ريز  درسی مبتنی بر منرسه   ر ننها  نوآ رانه، رنامهب

با توجه به بررسی چتارچوب نرتر  حتوزه مطالعتات برنامته      گانه ششها  درسی  اين مالك

  بررسی    برنامه درسیهادينگاه  همچن ن مبيث  درسی با تأك ن بر بيث برنامه درسی ملی

  انتن  آمتنه  به دستت انن مورد توجه قرار گرفته د  حوزهبع شاخصی كه در اين   تعمق در منا

انن، منتابع بته   شنه جمهور  اسالمی قرار گرفتهبرنامه درسی ملی تن ين   مقايسهتيل    مبنا 

 شرح زير هستنن:
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بر مبيتث برنامته درستی ملتی در اذتر       تأك نحوزه مطالعات برنامه درسی با ها  بررسی -الف

 (، مطالعتات دانشتياه آلبرتتا   4331) (، بتردد  0221) ق ر   منابع   آذار مرتبطی چون: ال واتعمّ

(، 4330) 4(، د ايت0221) ريز  درسی در آلبرتا، اد نستر پدهی آيننه برنامه( در شك 0240)

 ( بوده است 0242)   راد  (4334) (، فوالن4335،0229) (، ادپ 0225) نِ  (، مك4332) مارش

برنامته درستی در    هتا  دينگاهبر مبيث  تأك نحوزه مطالعات برنامه درسی با ها  رسیبر -ب

(، 0225) (، متك ن ت   4311   4331) اذر بررسی   تعمّق ر   منابع   آذار مرتبطی چون: آيزنر

(، 4394) (، ست لر   الكستاننر  4334) (، پاينتار 4399) (، م لتر 4395) (، شورت4395) شوبرت

 (، بولتوت ن ژ زف   دييتران  4399) (، ا ن  4331) (،  ايلز   بانن 0221) ارنشتاين   هانك نز

 ( بوده است 4932) (   سلسب لی4993ترجمه مهرميمن    دييران، )

 هايافته

برنامه درسيي  درسي ]مطالعات برنامه  ههاي حاصل از بررسي دانش نظري حوزويژگي -1

گرفته شده براي ارزيابي برنامه  در نظر هايبرنامه درسي[ در قالب مالك هايديدگاهملي و 

 ؟جمهوري اسالمي چيستند هدرسي ملي تدوين شد

ها  حاص  از بررسی پ ش نه دانتش نرتر  حتوزه    چارچوب مفهومی   برداشتی از  يژگی 

  برنامه درسی   هادينگاهمطالعات برنامه درسی با تأك ن بر مبيث برنامه درسی ملی   مبيث 

مورد نرر پژ هش را با رجوع به منتابع   آذتار مرتبطتی كته در     گانه ششها  به تفك ك مالك

ا ل  ستؤال خالصته كترد   در مجمتوع پاستخ      تتوان میاشاره شن، در جنا ل زير  هابنانفوق 

 داد  به دستپژ هش را 

 عناصر اصلي برنامه درسي ]در برنامه درسي ملي[ ها و ديگرتوجه به هدف ها باويژگي -1

 ها  برنامه درسی موارد  به شرح زير است:هنف ترينمهم

 ها  شنين ب ن منارسايجاد هماهنيی   عنالت آموزشی   كاستن از تفا ت -

 ميتوايی   ر نن اجرا  برنامه درسی در سطح كشور كاستن از فقر ر شی، -

                                                 
1. Dwight, Alan 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 4931، تابستان يازدهم، سال 14فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

 

67 

 ، تعني  برنامه درسی در سطوح مدتلفساز هماهن برا  تنر م    هايیشاخ ارائه  -

 ان تا به حن د پ شرفت مورد انترار در سطح كشور برسننآموزدانش كمك به -

مورد  فاق، م راث فرهنيی   زبان مشترك   عاملی برا  پر رش ها  در پ ش گرفتن ارزش -

 هويت ملی

 جهت ديگر عناصر برنامه درسي از

 درسی ملی نوعی هنايت ملی در مورد آنچه كه باين آموخته شتود،  هتن ين چارچوب برنام -

 ارزش ابی   پ امنها  مورد انترار است؛ها  چيونيی آموختن، ر ش

برنامته درستتی ديست  ل ن متتنار،   هتا   چتتارچوب معمتوال  در تتن ين استتانناردها  ملتتی،    -

  تلف ق دانش با اتصاالتی به جهان  تفكر، درك   فهم، ح  مسئله سو بهكرده  گ ر سمت

   مالك خواهن بود؛ تأي ن اقعی، مورد 

متفتا ت موضتوعی،   هتا   برا  تع ت ن ميتتوا در حتوزه    هايیمالكنامه درسی ملی سنن بر -

برا  ارزش ابی م زان تيقق اهناف برنامته درستی   چتارچوبی بترا  طراحتی       هايیمالك

 ؛كننمیدرسی   اقنامات آموزشی فراهم ها  برنامه

مصتوّب؛   اهناف پايه مشترك قصن شنه در برنامه درسی ملتی؛ منتابع يتاددهی   يتادگ ر      -

 ملیِ همه ميصوالت برنامه درسی در اين سطح هستنن؛ يابیدستسطوح پ شرفت 

 از برنامه درسي ملي هاسازيو مفهوم  هابرداشتبه  با توجهها ويژگي -2

متفا ت از برنامه درسی ملی  جود دارد كه درجات مدتلفی از قنرتِ انتداب ها  برداشت -

 دارد؛ در پیيادگ ر  را  -هی  آزاد  عناصر اصلی در فراينن يادد

يك برداشت اصلی در تن ين برنامه درسی ملی: مبتنی بر استانناردشنن   استانناردستاز    -

 ؛هاستآموزشبرنامه درسی   

شود كه با توجه به آن منرسه خودش : چارچوبی تن ين میترمنعطفدر برداشتی آزادتر    -

 برنامه درسی را تن ين كنن؛
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اساستی بترا  كت  فراگ تران در      ها توانائیبرنامه درسی ملی ايجاد برداشتی كه هنفش از  -

يتادگ ر  در آن   -سطح ملی است، قنرتِ انتداب   آزاد  عناصر اصتلی فراينتن يتاددهی   

 است  ترگسترده

مربتو  بته برنامته    هتا   كه بتر چتارچوب   ا منطقهتن ين برنامه درسی در سطوح ملی يا  -

ارزيابی متمركز است، يك بازتابی از س است   نيتاه  ا  ه[ يا بر برنامها منرسهتيص لی ]

   برداشت حكومت است؛

 هابرداشتها در و محدوديت هاچالش

را « برنامته درستی ملتی   »از برنامه درسی ملی، گرايش بته طراحتی    هاساز در اكثر مفهوم  -

برنامته   ز استانناردستا كه بته   كنننمیتعريف « تمركزگرايی»نوعی تماي  به  عنوانبهاساسا  

تبع ت،  -(  اين تمركزگرايی به تقويت رابطه تسلط4331بِردد ،) انجامنمیدرسی در جامعه 

مين د شنن قنرت انتداب   اقتنار عناصر اصلی فراينن آموزش چون منرسته   معلمتان   

 ؛شودمیمنتهی 

بته   در د ران جنين  از تن ين   ايجاد برنامه درسی هستت م،  قتتی كته    كهاينبا توجه به  -

هست م، ها از د راهی ناپذير آشتیما در يك شبكه  رس ممیدرسی ملی ها  موضوع برنامه

كه چيونه  اين است گرايانهعم ميلی است  د راهی  -چالش ملی هاآن ترينمهم يكی از 

يك چارچوب ملی فراهم كن م كه در همتان زمتان بترا  ميتتوا  ميلتی   فردگرايتی در       

 (؛0221اد نستر پ،) شنكالس درس ن ز، باز با

 جود دارد: آنچه كه برنامته   طوركلیبهيك تعارض بن اد  در داشتنِ يك برنامه درسی ملی  -

نه تجويز  باشن   نه توصت فی بلكته از قلتم زدن   بتازيير  بت ن       باينمی شودمیدرسی 

 ( 0221اد نستر پ،) معلم   يادگ رننه توافق شود   تن ين گردد

 ، شرايط پذيرشهاسازيزمينهبه الزامات قبلي،  با توجهها ويژگي -3

 پذيرفته شود كه متناسب با زم نه   بافت ميلی باشن؛ تواننمی يك برنامه درسی ملی  قتی -
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ا  استت  الزامات هنف   جايياه برنامه درسی ملی، مبتنی بودن بر اهناف ملی ترينمهماز  -

مدتلف برنامه درسی، سازماننهی ها  كه كنترل ميلی   بومی را از طريق هماهنيی بدش

 (؛4330د ايت،) كننآموزشی   كادر منرسه در سطح ملی تأم ن می

بتاال  »برنامه درسی كه ترك بی از اليوها  تن ين برنامه درستی   ها ن مرخملی   ها  ب ان ه -

، همچنت ن  دهنتن متی ، اجازه انعطاف پتذير  را  كنننمیرا عرضه « پاي ن به باال»  « به پاي ن

در هتا  ، منارس   پايته هانرام، هاايالتا  پ وستيی   اتصال در برنامه درسی در سرتاسر بر

 ب شتر  برخوردارنن؛ تأذ رگذار ، از پذيرش   شوننمیگرفته  نرر

خطو  راهنمايی يا پارامترهايی فراهم كننن،  باينمیچون برنامه درسی ملی  هايیچارچوب -

 (؛0221ا ل وا، ) كردن   مشقنه تجويزهايی برا  عم  كردن 

ك ف تت   هكه  قتی عمتوم متردم دربتار    آن استتول ن برنامه درسی ملی  ساززم نهاز شرايطِ  -

، ن از   احستاس ضتر رتی بترا     شوننمیآموزش   پر رش فراهم شنه در منارس نيران 

ايجاد يك برنامه درسی ملی  جود دارد كه تصوير بهتتر  بترا  آينتنه فرزنتنان از جهتت      

 (؛4331آيزنر،) زننگی   اشتغال، رقم بزننها  فره دتيی، مهارت سواد  

، در ب شترين بدش، برا  ك ف ت آموزش   پر رش مستئول هستتنن،   هاحكومتاز آنجا كه  -

مسئله اصلی در تن ين برنامته درستی ملتی، متورد توجته قترار دادن انترتارات چننگانته         

 كتامال   هايیچارچوبا  يادگ رننه در اجتماعی مرتبط با ميتوا  آموزشی   نتايج   پ امنه

 ( 0240آلبرتا،) شنه است ب انر شنمتوازن شنه   

 ساختاري و اجراييهاي گيويژ -4

  درمتوارد  ايتالتی(    مركز ، فنرال) تن ين برنامه درسی ملی زير نرر يا توسط حكومت -

  خطتو   هتا  در قالتب چتارچوب   معمتوال    گ ردمیمنارس قرار  در اخت ارانجام   برنامه 

 ؛باشنمیراهنما  ملی 

 در م ان تن ين برنامه درستی،  افزايیهمتن ين برنامه درسی ب شتر ر   بناكردنِ ها  فراينن -

