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The purpose of this study is to design a curriculum guide for Saleh School in 

Education of the Islamic Republic of Iran. The present study is applied in terms of 

purpose and methodical in terms of method and is part of mixed exploratory 

projects. The statistical population of the research includes the sentences and texts 

of the document of fundamental change and the comprehensive scientific map of 

the country as well as professors and specialists. The design of the guide was based 

on synthesis research and Acker model. Curriculum design is based on ideology. 

With the compilation of the document of fundamental change, the role of the 

Islamic Revolution in changing the educational system entered a new phase. 

According to the designed model, the prevailing logic of the righteous school is 

Islamic ideals and values. The prevailing ideology of the curriculum is such that it 

has a taste of positively functioning ideologies but has not left the way open for 

their influence. In the mentioned model, an attempt has been made to pay special 

attention to the approaches of the curriculum and to consider the basic resources of 

the curriculum, including attention to the learner, attention to the needs of the 

society and attention to education in the mentioned model. In fact, the proposed 

model with emphasis on human, Islamic and Iranian aspects is designed to have the 

necessary and sufficient motivation to learn according to the needs of students in 

different dimensions, with the growth of their thinking and awareness based on 

human nature. Consider it as a means of interacting with the world around us, 

through conscious evaluation and critical interaction with new advances and 

developments in science. The Saleh School Curriculum Guide is a layout of 

curriculum components based on sociological, psychological, and philosophical 

human, Islamic, and Iranian principles. In fact, it is a way out of imported and 

imitative patterns that is aware of the role of today's schools in the changes of 

society with a futuristic approach and emphasizes the common human, Islamic and 

Iranian aspects in an effort to give thinking a thoughtful form. To determine the 

better performance of the learner in the future and to have an effective connection 

with the issues and problems of the society based on the standard Islamic system. 
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 ایرانطراحی راهنمای برنامه درسی مدرسه صالح در آموزش و پرورش جمهوری اسالمی 

 1زاهد احمدزاده

 2سیدعبداله حجتی

  3رقیه وحدت

  چکیده

هدف این پژوهش طراحی راهنمای برنامه درسییی مدرسییه  ییالم در ومپزو و پرورو  م پری            

های ومیخته اسیییمی ایراا اسییژو پژوهش حازییر از ن،ر هدفر یاربردی و از ن،ر روور متامتد و   و طر 

و  باشدو  امعه وماری پژوهش شامل  میت و متپا سندتحپل بنیادین و نقشه  امع علمی یشپرایتشافی می

صاا می ص ساتید و متخ ساس الگپی ایر انجام گرفژو نی  ا سنت پژوهی و بر ا ساس  شدو طراحی راهنما بر ا با

سیمی در تغییر  سند تحپل بنیادینر نقش انقیب ا سژو با تدوین  سیر ایدئپلپژی ا زیربنای طراحی برنامه در

شدهر منطق  سه  المر ورماان،ام تربیتی وارد مرحله  دیدتری گردیدو طبق الگپی طراحی  ها و حایم بر مدر

باشیییدو گدیییتردگی ایدئپلپژی حایم بر برنامه درسیییی طپری اسیییژ یه طعمی از های اسییییمی میارزو

های با یاریرد مثبژ را در خپد دارد اما راه را برای نفپذ ون ا نی  باز نگذاشته اسژو در الگپی مذیپر ایدئپلپژی

ای بشپد و منابع اساسی برنامه درسی از  مله تپ ه تپ ه ویژه سعی شده اسژ به رویکردهای برنامه درسی

حاظ گرددو در واقع الگپی  مذیپر ل به ومپزو در الگپی  عه و تپ ه  های  ام یاز به ن ندهر تپ ه  یادگیر به 

های دانش ومپز پیشن ادی با تایید بر و په اندانیر اسیمی و ایرانی طراحی شده اسژ تا با تپ ه به نیازمندی

عاد مختلفر با رشد تفکر و وگاهی ون ا بر اساس فطرت بشریر انگی ه الزم و یافی برای یادگیری را داشته در اب

ها و ای برای تعامل با دنیای اطرافر از طریق ارزیابی وگاهانه و تعامل نقادانه با پیشرفژو وا را به عنپاا وسیله

سعه شندو تپ شته با سه  المارنراهنمای بهای  دید در علپم در ن،ر دا سی مدر چیدماا ا  ای برنامه  رمه در

ر چراغ راه در واقعاندانیر اسیمی و ایرانی اسژو  درسی بر اساس مبانی  امعه شناختیر روانشناخی و فلدفیِ

بروا رفژ از الگپهای وارداتی و تقلیدی اسژ یه با رویکرد وینده نگر تن،یم شده از نقش مدارس امروزی در 

دژ یه به  ریاا تغییرات  ام سیمی و ایرانی در تکاپپ ه دانیر ا شترک ان عه وگاه بپده و با تایید بر و په م

ای بخشییید تا عملکرد ب تر را در وینده یادگیرنده رقم ب ند و پیپندی م بر با یادگیری شیییکل اندیشیییمندانه

  مپزپعات و مدائل  امعه بر اساس ن،ام معیار اسیمی داشته باشدو

  ومپزو و پرورور راهنمای برنامه درسیر طراحیر مدرسه  المو: یلیدی هایواژه

 
 دانشجوی دکتری گروه برنامه ریزی درسی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسالمی، مرند، ایران1
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  مقدمه

شژ و فرهنگ  سیع و به  پرت فراگیر بازگ سطم و سر ملژ ایراا در  سایه هدایژ دین بر  در پرتپ انقیبر 

منحط غربی یه بر یل زندگی مردم سیییایه افکنده بپدر رخژ بربدیییژ و دین به عنپاا فکر و فرهنگ رهایی 

روحیه ظلم سیتی ی و ندای اسیتقامژ وووو را به رو  و قلو و های اندیانی چپا امید به عدالژر رزوبخشر ا

شتیمر چه در فرهنگر چه در تعلیم و تربیژ و  ساحه ها اعتبار واالیی ندا  اا ملژ ت ریق نمپدو قبیً در اغلو 

های به همراه اندیشییهووو و ا ییطیحات رایم منحط غربی  های سیییاسییی و ا تماعی وچه در سییایر عر ییه

های زندگی ریشه دوانده بپدو ومپزو و پرورو به یک تحپل و تطپّر اندیشمنداا یم باورشاا در تمام عر ه

شژو  شه دار احتیاج دا سی و ری سا سی دچار ا ی  و تغییر می ا شژ زماار عمق و پیچیدگی برنامه در با گذ

شروع میشپدو  سایه تقلید و باید یار از یک  ایی  شد نه در  شد یه همه اعتبار زندگیر از فرهنگ خپدی با

های متفکراار حایی از وا بپد یه حریژ باید از عر ییه ومپزو و فرهنگ های دیگرااو تمام تحلیلتکرار واژه

ساخژ شده و زیر شپد تا حپزه ن،ر و فکر قپی ن شپدروغاز  صادیق نمی های گفتمانی بارور ن سایر م شپد در 

سیمی  شروع ومپزو و پرورو ا سه  المر نقطه  سی مدر سند تحپل بنیادین و برنامه در شژو لذا  ادعایی دا

شدو برنامه درسی مدرسه  المر یک نپووری اسژ در ینار سایر رویکردهای بنیادین   ااو یک نپووری اسژ 

