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 های درسی از منظر سیر تحوالتآن از آغاز تا برنامه درسی ملیتغییر در برنامه

 

 طیبه قصاب زاده

 نویسنده مسئول() دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان خوی

 واد قصاب زادهج

 ریزی درسی،دانشگاه شهید مدنی آذربایجاندانشجوی کارشناسی ارشد برنامه

 لی نجفیع

 فرهنگیان شهید رجایی ارومیهدانشجوی کارشناسیالهیات دانشگاه 

 عیسی برقی

 علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریزعضو هیئت

 

 چکیده

درسی در ایران همواره دارای نظم و انسجام خاصی بوده واز نظم قابل قبولی هم برخوردار بودهاست،هرچنددر طول تاریخ  هایبرنامه

حال همواره منظم و منسجم بوده است و تحوالت سیاسی در آن تأثیر های زیادی را پشت سر گذاشته است ولی بااینفراز و نشیب

ی نمایان شده است.این مقاله بر آن است تابرنامه درسی را از منظر سیر تحوالت آن از آغاز تا های درسداشتهکه این تحوالتدر برنامه

دهد که کشور ایران تغییراتی را از منظر سیاسی و اجتماعی ها نشان میتدوین و اجرای برنامه درسی ملی بررسی نماید.نتیجه بررسی

با توجه به سیر تحوالت متفاوت در .صیلی، سن ورود به مدرسه وغیرهتح و آموزشی پشت سر گذاشته است مانند تغییر در مقاطع

های سنتی و تفکرات قدیمی شود که آینده دیگر تکرار گذشته نیست و امروزه با روشهای گذشته این حقیقت آشکار میدهه

شده و به بررسی مروری تحلیلی استفاده بینی نمود. در این مقاله از روشپیش ؛توان تغییراتی را که در آینده به وجود خواهند آمدنمی

 شده است.مقاالت مرتبط با موضوع مقاله پرداخته

 کلیدواژه: تغییر، برنامه درسی، تحوالت تاریخی، برنامه درسی ملی

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 مقدمه

در دهه  خورد.می ی دیگری به چشمی کنونی بیش از هر دورهجهان پیوسته در حال تغییر و تحول بوده و آهنگ تغییرات آن در دوره

های گذشته شاهد انتشار صدها کتاب د موضوع تغییر آموزشی بوده ایم این کتا بها شامل گزارشهای فردی از تالش هایی برای تغییر با 

 ;Fullan, 1991)تجزیه و تحلیل پیچیده از سیاست های آموزشی و شیوه هایی با هدف بازسازی مدرسه و اصالحات است.

Evans,1996; Hargreaves, 1997) تحوالت فزاینده در ابعاد گوناگون جامعه و گسترش علوم و دانش بشری؛ نیاز به بازنگری و

تعدادی از جوامع نقش فراوانی در این تغییرات داشته و بقیه جوامع . (1392نوآبادی،)نمایدمیدرسی را ضرورت  هایبرنامهتغییر در 

های ار سردرگمی و اختالل در کار و درنهایت عقب ماندن از این کاروان نشوند. سازماندهند تا دچخود را با این تغییرات تطبیق می

وبانی ایجاد تغییرات و تحوالت در هایی که خود باید باعث(.ازجمله سازمان1386سنگه، ) این جوامع نیز در معرض تغییر هستند

های آموزشی (.سازمان1391زاهدیان، ) آموزشی هستند هایجوامع باشند و عملکردهای سازمانی خود را بهبود بخشند، سازمان

 (1391نجاری، ) شود، آن را انجام دهند.ها دیکته مید، نه اینکه هر آنچه به آننهای خالقانه باشبایستی خود بانی تغییرات و نوآوری

کند. با توجه به اینکه آن را تأیید میوپرورش امری است که تجربه و تعقل و ایمان از سویی ضرورت تغییر و تحول بنیادین در آموزش

گرفته از این های بسیاری دارد و این ناکارآمدی نشأتباشد و ناکارآمدیوپرورش ایران بازگرفته شده از تعلیم و تربیت غرب میآموزش

از همین رو رهبر معظم  باشد؛شده و مبانی غرب با مبانی اسالمی کشور ما سازگار نمیاست که از تعلیم و تربیت فرهنگ غرب گرفته

بایستی می هاناکارآمدی(.برای جبران این 1392فاضلی، )اندانقالب همواره به تحول و تغییر در این ساختار توجه نموده و توصیه کرده

کشور  ترین پروژه اجرایی و مطالعاتیهای درسی ملی ایجاد شود. به همین دلیل برنامه درسی ملی مهمای در برنامهتغییرات ویژه

شده است و پس از تدوین و تصویب آن وجهه رسمی و قانونی پیدا چون توسط مراجع باالدستی تدوین نیز، ماست. سند تحول بنیادین

قبل از دانشگاه خواهد بود؛ بنابراین بایستی این تحوالت را ملی و ح وهای درسی در سطکننده تحوالت آتی برنامهنموده و هدایت

 (1389مهرمحمدی، ) قرارداد تا مسیر صحیح و قابل دفاعی را بپیماید.موردنقد و ارزیابی 

در این مقاله سعی برآن بوده تا با ذکر سیر تحوالت تاریخی تغییر برنامه درسی در کشور از گذشته تاکنون بیان شود تااز تصویب و 

