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1عضو هيئ

علمي پژوهوگاه مطالعات آموزش و پرورش

Abstract:
The
conceptions,
practices and efforts of some education
systems in ten countries and four
continents of the world, in area of
national curriculum, have been
reviewed and analyzed in this inquiry
to represent a brief look of their
experiences and obtain some guidelines
for delineating and developing national
curriculum. The methodology in this
inquiry has been descriptive and
analytical research with emphasis on
the qualitative dimension of inquiry.
The selection of educational systems as
inquiry sample has been purposeful.
Data gathering from the countries has
been done through the six components
of the inquiry which are the main
criteria in reviewing, assessing and
delineating
national
curriculum
practices and conceptions in these
education systems. They are as below:
1- goals and other curriculum main
;elements
2conceptions
and
;theorization
3necessities,
preconditions and foregrounds; 4structural
and
implementation
characteristics; 5- attention to school
based curriculum development; and 6interest to the field of curriculum
orientations.
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چكیده :مجموعۀ تجارب و برداشتها ،روند ها وجوانب
كوشش هاي صورت گرفته در حوزه برنامه درسي ملي
در نظامهاي آموزشي مورد هدف ،شاام ده كواور در
چهار قاره جهان در قالب شش مؤلّفه زير كاه در واقا
مالك ارزيابي و ترسيم تصويري از تجارب و برداشا
هاي اين نظامها از برنامه درسي ملي بوده اس  ،ماورد
تحلي و ارزيابي و جم بندي قرار گرفتاه انادم مولفاه
هاي شش گانه ارزيابي شام  -1:هدفها و ديگر عناصر
اصلي برنامه درسي -2 ،برداشتها و مفهوم سازي هاا از
برنامه درسي ملي -3 ،الزاماتِ قبلي ،زمينه ساازي هاا،
شرايط پذيرش -4 ،ويژگي هاي سااتتاري و اجراياي،
 -5توجه به برنامه ريزي درساي مبتناي بار مدرساه و
روند هاي نوآورانه -6 ،توجه باه حاوزه ديادگاه هااي
برنامه درسي ،بوده اس م مطالعاه انجاام شاده ،از ناو
توصيفي و تحليلي در حوزه برنامه درسي ملي اسا و
از طريق بررسي نظري (تحلي اسنادي كيفي) به قصاد
تحلي و بازنمايي ويژگاي هااي نظاام هااي آموزشاي
جهانيِ مورد هدف باتوجه به مالك هااي شاش گاناه،
انجام شده اس م با بررسي و تامّا مجاددِ يافتاه هااي
بدس آمده از جساتجوگري در حاوزه برناماه درساي
ملي در نظامهاي اموزشي مورد هدف ،مقالاه باه جما
بندي و نتيجه گيري با توجه به مولفه هاي شاش گاناه
پرداتته و توصيه هايي براي توجه باه موواو برناماه
درسي ملي ،ويژگي هدفها و عناصر آن ،زمينه سازيها و
الزامات و ويژگيهاي ساتتاري و روناد هااي نوآوراناه
در تدوين آن ،عروه كرده اس .
واژگان كليدي:برنامه درسي ملي ،تجارب نظامهاي
آموزشي جهاني ،برداش و مفهوم سازي برنامه درسي
ملي ،ارزيابي ويژگي هاي اساسي ،برنامه ريزي درساي
مبتني بر مدرسه ،ديدگاههاي برنامه درسي،

)N. Salsabili (Ph. D

دو فصلنامۀ نظريه و عم در برنامۀ درسي ،شماره  ،8سال چهارم ،پاييز و زمستان 1395

مقدمه
مفهومي به نام برنامۀ درسي ملي كه باهدف و جايگاه و ويژگيهايي تاص توليد
ميشود و عمدتاً شاتص هاي راهنمايي براي تنظيم و تدوين برنامۀ درسي و اجراي
آموزشها در سطوح پائين تر در يک كوور فراهم ميكند ،در دهههاي اتير مطرح
گرديده اس م مطرحشدن برنامۀ درسي ملي در حوزۀ نظري و كالسيک برنامۀ درسي را تا
حدود زيادي در حرك هاي استاندارد كردن و استانداردسازي برنامۀ درسي و آموزشها
ميشودم در بعضي نظامهايي كه تنو آموزشي قاب توجهي دارند و تفاوتي ميان سطح
كيفي آموزش در مناطق مختلف شهري و روستايي و استانهاي مختلفش وجود دارد،
برنامۀ درسي ملي به معناي ايجاد يکنواتتي استانداردها در سرتاسر كوور و ايجاد حداق
معيارهايي براي اجراي آموزشها و برنامههاي درسي اس
ايجاد هماهنگي و عدال

و برنامۀ درسي ملي ،براي

آموزشي در كوور مطرح ميشودم در بعضي نظامهاي آموزشي

غيرمتمركز يا نيمهمتمركز با جغرافياي گسترده كووري و عمدتاً نظام فدرالي و همچنين
كوورهاي متأثر از تحوالت سياسي -اجتماعي عميق و دموكراتيک ،معموالً تدوين برنامۀ
درسي ملي به قصد تقوي

هوي

ملي مردمساالر و عملکرد ملي آگاهانهتر ،ايجاد

مجموعهاي از تواناييهاي اساسي براي فراگيران در سطح ملي براي مواجهه با
پيچيدگيهاي جهانيشدن و اعتالي فرهنگ عمومي و ايجاد هماهنگي بيوتر از جه
كيفي
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ميتوان ديدم تدوين برنامۀ درسي ملي در نظامهاي آموزشي با هدفهاي گوناگوني دنبال

آموزشها بين مناطق مختلف كوور اس م در بعضي نظامهاي آموزشي

محافظهكار ،تدوين برنامۀ درسي ملي به عنوان سازوكار نظمدهنده و انضباطي اس م
بيوتر از مقررات وو شده از طريق منظم كردن فعالي هاي آموزشي مدارس و نظارت
بر كار آنهاس م در مواردي نيز ،در نظامهاي آموزشي مبتني بر فرويات فلسفي
ايدئولوژيک ،برنامۀ درسي ملي در جه

تقوي

گفتمان اجتماعي تسلّط -تبعي ،

تطموي «دانش رسمي» را تعيين ميكندم به هر حال ،به نظر ميرسد در حوزۀ برنامۀ
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برنامۀ درسي ملي ابزار نيرومندي براي محدود كردن انحراف از تط تعيينشده و اطاع

برنامه درسي ملي :تجربه هاي جهاني چه مي گويند؟

درسي ملي با طيفي از برداش ها و جه گيريها در نظامهاي آموزشي مختلف
مواجهيمم
در اين مطالعه نيز هدف جستجوگري و كندوكاو در برداش ها ،جوانب مختلف
كوششها و تجارب نظامهاي آموزشي مورد هدف در پرداتتن به پديدهاي به نام برنامۀ
درسي ملي بوده اس

تا در پرتو آن به تطوط راهنما و توصيههايي براي توجه به

مووو برنامۀ درسي ملي ،هدف و جايگاه ،زمينهسازيهاي مورد نياز ،ويژگيهاي اساسي

روش
مطالعۀ انجام شده مطالعهاي توصيفي و از طريق بررسي نظري و استنتاج قياسي (تحلي
اسنادي كيفي) به قصد ارزيابي ويژگيهاي نظامهاي آموزشي جهاني مورد هدف در
ارتباط با برنامۀ درسي ملي و با توجه به مالكهاي ششگانۀ ارزيابي بوده اس م
مالكهاي ارزيابي ويژگيهايي هستند كه در ارتباط با اجزا و عناصر اصلي توکي دهنده
برنامۀ درسي ملي در شک ِ مقوالت مفهومي قاب تطبيق و ارزيابي در نظر گرفته شدهاندم
شام 1 :م هدفها و ديگر عناصر اصلي برنامۀ درسي2 ،م برداش ها و مفهومسازيها از
برنامۀ درسي ملي3 ،م الزاماتِ قبلي ،زمينهسازيها ،شرايط پذيرش4 ،م ويژگيهاي
ساتتاري و اجرايي5 ،م توجه به برنامهريزي درسي مبتني بر مدرسه و روندهاي نوآورانه،
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و ساتتارهاي تدوين و اجراي آن دس يافته شودم

6م توجه به حوزۀ ديدگاههاي برنامۀ درسيم اين مالك هاي شش گانه با توجه به بررسي
چارچوب نظري و تجربي حوزۀ مطالعات برنامۀ درسي با تأكيد بر بحث برنامۀ درسي
ملي تدوين شده اين كوورها و كندوكاو در ويژگيهاي و شرايط آنها قرار گرفته اندم

1م مناب و آثار مرتبطي چون :اليوا ( ،)2005برادي( ،)1995مطالعات دانوگاه آلبرتا( )2012در
شک دهي آيندۀ برنامهريزي درسي در آلبرتا ،مارش( ،)1990اَپ ( ،)1996،2003فوالن(،)1991
و رادو( )2010در ارتباط با برنامۀ درسي مليم
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ملي 1و ديدگاههاي برنامۀ درسي 1بهدس آمدهاند و مبناي تحلي و مقايسه برنامۀ درسي
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نمونه انتخابشده از كوورهاي مورد هدف با توجه به نمونهگيري زنجيرهاي يا گلولۀ
برفي در پژوهش كيفي (ابوالمعالي )122 :1391 ،بوده اس

كه انتخاب اين كوورها در

روش نمونهگيري مذكور با توجه به سوابق كوششهاي آنها در زمينۀ برنامۀ درسي ملي
يا استانداردسازي پيامدهاي برنامههاي درسي در سطح ملي ،بررسي پژوهوهاي انجام
شده و پيوينۀ تجربيات اساسي نظامهاي آموزشي و شناتتي كه از مناب مختلف
وگزارشهاي تجربيات انجام شدۀ آنها در چهار قارۀ جهان در مراح مختلف و به مرور
برنامۀ درسي ملي در منطقه مربوط مث چين ،ژاپن ،استراليا در آسيا ،يا انگلستان و
فنالند در اروپا و يا قاب مقايسه بودن با ايران از جمله در مورد كوورهايي چون تركيه
و مالزي ،انجام شده اس م ده كوور در چهار قارۀ جهان براي بررسي و مقايسه
انتخابشدهاندم الف -از آسيا و اقيانوسيه :كوورهاي استراليا ،چين ،ژاپن ،هند و ب-
كوورهاي مسلمان تركيه و مالزي؛ پ -از اروپا :انگلستان ،فنالند؛ ت -از افريقا ،كوور
افريقاي جنوبي؛ و ج -از امريکا كوور اياالتمتحده امريکا؛ مجموعه نظامهاي آموزشي
مورد هدف بودهاندم
دادههاي كمّي و اطالعات كيفي از بررسي و تحلي اسناد و مناب مختلف نوشتاري
(كتابها ،گزارشها ،مقاالت ،نمونه برنامههاي درسي ملي و راهنماهاي تدوين شده) و
نوريات برتط (از طريق ساي ها و بانکهاي اطالعاتي) در نگاهي جهاني پيرامون
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بدس