های ممتاز ایرانی و اندیشه بپمی و اسیمیو شاخصه در عر ه تعلیم و تربیژو یک طرحی اسژ مبتنی بر دانش

سیمی  شده یه وا هم بر رویکرد ا سیمی و ایرانی ت یه و تن،یم  ساس ورای متفکراا ا سیمی را دارد و بر ا و ا

سرمایهتکیه داردو به ومپزو و پرورو باید به دژ یه عنپاا یک  دژ یه در پی ون ای برای امروز و وینده نگری

ها را در ندیییل  دید به ودیعه بگذارد تا  امعه را هار رفتارهار ارزو ارتهار مهار نگروز دانشای امجمپعه

سژ یه می شرفژ و بقا هدایژ نمایدو از طریق همین ومپزو و پرورو ا ستمرار پی دیر ا تپاا به ییفیژ در م

شری ب بپد بخشیده و م ارت شرفته را تربیژ هایی را در مردم ایجاد نمپد تا افرادی خلّازندگی ب ق و مردمی پی

(و نتایم حا ل از ومپزو و پرورو در 1395نماییم و به یک  امعه منصف دسژ یابیم )هدایتی و خپارزمیر 

های ا پلی بپده و از من،ر طراحی در یند و اگر دارای زیرساخژبلندمدتر سرنپشژ یک  امعه را ترسیم می

رخپردار باشدر تپسعه  امعه را در درازمدت تضمین خپاهد یرد حپزه اهدافر ساختار و منابع از غنای الزم ب

های درسیییر ومیخته به ن،ام (و زیربنای طراحی برنامه درسیییر ایدئپلپژی اسییژو تمام برنامه1395نیار )پیروانی

شییپندو در این میاا برای تپ یه ها ت یه و تن،یم میارزشییی اسییژو تمام اقدامات تربیتی برای رسیییدا به هدف

سپی حریژ سمژ سمژ قالوو  سژ به  شپدو این قالوهار الزم ا شته  شی گام بردا های ها و ن،امهای ارز

ترین اب ارهای مدرسییه برای تحقیق ارزشییی هماا ایدئپلپژی حایم بر وا اقدام تربیتی هدییتندو یکی از ا ییلی

سه   ژ میبخشیدا به هدف دتندو این اب ار هماا ببخشندر ایدئپلپژیهای مدر سژو یک ها ه رنامه درسی ا

ایدئپلپژی واحد یه تعلیم و تربیژ را   ژ دهدر و پد نداردو مپازییع ومپزشییی در روشیی ای ومپزشییگاهیر 

شیابی متبلپر می سیر تدریس و ارز سی خپد را در قالو برنامه در سه باید چه »شپدو ایدئپلپژی برنامه در مدر

دهدو مدارس یک ایدئپلپژی خپد را نشاا می« ند؟ها و دالیلی تدریس یچی ی را تدریس یند؟ برای چه هدف

ها تأبیر به سییی ایی داردو هریک از مکاتور باورهای متفاوتی دارندو های واغالو دارند یه در   ژ دهی نقش

ها در مدرسه ظ پر ها دانش ومپز محپرندو نمپد هر یک از ایدئپلپژیدهند و بعضیبرخی به معلم بیشتر ب ا می

های های دولژیندو در عر ه ن،ام ومپزشی دولتیر اهداف باید بتپانند در ورطه رقابژ با دیدگاهو بروز پیدا می

شته و تربیژ مطلپب را رقم ب نندو ایدئپلپژی   میژ مذهبیر به  دیگر بتپانند دوام بیاورند و یارایی الزم را دا
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شکل دادا دیدگاه و همگام یردا با عقاید دینی می شدو همه ایدنبال  صهدئپلپژیبا شخ ای های مذهبیر یک م

دارند یه با هم در وا مشترک هدتند و وا هم باور به و پد خداوند اسژ و این اهمیژ را در برنامه درسی در 

دمژ شرایط و اقدامق شاا میهای مختلف مانند محتپار هدفر  در د  90دهندو در ومریکا حدود های تربیتی ن

باشییدو در مدارس ها میپ ییی و مدییتقلر مدارس مربپ  به یاتپلیکاز همه مدارس ابتدایی و متپسییطه خصیی

یاتپلیک هدف عمده و ورمانیر تشپیق به یلیدای یاتپلیک و از طریق یلیدا هدایژ  پاناا به تعالیم حضرت 

شابه دارندو ی پدیاا نی  یه  معیژ دانش ومپزی یمتر  دیحیاا انجیلی ومریکا هم اهداف م سژو م دی )ع( ا عی

دی ومریکا را در اختیار دارندر تع داتی مشابه یلیدای یاتپلیک و مدیحیاا انجیلی دارندو هر اقدام از یک در 

مذهبی در قلو خپد این مف پم را دارد: در زندگی چگپنه باید زیدیییژ؟ به تعبیر دیگر هدف هر نپع ییش 

ای و داندو مدارس فرقهمذهبی این اسیییژ یه به دیدگاه معتقداا خپد شیییکل بدهد و ون ا را با خپد همراه گر

سمژ دیدگاهاندو واغیرمذهبی هم این گپنه شاا عمل یرده و  پاناا را به  هایی یه ها هم در حیطه نفپذ خپد

دهندو ایدئپلپژی انداا گرایی خردگرا یه یک تعلیم و تربیژ ومپزشگاهی دهندر سپق میوالدینشاا تر یم می

ستدالل و  سژر نقطه قپتش اهمیژ دادا به ا داا به داوریا شرفژ تپانایی ان سژو پی های عقلی و قابل دفاع ا

گرایاا بر این باورند یه باید در امر ومپزو شخصیژ دانش ومپز محترم شمرده شپد و به وزادی دانش ومپزاا 

در یادگیری معتقدندو نقش معلم در ومپزو از من،ر این ایدئپلپژی تد یل یننده اسژ و او با ایجاد انگی ی در 

ش ومپز به عییق او تپ ه داردو نپمف پم گرایاا نگرو یلی و انتقادی به تعلیم و تربیژ دارند و نگرو ون ا دان

به برنامه درسیر خلق دانشی اسژ با ارزوو دانشی یه فرد بتپاند تپسط وا مدائل زندگی خپد را حل و فصل 

مناسییبات سییلطه ومی   پامع اسییژ و در نمایدو ایدئپلپژی پرورو انتقادی به دنبال دگرگپا یردا پیپندها و 

شاا وشنا سازد و زمن ارتقاء یارایی ون ا از وناا ش روندانی بدازد یه تیو اسژ افراد را با حقپق ا تماعی

های در هنگام سییلطهر شییرایط را دگرگپا سییازند و برنامه درسییی این ایدئپلپژی در پی وا اسییژ یه ارزو

سی زندگی  های درسر نقد وا تماعی را در ییس سیا ستعمارزدایی را به وناا یاد دهدو نقدهای ا تماعی و  ا

« در راه بپدا»روزمره در یانپا برنامه درسی ون ا گنجانده شده اسژو نپمف پم گرایاا یک مانفیدژ دارند و وا 

شدا دائمی»و  شناختی به مباحثی چپا خلق نمادهار ایجاد فر تی برای تفکر « تکمیل  سژو یثرت گرایاا  ا

ها و یاد دادا روو حل مدییهله هدییتندو یکی از اهداف واالی سییند تحپل بنیادین خیقر یثرت و تعدد هپو

