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Abstract: Centralization in curriculum is
identified as one of the major issues in
Iranian education. So far, however, this issue
has not been resolved. The purpose of this
article is to provide an outline of the
centralization of curriculum in Iran and to
explain the reasons and the necessity of
decentralization by relying on the valuebelief components and indicators involved in
the national curriculum document. In
explaining the reasons for the outflow, the
focus of the curriculum in Iran and its
necessity was based on two sets of valuebeliefs based on religious teachings and
evidence in the national curriculum
document. For this purpose, descriptive analytical method was used. The results
showed that although in Iranian education the
decisions in the curriculum are concentrated,
there are still value-based reasons and
evidence - religious beliefs in the national
curriculum document (assuming that this
reasons and evidence are influenced by value
- religious beliefs), which demonstrate the
necessity of decentralization in curriculum.
Therefore, there is both the possibility and
the necessity of moving out of centralization
in the curriculum in Iranian education.
Keyword: centralization, decentralization,
curriculum, national curriculum document,
value-belief[td1]

، دان گاه الزهرا،ده علنم تربیتی و روان شناسی
alisattari@alzahra.ac.ir

1

علی ستاری

 تمرکزگرايی در برنامه درسی بهه عنهنان ي هی اس ملها:چکیده
 بها ايهح لهال.عمده در آمنسش و پرورش ايران شناسايی میشند
تاکننن سمینه برای رفع ايح ملئله آنچنهان کهه بايهد فهراهم ن هده
 هدف ايح مقاله سمینه يابی بهرای بهرون رفهت اس تمرکهز در.است
برنامه درسی در ايران و تبییح چرايی و ضرورت ايح برون رفت با
ت یه بر منلفههای ارسش _ باوری و قنانیح منجند در سند برنامهه
 در تبییح دالي برون رفهت اس تمرکهز در برنامهه.درسی ملی است
– درسی در ايهران و ضهرورت آن اس دو دسهته منلفهههای ارسش
باوری مبتنی بر آمنسههای دينی و شناهد منجهند در سهند برنامهه
 به ايح منظنر اس روش تنصیفی – تحلیلی.درسی ملی استفاده شد
 نتايج ن ان داد که هر چنهد در آمهنسش و.بهره گیری به عم آمد
پرورش ايران تصمیم گیریها در برنامه درسهی بهه رهنر متمرکهز
-  با ايح لال دالي و شهناهد مبتنهی بهر ارسش،صنرت می گیرد
باورهای دينی و ملهتندات منجهند در سهند برنامهه درسهی ملهی
(مفروض بر ايح که ايح دالي و شناهد متاثر اس ارسش – باورهای
 ضرورت تمرکز سدايهی در برنامهه درسهی را ن هان،)دينی هلتند
 بنابرايح هم ام ان و هم ضرورت برون رفت اس تمرکز در.میدهند
.برنامه درسی در آمنسش و پرورش ايران وجند دارد
 سهند ملهی برنامهه، برنامه درسهی، عدم تمرکز، تمرکز:کلیدواژهها
. روي رد ارسش – باوری،درسی

 دان، استاديار گروه مديريت و برنامهريزی آمنسشی. 1
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مقدمه
چالش بر سر انتخاب برنامه درسی متمرکز يا غیرمتمرکز در آمنسش و پرورش ک نرها همناره
وجند داشته و ايح چالش ي ی اس جدیتريح ملا

آمنسش و پهرورش در ايهران و جههان بهه

شمار میآيد (محمدی ،1364 ،ص .)1 ،استدالل اصلی در لمايت اس تمرکزسدايی ايح است که
تصمیمات را به مردم نزديکتر مهیکنهد ،بهه رهنری کهه ناهمهاهنگیههای ارععهاتی و بهبهند
پاسخگنيی را کاهش مهیدههد (گالیهانی ،1گتلهر 2و شارگرودسه ی ،2016 ،3ص ص-2106 .
 .)2120در ايح میان روي ردها ،عنام و معکهای تعییح کننده متعدد و مختله