ميآمد ،با تأكيد بر گسترده و تاثيرگذار بودن كوششهاي آن كوور در حوزۀ

برنامۀ درسي ملي تدوين شده در نظامهاي آموزشي موردِ هدف كه در فوق معرفي
شدند جم آوريشده اس م
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1م مناب و آثار مرتبطي چون :آيزنر(1994و  ،)1974مک ني ( ،)2006شوبرت(،)1986
شورت( ،)1986ميلر( ،)1986پاينار( ،)1991سيلر و الکساندر( ،)1981ارنوتاين و
هانکينز( ،)2004وايلز و باندي( ،)1994اوني ( ،)1983بولوتين ژوزف و ديگران (ترجمه
مهرمحمدي و ديگران )1389 ،در حوزۀ ديدگاههاي برنامۀ درسيم
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یافتهها
نتايج حاص از تجزيهوتحلي دادههاي گردآوريشده از نظامهاي آموزشيِمورد هدف در
قالبِ شش مؤلفۀ اصلي توکي دهنده كه ذكرِآن رف  ،به تفکيک به شرح زيراس :
الف -بررسی برداشتها و تجارب نظامهای آموزشی جهان در حوزۀ برنامۀ درسی
ملی در قارۀ آسیا و اقیانوسیه:
 -1استرالیا :مجموعه بررسيهاي انجام شده روي منابعي چون :وات ( )2006در
درسي» ،آلن رِيد )2005( 1كه مطالعۀ مهمي با عنوان تفکري دوباره در موارك

برنامۀ

درسي ملي انجام داده اس  ،مجموعۀ تدوين شده با عنوانِ »بررسي و بازبيني نظامهاي
آموزشي» انجام شده توسط وزارت آموزشوپرورش استراليا ( ،)2010گزارش پژوهوي
مقايسهاي تدوين شده توسط دپارتمان آموزشوپرورش انگليس ( )2011كه تصويري از
نظام برنامۀ درسي استراليا نيز مطرح ميكند و باالتره بررسي بيانيۀ ملبورن (،)2008
موارد زير را با توجه به شش مؤلفه اصلي مورد نظر پژوهش نوان ميدهد:
 -1-1هدفها و عناصر اصلی برنامۀ درسی
 تا قب از بيانيه ملبورن ( )2008چيزي به نام برنامۀ درسي ملي (همگاني در ك اياالتو قلمروهاي كوور استراليا) وجود نداش  ،به بياني ديگر ،قب از آنيک برنامۀ درسي
ملي به مفهوم واق در استراليا نبوده اس م
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مطالعهاي با عنوان «از موارك

برنامۀ درسي ملي تا سازگاري ملي در پيامدهاي برنامۀ

 برنامۀ درسي استراليايي ،دانش پايۀ موترك ،فهم و درياف  ،مهارتها و توانائيهايعمومي مهم براي تمام دانشآموزان استراليايي را تنظيم ميكندم آن حقِ يادگيري
جامعه محلي استراليايي را توصيف ميكندم

1. Reid, Alan

123
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دانشآموزان را به عنوان بنيادي براي يادگيري آيندۀ آنها ،رشد و موارك

فعال آنها در
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 -2-1برداشتها و مفهومسازیها از برنامۀ درسی ملی
 -برنامۀ درسي ملي مبتني بر توانائيها به عنوان برداش

اصلي مورد تأكيد اس م

تواناييهاي اساسي نمايانگر تواناييهاي شخصي مورد نياز براي زندگي كردن ،حفظ و
نگهداري ارتباطات و شهروند بودن در قالب مل  -دول

در دنيايي اس

كه به سم

جهانيشدن ميرودم توانايي كاردانوي ،چون دسترسي به اطالعات ،تحلي كردن ،مفهوم
ساتتن ،تصميمگيري ،پاسخ دادن ،فهم چوماندازهاي متفاوت ،استدالل اتالقي ،طرح
اتالقي؛ و صالحي

اجتماعي مورد تأكيدندم

 -3-1الزاماتِ قبلی ،زمینهسازیها ،شرایط پذیرش
 -توليد تواناييها ميبايد از طريق موارك

و گفتمانِ مليِ حرفهاي به دس

آيند؛ برنامۀ

درسي ميبايد امکانپذير و شُدني باشد ،زمان و منب در دسترس معلمان و دانشآموزان
را در نظر بگيرد و همينطور ،زماني كه نوعاً يادگيري مفاهيم و انديوههاي پيچيده به
درازا ميكودم برنامۀ درسي ميبايد روي يکپايهاي از شواهد قوي مرتبط با يادگيري،
دانش و روش تربيتي و آنچه در ممارس

حرفهاي كار ميكند بنا شود و آن ميبايد

معلمان را توويق كند تا تجربيات و برزيدن هايوان را به صورت نظامدار تحلي و
ارزشيابي كنندم
 -4-1ویژگیهای ساختاری و اجرایی
 -در ساتتار آموزشي و برنامۀ درسي غيرمتمركز و گستردهاي چون استراليا ،موارك
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مسئله و كاوشگري؛ تود اداره كردن؛ كار دسته جمعي؛ فهمِ درون فرهنگي؛ رفتار

با

تمام بخشها و حکوم ها [ايال ها و سرزمينها] يک تطموي ملي را چارچوب
ملي بزرگتري را برپا كنندم
 -با آغازِ فرمان ياريكردن مدارس (يادگيري باهم -پيورف

از طريق انتخاب و فرص )

در ژانويه  2005يک مجموعهاي از  11تواسته مرتبط با اولوي هاي ملي حکوم
استراليايي براي آموزشوپرورش ،كه نهادهاي آموزشي ميبايد متحقق سازند تا مناب مالي
براي مدارس را كسب كنند ،مطرح گرديدم
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ميدهد و از حکوم هاي اياالت و سرزمينها تواسته ميشود تا سازگاري و همساني
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 -5-1توجه به برنامهریزی درسی مبتنی بر مدرسه و روندهای نوآورانه
 در نظام غيرمتمركزي چون استراليا ومن توجه به عناصر ملي همگاني و رويکردي كهيکپارچگي برنامۀ درسي ملي را بازنمايي ميكند ،در عين حال اجازه ميدهد تا فضاي
مهم و معناداري هم براي تفسير كردن محلي و بومي وجود داشته باشدم
 برنامۀ درسي ميبايد به قلمروهاي حقوقي[اياالت] ،نظامها و مدارس اجازه دهد تا آنرا به راهي به اجرا درآورند كه دانش تخصصي معلمان را بها دهد و ديگر آنکه نيازها و
 -6-1توجه به حوزۀ دیدگاههای برنامۀ درسی
 در استراليا ،الگوي پيونهادي مواركتي براي برنامۀ درسي ملي از تحلي بستر و بافاقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي معاصر ،جامعۀ شهري و ايالتي ،تحوالت اقتصادي
جهاني ،هوي هاي فردي و اجتماعي استراليا نوأت گرفته اس م
 -2چین :مجموعۀ بررسيهاي انجام شده روي منابعي چون ژونگ( )2006كه در مورد
زمينۀ بحران آموزشي ،نياز تحول و روند اصالح برنامۀ درسي در چين نکات مهمي مطرح
ميكند ،گو )2012(1كه معتقد اس

چين در حال دگرگون كردن نظام آموزشوپرورش از

طريق يک اصالح برنامۀ درسي گسترده ملي اس  ،گزارش رئوس اصالح برنامۀ درسي
آموزشوپرورش پايه در سال  ،2001رسالۀ پژوهوي كيواي )2011( 2در دانوگاه تنسي
كه حاوي بررسي عميق و نقادانهاي در مورد نظام آموزشي چين و حرك
تمركزگرايي و تمركززدايي اس

و تغييرات در هداي

آن بين
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عالئق آشکار در باف هاي محلي را منعکس كندم

برنامۀ درسي پس از سال  1986را

دنبال ميكند و همچنين منابعي چون لي ( )2005و فوالن ( )2006/2005كه از
توجه به شش مؤلفۀ اصلي مورد نظر نوان ميدهد:

1. Guo, Linyuan
2. Qi, Tingting
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صاحبنظران برجسته حوزۀ برنامۀ درسي و نظامهاي آموزشي هستند ،موارد زير را با
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 -1-2هدفها و عناصر اصلی برنامۀ درسی
-

در نظام آموزشي متمركزي چون چين هدف از برنامۀ درسي ملي برابر كردن
كيفي

آموزش فراهمشده در مدارس از طريق استاندارد كردن محتواي آموزش

و ايجاد انضباط و عدال

آموزشي در تمام مدارس و سرتاسر كوور اس م

درعينحال ،در دهۀ اتير توسعۀ يک نظام آموزشوپرورش پايۀ جام و
هماهنگ؛ بناكردن ساتتارِ جديدِ برنامۀ درسي؛ بازتاب دادنِ محتواي برنامۀ
برنامۀ درسي و شک دادنِ ارزيابي مناسب از ديگر اهداف اساسي بوده اس م
 -2-2برداشتها و مفهومسازیها از برنامۀ درسی ملی
-

در نظام آموزشي متمركزي چون چين برداشتي تجويزي مبتني بر رابطۀ تسلطي
و نظمي سلسله مراتبي از باال به پايين و در سه سطح شام  :سطح  :1برنامۀ
درسي ملي ،سطح  :2برنامۀ درسي استاني (ايالتي) ،سطح  :3برنامۀ درسي سطح
مدرسه وجود داردم

 -3-2الزاماتِ قبلی ،زمینهسازیها ،شرایط پذیرش
-

پاسخگويي به چالشها و فرص ها در عصر جهانيشدن ،از مهمترين الزامات
و زمينهسازيها در اصالح برنامههاي درسي و تدوين برنامۀ درسي ملي بوده
اس م اين تغيير برنامۀ درسي مقياس بزرگ ،از فرايندها و كوششهاي پيچيده و
چندبعدي چين در به قدرت رساندن نظام آموزشياش دالل
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درسي مدرن؛ پيوبرد يادگيري سازنده؛ پيوبرد مردمساالري و سازگار سازي

ميكندم اصالح

اساسي در حوزۀ برنامۀ درسي چين و استانداردهاي برنامۀ درسي ملي نتيجۀ
حوزۀ برنامۀ درسي اس

كه به دول

فوار آورد تا اين اصالح را شرو كند و

نظام آموزشي امتحان مدار كه كهنه شده منسوخ گرددم
 -4-2ویژگیهای ساختاری و اجرایی
-

در ساتتار برنامۀ درسي چين ،برنامۀ درسي ملي در واق مركز نظمدهنده و
انضباطي نظام برنامۀ درسي اس

و در راستاي سياس

ترجيحي دول

مركزي،
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تواستهها و تمايالت معدودي از مردم نيس  ،بلکه ناشي از وجود بحران در
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به آموزشوپرورش چين جه
سم

ميدهدم درعينحال ،مديري

يک كوشش متص با حکوم

برنامۀ درسي به

مركزي ،حکوم هاي محلي و مدارس،

تمركززدايي ميشود تا تناسب و ارتباط برنامۀ درسي با موقعي هاي محلي
قدرتمندترگرددم استانداردهاي برنامۀ درسي ملي نيز يک چارچوب راهنماي
عمومي و معيارهايي براي آموزش ،ارزشيابي عملکرد مدارس و تدوين كتاب
درسي فراهم ميكندم
-

بهطور تالصه ،برحسب رئوس برنامۀ اصالحي( ،)2001برنامۀ درسي كوشش
ميكند تا سه تغيير شک و دگرگوني را به اجرا درآورد :تغيير شک و دگرگوني
از «تمركزگرايي» به سم

«تمركززدايي» در تطموي و سياس

برنامۀ درسي،

تغيير شک از«برنامۀ درسي علمي ديسيپلين محور» به «برنامۀ درسي سازندگي
جامعهمحور» در پارادايم برنامۀ درسي و تغيير شک و دگرگوني از «ياددهي
مأموري