، ن ازهتا   شترايط   هتا نيرانتی   در پاسخ دادن به  سازماننهی منرسه هتيول معلم   توسع

 (؛0240آلبرتا،) شودمیجامعه ميلی، متمركز 
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   پردازنتن میدرسی  ريز برنامهبرنامه درسی ملی به ها  رهنمود سبر اسامناطق آموزشی  -

درسی در ستطوح   ريز برنامهتا  كننمینرارت ها بر فعال ت طورجن بهنرارتی  هيك كم ت

 ملی قرار گ رد؛ها  چارچوب در مس رها ايالت

[ ا منرسته    ا منطقته ملتی،  ستطح ] م نان دين   مبنا  تصم مات برنامه درسی برحسبِ  -

  كننمیتفا ت 

يعنتی ستطح    -آموزشی غ رمتمركز؛ مشاركت كننتنگان در ستطح التف    ها نرام در عمنتا  -

كه دربرگ رننه تصم م گ ران در سطح ملی استت[ شتام : شتوراها  آمتوزش       اجتماعی ]

اصالح برنامه درستی  ها    كم ته ملی، ميلی، يا ايالتی(، نهادها  فنرال، ناشران) پر رش

 ( 0225مك نِ  ،) ملی هستنن

آرمتانی   صتورت بته  معمتوال  ملی[ در حوزه آموزش   پر رش، اجتماعی ]تصم مات سطح  -

هتم   فشتار در جامعته   هتا  گر هاز هنجارها    متأذر   شوننبنا مینرر  ها  مبنا  دادهبر

اما  اسطه ب ن س است   يادگ رننه، تصم مات برنامه درسی هستنن كته س استت را   ؛ هستنن

  گردانننبرمیط  يژه   مشد  به ضواب

 هستنن: هااينآموزشی، معموال  تنر م كنننه برنامه درسی ملی ها  در نرام -

درستی ابزارهتا    هتا   برنامته   جود يك نرام چنن ستطيی تنرت م در نتناد   فراينتن      -الف

 هستنن تا فراينن ياددهی   يادگ ر  را تنر م كننن  ريز برنامه

 كه همان استانناردها هستنن ت بر نناد،  جود ابزارها  تنر ما-ب

 منرك ك فی است    اعطا  اعتباربدشیمنرور فراينن   جود نرام احرازِ قابل ت  -پ

 جود اد اتِ متص  كردنِ ابزارها  تنر م ميتوا ِ مركز    تناركِ خنمات آموزشی ]در  -ت

  ب ر نتی   ارزيتابی    ارزشت ابی ك ف تت در نتی    هشتن مترتبط ها  سامانه هاآن ترينمهم  مي [

 است  آموزدانشب ر نی عملكرد 

 درسي مبتني بر مدرسه ريزيبرنامهبه روندهاي نوآورانه و  با توجهها ويژگي -5

گرفتته   در نرتر يك نرام مكم  برا  برنامه درسی ملی  بر منرسهدرسی مبتنی  ريز برنامه -

 ؛شودمی
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 ريز  درستی مبتنتی بتر منرسته    ه به برنامهتوج نيوهدر « برنامه درسی ملّی»م زان تأك ن بر  -

(SBCD  تأذ رگذار خواهن بود  هر چقنر اين ساختار   چتارچوب ) درستی ملتی،    برنامته

تر باشن   از انعطاف كمتتر  برختوردار باشتن، فضتا  ميتن دتر  بترا        سفت   سدت

راهم فت  هتا آموزشها  درسی   گ ر شنن كادر منرسه   معلمان در ارتبا  با برنامهتصم م 

 خواهن كرد؛

ملتی بترا  آمتوزش،    هتا   اين اعتقاد  جود دارد كه با پ نايش برنامه درسی ملی   ن مترخ  -

SBCD   خلتق »در شك  تغ  ر خواهن كرد   از حالت درگ ر شنن تمام كادر منرسته در »

معلمتان كته در   هتا   درسی توسط گتر ه  برنامه« سازگارساز »برنامه درسی به يك فراينن 

 (؛4331د ،برد) هم عم  كننن، نز ل خواهن كردترها  مشدصی قالب پارام

 جود دارد؛ از  ا منرسهدرسی ملی   ها  ابزارها  گوناگونی برا   اسط شنن ب ن برنامه -

درهم ها  ، برنامهدهننمیدرسی كه جزئ ات را نشان ها  قب   خطو  راهنما، نمونه برنامه

درهتم بافتته بترا  موضتوعات  يتژه يتا       هتا   همشد  كنننه ابعاد پناگوژيك، برنام هبافت

اين ابزارها ضر رتا  يك  يژگی   نقش اجبار    آمرانه ننارنن   ؛ اما     مطالعاتیها  زم نه

باشتن   ا منرسته  تتر پ چ نهبرنامه درسی مبتنی بر منرسه ممكن است بدشی از يك برنامه 

برنامته   هتا  فعال تت ، توص ف كه شام  اصول   ابزارها  ارزش ابی، انتداب مواد آموزشی

درسی، يا تناركات  يژه برا  كودكان با مشكالت يتادگ ر ، يتا هتر زم نته دييتر مترتبط       

 ميتوايی، است؛

درستی   برنامهغ رمتمركز در قالب چارچوب منارس خودگردان، ابالغ  ها نراممعموال  در  -

هتا   اجترا  برنامته  در نرتارت بتر    تتر بزرگ جامعهملی، منجر به  ارد شنن ها    ن مرخ

 ب شتر منرسه به انترارات ميلی   ايالتی خواهن شن؛ گويیپاسخدرسی   

چارچوبی كه در ن آن  قرار دادندرسی ملی از طريق ها  رشن يافته تر، برنامه ها در نرام -

درستی مبتنتی بتر    هتا   در نناد برا  تن ين برنامته  ه، فراهم كنننشنهطراحیتنر مِ فراينن 

 ن منرسه هستن
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 برنامه درسيهاي ها با توجه به حوزه ديدگاهويژگي -6

قاب  توجه ر   مراح  مدتلف   فراينن تتن ين   ايجتاد    تأذ ر برنامه درسی، ها  دينگاه -

برنامه درسی ملی دارنن  در تن ين برنامه درستی ملتی معضت      ازجملهدرسی   ها  برنامه

    ميتتوا  انتدتابی استت كته در       اهتناف   شتك   هاآرماناصلی بيث   گفتمان ر   

 گ رد برنامه درسی قرار میها  حوزه دينگاه

نفعان در برنامه درسی   فراينن آموزش، چتون  ذ ها  برنامه درسی ر   نقش ها دينگاه -

با نرتر   عمت  برنامته درستی، تصتم م       هاآنكه  طورهمان) انآموزدانش النين، مرب ان   

ستعه   تتن ين، اجترا   ارزشت ابی برنامته درستی مترتبط        درستی، تو  ريتز  برنامته ساز ، 

 عم ق دارد  تأذ ر(، شوننمی

هتا  مدتلتف   برنامته درستی   چتارچوب    هتا  ديتنگاه با مر ر  به مبانی نرتر  حتوزه    -

ايتن حتوزه    نرتران صتاحب ها  برنامه درسی كته توستط   ها   اينئولوژ بنن  دينگاهطبقه

برنامه درسی را تن ين كترد كته از    ها دينگاه  از توان ط فی با ر نن صعود، میشنهارائه

  ماه ت ا    ميقّق شنن ا  در فرآينن تعل م   ترب ت با توجته بته   « مفهوم انسان»توجه به 

 ها  در نی انسان برخاستته باشتن  ايتن نمتودار، برگرفتته از سلستب لی      جنبه كنننگیتع  ن

برنامته درستی    هتا  دينگاهشود در یكه مالحره م طورهمان  شودمی( در زير دينه 4932)

رشن اجتمتاعی، رشتن شتناختی   تيقتق انستانی،      ها  سطح باالتر اين ط ف، چون دينگاه

ها  فرآينن ، مشتاركت در  تر  برا  تسلط بر مهارتها  يادگ ر  ب شتر   عم قموقع ت

تتر   تقويتت   گ ر ، رشن مفهتوم ختود مثبتت   مهارت تصم م توسعهح  مسائ  اجتماعی، 

 آموز  جود دارد انسانی   اخالقی دانشها  اجتماعی   شايستيی ها مهارت
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 «درسی برنامه ها دينگاهچارچوب راهنما  اليوپرداز  »، تيت عنوان: 4932: 11منبع: سلسب لی، 

 ريز  درسی، توجه به مبنا  دينگاهی برنامه درسی بر ساير مراح  طراحیدر فرآينن برنامه -

هتا  برنامته درستی نرتم   ترت تب      گذارد  بته مؤلفته    تن ين برنامه درسی تأذ ر قاطع می

كنن، مفهوم گ ر  برنامه درسی فراهم میدهن، يك سمت   سو  سرتاسر  برا  جهتمی

 كنن   نياه به يادگ رننه را مشد  می فراينن يادگ ر   

را در متوارد  كته بدتواه م بتن ن      برنامه درستی  ها گ ر جهتها   يا تلف قی از دينگاه -

التقتاطی يتا يتك ستويه   برمبنتايی       صتورت بته توجه به مبانی نرر  حوزه برنامه درستی،  

اينئولوژيك در برنامه درسی ملی جانش ن كن م، نتوعی كشتاكش   تعتارض ديتنگاهی بته      

 آ رد  جود می

 ها  برنامه درسینمودار ط ف صعود  دينگاه
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 كته آننتن بته علتت    درسی معتقن برنامه حوزهنرران صاحب اتفاقبهقريب  كهآنبا توجه به  -

پ چ نه در تعام  هستتنن   صورتبهها  ارزشی فلسفی، فرهنيی   اجتماعی متفا تی جريان

توانتن بترا    نمتی  تنهايیبهدرسی  برنامهتا ماه ت انسان را شك  دهنن   چون ه چ دينگاه 

خواهن جمع ت متنوعی را با اهتناف  درسی در يك نهاد ترب تی كه می برنامهها  تمام طرح

درستی   برنامته  حتوزه در هتا  ننگانه زير پوشش برد، كافی باشن، ما بتا تلف قتی از ديتنگاه   چ

 ر  خواه م بود ر به

هاي با توجه به ويژگي تحليل و ارزيابي برنامه درسي ملي تدوين شده جمهوري اسالمي-2

هياي  آمده از بررسي دانش نظري حوزه مطالعات برنامه درسي و به تفكيك مالك به دست

 ؟دهدميگرفته شده، چه وضعيتي را نشان  نظردر 
 با مر ر  بر سوابق   ميتوا  ستنن برنامته درستی ملتی تتن ين شتنه جمهتور  استالمی        

( برنامته درستی   4932   4993) چهتارم   پتنجم  ها  آن مر ر  بر نياشت در كنار(   4934)

 بتر استاس  شتنه   ملی جمهور  اسالمی ايران، تيل     ارزيابی سنن برنامه درسی ملی تتن ين 

بتر   تأك تن ها  حاص  از بررسی دانش نرر  حوزه مطالعات برنامه درسی با ها   مالك يژگی

