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پاسخ به سؤاالت كلیدی
 دربارة اسناد تحول نظام 

تعلیم  وتربیت
محمود معافی
دكترای برنامه ریزی درسی

   اشاره                                                          
دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی با توجه به 

رسالت خود در زمینة تسهیل اجرای برنامة درسی 
ملی به وسیلة معلمان و مدیران مدارس، در بهمن 
سال 1392 برمبنای طرحی مطالعاتی، از نیازهای 

اساسی دانشی، ادراكی، شناختی و ارزشی مجریان 
برنامه های درسی در نظام تحولی جدید آگاهی پیدا 

كرده است تا بر آن اساس بتواند محتوای مجات 
رشد را، هم سو با نیازهای مشخص شده، سامان دهی 

كند. مجلة رشد تكنولوژی آموزشی برای هم گامی 
در این راستا بر آن است تا در دورة جدید، با 

همكاری صاحب نظران امر، به گونه ای تبیینی به اهم 
سؤاالت مطرح شده پاسخ دهد. از مدیران و معلمان 
خاق و مبتكر نیز انتظار داریم تجربیات و روش های 

اجرایی موفق خود را برای آگاهی و استفادة سایر 
معلمان كشور به دفتر مجله ارسال كنند. 

برنامه چیست؟
برنامه طرحی مصّوب برای دستیابی به اهداف كّمی 
و كیفی است. برنامه حاصل برنامه ریزی است. منظور از 
برنامه ریزی طی كردن فرایندی حس��اب شده، منطقی، 
جهت دار و دورنگر برای دستیابی به اهداف كّمی و كیفی 

مطلوب است.
 در برنامه ری��زی چن��د مفهوم بس��یار اهمیت دارد: 
وضع موج��ود، وضع مطل��وب )چش��م انداز مطلوب در 
آین��ده(؛ فاصلة بین وضع موجود و وضع مطلوب؛ اهداف 
بلندمدت، میان م��دت و كوتاه م��دت؛ هدایت و رهبری 
حساب شده؛ تالش و مداومت؛ منابع و امكانات برای نیل 
به اهداف؛ اجرای برنامه  و ارزشیابی از فرایند كار و نتایج 

حاصل شده )فیوضات، 1373(.

برنامة درسی چیست؟
صاحب نظرانی مانند تایل�ر، ماكنزی، تانروتانز دال، 
لوئیس، میل، بوبیت، كازول و كمپ بل، اسمیت، استانلی 
و ش�ورز، تابا، س�یلور، الكس�اندر، لوی، آیزنر، ملكی و 
مهرمحمدی تعریف های متعددی از برنامة درس��ی ارائه 

كرده اند. جمع بندی تعریف ها به این  شرح است:
� كلی��ة تجربیات، مطالعات، بحث ه��ا، فعالیت های 
فردی، گروهی و جمعی دانش آموزان كه به منظور رش��د 
دائم��ی فراگیر در ابع��اد گوناگون، زیرنظ��ر برنامه ریزان 
درس��ی و نظارت معلمان و مدرس��ه، ب��رای مخاطبانی 
خ��اص و در محدودة زمانی معین��ی، طراحی، تدوین و 
به اجرا گذاش��ته می ش��ود. مؤلفه های هر برنامة درسی 
مشتمل اس��ت بر: منطق و فلس��فة وجودی آن برنامه، 
اهداف كلی و جزئی )شایستگی ها و انتظارات یادگیری(، 
رویكرد، راهبردهای یاددهی - یادگیری، شیوة ارزشیابی 
از آموخته ه��ای فراگیرندگان و الزامات پش��تیبان برای 
اجرای مطلوب برنامه نظیر صالحیت های معلمان، بستة 

برنامه ریزی درسی و تربیتی
وتبیین اسناد تحول
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آموزشی، فضا و تجهیزات. 
برنام��ة درس��ی در واقع ب��ا هدف پاس��خگویی به 
 نیازهای فردی، محلی، منطقه ای، ملی و جهانی طراحی 

می شود.  

برنامة درسی ملی چیست؟
برنامة درسی ملی1 در واقع شامل مجموع دانش ها، 
تجربه ها، فعالیت ه��ای یادگیری، مهارت ها، فضیلت ها و  
ارزش هایی اس��ت كه سیاست گذاران آموزش وپرورش و 
برنامه ریزان درس��ی برای عموم دانش آموزان صرف نظر 
از جنس��یت، نژاد، فرهنگ و اعتقادات، طراحی و تدوین 
می كنند. اس��ناد برنامة درس��ی ملی معم��والً چارچوب 
راهنمای برنامة درس��ی2 یا س��ند برنامة درس��ی ملی و 
راهنماهای برنامة درس��ی )عناصر حوزه های یادگیری( 
است. سند برنامة درسی ملی یا چارچوب تدوین برنامة 
درسی دوره های تحصیلی در كشورها شامل عناصری به  