محور» بهسوي «ياددهي بر مدارِ كاوشگري» در پارادايم ياددهيم

 -6-2توجه به حوزۀ دیدگاههای برنامۀ درسی
-

در چين ،براي بهبود نظام آموزشي و كيفي

آن و همينطور آماده كردنِ

شهرونداني بادانش و مهارتهاي الزم براي دنيايي كه به صورت فزايندهاي به
سم

جهانيشدن ميرود ،وزارت آموزشوپرورش رئوسِ اصالح برنامۀ درسي

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29

 -5-2توجه به برنامهریزی درسی مبتنی بر مدرسه و روندهای نوآورانه

آموزشوپرورش پايه را با تأكيد بر توجه به تحول فردي هر دانشآموز عروه
كردمم
الينگتون ( ،)2005كوماتسو ( ،)2002گزارش پژوهوي مقايسهاي تدوين شده توسط
دپارتمان آموزشوپرورش انگليس( )2011كه تصويري از نظامهاي برنامۀ درسي از جمله
ژاپن را عروه ميكند ،كتاب سال آماري يونسکو در مورد كوور ژاپن (UNESCO,

) 1999:2و منابعي چون ويکزورِك )2008( 1كه نظامهاي آموزشوپرورش امريکا و ژاپن
1. Craig C. Wieczorek
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 -3ژاپن :مجموعه بررسيهاي انجام شده روي منابعي چون سركار آراني(،)2008
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را مورد وارسي قرار داده اس  ،موارد زير را با توجه به شش مؤلفه اصلي مورد نظر
پژوهش نوان ميدهد:
 -1-3هدفها و عناصر اصلی برنامۀ درسی
-

در نظامهاي آموزشي تاحدودي متمركز چون ژاپن برنامۀ درسي مقرّر عالوه بر
موووعات اجباري ،شام آموزشهاي اتالقي و فعالي هاي ويژه اس

كه از

طريق دروس تلفيقي عروه ميشودم هدف دروس تلفيقي ياريرساندن به
فهم و درياف

بينالمللي و موووعات مورد توجه تاصِ فرد فردِ كودكان

اس م يادگيري تجربي از قبي تجربياتي در طبيع  ،تجربياتِ زندگي اجتماعي،
مواهده ،آزمايش كردن ،مطالعۀ ميداني و تحقيق و وارسي و كار روي پروژه،
همينطور يادگيري از طريق ح مسئله را وارد برنامه ميكندم بر تجربيات
سازندۀ يادگيري در برنامۀ درسي تأكيد ميشودم
 -2-3برداشتها و مفهومسازیها از برنامۀ درسی ملی
-

فلسفۀ مبنايي استانداردهاي موجود ملي و برداش

از برنامۀ درسي ملي ،تقوي

توانائيهاي اساسي يادگيري در دانشآموزان اس م توانا ساتتن كودكان براي
كسب يک رشد و تحول متوازن و مجهز كردن آنها براي سركردن با تغييرات
اجتماعيم روي توسعۀ كيفي ها و مهارتهايي متمركز شود كه دانشآموزان را
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كودكان در يادگيري موووعات ميان برنامۀ درسي از قبي مطالعه محيطزيس ،

قادر سازد تا مسائ را براي تودشان شناسايي كنند ،به صورت مستق فکر
كنند ،به صورت مستق

قضاوت كنند و مسائ را به صورت اثربخشتري

 -3-3الزاماتِ قبلی ،زمینهسازیها ،شرایط پذیرش
 يکي از مهمترين الزامات و زمينهسازيهاي استانداردهاي برنامۀ درسي ملي در ژاپنآنس

كه معلمان مدرسه ميبايد فلسفههاي پايهاي استانداردهاي جديد را بفهمندم آنها

بايد قادر باشند تا برنامۀ درسي مناسب و درتور را در مدرسههايوان طراحي كنند،
شرايط واقعي مدرسه و جامعه محلي را در نظرگيرندم
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چارچوب دهند و ح كنندم
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 از مهمترين دالي بازنگري و ايجاد تغييرات برنامههاي درسي در ژاپن ،مواردي بدينشرح بوده اس

1 :م تقاواي دائماً رو به فزوني مردم براي همزماني و همگامي

برنامههاي آموزشوپرورش با تحوالت روزانه؛ 2م نيازهاي اجتماعي و فرهنگي عصر
جديد اطالعاتي و ارتباطي؛ 3م اساسي بودنِ داشتنِ تمهيدات و تداركات وروري كه
فراتور نيازهايِ قرن بيس
مادامالعمر 5م موقعي

و يکم هستند؛ 4م تقاواي عمومي براي آموزشوپرورش

ژاپن در زمينۀ بينالملليم

-

در ژاپن ،وزارت آموزشوپرورش ،فرهنگ ،ورزش ،علوم و فناوري وممم يا
همان مونبوشو تطوط راهنماي ملي براي برنامۀ درسي مدارس را تعيين ميكند
و استانداردهاي برنامۀ درسي ملي هر ده سال يکبار براي اينکه با زمان
مطابق

داشته باشد ،بازنگري ميشوندم در ساتتار برنامۀ درسي ژاپن ،مدارس

در انطباق با قانون آموزشوپرورش مدارس و استانداردهاي ملي برنامۀ درسي،
برنامۀ درسي تودشان را سازمان ميدهند و برنامۀ درسي معموالً با همکاري
معلمان و همکاران آنها تدوين ميشودم
 -5-3توجه به برنامهریزی درسی مبتنی بر مدرسه و روندهای نوآورانه
-

در نظر گرفته شده تا هر مدرسهاي برنامه آموزشي تودش را در راستاي قوانين
و استانداردهاي برنامۀ درسي ملي مرتبط تنظيم نمايد ،ومن اينكه شرايط و
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 -4-3ویژگیهای ساختاری و اجرایی

موخصات واقعي مدرسه و هر جامعۀ محلي را كامالً مورد توجه قرار دهدم
گرچه استانداردهاي برنامۀ درسي ملي توسط وزارت آموزشوپرورش ،فرهنگ،
در ارتباط با تعيين اينکه بهترين برنامۀ درسي براي دانشآموزان چيس  ،از
اقتدار بيوتري برتوردار شدهاندم
 -6-3توجه به حوزۀ دیدگاههای برنامۀ درسی
-

به نظر ميرسد ژاپنيها در مجمو بر آموزشوپرورش متوازن و پايه و در
ارتباط با برنامۀ درسي بر تلفيقي ديدگاهي مبتني بر رشد متوازن شناتتي،
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ورزش و فناوري تعيين ميشود[ ،اما] مقامات آموزشي محلي و مدارس اتيراً

دو فصلنامۀ نظريه و عم در برنامۀ درسي ،شماره  ،8سال چهارم ،پاييز و زمستان 1395

انساني و اجتماعي تأكيد دارندم مطابق

با شرايط زمانه ،پيورف هاي نوآورانه

علمي ،فناورانه و ارتباطي ،اقتصادي و محيطزيستي در نگاهي جهاني ،از
معيارهاي جه

دهنده به ديدگاه برنامۀ درسي در ژاپن اس م ژاپنيها از

استانداردهاي يکنوات

ساتتارزدايي ميكنند ،از فوارهاي امتحانات ملي

دوري ميگزينند ،روي عالئق و توان بالقوه هر دانشآموز بيوتر متمركز
ميشوندم ژاپنيها اعتقاد دارند مدارس نه تنها بايد مهارتهاي علمي را ياد
-4هندوستان :مجموعۀ بررسيهاي انجام شده روي منابعي چون :تطموي ملي
آموزشوپرورش) (NPE, 1986و برنامه عم ) ،(POA, 1992گزارش شورايِ ملي
پژوهش آموزشي و تعليمات 1هندوستان ( ،)2005مقالۀ هانزلکا )2007(2با عنوان
«چارچوب برنامۀ درسي ملي هندوستان يادگيري فعال را پرورش ميدهد» ،سند
چارچوب برنامۀ درسي ملي بازنگري شدۀ هندوستان ( ،)2005گزارش تطموي و صحنۀ
عم برنامۀ درسي ابتدايي همگاني در هندوستان ( )2013و گزارش مطالعاتي كيدوايي و
همکاران او ( ،)2013در مجمو موارد زير را با توجه به شش مؤلفه اصلي مورد نظر
پژوهش نوان ميدهند:
 -1-4هدفها و عناصر اصلی برنامۀ درسی
-

با توجه به چارچوب برنامۀ درسي ملي جديد( ،)2005تغييرات معنيداري در
جه
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بدهند بلکه تصيصههاي توب شخصيتي را نيز بايد بياموزندم

متناسبتر ساتتن آموزشوپرورش بازمان حاور و نيازهاي آينده و

سبک كردن فوارهايي كه كودكان امروزه با آن سر ميكنند ،توصيهشدهاندم
توصيه ميكند تا كودكان طعمي از دانش تلفيقشده و لذت فهميدن را بچوندم
در هندوستان عليرغم گوناگوني قاب توجه رويکردها ،مضمونِ «يادگيري» براي
كودك ،در هر مدرسهاي ،از بيوترين تأكيد به عنوان هدف برتوردار اس م
)1 . National Council of Educational Research and Training (NCERT
2 . Richard Hanzelka
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چارچوب برنامۀ درسي ملي) (NCFنرمتر كردن محدودههاي موووعي را

برنامه درسي ملي :تجربه هاي جهاني چه مي گويند؟

چارچوب برنامۀ درسي ملي) (NCFتوجهي به چهار زمينۀ ديگر برنامۀ درسي
نيز معطوف ميكند :كار؛ هنرها و ميراث هنرهاي دستي؛ بهداش

و تربي بدني

و صلحم
 -2-4برداشتها و مفهومسازیها از برنامۀ درسی ملی
-

هندوستان طبق قانون اساسياش به عنوان يک جامعه سکوالر ،تساوي طلب و
كثرتگرا ،كه روي ارزشهاي عدال

اجتماعي و برابري بنا شده اس  ،در

استقالل تفکر و عم  ،حساس بودن نسب

به رفاه و آسايش و احساسات

ديگران ،يادگيري پاسخ به موقعي هاي جديد به روشي منعطف و تالق مورد
تأكيد اس م همچنين از ديگر مفهومسازيها ،داشتن زمينه و تماي قبلي به
سوي موارك

در فرايندهاي مردمساالرانه و توانايي كار در جه

موارك

و

همراهي كردن در فرايندهاي اقتصادي و تغيير اجتماعي اس م
 -3-4الزاماتِ قبلی ،زمینهسازیها ،شرایط پذیرش
-

از توصيهها و تطوط راهنما در چارچوب برنامۀ درسي ملي( )2005آنس

كه:

1م برنامۀ درسي بايد تجربه و فضاي كافي براي گفتمان و گفتگو در مدرسه
براي ساتتن پايبنديهاي اساسي در كودكان را فراهم كند؛ 2م استقالل فکر و
عم كه تواناييِ تصميم سازيِ ارزشمدار را تقوي

ميكند؛ 3م حساس بودن و
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نتيجه برداشتي مبتني بر ايجاد بعضي توانائيهاي اساسي يادگيري چون:

توجه به احساسات و عواطف و رفاه ديگران ،همراه بادانش و فهمي از جهان؛
 4م يادگيري [چگونه] آموتتن و تماي به نياموتتن و دوباره آموتتن به عنوان
افزايش قدرت انتخاب در زندگي و توانايي شرك

كردن در فرايندهاي

مردمساالرانهم
 -4-4ویژگیهای ساختاری و اجرایی
-

در هندوستان بين جنبۀ نظري ،برنامۀ عم وتطموي ملي آموزشوپرورش و
آنچه در عم به اجرا درمي آيد تفاوت قاب توجهي وجود داردم تطموي ملي
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وسايلي براي پاسخگويي به موقعي هاي جديد به طريقي منعطف و تالق؛ 5م
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آموزشوپرورش بر تناسب و ارتباط ،انعطافپذيري و كيفي