در پاسخ به گانه ششها  برنامه درسی كه در قالب مؤلفه ها دينگاهبيث برنامه درسی ملی   

 توانن مطرح شود:می ، به شرح زيرعرضه گردينا ل پژ هش  سؤال

و ديگر عناصر اصيلي برناميه    هاهدفمربوط به هاي به مالك با توجهتحليل و ارزيابي -1

 درسي

 گتذار  هتنف اليو   عنوانبهعنصر برنامه درسی است،  ترينمهمدر ارتبا  با عنصر هنف كه 

 ترب تتی،    درستی هتا   برنامته  گتذار  هتنف در »در سنن برنامه درسی ملی چن ن ذكر شتنه:  

 متوازن توجه   يك ارچيی جامع ت، ح ات ط ّبه، مدتلف شئون به دست ابی   فطرت شكوفايی

هتنف كلتی    ( 4934:41) «استت  گرفتته  قترار  مبنتا  ترب تت    تعلت م  4گانته ششها  ساحت به

                                                 
بارتنن از: اعتقاد ، عباد    اخالقی؛ اجتماعی ها  تعل م   ترب ت بر اساس سنن تيول بن ادين آموزش   پر رش، ع  ساحت4

   علمی   فنا رانه  ا   س اسی؛ زيستی   بننی؛ زيباشناختی   هنر ؛ اقتصاد    حرفه
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 ايمانی، علمی، عقلی، يك ارچه ترب ت»ن ز برنامه درسی قصن شنه[ ترب تی ]درسی   ها  برنامه

 خنا، ديير خود، به نسبت را موقع ت خود ننبتوان كها  گونه به انآموزدانش اخالقی   عملی

 اجتمتاعی    فترد   مستتمر موقع تت   اصالح توانايی   درك درستی به خلقت نرام  ها انسان

بته   يتابی دستت ( ذكر شنه است  اين هنف كلتی در قالتب   4934:45) «نماينن كسب را خويش

 هعرص چهار   اخالق   عم  علم، ايمان، تعق ، :عنصر با توجه به پنج گانهپنجها  شايستيی

 بتا  ارتبتا   ميوريت با   پ وستههمبه صورتبه خلقت   خلق خنا، خود، با آموزدانشارتبا  

هتا   ا  از هنف  تبني  به تفص لی از هنف كلی برنامه درسی   ترب تی   مجموعه تب  ن خنا

گانته  پتنج هتا   شايستتيی  عمتنه ايتن  جزئی شنه است  بيث   نكته مهم اينجاست كه بدش 

شايستيی پايه(  99) هاآنتعقلی، ايمانی، علمی، عملی، اخالقی ذكر شنه در سنن كه انبوه تعناد 

جنبته   كتامال  نمايتن قابت  تأمّت  استت      متی  با توجه به بس ار اينه آلی   آرمتانی  هاآن  تيقق 

رار در ستاحت اعتقتاد ، عبتاد    اخالقتی قت      عمتنتا  اعتقاد ، دين منارانه   آسمانی داشتته،  

ديير چننان ميلی از اِعتراب ننارنتن  چنانكته د  شايستتيی از چهتار      ها    ساحت گ رننمی

هستی  خالق عنوانبه متعال خنا نن آيات   افعال صفات، در تنبر»، «تعق »شايستيی مربو  به 

در نی هستتنن  اصتوال     كامال آرمانی    هايیشايستيی« آنها  شيفتی   خلقت نرام در تنبر  

مطلب، اين نكتته   اين تأي نباشن  در  ترحصولمين د باشن تا قاب   باينمیعناد چن ن اهنافی ت

شنه قاب  توجه آ رده ( ترجمه مشايخ4930:151) در مورد پناگوژ  كه در اذر گوت ه   تارديف

  هتا  در د ره«  باشتن  ما راءالطب عته آي نته نرتم آستمانی     توانننمیر ش پناگوژيك »است كه 

با توجته بته رشتن شتناختی        هايیشايستيیمدتلف حن   حن د انترار كسب چن ن ها  پايه

به  با توجها ، كه برنامه درسی رسمی منرسهها    تيقّق آن در اذر آموزش آموزدانشعقالنی 

آموزشتی   د ره زمتانی ميتن د  كته در      گرفته شنه تيص لی هفتيی   فضتا   در نررزمان 

از  ا هالته ، در دهتن متی را به خود اختصاص  آموزدانش از عمر  منرسه هستنن بدش مين د

 آمتوز دانتش ، هر شش شايستيی مطرح شنه كه انترار استت  "ايمان"ابهام است  در شايستيی 

تنها مكتب جامع   كارآمتن   عنوانبهبر اينئولوژ  اسالمی  تأك ندين منارانه با  كامال كسب كنن 

مذهبی چون ايمان به ائمه معصتوم ن   بر با رها اد  مبتنی زي تا حنبرا  تيقق ح ات ط ّبه   

 بتا توجته  (  درحالی كه در برنامه درسی ملی 4934:41)    اليت مطلقه فق ه است السالمعل هم

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



     نامه درسی ملی تن ين شنه جمهور  اسالمی ايران براساسارزيابی بر

66 

 

 

 

نيتاهی   گ ترد متی را دربتر   هتا قوم تت    هتا اقل تت تمام اديتان     كهآنبه جنبه ملی   هميانی 

به مذاهب   اديتان مدتلتف موجتود در     با توجهانی ، مبتنی بر مشتركات ايمنيرك مجموعی   

، از هفت شايستيی برشمرده شنه چهار شايستيی در "علمی"كشور باين داشت  در شايستيی 

قالب شناخت الهی   كسب علم با تك ه بر ابعاد اعتقاد    دينی، فرهنت    تمتنن استالمی      

 3شايستتيی از   9« عمت  »ايستتيی  به همت ن ترت تب در ش   ؛  دارد تأك ندينی  ساالرمردمنرام 

دارد  در  تأك ندينی، سبك زننگی اسالمی   نراير آن ها  شايستيی برشمرده بر عم  به آموزه

از  برگرفتته  كامال بس ار متعالی   انسانی،  هايیشايستيین ز ضمن برشمردن  "اخالق"شايستيی

بدشتی از آن ن تز در د ره    مبانی اخالقی دينی اسالم   آرمان خواهانه هستنن  لی تيقق حتتی 

 مي  ابهام است  ا منرسهتيص لی 

بتا عنصتر هتنف       در ارتبا در تن ين برنامه درسی ملی ها   مالكها  يژگی ترينمهماز 

مطالعتات برنامته    هبه آنچه كه از دانتش نرتر  حتوز    با توجهديير عناصر اصلی برنامه درسی، 

كتاهش   عمتنتا  تتن ين برنامته درستی ملتی      داد كه هنف اساسی از آمن نشان به دستدرسی 

اساسی يادگ ر    تقويت هويتت ملتی استت     ها  در سطح كشور   ارتقاء توانائی هانابرابر 

شنين ب ن متنارس؛ كاستتن از فقتر     ها تفا تايجاد هماهنيی   عنالت آموزشی   كاستن از 

برا  تنرت م     هايی شاخر شی، ميتوايی   ر نن اجرا  برنامه درسی در سطح كشور؛ ارائه 

ان تتا بته   آمتوز دانش  سازگار ساز  برنامه درسی در سطوح مدتلف؛ كمك به  ساز هماهن 

هتا     بدصتوص در پت ش گترفتن ارزش    حن د پ شرفت مورد انترار در سطح كشور برسنن؛

هتا   اما بررسی؛ مورد  فاق، م راث فرهنيی   زبان مشترك   عاملی برا  پر رش هويت ملی

برشتمرده در  ها  متفا ت با اهناف   شايستيی هااينزياد   تا حن ددهن م شنه نشان میانجا

هتا   سنن برنامه درسی ملی تن ين شنه جمهور  اسالمی است  از جمله در ارتبتا  بتا حتوزه   

اصول حاكم بتر راهبردهتا     طورهم ن   گرددمیميتوايی برها  ترب ت   يادگ ر  كه به جنبه

قرار گرفتته   تأك ناسالمی   مذهبی در آموزش بس ار مورد ها  ، مبانی   آموزهياددهی يادگ ر 

هستتی   كشتف فعت  خنا نتن،     هتا   است  چنانكه رعايت نرام مع ار اسالمی، درك  اقع تت 

الهی، شناخت فرهن  اسالمی، معرفتت    ها  شناخت خلقت الهی با هنف تكريم، درك سنت

آن به كرّات در سنن    نرايردينی   الهی در كالم معصوم ن ايمان به دين اسالم، انجام تكال ف 
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موارد  چون تلف ق دانش با اتصاالتی به جهتان  اقعتی      (  4934:04- 12) مطرح شنه است

برگرفته از علتوم تجربتی   دانتش انستانی   نرتر  در         ر شیبا مبنا ها درك هستی   پنينه

 ن ست  تأك نننان مورد نياهی ديس  ل نی   مورد توافق اننيشمننان چ

كته   آن استت با توجه به دانش نرر  حتوزه برنامته درستی     مهمها  يكی ديير از  يژگی 

درسی ملی نوعی هنايت ملی در مورد آنچه كته بايتن آموختته شتود،      هتن ين چارچوب برنام»

قاب  توجه است كته در  «  ارزش ابی   پ امنها  مورد انترار استها  چيونيی آموختن، ر ش

سنن برنامه درسی ملی تن ين شنه جنبه هنايت ملی   هويت ايرانی نسبت به هويتت استالمی   

  تع ت ن اهتناف    گتذار  هتنف ايتن نتوع    طوركلیبهبس ار كمتر مورد توجه قرارگرفته است  

ترب ت   يادگ ر    جنا كردن ترب ت از يتادگ ر ،  ها  اساسی   عناصر  چون ميتوا   حوزه

هتا   بر يك ساحت به بها  كم توجهی بته ستاحت   تأك نرانه   همراه با زياد  سوگ  تا حن د

فرهنيتی،   تنتوع به اهنافی چون: توجه   بته رستم ت شتناختن     توجهیبیديير است  چنانكه 

 هتا  ارزش، ستاالر  متردم ، هتا آنديير اديان   د ستی بتا   ها ارزشاعتقاد     نرامبهاحترام 

 هتا  مهتارت در متورد حقتوق بشتر ، يتادگ ر    كستب      انسانی مورد توافق   م ثاق جهانی 

 مشهود است  كامال زننگی در طراز  جهانی، 

 

از برناميه   هيا سازيو مفهوم  هابرداشتمرتبط با هاي به مالك با توجهتحليل و ارزيابي -2

 درسي ملي

مطالعتات برنامته درستی ]برنامته درستی ملتی          هبه آنچه كته از دانتش نرتر  حتوز     با توجه

از برنامه درستی ملتی   در    هاساز   مفهوم  هابرداشتبا  در ارتبا برنامه درسی[  ها اهدينگ

نشان داد تن ين برنامه درسی در ستطوح   تا حن د آمن،  به دستا ل پژ هش  سؤالپاسخ به 

نشان  طورهم نها بازتابی از س است   نياه   برداشت حكومت است  بررسی ا منطقهملی يا 

متفا تی از برنامه درسی ملی  جود دارد كه درجات مدتلفی از قنرتِ انتداب ها  داد برداشت

