
سند برنامة درسي ملي 
بر كاكل طاليي معلم مي چرخد

سمانه آزاد

در گفت وگو با 
حجت االسالم والمسلمین 
دكتر محمديان مطرح شد:

س�ند برنامة درسی ملی، بهار امسال، در مراس�می رونمايی شد؛ سندی كه 
نقشة كالن برنامة درسي و چارچوب نظام برنامه ريزی درسي كشور را به منظور 
تحق�ق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری اس�المي اي�ران تعيين و تبيين 
مي كند. اما نقش و جايگاه معلمان در اين سند چيست؟ معلمان چگونه می توانند 
اين برنامة ملی را عملياتی كنند؟ حجت االس�الم والمس�لمين دكتر محی الدين 
بهرام محمديان، رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، در مصاحبه ای 
كه پيش رو داريد، به اين س�ؤاالت پاسخ داده است. وی معتقد است، تحول در 

آموزش و پرورش زمانی اتفاق خواهد افتاد كه ذهن معلم تحول يابد.
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 معلمان در برنامة درسی ملی چه 
جايگاهی دارند؟ 

ــد  نیازمن ــرورش  آموزش و پ در  ــول  تح
پیش نیازهایی است از جمله اینکه مبانی نظری 
ــخص شده باشد، اصول  تحول در سندی مش
موضوعه اش معین باشد و راهکارهایی برایش 
ــد. اما آنکه محیط را براساس  تدوین شده باش
ــناد و پیش نیازها متحول می کند، معلم  این اس
ــت. اساساً بدون تغییر  و ذهن تحول یافتة اوس
نگرش معلم و بدون اینکه ذهنیت تحول یافته 

بر او حاکم شود تحولی اتفاق نخواهد افتاد.
ــد که این بار برنامة تحول با  به نظر می رس
ــت و این بحث، طلب  بخت آوری همراه بوده اس
ــزای آموزش و پرورش  ــوی همة اج تحول از س
ــت رأس  ــاد تحول فقط خواس ــت. یعنی ایج اس
ــتگاه تعلیم و تربیت یا دستگاه سیاسی کشور  دس
ــرورش هم خواهان  نبوده، بلکه بدنة آموزش و پ

تحول است.
ــم برنامه ریزان و  ــبختانه ه ــروز خوش ام
ــت گذاران، هم مجریان و هم ذی نفعان  سیاس
ــول به  ــتند. یعنی تح ــول هس ــان تح خواه
ــده است که همه آن  گفتمانی غالب تبدیل ش
را می خواهند. از یک سو، معلمان هویت تحول 
ــوی دیگر  ــت وجو می کنند و از س یافته را جس
ــول را از آموزش و پرورش انتظار  خانواده ها تح
دارند. خود دانش آموزان نیز نسبت به اینکه وارد 
ــوند مقاومت نشان ندادند، در  دورة جدید می ش
ــین معمواًل این گونه  حالی که در دوره های پیش
ــی از بدنه نسبت به کار بدبین بود  نبود و بخش
ــروز در برابر گفتماِن  ــت، اما ام یا مقاومت داش
تحول، شوق تغییر احساس می شود. لذا معتقدم 
ــاق نخواهد افتاد مگر اینکه معلمان  تحول اتف
ــای آن فراهم  ــوند که البته زمینه ه متحول ش
ــده است. معلمان در برنامة درسی ملی جزو  ش
ــي از  ــتند و حتي در بخش بازیگران اصلی هس
آن کارگرداني مي کنند. در زمان تدوین برنامه 
ــا و ارتباط هایی بین برنامه ریزان،  نظرخواهی ه

ــا معلمان  ــن ب ــروه تدوی ــت گذاران و گ سیاس
ــم در دوره های  ــت و امروز ه اتفاق افتاده اس
آموزشی، موضوع آشنایی با برنامة درسی ملی 
به طور جدی تعقیب می شود. ما باید از فرصت 
ــه نقطة قوتی برای اجرای برنامه  پیش  آمده ک
است حداکثر استفاده را ببریم و بخشی از اسناد 
ــتقیم در  ــتقیم و غیر مس را که معلمان باید مس
ــترس قرار دهیم  ــای نقش کنند در دس آن ایف
تا خودشان با ابعاد حضورشان در نقشة تحول 

بیشتر آشنا شوند و ایفای نقش کنند. 
به نظر می رسد نخستین موضوعی که در 
ــبت به برنامة درسی ملی همدلی  معلمان نس
ــکوفایی فطرت در این  ایجاد کرده، گرایش ش
ــت. این سند خارج از تمامیت انسان  برنامه اس
حرف نمی زند. یعنی تنها ایده های دانشگاهی 
ــه بخواهد  ــت ک ــگر تربیتی نیس یک پژوهش
ــی کند. یافته ها را به اجرا درآورد و اعتباربخش
ــکوفایی فطرت را در  ــم عناصر رویکرد ش معل
ــکوفایی  خودش نهفته می بیند. لذا وقتی از ش
فطرت حرف به میان می آید احساس نمی کند 
چیزی از بیرون بر او تحمیل و تزریق می شود 
ــد آن می داند.  ــودش را صاحب و واج بلکه خ
ــکوفایی فطرت متفاوت است و  البته مراتب ش
وقتی شکوفا شود مرتبه ها حاصل می شود، اما 
هیچ کس خود را به طور کل فاقد آن ها نمی داند.

ــای هویت  ــکوفایی فطرت به معن لذا ش
ــانی انسان و آنچه باید در اوـ  اعم از معلم  انس
ــکوفا شود، در برنامة درسی  ـ ش مربی و متربی 
ــده است، چرا که مبانی این  ملی پیش بینی ش
ــت. یعنی  ــالمی اس ــی اس برنامه، انسان شناس
ــانی است  ــی ملی انس مبنای ما در برنامة درس
که اسالم تعریف می کند. تفاوت انسان اسالم 
با سایر موجودات در فطرت گرایی است. برنامة 
ــا خصیصه های فطری  ــی ملی فطرت ی درس
مانند زیبایی گرایی، کنجکاوی و کمال گرایی را 
ــد. لذا معلم خود را درگیر عناصر  تعقیب می کن

برنامة درسی ملی می داند.

