
 

  جا بجز اینجا!: از همهی برنامه درسی در ایرانطراحی الگو

 

دکتیری داشجییانان رشیته  تهای گذشته چه فراوان فرصت ارزشمند دوره تحصیلاطی سال

بیه « طراحیی و انتااربشجیی»مصروف آن شیده اسیت تیا تحیت ننیاان « رنزی درسیبرشامه»

ی کیه الاتیه  و ماضانات متعدد با محتاای خاص «3اکر»و « 2کانن»، «1تانلر»الگای  بازآفرننی

انن نمل در دوره دکترای  .کننداقدام  بامی کجار هستند ی ی متمرکز بر مسائلماضانات ،اغلب

تشصصی که اشتظار است کاری اشیام شاد که مرزهای نلم را به پلش بارد، احتماال بیه سیشتی 

آن است که چنان فراواشی بکارگلری چهارچاب کانن جهت طراحی است. واقعلت  تانلدقابل 

سشن بیه ملیان آوردم. « بسکانن»زناد شده باد که من از  طی دهه هجتاد الگای برشامه درسی

کیه دارای ؛ هقیرار گرفتی «اکر»ولی به جای انجان،  ه باشداتمام نافتاکنان شاند به شانی آن هم 

 . است های زشدگیو واقعلت پلچلدگیمااحث تازه رونکردهای  ای و قابل تطالق بابنلادی شاکه

کانین  اگر طراحی برشامه درسی به معنای فراهم کردن مااد برای پرکردن ظرف خالی تانلر،

بیاوری شیدارم   شاملد؛ اما مین چنیلن« شاآوراشه»ها را تاان همه انن فعاللتنا اکر باشد، آشگاه می

هیای برشامیه بندرت شاهد آن هستلم که نکی از انن طراحیی دهد.واقعلت هم چنلن شجان شمی

هیای هاما در انران، چنلن فضیانی در داشجیکد درسی در شجرنات نلمی جهان منتجر شده باشد.

 میری دوره دکترا حاکم شده و مقاال افتاده است.

 مقالیه از شیاط طراحیی و سیهتافلق اشتجیار  فصلنامه مطالعات برشامه درسی در هملن شماره

 یالگیا یابنیو انتاار یطراحی»بیا ننیاان  ایمطالعیه ،لیهمقا نلدر اولیانتااربشجی وجاد دارد. 

 «لرنتا یالگا»( بر اساس 1399و همکاران،  یعل)رب« (یقل)تلف دهلدرهم تن یمطلاب برشامه درس

اشیام شده است. شاشته شده کیه   «راننا نیدر دوره ابتدا یشناختآمازش سااد بام» و در حازه

 لرنتیا یدرسی یزرنیگاشیه برشامیه 4نناصر  ساسا به دست آمده، الگای مطلاب بر جنطاق شتا»

آمیازش  قلیمحتیاا )تلف ،و..( یسیتنطراحی گردند که نناصر اصلی شامل هدف )حفظ تناط ز

و..( و  ی)پژوهش محار به صارت گروه یرلادگن هایتلو..(، فعال یشناختبام یو نمل یشظر
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انن همان است که آن را پرکردن ظرف تانلر  .«باشندو..( می گراعتل)آزمان هاش طا یابلارزش

 گذارم. شام می

آمازش بهداشیت  یبرشامه درس یالگا یو انتاارسنی یطراح»نناان  تحت ،مقاله نلدوم در

( تاش 1399 ،یمل)نظ« شظام سامت یهاسامت در دوره دبستان بر اساس مفروضه یو ارتقا

برشامیه  یمارد شظر باشد تیا طراحی جانناستفاده شاد و نناصر دهگاشه ا «اکر یالگا»شاد از یم

منطق، مقاصد و اهداف، محتیاا، »نناصر ناارتند از   نن. اردلشکل گ سامتبهداشت و  یدرس

آمازان، مکان، زمان و سنیش داشش یبند، مااد و منابع، گروه1شقش استاد ،یرلادگن یهاتلفعال

کتاب بیه نناصیر دهگاشیه  للاز تحل پژوهجگر یجالب است وقت«. در دوره دبستان یابلو ارزش