پپیایی و تحپل خپاهی در برداشژ مف پم مدرسه اسژو چنانکه در متن این سند از مدرسه با عناوین مدرسه 

سژو  الم یه دارای وظایف خا ی در پرورو و بارووری نپن االا این مرز و بپم دار سخن به میاا ومده ا د 

(و وغاز یادگیری از محیط خانپاده رقم خپرده و تداوم وا در محیط مدرسیییه و  امعه 2ر ص 1392)خاوریر

دتگی دارد یه از وا  مله شپدو عملکرد دانشحا ل می سه نی  به عپامل متعددی ب ومپزاا در ایام قبل از مدر

شژ  حیم می شژنتیک فردر تغذیه ا پلی و ب دا شده و بعداً در محیط دو این عپامل در خانپاده پایهبا ری ی 

گردد های پن اا و وشییکار درسییی شییکل گرفته و ارزیابی می ییپرت هدفا تماع و در قالو مدرسییه و به

(و بنابراین مدرسییه به عنپاا محیط یادگیری در مقیاس خرد اهمیژ فپق العاده در شییکل گیری 1396)مشییای ر

صیژ فرزنداا داردو م سژ یه بهشخ ضایی ا سه یک ف شده و در پی  پرت ا تماعی هدفحیط مدر گذاری 

های سلدله واری را فراهم وورد تا در وا متربیاا بدپی تعالی قدم برداشته و به ها و مپقعیژوندژ یه فر ژ

 های رسمیها بپردازند تا ف می درسژ از مپقعیژ خپد و اطرافیاا داشته و به سمژ یادگیرییدو شایدتگی

و غیررسمی نائل شپندو مدرسه  الم به عنپاا سازمانی یادگیرنده با ایجاد فضای تعاملی میاا معلماا و دانش 
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های مپا  ه با وا را ومپزاا امکاا ترییو و به هم پیپسیییتن تجربیات برای شیییناخژ نقا  ال ام بخش و راه

سو با تفاوت سازماندهی مدامتنا سه وم زمینههای فردی دانش ومپزاا تدارک بیندو  ضای مدر های تربیتی در ف

 یییالمر در گرو تغییرات هپیتی یلیه عپامل تربیژ )اعم از معلماار مدیر و همه عپاملی یه به نپعی با دانش 

شکل  ساختار و  ساماا دهی مداوم روابط و  سته مراتو و پدی وناا و نی   سرویار دارند( و ارتقاء پیپ ومپزاا 

سه  ال سازمانی مدر سژ )مبانی ن،ری تحپل بنیادین در ن،ام گیری فرهنگ  سیمی ا ساس ن،ام معیار ا م برا

(و مدرسه  الم به عنپاا یانپا عمل و  لپه 357:1390تعلیم و تربیژ رسمی عمپمی  م پری اسیمی ایراار

تپاند زمینه یدو عینی ن،ام تربیژ رسمی و عمپمیر فضای تربیژ منعطفر پپیار بالنده و هدفمند اسژ یه می

یند های الزم را در متربیاا برای درک و ا ی  مداوم مپقعیژ بر اساس ن،ام معیار اسیمی فراهم میدتگیشای

ستپار اسژ یه متربیاا را برای رسیدا به حیات طیبه در ابعاد 1394)م ا راار (و در اسیم تربیژ بر این ا ل ا

عقینی یه به تناسو بین وسیله و هدف قائل مختلف فردی و ا تماعی وماده سازد و در این راستا باید از ا ل 

ای رقم بخپرد یه زمینه تحقق حیات طیبه فراهم اسییژر ب ره  دییژ تا فضییای تربیتی خانه و مدرسییه به گپنه

ویدو در سند شپدو در این مجال اسژ یه امکاا تجربه یردا زندگی در مدیر حیات طیبه برای متربیاا فراهم می

هایی چپا ساده سازیر پاالیش یردار متناسو سازی امپرر تعادل در  الم ویژگیتحپل بنیادین برای مدرسه 

پذیری در یارها و ایجاد رابطه بین احداا و عدالژ و نی  مشاریژ و تعاوا عنپاا شده اسژو زندگیر انعطاف

شتر در  شپدو یلمه  الم بی سه  المر مطالبی عنپاا  ستفاده از یلمه مدر سژ یه درباره علژ ا  ایی الزم ا

داا بکار می رود و در نگرو اسیمی نی   امعه و فرد مدتقل از مصطلم اسژ یه برای تپ یف یردا یک ان

ساختارها و روابط ا تماعی می شامل  شدر  امعه نی   الم میهم بپده و  سالم با شپدو با این شپدو وقتی فرد 

سالم نی  امری مپ  ستفاده از یلمه  الم برای تپ یف  امعه  شدو برای همین ه و دارای ادله میاو اف ا با

سه  الم به دفه تربیژر یلمه مدر دمژ مفاهیم یلیدی فل سژ یه در ق ای از  امعه  المر به عنپاا و  ها

(و بنابراین در 288مدرسییه مطلپب یه مری  و محل تحقق حیات طیبه اسییژ اسییتفاده شییده اسییژ )هماار ص 

های وا تپ ه های مدرسه  الم و قابلیژحیحی از ویژگیطراحی برنامه درسی مدرسه  الم باید به درک  

های درسی ها با عنا ر برنامه درسی مدرسه  المر سبو اف ایش ییفیژ برنامهشپدو چرایه ترییو این قابلیژ

(و ب بپد مدرسه  الم مدتل م طر  برنامه درسی ن،ام مندی اسژ یه طی وا 1392شپد )یاظمی و همکاراارمی

 (و1387ها نشاا داده شپد )سرا ی و همکاراارر برنامه درسی وچگپنگی تلفیق وا با قابلیژارتبا  بین عنا 

یندو هپیژ ملیر اب اری ها را قابل شناسایی و از هم متمای  میهپیژ ملی یه ناشی از مف پم هپیژ اسژر ملژ

ریف شده  معی اسژ برای تفکیک یک ملژ از ملژ دیگر با تکیه بر وگاهی مشترک حپل مف پم یا مفاهیم تع

گیری و تا زمانی یه وگاهی مشیییتریی برای تفکیک خپد از دیگری به و پد نیایدر هپیژ ملیر امکاا شیییکل

فرهنگی   انی اسژر فرهنگی یه از سپی ینندهر رشد تکنداردو در ارتبا  با مقپله   انی شدا مدهله نگراا

سانه شبکهر یند یه شپدر فرهنگی یه به مردم دیکته میلیغ میها تبهای روابط عمپمی واهای   انی غرب و 

ری ی سازاا ومریکایی برنامهچه بپپشندر چه بخپرندر چگپنه زندگی و چگپنه فکر ینندو این نگاه تپسط   انی

شپدو از طرفی فرهنگ ومریکایی در پی دستیابی به رهبری ایدئپلپژیک   انی اسژو این فرهنگر و هدایژ می

دتر  سژو این فرهنگر به با ونکه در ب دیری یامیً ومریکایی پیدا یرده ا شکل گرفتهر امروزه تف روشنگری اروپا 

داار نگاهی تک سلطهان سیمی مپا ه بعدی و مادی داردو این   پیی فرهنگی با مپانعی چپا فرهنگ انقیب ا

دال بین این دو فرهنگ اسژ یه سعی داردر براساس دو پایه تپأماا مادیژ و معنپیژر نقشی   انی ایفا یندو  
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شده و با طر  پروژه   انی  اا سیمی وغاز  سژنگر از بدو پیروزی انقیب ا شدت یافته ا یکی از  .سازی 

