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 مقدمه
مدار را در نظر آموزش در قرن بیست و یکم باید همه تصورات و نیازهای انسان دانش

و این  ان تغییر یابندمعلمتربیت هایروشمگر اینکه ، بگیرد. مدرسه تغییر نخواهد کرد
است )امین  معلمتربیتوجود برنامه درسی مناسب و اجرای مطلوب آن برای  درگرو

(. معلم در هر نظام آموزشی آیینه تمام نمای توفیق آن نظام 0259، خندقی و جامه بزرگ
 دهدیمتجربه جهانی نشان (. 0250، در تحقق اهداف نظام آموزشی است )مهرمحمدی

 معلمان 0یاحرفهو صالحیت  5شایستگی، تربیت عامل در کیفیت تعلیم و ترینمهمکه 
گذاری و آنان بهترین نوع سرمایه یاحرفه هاییتصالحان و معلمتربیتبنابراین ؛ است

، )حسینی شودیممحسوب  وپرورشآموزشمحور هرگونه اصالحات بنیادین در نظام 
 (.0255، قادری و یزدیا

مک ای معلمان کمرتبط با توسعه حرفههای گذشته به درک ما از عوامل پژوهش باآنکه
 ای به عواملاما وابستگی اثربخشی رویکردهای توسعه حرفه، (0223، پسنداند )شاهکرده
 کندها را با مشکل مواجه میتعمیم این یافته، دهندای و محیطی که در آن رخ میزمینه

، 4محتوا )دسیمونتوان برخی اصول کلی مانند تمرکز بر (. هرچند می0259، 9)گاسکی
 مساعییکتشربر  تأکید( و 0259، قبلی معلمان )گاسکی هاییادگیریتوجه به ، (0226
ای معلمان کلیدی در اثربخشی توسعه حرفه هایویژگی عنوانبه( را 0255، 1)سالی

 یماسبشنای را بهتر زمینه هایویژگیولی رویکرد مفیدتر آن است که ابتدا ، برشمرد
 به قریبای را دنبال کنیم. سپس راهبردهای مناسب برای تربیت حرفه، (0226، گاسکی)

 بخشی ناماـس ایرـب، انرـیا شیزموآ منظا یافتهسازمان و سمیر شتال لسا صدیک
 به طوـمرب تتصمیما که ستا دهبو آمیختهپرسش  ینا با ارههمو، شیزموآ هاییتفعال

 پرسش ینا به شدهدادهپاسخ عنو ؟شودیم ذتخاا کسی چه توسط و کجا سیدر برنامه
 جهانی تتحوال و جتماعیا داتعتقاا و هاوربا، شیزموآ منظا هاییتواقع تناسببه

 (.0224، پوریموس) ستا دهبو وتاـمتف
ای مجموعه، جمهوری اسالمی ایران مطرح است وپرورشآموزشدر  اکنونهمآنچه 

اسناد تحولی نظام »طی یک دهه گذشته است که با عنوان  یدشدهتولاز اسناد 
حول سند ت»شوند. با تدوین و تصویب اسناد تحولی شامل معرفی می« وپرورشآموزش
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2. professional qualifications 
3. Guskey, T. R. 

4. Desimone, Laura M. 
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مبانی نظری تحول در نظام تعلیم و تربیت رسمی »، (5962« )وپرورشآموزشبنیادین 
( انتظار آن 5965« )برنامه درسی ملی ایران»( و 5962« )عمومی جمهوری اسالمی ایران

 هانآمطابق با  معلمتربیت ازجملههای تحصیلی های درسی تمامی دورهاست که برنامه
 تدوین و اجرا شوند.، تهیه
های یکی از عرصه حالیندرعهای نظری و یکی از حوزه« 5اجرای برنامه درسی»

 و «4اصالح»، «9بازنگری»، «0تغییر» عملی برنامه درسی است که با مفاهیم مهمی مثل
ای متفاوت از همه مفاهیم مذکور است. برای اجرا پدیده اما؛ همراه شده است« 1نظارت»

شود که عمل اجرا را اقدام می« مجری»به تبیین وضعیت « اجرای برنامه درسی»تشریح 
 که به الزامی درونی «مخاطب»با « تعامل» قصدبهشخصی است که « مجری. »کندمحقق می

، را تجربه کند برنامه درسی موردنظرر موقعیت تربیتی حضور یافته تا تغییرات یا بیرونی د
یر ای از تدابمجموعه عنوانبه« برنامه درسی»یابد و از حضور می« موقعیت تربیتی»در 

 ،ریز درسی برای تغییر در هویت مخاطب انتخاب یا تولید کرده استیادگیری که برنامه
(. این تصویر از اجرا حکایت از آن دارد که سه عنصر 0221، پورگیرد )موسیبهره می

قعیت که مو برنامه درسی و مخاطب در یک زمینه یا بستر اجرایی، اصلی اجرا یعنی مجری
بر بنیاد راهنمایی که برنامه درسی است در تعامل با یکدیگر قرار ، شودتربیتی نامیده می

سازنده پدیده اجرای برنامه درسی  هایمؤلفهاین مجموعه « ماهیت»گیرند. اینکه می
 ای است که پاسخ به آن برایپرسش عمده، با یکدیگر کدام است هاآن« نسبت»چیست و 