وقتی می گوییم براساس برنامة درسی ملی 
تفکر ارتقا پیدا می کند، معلم خود را متفکر و اهل 
فکر می داند، یعنی چیزی نیست که از بیرون به 
او اضافه شود بلکه باید با ایجاد مسیری زمینة 

تفکر در او و دانش آموزش تقویت شود.
ایمان به عنوان یک عنصر از برنامة درسی 
ــه معلم ایمان را در  ــت ک ملی به این معنی اس
ــود می بیند. حال صحبت از چگونگی ایمان  خ
است. طبق برنامة درسی ملی ایمان باید مبتنی 

بر تفکر باشد، یعنی ایمان مبتنی بر شناخت. 

  در مورد عناصر ديگر برنامة 
درس�ی ملی مانند علم، عمل و اخالق 
هم همين طور اس�ت. اين پنج عنصر، 
عناص�ر جهان ش�مولی برای انس�ان 
هستند و تنها به مكتبی خاص مربوط 
نيستند. لذا معلم شكوفايی اين عناصر 
را ام�ر بعي�دی نمی دان�د. جهت دهی 
ش�كوفايی اي�ن عناصر ني�ز در چهار 
عرصة خود، خدا، خلق و خلقت است. 
يعن�ی فرد ابتدا بايد خود را بشناس�د، 
بع�د خدا را و س�پس ديگران�ی را كه 
مانند خود هستند و نيز نظام آفرينش 
را بشناس�د. آيا فكر می كنيد در جهان 
غي�ر از اين چه�ار عرصه چيز ديگری 

وجود دارد؟ 
به نظر من برنامة هوشمندانه ای که دوستان 
و همکاران تدوین و تألیف کرده اند قابلیت ارائه 
ــا را دارد و معلمان ما هم  ــه در همه ج و عرض
این عناصر را طبیعی وجود خود می دانند. حتی 
ــی کشورمان  واژة حیات طیبه به ادبیات سیاس
ــت. این افتخاری برای نظام  هم وارد شده اس
آموزش و پرورش کشور است، چرا که این واژه 
ــتگاه آموزش و پرورش وارد ادبیات  ــط دس توس

تربیتی مان شده است. 
ــی  ــت های کل ــارة سیاس ــی درب وقت
آموزش و پرورش در مجمع تشخیص مصلحت 
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ــده است که البته معلمان  معلمان پیش بیني ش
ــا در کالس  ــک از آ ن ه ــرای انتخاب هر ی ب
ــب  ــتند. یعنی معلم می تواند متناس مختار هس
ــرایط بومی، توانایی و عالقة دانش آموزان  با ش
ــی از پودمان ها را  ــودش، یک ــای خ و آگاهی ه
ــزی پایة اول  ــی در برنامه ری ــاب کند. حت انتخ
ــمی خارج از  ــاعت برنامة رس متوسطه صد  س
ــده است. از این صد ساعت،  کالس طراحی ش
ــو د و  ــة متمرکز ارائه می ش ــاعت برنام 50 س
ــاعت دیگر در اختیار  ــزی برای 50 س برنامه ری
ــتان  ــرورش شهرس ــه و ادارة آموزش و پ مدرس
ــم و مدیر باید ایفای  ــت. در این بخش، معل اس
ــند برنامة درسی ملی نگاه  نقش کنند. لذا در س
ــت. معلم دیگر  ــه معلم و مدیر تغییر یافته اس ب
ــت، بلکه برنامه ریز،  تنها انتقال دهندة پیام نیس

پژوهشگر و راهبر آموزشی نیز هست. 
ــترش  ــیابی هم نقش معلم گس در ارزش
ــت. معلم باید با ارزیابی هایش متوجه  یافته اس
شود هر دانش آموز باید چگونه ارزشیابی شود. 
ارزشیابی کمی، توصیفی، تشریحی یا عملی؟ 
ــتورالعمل کلی دست معلم را در این زمینه  دس

باز گذاشته است. 
من معتقد نیستم آموزش و پرورشی مترقی 
است که به ویژگی های مشترک دانش آموزان 
ــان نسخه بپیچد؛  توجه کند و برای همه یکس
بلکه معتقدم ـ  و در سند هم به این نکته تأکید 
شده است  ـ آموزش و پرورشی مترقی است که 
بتواند به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه 
ــن کار جز از معلم برنمی آید. معلم باید  کند. ای
ــند  ــن اصل توجه کند. لذا س ــه ای در کالس ب
ــم را در تولید  ــت معل ــي ملي دس برنامة درس
محتوا باز گذاشته است. بر همین اساس، یکی 
از سیاست های ما، سیاست چندتألیفی است تا 
ــتانی، شهرستانی و  معلمان، تولیدکنندگان اس
مدرسه ای، محتواهایی منطبق با برنامة درسی 

ملی تولید کنند. 
در همین برنامه، تغییر نگرش معلم و مدیر، 

ــت دادن خانواده ها در امر تعلیم و تربیت  و دخال
ــتلزم ایفای نقش  ــده که مس هم پیش بینی ش
ــه است. به طورکلی، سند  فعال معلم در مدرس
ــر کاکل طالیی معلم  ــی ب ــی مل برنامة درس
می چرخد. یعنی امری تزریقی نیست که از باال 
دستور داده شود، بلکه عمدة معلمان ما در این 
مسیر حرکت می کنند. البته تغییر نگرش بسیار 
سخت است، اما همین که معلمان وارد بحث و 
ــان از آن دارد که اصل  گفت وگو می شوند نش
ــد دارم که همة مؤلفه های  را پذیرفته اند. تأکی
آموزش و پرورش یک طرف و معلم یک طرف. 
ــت که سایر مؤلفه ها را به صدا  معلم کسی اس
درمی آورد. این ها همه ساکت و صامت هستند، 
چوب معلم است که کتاب را به صدا درمی آورد. 