آموزش به عنوان

ويژگيهاي چارچوب برنامۀ درسي ملي تأكيد دارد ،در حالي كه از چالشهاي
ساتتاري و موان اجرايي بين نظر و عم در هندوستان كتابهاي درسي اس
كه هنوز ،به اينکه اولين و تنها منب براي آموزشوپرورش در مدارس باشند،
ادامه ميدهندم فقدان مناب براي معلمان كار آنها آن را موک تر كرده تا مواد
ياددهي يادگيري را در تکمي استفاده از كتابهاي درسي ،تدوين كنندم اين در
ميتواهد رويکردي تلفيقي را مورد تأكيد قرار دهندم
 -5-4توجه به برنامهریزی درسی مبتنی بر مدرسه و روندهای نوآورانه
-

در چارچوب برنامۀ درسي ملي( )2005جوّ و شخصي

مدرسه به عنوان يک

بعد برنامۀ درسي مورد بحث واق ميشودم تقويم تحصيلي مدرسه و جداول
زماني منعطف و برنامهريزي شدۀ محلي كه مقاط زماني با طولهاي مختلف را
اجازه ميدهد(،ویراستار :جملۀ پیشین مشكل دارد ،مفهوم نبود) براي انوا
مختلف فعالي ها مورد تواس

اس م فعالي هايي از قبي كار پروژهاي و

گردشهاي بيرون از مدرسه و بردن كالس به مکانهاي طبيعي و ميراث
فرهنگي ،توصيه ميشوندم
 -6-4توجه به حوزۀ دیدگاههای برنامۀ درسی
-
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حالي اس

كه تطموي فرمان ( )2009از دپارتمانهاي محلي آموزشوپرورش

از مهمترين اصول راهنماي برنامۀ درسي مواردي چون1 :م اتصال دانش به
زندگي تارج مدرسه؛ 2م غني كردن برنامۀ درسي و فراتر از كتابهاي درسي
درس و 4م پرورش يک هوي

برجسته وآگاهي يافته در اثر توجهات دلسوزانه

را ميتوان برشمردم

132

] [ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.4.8.119

رفتن؛ 3م امتحانات را منعطفتر ساتتن و وحدت يافتن آن با زندگي كالس
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ب -بررسی برداشتها و تجارب نظامهای آموزشی جهان در حوزۀ برنامۀ درسی ملی
در كشورهای مسلمان قارۀ آسیا [و بخشی از اروپا]:
 -5تركیه :مجموعۀ بررسيهاي انجام شده روي منابعي چون :گور )2006( 1كه در مورد
تأثيرات و ويژگيهاي و كنترلها در برنامۀ درسي ملي دو نظام مدرسهاي انگلستان و
تركيه به مطالعهاي مقايسهاي پرداتته ،گزارش گرشبرگ )2005( 2با عنوان «بهسوي يک
راهبرد تمركز زدايي آموزشوپرورش در تركيه :عالئم راهنمايي از تجربۀ بينالمللي» از
گذار و از جمله تركيه كه تصويري از ويژگيهاي برنامۀ درسي ملي اين كوور ميدهد،
حقّي اوزتورك )2011(4در مقالهاي در زمينۀ اصالح برنامۀ درسي و تودمختاري معلم در
تركيه و باالتره مطالعۀ اونستروپ )2004( 5در مورد چالشهاي برنامۀ درسي به سم
ديدگاههاي نوين و يادگيرنده محور در حوزۀ برنامۀ درسي و آموزش در كووري چون
تركيه ،در مجمو موارد زير را با توجه به شش مؤلفۀ اصلي مورد نظر نوان ميدهند:
 -1-5هدفها و عناصر اصلی برنامۀ درسی
-

با توجه به تحوالت يکي دو دهۀ اتير در تركيه ،رويکردها و اهداف عمدۀ
برنامههاي جديد (قصد شده) بر موارد زير تأكيد دارد1 :م تمركز قاب توجهتر
روي فعالي هايِ ياددهيِ دانشآموز مدار 2م توويق يادگيري از طريق پژوهش
و تود تجربه كردن 3م دور شدن از انتقال اطالعات به تنهايي 4م بهبودي تعام
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بانک جهاني ،اَكسي

3

و سندز( )2006در كتاب اصالحات آموزشي در جوام در حال

و همکاري بين دانشآموزان در فرايند ياددهي و يادگيري 5م استفاده از روشها
و ابزارهاي ارزيابي اثربخشتر 6م بهبودي استفاده از فناوريهاي اطالعاتي و

1 . Hulya Gur
2. Gershberg, A. C.
3 . Necmi Aksit & Margaret Sands
4 . İbrahim Hakkı Öztürk
5 . Roger Avenstrup
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ارتباطي در فعالي هاي ياددهي و يادگيريم اما در عم

اجراي برنامههاي
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درسي عمدتاً پاي بند به رويکرد برنامههاي قبلي باقيمانده و فاصلۀ نظر و عم
قاب توجه اس م
 -2-5برداشتها و مفهومسازیها از برنامۀ درسی ملی
در تركيه ،نظام آموزشي در حال دور شدن از برداشتي سنتي و مووو مدار و مبتني بر
انتقال معلومات از برنامۀ درسي ملي اس

كه فضاي كافي براي اجراي راهبردهاي معاصر

ياددهي در اتتيار قرار نميدهدم اصالح برنامۀ درسي ابتدا در سال  2004در سطح مدرسه
هم در آموزشوپرورش ابتدايي و هم در دورۀ عمومي و متوسطه ،از نو تدوين گرديدم در
تجهيز تکنولوژي فاوا) (ICTو مواد كمک آموزشي براي مدارس و تجهيزات

جه

آموزشي آنها و رف محرومي هاي بسياري از مدارس ،بخصوص در مناطق روستايي،
كوشش قاب توجهي شده اس .
 -3-5الزاماتِ قبلی ،زمینهسازیها ،شرایط پذیرش
-

با توجه به تحوالت سياسي -اجتماعي كه به مرور از ابتداي اين قرن اتير در
تركيه به وقو پيوسته ،از نظام آموزشي تركيه انتظار ميرود تحوالتي را در
برداش

و روند حرك

آموزشوپرورش در جه

شهروندي ،گسترش تکنولوژيهاي

رعاي

قانون و حقوق

ارتباطي و اطالعاتي وتطابق با

استانداردهاي اروپايي در زمينههاي آموزشي به وجود آوردم تغييراتي را كه
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ابتدايي وارد گرديد و در تالل سالهايي كه به دنبال آمد ،برنامۀ درسي در بيوتر دروس

اتيراً مورد توجه قرارگرفته نوان ميدهد كه آموزشوپرورش تركيه دوره
انتقالي را طي ميكندم
-

در قالب نظامي متمركز پنج سطح تصميم سازي [سلسله مراتبي] در حوزۀ
برنامۀ درسي وجود داشته اس م سطوح :ملي ،منطقهاي ،مؤسسهاي ،دپارتماني،
فردي(معلم)م در سطح مؤسسهاي (مدرسه) :مدارس نقش مجري برنامۀ درسي
را دارند و دانشآموزان و انجمن والدين در اجرا و بازبيني برنامۀ درسي چندان
مؤثر نيستندم تركيه تا اواي سالهاي  ،2000از ساتتار كامالً متمركز و حکوم
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 -4-5ویژگیهای ساختاری و اجرایی

برنامه درسي ملي :تجربه هاي جهاني چه مي گويند؟

مدارانه در تصميمگيريهاي مربوط به برنامۀ درسي برتوردار بوده اس
تصميمات توسط مقامات مركزي گرفته ميشده اس
تغييراتي در جه

و كليۀ

اما در سالهاي اتير

تمركززدايي صورت گرفته اس م

 -5-5توجه به برنامهریزی درسی مبتنی بر مدرسه و روندهای نوآورانه
-

از اواي قرن اتير تركيه در يک فرايند اصالح برنامۀ درسي اس

كه متضمن

يک تغيير در پارادايم آموزشوپرورش اس م انتقال از يک رويکرد تا حدودي
گستردهاي دارد و بهك نظام آموزشي سراي

ميكندم

 -6-5توجه به حوزۀ دیدگاههای برنامۀ درسی
-

در تركيه تغييراتي در جه گيري سنتي برنامۀ درسي مووو مدار به سم
برداش هاي معاصرتر دانشآموز مدار و ورود تلفيقي از ديدگاههاي برنامۀ
درسي فنآورانه و پيورف

گرايانه و تاحدودي ايدئولوژيهاي آزاديتواهانه

تربيتي در نظام برنامۀ درسي ،ديده ميشودم
 -6مالزی :مجموعۀ بررسيهاي انجام شده روي منابعي چون :گزارش «سياس

آموزشي

در جوام چند قوميتي :مروري بر سياس هاي ملي كه همزيستي موترك 1و شمولِ
اجتماعي 2را ارتقاء ميبخوند» ( )2008كه ازجمله كوورهايي چون مالزي را مورد توجه
قرار داده اس  ،فرمانِ آموزشوپرورش 3در سال  1996كه در گزارش ملي توسعه
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رفتارگراي تالص به يک رويکرد سازندهگرا تر و گلچين كننده كه استلزامات

آموزشوپرورش مالزي ( )2001آمده ،نظامنامه آموزشوپرورش (برنامۀ درسي ملي) 4سال
 ،1997گزارش آموزشوپرورش براي توسعه پايدار ( ،)2012گزارش مقدماتي وزارت
آموزشوپرورش ملي(سپتامبر  )2012و باالتره ،تحلي انجام شده براي دادن بازتورد در

1. coexistence
2 . social inclusion
3 .The Education Act
4 . Education( National Curriculum) Regulations
5 . Malaysia Education Blueprint
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آموزشوپرورش مالزي در مورد رئوس برنامۀ كاري 5اصلي سالهاي2025-2013
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مورد گزارش مقدماتي رئوس برنامه كاري آموزشوپرورش مالزي كه به سفارش مركز
توسعۀ فرهنگي مالزي و توسط تيمي تعيينشده براي پژوهش )2013( 1انجام شده و
حاوي تحلي ها و توصيههايي در مورد دستورِ كار آموزشوپرورش اس  ،در مجمو
موارد زير را با توجه به شش مؤلفۀ اصلي مورد نظر پژوهش نوان ميدهند:
 -1-6هدفها و عناصر اصلی برنامۀ درسی
-

بعد از استقالل مالزي درسال  1956تا چند دهه هدف نهايي سياس
نظام ملي آموزشوپرورش بوده اس

كه در آن زبان ملي [مااليائي] واسط و

رسانۀ اصلي آموزش اس م برنامۀ درسي ملي تأكيد روي توسعه و تحول
ك نگر و توانايي افراد قرار ميدهد و ميتواهد فرص هايي براي هر فرد
فراهم ميكند تا مهارتهاي اساسي ،دانش ،ارزشها ،نگرشها ،عالئق و
استعدادها را در اين مهارتها توسعه دهد :مهارتهاي اجتماعي ،مهارتهاي
عقالني ،مهارتهاي جسماني(فيزيکي) ،مهارتهاي معنوي ،ارزشهاي
زيباشناتتي( تالقي

و

قدرشناسي) ،ارزشهاي اتالقي ،مهارتهاي

فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي) (ICTم

 بر آموزشهاي مذهبي در مدارسي كه دانشآموزان آن مسلمانان هستند وكالس تربي

اتالقي براي غيرمسلمانها برگرفته از متون مذهبي تودشان،
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آموزشوپرورش در اين كوور دورهم آوردن كودكان تمام نژادها تح