سیمی ایراا و فرهنگ   انی سژو ابعاد  دال بین فرهنگ انقیب ا سازی فرهنگی ا سازی ومریکاییر در معنا

شییپدو در این معنار فرهنگ در پی ینترل دیگراا اسییژ و عنپاا یک ن،ام معنادهنده تعریف میفرهنگر گاه به

ستیابی به این امرر فرهنگ ومریکایی می شد تا ارزوبرای د شپرهای یپ دپ و همگن با ومریکا را در ی های هم

زدایی فرهنگی اسییژو مدیی  های معناسییازی فرهنگیر هپیژاسیییمی از  مله ایراا ترویم یندو یکی از راه

تاریخیر بدین معنا اسژ یه گذشته افتخارومی  یک ملژ از وناا سلو و در ذهنیژ وناا  زداییتاریخی یا هپیژ

دبژ به ویندهر بی شپندو ملژ بیتفاوتی ایجاد گردد؛ به گپنهن دائل روزمره محصپر  تاری  یا ای یه  رفاً در م

ُدل تاریخیر مجذوب دیگراا می دیر غیربپمی به ارزیابی حمبتی به گ پردازد؛ نتیجه پادث میشپد و برپایه تف

سلطه فرهنگی بیگانه تن می سه حپزه معرفژر قدرت و اخیقر به پذیرو  دهد )معدولی ونکه چنین ملتی در 

 .(1397ب ب انیر 

 و مبانی ن،ری و مروری بر مطالعات گذشته2
  

شینه تحقیقر برزگر و ای دی ) سی پی زپع تعامل اولیا و مر1395در برر بیاا در ترویم ( در تحقیقات خپد با مپ

سند تحپل بنیادینر به نقش پررنگ اولیا و قبل از حضپر فرزنداا در ن،ام ومپزو وپرورو فرهنگ با تپ ه به 

های خپد را در امپر تربیژ فرزنداا اف ایش داده و نی  رسیییمی تایید نمپده و نی  تپ ییییه دارند اولیاء تپانایی

جارهای مپ پد در مدرسه اشرافیژ الزم داشته و بر همکاری ها و هنهای تربیتیر رووندبژ به اهداف برنامه

دین نژاد )م بر و تعالی شندو حیدری و ح شته با شپر اهتمام دا سمی و عمپمی ی ( 1394بخش اولیاء با ن،ام ر

نتیجه تحقیقشیییاا با عنپاا  ایگاه عدالژ در سیییند تحپل بنیادین ن،ام ومپزو و پرورو ایراا حایی از این 

هار ماهیژ رویکرد ای مپا ه اسیییژ یکی از چالشهای عدیدهالژ ومپزشیییی با چالشاسیییژ یه تحقق عد

گرایی بپده و چالشییی دیگر نگاه ناقا ایدئپلپژیکی به عدالژ اسییژو به بمر رسیییدا عدالژ ومپزشییی ورماا

 .باشدمنپ  به رویکرد نگاه معنپی و تکثر گرایانه ندبژ به انداا و  امعه می

های متعدد های عدیده با محپر تحلیل سییند تحپل در حپزهوا دارد با و پد تیو پیشییینه تحقیق حکایژ از

سی نجفی )( رواا1396اعم از خیقیژ ب رامی ) دن1394شنا دفه برای یپدیاا ) باغ ح ( و 1395زادهر ( فل

ش1393تربیژ دینی )ایبریر  شد انجام ن سند تحپل با مپزپع خپدگردانی با ساس وا تحلیل  ده ( تحقیقی یه ا

شاب ی با مپزپع خپدگردانی و تعلیم تربیژ انجام سژو البته مپزپعات م شکل 1397شدهر مانند حیدری )ا  )

گیری دیدگاه خپدگردانی فردی در غرب و بررسیییی ن،رات اندیشیییمنداا غربی را مپرد تحلیل قرار داده و 

بدتر تاریخی مپرد وایاوی قرار داده  وتربیژ ایراا درهای ا الژ رفتار عقینیژ و اراده را در ن،ام تعلیمم لفه

های غربی بر محپر اومانیدتی نگاه تپأم با افرا  بر مدتقل بپدا ( نی  با بیاا وراء و اندیشه1395اسژو ب شتی )

 های بشر مدن،ر گرفته اسژوها دارند و بر اساس وئین اسیم محدودیژانداا

 روو پژوهش

مای مطلپب برنامه درسی مدرسه  الم در ومپزو وپرورو هدف تحقیق حازر عبارت اسژ از طراحی راهن

سیمی ایراا می شافی  م پری ا شدو این پژوهش از ن،ر هدف یاربردی و از لحاظ روو ومیخته از نپع ایت با
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شدر طپری یه در ا رای وا روومی شدندو روو تحقیق در این با های یمی و ییفی در ینار هم به یار گرفته 

 حل ا رای تحقیق براساس رویکرد سنت  پژوهی یه یک رویکرد ییفی اسژوپژوهش متامتد و مرا

سه  الم در ومپزو  شناختی و برنامه درسی مدر دفیر  امعه  سیر فل شنا  امعه وماری برای تبیین مبانی روان

سیمی ایراا به روو متامتد می زعیژ مپ پدر یلیه وپرورو  م پری ا سی و شدو  امعه وماری برای برر با

مدارک خپاهد بپدو  امعه وماری برای تشییخیا وزییعیژ مطلپبر الگپهای مپ پد مدرسییه  ییالم اسییناد و 

سند تحپل بنیادین مرتبط با پژوهش می سناد  شینه ویلیه ا شدو  امعه وماری برای طراحی الگپی مطلپبر پی با

صاحبه از متخصصاا و   احبن،راا تحقیقاتر مبانی ن،ریر و الگپهای مپ پد در زمینه پژوهش و همچنین م

شی می سژر نمپنه گیری ن،ری از نپع هدفمند و میک محپر بپده و به  پرت ذیل ومپز شایاا ذیر ا شدو  با

سه  الم در  سی مدر شناختی و برنامه در دفیر  امعه  سیر فل شنا سژو برای تبیین مبانی روان شده ا انجام 

تد بررسییی شییدو در بخش تعیین ومپزو وپرورو  م پری اسیییمی ایراا یلیه اسییناد و منابع به روو متا م

وزییعیژ مپ پد و   ژ تحلیلر یل  امعه وماری انتخاب شییدندو در بخش تشییخیا وزییعیژ مطلپب نی ر 

 الگپهای مپ پد در ومپزو مدرسه تحژ بررسی قرار گرفژو

شینه تحقیقات داخلیر مبانی ن،ریر الگپهای مپ پد در زمینه  شکل از پی بخش طراحی راهنمای مطلپب نی  مت

باشدو برای تعیین مبانی روانشناسیر فلدفیر  امعه سه  الم و همچنین متخصصاا برنامه ری ی درسی میمدر

شناختی و برنامه درسی مدرسه  الم در ومپزو وپرورو  م پری اسیمی ایراا یلیه اسناد و مباحث مرتبط 

محتپا خپاهند شیید و ای بررسییی شییدو برای تعیین وزییعیژ مپ پدر یلیه اسییناد تحلیل به  ییپرت یتابخانه

درتشییخیا وزییعیژ مطلپبر الگپهای مپ پد در ومپزو مدرسییه  ییالمر طر  تحپل بنیادین ومپزو و 