بهنده و نهن

فللفه و فرهنگ لاکم و شرايط سمانی و م انی منجند در ک نرها بیش اس همه تعیهیح کننهده
است.
در رنل تاريخ آمنسش و پرورش در ايران ،برنامه درسی دارای هر دو تجربه برنامه متمرکز و
برنامه غیرمتمرکز بنده است .در ايران پیش اس اسعم برنامه درسی به صنرت متمرکهز در ربقهه
دولت و به دست منبدان مذهبی اداره میشده است (صديق ،1347 ،ص .)1388 ،با ايهح لهال
در ايران بعد اس اسعم تا اواخر دوره قاجار آمنسش و پروش بی هتر بهه شهینه غیرمتمرکهز و در
قالب نظام م تب خانهای اداره شده است .اس اواخر دوره قاجار آمنسش و پرورش ايران مجددا
نظام آمنسش و پرورش متمرکز را تجربه کرده است (صافی .)1373 ،در دهه  80و  90شملهی
به ويژه با تدويح و ابعغ سند تحنل بنیاديح در آمنسش و پرورش ،روي رد به تمرکز سدايهی در
برنامه درسی در ايران شرو شده و اقداماتی عملهی نیهز در خصهنص خهارس سهاختح برنامهه
درسی اس لالت تمرکز به عم آمده است؛ اما ايح اقدامات کافی نبنده و يا در عم به اههداف
منرد نظر نرسیده است .در ايح راستا میتنان به اقداماتی همچنن اتخاذ سیاست چند تهللیفی و
چند رسانهای که عمدتا با هدف جلنگیری اس فعالیتهای مؤسلهات تنلیهد کتابههای کمهک
آمنسشی خارس اس نظارت آمنسش و پرورش انجام شهده تها معنهای لقیقهی تمرکهز گرايهی در
برنامه درسی و ررح بنم (برنامه ويژه مدرسه) اشاره کرد .به عننان مثال ررح بنم (برنامه ويهژه
1 . Galiani
2 . Getler
3 . Schargrodsky
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مدرسه) که در مرکز (تهران) تهیه شده و به مدارس ابعغ شده است در عم دچهار م ه عتی
است .چرا که سمان اصلی اجرای برنامه در اختیهار برنامهه درسهی ملهی اسهت و رهرح بهنم در
لاشیه برنامه ملی ديده شده است .در همیح راستا  2ساعت در هفته ( 60ساعت در سال) لهق
استفاده اس ررح بنم به معلمان داده شده است .تجارب عملی در اجرای ررح ياد شهده ن هانگر
آن است که معلمان برای لجم سياد کتابهای درسی با کمبند سمهان مناجهانهد .بها ايهح لهال
ررح ياد شده معلمان را ت نيق میکند که در هفتهه  2سهاعت و در سهال  60سهاعت اس سمهان
دروس ملی را کم کنند و به ررح بنم بپرداسند؛ در لالی که لجم محتنای کتاب دست نخنرده
باقی بماند .ايح در لالی است که معلمان لتی بدون کلر  2ساعت تا  60ساعت در سال نیز با
کمبند وقت آمنسش برای محتنای انبنه کتابهای درسی مناجه هلتند .لذا اجهرای ايهح رهرح
عمع با م

مناجه میشند .ضمح آن که ايح ررح در قالب يک «شینه نامه و البتهه بها ابهعغ

بخ نامهای اس سنی وسير آمنسش و پرورش به مديران مدارس» 1ابعغ شده است .به ايح ملاله
میتنان ملاله ساختار ضعی

و لداقلی برای اجرای ررحهای تمرکز سدايی را اضافه کهرد کهه

فقط در سطح استانها ديده شده و به شهرستانها و منارق و محهعت تنجهه ن هده اسهت .در
اينجا اش الی که بروس مینمايد ايهح اسهت کهه ايهح رهرح و ررحههای م هابه ،بهدون آن کهه
ساختاری درخنر تمرکز سدايی داشته باشند ،صرفا به استانها ارجا داده شده و ری آن به يک
کارگروه پژوه ی در استانها بلنده شده است .کارگروه ياد شده هم تعطی شده و کهار آن بهه
يک کارشناس همراه با بندجهای بلیار ناچیز تحني داده شده است .بهديهی اسهت ايهح اقهدام
نمیتناند پاسخگنی اجرای ررحهای مطلنبی مث ررح بنم باشد .به ملا
ملا لی چنن تهديدهای تقلی  ،تحري