 به نظ�ر مي رس�د آم�وزش 
معلم�ان ب�راي اجراي درس�ت س�ند 
برنامة درس�ي ملی كافي نبوده اس�ت 
و رسانه هاي بيگانه هم از اين موضوع 

بهره برداري هاي تبليغاتي مي كنند.
ــان موضوعی غیرقابل انکار  آموزش معلم
ــل و ناظر به  ــم باید کام ــت. آموزش ها ه اس
ــی و تربیتی معلمان باشند.  مسئله های آموزش
احتمااًل آموزش معلمان جایی کم شده و جایی 
ــدن یک موضوع در تلویزیون  زیاد، اما طرح ش
یا رادیوی بیگانه دلیل بر غلط بودن آن نیست. 
ــبت به بعد ارزشی یا هویتی  ای بسا آن ها نس
ــتری بدهند و موضوع  کتاب های ما مانور بیش
ــرورش ما از این منظر در  تحول در آموزش و پ
ــود.  ــانه ها مطرح می ش برخی از مجامع و رس
آن ها می گویند ما کتاب های درسی را مبتني بر 
نظریه هاي دیني تدوین و تألیف می کنیم و ما 
هم این موضوع را انکار نمی کنیم. ما معتقدیم 
ــند تحول بنیادین بر مبنای نظریة اسالمی  س
ــاس هویت ایرانی تدوین  تعلیم و تربیت و براس

شده است. 
ــا در کتاب هایمان  ــد م ــا می گوین ــاًل آن ه مث

اساساً بدون تغيير نگرش 
معلم و بدون اينكه ذهنيت 

تحول يافته بر او حاكم 
شود تحولی اتفاق 

نخواهد افتاد

ــد، بعضی از بزرگان ما معتقد  نظام بحث می ش
بودند حیات طیبه در قیامت اتفاق می افتد. ولی 
ــیدیم که  ــات به این نتیجه رس در همان جلس
مراتبی از حیات طیبه در این دنیا قابل دستیابی 
ــت. حاال این واژه با این تعریف وارد جریان  اس
ــت. این نشان  ــی کشور شده اس ادبیات سیاس
ــناد به طور طبیعی معلمان  می دهد که این اس
ــرد و البته تاکنون هم با آن  را درگیر خواهد ک
ارتباط خوبي برقرار کرده اند. طی این دو سال، 
برنامة درسی ملی جای خاص خود را پیدا کرده 
و مورد توجه و اقبال زیادی قرار گرفته است. 

 معلم�ان چگون�ه باي�د به صورت 
عملياتی اين برنامه را اجرا كنند؟

ــی از بخش هایی که معلمان می توانند  یک
ــی ملی را  ــة درس ــی برنام ــورت عملیات به ص
ــت.  ــازی کنند، حوزه های یادگیری اس پیاده س
ــوزة یادگیری  ــی ملی یازده ح ــة درس در برنام
مشخص شده است که تولید محتوای ده درصد 
ــت. لذا وقتی از بستة  از آن ها به  عهدة معلم اس
ــت  ــی صحبت می کنیم، منظور این اس آموزش
که معلم باید بداند با توجه به شرایط کالسش 
ــتة آموزشی  می تواند چه چیزی را به عنوان بس
استفاده کند. معلم به عنوان تولیدکنندة محتوا در 
ــده است. لذا برای این  این برنامه پیش بینی ش
کار در سال های اخیر چند صفحه از کتاب های 
درسی را سفید گذاشته ایم تا معلم خودش درس 
ــروع  طراحی کند. این کار را از درس ادبیات ش
کرده ایم و به طرف درس های دیگر می رویم. 

ــان برای  ــم ده پودم ــم ه ــة شش در پای
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ــبت به رژیم  ــاد پرداخته ایم و نس ــوع جه ــه موض ب
ــبت به رژیم  ــتی موضع داریم. بله ما نس صهیونیس
صهیونیستی موضع داریم و این غیرقابل انکار است.
ــی باید بگویم  ــورد روش های آموزش اما در م
ــا و روش هاي دیگران را  ما هم در این باره نظریه ه
ــه کرده ایم و روش های خودمان را هم داریم.  مطالع
ــی  ــکوفایی فطرت جزو مبانی برنامة درس مثاًل ش
ــت. در هیچ یک از مطالعاتی که در زمینة  ملی ماس
ــکوفایی  ــورت گرفته به ش ــی ص برنامه ریزی درس
فطرت اشاره نشده است. این، نظریة صاحب نظران 
ــت. اما اینکه چند درصد از معلمان  تربیتی خود ماس
خوب درس نمی دهند یا چند درصد از دانش آموزان 
خوب یاد نمی گیرند دلیل بر غلط بودن برنامه نیست، 
ــده یا مقدمات آن فراهم  بلکه طبق برنامه عمل نش
ــازمان پژوهش و برنامه ریزی  ــت. ما س ــده اس نش
آموزشی هستیم. یعنی طراحی و تولید محتوا و برنامه 
و الزامات آن بر عهدة ماست، اما متولی تربیت معلم 
دستگاه ما نیست بلکه همکاران دیگرمان هستند که 
ــال گذشته تالش و همت خود را  آن ها هم در دو س
ــیاری از  بر آموزش معلمان متمرکز کرده اند. در بس
موارد آموزش ها ثمر داشته و بخشی هم نقص داشته 
ــت. این موضوع قابل انکار نیست. در بخشی که  اس
ــده موفق ترند و آنجا که  ــا خوب انجام ش آموزش ه
نقص داشته ناموفق. لذا اعتقادم این است که معلم 
باید خود را یادگیرندة مادام العمر بداند و همان طور که 
به دانش آموزانش یاد می دهد خودش هم یاد بگیرد. 
فلذا ما مفهوم سازمان یادگیرنده را مطرح کردیم که 
ــة وزارت آموزش و پرورش باید  معلمان ما و مجموع
ــه به وضعیت آخر  ــند، به این معنا ک یادگیرنده باش
رضایت ندهند. وضعیت آخر در دستگاه تعلیم و تربیت 
ــت، بلکه وضعیتی  ــه معنای وضعیت مطلوب نیس ب
ــت یافته ایم. یعنی نقطة  ــت که امروز به آن دس اس
ــد که  مطلوب می تواند وضعیت و مرحلة بعدی باش

باید به آن برسیم. 
ــند تحول بنیادین آموزش و پرورش  در س
ــی ملی این موضوعات را  ــند برنامة درس و س
ــک بازنگری  ــم. یقیناً در ی ــی کرده ای پیش بین