اما بررسی سنن برنامه درسی ؛ دارد در پیيادگ ر  را  -  آزاد  عناصر اصلی در فراينن ياددهی

؛ انتناز چشتم چون مبتانی فلستفی   علمتی؛     هايیبدشملی تن ين شنه جمهور  اسالمی در 

   هانياشت طورهم نكلی؛    گ ر جهتدرسی   ترب تی؛ ر يكرد     هااصول ناظر بر برنامه
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برداشتت     هكته ب تان كننتن    دهتن میمنتشر شنه آن موارد  به شرح زير را نشان  ها نامه يژه

   درسیها  برنامه»اين سنن آمنه است  اننازچشماز برنامه درسی ملی است  در  ساز مفهوم

 با ايرانی، اسالمی   تمنن فرهن  راستا  در ايران اسالمی  جمهور پر رش   آموزش ترب تی

 عتنل  جامعته  ع( تيقق) عترت   كريم قرآن ص() اهللرسول ماننگار   بهاگران م راث بر تك ه

 از گ تر  بهتره بتا   4121افق  در عمومی رسمی ترب ت   تعل م نرام اننازچشم   عج() مهن  

 متعهتن بته     آشتنا    معاد به معتقن   مؤمن موحن، لینس ترب ت زم نه بومی   پ شرفته اليويی

 پژ هدانش ،  خردمنن جوحق قت طب عت،   دييران ،خود خنا، برابر در  ظايف  ها مسئول ت

   ايثتارگر    شتجاع  جهتادگر،  ،ست زظلم ،جوصلح   خواهعنالت آگاهی،   علم به مننعالقه  

 جهتت  در گتر تتالش    منترر   منار  اليت اننيش، جهانی   گراجمع ، مهر رز،د ست طن

   دانتا  ،دارامانتت  ،نفسعزت دارا    خودبا ر ام ن ار،   بااراده عنل جهانی، حكومت تيقق

 ،كتارآفرين    ختالق  اسالمی، اخالق به متدلق ،آزادمنش   گرانتداب، باح ا   دامنپاك توانا،

 ملّتی    استالمی، هتا   ارزش  فادار بته  ،پذيرنرم   منارقانون، بانشا    سالم ماهر،   مقتصن

 مع تار  نرتام  استاس  بتر  اجتمتاعی    خانوادگی شايسته فرد ، زننگی به  ر د آماده   انقالبی

بست ار   انتناز  چشتم ايتن   شتود متی كه دينه  طورهمان(  4934: 9) «سازدمی فراهم را اسالمی

 ان است موزآدانشمذهبی برا  كل ه  تأك نگسترده، آرمانی   آسمانی   با 

 ذكتر شتنه استت   « فطرت گرايتی توح تن   »كلی برنامه درسی ملی  گ ر جهتر يكرد    

نياشتت پتنجم برنامته    ) كه در اين اسناد آمتنه  طورهمان(   4932:90   4993:94، 4934:44)

ساز  الزم   درسی ملی به معنا  زم نه (، حاكم ت اين ر يكرد در برنامه4932:99درسی ملی، 

از  مطمئنته يتابی بته مراتبتی از نفتس     دست منروربهشكوفايی فطرت الهی انسان  مناسب جهت

 نامته  يتژه استت  در   "ح ات ط ّبه"مطلوب از موقع ت در راستا  تيقق  طريق درك   استفاده

درستی ملتی مبتنتی بتر      برنامه( ن ز آمنه، ارائه يك نمونه ع نی از 4991: 05) برنامه درسی ملی

درستی    هتا   بر برنامته    ترب ت مورد نرر است  در قسمت اصول ناظراسالمی تعل م  فلسفه

(: 4934:3) اصتول هستتنن چنت ن آمتنه     ترينمهمترب تی ن ز در اصول ا ل، د م   چهارم كه از 

 مبتانی  بتر  مبتنی باين ترب تی   درسیها  برنامه عناصر   اجزا : تمامیميور دين -اص  ا ل»

 ن تز  اصتول  ساير بر اص    اين( باشنص) ميمن  ناب سالماها  ارزش   اصول   توح ن 
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   تقويتت  زم نه باين ترب تی   درسیها  ملی: برنامه هويت تقويت -اص  د م .باشنمی حاكم

   اسالم تمنن   فرهن  اسالمی،ها    ارزش با رها تعم ق بر تأك ن با را ملی هويت پاينار 

 انستجام     حتنت  ،د ستتی مت هن استالمی،   انقتالب  ها ارزش فارسی، ادب ات   زبان ايران،

 مرجع تت  اعتبتار نقتش   -آ رد  اص  چهارم فراهم اسالمی همبستيی   ملی استقالل فرهنيی،

 بترا   ترب تتی  هتنايت  در معلم مرجع ت نقش به باين ترب تی   درسیها  برنامه (مربی) معلم

استت   تأي تن    اصولی از اين دستت  نماين   جود اين ر يكرد       توجه بر تعل م تزك ه تقنم

درستی    هتا   متذهبی بتر كت  برنامته     -عق تنتی هتا     پا  بنتن   هاارزشبر تسلط   نفوذ 

برداشتت   مفهتوم    تترين مهتم  عنوانبهبر ياددهی   مرجع ت معلم  تأك نترب تی   ها  فعال ت

   شودمیصول دينه ن ز ب ن اين ا تضادهايیبرنامه درسی ملی تن ين شنه  ضمن اينكه  ا پايه

كته   "اعتبار نقش يادگ رنتنه "در مقاب  اص  سوم  "اعتبار   نقش مرجع ت معلم"اص   ازجمله

زياد  متفا ت در عالم تعل م   ترب ت هستنن بتا مبتانی نرتر  حتوزه      تا حن د گ ر د  جهت

   يتاددهی  معلم() بر يادگ رننه   يادگ ر  دارد   نه ياددهننه تأك نبرنامه درسی   آموزش كه 

نتوعی انقتالب    عنتوان بته در مركز نرام تعل م   ترب ت  "يادگ ر "  از مركز توجه قرار گرفتن 

تمام ايتن   كردنجمع  در نت جه مغايرت دارد كامال (، ن ز 4391، 4دم سی) شودمیكوپرن كی ياد 

 از آن گرايانه   آسمانی است   نه ب ش بالغت   سدنور  آرمان عمنتا  اصول در كنار هم

   گ تر  جهتت ، ر يكترد    انتناز چشمبرشمرده فوق چون  ها  يژگی  ها آنچه از تعريف

در  طتور همت ن مذكور در مصوبه سنن برنامه درسی ملی جمهتور  استالمی      اصول برشمرده

آيتن، بتا   منتشره بر متی  ها نامه يژهمدتلف برنامه درسی ملی جمهور  اسالمی   ها  نياشت

زيتاد    تا حتن د   ر يكردها  برنامه درسی، ضمن اينكه  هادينگاهنرر  حوزه توجه به بن ان 

مشد  استت كته ر يكترد متورد اشتاره       گسترده است، اما گرايیآرمان   گويیمبهمهمراه با 

 هتا  ايتنئولوژ  ( از 4331) آيزنر بنن تقس مدر  0بنن  سنتی دينیبس ار نزديك به دينگاه پا 

(، هتنف ترب تت در ديتنگاه    11: 4331) كنتن متی كه آيزنر مطرح  طورهمانبرنامه درسی است  

پايبنن  سنتی مذهبی، شك  دادن نررگاه فراگ ران است تا آنكته عقايتن فراگ تران بتا ميتتوا       

                                                 
1- Dempsey, Ruth 

1-Religious Orthodoxy 
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ستازگار   هماهنت  گتردد  معلتم نقتش ستني نی در        كامال در منابع درسی اين نرام  شنهارائه

به عهنه ا ست  در چن ن دينگاهی هنف آن استت   راهنمايی دارد   مسئول ت آموزش اخالقی

 هتا شتك اساستا  دربتاره    شودمیكه فرد يك معتقن مذهبی  اقعی بار آين   مطالبی هم كه ارائه 

پرس نن، شك كتردن   انتقتاد كتردن متورد      ن ستنن، بلكه درباره يق ن ّات هستنن  به اين ترت ب،

متذهبی   تأك تن ی بر است ال   پايبنن  دينی، البته با   در نت جه برداشتی مبتنگ ردمیاستقبال قرار ن

در بدش مبتانی، مبتانی هستتی شتناختی،       خوردمیدر برنامه درسی ملی تن ين شنه به چشم 

( 50تتا   11: 4934) مبتانی ارزش شتناختی    يتژه بته مبانی انسان شناختی، مبانی دين شناختی   

شام  عق    فطرت   قترآن   ستنت،   « دين» فوق هستنن  چنانكه صرفا  گ ر نت جه مؤيّن كامال 

(  بننها  تشك   4934:11) كنننمیاز آن كسب اعتبار  هاارزش  ساير  هاستارزشمنبع همه 

مربتو  بته جامعته     هتا  ارزشمربو  به امّت اسالمی    ها ارزش ازجملهدهننه اين قسمت 

  امور زنتنگی از دريچته ايتنئولوژيك متذهبی      هاارزشبر نياه به همه  تأك ن مؤيّنجهانی ن ز 

 بتر برقترار   حتنت   همبستتيی     مبنی 11/1/4   13/1/4، 19/1/4ها  به بنن ازجملهاست  

صرفا ( م ان مسلمانان، مبارزه با استكبار جهانی   صه ون زم در جهت ايجاد صلح   عتنالت    )

( 52- 54: 4934) نیعج( در جهتت حكومتت عتنل جهتا    ) تر يج انترار ظهور حضرت مهن 

كنتن، مبنتا  برداشتت      ( مطترح متی  4939) اشاره كرد  در نت جته چنانكته سلستب لی    توانمی

تجويز  مبتنی بر هژمونی مذهبی از برنامته درستی ملتی در     كامال از برنامه درسی  ساز مفهوم

نه در ابالغ شت  برنامه درسی ملیاز برنامه درسی ملی است كه در اين حالت  ها برداشتط ف 

 گ رد سطوح نازلی از قنرت انتداب   آزاد  عوام  اصلی فراينن آموزش قرار می

در برداشت از برنامه درستی ملتی تتن ين شتنه     ها   مين ديت هاچالش ترينمهمدر مورد 

ا ل پژ هش   بررستی دانتش نرتر      سؤالبه آنچه كه در پاسخ به  با توجهجمهور  اسالمی 

از برنامته درستی ملتی     هتا ساز   مفهوم  هابرداشتبا  در ارتبا  مطالعات برنامه درسی هحوز

از برنامه درسی ملی، گرايش بته   هاساز مث  اكثر مفهوم  -كه الف شودمیمطرح گردين؛ دينه 

برداشت شتنه كته بته    « تمركزگرايی»نوعی تماي  به  عنوانبهاساسا  « برنامه درسی ملی»طراحی 

تبع تت، ميتن د شتنن قتنرت      -جامعه   تقويت رابطه تسلطبرنامه درسی در  استانناردساز 