پرورور نقشییه  امع علمی یشییپر مپرد مطالعه قرار گرفژو در بخش طراحی راهنمای الگپ نی ر سییاختارهای 

سو در مپرد ویژگی شینه تحقمنا شن ادیر با در ن،ر گرفتن پی یقات داخلیر مبانی ن،ری مرتبط با های الگپی پی

پژوهش و همچنین الگپهای مپ پد در زمینه برنامه درسییی و مدرسییه  ییالم انجام گرفژو در بخش امکاا 

سنجی طراحی راهنمای مپرد ن،ر نی ر   ژ تعیین امکاا سنجی طراحی راهنمای مطلپب برنامه درسی مدرسه 

شنامه س زر  ای الم و همچنین رفع نقائا احتمالیر پر در اختیاروگاهاا این امرر قرار گرفژو در تحقیق حا

س ال  س ال  1اب ار گردووری اطیعات برای  سناد و مدارک(ر برای  سی ا س ال  2)برر دژ(ر برای   3)چک لی

شژ صاحبهر یاددا س ال ها و فیش)م شنامه( می 4برداری( و برای  س شدو با تپ ه به ومیخته بپدا روو و )پر با

هار متفاوت بپده اسییژو بررسییی و شییناسییایی مبانی ا وار اب ار و روشیی ای گرد ووری دادهای بپدچند مرحله

روانشناسیر فلدفیر  امعه شناختی و برنامه درسی مدرسه  الم در ومپزو وپرورو  م پری اسیمی ایراا 

سناد به  پرت یتابخانه سی ا ستی با برر سناد باالد ستبا تپ ه به تجاربر ا نادی  پرت ای و فیش برداری و ا

گرفژو مرحله بررسییی وزییعیژ مپ پد یلیه اسییناد تحلیل شییدند و درتشییخیا وزییعیژ مطلپبر الگپهای 

مپ پد در ومپزو مدرسه  المر طر  تحپل بنیادین ومپزو و پرورور نقشه  امع علمی یشپر مپرد مطالعه 

 قرار گرفتندو اطیعات مپرد نیاز از دو طریق  مع ووری گردید:

سییی وزییعیژ مپ پد )تحلیل روی ومپزو مدرسییه  ییالمر طر  تحپل بنیادین ومپزو و برای برر -الف 

پرورور نقشه  امع علمی یشپر( و برای تشخیا وزعیژ مطلپب )الگپهای مپ پد در زمینه مدرسه  الم 

 و یلیه اسناد باالدستی مرتبط با پژوهش( استفاده شدو
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شانپار پردازو داده  سی میونتروپی  یندو ونتروپیر ها را در مباحث تحلیل با نگاهی نپ و به  پرت یمّی برر

یک شییاخصییی اسییژ برای اینکه عدم اطمیناا را اندازه گیری نمایدو بر مبنای این روو یه به مدل  برانی نی  

 گرفژو ش رت داردر محتپای مدرسه  الم و اسناد باالدستی مپرد بررسی قرار

 مصاحبه با متخصصاا و یارشناساا برنامه ری ی درسی و چگپنگی انتخاب: -ب

ر وگاهی درباره Ph.Dهایی مانند مدرک تحصیییلی در این مرحله با متخصییصییاا برنامه ری ی درسییی با میک

دیترا و  دانش مپزپعی تألیف مقالهر یتاب در زمینه مربپ  و تجربه عملی یا وشنایی با مدائل تربیتی با مدرک

صاحبه شد با تن،یم وقژ قبلی م سی ار شنا سایی م لفهیار شنا ساختارمند به من،پر  ساختارهای ای نیمه  ها و 

سو در مپرد ویژگی صاحبهمنا زبط و مپرد تج یه و تحلیل قرار های الگپ با ون ا  پرت گرفژ و یلیه م ها 

با وگاهاا یلیدی اعتبار سیینجی و رفع گرفژو و در ن ایژ از طریق مصییاحبه و پرسییشیینامه الگپی پیشیین ادی 

نقایا الگپی پیشن ادی به یار گرفته شدو در بخش طراحی الگپر از الگپی ایر استفاده شدو به من،پر شناسایی 

ها و سییاختارهای مناسییو در مپرد ویژگی ای الگپی پیشیین ادیر با در ن،ر گرفتن پیشییینه ها و مفروزییهم لفه

ای نیمه ساختاریافته با اساتیدر متخصصین ن،ری والگپهای مپ پدر مصاحبه تحقیقات داخلی و خار یر مبانی

 تعلیم وتربیژر م لفین یتو انجام گرفژو

 هایافته

 3برای طراحی الگپی ب ینه با اسییتفاده از روو سیینت  پژوهی بر اسییاس اطیعات  مع ووری شییده از طریق 

شدو در مرحله اولر حپزه شامل مرحله به طراحی الگپ پرداخته  سه  الم یه  سی مدر های مرتبط با برنامه در

ها و مبانی روانشیناختیر مبانی فلدیفیر مبانی  امعه شیناختیر مبانی برنامه درسییر مبانی مطالعه حپزه دیدگاه

رویکردهای برنامه درسییر تجارب و نپووری ای ومپزشیی و تحلیل مفاهیم ن،ری مدرسیه  یالم مپرد مطالعه 

هار مقاالتر های تهپریکی و مبانی ن،ری در منابع و متپا داخلی شیییامل: یتابله پایهقرار گرفژو در این مرح

های اینترنتی مرتبط با مپزییپعر مپرد بررسییی و اطیعات الزم  مع تحقیقات انجام شییده در داخل و سییایژ

محتپای ووری گردیدو در مرحله بعدر به من،پر تعیین عنا ر راهبردی مدرسه  المر وزعیژ مپ پد )تحلیل 

های   انی و سند تحپل ها و مفروزات مدرسه  المر پیشینهیمی و برای تشخیا وزعیژ مطلپبر م لفه

بنیادین در ومپزو و پرورو و سییند ملی ومپزو و پرورو و نقشییه  امع علمی یشییپر و برنامه درس ملی 

د و تشیخیا وزیعیژ مپرد مطالعه قرار گرفژ و با اسیتفاده از روو تحلیل ونتروپی شیانپا وزیعیژ مپ پ

ستفاده از مبانی و چ ارچپب  سی با ا شدو در ادامه به دلیل اینکه در طی برر شخا  ستی م سناد باالد مطلپب ا

های مرتبط امکاا طراحی و پاسییخگپیی مدییتند الگپی برنامه درسییی بر اسییاس مدل ایر امکاا مف پمی حپزه

ساختار یافته صاحبه نیمه  ساتید با تجربه ومپزو و پرورو به  ای از متخصصاا تعلیمپذیر نبپد م و تربیژ و ا

ساختاریافته صاحبه نیمه  شد یه برای تحلیل دادهروو م سشای انجام  س  هر یک از پر ها در ینار هم هار پا

س  شدندو این پا شدهگردووری  سپس به  پرت باز ها چندین بار به  پرت فعال و تعاملی خپانده  اند و 

شدندو پس از یدگذا شتریی یه میاا ون ا بروز ری بازر دادهیدگذاری  ساس محپرهای م های حا ل از وا بر ا

شپدو سپس یدهای محپری بر اساس همانندی گیرند و فراوانی ون ا محاسبه مییافته اسژ در ینار هم قرار می