ياد شهده میتهنان

و تعطیلی برنامه در منارق را نیز اضهافه کهرد 2.ربیعهی

است ررحهايی ايحچنیح که با روي رد به تمرکز سدايی نیز دنبال میشند ،نمیتناند در عم به
تحنلی در تمرکز سدايی در برنامه درسی تبدي شند .چهرا کهه اسهتعداد ت ه یعت ،بندجهه و
ام انات السم برای اجرای آنها در استانها و مجمنعه ذي آنها وجند ندارد .صدور بخ هنامه
و ابعغیه و شینه نامه نیز به تنهايی نیهاس بهه ت ه یعت و بندجهه مناسهب و در لهد و انهداسه
سیاست تمرکز سدايی و نیز نیاس به نیروی انلانی کافی ،سمان و م ان کافی و مناسب و ام انات
 . 1باسيابی شده در  1399/10/13اس  :در گفتگن با محمند امانی رهرانی ،پايه گذار ررح بنم ،در https://skillsology.ir :
 . 2همان جا.
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و منابع السم را پاسخ نمیدهد .لذا سمینه و بلتر اجرايی چنیح ررحهايی يا فهراهم نیلهت و يها
بلیار محدود است .بديهی است اکتفا کردن به منضع لهداقلی نیهز نمیتنانهد سیاسهت کهعن
تمرکزسدايی را پنشش دهد .لذا آنچه که باقی میماند کماکان نیاس به تمرکز گرايی با روي هردی
واقع گرايانه است.
در لال لاضر امنر مربنط به مطالعه ،گردآوری ،تدويح ،چاپ و ن ر کتابهای درسهی در
مرکز (تهران) و در ساسمان پژوهش و برنامهريزی آمنسشی به عننان تنها متنلی تهیهه و تهدويح
کتابهای درسی برای مدارس سراسر ک نر تمرکز يافته است .با ايح لال ری دهههای گذشته
با وجند نظام برنامه درسی متمرکز به اعتقاد برخی پژوه هگران ،تمايه بهه تمرکهز سدايهی در
برنامه درسی ايران سياد بنده است (گنيا ،قدکلاس و خلروشاهی ،1386 ،ص.)17،
در ايح راستا ملالهای که وجند دارد ايح است که با وجند آن که ک نر ما که دارای تنهن
اقلیمی ،فرهنگی ،قنمی و سبکهای متفاوت در سندگی است ،برنامه درسی و به دنبال آن کتهب
درسی و محتنای هريک اس آنهها بها نیاسهها و شهرايط متنهن و مختله

منطقههای تناسهب و

ساسگاری ندارد (فتحی واجارگاه ،1384 ،ص27،؛ سللبیلی ،1386 ،ص49؛ امینهی ،1391 ،ص
ص 11-32؛ محمندی ،1391 ،ص ص .)54-33 ،به عننان مثال پهارهای اس ويژگیههای سهبک
سندگی ع اير و برنامه درسی مدرسه دارای ناهمخنانی هلهتند و در آمهنسش معلمهان ع هاير
ايجاد اخعل می کنند (عطاران و عبدلی ،1391 ،ص ص .)44-27 ،کتابهای علنم تجربهی در
دوره دبلتان در آمنسش و پرورش منطقه يک تهران و منارق ع هايری اسهتانهای که لنيهه و
بنيرالمد ،چهارمحال و بختیاری و سیلتان و بلنچلتان به رنر ي لان ررالی و تدويح شهده
است .همچنیح تصاوير و محتنای کتابهای علنم اجتماعی در دو منطقهه يهاد شهده اس عناصهر
شهری بهره يافته و بی تر پاسخی به نیاسهای منطقهای دانشآمنسان در اسهتان تههران اسهت .در
ملیر کاهش م

عت ناشی اس تمرکز در برنامه درسهی ايهران ،متخصصهان برنامهه درسهی بهه

استفاده اس برنامه درسی رويیدنی به جای برنامهه درسهی اس پهیش تعیهیح شهده تلکیهد میکننهد
(خلروی و مهرمحمدی ،1391 ،ص ص .)5-26 ،در برنامه درسی رويیهدنی ارتبهاط محتهنای
برنامه درسی با سندگی ي ی اس ويژگیهای اساسی برنامه به شمار میآيد (همان) .تلکید دوبهاره
ايح ن ته به جا است که ساسمان پژوهش و برنامهريزی وسارت آمنسش و پرورش در ايح منرد
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سیاست کلی تمرکز سدايی که در پیش گرفته است؛ اما اقدامات عملی در ايح سمینه کهم بهنده و
يا جناب گنی نیاسهای منطقهای نیلت .مثال به روس در ايح سمینه همان ررح بنم (برنامه ويهژه
مدارس) است که السم هلت ،اما اس سنيی کهافی و اس سهنی ديگهر مم هح نیلهت .ضهرورت
تمرکز سدايی ،بی هتر در سهاختار اصهلی برنامهه درسهی ،يعنهی سهاختار غیرمتمرکهز ،محتهنای
غیرمتمرکز در کتابهای درسی ،اختصاص سمانبندی غیرمتمرکز به تبع نیاسهای ويژه هر منطقهه
در برنامه درسی و اعطای ام انات و بندجه تابع برنامه درسی با روي رد به نیاسههای منطقههای
است .در ايح صنرت برای رفع چنیح ملالهای ،راه ل تمرکز سدايی در برنامه درسی اس لحاظ
ساختار و ت