دييتر   -  بشودمیانتداب   اقتنار عناصر اصلی فراينن آموزش چون منرسه   معلمان منتهی 
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در د ران جنين  از تن ين   ايجاد برنامه درسی هست م،  قتتی كته بته     كهاينآنكه با توجه به 

 ناپذير آشتیما در يك شبكه  رس ممیت فوق درسی ملی با توجه به برداشها  موضوع برنامه

 هتا  تفتا ت ميلتی بتا توجته بته      -چالش ملتی  هاآن ترينمهمهست م،  يكی از ها از د راهی

فرهنيی، دينی، قوم تی است  باالخره اينكه آنچه كه از دانش حوزه مطالعات برنامته درستی در   

« ا منرسته برنامته درستی   »كته   ستت آن ا شودمیمستفاد  عمنتا مورد برداشت از برنامه درسی 

نه تجويز  باشن   نه توص فی بلكه از قلم زدن   بازيير  ب ن معلم   يادگ رننه توافق  باينمی

چنت ن   بايتن متی (   برداشت از برنامه درستی ملتی ن تز    0221ا نستر پ،) شود   تن ين گردد

ايجتاد كنتن   نته     شتود می  آنچه كه در منرسه عرضه  ا منرسهفضايی را برا  برنامه درسی 

س استی در   -مبتنی بر ياددهی يك سويه معلم   است ال  مذهبی  كامال اينكه برداشت   فضايی 

 منرسه حاكم شود 

، شيرايط  هيا سازيزمينهمربوط به الزامات قبلي، هاي تحليل و ارزيابي با توجه به مالك-3

 پذيرش

به آنچه كه از دانتش نرتر     با توجهملی  در تن ين برنامه درسیها   مالكها  يژگی ترينمهم

بتا   در ارتبتا  برنامته درستی[    هتا  ديتنگاه مطالعات برنامه درسی ]برنامه درسی ملی    هحوز

ا ل  ستؤال   شرايط پتذيرش برنامته درستی ملتی   در پاستخ بته        هاساز زم نهالزامات قبلی، 

دن برنامه درسی ملتی بتا   متناسب بو -شود: الفآمن در اين موارد خالصه می به دستپژ هش 

ا  كه كنتترل ميلتی   بتومی را از طريتق     مبتنی بودن بر اهناف ملی -زم نه   بافت ميلی؛ ب

ها  مدتلف برنامه درسی، سازماننهی آموزشی   كادر منرسه در ستطح ملتی   هماهنيی بدش

باال بته  »ی برنامه درسی ترك بی از اليوها  تن ين برنامه درس ها ن مرخاينكه  -كنن؛ پتأم ن 

چارچوب  -را عرضه كنن   اجازه انعطاف پذير  را به منرسه دهن؛ ت« پاي ن به باال»  « پاي ن

  برنامه درسی ملی خطو  راهنمايی يا پارامترهايی فراهم كنن، نه تجويزهايی برا  عم  كردن 

موزشتی  مورد توجه قرار دادن انترارات چننگانه اجتماعی مرتبط با ميتوا  آ -كردن؛ ث مشق

 شنه باشن  ب انر شنكه متوازن    هايیچارچوب  نتايج   پ امنها برا  يادگ رننه در 
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  شترايط   هتا ستاز  زم نته بررسی   تيل   اجزاء   عناصر اصلی مرتبط با اين الزامتات،   اما

زير را ها  پذيرش در سنن برنامه درسی ملی تن ين شنه جمهور  اسالمی،  ضع تی با  يژگی

 :دهنمینشان 

   انآمتوز دانتش  گونتاگون  توجه به ن ازها «: جامع ت»اصولی چون  دهنمیبررسی نشان 

توجه به »ترب ت؛    تعل مها  ساحت كل ه در جهانی   ملی ،ا منطقهميلی،  سطوح در جامعه

   فرهنيتی  عشاير ، ر ستايی، شهر ،) مي ط زننگی از ناشیها  تفا ت توجه به«: هاتفا ت

جلتب  »عاليتق(؛       ن ازهتا  ،هاتوانايیاستعنادها، ) انآموزدانش فرد    (، جنس تیجغراف ايی

ساير   ها ان، خانوادهآموزدانش معلمان، مؤذر تعام    مشاركت ايجاد زم نه«: مشاركت   تعام 

، در م ان اصتول  هابرنامه ارزش ابی   اجرا تول ن، طراحی، در ذيصالح   ذيربط ذينفع، ها گر ه

قصن شنه( در سنن برنامته درستی ملتی در نرتر     ) درسی   ترب تیها  ناظر بر برنامهگانه دهياز

راهنمتايش زم نته   هتا   گرفته شنه   برنامه درسی ملی قاعنتا  با توجه به ساختار   چتارچوب 

فراهم نماين، اما نكته مهم اينجاست كه اين اصول نسبت به اصولی چون  باينمیرا  هاآنتيقق 

مرجع ت نقش معلم كه در جايياه سته   (  بر هويت اسالمی تأك نبا ) ، هويت ملیر ميودين

 تأك تن ستنن بست ار متورد     جتا  جتا     اننازچشما ل هستنن   در مبانی    چهاراص اص  از 

  شوننمیميسوب  ا حاش هتر   ، فرعیاننقرارگرفته

، هتا قوم تت جوامعی با  بدصوص در ا منرسهميلی   ها    زم نهها نقش   حضور بافت

 كننتنه تع ت ن    متؤذر گوناگون در سنن برنامه درسی ملی چنتنان  ها  مذاهب متفا ت   اقل ت

  چنانكه در بدتش ستاختار   زمتان    خوردمیبه چشم  هايیاشاره ا حاش ه صورتبهن ست   

در  اعتس 422برا   ريز برنامه( تنها درمجموع، 4934:11) آموزش در سنن برنامه درسی ملی

 منرسته  كتالس    از ختارج ها  فعال ت به ساعت 12) هاپايه تمامی طول سال تيص لی   در

   شترايط  بتا  ستاعت متناستب   12   يتادگ ر   حتوزه  هتر  درستی  برنامه اقتضائات با متناسب

گ ترد  كته   می قرار منارس   مناطق ،هااستان اخت ار در يابن  می مي طی( اختصاص اقتضائات

درصن( از ك  برنامه درسی   آمتوزش   يتادگ ر  در طتول ستال      42 حناكثر) بدش كوچكی

  شترايط   هتا ستاز  زم نته   لذا به ايتن نتوع الزامتات      دهنمیتيص لی در منرسه را تشك   

پذيرش كه در فوق   برگرفته از دانش نرر  حوزه مطالعات برنامه درسی مطرح گردين كمتتر  
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هتا  مدتلتف   ميلی   بومی را از طريق هماهنيی بدشتوجه شنه   برنامه درسی ملی كنترل 

 كنن برنامه درسی، سازماننهی آموزشی   كادر منرسه در سطح ملی چننان تأم ن نمی

 ساختاري و اجراييهاي مرتبط با ويژگي هايمالكتحليل و ارزيابي با توجه به -4

بته آنچته كته از دانتش      هبا توجت در تن ين برنامه درسی ملی ها   مالكها  يژگی ترينمهماز 

با  در ارتبا برنامه درسی[  ها دينگاهمطالعات برنامه درسی ]برنامه درسی ملی    هنرر  حوز

ا ل پتژ هش   ستؤال ساختار    اجرايی مربو  به برنامه درسی ملی   در پاسخ به ها   يژگی

 :شودمی آمن در موارد زير خالصه به دست

  متوارد      در مركتز ، فتنرال  ) نرر يا توستط حكومتت  برنامه درسی ملی كه معموال  زير

  هتا  در قالتب چتارچوب   معموال   گ ردمیمنارس قرار  در اخت ار   شودمیايالتی( تن ين 

 ؛باشنمیخطو  راهنما  ملی 

  پردازنتن میدرسی  ريز برنامهبرنامه درسی ملی به ها  رهنمود بر اساسمناطق آموزشی   

درسی در ستطوح   ريز برنامهتا  كننمینرارت ها بر فعال ت  طورجنبهنرارتی  هيك كم ت

 ملی قرار گ رد ها  چارچوب در مس رها ايالت

 در م ان تن ين برنامه درستی،  افزايیهمتن ين برنامه درسی ب شتر ر   بناكردنِ ها  فراينن 

شترايط   ، ن ازهتا   هتا نيرانتی   در پاسخ دادن به  سازماننهی منرسه هتيول معلم   توسع

  شودمیجامعه ميلی، متمركز 

 يعنتی ستطح اجتمتاعی يتا ملتی،       -در تول ن برنامه درسی در سطح التف  كنننگانمشاركت

ملی، ميلی، يا ) دربرگ رننه تصم م گ ران در سطح ملی شام : شوراها  آموزش   پر رش

 اصالح برنامه درسی ملی هستنن ها    كم ته ايالتی(، نهادها  فنرال، ناشران

ستاختار    اجرايتی در   هتا   حال، بررسی   تيل   اجزاء   عناصر اصلی مرتبط با  يژگی

سنن برنامه درسی ملی تن ين شنه جمهور  اسالمی با توجه به دانش نرر  فوق،  ضع تی بتا  

 :دهنمیزير را نشان ها   يژگی

در  كلیطتور بته  اشدهنتنه تشتك   بدش  41سنن برنامه درسی ملی تن ين شنه با توجه به 

مترتبط   از جملته   هتا     منتهتا بدتش  باشتن متی   خطو  راهنمتا  ملتی   ها شك ِ چارچوب

در «   الزامات اجرايتی  هاس است» طورهم ن  « يادگ ر ها  تول ن مواد   رسانهها  س است»
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دق ق اجرايتی    ها    چارچوب هامسئول تحالتی كلی   دستور  بن ن مشد  شنن حوزه 

برنامته درستی ملتی بته     هتا   رهنمتود  بتر استاس  نن   اينكه منتاطق آموزشتی   هست كنننهكنترل

نرتارت كنتن تتا    هتا  بتر فعال تت   طورجتن  بهنرارتی  هدرسی ب ردازنن   يك كم ت ريز برنامه

ملتی قترار   ها  چارچوب در مس ر  يا مناطق(  هااستان) هاايالتدرسی در سطوح  ريز برنامه

تن ين برنامه درسی ب شتر ر   بناكردنِ ها  هت اينكه فراينن  از جشودمیگ رنن، چ ز  دينه ن

  در پاستخ   ستازماننهی منرسته   هتيول معلم   توسع در م ان تن ين برنامه درسی، افزايیهم

  شودمی، ن ازها   شرايط جامعه ميلی، متمركز شود ن ز چن ن توجهی دينه نهانيرانیدادن به 

يعنی سطح اجتماعی يا  -تول ن برنامه درسی در سطح الفدر  كنننگانمشاركتدر ارتبا  با 

قاب  توجه نرام  تمركزگرايیملی، كه دربرگ رننه تصم م گ ران در سطح ملی است، با توجه به 

آموزشی   فراينن تول ن برنامه درسی ملی، ب شتر حول فعال ت كم ته تول ن   تتن ين   اجرايتی   

باالدستتی  هتا     استناد   مجموعته     متذهبی س اسی  برنامه   استفاده از نررات مقامات عالی