می توانیم به نقاط ضعف و قوت بپردازیم. 
البته باید این نکته را یادآور شد که این سند 
برای یک یا دو سال تدوین نشده  است. اسناد 
حداقل یک دورة 12 ساله زمان می خواهد، اما 
ــم می خواهد. باراني  در عین حال مداومت ه
ــته باشد از رگباری که دنباله  که مداومت داش
نداشته باشد بهتر است. ما باید این موضوع را 
به صورت مینیاتوری کار کنیم. از شتاب زدگی 
ــا بپرهیزیم و در عین حال  و عجله های بی ج
مراقب باشیم به تنبلی و رکود گرفتار نشویم. 
لذا امسال در دورة اول متوسطه بسیاری فکر 
می کردند که باید همة کتاب ها را تغییر دهیم، 
ــا ما فقط پنج کتاب را تغییر دادیم و بقیه را  ام
ــازی می کنیم. چون اگر همة کتاب ها را  بهس
ــویم،  تغییر دهیم، ولو اینکه به تغییر موفق ش
باید بتوانیم معلمان را هم تربیت کنیم. ضمن 
ــتة  ــند باید از این پس بس ــاس س اینکه براس
آموزشی تولید شود. لذا فقط پنج کتاب عربی، 
ــي، کار و فناوری، تفکر و سبک  زبان انگلیس
زندگی تغییر داده شد، چرا که در دورة ابتدایی 
این پنج کتاب سابقه نداشتند و جدید هستند. 
مطالعات اجتماعی هم به صورت تلفیقی ارائه 
ــده است که براساس شناخت هویت است.  ش
ــی درس اول مطالعات  ــوم ابتدای ــاًل در س مث
ــتم« است که شناسایی  اجتماعی »من کیس
ــت. اما در  ــماني اس ــود از جنس و بعد جس خ
ــتم به هویت جمعی  ــم ابتدایی من کیس شش
ــت. در اول متوسطه، در  همساالن رسیده اس
موضوع من کیستم، حقوق انسانی دانش آموز 
ــی ارائه  ــئولیت های اجتماع ــف و مس و تکالی
ــای اجتماعی  ــارش نهاده ــود و در کن می ش
ــند  ــاس س ــده اند. این ها همه براس معرفی ش
ــت که حوزة مطالعات  ــی ملی اس برنامة درس
ــای  ــی از حوزه ه ــوان یک ــی را به عن اجتماع
ــی کرده  بود. البته همة این  یادگیری پیش بین
ــتد دارند. مثاًل  حوزه ها با هم تعامل و دادوس
در کتاب دینی سال ششم ابتدایی در کنار عید 

نخستين موضوعی كه در 
معلمان نسبت به برنامة 
درسی ملی همدلی ايجاد 
كرده، گرايش شكوفايی 
فطرت در اين برنامه است

ــن نوروز هم اشاره شده  نیمة شعبان، به جش
ــه باید در رفت  ــم از این نظر ک ــت؛ آن ه اس
وآمدها و معاشرت ها چه نکاتی را رعایت کنیم 
یا در مسافرت ها نماز مسافر چگونه است و... 
ــان دهندة کلی نگریستن برنامه و  این نش
ــت. اما اگر  ــفة خودی تدوین کردن اس با فلس
با فلسفة خودی نباشد، عاریتی می شود. این ها 
برخی نکات مثبت برنامه هستند که به مراقبت 

نیاز دارند.
ــند تحول  ــه خطر نیز س طورکلی س  به 
بنیادین آموزش و پرورش و سند برنامة درسی 
ملی را تهدید می کند : خطر تحريف؛ اعم از 
ــوی و مفهومي. خطر تضعيف؛ مثاًل در  معن
اجرا با مشکل مواجه باشیم و تنها یک قسمت 
ــند را اجرا کنیم که باعث تضعیف اسناد  از س
ــود. و خطر تحميل؛ یعنی تحمیل بار  می ش
ــت هر چیز  اضافی به برنامه، چرا که قرار نیس

خوبی را به سند اضافه کنیم. 

 ب�رای اينك�ه اين اتفاق�ات نيفتد 
بايد چه كار كرد؟

ــند تحول  ــذار برای مراقبت از س قانون گ
ــالب فرهنگی را  ــورای عالی انق ــن، ش بنیادی
ــت. در بخش  ــر اعالم کرده اس ــوان ناظ به عن
ــازمان  ــت که س ــده اس ــند آم ــتلزامات س اس
ــی و وزارت  ــزی آموزش ــش و برنامه ری پژوه
ــیابی را  ــرورش باید نظام نامة ارزش آموزش و پ
ــورای عالی آموزش و پرورش  طراحی کنند و ش
ــارت کند. اما م�ن معتقدم اين  بر آن نظ
س�ندها عالوه بر نظارت های رس�می 
و نه�ادی ك�ه برعهدة ش�ورای عالی 
انق�الب فرهنگ�ی و ش�ورای عال�ی 
آموزش و پرورش است، نيازمند نظارت 
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نخبگانی هم هس�تند. به اين معنا كه 
نخبگان تعليم و تربيت و آنان كه نسبت 
ب�ه نظام تعليم و تربيت دلس�وزند بايد 
ب�ه اين حوزه نظارت داش�ته باش�ند. 
هم�ان نظ�ارت نخبگانی ك�ه در بيان 
دينی و ش�رعی ما ب�ه امر به معروف و 
نهی از منكر ش�ناخته می ش�ود. اينان 
بايد مراقبت كنن�د و بگويند كاری كه 
ما می كنيم درس�ت است يا نه. عالوه 
بر اين، نظارت مقطعی هم الزم است. 
حتی اگر بتوانیم نظام ارزشیابی ساالنه از آنچه 
را اتفاق افتاده است طراحی کنیم خوب است. 
اگر نه حداقل در بازة زمانی سه سال این کار را 
انجام دهیم تا بدانیم تا چه حد به اهدافی که در 

نظر گرفته بودیم نزدیک شدیم. 