فهم اجرای برنامه درسی ضرورت دارد. در اینجا البته این پرسش در یک بستر خاص 
 وپرورشآموزشهای اسناد تحولی آموزه»شود و آن اجتماعی ـ سیاسی مطرح می

 است.« اسالمی ایران جمهوری
 به چنین لزوماًاند و الگوهای اجرایی برنامه درسی حساس به فرهنگ و زمینه بوده 

گزینش برای عملی ساختن  عنوانبهدهند. آنچه در اینجا متغیرهایی واکنش نشان می
پیگیری موضوع در سطح عمومی است. پرهیز از چنین متغیرهایی ، پژوهش مطرح است

شود می سبب، ی الزم است. نبود پیشینه مربوطپژوهشهای فاقد زمینه هشبرای انجام پژو
 شود که آنچه در اسناد تأکیدباشد. همچنین باید  مدنظردر سطح کلی آن  مسئله فعالً

ای هتحولی جمهوری اسالمی ایران مطرح است بر نوعی تمایز و تفاوت با این نوع نظریه

                                                                                                                                        
1. implementation 
2. change 
3. review 

4. reformation 
5. superintendence 
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مبانی اساسی تربیت رسمی و عمومی ، نیادیندارد. در مبانی نظری سند تحول ب تأکید
طرح شده م شناختیجامعهو مبانی  شناختیروانمبانی ، مبانی حقوقی، شامل مبانی سیاسی

ها و کشورها پدید آورده فرهنگ اساسی را با موارد مشابه خود در سایر هایتفاوتکه 
اجرای برنامه درسی »عمده  هایمؤلفه« نسبت»و « ماهیت»است. این بدان معناست که 

های اسنادی که تحت عنوان باید بر اساس آموزه« جمهوری اسالمی ایران معلمتربیت
شناسایی شوند و بر بنیاد تجربه جهانی ، شوندمطرح می« وپرورشآموزشاسناد تحولی »

 لممعتربیتاجرای برنامه درسی »برای « الگویی»، طراحی الگوهای اجرای برنامه درسی
 امکان اجرا را فراهم کند. هاآنطراحی گردد که متناسب با « جمهوری اسالمی ایران در

اجتماعی و فناوری بسیاری در جوامع پدیدار ، تغییرات اقتصادی، اواخر قرن بیستم
جوامع ، اندمتفکران تذکر داده، با نگاه به این شرایط (.0227، 5مورگان و همکارانشد )

ناشی از تحوالت به نفع خود سود جویند و از عهده  هایفرصتاگر بخواهند از 
ی کرده و برای بینپیشباید جامعه آینده مطلوب خود را ، های احتمالی برآیندچالش

(. اکثر متفکران تشکیل جامعه یادگیری 0223، 0جارویسکنند )رسیدن به آن بسترسازی 
هایی برای پرداختن به یادگیری در سراسر زیرا اگر به مردم فرصت، اندکردهرا پیشنهاد 

های از عهده چالش توانندیم، باشند العمرمادامیادگیرنده  هاآندوران زندگی داده شود و 
 .(0223، جارویسبرآیند ) ذکرشده

 یاهنظامیک رکن اساسی میان  عنوانبهپژوهشگران آموزشی به اهمیت برنامه درسی 
 حاله بازسازی و اصالزمو  کردههای آموزشی توجه آموزشی کشورها و همچنین عامل بازده

 یامین خندق)اند تدریس دانسته هایروشبرنامه درسی و  الحآموزشی کشورها را اص نظام
معلمان آخرین حلقه اجرایی در برنامه درسی (. این در حالی است که 0259، و جامه بزرگ
ریزی درسی برای آن است که معلم کار های دیگر نظام برنامهم حلقهشوند. تمامحسوب می

معلمان در (. 0220، 9انجام دهد )فریمن یدرستبهخود را که هدایت جریان یادگیری است 
 اسـت ییهاواکنشکنش و ، عامل کیفیت ترینمهمکلیدی دارند. نقش  وپرورشآموزش

مهـارت و ، دانش، تـد. عناصر ایـن تعاملافاتفاق می آموزاندانشکـه میـان معلمان و 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی و ویژگـی ، حساسیت معلـم از یـک سو و انتظارات یادگیری

را  ورشوپرآموزشفرهنگـی یادگیرنـدگان از سـوی دیگر هستند که موفقیت یا شکست 
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ای حرفه ترین افراد برگماردن تواناترین و شایسته کـار کننـد. بنـابراین بـهتعیـین مـی
ت معلمـان به کیفی درنهایتکیفیت هر نظام آموزشی  چراکه، است مسئله ترینیاتیحمعلمی 

ر کسب دانش د، روزرسانیبه منظوربهای های رشد حرفه. فعالیتآن جامعـه وابـسته است
 .معلمی است جدیدی و درک حرفه هایمهارتمجهز ساختن به ، معلمتربیتمرحله اولیه 

ای ممکن است با اجرای اصالحات آموزشی همراه باشد. تقاضای فراوان معلمان رشد حرفه
ات تغییر، درسی جدید برنامه در ارتباط با ارائه هایشانمهارتها و روزکردن دانشبرای به