زنن كه بترا  رايزنتی     ها  هفتيانه تدصصی د ر میچون سنن تيول بن ادين   تشك   كم ته

هتا  ستتاد      ميتوا  تن ين شنه در اخت ار مقامات استانی   كارشناسان حتوزه  اعتباربدشی

ن تز تتا حتن د  استتفاده      هتا آنات شتود   از نرتر  آموزش   پر رش قرار داده متی  ها استان

ملی، ميلی، يا ايالتی( كه )   بنين ترت ب جوامع ميلی   يا شوراها  آموزش   پر رششودمی

  صتاحبان فكتر   اننيشته كته منتقتن  ضتع       هتا    انجمن غ رد لتیمردم نهاد باشنن، نهادها  

هتا        (، كم ته   كودك آموزشیكمكآموزشی    ها كتاب) موجود آموزشی باشنن، ناشران

اصالح برنامه درسی ملی كه مبتنی بر حضور خبرگانی در حوزه تعل م   ترب ت   از م ان مردم، 

ان    التنين  آمتوز دانتش   بررستی نيترش    ن ازسنجی بر اساس النين، باشنن، يا مطالعاتی كه 

  شودمیباشن، حضور  در تن ين برنامه درسی ملی دينه ن هاآن

درسي  ريزيبرنامهمرتبط با روندهاي نوآورانه و هاي مالك يابي با توجه بهتحليل و ارز -5

 مبتني بر مدرسه

نرام آموزشی   سنت تن ين   اجرا  برنامه درسی در ايران به مقنار زياد  مبتنی بتر استتفاده   

ميتوايی درستی  ها  موضوعی مدتلف   يادگ ر ها  از كتاب درسی هميانی  احن در زم نه
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بته   با توجه ( 4990سلسب لی، ) برنامه درسی ملی است عنوانبهسطح كل ه منارس    يكسان در

 ريتز  برنامهبا توجه به ر ننها  نوآ رانه    در ارتبا ا ل پژ هش  سؤالآنچه كه در پاسخ به 

گرفتته شتنه بترا      در نرتر پتنجم   در قالب مالك درسی مبتنی بر منرسه در برنامه درسی ملی

چون  هايیبدشبررسی آمن،  به دست جمهور  اسالمی هدرسی ملی تن ين شنارزيابی برنامه 

هتا   تول تن متواد   رستانه   هتا   س است»  « درسی   ترب تیها  فراينن تول ن   اجرا  برنامه»

( نشانير حاكم تت  4934) در سنن برنامه درسی ملی«   الزامات اجرايی هاس است»  « يادگ ر 

يتادگ ر  مدتلتف در   ها  برنامه درسی در حوزهها  ن ين راهنمابرنامه درسی ملی در قالب ت

  تصويب آن   اجرا   اعتباربدشی در سطح ملی استت     تأل ف   ريز برنامهسازمان مركز  

بر س است برنامه ميور    تول تن بستته    تأك ن»متمركز در تن ين برنامه درسی    كامال نياهی 

كه در منرسه طراحی   تن ين  ا درسیذا،  جود برنامه   لشودمی( دينه 40-9بنن ) «آموزشی

يا حناق  بر اساس برنامه درسی ابالغ شنه ملی توسط منرسه تعني    ستازگار گتردد چنتنان    

درسی مبتنی بر منرسه نرام مكملی برا  برنامه درستی   ريز برنامهميلی ننارد   بنين ترت ب 

 هتا    رستانه تول تن متواد   هتا   رين بنتن س استت    البته تنها در آخشودمیگرفته ن در نررملی 

 توانمننستاز  فرعتی بته    صتورت بته ( 4934) ( در سنن برنامه درسی ملی40- 3بنن ) يادگ ر 

يادگ ر ، مراكز   منابع متنوع يادگ ر    يا ها  از مواد   رسانه بردار بهرهمنرسه در تول ن   

، معلمان   مرب ان در تول تن   تكم ت    هاناستا  مشاركت  تأل فی، به س است چنن 40-9در بنن 

تمركززدايتی، افتزايش    عنتوان بته نبوده    آ رالزامكه  كننمی ا اشارهمواد   منابع  ساز غنی  

درستی مبتنتی بتر منرسته، كفايتت       ريتز  برنامته قنرت انتداب   اخت ار منرسه   معلمتان    

 ريتز  برنامته در ن آن تنر مِ فراينتن    بنين ترت ب، در برنامه درسی ملی چارچوبی كه كننمین

در نناد برا  تتن ين   كنننهفراهمگرفته شنه باشن    در نرردرسی   آموزش در سطح منرسه 

  شودمیدرسی مبتنی بر منرسه باشن، دينه نها  برنامه

 برنامه درسيهاي توجه به حوزه ديدگاه مرتبط باهاي به مالك با توجهرزيابي تحليل و ا -6

ر يكترد    »  بدصتوص  « درستی   ترب تتی  ها  اصول ناظر بر برنامه»، «اننازچشم»ها  بدش

برا  بررسی   تيل   اجزاء   عناصر اصلی سنن برنامته   هابدش ترينمرتبط، «كلی گ ر جهت
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 دينگاهی هستتنن  ر يكترد  ها  درسی ملی تن ين شنه جمهور  اسالمی در ارتبا  با  يژگی

معنتا    بته  ر يكترد  ايتن  استت   اتدتاذ   «توح تن   گرايی فطرت» ب تیتر   درسیها  برنامه

 متنا م  اصتالح    درك طريتق  از انآمتوز دانتش  الهی فطرت شكوفايی جهت الزم ساز زم نه

 «آميوز دانش»-1ر يكرد  اين در .است ط ّبه ح ات از مراتبی به دست ابی منروربه آنان موقع ت

 قابل تت    استت  نهفته ا   جود در الهی فطرت-0 .است ذاتی كرامت دارا    الهی امانت -4

 ،)ع( اطهتار  ائمته    انب تا  راه مست ر  در-4« مربيي  ) معلي  »-2 .دارد يافتن فعل ت   شكوفايی

  جتود  هتا   ظرف تت  بستط    شتناخت  با -0 .است انآموزدانش برا  بص ر   ام نا  اسوه

 موقع ت منا م اصالح اني زه   درك آموزشی زم نه   ترب تیها  فرصت خلق   انآموزدانش

 انآموزدانش اخالقی   عملی علمی، ايمانی، عقالنی، رشن ساززم نه -9 .سازدمی فراهم را آنان

   دينتی هتا   آمتوزه  بتا  ساز ار   ترب تی   فرهنيیها  ارزش بر مبتنی -4« محتوا»-3 .است

 زم نته  كته  استت   ر يتادگ  تجرب تات   هتا  فرصتت  از هماهن    منسجما  مجموعه قرآنی،

 فراهم پ وسته صورتبه راها عرصه   عناصر يافتن فعل ت عقلی   رشن الهی، فطرت شكوفايی

 شناخت فطر ،ها  گرايش ابراز برا  ساززم نه فرآينن  -4« يادگيري -ياددهي»-4 .آ ردمی

 ير تصتو  مستتمر  صورتبه -4« يابيارزش»-5 .است آن اصالح منا م   يادگ رننه موقع ت

 اصالح چيونيی   بعن  با موقع ت ا  فاصله ،آموزدانش كنونی موقع ت از جانبههمه   ر شن

 از گ تر  بهتره  با -4« يادگيري محيط»-6 .كننمی ارائه   ها  ن از  ها ظرف ت با متناسب آن

 بته  گويیپاسخ را برا  غنی   براني زانننه پويا، منعطف، امن، هستی، مي طی نرامها  ظرف ت

 متؤمن،  معلمتی  -4« مدير مدرسه»-1ب نن  می تنارك انآموزدانشها   يژگی   عاليق ن ازها،

 دارا    منبر منير   ترب تی، راهبر پذير، مشاركت ،نيرآيننه فكر، اه  منعطف، متعهن، خالق،

 است ا  حرفهها  صالح ت   صنرسعه

 گ تر  جهتت ده در بدش ر يكترد    برشمرها  ، اين  يژگیشودمیكه مالحره  طورهمان

عنصر اصتلی درگ تر در    1كه در ارتبا  با اين  هايی يژگیبه ديير  با توجهبرنامه درسی ملی، 

 -41) گويه مطرح شنه 92فراينن برنامه درسی   آموزش در سنن برنامه درسی ملی در ب ش از 

بدشتی از مجموعته    مجتال ن ستت، تنهتا    هاآن(   در اينجا فرصت مطرح كردن تمام 4934:44
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كلتی مطترح    گ تر  جهتت است كه در سنن برنامه درسی ملی در مورد ر يكترد     هايی يژگی

ستنن، مبتنتی بتر ايتنئولوژ       ب ش از همه دينگاه حاكم   اصلی در هاآنشنه است  در نياه به 

  رست نن بته    هتا انستان بر شكوفايی فطترت توح تن       تك ه مذهبی( تأك نبا ) پايبنن  دينی

از تعبّن   شتك  دادن نررگتاه فراگ تران تتا      هايیزم نه ات ط ّبه در شكلی اينه آلی است كه ح

ستازگار   هماهنت     كتامال  آنكه عقاين فراگ ران با ميتوا  ارائه شنه در منابع درسی اين نرام 

گردد در آن  جود دارد  در ع ن اينكه معلم ن ز نقش سني نی در راهنمايی دارد   در مست ر راه  

انب اء   ائمّه معصوم ن است   مسئول ت آموزش اخالقی به عهنه ا ستت  در چنت ن ديتنگاهی    

ايتن   شتود متی كته مالحرته    طورهمانهنف آن است كه فرد يك معتقن مذهبی  اقعی بار آين  

كه برا  آن برشمرده شنه بس ار گسترده   آرمانی هتم هستتنن، چنانكته     هايی يژگیر يكرد   

  نكتته دييتر اينكته    دهنمینشان  كامال گرفته شنه برا  معلم   منير آن را  در نررها   يژگی

ستنتی     هتا  گ ر جهتكلی، جُنيی از  گ ر جهتبرشمرده برا  ر يكرد   ها  اين  يژگی

  به مبنا  نرر   با توجهمتأخّرتر در حوزه تعل م   ترب ت برنامه درسی   آموزش  ها دينگاه

ا ل   در ارتبتا  بتا    ستؤال به آنچه كه در پاستخ   با توجهنن  چنانكه نياهی جهانی هم هست در

 هتا ديتنگاه برنامته درستی   ط تف     ها دينگاهبه حوزه  با توجهبرنامه درسی ملی ها   يژگی

 موضتوع متنار  هتا   عال ه برحضتور ديتنگاه   شودمیمالك ششم مطرح گردين، دينه  عنوانبه

نگاه مبتنی بر شايستيی   صالح ت منار  كه در علمی(   ديها  موضوعات اساسی   رشته)

برشتمرده بترا    هتا   بته  يژگتی   بتا توجته  ، شودمیرفتارگرا ميسوب ها  گر ه جهت گ ر 

هتا   فراينتن متنار ، ديتنگاه   هتا   ر يكرد   جهت گ ر  كلی، نشانه هايی از توجه به دينگاه