 يكی از حوزه های يادگيری ، 
آداب و مهارت ه�ای زندگ�ی اس�ت. 
تفاوت سبك زندگی با مهارت زندگی 
چيس�ت؟ در برنام�ة درس�ی ملی اين 

موضوع چگونه ديده شده است؟
برخی مفاهیم به صورت ترجمه وارد کشور 
ما می شوند، از جمله مهارت زندگی که همان 
 )WHO( توصیه نامة سازمان بهداشت جهاني
است. در این توصیه نامه برخي مهارت هایی ذکر 
ــب ندارد.  ــده که با فرهنگ و زندگی ما تناس ش

ــول داریم که برای زندگی کردن باید  ما هم قب
ــا ما »آداب و  ــت آورد، ام مهارت هایی را به دس
ــی« را مدنظر قرار دادیم، چرا  مهارت های زندگ
ــر آداب تکیه دارد؛  ــابقة فرهنگی ما نیز ب که س
مانند آداب المعلمین، آداب المتعلمین، ادب حضور 

و آداب الکتابه. 
ــتوانة خود  ــه پش ــا معمواًل ب ــفانه م متأس
ــم در خزانه مان چه  ــه نمی کنیم و نمی دانی توج
ــم، اما آن ها را به  ــیاری داری داریم. ما منابع بس
ــند برنامة  فراورده تبدیل نکرده ایم. بنابراین، س
ــبک زندگی را در حوزة آداب و  ــی ملی، س درس
ــت. در  مهارت های زندگی پیش بینی کرده اس
این حوزه، مهارت های زندگی ایرانی اسالمی به 

دانش آموزان آموزش داده می شود.

 در س�خنانتان ب�ه ضرورت 
توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان 
اشاره كرديد. بند سه يازده سند برنامة 
درس�ی مل�ی در مبح�ث يكپارچگی و 
فراگي�ری نيز ، بح�ث دانش آم�وزان با 
نيازه�ای وي�ژه، به وي�ژه دانش آموزان 
عقب ماندة ذهنی مطرح ش�ده اس�ت. 
در اس�نادی كه م�ا داريم، هف�ت گروه 
از دانش آم�وزان اس�تثنايی مش�خص 
ش�ده اند. اگ�ر بخواهيم همراه با س�ند 
برنامة درس�ی ملی حرك�ت كنيم، بايد 
ب�رای هف�ت گ�روه از دانش آم�وزان با 
نيازه�ای وي�ژه محتواي�ی ب�ا نيازهای 
خاص توليد شود. آيا قرار است سازمان 
آموزش�ی  برنامه ري�زی  و  پژوه�ش 
به عنوان متولی برنامه ريزی درس�ی در 

اين حوزه ها اقداماتی انجام دهد؟ 
ــت عمومی ما سیاست آموزش های  سیاس
فراگیر است. حتی در مورد کودکان استثنایی و 
مرزیـ  یعنی عده ای که چند معلولیتی نیستند ـ 
اعتقاد داریم نباید آن ها را جدا کرد، بلکه آن ها 
ــژه در مدارس عادی درس  ــد با امکانات وی بای

ــت نقص عضو  بخوانند. کودکی که ممکن اس
داشته باشد یا از نظر بهرة هوشی در مرز باشد، 
ــادی درس بخواند تا هم  ــدارس ع ــد در م بای
ــر  دانش آموزان عادی زندگی کردن با این قش
خاص را بیاموزند و هم این کودکان بتوانند در 
ــند و خود را تطبیق دهند. اما  محیط عادی باش
ــات و خدمات ویژه ای برای آن ها در  باید امکان
ــه پیش بینی کنیم. این خدمات ویژه در  مدرس
مصوبة شورای عالی پیش بینی شده اند و معلم 

مشاور و معلم راهنما نیاز دارند.
ــرایط ویژه  ــودکان که ش ــته از ک آن دس
ــاص و تحت نظارت  ــه های خ دارند در مدرس
ــتثنایی درس می خوانند.  ــرورش اس آموزش و پ
ــدات  ــم تولی ــوزان ه ــن دانش آم ــورد ای در م
ــن دانش آموزان  ــی از ای متنوعی داریم. بخش
ــد اما  ــادی را می خوانن ــای ع ــان کتاب ه هم
به طور متفاوت. مثاًل برای آن هایی که ضریب 
ــان کمتر است خط درشت را طراحی  بینایی ش
ــتند اما به  کردیم. برای آن هایی که نابینا هس
لحاظ استعداد مشکلی ندارند هم درس ها با خط 
بریل ارائه می شود. اما دسته ای از دانش آموزان 
هستند که ما آن ها را عقب ماندة ذهنی یا معلول 
ذهنی و حرکتی می دانیم. طراحی آموزش های 
این کودکان به عهدة آموزش و پرورش استثنایی 
ــاز را هم آن ها تولید  ــت و محتوای مورد نی اس
ــای دیپلم  ــه در آن بخش به ج ــد. البت می کنن
نظری دیپلم مهارتی داریم. یعنی همکارانمان 
ــوان این دانش آموزان  مهارت هایی را در حد ت

تعریف کرده اند و آموزش می دهند.
ــارة آموزش های  ــا آنچه من گفتم، درب ام
ــدارس و دانش آموزان  ــت، یعنی م فراگیر اس