يک

تأكيد ميشودم در مدارس به سبک ملي كه اقلي هاي قومي در آنها حضور
دارند به زبان محلي آنها توجه ميشودم
 برداشتي مبتني بر كيفيمل  ،اولوي

و تناسب آموزشوپرورش با نيازهاي فردي و بنيادي

بسيار بااليي در برنامۀ توسعۀ ملي داردم آموزشوپرورش در

1 . Reforming National Education, Analyses and Recommendations on
Malaysia Education Blueprint By Research Team on Malaysia Education
Blueprint 2013-2025, Published by LLG Cultural Development Centre Kuala
Lumpur, Malaysia, First
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 -2-6برداشتها و مفهومسازیها از برنامۀ درسی ملی

برنامه درسي ملي :تجربه هاي جهاني چه مي گويند؟

مالزي كوشش ادامهداري به سوي تحول و توسعۀ بيوتر توانايي بالقوّه افراد در
يک حال

وحدت يافته اس

تا آنكه افرادي را تربي

كند كه ،بر مبناي يک

اعتقاد قطعي دروني و پرستش تداوند ،از نظر عقالني ،معنوي [روحاني]،
عاطفي و جسماني متعادل و هماهنگ باشندم
 -3-6الزاماتِ قبلی ،زمینهسازیها ،شرایط پذیرش
 از الزامات اصالح آموزشوپرورش ملي و توليد برنامۀ درسي ملي جديد درگزارش تيم پژوهوي در مورد برنامه كار آموزش و پروش مالزي( )2013نتيجه
گرفته شده اس  ،توجه به اصول فرص هاي برابر و شام كردن چند فرهنگي
و اصالح آموزشوپرورش سياسي شده اس م
 -4-6ویژگیهای ساختاری و اجرایی
 -به دنبالِ استقالل مالزي از بريتانيا ،حکوم

روي بنا كردنِ مل

و توسعه يک

نظام ملي آموزشوپرورش كه بهجاي نظامِ تفرقهانداز سالهاي قب از استقالل
قرار گيرد ،متمركز گرديدم آموزشوپرورش اقوار فقير و انجام كوششهايي
براي فراهم كردن فرص هايي براي مااليائيها (كه عمدتاً در مناطق روستايي
زندگي ميكردند) مورد توجه قرارگرف م در اكتبر سال  ،2011وزارت
آموزشوپرورش يک بازبيني جام نظام آموزشي در مالزي را آغاز كرد تا آنکه
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نظامهاي متمركز و داراي گرايشهاي مسلطِ سياسي مذهبي چون مالزي كه در

يک رئوس برنامۀ كاري جدّي آموزشوپرورش ملي را تدوين كندم وزارت
مذكور به مناب زيادي از جه

ورود آراء و انديوهها توجه كردم

 -درحرك

اصالح نظام آموزشي مالزي برنامۀ كاري بيانگر توجه به قدرت

انتخاب و اقتدار مدرسه در برنامۀ درسي و آموزشهاس م چنانکه كسب
اطمينان از وجود رهبرانِ مدرسهاي با عملکرد باال در هر مدرسه و قدرت دادن
به  JPNها و  PPDها و مدارس براي متناسب و سفارشي ساتتن راهح ها
براساس نيازها از تغييرات راهبردي ( )2012اعالم شده اس م
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 -5-6توجه به برنامهریزی درسی مبتنی بر مدرسه و روندهای نوآورانه

دو فصلنامۀ نظريه و عم در برنامۀ درسي ،شماره  ،8سال چهارم ،پاييز و زمستان 1395

 -6-6توجه به حوزۀ دیدگاههای برنامۀ درسی
 درگزارش ملي توسعه آموزشوپرورش( ،)2001اص اساسي و ديدگاه حاكمنظري در برنامهريزي و طراحي برنامۀ درسي[ملي] مالزي رويکرد تلفيقي
مطرح شده اس م تلفيق و تزريقِ جنبههاي ويژهاي از آموزشوپرورش چون
ارزشهاي اتالقي ،ميهنپرستي ،علوم و فناوري ،زبان ،آموزش محيطي،
مهارتهاي مطالعه ،تفکر تالق و نقاد و گذر سالم در سرتاسر رشتههاي
آموزشوپرورش محيطي و زيس محيطي در سراسر برنامۀ درسي آموزش داده
ميشودم
پ -بررسی برداشتها و تجارب نظامهای آموزشی جهان در حوزۀ برنامۀ درسی ملی
در قارۀ اروپا
 -7انگلستان :مجموعه بررسيهاي انجام شده روي منابعي چون :فرمانِ حرك

اصالحي

و تدوين برنامۀ درسي ملي الزامي دورۀ ابتدايي (اواتر دهۀ  1980و اواي دهۀ 1990در
زمان صدارت مارگارت تاچر) ،كتاب «آموزشوپرورش ليبرال و برنامۀ درسي ملي»
اثركانوي ،)2010 (1اثر ليت دايک ( )1996در زمينۀ موارد ايدئولوژيک ،معرف شناتتي و
پداگوژيک در برنامۀ درسي ملي انگليس ،اثركُلبي( )1996در مورد بناكردن و اجراكردن
برنامۀ درسي الزامي ملي ،گزارش «سياس

آموزشي در جوام چند قوميتي :مروري بر
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موووعي يک سيماي ويژه در برنامۀ درسي مالزي اس م مواردي چون

سياس هاي ملي كه همزيستي موترك و شمولِ اجتماعي را ارتقاء ميبخوند»( )2008كه
به بررسي در مورد انگلستان نيز ميپردازد ،هوليا گور )2006(2كه به بررسي تأثيرات و
در مقالهاش به مک دونالدي شدن آموزشوپرورش در انگليس ميپردازد ،مارتين جانسون
و همکاران او ()2007در مجموعهاي با عنوان «در معرض تغيير :تفکري تازه در زمينۀ
برنامۀ درسي» ،اونستروپ ( )2004در مقالهاي در مورد چالشهاي اصالح و اجراي برنامۀ
1 . David Conway
1. Hülya Gür
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موارد كنترل در تحول برنامۀ درسي انگلستان و تركيه ميپردازد ،ويلکينسون ( )2006كه

برنامه درسي ملي :تجربه هاي جهاني چه مي گويند؟

درسي ،تحليلي از تيم اُتس ) 2010(1در مورد برنامۀ درسي ملي جديد ،گزارش تدوين
شده توسط پان موورتي متوکّ از تيم اُتس و سه صاحبنظر ديگر ( ،)2011كتاب
منتورشده دانوگاه آلبرتا ( )2012در زمينۀ برنامۀ درسي و بايس هاي برنامۀ درسي ملي،
نقد جان واي

و مارگارت براون برگزارش پان و چارچوب برنامۀ درسي ملي (،)2012

نقدي ديگر در مورد برنامۀ درسي ملي تدوينشدۀ اتير در انگلستان از رابين
الکساندر( ،)2012در مجمو موارد زير را با توجه به شش مؤلفۀ اصلي مورد نظر
 -1-7هدفها و عناصر اصلی برنامۀ درسی
 برنامۀ درسي ملي انگلستان پس از اصالحات دورهَ تاچر در اواي دهه 90رابرنامۀ درسي دانش مداري ميتوان در نظر گرف

كه مبتني بر اهداف عيني و

امتحان مدار و داراي فرويات و مسلمات تحصّلي [پوزيتويستي] درباره
ماهي

علوم بوده اس م برنامۀ درسي ملي توليدشده سعي كرد زمينۀ كنترل

بيوتر حکوم

مركزي را بر سرفص ها و مووو مطالب درسي فراهم آورد و

از نظر ارزشيابي ،آزمونهايي كه در سطح ملي (در دورۀ ابتدايي و متوسطه)
اجرا ميشد را رايج كردم درحركتي تحول جويانه ،برنامۀ درسي ملي نسخه
سال  ،2007تدوين شده توسط دپارتمان آموزشوپرورش انگليس ،در قالب
شش زمينۀ يادگيري و توسعه به جاي موووعات درسي توصيف ميشودم
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پژوهش نوان ميدهند:

عرصههاي تحول شخصي ،اجتماعي و عاطفي ،ارتباط و مفاهمه ،زبان و سواد،
ح مسئله ،استدالل كردن و حساب كردن ،دانش و فهم و درك دنيا ،تحول
-

درحركتي تازه در سال  2011و با توکي

يک پان

موورتي و عروۀ

توصيههاي آنها ،بازگوتي به ديسيپلينهاي اساسي صورت ميپذيرد و گفته
ميشود برنامۀ درسي ملي بايد يک تركيبي از موووعات الزامي(هستۀ موترك)

1 . Tim Oats
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جسماني و توسعه تالقي م

دو فصلنامۀ نظريه و عم در برنامۀ درسي ،شماره  ،8سال چهارم ،پاييز و زمستان 1395

و بنيادي باقي بماندم آن بايد جزئيات دانشِ اساسي در موووعات الزامي(هستۀ
موترك) را تعيين كندم
 -2-7برداشتها و مفهومسازیها از برنامۀ درسی ملی
-

نظام آموزشوپرورش بريتانيايي در سطح ملي بسيار استاندارد شده اس م
حکوم

بريتانيايي يک برنامۀ درسي ملي ايجاد كرده اس  ،كه بهوووح

دورهها و پايه هاي مختلف و موووعات الزامي(موترك) را براي كودكان  5تا
 -3-7الزاماتِ قبلی ،زمینهسازیها ،شرایط پذیرش
-

مدارس انگليسي يک سن
نيازمند آن اس

نوآوري برنامۀ درسي در سطح مدرسه دارند كه

كه معلمان عميقاً نسب

به نيازهاي يادگيري شاگردانوان و

تدريس تودشان واكنش نوان دهند و استفاده از مهارتها و دانش سطح
باالتري نسب

به مهارتهاي حرفهاي براي «ارائۀ» يک درس از آنان تواسته

ميشودم بعضي اصول و سياس هاي آموزشي اتحاديۀ معلمان و مدرسان
انگلستان قاب توجه اس  :الف -تمام كودكان و نوجوانان و جوانان از حقِ
داشتنِ برنامۀ درسياي كه گسترده ،متعادل و مرتبط با نيازهاي يادگيري
آنهاس

را داشته باشند ،برنامهاي كه تنها هدفش تعليم يافتن براي دنياي كار

نيس م ب -انسجام بيوتري در اصول و ارزشها در سرتاسر مراح كليدي
ميبايد برقرار باشد؛ پ -بحث در مورد برنامۀ درسي ميبايد رغب
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 16سال تعريف ميكندم

مردم را

درگستردهترين گوناگونيجلب كند؛ ت -اص حقِ تصميمگيري بايد در برنامۀ
 -4-7ویژگیهای ساختاری و اجرایی
-

با توجه به وجود دوراهي بين ملي -محلي ،براي رف اين موک و ح آن در
قالب برنامۀ درسي ملي ،سبک متفاوتي از برنامههاي درسي شايستگي محور
مورد توجه واق شده اس م كوشش نيز ،به حداق رساندن ويژهسازي و توريح
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درسي مدرسه بکار گرفته شودم

برنامه درسي ملي :تجربه هاي جهاني چه مي گويند؟

محتوا در عين دقيق وارد شدن به جزئيات شايستگيهايي اس

كه انتظار اس

توسط دانشآموزان نوان داده شوندم
 -5-7توجه به برنامهریزی درسی مبتنی بر مدرسه و روندهای نوآورانه
-