رشتن شتناختی   فراشتناختی،       پ شرفت گرايی،ها دريادگ ر  آموزدانشمبتنی بر فعال ساز  

انستان گرايانته   متا راء فترد    دييتر جهتت        هتا  ديتنگاه اجتمتاعی،   مؤذررشن   كاركرد 

  شوننمیدينه گانه 99ها  فرعی، در اين گويهها  گ ر 

مرتبط ها    مالكها به  يژگی با توجهدر مجموع تيل     ارزيابی سنن برنامه درسی ملی 
برنامه درسی   ط تف ايتن   ها  به حوزه دينگاه دهنمیبرنامه درسی نشان ها  با حوزه دينگاه

مدتلتف   تتاذ ر ايتن ديتنگاهها ر        هتا  دينگاه  امكان تلف ق  هاآنها  دينگاهها   تفا ت
درستی، تتوجهی آگاهانته    هتا   مراح  مدتلف طراحی   فراينن تن ين   ايجاد   اجرا  برنامه
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 ور  در سنن برنامه درسی ملی، اينئولوژ  پايبنن  دينیصورت نيرفته است  جهت گ ر  مي

مدتلف در حوزه تعلت م    ها  مذهبی( است كه در كنار آن ملغمه ا  از جهت گ ر  تأك نبا )

در در سنن برنامه درستی ملتی    هاآنترب ت  برنامه درسی بن ن توجه به همدوانی   هماهنيی 
برنامته درستی در متوارد  كته     هتا   يث ديتنگاه قبال ن ز گفته شن، در ب گرفته شنه است  نرر

هتا   يتا تلف قتی از جهتت     بدواه م بن ن توجه به مبانی نرر  حتوزه برنامته درستی، ديتنگاه    

التقاطی يا يك ستويه   برمبنتايی ايتنئولوژيك در برنامته      صورتبهبرنامه درسی را ها  گ ر 

آ رد  لذا تيقق كام  د میدرسی ملی جانش ن كن م، نوعی كشاكش   تعارض دينگاهی به  جو

چن ن ر يكرد   جهت گ ر  كلی مطترح شتنه در ستنن برنامته درستی ملتی   اجترا  آن در        

هتا   ديتنگاهی موجتود در آن   در متوارد  جهتت گ تر      هتا   به تعارض با توجهمنارس، 

موجود آمتوزش   پتر رش ايتران، امكتان     ها   ت اقعبهشعارگونه   آرمان گرايانه آن با توجه 

 ير ندواهن بود پذ

 

 بندي و نتيجه گيريجمع

ر يكرد   جهت گ ر  ميور  در سنن برنامه درسی ملی ر يكرد فطترت گرايتی توح تن       

دينتتی   متتذهبی از  هتتا برداشتتترستت نن بتته ح تتات ط بتته استتت كتته ط تتف گستتترده ا  از 

ايتن ر يكترد     گ ترد متی بن ادگرايانه تا معتنل   عرفانی را در حوزه اسالم در بتر  ها  برداشت

در تقس م بنن  آيزنر( است كه در كنار آن بتا توجته   ) بس ار نزديك به اينئولوژ  پايبنن  دينی

هتا   برشمرده برا  ر يكرد   جهتت گ تر  كلتی، ملغمته ا  از جهتت گ تر       ها  به  يژگی

در  هتا آنمدتلف در حوزه تعل م   ترب ت  برنامه درسی بن ن توجه به همدوانی   همتاهنيی  

گرفته شنه است  كاربرد آن در سنن برنامه درسی ملی به پدتيی نرس نه   صرف انتدتاب   نرر

تضتم ن كننتنه اذرگتذار  مناستب   متورد انترتار آن در        توانتن نمیر يكرد  عنوانبهيك  اژه 

ستنن،  هتا   برنامه درسی باشن  تاذ ر اين ر يكرد در راهكارهتا   ب ان ته  ها  تن ين ساير بدش

يتادگ ر ، ر ش  هتا     فعال تت هتا  برنامه درسی ملتی   از جملته حتوزه   ها  عناصر   مولفه

آموزش   فراينن ياددهی يتادگ ر ، ارزشت ابی   تنرت م فضتا  يتادگ ر ، ميستوس نبتوده          
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تيقتق بدشت نن    ،«هنفها   ديير عناصر اصتلی برنامته درستی   »مفهومی نشنه است  از جهت 

نی، علمی، عملی، اخالقی ذكر شنه در سنن كته  تعقلی، ايماگانه پنجها  شايستيی هبدش عمن

شايستيی پايه است، با توجه به بس ار اينه آلی، آرمتانی   تجتويز  بتودن     99 هاآنانبوه تعناد 

باشتن    تتر حصتول ميتن د باشتن تتا قابت       باينمیقاب  تأمّ  است  اصوال  تعناد چن ن اهنافی 

برنامته  « اجرايتی بتودن  »دهتن از جهتت   ( ن ز در اين راستا نشان می4932) پژ هش موسی پور

برنامته درستی ملتی    « علمتی بتودن  »متدصصان نستبت بته    درسی ملی اطم نانی  جود ننارد  

برنامه نيران هستتنن    « عملی بودن»نسبت به  ريز برنامهتن ين شنه تردين دارنن، كارشناسان 

اهتناف     س ت دارنن حسا« پشت بانی   نرارت»( نسبت به ا منرسهدر ن ها  گر ه) مجريان

جنبه اعتقاد ، دين منارانه   آسمانی دارنتن   در   عمنتا در سنن برنامه درسی ملی ها شايستيی

 آمتوز دانشدر  هايیشايستيیساحت اعتقاد ، عباد    اخالقی قرار می گ رنن  مبتنی بر ايجاد 

دارنتن  در  ديير حضتور كتم رنيتی    ها  برا  پايبنن  سفت   ميكم مذهبی هستنن   ساحت

به جنبه ملی   هميانی آن كه تمام اديان   اقل تها   قوم تها  با توجهحالی كه برنامه درسی ملی 

بته   بتا توجته  ، معموال  نياهی مجموعی   ك  نير مبتنی بتر مشتتركات ايمتانی    گ ردمیرا دربر 

در هتا  الك  مت ها از ديير  يژگی داشته باشن  باينمیمذاهب   اديان مدتلف موجود در كشور 

بته   بتا توجته  عنصر هنف   عناصر اصلی برنامه درستی،   با در ارتبا  تن ين برنامه درسی ملی

آمن، آن بتود كته تتن ين برنامته      به دستمطالعات برنامه درسی  هآنچه كه از دانش نرر  حوز

 اساسیها  درجهت كاهش نابرابريها در سطح كشور   ارتقاء توانائی عمنتا  باينمیدرسی ملی 

يادگ ر    تقويت هويت ملی باشن  ايجاد هماهنيی   عنالت آموزشی   كاستتن از تفا تهتا    

شنين ب ن منارس؛ كاستن از فقر ر شی، ميتوايی   ر نن اجرا  برنامه درسی در سطح كشور؛ 

ارائه شاخ  هايی برا  تنر م   هماهن  ساز    ستازگار ستاز  برنامته درستی در ستطوح      

   ان تا به حن د پ شترفت متورد انترتار در ستطح كشتور برستنن؛      آموزدانشمدتلف؛ كمك به 

مورد  فاق، م راث فرهنيی   زبان مشترك   عاملی برا  ها  بدصوص در پ ش گرفتن ارزش

انجتام شتنه نشتان داد تاحتن د     ها  پر رش هويت ملی از ديير هنفها  اصلی است  بررسی

رشمرده در سنن برنامه درسی ملی تن ين شتنه  بها  زياد  اينها متفا ت با اهناف   شايستيی

ترب تت   يتادگ ر    ها  جمهور  اسالمی است  به جا  اين موارد ميتوايی در ارتبا  با حوزه
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استالمی    هتا   مبانی   آمتوزه  عمنتا اصول حاكم بر راهبردها  ياددهی يادگ ر ،    هم نطور

است كه در سنن برنامه درسی ملتی   قرار گرفته است  قاب  توجه تأك نمذهبی در آموزش مورد 

بتر جنبته هتنايت     تأك تن  عمنتا تن ين شنه جمهور  اسالمی ايران، ر يكرد درنررگرفته شنه 

مذهبی دارد   جنبه هنايت ملی   هويت ايرانی بس ار كمتر مورد توجه قرارگرفته استت   بتی   

بر ابعاد ملی   هويت  تأك نتوجهی به اهنافی چون: توجه   به رسم ت شناختن تنّوع فرهنيی، 

، متردم ستاالر ،   هتا آنايرانی، احترام به نرام اعتقاد    ارزشتها  دييتر اديتان   د ستتی بتا      

ارزشها  انسانی مورد توافق جهانی   م ثاق جهانی در مورد حقوق بشر ، يتادگ ر    كستب   

 مشهود است  كامال مهارتها  زننگی در طراز  جهانی، 

، هتا ستاز  زم نته الزامات قبلی، »مرتبط با ها    مالكها به  يژگی با توجهتيل     ارزيابی 

بته آنچته كته در فراينتن تول تن   اجترا         با توجه نشان داد:« شرايط پذيرش برنامه درسی ملی

درستی   ترب تتی ستنن مطترح شتنه، ضتمن اينكته تاحتن د  از ابهتام در تع ت ن           هتا   برنامه

برخوردار است، مقنار  جنبه تجويز  هميتانی     مسئول تها  منطقه   جامعه ميلی   منرسه

تمركز گرا مبتنی بر دينگاهی خطی   قائ  شنن نقشی مين د برا  جامعته ميلتی   منرسته    

 بايتن متی عوام  اصلی درگ ر در برنامه درسی   آموزش   آنچه كه در عم  در منرسه  عنوانبه

بدصتوص   ا منرسته ميلی   ها    زم نهها   نقش   حضور بافتشودمیبه اجرا درآين دينه 

 مؤذرگوناگون در برنامه درسی ملی چننان ها  در جوامعی با قوم تها، مذاهب متفا ت   اقل ت

( 4993)   مهرميمتن  ختورد میبه چشم  هايیاشاره ا حاش ه صورتبهن ست    كنننهتع  ن  

منرر ندستت   داخته، ازپر منرر اساسی د ن ز كه به نقن   بررسی نياشت برنامه درسی ملی از 

به هم ن نت جه رس نه كه در سنن  شودمی مربو  درسی برنامه ساز  آزاد يا زدائی كه به تمركز

 بتن ن  تن ين شنه برا  برنامه درسی ملی اين تمركززدايی   آزادساز  بس ار كم رن  استت  

نامته درستی   در نرتام آموزشتی   بر   كامال كه  ساز ، يعنی ن از  آزاد سو  به سنج نه حركت

دانست، اين منرر در سنن  ملی حركت اين كنننه توج ه را آن رفع بتوان ايران ميسوس است  

 گردينه است  ميو حتی يا مبهم به شنت برنامه درسی ملی

ر نتنها  نوآ رانته     »مترتبط بتا   هتا     متالك هتا  تيل     ارزيابی با توجته بته  يژگتی   

نشان داد كه در سنن برنامه درسی ملی،  جتود برنامته    ، ن ز«درسی مبتنی بر منرسه ريز برنامه
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درسی ا  كه در منرسه طراحی   تن ين يا حناق  بر اساس برنامته درستی ابتالغ شتنه ملتی      