–های جدیدی مبتنی بر فرآیند یاددهیانجام پژوهش، آموزاندانشها و نیازها در ویژگی

-حرفه شود. رشدافزایش قابلیت پاسخگویی معلم و عملکرد مدرسه احساس مییادگیری و 

ن در ای هاآنهایی را برای و فرصت کندای ابزاری برای بهبود کیفیت معلمان فراهم می
 کنند.زمینه ایجاد می

وضعیت اقتصادی و اجتماعی و ویژگـی ، معلـم از یـک سو و انتظارات یادگیری
را  ورشوپرآموزشاز سـوی دیگر هستند که موفقیت یا شکست  فرهنگـی یادگیرنـدگان

ای حرفه ترین افراد برگماردن تواناترین و شایسته کـار کننـد. بنـابراین بـهتعیـین مـی
ت معلمـان به کیفی درنهایتکیفیت هر نظام آموزشی  چراکه، است مسئله ترینیاتیحمعلمی 

تعریف معلم در سند تحول بنیادین  (.0223، کریمیاست )آن جامعـه وابـسته 
 شودمی فردی اطالق به است و رفته بکار هم مترادف« مربی» و «معلم»، وپرورشآموزش

دارد  عهده بر عمومی رسمی تربیت و تعلیم در نظام را آموزاندانش تربیت خطیر رسالت که
 معلمتربیتاما در منابع علمی و رسمی ؛ (0255، وپرورشآموزشسند تحول بنیادین )

صالحیت الزم در فرد برای آمادگی جهت ، هامهارت، هاعبارت است از ایجاد توانایی
ت فرایندی اس معلمتربیتنوجوانان و جوانان. از یک جنبه دیگر ، کودکان وپرورشآموزش

های رسمی و غیررسمی ها و تجربهفعالیت، هاکه یک موسسه آموزشی از طریق ارائه برنامه
 دهند.ان و ورود به شغل معلمی انجام میمعلمتربیتفرادی را برای فردی یا ا

اجرا  شود که عملبه تبیین وضعیت مجری اقدام می برنامه درسیبرای تشریح اجرای 
. مجری شخصی است که به قصد تعامل با مخاطب که به الزامی درونی کندرا محقق می

را تجربه کند.  برنامه درسی موردنظرات یا بیرونی در موقعیت تربیتی حضور یافته تا تغییر
یادگیری  از تدابیر یامجموعه عنوانبهیابد و از برنامه درسی در موقعیت تربیتی حضور می

بهره  ،درسی برای تغییر در هویت مخاطب انتخاب یا تولید کرده است ریزیبرنامهکه 
رایند این ف، تغییر در عملگیرد. اجرای برنامه درسی عبارت است از فرایند انجام یک می
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فاوت دارد این منظر ت ( ازبرای استفاده از یک برنامه جدید گیریتصمیمبا پذیرش تغییر )
یر را دارد که میزان تغی تأکیدکه بر مبنای واقعی تغییر در عمل و بر آن دسته از عواملی 

 (.0255، 5الکساندر و لوئیس، دهد )سیلورقرار می یرتأثتحت 
یی فرایندها، مه درسی بر این نکته اشاره دارد که فرایندهای اجرا و تغییراجرای برنا

ز این ا برنامه درسیکنند؛ اجرای کنشی میان کسانی است که برنامه درسی را خلق میمیان
 های مطلوب تربیتی ارتباطنظر اهمیت دارد که با ابزارهای الزم برای دستیابی به هدف

اجرای  ،توان استنباط کرداز تعاریف اجرای برنامه درسی می بنابراین بر اساس آنچه؛ دارد
که  دارد تأکیدبرنامه درسی فرایند انجام تغییر در عمل است و بر آن دسته از عواملی 

 (.0254، 0دهد )ریگلوت و فرانسیسمی قرار یرتأثمیزان تغییر را تحت 

جمهوری اسالمی ایران بدین شرح معرفی  وپرورشآموزشاسناد در نظام  طورکلیبه
، برنامه پنجم توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور، 5424 اندازسند چشم: اندشده

تحول بنیادین  سند، کلی مقام معظم رهبری در ایجاد تحول بنیادین هاییاستس
درسی ملی جمهوری اسالمی  برنامه، نظری سند تحول بنیادین یمبان، وپرورشآموزش

اخیر نظام  یهادهه. در وپرورشآموزشکلی و عمومی شورای عالی  مصوبات، انایر
د اسالمی بلن یهاآرمانجمهوری اسالمی ایران در پی تغییرات اساسی و بنیادین مبتنی بر 

اقدام به نگاشت و تصویب اسناد سازنده در جهت بهبود و اصالح نظام آموزشی اقدام 
د است که همواره بای یزبرانگچالشبه لحاظ ساختاری یک بستر  وپرورشآموزش. کرد

 -پاسخگوی تحوالت و نیازهای محیطی و جامعه باشد. تدوین و همت برای اسناد ایرانی
تواند راهنمایی برای رسیدن به بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی می تأکیداسالمی با 

ود. با توجه به مطالب مطرح شده سطحی از مطلوبیت در حوزه تعلیم و تربیت خواهد ب
 معلمتربیتسؤال اصل پژوهش حاضر این است که کدام الگوی اجرای برنامه درسی 

جمهوری اسالمی  وپرورشآموزشهای اسناد تحولی تواند اجرای متناسب با آموزهمی
 هاییویژگ معلمتربیتی درسی ایران را شکل دهد؟ در این راستا در فرآیند اجرای برنامه

ی اجرای برنامه و زمینه وپرورشآموزشی ی درسی در حوزهمجری و مخاطب برنامه
 سبر اسا معلمتربیتو تعامالت عناصر اجرایی )مجری و مخاطب( برنامه درسی  درسی

 اسناد باالدستی بررسی شده است.