م هایی یه با یکدیگر داشییتند درتم هایی گنجانده شییدندو یدهای محپری تحژ پپشییش وا در نرو ناهمانندی

ستفاده از ومار تپ یفیر فراوانی و در د هر یک را در پژوهش  شدند تا بتپاا با ا اف ار اس پی اس اس وارد 

ها با استفاده از روو سنت  پژوهی و با ب ره گیری از شیپه وشکار یردو در ن ایژ با ینار هم قرار دادا این داده
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شده  ستنتا یر تج یه و تحلیل اطیعات  مع ووری  شد و الگپی مپرد ن،ر طراحی و تدوین تحلیلی ا انجام 

صپ یات عنا ر  سژر خ شن ادی مپرد تپ ه و تأیید بپده ا گردیدو از  مله نکاتی یه در طراحی الگپی پی

سژر به طپری یه بتپاند   ژ گیری سه  الم ا سی مدر سی به برنامه در های ا لی را برای تدوین برنامه در

زمن ونکه از مرحله قبل از خپد ابر میو پد ووردو به این معنا یه هر یک ا پذیرند بتپانند بر مرحله ز عنا ر 

ای را با نتیجه بعد ابر گذارند و به این  یییپرت در یک تعامل منطقی و ابرگذاری مدیییتقیم من،پمه ن،ام یافته

ی یادگیری به عر ه عمل در وورندو در ن ایژ برای تپ یف عنا ر الگپی مدرسه  الم از عنا ر دسته بند

شده تپسط واا ایر استفاده شدو این پژوهش طپری طراحی شده یه الگپی مناسو برای برنامه درسی مدرسه 

شته و الگپی مذیپر بتپاند در زماا ا رار   الم به نحپی انجام گیرد یه ا  ای وا با یکدیگر تعامل الزم را دا

سی نی  نکته م می در طراحی الگپ مینتایم یاربردی الزم را ارائه نمایدو ارتبا  منطقی عنا ر برنامه  شدو در با

به همین من،پر تیو شییده اسییژ این ارتبا  بین عنا ییر و برنامه درسییی مپرد ن،ر به و پد ویدو زیربنای 

سژ و نمپد هر یک از ایدئپلپژی سیر ایدئپلپژی ا سه ظ پر و بروز میطراحی برنامه در یندو طبق ها در مدر

باشدو گدتردگی ایدئپلپژی های اسیمی میها و ارزوبر مدرسه  المر ورمااالگپی طراحی شدهر منطق حایم 

سژ یه طعمی از ایدئپلپژی های با یاریرد مثبژ را در خپد دارد اما راه را برای حایم بر برنامه درسی طپری ا

سه  المر مانند ایدئپلپژی   میژ مذهبیر یه یک سژو برای مثال مدر شته ا ایدئپلپژی  نفپذ ون ا نی  باز نگذا

های اسیییمی گرفته اسییژو یا در بررسییی ارتبا  بین دینی اسییژر ایدئپلپژی حایم بر خپد را از مبنای ومپزه

سه  الم متپ ه می سژ با مدر ستپار ا داا گرایی خردگرا یه به بعد عقینی ا سه ایدئپلپژی ان شپیم یه مدر

س الم هدته ا لی اقدامات تربیتی ستپار ا دانی او بر بعد عقینی ا ژ و حتی مدرسه  الم از دیگر ابعاد ان

صیژ دانش ومپز و وزادی او ارزو قائلندر  شخ شرفژ گرایی یه به  سی ایدئپلپژی پی دژو در برر هم غافل نی

سازگار متپ ه می شرایط متنپع دانش ومپزاا  شده با  سه  الم نی  طپری طراحی  شپیم یه برنامه درسی مدر

ده بین مانفیدژ نپمف پم گرایی و برنامه درسی  شپد تا ون ا را به سطم مطلپبی از دتگی برساندو در مقای شای

ها فر ژ ای از مپقعیژشپیم یه مدرسه  الم در تیو اسژ از طریق تدارک زنجیرهمدرسه  الم متپ ه می

سازد و فرویند رشد ون ا را دائماً به روز نمای دو یا حریژ رشدیابنده و تعالی بخش را برای دانش ومپزاا فرهم 

شپیمر مدرسه  الم بر در مطالعه برنامه درسی یثرت گرایی شناختی با برنامه درسی مدرسه  الم متپ ه می

کار و ب ره گیری از ون ا برای  یژ و تکیه بر قپه ابت تدارک محیط غنیر پرورو حپاسر تخیلر پرورو خیق

های مدرسییه  ییالمر یم بر ورمااحل مدییائل واقعی و پیچیده داردو بر اسییاس الگپی طراحی شییدهر منطق حا

باشدو این الگپ به دنبال رشد تفکر و وگاهی فراگیراا و بر اساس فطرت بشری و هپیژ های اسیمی میارزو

باشید و با تپ ه به نیازها و اسیتعدادها و خیقیژ فراگیراا به فرهنگ و تمدا ناب اسییمی تایید اسییمی می

تقادات اسیییمیر رویکرد وینده نگر و   انی اندیشر فضییایل اخیق داردو اهداف حایم بر مدرسییه  ییالمر اع

اسیمیر عمل  الم و تعالی  پ بپده و بر و په مشترک اندانیر اسیمی و ایرانی تایید داردو مدرسه  الم از 

باشد های مج   میها و با ییسن،ر مکاا نی  یک محیط فعال و سازنده و شپق برانگی  برای یدو شایدتگی

محل تجربه حیات طیبه بپده و بدییتری اسییژ   انی اندیش تا مندییبات ابربخش برقرار گردد و ترییبی از  یه

فضار مکاار  پ و روابط اندانی و فرهنگی در محیط مدرسه اسژو محتپای برنامه درسی این الگپ نی  یاربردی 

ساس نیازهای دانش ومپزاا و با محپریژ شکپفایی فطرت  ستعداد فراگیراا هدژ و و تربیژ محپر و بر ا و ا

های به پرهی  از حاف،ه گرایی تایید داردر یاربردی بپده و   ژ عمق بخشیی به برنامه و هماهنگ با پیشیرفژ
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های فعالر پژوهش محپر و فعالیژ های یادگیری نی  با اسیییتفاده از رووشیییپدو فعالیژعلمی   اا تن،یم می

شاریتی و گفتمانیمحپر می شد و رویکرد م شش ایجاد  با سژ فکپر یه نق سژو معلمر یارگ اری ا حکمفرما

د یل یادگیری داردو مپاد و منابع  سعی در ت انگی ه در فراگیراا بپده و با برقراری ارتبا  م بر با دانش ومپزاار 

های نپین و استفاده م بر و مفید از های ومپزشی و علمیر استفاده از فناوریبرنامه درسی مدرسه  الم یتاب

نترنژ بعنپاا فضای مکمل و اب ار مناسو مبتنی بر ن،ام معیار اسیمی برای تحقق ب تر اهداف اسژو یادگیری ای

ها و دوری از فردگرایی در فراگیراا به  پرت گروهی و پروژه محپر بپده و به شکل بحث و گفتماا در گروه

سازنده و م بر با دیگراا بی نجامدو زماا یادگیریر انعطاف پذیری الزم  ریاا خپاهد بپد به نحپی یه به تعامل 

را خپاهد داشژ و بر مبنای یادگیری برای فردا و تبیین و ساختن وینده مطلپب شکل خپاهد گرفژو ارزشیابی 