 کشور به تعلیم و تربیتی پویا نائل شود.ریزی آموزشی و درسی های قبلی جلوگیری شود و مسیر برنامهاجرای دوباره برنامه

 روش

 شده است.برای تدوین این مقاله از روش مروری تحلیلی استفاده

 ی درسیمبانی نظری تغییر برنامه



 
 

تری نیز دارد که به تعدادی از آید اما برنامه درسی تعاریف جامعدر بررسی کتب و مقاالت تعاریف متعدی از برنامه درسی به دست می

 کنیم:ا اشاره میهآن

به معنای دوره یا  currereی التینی ی لغوی این واژه از کلمهبکار رفته است. ازنظر ریشه curriculumی برنامه درسی در برابر کلمه

 (1391ملکی،)شده است. راهی که باید طی شود گرفته

 ی آموزشی باشد((.برای یک یا چند نفر فراگیر که دارای نتیجه شدهریزیبرنامههای ای از فعالیتازنظر آیزنر ))برنامه درسی مجموعه

 (194آیزنر،)

تر و تر از دو تعریف سنتی و پیشرفت گرایانه از قصد او در دستیابی به تعریف جامعقبولو قابل ترجامعوی چهار ویژگی برای تعریف 

 اند از:ها عبارتارد. این ویژگیتر از دو تعریف سنتی و پیشرفت گرایانه در برنامه درسی دقبولقابل

های از تدبیرها و برنامه درسی تنها یک واقعه نیست و اغلب باید مجموع -

 وقایع را درگیرد.

ریزی همراه است، هرچند که ضرورت با فعالیت برنامهبرنامه درسی بنا به -

 تواند به شکل منعطف و غیرقطعی باشد.ها میاین تصمیم

تربیتی  -هیت سند برنامه درسی، باید آموزشیقصد برنامه ریزان، یا ما -

 باشد؛ یعنی ریشه در یک چهارچوب

 ارزشی یا اندیشه تربیتی خاص داشته باشد. -

های از پیش تنها باهدفبرنامه درسی با نتایج یادگیری سروکار دارد، و نه -

ها یا نتایج قصد شده باشد و افراد دفجز هتواند دربرگیرنده مواردی بهمی -در مقام ارزشیابی –شده. چراکه نتایج تعیین

 های مختلف تحت تأثیر مجموعه تدابیر از پیش تعیین ده قرار گیرند.مختلف ممکن است به شکل

هایی است که در خصوص برنامه ی مجموعه تصمیمعنوان یک سند در نظر گرفت که دربردارندهتوان بهبرنامه درسی را می

شود تلقی رایج از برنامه درسی نیز چنین چیزی است. همچنین برنامه درسی ا درسی بیش از آنکه اجرا گردد،گرفته می

 (1389مهرمحمدی،)نظر گرفت.  عنوان یک حوزه تخصصی و علمی نیز درتوان بهمی

 (Nobles, 1993) برنامه در دستور کار است که به دنبال توسعه بوده و یک دوره مطالعه است که راهنمای چگونگی دانش است.

 ها و وسایل متناسب باهدف ادامه پیداکرده و سپس بهریزی: مجموعه فعالیت منظمی که از تعیین هدف، شروع و با انتخاب روشبرنامه

 (1391ملکی،) یابی به هدف.ریزی برای دستریزی یعنی طرحدیگربرنامهعبارتگردد. بهاجرا درآمده و ارزشیابی می



 
 

ریزی ( درواقع برنامه1393ملکی،) شودریزی درسی به طراحی عناصر و عوامل مختلف یادگیری مربوط میریزی درسی: برنامهبرنامه

ی و یادگیری برای ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده و ارزیابی میزان تحقق این های یاددهدرسی عبارت است از فعالیت

های است که ی فعالیتبینی کلیه( در تعریف دیگر برنامه درسی عبارت است از پیش1389گروه مشاوران یونسکو،)تغییرات 

 های معین باید انجام دهد.ه هدفآموز تحت رهبری و هدایت معلم در مدرسه و گاهی خارج از آن رسیدن بدانش

 ریزی درسی:مبانی برنامه

باشند ها، طراحی و ارزشیابی، نیازمند مالک و معیارهایی میبرنامه ریزان آموزشی و درسی در فرایند گزینش و انتخاب اهداف، روش

وپرورشرا تحت ریزی آموزشهای برنامهمیمهای هستند که تصها دانششود. درواقع اینریزی یاد میعنوان مبانی برنامهکه از آن به

شناختی، شناختی، فلسفی، جامعهمبانی روان)( همین نویسنده این مبانی را شامل )29:1382موسی پور، ) دهند.تأثیر خود قرار می

ختی و تاریخی بیان شناشناختی، فلسفی، جامعهی دیگری این مبانی را عبارت از ))مبانی روانداند و نویسندهمی( دانشی و دینی(

 (1393یار محمدیان،) کند.می

 عناصر برنامه درسی

های ها، فعالیتشود، هدفها یاد میریزی درسی از آندهنده برنامه درسی که اغلب در مباحث مربوط به الگوهای برنامهعناصر تشکیل

دیگر از قبیل منابع و ابزار یادگیری، زمان، فضا یا  ریزی، عناصرهای ارزشیابی.برخی از مؤلفان برنامهیادگیری دانش آموزان و روش