                                                                                                                                        
1. Silver, J., Alksander, W., & Louis, R. 2. Reigeluth, C. M., & Duffy, F. M. 
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 روش
این پژوهش  جامعه گیرد.می تحلیلی قرار -های اسنادیاین پژوهش در زمره پژوهش

 عمومی جمهوری رسمی یتو ترب تعلیم نظام شامل مبانی نظری سند تحول بنیادین در

برنامه درسی ملی نظام جمهوری اسالمی ایران و نقشه جامع علمی کشور ، ایران اسالمی
. دلیل این انتخاب همخوانی اسناد با اهداف این قرار گرفت موردبررسی 5424افق در 

 نظرموردپژوهش  سؤاالتپژوهش و وسعت دامنه اطالعاتی بود که برای پاسخگویی به 
 .قرار گرفت فرضپیش عنوانبه

 هایافته
 وپرورشآموزشهای اسناد تحولی بر اساس آموزه معلمتربیتعامل اجرای برنامه درسی 

 در فرایندهای اجراست؟ هایییژگیوی چه جمهوری اسالمی ایران دارا
مشخص  طورهبنتایج حاصل از تحلیل اسناد بیانگر این نکته است که سه گروه ویژگی 

 طورهبدر اسناد باالدستی تعیین شده است.  معلمتربیتبرای عامل اجرای برنامه درسی 
، متعهد، که شامل مواردی چون: عادل ارزشی() یاخالق هایویژگیمشخص 
 ژوهشگرپ، خودآگاه، خواهفضیلت، هاانسانمعتقد به برابری ، کمال طلب، پذیرمسئولیت

 دقرار گرفتنای حرفه هایویژگی، شود. ویژگی گروه دومو موارد دیگر را شامل می ینید
ی توانای، مبتکر و خالق، پرسشگر، یعلم جوییقتحق، که شامل مواردی چون: خردورز

، طفمنع، رشدی مخاطب هایویژگیآشنا با ، موقعیت تدریسایجاد تناسب بین نیاز و 
ویژگی گروه سوم که  درنهایتشود و و موارد دیگر می کنش پژوه، سنج یتموقع

باور ، اراده، آزادی، شود به مواردی چون سالمت جسمانیفردی را شامل می هایویژگی
 قوه عقل و رشد مستمر اشاره شده است.، های فردیتفاوت، و معرفت

 وپرورشآموزشهای اسناد تحولی آموزه بر اساس معلمتربیتمخاطب برنامه درسی 
 هایی در فرایندهای اجراست؟جمهوری اسالمی ایران دارای چه ویژگی

حاصل از  درنتیجه ه شدآورد به دستدر این پژوهش  موردبررسیآنچه در اسناد 
اند بارتع ویژگی اخالقیه سه گروه ویژگی برای مخاطب شناسایی شد ک، هاتحلیل یافته
، مداروالیت، کمال طلب، موحد، شجاع، خواهآزادی، بینیواقع، خواهیاز: عدالت

آور و نو، شامل دانا و توانا ایویژگی حرفه. استاجتماعی و موارد دیگر ، پذیرمسئولیت
، مستقل هویت، اندیشگرا و جهانیجمع، متخصص، باتجربه، ینکارآفر، یادگیرنده، مبتکر
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، گیرمتصمی، اراده، قوه استنتاجشامل موارد:  ویژگی فردیجو است و پژوه و حقیقتدانش
 .تاسامیدوار ، فعال، میل به تعالی، آگاه، سالم و بانشاط، گرانتخاب، مختار، خودباور

ی جمهور وپرورشآموزشهای اسناد تحولی بر اساس آموزه معلمتربیتبرنامه درسی 
 هایی است؟اسالمی ایران در موقعیت اجرایی دارای چه ویژگی

ه برنام هایویژگیای برای بررسی حرفه هایویژگیهویتی و  هایویژگیدو دسته 
بر  یدتأکاز  اندعبارتهویتی  هایویژگیدرسی بر اساس اسناد باالدستی به دست آمد. 

علمی و ، نوآور، پذیرانطباق، یکپارچه، رمستم، بر فرهنگ و بوم تأکید، فردی هایتفاوت
 ،ثبات در مبانی پایه، محورمسئله، محورموقعیت، پرسشگر، پذیرتحقق، مندروش
بر  أکیدتپویا و ، تلفیقی، دارای رویکرد ساختن گرایانه، متناسب با نیاز، نگرجانبههمه

، رفراگی، معلمای ای شامل تالش در جهت توسعه حرفهحرفه هایویژگیتدریس است و 
ای دار، محورمعلم، رویکرد فراملی، در تعامل بیرونی و درونی بین عناصر، مدرسه محور