شاریتی به همراه ا ی  مداوم برنامه دتمر و نی  تعاملی و م صپرت فعال و م ها انجام نی  مبتنی بر اهداف و ب

سییی مدرسییه  ییالم یه با رویکرد وینده نگر تن،یم شییده از نقش مدارس امروزی در خپاهد گرفژو برنامه در

دژ یه به  سیمی و ایرانی در تکاپپ ه دانیر ا شترک ان  ریاا تغییرات  امعه وگاه بپده و با تایید بر و په م

 بر با ای بخشییید تا عملکرد ب تر را در وینده یادگیرنده رقم ب ند و پیپندی میادگیری شیییکل اندیشیییمندانه

شدو در ن ایژ با ینار هم قرار دادا این داده شته با دائل  امعه دا زپعات و م سنت  مپ ستفاده از روو  ها با ا

پژوهی و با ب ره گیری از شیییپه تحلیلی اسییتنتا یر تج یه و تحلیل اطیعات  مع ووری شییده انجام شیید و 

 الگپی مپرد ن،ر طراحی و تدوین گردیدو
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 مطلپب محتپای مدرسه  الم در ومپزو و پرورو  م پری اسیمی ایراا : طراحی راهنمای1شکل 
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 بحث و بررسی و نتیجه گیری

سژ یه نیاز به تفکر دقیق داردو  دژو این یک فرویند پیچیده ا ساا نی سی و سند تحپلر طراحی یک برنامه در

سژ یه بگپیند ما هم از خپد هپیژ داریمر وا هم هپیژ  سند هپیژ اهالی فرهنگ و متپلیاا تعلیم و ترییژ ا

معنادار و مدییتقلو فرهنگی وارسییته و واالر نه برگرفته از غرب و دیگرااو سییند تحپل بنیادین و برنامه درسییی 

مدرسه  المر دفاع از ایدئپلپژی اسیمی بپده و هدژو به تعبیری این ایراد به ن،ام ومپزشی ایراا وارد بپد یه 

رد یه بر مبنای ایدئپلپژی اسیمی باشد؟ برای همین سند تحپل بنیادین متپلد چرا یک برنامه درسی مدتقل ندا

سیمی وامدار هیچ  ضر بیگانگااو چرا یه ن،ام ا سژ برای مقابله با فرهنگ م سندی ا سند تحپل بنیادینر  شدو 

ه درسییی فرهنگی نیدییژ و از خپد هپیژ دارد وا هم از نپع واالترو قرار اسییژ فرد تربیژ یافته زیرن،ر برنام

ساس  سژ بر ا سژ در وینده این ن،ام را اداره یندو پس الزم ا شدو بنا سیم و ن،ام با سه  المر تکیه گاه ا مدر

تفکرات این برنامه بار بیاید و به تعبیری سند تحپل یک ندخه تربیتی و درمانی اسژ یه این  مله تحقق یابد 

تپاند با وا برابری یندو با تپ ه به طراحی ای نمییه اسیییم شییأا و من لتش واال و باالتر اسییژ و هیچ برنامه

سه  الم می سی مدر سی و تپاا از ویژگیالگپی برنامه در شنا دفیر  امعه  های این الگپ تأیید بر مبانی فل

سه  الم فاقد تپ ه به این مبانی  سی فعلی ومپزو مدر زر برنامه در سی تایید یرد یه در حال حا شنا روان

برای دستیابی به اهداف و برنامه ری ی درسی مدرسه  الم تپ ه به این مبانی زروری باشدو در حالی یه می

باشییدو مبانی روانشییناختی در طراحی الگپی های یادگیری میاسییژ و راهنمای مطلپبی برای تأمین نیازمندی

با ن،ریات برنامه درسییی مدرسییه  ییالم مبتنی بر ن،ریه سییازنده گرایی و تعاملی بپده و برنامه ری ی متناسییو 

های ارزشیییابی متناسییو با باشییدو به نحپی یه هدف گذاریر تعین محتپار روو تدریس و شیییپهیادگیری می

شپدو مبانی فلدفی در طراحی الگپی برنامه درسی مدرسه  الم بخاطر سازگاری با ن،ریات یادگیری تن،یم می

ا در گدییتره ومپزو دارند و تقپیژ تپانایی یادگیری مبتنی بر پراگماتیدییمر تایید بر یادگیری مشییاریتی و پپی

دائل روزمره و  سی م شکیت یادگیری به هنگام برقراری ارتبا  و بحث و برر دانش ومپزاا با هدف غلبه بر م

ها و ای از راه ارتبا  زبانی دارند و مدیییر رسیییدا به ب ترین برنامه درسییی و پی بردا به چالشمدییائل حرفه

سازندو مبانی  امعه شناسی در طراحی الگپی برنامه درسی مدرسه را وساا میهای مپ پد مشکیت و شکاف

 الم مبتنی بر ومپزو در بافژ ا تماعیر در ن،ر گرفتن  ندیژر سنر سطم سپادر منطقه  غرافیاییر  امعه 

 باشییدو مطالو درسییی مدرسییه  ییالم در قالو بافژ ا تماعی و در ارتبا  با نیازهای دانش ومپزااگفتاری می

های محدییپس و مرتبط با نیازها و مپقعیژ ا تماعیر فرهنگیر سیینی و روانی زباا بپده و مثال ای وا از نمپنه

های گردد و مپزپعات مطر  شده مپردتپ ه دانش ومپزاا قرار گرفته باعث تقپیژ فعالیژومپزاا انتخاب می

بیر مطالو درسییییر درک متقابل و گردد یه از لحاظ تأگروهی )ا یییل تعاوا( بین معلم و دانش ومپزاا می

شا می سطم وا ومپزو مطالو بعدی یارگ سی یه تعیین یننده روو و نپع و  شنا شد و عپامل م بر  امعه  با

شر  ذیل می دتندر به  شینه فرهنگی و برای تدریس ه سته  معیر پی سنر ومپزو فردی یا د دیژر  شند:  ن با

ساس الگپی  شدهر منطق حایم بر ورمااعلمی و محیط ا تماعی دانش ومپزو بر ا سه  المر طراحی  های مدر

باشدو این الگپ به دنبال رشد تفکر و وگاهی فراگیراا و بر اساس فطرت بشری و هپیژ های اسیمی میارزو

باشید و با تپ ه به نیازها و اسیتعدادها و خیقیژ فراگیراا به فرهنگ و تمدا ناب اسییمی تایید اسییمی می

سیمیر عمل  الم و  داردو اهداف حایم ضایل اخیق ا سیمیر انتقال عقایدر ف سه  المر اعتقادات ا بر مدر

تعالی  پ بپده و بر و په مشییترک اندییانیر اسیییمی و ایرانی تایید داردو مدرسییه  ییالم از ن،ر مکاا نی  یک 
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دتگی شای دو  شپق برانگی  برای ی سازنده و  شد یههای مج   میها و با ییسمحیط فعال و  محل تجربه  با

حیات طیبه بپده و بدییتری اسییژ   انی اندیش و ترییبی از فضییار مکاار  پ و روابط اندییانی و فرهنگی در 

محیط مدرسییه حایم اسییژو محتپای برنامه درسییی این الگپ نی  یاربردی و تربیژ محپر و بر اسییاس نیازهای 

به پرهی  از حاف،ه گرایی تایید داردو  دانش ومپزاا و با محپریژ شکپفایی فطرت و استعداد فراگیراا هدژ و