چارچوب جديد برنامۀ درسي ملي( )2012تنها دانش اساسي(حقايق ،مفاهيم،
اصول و عمليات بنيادي) را كه تمام دانشآموزان ميبايد كسب كنند توريح
ميكند و مدارس را رها مي كند تا يک برنامۀ درسي مدرسهاي گستردهتري را
اثربخشترين وجه تدريس باشدم در انگلستان ،چارچوب برنامۀ درسي ملي
تدوين شده ،بين برنامۀ درسي ملي و برنامۀ درسي وسي تر مدرسهاي تفاوت
قائ شده اس م

 -6-7توجه به حوزۀ دیدگاههای برنامۀ درسی
-

منب اصلي ديدگاهي برنامۀ درسي ملي در انگلستان ،آموزشوپرورشي ليبرال
بوده اس م اما فرمان حرك

اصالحي سالهاي دهه  80و  90سن

گرا و

مووو مدار و تاحدودي محافظهكار بوده اس م اين مووو مداري و سن
مداري علمي در تدوين چارچوب برنامۀ درسي ملي جديد نيز محسوس اس م
 -8فنالند :مجموعۀ بررسيهاي انجام شده روي منابعي چون« :مروري بر تطوط كلي
نظامهاي آموزشي» ( )2010كه در مورد چند نظام آموزشي و ازجمله فنالند بررسي و
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طراحي كنند كه بهتر از همه جوابگوي شاگردانوان و تصميمگيري در مورد

ترسيم نماي كلي صورت گرفته ،چارچوب برنامۀ درسي ملي جديد فنالند در سال 1994
كه درسال  2004اين چارچوب مورد تجديد نظر قرار گرف

(آموزشوپرورش آلبرتا،

در سال  2014بازسازي ميشود) ،فرمان آموزشوپرورش پايۀ فنالند ( ،)1998مقالۀ
دارلينگ هاموند )2010(1از دانوگاه استانفورد با عنوان «ما از اصالح موفق مدرسهاي و
تحصيلي فنالند چه ميتوانيم بياموزيم» ،پاسي سالبرگ ( )2009در مقالۀ «تغيير برنامۀ
درسي به عنوان يادگيري :در جستجوي اجراي بهتر» ،ويتيکا و همکاران او( )2012از
1 . Linda Darling-Hammond
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 ،)2012:39برنامۀ درسي ملي پايۀ موترك (الزامي) براي آموزشوپرورش پايه ( ،2004كه

دو فصلنامۀ نظريه و عم در برنامۀ درسي ،شماره  ،8سال چهارم ،پاييز و زمستان 1395

دانوگاه هلسينکي فنالند در تبيين برنامۀ درسي پايۀ موترك ملي فنالند ،اَونستروپ
( )2005در مقالۀ «برنامۀ درسي فردايِ امروز» ،در مجمو موارد زير را با توجه به شش
مؤلفه اصلي مورد نظر پژوهش نوان ميدهند:
 -1-8هدفها و عناصر اصلی برنامۀ درسی
-

در فنالند ،برنامۀ درسي پايۀ موتركِ ملي حاوي اهداف و رئوس محتواهاي
اصلي [الزامي] ياددهي براي تمام موووعات مدرسهاي اس  ،همچنين
برداش

و مفهوم از يادگيري و اهداف توسعۀ محيط يادگيري ،فرهنگ مدرسه

و روشهاي كاركردن [روي برنامۀ درسي و آموزش] را توصيف ميكندم اين
به برنامۀ درسي الزامي يک نقش دوگانهاي ميدهد :از يک طرف آن يک سند
راهبري و هداي

اداري اس  ،از طرف ديگر ابزاري براي معلمان اس

رويّههاي پداگوژيک تودشان را توسعه دهندم مأموري

تا

و كمال

آموزشوپرورش پايه متضمن مهارتهاي شهروندي مورد نياز جامعه و
آيندههاي فردي اس م
 -2-8برداشتها و مفهومسازیها از برنامۀ درسی ملی
-

در نظام آموزشي فنالند كه تأكيد قاب

توجهي بر قدرت انتخاب و اتتيار

عناصر اصلي درگير در فرايند آموزش و انسانيتر شدن ابعاد پداگوژيک وجود
دارد ،برنامۀ درسي ملي به سم

آن نيس
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مأموري ها ،ارزشها و ساتتار آموزشوپرورش را توصيف ميكندم آن

تا چيزهاي تيلي زيادي را تح

عنوان برنامۀ درسي ابالغي براي معلم بنويسدم بلکه كوشش بر آن اس

تا

كندم در اينجا اين اعتقاد وجود دارد كه مدارس و معلمان ميبايد از زبان
بيوتري در برنامۀ درسي برتوردار باشندم برداشتي بسيار مبتني بر مدرسه و
اقتدار عناصر اصلي درگير در فرايند آموزش و برنامۀ درسي وجود داردم يک
فرهنگ تنو و گوناگوني ،درون جامعۀ فنالندي به طور عام و درون نظام
آموزشوپرورش به طور تاص ،اعتماد و احترام ايجاد كرده اس م
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چارچوبي تدوين شود كه با توجه به آن مدرسه تودش برنامۀ درسي را تدوين

برنامه درسي ملي :تجربه هاي جهاني چه مي گويند؟

 -3-8الزاماتِ قبلی ،زمینهسازیها ،شرایط پذیرش
-

نظام فعلي برنامۀ درسي در فنالند بر مبناي چند انديوه اساسي()2011
پايهگذاري شده اس

كه ازجمله1 :م تودمختاري مقامات شهري در فراهم

كردن و سازماندهي آموزشوپرورش؛ 2م برنامۀ درسي محلي به عنوان يک سند
راهبري در سطح محلي؛ 3م بهرهگيري از معلمان به عنوان كارشناسان و
متخصصاني ارزشمند در زمينۀ برنامۀ درسي مبتني بر مدرسه را مي توان ذكر
-

اصول عمومي و برجستۀ نظام آموزشي فنالندي را به اين شرح ميتوان تالصه
كرد1 :م مناب براي آنهايي كه بيش از همه بدان نياز دارند؛ 2م استانداردهاي باال
و حمايتي براي نيازهاي ويژه؛ 3م معلمانِ با كيفي ؛ 4م ارزشيابي
آموزشوپرورش؛ 5م تعادل بين تمركززدايي و تمركزگراييم

 -4-8ویژگیهای ساختاری و اجرایی
-

فرايند توليد برنامۀ درسي ملي در فنالند را به عنوان اينکه هم دموكراتيک اس
و هم سلسله مراتبي ،ميتوان تلقي كرد ()2012م مربيان ،والدين و يک ميدان
گستردهاي از ذينفعان و شركاء مح موورت قرار ميگيرندم فرايند تدوين
[برنامۀ درسي] ،مديران مدارس ،اتحاديه معلمان و كادر مدارس را به عنوان يک
تط موي ،براي بناكردن توافق و احساسي از تملک برنامۀ درسي ،شام
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كردم

ميشودم
-

برنامۀ درسي پايۀ موتركِ ملي ،يک نقش مهم توسعهاي داردم يک چارچوب
معلمان تعيين ميكند و در اطراف آن برنامههاي درسي محلي طراحي ميشوندم

 -5-8توجه به برنامهریزی درسی مبتنی بر مدرسه و روندهای نوآورانه
-

بهرهگيري از معلمان به عنوان كارشناسان و متخصصاني ارزشمند كه برنامۀ
درسي مبتني بر مدرسه را به عنوان منبعي براي رويکردهاي مختلف به كار
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اساسي با ساتتار موترك اس

كه تطوط راهنماي بنيادي براي مدرسه و
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تحصيلي مدرسه تدوين ميكنند ،از سيماهاي اصلي نظام برنامۀ درسي فنالند
اس م
 -6-8توجه به حوزۀ دیدگاههای برنامۀ درسی
-

نيازهاي تحولي مربوط به آينده و تغييرات جهاني و تأثير آن بر فرايند يادگيري
در تحول ديدگاهي و نوسازي برنامههاي درسي فنالند مؤثر بوده اس م بهجاي
ياددهي و محتوا ،يادگيري نقطه كانوني آموزشوپرورش شد و اين به معناي آن
گستردهتر يادگيري ،از جمله پيامدهاي يادگيري را شام كندم

ت -بررسی برداشتها و تجارب نظامهای آموزشی جهان در حوزۀ برنامۀ درسی ملی
در قارۀ افریقا:
-9افریقای جنوبی :مجموعۀ بررسيهاي انجام شده روي منابعي چون :مسيال )2007( 1با
عنوان «از آپارتايد تا بيانيۀ برنامۀ درسي ملي بازنگري شده» كه حاوي اطالعات ارزندهاي
در مورد افريقاي جنوبي اس  ،گزارش «سياس

آموزشي در جوام چند قوميتي»

( )2008كه ازجمله افريقاي جنوبي را مورد توجه قرار داده ،سند دولتي برنامۀ درسي ملي
بازنگري شدۀ افريقاي جنوبي پايههاي پيشدبستاني تا نهم ،)2001( R-9فرمان
صالحي هاي اهالي افريقاي جنوبي )1995(2و فرمان تطموي آموزشوپرورش ملي
( ،)1996سند يادگيري مادامالعمر از طريق چارچوب برنامۀ درسي ملي( ،)1996گزارش
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بود كه عالوه بر اهداف ويژۀ موووعي ،برنامۀ درسي همچنين اهداف

بازنگري برنامۀ درسي ملي افريقاي جنوبي از پيشدبستان تا سال نهم ( ،)2001بيانيۀ
برنامۀ درسي ملي در پايههاي ،)2003( 12-10سند بازبيني برنامۀ درسي در نظر گرفته
اجراي برنامۀ درسي ،،مقالۀ ليندا چيوولم ( )2005كه برنامۀ درسي افريقاي جنوبي را
مورد توجه قرار ميدهد ،در مجمو موارد زير را با توجه به شش مؤلفۀ اصلي مورد نظر
پژوهش نوان ميدهند:
1 . MSILA, VUYISILE
2 . South African Qualifications Act
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شده براي سال  ،(C2005)2005مقالۀ اونستروپ( )2004در مورد چالشهاي اصالح و

برنامه درسي ملي :تجربه هاي جهاني چه مي گويند؟

 -1-9هدفها و عناصر اصلی برنامۀ درسی
-

بيانيۀ بازنگري برنامۀ درسي ملي ) )2007( (RNCSيک نظامي را نوان
ميدهد كه در جستجوي وارد كردن روش آموزشگاهي و پداگوژي تساوي
طلب در مدارس افريقاي جنوبي اس م اهداف عمدۀ اين نظام تلق يک هوي
جديد افريقاي جنوبي اس

كه آگاهي نقادانه را در بر ميگيرد تا جامعه اهالي

افريقاي جنوبي را دگرگون سازد ،دموكراسي را به پيش ببرد و درگير شدنِ
 -2-9برداشتها و مفهومسازیها از برنامۀ درسی ملی
-

تحوالت سياسي -اجتماعي در كوورها و به دنبال آن تغيير در دول ها ،در
برداش

از برنامۀ درسي ملي و انجام حرك هاي اصالحي آموزشوپرورش

بسيار مؤثر بوده ،چنانکه در افريقاي جنوبي در برداش
از دورۀ آپارتايد در راستاي مردمساالري ،عدال

از برنامۀ درسي و بعد
اجتماعي و برابري ،نفي

نژادپرستي و نفي تعصبات جنسيتي ،شأن انساني ،جامعهاي باز ،پاسخگويي
(مسئولي ) ،احترام ،حاكمي