، بر هویت در همه ابعاد تأکید، یاچندمرحلهجانبه و همه، عملی و علمی هاییتظرف
در  تنوع، بر نقش گروه تأکید، مشارکت جمعی، محوردانش، آموز محوردانش، منعطف
 ستامبتنی بر عمل فکورانه ، مبتنی بر بوم، متناسب با نیاز، تیتربی هایفرصت

های اسناد تحولی بر اساس آموزه معلمتربیتزمینه اجرای برنامه درسی 
 است؟ هایییژگیوجمهوری اسالمی ایران دارای چه  وپرورشآموزش

 اندعبارتعینی هستند  هایویژگی در گروههایی که حاصل از بررسی اسناد ویژگی
از مصالح و امکانات متناسب با  یبرداربهره، زیبایی ظاهری، از: موقعیت آموزش

به  مجهز، مجهز به منابع اطالعاتی سنتی و مدرن، تناسب با جامعه، بومی زیستیطمح
 ،موقعیت مکانی مناسب، مندی از فضای مجازیبهره، معماری اسالمی، نوین هاییفناور

 هاویژگی. در این گروه از استدارای هویت ایرانی و  یسازساده، رعایت استاندارد
 رؤیتقابلمواردی قرار دارد که برای همه افراد چه در موقعیت تربیتی و چه خارج از آن 

محیطی امن و  ماننداز موارد دیگری  هاویژگیدوم از  در گروهاما ؛ و بررسی است
رابطه احسان  یتحاکم، اسالمی هایارزش توسعه، معنوی هایارزش یدارا، کنندهحمایت

، به منزلت اجتماعی توجه، روانی یتامن، رفاه ینتأم، و تعاون مشارکت، و عدالت
شود. در این گروه های ارزشی مطرح میمند از نشانهاز فرهنگ و بهره متأثر، پذیرانعطاف
جود داشته و الزاماًتواند گیرد که فهم یکسانی در موقعیت تربیتی نمیهایی قرار میویژگی

 .اردمعنا دو برای همه افراد دارای تعریف یکسانی نیست اما برای هر فردی سطحی از آن 
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جمهوری اسالمی ایران تعامالت عناصر اجرایی  وپرورشآموزشاسناد تحولی  بر اساس
 است؟ هایییژگیودارای چه  معلمتربیت)مجری و مخاطب( بر بنیاد برنامه درسی 

اد در اسن، برنامه درسیتعیین ویژگی بین عناصر اجرای  منظوربهدر این پژوهش 
ینی ع هایویژگیاز  اندعبارت. این دو گروه شده استتحولی به دو دسته ویژگی اشاره 

 ،تمرین و تکرار هایفرصتعینی مواردی چون  هایویژگی در گروهذهنی.  هایویژگیو 
مشارکت در طراحی ، جانبهههمرشد مداوم و ، مشارکت فعال، دوجانبههمکاری 

، بیانرزمینه رشد متعادل برای م، تعامل بر اساس معیارهای اسالمی، یادگیری هایفرصت
ی و شایستگ کسب، همکاری بیرونی، یتسند، عمل فکورانه و خالقانه، استقالل معلم

ذهنی موارد چون همکاری  هایویژگی در گروهشود و را شامل می جانبههمهارتباط 
، ظهور استعدادها، تعدیل عواطف، یاراخت، آگاهی، آزادی، انعطاف، عدل و احسان، درونی

شرفت پی، توسل، دعا، عبادت، بر عمل صالح تأکید، های گوناگونکسب تجربه در زمینه
 شود.هدفمندی و آمادگی را شامل می، جانبههمهرشد ، آگاهانه

ب تواند اجرای متناسمی معلمتربیتکدام الگوی اجرای برنامه درسی  اصلی پژوهش: سؤال
 جمهوری اسالمی ایران را شکل دهد؟ وپرورشآموزشهای اسناد تحولی با آموزه

 سازیحاکی از آن است که در مرحله پیاده برنامه درسیهای پژوهش در حوزه واقعیت
های مواجهه بوده است و فاصله شمارییبهمواره با مشکالت  برنامه درسیو اجرای 

 بین عرصه عمل و اسناد وجود دارد.جدی 
ه درواقع بر این پایه شکل گرفت ک معلمتربیت درسی برنامه اجرای پیشنهادی الگوی

ها استخراج و کدگذاری شدند و درنهایت برای های پژوهش گزینهبرای هر یک از مؤلفه
ی اای و فردی شناسایی شدند. برهای مجری و مخاطب، سه ویژگی اخالقی، حرفهویژگی

ای شناسایی شد و برای زمینه و تعامل بین مجری برنامه درسی دو ویژگی هویتی و حرفه
و مخاطب دو ویژگی عینی و ذهنی شناسایی شد. هر یک از عوامل فوق برای اجرای 

که یطورهبتنیده و به هم وابسته هستند. معلم یک رکن پایه و درهمبرنامه درسی تربیت
 اما آنچه در این الگو نمایان است؛ استقالل به هم وابسته هستندیی در عین تنهابههر یک 

ای است که در هر سه عامل مجری، مخاطب و برنامه درسی های حرفهتأکید بر ویژگی
 شناسایی شد.
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های اسناد تحولی متناسب با آموزه معلمتربیتالگوی پیشنهادی اجرای برنامه درسی  .1شکل 

 می ایرانجمهوری اسال وپرورشآموزش

 گیرینتیجهبحث و 
های پژوهش حاکی از توجه اسناد باالدستی به بر اساس تحلیل اسناد انجام شده یافته