موسی پور، )( محقق دیگری 1383کالین، ) اندبندی دانش آموزان و راهبردهای تدریس را به فهرست فوق اضافه کردهمحیط، گروه

داند. در اغلب و ارزشیابی میدهی، شیوه ارائه، زمان، موفقیت )مکان( ریزی را عبارت از: هدف، محتوا، سازمان( عناصر برنامه1382

یادگیری و روش ارزشیابی. این  –های یاددهی اند از: هدف، محتوا، روشموارد چهار یا پنج عنصر اصلی موردتوجه است که عبارت

یر قرار عناصر در هر برنامه درسی در تعامل و تأثیر متقابل یکدیگر قرار دارند؛ چنانچه تغییر در هر عنصر، عناصر دیگر را تحت تأث

دهد. اصالح و بهبود واقعی برنامه درسی و آموزش مستلزم ایجاد تغیر در مجموعه عناصر است. ارتباط و تعامل عناصر برنامه درسی می

 (:1387یارمحمدیان و همکاران، ) شده است.ارائه 1-1در شکل 
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 محتوا روش ارزشیابی



 
 

 

 

 

 

 روابط عناصر برنامه درسی نمودار

 

 

 

 

 

 تغییر: تغییر اصطالحی فلسفی به معنای انتقال چیزی از حالتی به حالتی دیگر و تبدل صفات موصوف است.

ه تغییر برنامه درسی: برای ایجاد هر تغییری بایستی نیاز به آن به وجود بیاید بنابراین در بررسی تغییر برنامه درسی بایستی به این نکت

باشد. یکی از مسائل مهم در اند؟تغییر یکی از قلمروهای برنامه درسی مینمود که چه عواملی نیاز به تغییر را به وجود آوردهتوجه 

توان این مفاهیم را در مبحث تغییر برنامه درسی بکار بردنمفاهیم گوناگونتوسط متخصصان است که این مفاهیم بسیارمی باشندکه می

 بندی نمود:دودسته طبقه

 ی اول به مفاهیمی که به ماهیت تغییر مربوط است..دسته1

 (1389مهرمحمدی، ) ی دوم مفاهیمی که به فرایند یا مراحل تغییر مربوط است.. دسته2

 باشند.سابقه میی خاص بوده و بدیع و بیگویند که دارای مرزهای دقیق و نشانهی به وجود آمده را نوآوری مینوآوری: تغییرات ویژه

 (1392واجارگاه، )

آید. حال محدود و خاص در برنامه درسی به وجود میصورت زیر بنایی و درعینای است که بهاصالح: اصالح ناظر بر تغییرات ویژه

 (1392دار. )واجارگاه،مانند تجدیدنظر در ساختار و نظام

هایی اتفاق افتاده است را یعنی تغییر در چه دورهجنبش برنامه درسی: جنبش برنامه درسی بر جریانات تاریخی تغییر داللت دارد 

ی محور کلی را در , سه مقوله1975 تا1945کند. برای مثال, کلیبارد از سال ها بیان میهای مشترک بین آنبرمبنای ویژگی

 وپرورش ایالت متحده امریکا شناسایی کرده است:آموزش

 روش آموزش



 
 

های اقلیت و روند مناسب جنبش توجه به گروه( 3های علمی ختار رشتهجنبش سا( 2جنبش تعلیم و تربیت هماهنگ بازندگی ( 1

های های مختلف مرتبط با نقش حکومت مرکزی را در تدوین برنامه( مقوله1981سازش برنامه درسی.در کاری مشابه اتکین و هاوس )

 (1389مهرمحمدی، ) اند.شناسایی نموده 1980تا 1950متحده امریکا از سال درسی در ایاالت

 ماهیت تغییر برنامه درسی:

شوند طور مترادف بکار برده میماهیت تحول برنامه درسی اغلب با مفاهیمی همچون تغییر, بهبود, نوآوری, اصالح و جنبش که غالباً به

برنامه درسی به کار ( البتهاکثر اوقات و عموماً عبارت تغییر 1392واجارگاه، )باشند. ها دارای معنای متفاوتی میاما هرکدام از آن

 (1389مهرمحمدی، )باشد. ترین مفهوم در هرگونه دگرگونی میشود که عامگرفته می

 دارد:هیلدا تابا در کتاب خود بین مفهوم بهبود و تغییر تمیز قائل شده است و علت آن را چنین بیان می

ی دهی برنامه است. در نقطهدستخورد به نحوه سازمان های برنامه درسی بدونبهبود برنامه درسی به معنای تغییر در بعضی جنبه

اهداف، ساختار، که طرح کلی آن شامل طوریهای برنامه درسی بوده بهمقابل، تغییر برنامه درسی به معنای تحول در تمام جنبه

راکه در تغییر کل جامعه یعنی داند چکند. از همین جهت تابا تغییر برنامه درسی را دشوارتر از بهبود آن میمحتواکالً تغییر می

 (1392واجارگاه، ) شوند.های افراد فرهنگ و غیره, متحول میارزش

آید و کمتر حاصل تالش مربیان است. به همین دلیل ازنظر زایس تغییر در برنامه درسی در پاسخ به فشارهای تاریخی به وجود می