باشییید و رویکرد های فعالر پژوهش محپر و فعالیژ محپر میهای یادگیری نی  با اسیییتفاده از رووفعالیژ

سژ فکپر یه نقشش ایجاد انگی ه در فراگیراا بپده و با  سژو معلمر یارگ اری ا شاریتی و گفتمانی حکمفرما م

سه  الم برقراری ارتبا  م بر با دانش وم سی مدر د یل یادگیری داردو مپاد و منابع برنامه در سعی در ت پزاار 

های نپین و استفاده م بر و مفید از اینترنژ بعنپاا فضای مکمل های ومپزشی و علمیر استفاده از فناورییتاب

 پرت گروهی  و اب ار مناسو مبتنی بر ن،ام معیار اسیمی برای تحقق ب تر اهداف اسژو یادگیری فراگیراا به

ها و دوری از فردگرایی در  ریاا خپاهد بپد به نحپی و پروژه محپر بپده و به شکل بحث و گفتماا در گروه

یه به تعامل سازنده و م بر با دیگراا بینجامدو زماا یادگیریر انعطاف پذیری الزم را خپاهد داشژ و بر مبنای 

شیییکل خپاهد گرفژو ارزشییییابی مبتنی بر اهداف و نی   یادگیری برای فردا و تبیین و سیییاختن وینده مطلپب

ها انجام خپاهد گرفژو در واقع بصپرت فعال و مدتمر و نی  تعاملی و مشاریتی به همراه ا ی  مداوم برنامه

های ومپزو و پرورو برای ومپزو در مدارس طراحی و پیشن اد الگپی پیشن ادی در راستای تأمین نیازمندی

ساس فطرت بشری انگی ه الزم و یافی برای یادگیری را شده اسژ تا با رش د تفکر و وگاهی دانش ومپزاا بر ا

ها داشته باشند و وا را به عنپاا اب اری برای تعامل با دنیای اطرافر سازگاری و وفق دادا خپدشاا با پیشرفژ

اس شپندر ننگرند و عمیقاً و تپسعه  دید در علپم در ن،ر داشته و به مطالو درسی به عنپاا واحدی یه باید پ

یازمندی عاد مبه ون ا پرداخته و مپرد تپ ه قرار دهندو برای این امر ن ید مپرد های دانش ومپز در اب با ختلف 

سیر  ّدر گرددو زیربنای طراحی برنامه در شاریژ و تپانمندی الزم برای امر یادگیری می شد تا انگی هر م تپ ه با

یندو طبق الگپی طراحی شییدهر ها در مدرسییه ظ پر و بروز مییدئپلپژیایدئپلپژی اسییژ و نمپد هر یک از ا

باشییدو گدییتردگی ایدئپلپژی حایم بر برنامه های اسیییمی میها و ارزومنطق حایم بر مدرسییه  ییالمر ورماا

سژ یه طعمی از تمام ایدئپلپژی سی طپری ا های با یاریرد مثبژ را در خپد دارد اما راه را برای نفپذ ون ا در

نی  باز نگذاشته اسژو رو  حایم بر برنامه درسی مدرسه  الم هم ارزو مدار اسژ و این مدهله یامیً منطقی 

اسژ چرا یه عنپاا ن،ام مار  م پری اسیمی اسژو در واقع الگپی پیشن ادی طپری طراحی شده اسژ تا با 

شد تفکر و وگاهتپ ه به نیازمندی شریر انگی ه های دانش ومپز در ابعاد مختلفر با ر ساس فطرت ب ی ون ا بر ا

سیله شته و وا را به عنپاا و سازگاری و وفق الزم و یافی برای یادگیری را دا ای برای تعامل با دنیای اطرافر 

شرفژ شاا با پی سعهدادا خپد سی یه باید ها و تپ شته و به دروس به عنپاا در های  دید در علپم در ن،ر دا

ای طراحی شده اسژ یه پرد تپ ه قرار دهندو برنامه درسی مدرسه  الم به گپنهپاس شپندر ننگرند و عمیقاً م

دانی در  در  ایگاه مقایده با برنامه درسی یشپرهای پیشرو در عر ه ومپزور به دلیل سازگاری با فطرت ان

 شیپد و در بحث اهداف نی  مدرسیه  یالم به دلیل ا یالژ برنامهر هدف وحد مطلپب و سیازنده ارزیابی می

های یشیییپرهای دیگر نی  دوام بیاورد و یارایی الزم را داشیییته و تپاند در ورطه رقابژ با برنامهایدئپلپژی می

سابقه بپده  سطمر بی  سند تحپل در این  سژ یه  تربیژ مطلپب را رقم ب ندو یک حقیقژ انکارناپذیر نی  این ا

ل شپد و انت،ار اسژ سند تحپل بنیادین برای اسژ یه البته الزم اسژ با همدلی بیشتر به یک گفتماا ملی تبدی

شترک و یک ظرفیژ ع،یم فراگیر با بازبینی شدا به یک زباا م شدا و تبدیل  های متعددر عامه ف م همه گیر 



 

2842 


ان

ایر
ی 

الم
 اس

ی
ور

مه
 ج

ش
ور

 پر
ش و

وز
آم

در 
ح 

صال
سه 

در
ی م

رس
ه د

نام
 بر

ی
ما

اهن
ی ر

اح
طر

 

 
سازی مدارس بر تحقق  دژ ولی تج ی  و نپ سه  المر بخش نرم اف اری یار ه سی مدر شپدو برنامه در تر 

ساختماا  سخژ اف اری و فی یک  دمژ  سه  المر ارادهق صر اطیعاتر ال امات و ای ملی را میمدر طلبدو ع

طلبدو عصییر اطیعاتر ماهیژ خاص خپد را داردر از طرفی تعلیم و تربیژ در این عصییر مطالبات خپد را می

تغییرات سییریع و گدییترده را رقم زده و لذا روشیی ای قدیمی ومپزو و پرورو را زیر سیی ال بردهر چرا یه 

سنتنگاه دژو های  سخگپی نیازهای  دید  امعه نی سه  الم به دنبال خلق و  راهنمایی پا سی مدر برنامه در

شناختیر  ساس مبانی  امعه  سژ یه بر ا سازی هنجارهایی ا شکار سیو دانیر ا دفی ان شناختی و فل می و روان

ا اسژ یه ساختارهای ی نه و وارداتی را ینار گذاشته و با خلق تازگی با دنیای واقعی ایرانی تن،یم شده و بر و

شته و  سژر تعامل ابرگذار دا سعه  ومپزاا را غنی یرده برنامه دانش وو دنیایی یه نیازمند یشف و بازیافتن ا تپ

سه  المر چراغ راه بروا رفژ از الگپهای وارداتی و تقلدهدو فلذا  سی مدر سژ یه با رویکرد برنامه در یدی ا

نده نگر تن،یم شیییده  ید بر و په و وی تای با  عه وگاه بپده و  مدارس امروزی در  ریاا تغییرات  ام از نقش 

ای بخشد تا عملکرد ب تر را مشترک اندانیر اسیمی و ایرانی در تکاپپ هدژ یه به یادگیری شکل اندیشمندانه

شته در وینده یادگیرنده رقم ب ند و پیپندی م بر  دائل  امعه دا سیمی با مپزپعات و م ساس ن،ام معیار ا بر ا

 باشدو
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