معلم عناصر رويكرد 
شكوفايی فطرت را در 
وجود خودش نيز نهفته 

می بيند. لذا وقتی از 
شكوفايی فطرت حرف 
به ميان می آيد احساس 

نمی كند چيزی از بيرون بر 
او تحميل و تزريق می شود 
بلكه خودش را صاحب و 

واجد آن می داند

 در سند برنامة درسی ملی 
نگاه ما به معلم و مدير 
تغيير يافته است. معلم 

ديگر تنها انتقال دهندة پيام 
نيست، بلكه برنامه ريز، 

پژوهشگر و راهبر آموزشی 
نيز هست
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ــمال تا جنوب و  عادی. در مدارس عادی از ش
از شرق تا غرب کشور ما یک برنامه داریم. آیا 
این کفایت می کند؟ به نظر می رسد این کافی 
ــخگوی ضریب مشترکی از  نیست. یعنی پاس
استعدادها هست، اما در مورد کسی که استعداد 
ــه عالقه های  ــانی ک ــی دارد چه؟ یا کس باالی
ــد این ها را چگونه ببینیم؟  خاص دارند؟ ما بای
هدف از ارزش�يابی توصيف�ی در دورة 
ابتداي�ی اي�ن بود ك�ه دانش آم�وز را 
به خاط�ر ي�ك درس محك�وم نكنيم. 
ــود اما اگر غیر از  ــاس معدل ب نظام کمی براس
این بود چه؟ اگر کسی استعداد ریاضی نداشته 
باشد اما در ادبیات استعداد خیلی خوبی دارد باید 
اخراج شود؟! با این دانش آموزان باید چه کرد؟! 
به نظر می رسد آموزش و پرورش محمل تربیت 
استعدادهاست . اینجاست که باید فرصت دهیم. 
نباید دانش آموزی را به جرم ناتواني در یادگیري 
ــی، از آموختن ادبیات فارسی هم  زبان انگلیس
محروم کنیم، بلکه باید به استعدادهای فردی 
توجه کنیم. یکی از بندهای برنامة درسی ملی 
به همین نکته اشاره دارد و می گوید توانایی ها و 
ویژگی های فردی دانش آموزان نباید در مدرسه 

سرکوب شود بلکه باید شناسایی شود.

 زمان برنامة درس�ی امسال 
كاهش يافته اس�ت و ه�ر كالس هم 
بايد حدود پنجاه دقيقه باش�د. امكان 
عمل�ی اي�ن كار با توجه ب�ه اينكه هر 
كالس بايد شامل بيست و پنج تا سی 
دانش آموز باش�د برای معل�م و مدير 
س�خت اس�ت. آيا نباي�د در اين مورد 

تجديد نظری صورت گيرد؟
باید ظرفیت دانش آموزان را در نظر گرفت. 
ــی نمی توانند بیش  ــوزان دورة ابتدای دانش آم
ــه در کالس بمانند. همچنین باید  از 45 دقیق
ــه هنوز در برخی  ــت ک به این نکته توجه داش
ــت می کنند و  ــرباز معلم ها خدم ــتاها س روس

ــم برقرارند. به همین  کالس های چند پایه ه
دلیل، بر 40 تا 45 دقیقه در دورة ابتدایی تأکید 
ــت و  ــم. اکنون 50 دقیقه زمان قانونی اس داری
ــت که هر جا که می توانند  در تبصره آمده اس
ــد، اما پیوند دو زنگ 50  ــن کار را انجام دهن ای

دقیقه ای برای دانش آموزان سنگین است.

 م�ا تجرب�ة س�ه س�ال كار 
درب�ارة تح�ول بنيادي�ن داري�م. اين 
تح�ول در جامع�ة م�ا در دو چيز ديده 
شده است؛ يكی در ساختار و ديگری 
در كتاب های درس�ی. اين س�ه س�ال 
تجربه ه�ای خوب�ی ب�رای ما داش�ته 
اس�ت. برای امس�ال ك�ه می خواهيم 
پايه های س�وم و هفتم را آغاز كنيم، از 
اين تجربه ها چه اس�تفاده ای خواهيم 
داش�ت؟ برای استلزامات و اقتضائات 

امسال چه تدابيری داريم؟ 
ــا درس بگیریم، ما را یک  اگر از تجربه ه
قدم به جلو می برد. من به این معتقد نیستم که 
تجلی تحول تنها در کتاب درسی یا ساختار بوده 
است. البته کتاب مهم و پیشانی کار بوده است 
ــت که همکاران  و یکی از افتخارات ما این اس
ــفرة تحول  ــه باید در س ــتند آنچه را ک توانس
ــد، اما در جاهای دیگر هم  بگذارند آماده کردن
نهادسازی شده  است. راه انداختن یک دانشگاه 
براساس چارچوب همین مدل، به طوری که در 
ــال اول بیست و شش هزار دانشجو وارد آن  س
شوند و در تمامی استان ها پردیس دانشگاهی 

داشته باشیم، کار کوچکی نیست.
ــده دار تدوین  ــتگاه خودمان عه ما در دس
ــتیم و در عین حال باید آن را اشاعه  محتوا هس
و آموزش دهیم. ما دربارة این وظیفه ارزشیابی 
کردیم تا چیزی کم و کاستي مؤثر نداشته باشد. 
اگر در سال های گذشته وقتی برخی کتاب ها را 
تغییر می دادیم، ابتدا آن ها را به صورت آزمایشی 
ــی می کردیم، االن  ــپس اعتباربخش اجرا و س

 در س�ند برنام�ة درس�ی ملی، 
ح�وزة  در  را  زندگ�ی  س�بك 
زندگ�ی  مهارت ه�ای  و  آداب 
پيش بين�ی كرده اي�م. در اي�ن 
زندگ�ی  مهارت ه�ای  ح�وزه، 
ايرانی اسالمی به دانش آموزان 

آموزش داده می شود

ــي ملي،  ــد اجرایي کردن برنامة درس در فراین
براساس مصوبة شوراي عالي آموزش و پرورش، 
ــي دو پایة تحصیلي  ــال تحصیل باید در هر س

کتاب هایش تغییر پیدا کند. 
ــول بنیادین برخی  ــند تح برای اجرای س
ــال باید  معتقد بودند که همه چیز را در یک س
ــط را ترجیح دادند و  تغییر داد. اما نهایتاً حد وس
ــدن برنامه در فرایندها  البته براي بهتر اجرا ش
ــد از اینکه  ــد. به این ترتیب، بع تجدیدنظر ش
ــی  ــد، در دو نوبت اعتباربخش ــاب تولید ش کت
ــی بین کارشناسان  ــود؛ اعتباربخش اولیه می ش
ــی در استان ها به واسطة معلمان  و اعتباربخش
ــری مان را  ــب. پس از آن، اجرای سراس منتخ
هم اجرای آزمایشی تلقی می کنیم و ارزشیابی 
ــان دوره انجام می دهیم. وظیفة  را هم در هم
ــگاه است که هم  ــیابی به عهدة پژوهش ارزش
ــش نامه ای و هم میدانی انجام  به صورت پرس
ــخصی و دریافت های  ــاهدات ش می گیرد. مش
ــال  ــود تا آخر س ــان هم نگهداری می ش مؤلف

اصالحات براساس آن ها انجام گیرد. 