و تعامل  هاویژگیفردی بود. این  هایویژگیای و حرفه، اخالقی )ارزشی( هایویژگی
عامل اجرای برنامه درسی پیاده کننده فعالیتی است که در یک موقعیت تربیتی  هاآنبین 

مجری  ،گردد. به عبارتی یک رکن اساسی برای تعریف یک موقعیت تربیتیحاصل می
شود بر محور چند عامل برنامه درسی است. آنچه در فرایند تعلیم و تربیت انجام می

 شود.می گذارییهپااساسی 
ای و فردی نیز برای مخاطب حرفه، اخالقی، بررسی اسناد سه ویژگی فوق بر اساس

، هایژگیوهای پایه در موقعیت تربیتی مخاطب است. متناسب با به دست آمد. یکی از رکن
شود. یک ها انجام میو طراحی برنامه هاگذاریسیاستها و نیاز مخاطب توانمندی

و ایجاد یادگیری در مخاطب است. به نظر اساسی در آموزش انتقال مفهوم  فرضپیش
ارزشی و علمی خود دارد در ابتدا ، رسد تمامیت آنچه یک مجری در ساختار فکریمی
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ه شود و منجر بتر به مخاطب منتقل میدر سطحی کوچک و سپس در سطحی گسترده
شود. مخاطب هم می یاحرفهعلمی و  هاییتمسئولوسعت دید و نگرش برای پذیرش 

شود که هم جنبه درونی دارد و منابع انسانی مهم تلقی می ازجملهمانند مجری درست 
. است یدهتندرهماست و وجوه متفاوتش  یچندوجه دیگرعبارتبههم جنبه بیرونی. 

ر به تتواند ترسیم شود. این سطوح از الیه درونیسطوح متفاوتی برای یک مخاطب می
داشته  تواند وجودسطح مهارت می، ترین سطحسطح رسالت تا بیرونی، تعبیر کورتاجن

در  یرکلطوبهمند مسئول تولید مخاطب فکور و اندیشمند است. باشد. برنامه درسی نظام
مخاطب از اصالت و توجه خاصی برخوردار است و همه  نظرانصاحباندیشه همه 

 ییاوجودگرمشخص در دیدگاه  طوربهعوامل تربیت در خدمت مخاطب قرار دارد. نال 
 ند.کبه ایجاد یک جریان تجربی و کسب تجربیات شخصی توسط مخاطب اشاره می

 یبارز برای برنامه یبنددستهآمد حاکی از دو  به دست موردبررسیآنچه در اسناد 
و  ذیرییرناپتغاز جنس  هاویژگی کهییازآنجاای بود. درسی شامل ویژگی هویتی و حرفه

صر های زیرین و عناشوند و در الیهت آموزشی تلقی مییک واقعی عنوانبهیا به عبارتی 
ا هویتی و آنجا که متناسب ب هایویژگیاصلی و روح برنامه درسی حاکم هستند بیانگر 

ی او تلفیقی هستند بیانگر ویژگی حرفه هایتصالحای از و اهداف مجموعه هایاستس
یک  انعنوبهاز یک منظر ، است. برنامه درسی با رویکردها و تعاریف متعدد برنامه درسی

 انعنوبهدر برداشتی دیگر ، در جایگاهی دیگر یک واقعیت دانشی، واقعیت آموزشی
 وانعنبهفرهنگی و یا حتی  یدبازتول عنوانبهبرخی ، درس یا دروس عنوانبه، محتوا

 برنامه درسی باید تلفیقی یکدرجهر یک نگاه شود. دها تلقی میای از صالحیتمجموعه
از همه موارد ذکر شده باشد و یا دارای انعطاف برای به نتیجه رسیدن در همه این موارد 

مشخص دارای  طوربهباشد. هم در جایگاه فرایندی و هم از منظر دستاورد برنامه درسی 
شود شالوده اساسی اجرا و ارزشیابی را شامل می، عناصر مشخص است. آنچه طراحی

بر روح  شدهیزیربرنامهو  شدهمشخصاز قبل  هاییتفعالبرنامه است. تمرکز بر محتوا و 
 .برنامه درسی حاکم است

ی اجرای برنامه درسی بیانگر این بود که در های پژوهش در خصوص زمینهیافته
ذهنی و  اسناد تحولی دو نوع از ویژگی برای زمینه وجود دارد. یک ویژگی از جنس

ت بر پایه نگرش و رفتار افراد در موقعی یبنددستهویژگی دیگر از جنس عینی است. این 
تربیتی دارای وجوه متفاوتی است امر تعلیم و تربیت همواره در بستری تعریف و به 
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مرحله ظهور رسیده است. این بستر و یا به تعبیر این پژوهش زمینه بر پایه و اساسی 
م فراه درواقعتواند نمایان شود. زمینه درجات و سطوح متفاوتی میاستوار است و در 

آوردن شرایطی برای اجرای برنامه درسی توسط مجری و برای مخاطب است. 
میز است. و ت تفکیکیرقابلغ ینوعبهدارد و  مؤلفهپیوندی بطنی در سه  دیگرعبارتبه

ر گرفت. را برای زمینه در نظ توان درجاتی از تشخیصالبته وابسته به سطح و موقعیت می
 مطابق آنچه به آن استناد شد.