و  یبیا اسیتفاده از مایاش یبررسی یدر طی نکهنل الدر ادامه به دل» کند کهبلان می ابد،نیدست شم

مسیتند  نیو پاسشگا یمرتاط امکان طراح یهامحتاا حازه للتحل جنو شتا یچهارچاب مفهام

از  یاافتهنسیاختارمیهلشایاد مصیاحاه ش رنپیذبیر اسیاس میدل اکیر امکان یبرشامه درسی یالگا

باتیربه آمازش و پرورش اشییام شید  2رانلو آمازش بهداشت و دب تلو ترب ملمتشصصان تعل

بیدنن ترتلیب . «ها در کنار هم گردآوری شیدشدها، پاسخ هر نک از پرسشکه برای تحللل داده

شده تاسط اکیر بیرای ماضیانی در حیازه سیامت همه تاش صارت گرفته تا ظرف تدارک

 انران، پر شاد 

اسیتم )نلیام،  یقیلتلف درسییبرشامیه  یمفهیام یالگیا یطراح»مطالعه با نناان  نلدر سام

(، هم امار 1399و همکاران،  نی)رضا «راننکجار ا نی( در دوره ابتدایاضنر ،یمهندس ،یفناور

از  شتدابر 3ترنندیبررکاو  ننلترکام»اشد  اظهار داشتهشانسندگان بنا شده است.  «اکر هنشظر»بر 

مارد استفاده قرار  یدرس یزرندر برشامه ربنانز یالگا ناانبه ن تااشدیکه م درسی برشامه نناصر

برقرار کیرده  اشدلارتااط و پ زلش گرنکدنها با مؤلفه ننا ،یمدل اکر است. در حالت آرماش ،ردلبگ

استعاره تیار »کنند آشان در ادامه بلان می .«آورشدیو ماجاات ثاات و اشسیام را در طرح فراهم م

. هرچنید کیه تیار ننکایات دنشمایم دلتأک یبرشامه درس کن رنپذبلآس تلبر ماه زلننکاات ش

                                                 
استفاده شاد؟ انن شام مرباط بیه شیاط دنگیری از تحصیلات « استاد»آنا ضرورتی دارد بیای شام معلم نا حتی آمازگار، از  .1

 است که آمازش نالی شام دارد؛ شه آمازش ابتدانی   

 .ترنن هستندو آشان برای انام شظر در انن باره، صالح کندفعاللت می« آمازگار»در مدرسه ابتدانی، ؟    چرا دبلر .2

 آنا واقعا چنلن است؟  احتماال انن وصف اشاره به شظام آمازش و برشامه درسی انران دارد  نعنی کاربردی بادن در انران  .3
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ها رشته رناز آن شسات به سا یخاص رهلزشی انرشته و  کناست، معذلک اگر  رنپذشساتاً اشعطاف

تیار ننکایات  بلیترت ننشاد پاره خااهد شد. به ا دهلکج جترلبه تعداد دفعات ب انبه شدت و 

حلقه آن  ننترفلو تاان ضع درتبه اشدازه ق رلاست که قدرت و تاان هر تار و زشی ننا اشگرلب

بیا وجیاد »اشید  دام کیردهانن شانسندگان برای بکارگلری الگای اکر به ذکر دللل هم اقی. «است

آمازش  کردنرو کنو  شادیمحساب شم درسی برشامه یتئار ،یقلاستم تلف یبرشامه درس نکهنا

همیه نناصیر دهگاشیه اکیر در  تلیو اهم قلماحث تلف یدگلچلپ للاست، اما به دل ینلام تیرب

شیاشد؛  نلیلاکیر تا یهمه نناصیر الگیا قلو نم قلدق یبا شگاه دبان هاآمازش ننا کردنینمل

 تلیاهم زحائ ارلبس یبرشامه درس نندر ا یزمان، مکان و گروهاند ،یشقش ماادآمازش نلهمچن

بیه سیمت  یاست و چناشچه هر کدام از نناصر دچار خلل باشیند تیار ننکایات برشامیه درسی