 (1392)واجارگاه،

اکنون آمادگی الزم را هایی از همعه ما به این امر بستگی دارد که چگونه و به چه روشتک نهادهای جاماز سویی رسالت اصلی تک

نشده های درسی بر اساس مطالعات دورنگری شده تدوینبرای رویارویی با تغییرات و تحوالت و پیامدها ایجاد کنیم. مادام که برنامه

های بسیار ساز مشکالت باشد، خودمسائل و خسارتگشا و چارهمشکلجای آنکه کند و بهتبع حوادث رشد میباشد نظام آموزشی به

 آورد.به وجود می

 ب( مراحل تغییر

 بازشناسی است:در ارتباط با تغییر برنامه درسی حداقل سه مرحله قابل

 ریزی برای تغییربرنامه -1

شده های انجامتدوین برنامه تغییر است. براساس فعالیت سازی محیط برای تغییر، تهیه واین مرحله عمدتاً ناظر بر ایجاد زمینه و آماده

 (1392واجارگاه، (شودجزء تغییر آماده میدر این مرحله، برنامه تفضیلی و جزءبه

 استفاده و یا کاربست تغییر -2



 
 

در این مرحله به اجرا  شده برای تغییرتر برنامه تفصیلی تهیهدر این مرحله تالش بر استفاده از تغییر معطوف است. به عبارت روشن

 شود.گذاشته می

 ارزشیابی از تغییر استفاده از کتاب ارزشیابی دکتر بازرگان -3

گیرد. آمده از ارزشیابی، در سیکل بعدی تغییر مورداستفاده قرار میدستآید و نتایج بهدر این مرحله از تغییر ارزشیابی به عمل می

 ز قلمروهای فعالیت برنامه ریزان درسی است.حال تغییر برنامه درسی نیز یکی ابااین

داشته است، استفاده از ارزیابی در  توجهیی طی چند دهه گذشته تحول قابلآموزش ارزیابیهرچند انگاره پردازی در مورد 

هت عنوان بازخوردی جزشی بهآموزشی قدمت دارد؛ اما به کار گرفتن ارزیابی آمو هایعنوانفعالیتبهآموزشی  هایفعالیت

اول  هایدههمختلف از  کشورهایآن در  آمدهدربارهعملهای بهکه تجربهطوریبهجدید است.  نسبتاًآموزشی امری  هایبهبودفعالیت

 هایکوششطوالنی دارد، لیکن بررسی منظم  ایسابقهدگیرنده دیگر، ارزشیابی موفقیت یاعبارتبه. کندنمیقرن حاضر تجاوز 

 .رادارااستسال  100کمتر از  ایتاریخچهآموزشی،  هایهاباهدفآنسه یادگیری و مقای -یاددهی

ارزشیابی( نیز در چند دهه گذشته متحول )آموزشی رخ داده است، مفهوم ارزیابی  هاینظامبا تبعیت از تحوالتی که در این مدت در 

اندازه گیریر و ارزیابی آموزشی مترادف پنداشته می شد. اما د رحال حاضر، این مفهوم با  ه است. تا نزدیک به چهار دهه قبلشد

 شایستگی(( پدیده های آموزشی مترادف است.)قضاوت(( کردن درباره ))ارزش(( یا )))

برآوردهمی کند. همچنین برنامه مورد ارزیابی(تا چه اندازه نیاز معینی را )( )اهمیت( آن است که نظام (ارزش)در اینجا منظور از )

 کیفیت آن است. (برنامه)منظور از ))شایستگی(( نظام 

ارزشیابی عبارت است از فرایند تعیین، تهیه و فراهم آوردن اطالعات توصیفی و قضاوتی در باره ارزش یا اهمیت هدفهای آموزشی 

 الع رسانی.برنامه ها، عملیات و نتایج آن به منظور هدایت تصمیم گیری، پاسخ گویی و اط

در این تعریف مراد از تصمیم گیری، انتخاب از میان گزینه های ممکن با استفاده از اطالعات مربوط به شایستگی یا مطلوبیت هر گزینه 

است. منظور از پاسخگویی، توانایی نسبت به عرضه گزارشی قانع کننده در باره فرایند فعالیت های آموزشی، دالیل انجام آن ها، 

ن هاآثار حاصل از آن هاست. باالخره در تعریف فوق، منظور از اطالع رسانی افزایش درک و بصیرت نسبت به فرایند ارزشیابی هزینه آ

 بازرگان() به عنوان یک فعالیت تخصصی است.

 نقش ارزیابی آموزشی

ییر وابسته به نیاز هایی بوده و معموال بازرگان(و انجام این تغ) هر تغییری به وجود امدن سازمانها یا نظام های اموزشی را می طلبد

(بنابراین در اابتدای فعالیت های آموزشی می بایست بهداوری و 1382نوروش، ) نارضایتی از وضع موجود موجد تغییراتی می شود

یپردازند. در قضاوت در مورد نیاز ها پرداخت که به این عمل ارزشیابی تشخیصی می گویند در این فرایند است که به سنجش نیازها م



 
 

مرحله دوم پس از ارزشیابی نیازها مرحله طراحی و برنامه ریزی برای نظام بر اساس نیاز هاست که به آن ارزیابی تکوینی گویند نقش 

( همچنین 1393بازرگان، )این نوع ارزیابی نظارت بر چگونگی انجام فعالیتهای اموزشی و درصورت لزوم تغییر در جهت ان ها ست. 