قانون ،مصالحه و آشتي تحول قاب توجهي به

وجود آمده اس م
 -3-9الزاماتِ قبلی ،زمینهسازیها ،شرایط پذیرش
 -پذيرش قانون اساسي جمهوري افريقاي جنوبي (فرمان  108در سال  )1996يک مبنايي
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يادگيرنده در آموزشوپرورش را برجسته كندم

براي دگرگوني و تدوين برنامۀ درسي در افريقاي جنوبي فراهم كرد و الزاماتي را بوجود
آورد ازجمله  :التيامِ تقسيمبنديهاي گذشته و بنا كردن جامعهاي بر مبناي ارزشهاي
شهروندان و آزادسازي توان هر يک از افراد؛ قراردادن بنيادهاي يک جامعه مردمساالر و
باز كه در آن حکوم
قانون حفاظ
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بر مبناي تواستۀ مردم اس

و هرشهروندي به صورت برابر توسط

ميشود و ساتتن يک افريقاي جنوبي متحد و مردمساالرم
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مردمساالرانه ،عدال

اجتماعي و حقوق بنيادي انساني؛ بهبود كيفي

زندگي تمام

دو فصلنامۀ نظريه و عم در برنامۀ درسي ،شماره  ،8سال چهارم ،پاييز و زمستان 1395

 -4-9ویژگیهای ساختاری و اجرایی
-

بعد از آپارتايد به مرور تغييرات زيادي در نظام آموزشوپرورش و برنامههاي
درسي افريقاي جنوبي به وجود آمد كه از مهمترين آنها ،بيانيّۀ بازنگري برنامۀ
درسي ملي ) (RNCSاس

كه در واق كارآمدتر كردن و تقوي

كردن برنامۀ

درسي [ملي]  2005اس م اما بين نظر و عم برنامۀ درسي ملي تفاوتهايي
وجود دارد و اجرا با اشکاالتي مواجه شده اس م ازجمله :وجود يک ساتتار
كه  9تاي آن زبانهاي بومي آفريقايي و  2تا داراي ريوه اروپايي] ،عدم كفاي
تعليمات و تحول معلمان ،كافي نبودن مواد پوتيبان يادگيري در كالسهاي
درس ،بارگذاشتنِ سياسي بيشازحد و انتقالِ محدود يادگيري به درون
كالس هاي درسي و شنات

ناكافي از برنامۀ درسي به عنوان پيوۀ اصلي و

مركزي آموزشوپرورشم
 -5-9توجه به برنامهریزی درسی مبتنی بر مدرسه و روندهای نوآورانه
-

افريقاي جنوبي انديوههاي آموزشي را براي بيش از يک قرن از مناطق و
بسترهاي شمالي قرض گرفته و به اجرا درآورده اس م

 -6-9توجه به حوزۀ دیدگاههای برنامۀ درسی
در افريقاي جنوبي بعد از آپارتايد ،بيانيه بازنگري برنامۀ درسي ملي براساس نظرگاه و
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كج و طراحي برنامۀ درسي داراي سوگيري ،پيچيدگي زبان[ ،يازده زبان رسمي

ارزشهاي قانون اساسي و برنامۀ درسي  2005بنا گرديدهم بعضي اصول آن چنين اس :
1م عدال

اجتماعي ،يک محيط سالم ،حقوق انساني و شمول و همهگيري

براي همه؛ 4م روشني و دسترسپذيري؛ 5م پيوروي و وحدتيافتن(درهم تنيدن)م
ج -بررسی برداشتها و تجارب نظامهای آموزشی جهان در حوزۀ برنامۀ درسی ملی
در قارۀ امریكا:
-10ایاالتمتحده امریكا :مجموعۀ بررسيهاي انجام شده روي منابعي چون :مروري بر
تطوط كلّي نظامهاي آموزشي ( )2010كه در مورد چند نظام آموزشي و ازجمله كوور
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آموزشوپرورش؛ 2م آموزشوپرورش پيامد مدار؛ 3م يک سطح باالي دانش و مهارتها

برنامه درسي ملي :تجربه هاي جهاني چه مي گويند؟

اياالتمتحده امريکا ترسيم نماي كلّي صورت گرفته ،ويکزورِك )2008( 1كه در قالب
تحليلي تطبيقي نظامهاي تحصيلي مدرسهاي امريکا و ژاپن را مقايسه كرده ،مقالۀ مايک
وات )2006(2در كنفرانس دوساالنه  ACSAدر سپتامبر  2005با عنوان «از موارك

در

تدوين برنامۀ درسي ملي تا يکپارچگي ملي در پيامدهاي برنامۀ درسي» ،گزارش پژوهوي
مقايسهاي تدوين شده توسط دپارتمان آموزشوپرورش انگليس( )2011كه تصويري از
نظامهاي برنامۀ درسي چند كوور و ازجمله امريکا را عروه ميكند ،آلِن( 3)2014از
( )2009در گزارش استانداردهاي آموزشي ملي و اينکه قرار دادن استانداردهاي ملي
براي برنامه هاي درسي و آموزش چه معنايي دارد؟ ،مقالۀ گروهي از انديومندان امريکايي
( )2011كه در مقام مخالف

با دعوت براي تدوين يک برنامۀ درسي ملي شده در اعالميه

موسسه البرت شانکار تح

عنوان «دعوتي براي محتواي موترك» اس  ،در مجمو

موارد زير را با توجه به شش مؤلفۀ اصلي مورد نظر پژوهش نوان ميدهند:
 -1-10هدفها و عناصر اصلی برنامۀ درسی
-

در اياالتمتحده هيچ برنامۀ درسي ملي [يا برنامۀ درسي به صورت ملي
استانداردشده] وجود نداردم در سالهاي اتير در قالب استانداردهاي ملي،
توانائيها يادگيري يا حق يادگيري ملي مطرح شده اس م چارچوب برنامۀ
درسي يا استانداردهاي [ملي] دانشپايۀ موترك ،فهم و درياف  ،مهارتها و
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دانوگاه ميويگان در مقايسۀ سيستم آموزشي و برنامۀ درسي امريکا و انگليس ،بارتون

توانائيهاي عمومي مهم براي تمام دانشآموزان را تنظيم ميكندم محتواي
آكادميک در برنامۀ درسي

كه در واق داراي انوعابات آموزشي اس م برنامۀ درسي از نظر

كيفي و سختي داراي نوسان و گوناگوني اس م براي دانشآموزان يک نقوۀ
(برنامه) ويژۀ درسي [مطالعاتي] در سطح ايال

و مدرسه فراهم ميشود و از

1. Craig C. Wieczorek
2 . Michael G. Watt
3. Allen.356 Educational Systems: America versus England
http://sitemaker.umich.edu/allen.356/curriculum
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محتواس

آمريکايي «گسترده ولي كمعمق» در انتوار
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دانشآموزان تواسته ميشود تا يک هستۀ اصلي موووعات درسي را كام
كنندم
 -2-10برداشتها و مفهومسازیها از برنامۀ درسی ملی
-

برداشتي مبتني بر استانداردسازي و ايجاد پيامدهاي برنامۀ درسي و آموزشها
در سطح ملي به مرور مسلط شده اس

و به سم

ارزيابيهاي مبتني بر

استاندارد از طريقي چون فرمانِ فدرال (ملي) «هيچ كودكي نبايد عقب بماند» در
استاندارد مدار را تدوين كنندم چنين مقرراتي پاسخگويي را از طريق تواستن
از مدارس براي انتوار اطالعات در مورد پيورف

دانشآموز و ديگر زمينههاي

عملکرد تحصيلي مدرسهاي ،فراهم ميكندم آزمونهاي استاندارد شده بيوتري
را براي تمام دانشآموزان تدوين و استفاده ميكنند و به سم
مبتني بر استاندارد حرك

اصالح مدرسه

ميكنندم اين تمركز روي آزمونها و گذر از

استانداردها باعث ميشود ديگر مهارتها و دانشهاي زندگي به تطر افتدم
 -3-10الزاماتِ قبلی ،زمینهسازیها ،شرایط پذیرش
-

در هف

زمينۀ موووعي هف

چارچوب برنامۀ درسي مبناي فعالي

ادارات

آموزشوپرورش ايال ها قرار ميگيرندم شام  :راهنماييهايي براي تلق يک
برنامۀ درسي تفصيلي ،راهنماييهايي براي ارزيابي كالس درسي ،راهنماييهايي
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دهۀ  90وادار كرده اس م اين فرمان ايال ها را توويق كرد تا نظام ارزيابي

براي انتخاب مواد آموزشي ،راهنماييهايي براي برنامهريزي توسعۀ حرفهاي،
راهنماييهايي براي ساتتاردهي دوباره مدارس در حماي

از يادگيري ،يک

ميدهند و حماي
سم

از معلمان تا نوآوريها و وارسيهايي را دنبال كنند كه به

تجربيات يادگيري با كيفي

باال براي تمام دانشآموزان ،هداي

ميكندم

البته اين چارچوبها قصد ندارند تا چيزهايي چون :طرح درسهاي تفصيلي،
مواردي كه بر مبناي آن تمام دانشآموزان آزمون شوند ،دستوراتي براي برنامهها
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نمايوي از مسائ اساسي كه زيربناي يادگيري ،ياددهي و ارزيابي را توکي

برنامه درسي ملي :تجربه هاي جهاني چه مي گويند؟

يا متنهاي يکنوات

و يکسان ،يا احکام و فرمانهايي براي بهكارگيري

روشها يا برنامههاي ويژه ،فراهم كنندم
 -4-10ویژگیهای ساختاری و اجرایی
-

آموزشوپرورش مبتني بر استاندارد و پيامد مدار كه بر آزمونها و نظام ارزيابي
در سطح ملي تأكيد دارد ،حاكم اس م در سطح ناحيه برنامههاي درسي قصد
شده مطابق تطوط راهنماي فردي ايال

را براي تدوين برنامههاي درسي ويژهتر

و سازگارتر با شرايط محلي استفاده ميكنندم نظام آموزشوپرورش دورۀ
ابتدايي و متوسطه در امريکا نظامي تا حدود زيادي غيرمتمركز ،گسترده و چند
اليه اس

و داراي يک سن

قوي كنترل محلي و يک گوناگوني نيازها و

سياس ها و تطمويهاي محلي اس م با آنکه حکوم

فدرال در اطرافِ ايجاد

بعضي تحوالت در برنامههاي درسي و آموزشها ،ارتقاء دسترسي به
آموزشوپرورش ،رقاب پذيري در سطح جهاني و رعاي
دول

اصول مورد توجه

مركزي نقش بزرگتري ايفا ميكند ،به هر حال ،تصميمات عمده دربارۀ

اينکه به دانشآموزان چه چيزي و چگونه آموزش داده شود و اينکه مدارس و
نواحي چگونه عم كنند در دستانِ [مقامات] ايالتي و محلي باقيمانده اس م
 -5-10توجه به برنامهریزی درسی مبتنی بر مدرسه و روندهای نوآورانه
-

اياالتمتحده از جه
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چارچوبهاي گسترده در سطح ايال

تعيين ميشودم جوام محلي اين

سازماندهي ،آموزشوپرورش را به عنوان يک مسئولي

متص ملي ،ايالتي (استاني) و محلي مورد توجه قرار ميدهدم شرو كار آن در
در ايال

ماساچوس

بودم

 -6-10توجه به حوزۀ دیدگاههای برنامۀ درسی
-

تجديد ساتتار آموزشوپرورش در آمريکا در اواتر دهۀ  80و دهۀ  ،90بر
چهار راهبرد متمركز گرديده اس  :الفم مديري
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مبتني بر مدرسه؛ بم
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سطح ايالتي يا ملي نبوده ،بلکه در سطح محلي با بنا كردن اولين نظام مدرسهاي
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موارك