در پژوهش حاضر تعامل بین مخاطب و مجری نیز دو دسته عوامل ذهنی و  عالوهبه
شد. در دوران تبادل سریع اطالعات تعامل رکن اصلی و اساسی در عینی را شامل می
ب شکلی از آید. وجود تعامالت گسترده بین مجری و مخاطروابط بشمار می

ی تر و با موانع کمتر باشد پیوند علمآورد. هر چه تعامالت قویرا پدید می یافتگیتوسعه
و توسعه علمی بیشتر حاصل خواهد شد. تعامل در آموزش دارای اهمیت بسیار زیادی 

برنامه درسی برای  سازییادهپاز مناسبات درونی حاصل از عمل مجری در  چراکهاست 
تغییر متولد خواهد شد. تغییرات پیوسته در جهت ، شودنه انجام میمخاطب در یک زمی

ل است. فقدان تعام یاسالم یمتعال خصوصاًهای تعلیم و تربیت رشد و تعامل از دغدغه
 دبه وجوای را در اجرای یک برنامه مشکالت گسترده خودیخودبهبین مجری و مخاطب 

کشد. همواره در ایجاد به چالش می ترین هدف و کارکرد آموزش راآورد و اساسیمی
 ها و شیوهایشده و برای برقراری تعامل الگوو پیامدهایی دنبال می هایتمحدودتعامل 

 مستقل و تلفیقی گوناگونی وجود داشته است.
لکه هر ب، تفکیکی به نام مجری و مخاطب نداریم، در الگوی تعلیم و تربیت اسالمی

ب در مسیر قر، استاد( کنندهیتترباستاد و مدرس ، دانشجو، آموزاعم از دانشمسلمانی )
العمر در طلب علم است. تنها تفاوت و مادام قرار داردالهی و در مراتبی از حیات طیبه 

ای در همان زمان در حال یادگیری است در سطوح علم و عملکرد است و هر یاد دهنده
توان آن را این مقدمه که می و به عبارت این پژوهش هم مجری و هم مخاطب است. با

توان نتیجه گرفت که همه می، شمار اثبات عقلی کردبا آیات و احادیث و روایات بی
و در سلسله مراتبی از مفاهیم و  شدهیقتلفتواند در هم های مخاطب و مجری میویژگی

ن ااسالمی توصیف کرد. مفهوم پنه یتو تربها را برای مخاطب تعلیم مضامین آن ویژگی
جامعه به  رچهیکپاو مستتر در این تبیین آن است که نظام تعلیم و تربیت اسالمی نگاهی 

دارد و  یقرب الهدر مسیر  هاآنها( و روابط باز و تعاملی بین انسانانسان )، جوامع()
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های ها با یک الگوی واحد تربیت شوند. سازمان یا بخشبنابراین باید همه انسان
منحصر به خود برای مخاطب  یالگوهاا در جوامع اسالمی نباید هسازمان یرمجموعهز

 خاص خود طراحی و تصویب کنند و بعد آن را با روکش اسالمی بپوشانند.
این  های پژوهش بیانگردر الگوی اجرای برنامه درسی بر اساس اسناد باالدستی یافته

گی دارد. لمان آن بستبود که اثربخشی نظام تعلیم و تربیت در هر جامعه به اثربخشی مع
همگی باید ، یادگیری یاددهی هایروشمحتواهای آموزشی و ، هابرنامه، اهداف چراکه

درآید. امروزه  اجرادرس به  یهاکالسدر عرصة واقعی  اثربخشبه دست توانای معلمان 
اقعیات یکی از و معلمتربیتآید. یک حرفه تخصصی سخن به میان می عنوانبهاز معلمی 

جمهوری اسالمی ایران است که همواره نیاز به پژوهش و ترمیم و تغییر دارد. بسیاری از 
رای عامل ب ترینیمحورمعلمان اند که حوزه تعلیم و تربیت بر این عقیده نظرانصاحب

تواند در عرصه عمل میهستند. معلم ، ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق اهداف آموزشی
یتی را ترب هایفرصتبرنامه را تقویت و یا از بین ببرد و بهترین  یهاقوت و هاضعف

ترین موقعیت تبدیل کند. پس در چنین بستری بدیهی خواهد بود که آموزش حاصلبی
کامل و تخصصی است که در موقعیتی ، ای جامعمعلمان نیازمند تدوین و تهیه برنامه

 ای قابلیت اجرا داشته باشد.حرفه
ای ای برتوان گفت که اگر زیر چتر نظام تعلیم و تربیت اسالمی ارادهمی در کل 

 برنامه و، محیط، زمینه، هادیدن وجود دارد باید مرزهای صوری بین خرده نظام یکپارچه
 ها پرداخت باید به کاربرد و تخصصبه نظریه ازآنچهیادگیرنده برداشته شود و بیشتر 
ای جدید از شکل شود گونهنگاه درجه دوم مطرح میمحوری پرداخته شود. آنچه در 

تلفیق در تولید اسناد است. برای شرح این مطلب الزم به توضیح است که اسناد تحولی 
شود که با متدلوژی متفاوت از این نگرش نگارش اسالمی را شامل می هاییهازنظرشکلی 