آخرین ارزیابی (sahin،2003) گیری و تشخیص شکاف ها و کمبود های موجود به کار میرود.نامهبه منظور افزایش میزان یادطراحی بر

 نیز ارزیابی پایانی است که نقش آن تعیین بازده فعالیت های آموزشی است.

اجرا و به دست آوردن بازده در برنامه ها یا نیازسنجی، تکوینی، پایانی( را در رابطه با مراحل طراحی، )سه نقش ارزیابی آموزشی 

 (1393فعالیت های آموزشی می توان به صورت زیر نمایش داد. )بازرگان،

 

   

 

 

 

 

 

 رابطه نقشهای ارزیابی با مراحل طراحی و اجرای برنامه 2 جدول

 

 مراحل برنامه 

 دستیابی به بازده برنامه                          اجرای برنامه                  طراحی برنامه                               نقش ارزیابی 

                                    x                                   x                                             x                                              نیاز سنجی

 _ x _ تکوینی

 x _ _ پایانی

  

 

 

 ی تحوالت تاریخی برنامه درسیتاریخچه

های زیادی را پشت سر گذاشته است کشور ایران همواره دارای برنامه منسجم و منظمی بوده است هرچنددر طول تاریخ فراز و نشیب

داشته است که این تحوالتدر برنامه درسی نمایان حال همواره منظم و منسجم بوده است و تحوالت سیاسی در آن تأثیر ولی بااین



 
 

ی امریکا متحدهدر ایاالت 1960ی قیمت دههی مطالعاتییعنی تغییر یا اصالح برنامه درسی محصول تجارب گرانشده است. حوزه

 (1389مهرمحمدی، ) های درسی نظام آموزشی را کارآمدتر سازند.شد با ایجاد تحول در برنامهباشد که تالش میمی

 کند.ی کلی غیررسمی و رسمی تقسیم میی تحوالت تاریخی برنامه درسی را به دو دوره( تاریخچه1374) قورچیان و تن ساز

 الف( دوران غیررسمی

 یونان باستان

اند که از بودهی بشر تازگی ندارد. والدین همواره در پی آن ی موردعالقهعنوان مسئلهباشد ولی بهی جدید میرشتهبرنامه درسی یک

ی اهمیت و مسئولیت خطیر والدین هست. نخستین دهندهبهتر فرزندان خود انجام بدهند که نشانهایی برای تربیت هر چهچه روش

هایی بود که ی برنامهشود و دربرگیرندههایاولیه تعلیم و تربیت امروزی را شامل میشده که پایهبرنامه درسی در یونان باستان انجام

 نمود.وه بر تربیت فرد و جامعه به اوقات فراغت آنان نیز توجه میعال

 ایران باستان 

ی درسی غیررسمی بر محور تعالیم زرتشت بوده است که پایه و اساس آن سه اصل گفتارنیک،پندار نیک و در ایران باستان برنامه

پرداختند.در میان شاهان ساسانی و رزمی آنان نیز می هایباشد. عالوه بر تربیت مذهبی کودکان به تربیت مهارتکردار نیک می

 (1374قوچیان و تن ساز،) های کشاورزی، رعایت حقوق شهروندی راهداری بیشتر موردتوجه بوده است.هخامنشی زمینه

 صدر اسالم 

پیامبر گرامی اسالم دستور داده ای که گونهجانبه و عمومی کردن سوادآموزی بود و بهدر صدر اسالم تأکید فراوان بر سوادآموزی همه

شد. جلسات سوادآموزی در مساجد بود که اگر یکی از بردگان ده نفر را باسواد گرداند آزاد خواهد شد و آموزش شامل بردگان نیز می

 شد.کتابخانه و غیره برگزار می

 اواخر قرن چهاردهم

یونان و روم معطوف شده بود. و به تحقیق اهمیت زیادی داده  در اواخر قرن چهاردهم نگرش جدید به وجود آمد که بیشتر برنظرات

شده و افرادی مانند مارتین شد؛ این روش تا قبل از قرنبیستم اجرا میشد و آموزش با روش پرسش و پاسخ سقراطی انجام میمی

 لوتر، جان کالوین، جان لوییس و غیره تأثیرات بزرگی را بر آموزش و تدریس نهادند.

 

 

 

 رنسانسدوران 



 
 

در دوران رنسانس تا قرن بیستم افکار افرادی نظیر ژان ژاک روسو، پستالوژی، ژان فردریک هربارت، فردریک فرویل، رالف والدو 

ها ی مستقل باوجود تمام تالشرشتهعنوان یکهای آموزشی گذاشتند. برنامه درسی بهامرسون و هربرت اسپنسر تأثیراتی را بر نظام

 (1393یارمحمدیان،) شناسی و تعلیم و تربیت بوده است.شناسیو روانیستم جزئی از فلسفه و ادبیات و جامعهتا قبل از قرن ب

گونه ی مستقل در قرن بیستم بهوجود آمد در این میان هیچرشتهعنوان یکقرن بیستم به بعد:برنامه درسی در سطح تخصصی و به

( نخستین کتاب جدید و 1918) نشده بود. کتاب برنامه درسی فرانکلین بوبیت تألیف 1900کتابی با عنوان برنامه درسی تا سال 