 آي�ا اي�ن كار موفقيت آمي�ز ب�وده 
است؟

ــال در این زمینه توفیق داشتیم.  بله. امس
ــد، اما  ــا جدید بودن ــی درس ه ــا اینکه برخ ب
رضایتمندی از کتاب ها خوب و قابل قبول بود. 
ــات اجتماعی و تفکر و  مثل کتاب های مطالع
پژوهش در پایة ششم. رویکرد کتاب ریاضی 
ــود و خوب یاد گرفته  ــئله ب پایة دوم حل مس
ــم هم انصافًا سخت  شد. ریاضیات پایة شش
نبود. البته مواردي اشکال تایپی داشت، ولی 
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ــت  ــه لحاظ محتوایی فقط دو فصل از هش ب
ــروری بر  ــتر م ــد بود. یعنی بیش فصل جدی
ــًا هدف دورة  پایه های دیگر بود، چون اساس
ششم تکمیل و ترمیم اهداف به جا مانده بود. 

 براس�اس حرف شما پی و 
ريشة اين سند خيلی خوب چيده شده 
اس�ت، اما مردم نس�بت به آن ابهام 
دارن�د، يعن�ی جزئي�ات در رس�انه ها 
و ب�ا زب�ان قابل فهم به م�ردم منتقل 
نشده است. اكنون اين نياز احساس 
می ش�ود كه طی برنامه ه�ای جامعی، 
وظايف مردم را در رابطه با اين س�ند 
توضيح دهيم تا آن ها هم خودشان را 
برای تغيي�رات نظام آموزش�ی آماده 
كنن�د. ع�الوه بر اي�ن، اگ�ر بخواهيم 
برنامه درس�ت اجرا ش�ود، بايد بدنة 
آموزش و پ�رورش را مخصوصاً دربارة 
جزئيات توجيه كنيم. ش�ما برای اين 
كار چه راهكارهايی پيشنهاد می كنيد؟

ــال برای تولید  ــت س ما حدود هفت هش
ــش سالی  ــناد کار کردیم. باید پنج ش این اس
ــاعة آن ها پیش برنامه هایی را اجرا  هم در اش
ــتن استان ها و معلمان  کنیم. در جریان گذاش
ــی ملی و کمک خواهی  در تدوین برنامة درس
ــتان دربارة  ــود که دوس ــه ای ب ــا نکت از آن ه
ــه کردند. در  ــی ملی به آن توج ــة درس برنام
ــی  ــت چهارم برنامة درس ــس نگاش پیش نوی
ــا چهارصد نفر در  ــیصد ت ــی نزدیک به س مل
ــارکت داشتند که  ــتان ها با این برنامه مش اس
شده است. این یعنی اشاعة این  ــان ذکر  نامش

ــا ذهن افراد  ــند، ت ادبیات در زمان تدوین س
ــند معطوف شود. این ادبیات در  به عناصر س
ــتاد اجرایی رفت و برگشت  ــتان ها و در س اس
ــئوالن  ــته و تقریبًا افق هم ترازی در مس داش
ــبت به این معنا ایجاد شده است.  رده اول نس
ــم که  معلمان پایه هایی مثل اول، دوم و شش
ــدند هم حداقل چهار  ــال های قبل اجرا ش س
ــاعت  ــاعت به صورت حضوری و چهار س س
به صورت غیرحضوری این مباحث را شنیدند. 
ــام خانواده ها  ــته ایم به تم اما ما هنوز نتوانس
ــه به همت  ــر آن ها ک ــم، مگ ــوزش بدهی آم
خودشان در انجمن اولیا و مربیان بحث هایی 
ــانة ملی هم وظایفش را  را مطرح کردند. رس
ــند تحول بنیادین مشخص  آن طور که در س

شده، انجام نداده است.
ــند تحول  ــه در س ــواردی ک ــی از م یک
بنیادین پیش بینی شده، همکاری رسانة ملی 
در این زمینه است. یعنی رسانة ملی باید هم 
ــتیبانی کند و هم با آن  ــی پش از نظام آموزش
ــته باشد. ما نمی گوییم فعالیت  همسویی داش
ــیما باید با آموزش و پرورش  رسانه و صداوس
ــا می توانند همدیگر  ــد، اما این ه منطبق باش
ــو باشند. آموزش و  ــتیبانی کنند و همس را پش
ــند تحول  ــرورش از زمان بعد از تصویب س  پ
ــبت به این موضوع گله مند است.  بنیادین نس
ــاس می کنیم  ــن معنا که احس ــد به ای گله من
پردازش جدی در حوزة تعلیم و تربیت در رسانه 
انجام نشده است. دوستانی هم که در این باره 
ــتانه مان بوده  کار کردند، به خاطر روابط دوس
ــاس یک برنامة  ــت، در حالی که باید براس اس
ــورت منظم و  ــده و به ص ــت گذاری ش سیاس
ــائل خاص  ــن و آنتن دار کار کرد تا مس روتی
ــان به  ــود و کارشناس تعلیم و تربیت مطرح ش

سؤاالت جواب دهند. 
خانواده ها هم باید آموزش الزم را ببینند. 
ــویی تربیتی داریم.  ما از خانواده انتظار همس
هر مدرسه ای که وظایف و تکلیف آموزشی را 

به دوش خانواده می گذارد، تخریب آموزشی 
ــی دانش آموزان  ــون نظام آموزش می کند. چ
ــل پدر و مادرشان متفاوت است.  امروز با نس
روش های معلم هم با والدین متفاوت است. 
اما همسویی تربیتی الزم است. خانه و مدرسه 
باید یک مقصد داشته باشند. اگر خانواده تابع 
برنامه ریزی مدرسه نباشد تخریب آموزشی و 
تربیتی صورت می گیرد. اگر شعارهای تربیتی 
ــته باشند  ــه با هم تعارض داش خانه و مدرس
دانش آموز لطمه می بیند. باید همسویی باشد 
ــار تعارض و دوگانگی  تا دانش آموزان ما دچ
ــوند. عالوه بر خانواده، رسانه  ــخصیتی نش ش

