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  ريزي درسي ايرانرويكرد آسيب شناسانه به نظام برنامه
  1دكتر حسن ملكي

باشد كه به درسي است و حاكي از اين ميهم در برنامهفاصله نظر و عمل از جمله مباحث م
هاي متن تعليم و تربيت بين آنچه كه دانش نظام يافته تجويزي ها و رويداددليل پيچيدگي واقعيت

رسد انطباق كامل نظر به نظر مي. افتد فاصله وجود داردشود و آنچه كه در عمل اتفاق ميناميده مي
نظر در برنامه درسي . ولي انشقاق اين دو نيز پديده قابل تحمل نيستو عمل انتظار معقول نباشد 

هاي آشكاري هاي برخاسته از توصيفات معطوف به مباني است كه داللتاي از تجويزشامل مجموعه
  .براي عمل برنامه درسي دارد

عوامل متعددي در افزايش فاصله نظر و عمل مؤثر هستند كه بعضي از آنها متوجه نظر و 
-عوامل ناشي از وضع نظر به طور طبيعي به ابعادي از برنامه. باشدخي نيز مربوط به عمل ميبر

درسي در قلمرو در برنامه» نظر«به سخن ديگر . بعد تجويزي دارندشوند كه درسي مربوط مي
در اين عرصه را » عمل«گيريد كه ريزي درسي به عنوان يكي از قلمروهاي مطالعاتي قرار ميبرنامه

ريزي درسي تصميمات معتبري گرفته شود، شايستگي نظر هر قدر در برنامه. كندديريت ميم
كند و هر اندازه تصميمات، نامعتبر و ناكارآمد باشند در اقدامات عملي تأثير افزايش پيدا مي

درسي در آموزش و پرورش ايران عليرغم بهبود نسبي كه در طول ساليان برنامه. گذاردمستقيم مي
اهم . هاي جدي استته به دست آورده در مناسبات بيـن نظر و عمل داراي نواقص و آسيبگذش

  .گيريدها در اين مقاله مورد بررسي قرار مياين آسيب
گيري وفاق جمعي و توليد فرهنگ در خصوص اسناد تحول قابل در عدم شكل آسيب اول

هاي از فرهنگ در اين بحث فراورده منظور. محتواي اين اسناد توليد فرهنگ نكرده است. بحث است
تربيتي اسناد مزبور نيست كه بطور طبيعي به زمان احتياج دارد بلكه منظور نگارنده فرهنگ التزام 

  .گرددعملي به اين اسناد است كه بدون آن مفاد اسناد به انزواي نظري دچار مي
ي درسي شالوده و ريشه ريزمباني در برنامه. شودبه ابهام در مباني مربوط مي آسيب دوم

همه تصميمات است چنانچه در آن ابهام باشد همه عناصر برنامه درسي در سيطره ابهام قرار 
  .گيرد مي

هاي اساسي نياز سنجي مربوط است، برنامه درسي به عنوان طرح به نارسايي سوم آسيب
هاي فلسفي، بق ويژگيپذيرد و الگوي آن مطايادگيري بر پايه نياز سنجي اصولي و عملي انجام مي

تنوع الگوهاي نياز سنجي در برنامه درسي . گرددفرهنگي و اجتماعي استفاده كنندگان طراحي مي
ال اساسي اين است كه آيا در نظام سؤاكنون . يك مقوله و پديده تصادفي و بدون علت نيست

  ريزي درسي ايران به اين حقيقت غير قابل ترديد عنايت شده است؟برنامه

                                                 
 دانشگاه عالمه طباطبايي  استاد. 1
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اسناد باال دستي در . در مورد ضعف ارتباط اسناد با يكديگر قابل بحث است ب چهارمآسي
چنانچه بين آنها انسجام، . گيرداي از حقايق،آرمانها و وضع مطلوب را در بر ميمجموعه حقيقت

در . شود                   ً         دهي اين اسناد شديدا  كاسته ميسويي نباشد از تاثير گذاري و جهتيكپارچگي و هم
ريزي نفوذ ناكارآمد ممكن است فلسفه ديگري و يا انديشه خاصي بر پيكر نظام برنامه چنين فضاي

  .گيري حاكميت پيدا كندكند و اغتشاشي در نظام تصميم
               ً          همين آسيب محتمال  در آينده . اسناد باال دستي تعليم و تربيت در ايران دچار گسستگي است

درسي وابسته به اين هويت برنامه. خواهد كرد درسي در ايران را با مشكالتي مواجههويت برنامه
هاي گوناگون چنانچه برنامه درسي به وسيله فلسفه. است كه يك روح فلسفي به برنامه حاكم باشد

  .دهددار شود شايستگي نظري خود را براي اقدامات عملي از دست مينشان
درسي سناد برنامههاي مندرج در ابه عملياتي نشدن برخي مفاهيم و ايده آسيب پنجم 

                                                                      تا وقتي صراحت و عيني ت به ميزان كاربري و استفاده عملي مفاهيم نيفزايد و . كندارتباط پيدا مي
درسي، معلمان و ساير اقشار تصميم گيرنده مفاهيم انتزاعي همچنان مورد سئوال عامالن برنامه

  .پيوندد ميباقي بماند، رويداد تاثير گذاري به وقوع ن
شود و راهبردهايي گانه فوق به عالوه موارد مشابه در مقاله تجزيه و تحليل ميچهاي پنآسيب

  .گرددها پيشنهاد ميبراي مواجهه با آسيب
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