 (1393یارمحمدیان، ) دانند.رود از همین رو بسیاری پیدایش برنامه درسی را از این تاریخ میاساسی برنامه درسی به شمار می

های نخست را بر گرایشی از برنامه درسی در دههدر این دوره همچنین ثرندایک و دیویی دو شخصیت برجسته قرن بیستم نیز نظراتی 

 اند که بعدها با عنوان گرایش علمی برنامه درسی معروف شد.قرن بیستم ارائه داده

 ها هست.امروزه رشته برنامه درسی در سراسر کشور و جهان در مراکز عالی وجود دارد و یکی از پرطرفدارترین رشته

اند زیرا در این قرن نهضت و جنبش در وسعت جهانی برای تأمین رفاه و قرن توسعه و رشد خواندهریزی و قرن بیستم را قرن برنامه

ریزی المللی یونسکو، اولین برنامهموجب بررسی بین( به1373فیوضات،) آسایش و ارتقای سطح زندگی عموم مردم آغازشده است.

الزامی در شوروی آغاز شد.کشور شوروی بنا به  -صورت متمرکزبه 1923ریزی اقتصادی در سال آموزشسامانمند همراهبا برنامه

های دقیق و منظم ریزیهای آموزشی خود را مدیون برنامه( از زمان جنگ جهانی اول تاکنون پیشرفت1962) ی استرولینگفته

 (1373فیوضات،) داند..آموزشی می

فراموش نکردن   جوامع بوده و هست و توجه و تأکید خاص بردوران رسمی دورانی است که متوجه پدیده تحصیل در دوران رسمی: 

 سال. 6مختلف نظام آموزشی  یهاگذشته دارد، که شامل دوره

مستقل شد  یاعنوان رشتهسال دانشکده هست که در این دوران نیاز مبرم به برنامه درسی به 4ساله متوسطه و  6 –ابتدایی 

 (1377،انیمحمد اریبا این پایه و اساس شکل گرفت. ) یاا پرداخته و رشتههکه به تحصیل آن در دانشگاه یاگونهبه

 تحوالت رویکردی برنامه درسی

 شود:رویکردهای برنامه درسی از دیدگاه اورنشتاین و هانکینز به دو گروه تقسیم می

 (technical & scientific) رویکردهای علمی و فنی (1

 (nontechinal & nonscientific) غیر فنی –رویکردهای غیرعلمی  (2

 الف( رویکردهای علمی و فنی:

هایی که در مدارس های سنتی تعلیم و تربیت والگوهای قدیمی یادگیری و آموزش منطبق و شامل روشاین رویکردها بر نظریه

 شود:ی خودش به چهار گرایش تقسیم مینوبهگیرد. این رویکرد بهباشند را دربر میمعمول می



 
 

 (Behavioral)الف( گرایش رفتاری 

 (Adminestrative)ب( گرایش مدیریتی 

 (systemic) ج( گرایش سیستمی

 (Scientific) د( گرایش علمی

ریزی درسی گام در برنامهبههای گامها، الگوها و روشگرایش رفتاری: این گرایش بر اصول فنی و علمی تکیه دارد و شامل نمونه

عنوان رفت و به دلیل دقت عمل و عینیت آن، بهریزی تمام موضوعات درسی به کار میقرن برای برنامهاست وبیش از دوسوم 

 ها مطرح گردید.ازجمله نویسندگان طرفدار این گرایش جی گالن سیلر است.چارچوبی برای ارزیابیسایر گرایش

ها، دهد. برنامه درسی را شامل طرحدبررسی قرار میعنوان یک نظام سازمانی مورگرایش مدیریتی: این گرایش نظام مدرسه را به

دادند تا دهی و اجرای بیشتر اهمیت میداند. در این گرایش مدیران به سازمانجداول زمانی، مکان، منابع، تجهیزات و کارکنان می

 رکز باشد.محتوا و روش آموزش و موضوعات درسی. گرایش مدیریتی بیشتر زمانی مطرح استکه نظام آموزشی غیرمتم

 کندیبه مطالبی توجه م  یعنی دهدیو مالحظه قرار م یها و واحدها را در ترکیبی کلی موردبررسدر اینجا مجموعهگرایش سیستمی:

 است نه یک موضوع یا درس خاص.  که مربوط به تمام مدرسه یا نظام آموزشی

اصلی پرداخته و ریشه در آثار اشخاصی دارد که توجه به ابعاد  یهاتیو ترکیب موقع لیوتحلهیدر این روش به تجزگرایش علمی: 

 فلسفی، روانی و اجتماعی دارند. )دیویی(

جدید از منتقدان بزرگ  یهایمشو خط رمرسومیفلسفی غ یهادگاهیاین رویکرد مصادف با دغیر فنی: -ی غیر علمیکردهای( رو2

 کودک مدارانه بودند( یهادگاهیکه دارای د یزانیرمعمول و رسمی بودند. )برنامه   یهاآموزش

باشد که فرد بتواند خود را   یاگونهعقیده این گروه هم در تدریس و هم در یادگیری باید تمرکز بر روی فرد باشد. موضوعات درسی به

 در آن معنا نماید.