و قدرت انتخاب والدين در تصميمگيريها؛ پم غناي تخصصي و

قوت يافتن معلم؛ تم تدريس براي فهميدنم
بررسی یافتهها ،جمعبندی و نتیجهگیری
با مرور و بررسي يافتهها و سپس جم بندي و نتيجه گيري از يافتههاي فوق ،برداش ها،
روندها و جوانب كوششهاي صورت گرفته در حوزۀ برنامۀ درسي ملي در نظامهاي
آموزشي مورد هدف را با توجه به مؤلفههاي ششگانه ،به صورت زير ميتوان تالصه
 -1در ارتباط باهدفها و عناصر اصلی برنامۀ درسی :بررسي تجارب و كوششهاي
نظامهاي آموزشي مورد هدف نوان داد :تدوين اهداف برنامههاي درسي ملي ،متأثر از
تحوالت بستر اجتماعي -فرهنگي ،نيازها و اقتضائات ناشي از تحوالت جهاني ،بررسي
آسيب شناسانۀ ريوههاي عقبافتادگيها و ناهنجاريهاي موجود نظام آموزش و
برنامههاي درسي بوده اس م هدفهاي برنامۀ درسي در سطح ملي نميتوانند انبوه باشندم
چنين اهدافي ميبايد محدود ،حياتي و تأثيرگذارترين و درعينحال شدني و قاب حصول
باشندم چارچوب برنامۀ درسي ملي يا استانداردهاي [ملي] ،دانشپايهاي موترك ،فهم و
درياف  ،مهارتها و توانائيهاي عمومي مهم براي تمام دانشآموزان را تنظيم ميكند و
ميتواهد ابزاري براي معلمان باشد تا رويّههاي پداگوژيک تودشان را توسعه دهندم در
بعضي نظامهاي آموزشي تغييرات معنيداري در جه

متناسبتر ساتتن
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كرد:

آموزشوپرورش با زمان حاور و نيازهاي آينده و سبک كردن فوارهايي كه كودكان
امروزه با آن سر ميكنند ،توصيه شدهاندم برنامۀ درسي ملي زمينۀ موقعي ها و فرص هاي
نگرشها ،عالئق و استعدادها را در جنبههاي مختلف توسعه دهندم مواردي چون يادگيري
موووعات ميان برنامۀ درسي ازقبي  :مطالعۀ محيطزيس  ،فهم و درياف

بينالمللي،

موووعات مورد توجه تاصِ فرد فردِ كودكان و يادگيريهايي از قبي  :تجربياتي در
طبيع  ،تجربياتِ زندگي اجتماعي ،وارسي و كار روي پروژه و يادگيري از طريق ح
مسئله و در قالب دروس تلفيقي ،توصيه ميشودم
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يادگيري سازندهاي را فراهم كند تا فراگيران مهارتهاي اساسي ،دانش ،ارزشها،
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 -2در ارتباط با برداشتها و مفهومسازیها از برنامۀ درسی ملی :تجارب و
كوششهاي نظامهاي آموزشي مورد هدف نوان ميدهد برداش هاي متفاوتي از برنامۀ
درسي ملي وجود داردم با توجه به هدف از تدوين برنامۀ درسي ملي ،ماهي

سياسي-

تربيتي نظامهاي آموزشي مختلف ،ميزان تمركزگرايي نظام آموزشي همراه با پيچيدگيهاي
سياسي و ايدئولوژيک هر يک ،طيفي صعودي از برداش هاي از برنامۀ درسي ملي را
ميتوان در نظرگرف

كه در آن طرحهاي عروه شده براي برنامۀ درسي ملي از نظر ميزان

آموزش ،در اين طيف صعودي با هم تفاوتهايي دارندم در سطح باالي طيف ،تجارب و
ديدگاههاي نظامهاي پيورفتهتر آموزشي در ارتباط با بررسي برنامۀ درسي ملي كه شواهد
موجود و پژوهشها نيز آن را تأييد ميكند(چون فنالند) ،نوان ميدهد كه تأكيد
قاب توجهي بر قدرت انتخاب و اتتيار عناصر اصلي درگير در فرايند آموزش و انسانيتر
شدن ابعاد پداگوژيک دارندم برنامۀ درسي ملي به سم
زيادي را تح

آن نيس

تا چيزهاي تيلي

عنوان برنامۀ درسي ابالغي براي معلم بنويسد ،بلکه كوشش بر آن اس

تا

چارچوبي تدوين شود كه با توجه به آن مدرسه تودش برنامۀ درسي را تدوين كندم در
چنين كوورهايي اين اعتقاد وجود دارد كه مدارس و معلمان ميبايد از زبان بيوتري در
برنامۀ درسي برتوردار باشندم در سطحي پايينتر نسب
انتخاب و اتتيار قاب

به سطح قبلي البته با قدرت

توجه عناصر اصلي درگير در فرايند آموزش و برنامۀ درسي،
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تجويزي و القايي بودن ،محدود شدن قدرت انتخاب ،آزادي وآگاهي عناصر اصلي فرايند

برداشتي مبتني بر ايجاد بعضي توانائيهاي اساسي يادگيري در دانشآموزان در چارچوب
برنامۀ درسي ملي ،كيفي

و تناسب آموزشوپرورش با نيازهاي فردي و بنيادي مل  ،در

كردن آنها براي سركردن با تغييرات اجتماعي از هدفهاي اساسي اس م
اين تواناييها با توجه به نيازهاي تاص هر نظام آموزشي تعيين ميشوندم در سطح
پايينتري از نظر قدرت انتخاب و اتتيار مدرسه در طيف صعودي برداش

از برنامۀ

درسي ملي ،برداشتي مبتني بر استانداردهاي آموزشي باال در سطح ملي ميتواند مورد نظر
باشد كه بهرهوري آموزشوپرورش و كار را بهبود ميدهدم در سطوح باز هم پايينتر در
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طيف صعودي ،برداشتي تجويزي مبتني بر رابطۀ تسلطي و نظميِ سلسله مراتبي از باال به
پايين و در سه سطح ،شام ِ1 :م برنامۀ درسي ملي؛ 2م برنامۀ درسي استاني (ايالتي)؛ 3م
برنامۀ درسي سطح مدرسه وجود داردم در پايينترين سطوح ،برداشتي تجويزي مبتني بر
هژموني مذهبي (يا غيرمذهبي) از برنامۀ درسي ملي و رابطهاي كامالً تسلطي از طريق
برنامۀ درسي ابالغي و اجراي مو به موي آن در يک نظام آموزشي وجود داردم
 -3در ارتباط با الزامات قبلی ،زمینهسازیها و شرایط پذیرش :تجارب و كوششهاي
درسي ملي يا تواناييهاي اساسي يادگيري كه از طريق برنامۀ درسي ملي دنبال ميشود،
ميبايد از طريق موارك

و گفتمانِ مليِ حرفهاي به دس

آيندم برنامۀ درسي [ملي]،

ميبايد امکانپذير و شُدني باشد ،زمان و منب در دسترس معلمان و دانشآموزان را در
نظر بگيرد و همينطور ،زماني كه نوعاً يادگيري مفاهيم و انديوههاي پيچيده به درازا
ميكود ،برنامۀ درسي ميبايد روي پايهاي از شواهد قوي مرتبط با يادگيري ،دانش و
روش تربيتي و آنچه در عم و برزيدن حرفهاي كار ميكند بنا شود؛ در نتيجه از آرمان
گرايي و كليوههاي تجويزي و ايدئولوژيک به عنوان تواناييهاي يادگيري پرهيز كندم
برنامۀ درسي ميبايد معلمان را توويق كند تا رويهها و شيوههايوان را به صورت نظامدار
تحلي و ارزشيابي كنندم
از مهمترين الزامات و زمينهسازيهاي استاندارد برنامۀ درسي ملي ،پاسخگويي به

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29

نظامهاي آموزشيِ مورد هدف نوان ميدهد كه توافق روي اهداف و برداش هاي برنامۀ

چالشها و فرص ها در عصر جهانيشدن اس م ديگر اينکه معلمان مدرسه ميبايد
فلسفههاي پايهاي استانداردهاي جديد را بفهمند تا بدين وسيله قادر شوند برنامۀ درسي
محلي را در نظر گيرندم نبايد در تدوين سند برنامۀ درسي ملي ،به دلي شرايط سياسي،
شتابزدگي وجود داشته باشدم مطالعات منسجمي در حوزۀ آسيبهاي اجتماعي و
فرهنگي صورت گيرد و به مسائ ترده فرهنگها در برنامۀ درسي ملي توجه شودم
 -4در ارتباط با ویژگیهای ساختاری و اجرایی :چارچوبهايي چون برنامۀ درسي
ملي بايد تطوط راهنمايي يا پارامترهايي فراهم كنند ،نه تجويزهايي براي عم كردن
152

] [ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.4.8.119

مناسب و درتور مدرسههايوان را بازطراحي كنند و شرايط واقعي هر مدرسه و جامعۀ
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وموق كردنِ تمركز گرايانه و محافظهكارانۀ مبتني بر ديدگاهي تطي و قائ شدن نقوي
محدود براي جامعۀ محلي و مدرسهم تجارب و كوششهاي نظامهاي آموزشي مورد
هدف نوان مي دهد با كمي تفاوت بين اين كوورها ،توجه به شرايط واقعي مدرسه و
جامعۀ محلي و مرحلۀ رشد ذهني و جسماني كودكان ،تأكيد بر تناسب و ارتباط،
انعطافپذيري و كيفي

آموزشها ،تغيير پارادايمها به سم

يک رويکرد سازنده گراتر،

به عنوان ويژگيهاي ساتتاري چارچوب برنامۀ درسي ملي ديده ميشودم در نظامهاي
رفتن به سم

يک تطموي ملي ،تطوط راهنماي بنيادي براي مدرسه و معلمان ،استقرار

برنامۀ درسي شايسته محور و همچنين ايجاد استانداردها و نوانگرهاي موترك آموزشي،
به عنوان چارچوب برنامۀ درسي ملي اس م
 -5در ارتباط با روندهای نوآورانه و برنامهریزی درسی مبتنی بر مدرسه :تجارب و
كوششهاي نظامهاي آموزشي مورد هدف ،نوان ميدهد كه در قريب به اتفاق نظامهاي
آموزشي چه متمركز يا غيرمتمركز و در قارههاي مختلف ،اين روند تمركز زدايي ،احترام
به جوّ و شخصي

مدرسه ،اقتدار و قدرت انتخاب بيوتر مدرسه در جه

تعدي و

تصحيح يا تفسير برنامۀ درسي ملي با توجه به شرايط بومي و نيازهاي جامعۀ محلي و
بهرهگيري از دانش تخصصي معلمان ديده ميشودم
 -6در ارتباط با توجه به حوزۀ دیدگاههای برنامۀ درسی :تجارب و كوششهاي
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غيرمتمركز آموزش و برنامۀ درسي ،به نوعي از ويژگيهاي مهم ساتتاري و اجرايي،

نظامهاي آموزشي مورد هدف ،نوان ميدهد كه در اكثر نظامهاي آموزشي ،توجه به
تلفيقي از ديدگاههاي برنامۀ درسي در برنامۀ درسي ملي در قالب تبيين اهداف ،اصول يا
فرهنگي و سياسي معاصر ،نيازهاي تحول فردي و اجتماعي و محيطزيستي و توجه به
تحوالت فناوري و اقتضائات تغييرات جهاني و چند فرهنگي ،صورت ميپذيردم

153

] [ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.4.8.119

تطوط راهنما يا مجموعۀ استانداردهاي ملي و بر اثر تحلي بستر اقتصادي ،اجتماعي،
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