های زیرینی در د. الیهها از جنس عملکرد متفاوت هستنیعنی مبانی و ریشه؛ اندشده
خیص قابل تمیز و تش یراحتبهتحلیل اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی قرار دارد که 

 نیست و نیاز به واکاوی عمیق و دقیق دارد.
ای هزایشی از جنس دوگانه دارند که نیاز به تدوین دستورالعمل، اسناد تحولی واقعبه

در عرصه عمل نیستند.  اجراقابل خودیخودبهد و متعددی برای رسیدن به عرصه اجرا دارن
شاید این تفاوت در اسناد دیگر کشورها بسیار واضح باشد. آنچه در تعلیم و تربیت همواره 

، جریم، شفافیت و وضوح رفتاری نسبت به برنامه شده استها مطرح در اصول و نظریه
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ررسی . در ببوده است، دهدمخاطب که سه رکن اصلی یک موقعیت تربیتی را تشکیل می
کلی و آرمانی تدوین  کامالً طوربهها اسناد تحولی چنین رویکردی وجود ندارد و گزاره

قاط قوت اسناد از ن ییرمزگشاای پیچیدگی اند و بیشتر جنبه نظری دارند. شاید از زاویهشده
ن دی تدویشود که برای کدام مخاطب و کدام مجری چنین اسنامطرح می سؤالباشد اما این 

فهم فکورانه از طرح یک برنامه نیمی از  رسدیم؟ به نظر اندگرفتهو در دستور کار قرار 
 کند.جهت و مسیر حرکت را برای رسیدن به مقصد مشخص می

سناد با ا المللیبینپژوهش در سطح  ینا شود:آنچه مطرح شد پیشنهاد می بر اساس
پژوهش کمی و  هایروشدیگر کشورها مطابقت داده شود همچنین با استفاده از 

شود و  ینظرسنجهای پژوهش از جامعه هدف های میدانی در خصوص یافتهشیوه
اجرایی برای هر یک از اسناد تدوین و ساختار مفهومی آن  یهادستورالعمل درنهایت

 برای عرصه عمل طراحی شود.

 منابع
ترجمه  .)جلد دوم( اصول و مسائل برنامه درسی، مبانی(. 0252) .ف، هانکینزو  .آ، تاینارنش

 .آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات دانشگاهتهران:  (.5934) .قدسی احقر

درسی  یهابرنامهبر ابعاد محتوای مطلوب در  یتأمل(. 5960). م، جامه بزرگو  .م، امین خندقی
 نتشرنشدهم نامهیانپا. ایران معلمتربیتو مصادیق آن برای برنامه درسی نظام  معلمتربیت

 کارشناسی ارشد برنامه درسی دانشگاه فردوس مشهد.
آموزشى و پزشکى( ، فنى، ادارى یهاپروندهمدیریت اسناد )تنظیم  یمبان (.5934). م، امیرشاهى

. تهران: مؤسسه عالى آموزش و پژوهش مدیریت و تحقیق و تدوین جدید، هابا افزوده
 .یزیربرنامه

 . ناشر: مدرسه.یادگیری -بازاندیشی فرایند یاددهی(. 5960) .م، مهرمحمدی

 ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر.برنامه(. 5962. )آر، لوئیسو  .و ،الکساندر، .ج، سیلور
 قدس رضوی. آستان غالمرضا خویی نژاد. ناشر: ترجمه

 : دانشگاه تهران.تهران .اسناد و فن بایگانی مدیریت (.5910). ج، بوشهری

لوم امه عفصلنمحتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی.  یلتحل (.5969) .م، تبریزی
 .593-521(، 94)05، اجتماعی

درسی هنر و  یبرنامهاجرای  یسنجامکان (.5962) .ص، ایزدیو  .م، قادری، .ف، حسینی
 .5424اولین همایش ملی آموزش در ایران . معلمتربیتدر برنامه درسی  شناسییباییز
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برنامه درسی معنوی در مدارس استان  مطالعه (.5962) .م، قادریو  .ص، ایزدی، .ف، حسینی
 .5962شهریورماه ، کارشناسی ارشد نامهپایان، مازندران

 .وپرورشآموزشچاپ و نشر وزارت  مرکز (.5962) .وپرورشآموزشسند تحول بنیادین 

 .5404جمهوری اسالمی ایران در افق  اندازچشمسند 

( 5936) .سند راهبردی تحول نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران
 انقالب فرهنگی. یعال یشورا

مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد  یاحرفهفرایند توسعه  یهامؤلفه یینتع (.5937) .م، پسندشاه
 .596 -592 ،35، پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانیکشاورزی. 

گوناگون. فــصلنامــة گنجینة اسناد: سال  هاییدگاهدتعریف سند از  یبررس (.5962) .غ، عزیزی
 .515-502 ص، دفتر اول، بیستم و یکم

معلمان دوره ابتدایی. فصلنامه رهبری و  یاحرفه هاییتصالح مطالعه (.5937) .ف، کریمی
 .511-599، (4)0مدیریت آموزشی. 

 و آموزش یهاپژوهش الگو؟ روش؟ کدام کدام :دانشگاهی (. تدریس5960ِ) .ن، پورموسی
 .73-46 (،9)02 ،شاهد دانشگاه، پژوهشی -علمی دوفصلنامه رفتار(. دانشوریادگیری )
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