یعت ،محتنا و سمان برنامه و تغییر سیاستهای بندجه و ام انات است .در غیهر

ايح صنرت ررحهای منسمی که معمنال با آمهد و شهد مهديران فايه آنهها نیهز بهاس و بلهته
میشند ،نا کارامد خناهد بند.
با در نظر گرفتح ملئله ياد شده ،هدف ايح مقاله يهافتح داليه و شهناهدی بهرای بهرون
رفت اس تمرکز در برنامه درسی در آمنسش و پرورش ايران بر مبنای روي رد ارسش – باوری و
قنانیح سند برنامه درسی ملی در ايران است .در ايح راستا سناالت عبارتنهد اس ايهح کهه داليه
برون رفت اس تمرکز در برنامه درسی در آمنسش و پرورش ايران بها بههره گیهری اس منلفهههای
ارسش_ باوری دينی کدامند؟ و شناهد منجند در سند برنامه درسی ملی برای ايح برون رفهت
چیلت؟ در پاسخ به سناالت ياد شده اس روش تنصیفی – تحلیلی اسهتفاده شهده اسهت .ابتهدا
دالي و شناهد منرد نظر را به شینه تنصی

ار ه خناهیم داد .سپس ربط دالي و شناهد ارا ه

شده با ضرورت خروس اس تمرکز در برنامه درسی را تحلی خناهیم نمند.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش ها
مفاهیم تمرکز و عدم تمرکز کاربرد وسیعی در لنسههای مختل

اس جمله در اقتصاد ،مديريت،

سیاست و آمنسش و پرورش دارند .همچنیح عنام و دالي روي رد به تمرکهز و عهدم تمرکهز
متفاوت است .در ارتباط با مطالعه لاضر ،پی ینه جديهدتريح پژوهشهها کهه لهاوی تجهارب
ک نرها باشد ،بر جنبه اقتصادی و مالی متمرکز بنده است .در ايح میهان ي هی اس پهژوهش هها،
پژوهش جئننگ ،1لی 2و چن )2017( 1در کره جننبی است .پژوهش بر ايح پیش فرض اسهتنار
1 . Jeong
2 . Lee
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است که تمرکز سدايی در ک نرها بر اساس دو عام سیاست و منابع مهالی و اقتصهادی انجهام
میگیرد .پژوه گران نتیجه میگیرند با وجند ايح که تمرکز سدايی در کره جننبی بهی تهلثیر اس
لنسه سیاست نبنده ،اما بی تر تلثیرات در لنسه منابع مالی و اقتصادی صنرت گرفته است .بهه
عبارت ديگر در کره جننبی تمرکز سدايی به دنبال نیاس به رشد اقتصادی ضرورت يافته و شه
گرفته اسهت .گهادن 2و سهینگال )2014( 3در راسهتای مقايلهه ک هنرهای در لهال تنسهعه و
ک نرهای صنعتی ،در ارتباط با تمرکز سدايی در لنسه منابع مدرسه به ايح نتیجهه رسهیدند کهه
تمرکز سدايی با روي رد به جنبه مالی در ک نرهای صنعتی اس ک نرهای در لال تنسعه بی هتر
بنده است .در پژوه ی ديگر که در ک نر رومانی انجام گرفت ،کاملیها ،4اوريلیهان 5و

کاتهالیح6

( )2014مبانی نظری تمرکز سدايی را با نظر بهه سهاختارهای مهديريتی در آمهنسش و پهرورش
بررسی کردند .مرتبط تريح پژوهش که روي ردی ايد نلنژيک به مفهنم تمرکز و عهدم تمرکهز
دارد ،پژوهش آدام ن ،7سیمانن 8و ترن ا )2016( 9است که با عننان «مقايله ادراک کیفیت مدل
دو بعدی برنامه درسی تنسط معلمان ابتدايی اسلنواکی در مدل آمنسشی مرکزی قب اس 1989و
بعد اس آن» انجام شده است .پژوهش به دنبال مقايله نظرگاههای معلمهان ابتهدايی اس تغییهرات
ناشی اس تمرکز سدايی در آمنسش و پرورش ابتدايی بعد اس شرايط دوران کمننیلهتی لهاکم بهر
ک نر چک و اسلناکی بنده است .نتايج پژوهش ن ان میدهد که بعد اس سال  1989که شرايط
در اسلناکی اس وضعیت کمننیلتی به شرايط لیبرال تغییر کرد ،هدفهای آمنسش ابتدايی تغییهر
چندانی نداشته ،اما روشهای آمنسش دستخنش تعییرات اساسی شده است.
 1-2مفهوم شناسی
1 . Cho
2 . Gadenne
3 . Singhal
4 . Camelia
5 . Aurelian
6 . Catalin
7 . Adamkova
8 . Simanova