تر تقسیم نمود و این شیوه دارای و اجزای کوچک آن را به قطعات توانییک امر کلی که نم یرعلمییادگیری ازنظر طرفداران رویکرد غ

 دو گرایش است:

 گراانسانگرایش  (1

 گرایش بازسازان مفهومی (2

که تالش  شودی( در این زمینه این نکته حائز اهمیت شمرده منامندی: )رویکردها و گرایشات را خشک مرویکرد انسان گرایانه

. الزم به ذکر است که این شیوه ریشه در فلسفه پیشرفت شودیاجتماعی انسان م یهایژگیبرنامه درسی سبب نادیده گرفتن و

که هر  داردیاعالم م تیها دروس باید مبتنی بر تجارب روزمره در قالب گروهی باشد. و درنهاگرایی و کودک مدار دارد. ازنظر آن

 .کودک جایگاه خاص و ویژه خود را دارد



 
 

دسته الگو و طرح خاصی برای تدوین برنامه درسی نداشتند و بیشتر بر اخالقیات در تعلیم و تربیت و این مفهومی:  باز سازانرویکرد 

ها تعلیم و تربیت امروز یعنی تربیت فرد تابع، )حبس افراد برای چند . به نظر آننمودندیبه رابطه مدرسه با دیگر نهادها توجه م

. در حقیقت این گروه همان منتقدان  بردندیعنوان یک زندانبان نام مز معلم بهها قوانین و مقررات را خشک دانسته و اساعت( آن

 اری) و آنچه از آنان به یادگار مانده در قالب مقاله است. دندیدینم  تعلیم و تربیت بودند که خود را در حد تحریر کتاب

 (1393،انیمحمد

 برنامه درسی ملی

که از طرف  1960-1970 یهای جهان از دههوپرورش در بیشتر تئوریریزی آموزشبرنامه 1970موجب گزارش یونسکو در سال به

سرعت رو به رشد ی اول رشد و توسعه نامیده شده نتایج درخشانی داشته استزیرا تعداد مدارس و دانش آموزان بهسازمان ملل دهه

گونه نیست اگر نارسایی ایم ولی ازلحاظ کیفیت ایناشتهیافته است که باوجوداینکه ازلحاظ کمی پیشرفت دبوده است و افزایش

ها و سایر سوادان و بیرون ماندهها، ترک تحصیل، چگونگی تدریس ارزیابی، نسبت بیمحتوای علمی و فنی مواد درسی و ارزش

وپرورش آن چندان هم نتیجه ریزی آموزشرسیم که برنامههای ناشی از نقایص آموزشی را در نظر بگیریم به این نتیجه میناهنجاری

برنامه درسی ملی سندی است که نقشه کالن و سیر تکامالت برنامه درسی و چهارچوب نظام ( 1373فیوضات، ) .بخش نبوده است

نماید. این برنامه وپرورش نظام جمهوری اسالمی ایران تعیین و تبیین میمنظور تحقق اهداف آموزشریزی درسی کشور را بهبرنامه

 سند تحول بنیادین( (باشد.وپرورش میطراز خود مبتنی بر مبانی سند تحول بنیادین نظام آموزشند سایر اسناد همهمان

اند. زیرا در این قرن نهضت و جنبش در وسعت جهانی برای تأمین رفاه و ریزی و قرن توسعه و رشد خواندهقرن بیستم را قرن برنامه

 (1373م آغازشده است )فیوضات،آسایش و ارتقای سطح زندگی عموم مرد

شمسی شروع شد. در این سال هیئتی به نام  1325ریزی توسعه ملی ایران بعد از جنگ جهانی دوم از اوایل سال مقدمات برنامه

ها بود. بدین ترتیب های عمرانی با همکاری وزارتخانهی طرحاش تنظیم و تهیهکمیته برنامه توسط دولت تشکیل شد که وظیفه

ریزی درسی توسعه ملی را ی آن برقراری سازمانی بانام سازمان برنامه ریخته شد تا تهیه و تنظیم هماهنگ ساختن برنامهودهشال

 دار شود.عهده

 ریزی شده است که به شرح زیر تهیه و اجراشده استریزی پیدر کشور ما پنج دوره برنامه 1356تا  1325از تاریخ 

 1324تا نیمه 1327ساله اول( از سال ه هفتبرنامه عمرانی اول )برنام _

 1341تا نیمه سال  1334ی سال ساله دوم( از نیمهبرنامه هفت) برنامه عمرانی دوم_

 1346 تا پایان سال 1341برنامه عمرانی سوماز نیمه سال  _

 1351تا پایان سال  1347برنامه عمرانی چهارماز سال _



 
 

 1356پایان سال تا  1352برنامه عمرانی پنجماز سال  _

 کند:گونه بیان میوپرورش را در ایران اینریزی آموزشی برنامهریزی فرهنگی و مبانی آن راسخ اجماالً تاریخچهدر کتاب طرح

در اهداف برنامه عمرانی اول بیشتر بر ترمیم و توسعه اقتصادی پرداخته، و توسعه اجتماعی و فرهنگی چندان موردتوجه قرار نگرفته 

 بود.