هم باید با مدرسه همسو باشد. 
مثاًل اگر برنامة درسی ملی اعالم می کند 
ــت و آن را در  ــر اول برای ما تفکر اس عنص
ــتدالل و خالقیت به ظهور  ــب تخیل، اس قال
می رسانیم، باید برنامه هاي کودک و نوجوان 
وسیما نیز به تخیل، خالقیت و استدالل  صدا
ــردازد. اگر ما در آموزش و پرورش به ارزش  بپ
ــم و می گوییم کار ثروت تولید  کار می پردازی
ــانه این موضوع  می کند، نباید برنامه های رس
ــانه درس ما  ــض کند. ما نمی گوییم رس را نق
ــد، اما به لحاظ مفهومی باید با  را توضیح ده

درس های ما هماهنگی داشته باشد. 
به منظور اشاعة ادبیات برنامة درسی ملی 
ــد اجرای دوره های  در آموزش و پرورش نیازمن
ــای مهارت های حرفه ای  ــی برای ارتق آموزش
ــتیم. متأسفانه ما در این سال های  معلمان هس
ــر به جای ارتقای مهارت های حرفه ای، به  اخی
ــای مدارک تحصیلی و مدارج علمی تکیه  ارتق
ــتند اما  ــا هم مهم هس ــم. البته این ه کرده ای
نمی توانند نشانگر خوبی برای ارتقای حرفه ای 

آموزش و پرورشی 
مترقی است كه بتواند 
به تفاوت های فردی 
دانش آموزان توجه كند

خانواده ها هم بايد آموزش 
الزم را ببينند. ما از خانواده 

انتظار همسويی تربيتی 
داريم. هر مدرسه ای كه 

وظايف و تكليف آموزشی را 
به دوش خانواده می گذارد 

تخريب آموزشی می كند
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ــرای هدف  ــوزش عالی ما ب ــام آم ــند. نظ باش
ــت، بنابراین داشتن  ــده اس خاصی طراحی ش
مدرک کارشناسي ارشد معلم به معنای ارتقای 
ــت. لذا از تشکیل  مهارت های حرفه ای او نیس
ــگاه فرهنگیان چند هدف دنبال می شود.  دانش
ــرای واحد و  ــان ما از مج ــت آنکه معلم نخس
برنامه ریزی شده وارد مدرسه شوند و دوم آنکه 
ــگاه فرهنگیان با دوره های دانش افزایی  دانش
ــجویان بعد  ــود. یعنی دانش کاردانش همراه ش
ــتیار معلم وارد کالس  از چند ترم به عنوان دس
ــل کالس درس را  ــول تحصی ــوند و در ط ش
ــا با دیگر  ــجویان م ــد. می دانید که دانش ببینن
ــان  ــجویان متفاوت اند و از زمان ورودش دانش
ــند  ــوند. س ــتخدم آموزش و پرورش می ش مس
تحول آموزش و پرورش با این کار یک امتیاز را 

برای آموزش و پرورش ایجاد کرده است.
از  ــد  بع ــجویان  دانش دوم،  ــة  مرحل در 
ــي باید دو سال تدریس کنند و بعد  کارشناس
به دورة کارشناسي ارشد وارد شوند؛ یعنی کار 
و دانش با هم. بعد از کارشناسي ارشد هم باید 
ــال تدریس کنند و پس از آن دکترای  چند س
ــرای آموزش  ــاًل دکت ــد. مث ــی بگیرن آموزش
ریاضی، آموزش زبان عربی، آموزش هنر و... 

به عنوان مثال ما خطاط زیاد داریم، اما همة 
ــاز نمی توانند  ــه یک و ممت خطاط های درج
ــوزش دهند. آموزش  ــر را به همه آم این هن
ــت. به همین دلیل ما باید  مهارت دیگری اس
ــتمر را در پروندة  ــی مس برنامه ریزی آموزش

آموزشی و تربیتی معلمانمان باز بگذاریم.

 آم�وزش معلمان در دانش�گاه 
فرهنگيان چگونه خواهد بود؟ آيا قرار 
اس�ت برای ه�ر درس يك متخصص 

تربيت شود؟
ــجویان برای  ــد دانش ــم بای ــا معتقدی م
ــوند و حداقل  ــای یادگیری تربیت ش حوزه ه
ــد. مثاًل دینی  ــاد بگیرن ــی از دروس را ی طیف
ــیمی و  ــند. ش و قرآن و عربی همراه هم باش
فیزیک و زیست شناسی یا همان علوم  تجربی 
ــن به جای  ــند. بنابرای ــک مجموعه باش در ی
ــم آموزش  دیدة طیفی  ــم غیرمرتبط، معل معل
ــه ها کنیم. استعداد دانشجویان  را وارد مدرس
باالست و خود تدریس کردن در این دانشگاه 
ــت، چون همة دانشجویانشان  لذت بخش اس
ــداد وجود  ــتادان امت ــد و اس معلم خواهند ش

علمی و فرهنگی خود را می بینند.

اگر شعارهای تربيتی خانه 
و مدرسه با هم تعارض 
داشته باشند دانش آموز 

لطمه می بيند. بايد همسويی 
باشد تا دانش آموزان ما 
دچار تعارض و دوگانگی 

شخصيتی نشوند

در  رهب�ری  معظ�م  مق�ام   
در  تح�ول  درب�ارة  صحبت هاي�ی 
آموزش وپرورش، به شتابزدگی اشاره 
كردند. فكر می كنيد ايشان شتابزدگی 

را كجا ديدند؟ 
ــاید شتابزدگی که رهبر به آن اشاره  ش
ــی از فعالیت های  ــه برخ ــر ب ــت، ناظ داش
و  ــر  تذک ــک  ی ــال  عین ح در  و  ــود  موج
ــگیرانه بود. خصوصًا که االن  ــدار پیش هش
ــدا می کند. مثاًل  ــترش پی دامنة کار ما گس
ــم کتاب ها افزایش  ــطه حج در دورة متوس
ــود  ــتر می ش بیش ــان  تنوعش پیدا می کند، 
ــم افزایش  ــگری دانش آموزان ه و پرسش
ــا را به صورت  ــة این ه ــد هم ــد. بای می یاب
ــه و با هم دید. پس نباید در برنامه  مجموع
ــرای برنامه  ــه باید ب ــاد کرد بلک خأل ایج

پنجرة باز در نظر گرفت.
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