نلیام، دستاورد انن تاش تحقلقی آن است کیه برشامیه درسیی  «.خااهد رفت یشتگگسلازهم

 ی برای نمل بر اساس الگای اکر، تنظلم شده است اضنر ،یمهندس ،یفناور

کاشجی است تا ظرف خالی تانلر، کانن نا اکر با آن پر شاد. آنا  پژوهجی،شاط فعاللت  انن

ی از شاملد؟ من که تردند دارم اما چان جمعی« طراحی الگای برشامه درسی»تاان واقعا آن را می

پندارشید، مین شلیز تسیللم رای آشیان هسیتم. چنیلن میی متشصصان حازه برشامه درسی کجیار

آشان شماد نلم  شادگفته میتر انن است که چرا تانلر، کانن و اکر؟ باوجادانن، ماضاط اساسی

در حازه مطالعات برشامه درسی هستند  حتما هم چنلن است. اما آنا آمازش و پیرورش انیران 

و شظیام اجرانیی آن شلازمنید چنیلن  1اسیت« خیاص»گای برشامه درسیی لکه خاد دارای نک ا

 برای پرکردن ظرف خالی آن است، مستحق چنلن ننانتی شلست؟   راهگجانی هایکاشش

سیشن گفتیه « پیژوهش تقاضیامحار»و « محیارپژوهش نرضه»از  ات انراندر نرصه تحقلق

شهادهیای  م شیدهنیااگیانی بیه شلازهیای شاد. پژوهش تقاضامحار، آن است که در پاسیخمی

باشد. آنا در انن شرانط که بهرحال، شظیام آمیازش و برشامیه درسیی کجیار بیه  انی کجاراجر

شکلی بر نک الگا برای تاللد برشامه تاافق کرده است )برشامه درسیی ملیی جمهیاری اسیامی 

                                                 
انن الگا همان است که چهارچاب آن در برشامه درسی ملی انران به تصانب شهاد سلاستگذار کجیار رسیلده اسیت. شظیام  .1

تااشد به کار . هر شاط تاش نلمی و داشجگاهی وقتی میاستاجرانی برشامه درسی و آمازش کجار، ملزم به نمل بر اساس آن 

انلیب منییر بیه  لییو شیادبشیش الهامگاهی تااشد های دنگر، فقط میتاشانن شظام بلاند که منطاق با چهارچاب آن باشد. 

  پژوهجگران است. «حرف»اشدرکاران و دست «حسرت»
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 پژوهجیی مفلیدتر بیرای اننگاشیه تاللیداتتیر و کیاربردی ی(، چهارچاب آن بنان1391انران، 

زشمند داشجیانان دوره دکترا و وقت شیرنف اسیتادان آشیان مصیروف شلست؟ چرا انن تاان ار

از شاد که مانای نمل تاللد برشامه درسی برای چندنن ملللیان میتاسعه معنا و تکملل ظرفی ش

چگاشیه اشتظیار اسیت کیه شظیام اجرانیی، اسیت؟ آن ای مدرسه انشاگردفرزشدان انن کجار و 

 پردازد؟کجار به اجرا شمیبنلان شاد در حاللکه شظام داشانی داشش

و  هیا بیر شلازهیای ملیی، همیااره مفلیدالاته انن بازگجت به سای شلازها و بناشدن کاشیش

ه شظیام بی فعاللت داشجیگاهی همچنلن، اننکار شاند بتااشد تاحدی شزدنکی پسندنده خااهد باد.

ات به ماضیان داشجگاهی بادن تحقلقاتربطآمازش و برشامه درسی را فراهم کند و مدنای بی

تااشد فرصتی حال، چنلن اقدامی میدرنلنآشها را کاهش دهد. شاپذنری کاربستکجار و واقعی 

درسیی در  تاان به تاللد برشامهباشد تا تمرنن شاد که آنا با چهارچاب مارد شظر کجار هم می

ب محسیا «خلر مجیترک»تاان ماضانات خاص اقدام کرد نا خلر. بنابرانن، چنلن نملی را می

طراحیی و آنا ممکن است شاهد آن باشلم که انن چهارچاب ملیی، ظیرف خیالی بیرای  شاد.

 های کجار باشد؟های درسی آننده تاسط داشجگاهانتااربشجی برشامه

    1399پنیم اسفند 