درستی   ريتز  برنامته توسط منرسه تعني    سازگار گردد چننان ميلی ننارد   بنين ترت تب  

  تيل ت    ارزيتابی   شودمیگرفته ن ردر نرمبتنی بر منرسه نرام مكملی برا  برنامه درسی ملی 

، ن ز نشتان  «برنامه درسیها  توجه به حوزه دينگاه»مرتبط با ها    مالكها به  يژگی با توجه

 تأك تن بتا  ) داد: ب ش از همه دينگاه حاكم   اصلی درسنن، مبتنی بر ايتنئولوژ  پايبنتن  دينتی   

به ح ات ط ّبه در شكلی اينه آلی  مذهبی(  تك ه بر شكوفايی فطرت توح ن  انسانها   رس نن

است كه زم نه هايی از تعبّن   شك  دادن نررگاه فراگ ران تا آنكه عقاين فراگ تران بتا ميتتوا     

سازگار   هماهن  گردد در آن  جتود دارد  در عت ن    كامال ارائه شنه در منابع درسی اين نرام 

راه انب اء   ائمّته معصتوم ن استت       اينكه معلم ن ز نقش سني نی در راهنمايی دارد   در مس ر

مسئول ت آموزش اخالقی به عهنه ا ستت  بته دانتش نرتر  حتوزه مطالعتات برنامته درستی         

برنامه درسی   ط ف دينگاهها   تاذ ر اين دينگاهها ر   مراح  مدتلف طراحی ها   دينگاه

 ست درسی، توجهی آگاهانه صورت نيرفته اها    فراينن تن ين   اجرا  برنامه

با توجه به دانش نرر  حوزه مطالعات برنامه درسی ها ازمهمترين توص هپيشنهاد و توصيه: 

تتوان ذكتر   آمنه از ارزيابی سنن برنامه درسی ملی تن ين شنه موارد زير را می به دست  نتايج 

 كرد:

  ه غ ر سوگ رانه   برخاست باينمی  تع  ن اهناف   ميتواها  برنامه درسی ها هنف گذار

عم ق   منصتفانه نرتر    م تنانی برنامته     ها    بررسیها از ن ازسنجی ها، آس ب شناسی

 يادگ ر  مربو  باشن ها  درسی   حوزه

       از اهناف اساسی در تن ين برنامه درسی ملی كتاهش نابرابريهتا در ستطح كشتور، ارتقتاء

 -ست ار آرمتانی    نته اهتنافی ب   باشتن میاساسی يادگ ر    تقويت هويت ملی ها  توانائی

باشتن    ما راءالطب عهآي نه نرم آسمانی  توانننمیمذهبی   برنامه درسی  -آسمانی   عق نتی

از جمله هنف هايی كه جايشان خالی است يا مورد كم تتوجهی قترار گرفتته انتن اهتنافی      

بر ابعاد ملی   هويت ايرانی، احترام  تأك نچون: توجه   به رسم ت شناختن تنّوع فرهنيی، 

، مردم ساالر ، ارزشتها  انستانی   هاآنه نرام اعتقاد    ارزشها  ديير اديان   د ستی با ب
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مورد توافق جهانی   م ثاق جهانی در زم نه حقتوق بشتر ، يتادگ ر    كستب مهارتهتا       

 زننگی در طراز  جهانی در برنامه درسی ملی است 

 هتنفها  تتاذ ر    دهنمیان دانش نرر  حوزه مطالعات برنامه درسی   برنامه درسی ملی نش

گذار برا  برنامه درسی ملی چون: كاستن از فقر ر شی منارس، كاستتن فقتر ميتتوايی      

هماهنيی در ر نن اجرا  برنامه درسی در سطح كشور؛ ارائه شاخ  هايی بترا  تنرت م     

ان تتا بته   آمتوز دانتش هماهن  ساز    تعني  برنامه درسی در سطوح مدتلف؛ كمتك بته   

ها    بدصوص در پ ش گرفتن ارزش فت مورد انترار در سطح كشور برسنن؛حن د پ شر

مورد  فاق، م راث فرهنيی   زبان مشترك را كه عاملی برا  پتر رش هويتت ملتی استت     

 تجويز  مورد توجه قرار داد  -آرمانی   عق نتیها  به جا  انبوهی از شايستيی باينمی

 نباين بايكنيير تضاد  شوننمیه درسی ملی مطرح   اصول راهنمايی كه در برنام هابرداشت

اصت  اعتبتار نقتش    »در كنتار  « اعتبار   نقش مرجع ت معلتم »يا همراه با ابهام باشنن  اص  

در سنن برنامه درسی ملی از جمله د  برداشت تاحن د زياد  متفا ت در عتالم  « يادگ رننه

 ابهام آن می افزاين  در سنن به هاآنتعل م   ترب ت هستنن كه جمع كردن هرد  

 بدصوص در جتوامعی بتا قوم تهتا،     ا منرسهميلی   ها    زم نهها نقش   حضور بافت

گرفتته شتود      در نرر باينمیگوناگون در برنامه درسی ملی ها  مذاهب متفا ت   اقل ت

 باشن  كنننهتع  ن

 تان تتن ين برنامته    تن ين برنامه درسی، ب شتر ر   بنتاكردنِ هتم افزايتی در م   ها  فراينن 

  در پاستخ دادن بته نيران هتا، ن ازهتا        سازماننهی منرسته  هتيول معلم   توسع درسی،

 شرايط جامعه ميلی، متمركز شود 

  تتر باشتن   از انعطتاف    درسی ملی، ستفت   ستدت   برنامههر چقنر ساختار   چارچوب

منرسته   معلمتان   گ ر شنن كادر كمتر  برخوردار باشن، فضا  مين دتر  برا  تصم م 

 ها  درسی   آموزشها فراهم خواهن كرد در ارتبا  با برنامه

 پ چ نه  صورتبهها  ارزشی فلسفی، فرهنيی   اجتماعی متفا تی با توجه به آن كه جريان

 برنامته در حتوز   هتا  در تعام  هستنن تا ماه ت انسان را شك  دهنن، با تلف قتی از ديتنگاه  
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برنامه درسی را نبايتن  ها  مجموعه گسترده ا  از جهت گ ر  ر  خواه م بود درسی ر به

التقاطی   پراكننگی زياد يا يتك   صورتبهبن ن توجه به مبانی نرر  حوزه برنامه درسی، 

سويه   برمبنايی اينئولوژيك در برنامته درستی ملتی جانشت ن كترد كته در نت جته نتوعی         

 آ رد كشاكش   تعارض دينگاهی به  جود می

 منابع
(  ر يكردها   ر شها  پژ هش در فلسفه تعل م   4993) قر ، خسر ؛ سجاديه، نرگس؛ توسلی، ط بهبا

 ترب ت  تهران: پژ هشكنه مطالعات فرذهنيی   اجتماعی 

نرريه ها(  ترجمه دكتر ميمود مهر ) برنامه درسیها  (  فرهن 4993) بولوت ن، پامال ژ زف   دييران

 رات سمت ميمن    دييران  تهران: انتشا

برنامه درسی ملی جمهور  اسالمی ايتران، مصتوبه    ( 4934) دب رخانه شورا  عالی آموزش   پر رش

 ريتز  برنامته   تهران: شورا  عالی آموزش   پر رش با همكار  ستازمان پتژ هش     4934اسفنن 

 آموزشی 

طرح جتامع  ) ايران(  برنامه درسی ملی جمهور  اسالمی 4993) دب رخانه طرح تول ن برنامه درسی ملی

 ريتز  برنامته ها  درسی   ترب تی(  نياشت چهارم؛ تهران: سازمان پتژ هش    تيول بن ادين برنامه

  4993آموزشی، بهمن ماه 

طرح جتامع  ) (  برنامه درسی ملی جمهور  اسالمی ايران4932) دب رخانه طرح تول ن برنامه درسی ملی

 ريتز  برنامته ياشت پنجم؛ تهران: ستازمان پتژ هش     ها  درسی   ترب تی(  نتيول بن ادين برنامه

  4932آموزشی، بهمن ماه 

؛ تهتران:  0   4(   يژه نامه برنامته درستی ملتی، شتماره     4991) دب رخانه طرح تول ن برنامه درسی ملی

 ريز  آموزشی، انتشارات منرسه سازمان پژ هش   برنامه

برنامه درسی ملی: تأمّلی در سنن برنامه درستی   مدتلف در تن ينها  (  برداشت4939) سلسب لی، نادر

، 0ستی ام، شتماره    ستال  پژ هشی تعلت م   ترب تت    -ملی جمهور  اسالمی ايران  فصلنامه علمی

  4939، تابستان 449شماره 

برنامه درسی   ها دينگاهها  يادگ ر  در تلف قی فراينن منار از (  طراحی فرصت4932) سلسب لی، نادر

  59-34، ص  4پژ هشی تعل م   ترب ت، سال ب ست   هفتم، شماره  – فصلنامه علمی
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  91  اليوها  تك نياشت شماره ها ، تلف قهابرداشت  برنامه درسی: هادينگاه(  4990) سلسب لی، نادر

 تهران: انتشارات پژ هشكنه تعل م   ترب ت 

مود مهرميمن    همكتاران   (  ر ش شناسی مطالعات برنامه درسی  ترجمه مي4991) شورت، ادمونن

 تهران: انتشارات سمت با همكار  انتشارات پژ هشياه مطالعات آموزش   پر رش 

 آموزشتی، تتك   اصتالحات  در پژ هشتی هتا   يافتته  (  كاربست4919) قز ينی، فاطمه، مترجم  فق هی

   اصتالحات  تيق قتات  دربتاره  ترب تت    تعلت م  المللتی  ب ن گزارش اجالس) 05 هشمار نياشت

 .ترب ت   تعل م پژ هشكنه انتشارات تهران: ، توك و( 4331موزشی، آ

(  ر شها  تيق ق كمّی   ك فی در علوم ترب تی   ر ان 4995) گال، مرديت؛ بورگ،  التر، گال، جويس

احمن رضا نصر   همكاران  چاپ د م  تهران: انتشارات دانشياه شه ن  ترجمه جلن د م( ) شناسی

 ( 132) بهشتی   سمت

يادگ ر  از د ران باستان تا به -(  پناگوژ  علم   هنر ياددهی4930) موريس وت ه، كلرمون؛ تارديف،گ

 نرريه   كاربرد(  ترجمه فرينه مشايخ  تهران: انتشارات سمت ) امر ز

(  نقن  نرر  بر نياشت سوم سنن برنامته درستی ملتی جمهتور  استالمی ايتران        4993) مهرميمن 

  94-9   ص 4993، پاي ز 49مه درسی ايران  سال پنجم، شماره فصلنامه مطالعات برنا

نرر [ برنامه درسی ملی جمهور  اسالمی ايران  گزارش اعتبارسنجی ](  4932) موسی پور، نعمت اهلل

  4932آموزشی  شهريورماه  ريز برنامهپژ هش  تهران: سازمان پژ هش  
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