این شرح است:
چشم انداز برنامه های درسی و تربیتی، اصول ناظر بر 
برنامه های درس��ی و تربیتی، رویكرد و جهت گیری كلی 
ناظر بر طراحی برنامه های درس��ی، الگوی هدف گذاری 
)هدف نویس��ی(، هدف كلی برنامه های درسی و تربیتی، 
شایستگی های پایه، بیانیة حوزه های تربیت و یادگیری، 
اص��ول حاكم بر انتخاب راهبردهای یاددهی- یادگیری، 
اصول حاكم بر ارزش��یابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی، 
فرایند تولید و اجرای برنامه های درسی و تربیتی، ساختار 
نظام آموزش وپرورش و زمان تعلیم و تربیت، سیاست ها 
و الزامات اجرایی و نحوة ارزش��یابی از برنامه های درسی 

ملی )برنامة درسی ملی، اسفند 1391(. 
اجزا و عناصر این چارچوب در كشورهای گوناگون، 
با  توجه به ساختار برنامه ریزی درسی آن كشور )متمركز 
یا غیرمتمركز بودن( و مالحظاتی كه هر كش��ور در نظر 

دارد، متفاوت است. 

چشم انداز برنامة درسی ملی چیست؟  
چشم انداز یا دورنما3 با توجه به انواع آینده )ممكن، 
محتمل و مطلوب( به آیندة مطلوب اشاره دارد و منظور 
از آن چیزی است كه مطلوب ترین و مرجع ترین رویداد 
آینده اس��ت. به عبارت دیگر، باید از آنچه كه می خواهیم 
بیافرینیم، تصویری روش��ن و ش��فاف در ذهن داش��ته 
باشیم. هر نهاد یا مؤسس��ه یا سازمانی باید هدف غایی 

درازمدت و مطلوب خود را برای آینده مشخص كند. 
چش��م انداز را نباید ب��ا مأموریت4 نهاد، مؤسس��ه و 
سازمان اش��تباه كرد. مأموریت در واقع فلسفة وجودی 
و مقاصد س��ازمان ها، مؤسس��ات و خ��رده نظام های هر 
نهاد ب��رای نیل به آیندة مطلوب اس��ت. برای مثال، در 
نظ��ام آموزش وپ��رورش، معاونت ها، س��ازمان ها، ادارات 
آموزش وپ��رورش و م��دارس هرك��دام مأموریت خاصی 

دارند كه برای دس��تیابی به چشم انداز آموزش وپرورش 
انجام می شود )بابك نعمتی، درسنامة كمیسیون تحول 

اداری شمارة 7، خرداد 1392(.
در س��ند برنامة درس��ی ملی درخصوص چشم انداز 
برنامه های درس��ی و تربیتی آموزش وپرورش جمهوری 

اسالمی ایران چنین آمده است:
»در راس��تای فرهن��گ و تمدن اس��المی- ایرانی، 
با تكیه ب��ر میراث گران بها و ماندگار رس��ول اهلل )ص(- 
ق��رآن كریم و عت��رت- تحقق جامعة ع��دل مهدوی و 
چش��م انداز نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در افق 
1404 با بهره گیری از الگویی پیش��رفته و بومی، زمینة 
تربیت نس��لی موحد، مؤمن و معتقد به معاد و آش��نا و 
متعه��د به مس��ئولیت ها و وظایف در براب��ر خدا، خود، 
دیگ��ران و طبیعت، حقیقت ج��و و خردمند، دانش پژوه 
و عالقه مند ب��ه علم و آگاهی، عدالت خ��واه و صلح جو، 
ظلم س��تیز، جهادگر، ش��جاع و ایثارگر و وطن دوست، 
مهرورز، جمع گ��را و جهانی اندیش، والیت مدار و منتظر 
و تالش گر در راس��تای تحقق حكومت عدل جهانی، با 
اراده و امی��دوار، خودب��اور و دارای عزت نفس، امانتدار، 
دان��ا و توانا، پاكدام��ن و با حیا، انتخابگ��ر و آزادمنش، 
متخلق به اخالق اس��المی، خ��الق و كارآفرین، مقتصد 
و ماهر، س��الم و بانش��اط، قانون مدار و نظم پذیر، وفادار 
به ارزش های اس��المی، ملی و انقالب��ی و آمادة ورود به 
زندگی شایس��تة فردی، خانوادگی و اجتماعی، براساس 

نظام معیار اسالمی، را فراهم می سازد.«
همان گونه كه مشاهده می شود، این بیانیه روی آیندة 
مطلوب متمركز شده است. با توجه به چنین چشم اندازی، 
اه��داف كلی برنامه های درس��ی و دوره های تحصیلی و 
 مأموری��ت خ��رده نظام های آموزش وپرورش مش��خص 

می شود. 
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اعتقادات، طراحی 
و تدوین می كنند