ای و ایجاد بر تأسیس مدارس حرفهساله باال بردن سطح فرهنگ بود که در اجرای آن تنها تکیههای برنامه دومهفتازجمله هدف

طورکلی این برنامه نیز همان برنامه عمران اول ازنظر سطوح و خدمات مختلف آموزشی جامعیت نداشته، های فرهنگی شد. بهساختمان

ی اجتماعی های عمومی توسعههای توسعه ملی نبوده، با برنامهی نیازمندیهای دقیق دربارهات و بررسیهای آن مبتنی بر مطالعهدف

هایی بوده است مستقل و مجرد برای ها و پروژهنگری همراه نبوده است بلکه تنها شامل طرحو اقتصادی همبستگی نداشته و با آینده

 ی آن زمان.رفع مشکالت حاد برخی از بخش های خدمات آموزش

ریزی آموزشی ایران، از آغاز برنامه سوم، پیشرفت بارزی داشته است. نمودهای زیر ازجمله خصوصیات جالب برنامه خای کیفیت برنامه

 سوم، چهارم، پنجم عمرانی ایران هستند:

 وپرورشتأکید بر اولویت توسعه آموزش -

 ریزی درازمدتتمایل به برنامه -

 توجه به جامعیت -

های بسیاری در سیر تکامل خود با ناهماهنگی و گسیختگی ریزی توسعه ملی ایران در ابتدای امر با مشکالت و محدودیتمهبرنا

ی سرانه ها، وسعت اختیارات و قلت منابع، جوانی جمعیت، باال بودن هزینهثباتی دولتریزی، کمبود اطالعات و آمار،بیبرنامه

 ی ارزیابی تحقیق رو به بوده است.ی مفقودهوپرورش، شهر گرایی و حلقهآموزش

 

 های برنامه درسی ملی:ویژگی

 ها و معارف اسالم ناب محمدی )ص(مبتنی بر مبانی و ارزش -1

 هاسازی آنهای معتبر علمی و پژوهشیبا تأکید بر بومیبرخوردار از یافته -2

 ایرانی –های علمی فرهنگ و تمدن اسالمی مند از دستاوردها و یافتهبهره -3

 پذیر و مشارکت پذیر در تولید و اجراآفرین، پویا، انعطافمنسجم، متعادل، کارآمد، نشاط -4

 جانبه دانش آموزان و نیازهای اساسی جامعهها و نیازهای همهناظر به ویژگی -5

 های علمی و اثربخشموفق ملی و جهانیبا استفاده از ابزارها و شیوههای مند از تجربهبهره -6



 
 

 بینانه، متناسب با فطرتالهی انسانپژوهانه، واقعبرخوردار از رویکردی نوآورانه، آینده -7

درسی و های ای از تحقق مراتبی از حیات طیبه و کانون اصلی تحقق اهداف برنامهعنوان جلوهتأکید کننده بر نقش مدرسهبه -8

 (1391سند تحول بنیادین،) تربیتی

  :درسی ملی یاهداف تدوین برنامه

 یادگیری یهاتحصیلی و حوزه یهاتعیین رویکرد و اهداف برنامه درسی در سطح نظام آموزشی دوره -

 یادگیری یهاو ابعاد هریک از حوزه یریگتعیین منطق، جهت -

 و فرآیند طراحی و تدوین برنامه درسی هااستیتعیین اصول، س -

 و فرایند اجرای برنامه درسی هااستیتعیین اصول، س -

 ناظر بر مواد و منابع آموزشی یهااستیتعیین اصول، س -

 تعیین ساختار، اصول و فرایندهای ارزشیابی و اصالح برنامه درسی -

 (1391بنیادین،سند تحول درسی کشور ) یزیرتعیین و تبیین نظام برنامه -

 گیری:بحث و نتیجه

های گذشته این حقیقت را آشکار نموده است که آینده دیگر تکرار گذشته نیست و امروزه با نگاهی به سیر تحوالت متفاوت در دهه

طور که از همانبینینمود از همین رو توان تغییراتی که در آینده به وجود خواهند آمد را پیشهای سنتی و تفکرات قدیمی نمیروش

طراحی، )ای مراحلی دارد که در باال در سه مرحله هر برنامهآید بایستی یک برنامه جامع برای آینده داشته باشیم،ها بهدست مییافته

ذشته کنند ولی متأسفانه در کشور ما از گای بهتر یاری میبرنامه این مراحل ما را جهت رسیدن به .بیان نمودیمرا ارزشیابی(  واجرا 

اند و به برخی در همان مرحله اجرا مانده.نیازها را در بربگیرند اندطراحیان ما مشکل بوده و نتوانسته هایمان یا درتاکنون برخی برنامه

 توان پیشنهاد نمود این است که برنامهبنابراین راهی که می ،رسندنمی ؛یک برنامه است ترین مرحله از مراحلمرحله ارزشیابی که مهم

های الزم را در این زمینه که این بینیای جامع ابتدا نیازهای جامعه را بسنجند و سپس پیشریزان کشور عزیزمان برای تدوین برنامه

راه خواهد ماند؟ بعد از بررسی تواند از پس مخارج آن بربیاید یا در نیمهاست یا نه؟ دولت می هبرنامه آیا براساس فرهنگ، نیاز جامع

ای که راه را برای رسیدن به اهداف آرمانی و واالی نظام جمهوری اسالمی برنامهتوان بهترین برنامه را داشت شده میجوانب گفته

 کم اعتبار اجتناب نماییم. های تکراری وهموار سازد و همچنین از طراحی برنامه
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