. Trnka
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به رنر کلی مفهنم تمرکز و عدم تمرکز با سه عنصر اساسی بندجه ،مديريت و برنامه شناسايی
میشند .در ايح راستا سه نن تمرکز و عدم تمرکز مالی ،مديريتی و برنامه ای خهناهیم داشهت
(گنيا و قدکلاس ،1386 ،ص ص .)17-28 ،در تمرکهز يها عهدم تمرکهز مهالی بحهم پیرامهنن
تخصیص بندجه و تصمیم گیریهای مالی در اختیار دولت يا بیرون اس اختیار دولت اسهت .در
تمرکز يا عدم تمرکز مديريتی بحم بر سر تفهني

يها عهدم تفهني

اختیهارات مهديريتی در

سطنح باالتر يا پايیح تر ساختار مديريتی است .در تمرکز يها عهدم تمرکهز برنامههای بحهم در
منرد میزان اختیارات معلم و استقعل او در تصمیمگیری برای انتخاب محتهنا ،روش آمهنسش،
ارسشیابی و ساير امنر مربنط به آمنسش است .اريک .ای .لنی  1مفهنم تمرکهز و عهدم تمرکهز
در برنامهريزی درسی را بیش اس هر چیز به استقعل يا عهدم اسهتقعل معلهم در برنامهه درسهی
مربنط میدانهد (لهنی ،1369 ،ص .)13.بدينلهان مفههنم تمرکهز در برنامهه درسهی اشهاره بهه
ررحهايی (در آمنسش و پرورش) دارد که در آن برنامه درسهی بهه صهنرتی متمرکهز اس رهرف
دولت مرکزی تهیه و تدويح میشند و معلم منظ

است اس رهنمندهای تهیه کننهدگان برنامهه

پیروی کند .در مقاب ايح تعبیر ،مفهنم عدم تمرکز بهه ررحههايی اشهاره دارد کهه در آن معلهم
ملتق بنده و راسا و با تنجه به نیاسهای منطقهای و محلی و عع ق و تنانايیهای دانشآمنسان
به تدويح و تهیه برنامه درسی مبادرت میکند .بدون ايح که منتظر نظر خاصهی اس سهنی گهروه
برنامه درسی باشد .دخالت معلم در تصمیمگیریهای مربهنط بهه عناصهر و منلفهههای تعیهیح
هدفهای آمنسشی با تنجه به نیاسهای محلی و منطقهای ،ررالهی و تهدويح محتهنای درسهی
متناسب با هدفهای آمنسشی ،انتخاب روشههای متناسهب بها منضهن و محتهنای درسهی و
ارسشیابی برنامه درسی میتناند صنرت گیرد .بديهی است در ايح راستا اسناد باالدستی آمنسش
و پرورش همچنن سند برنامه درسی ملی میتناند خطنط هادی کلی را در اختیهار معلهم قهرار
دهد تا ناساسواری التمالی میان تصمیمات معلم و سیاستگذاریهای کعن آمهنسش و پهرورش
اس بیح برود .در کنار دو مفهنم تمرکز و عدم تمرکز مفهنمی میانهه نیهز قهرار دارد کهه اس آن بهه
برنامه درسی نیمه متمرکز تعبیر میشند (مهر محمدی ،1386 ،ص ص .)1-16 ،در ايح معنا بهه
منظنر پرهیز اس مطلق گرايی لاص اس تمرکز گرايی و عدم تمرکز گرايی مطلهق و بها معلظهه

1 . Eric A. Lewy
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نقاط قنت و ضع

هر يک اس دو مفهنم ،اول به سراغ مفهنمی میانه دو ری

تمرکز گرايهی و

عدم تمرکز گرايی مطلق تماي پیدا میشند و میتنان گفت ننعی کاهش تمرکز يا کاهش عدم
تمرکز اتفاق میافتد .در ايح ننشتار قصد داريم در مقام بحم و منقتاً اس روي رد محافظه کارانه
و نلبیت گرايانه در کاربرد مفاهیمی همچنن «نیمه متمرکز» يا «کاهش تمرکز» پرهیز نمايیم؛ بها
علم به ايح که روي رهای سه گانه تمرکز گرايی ،تمرکز سدايی و نیمه تمرکز گرايی هر کدام در
جايگاه نظر و عم دارای نقاط قنت و ضع

مخصنص به خهند هلهتند .بدينلهان در اينجها

تعش میکنیم تا در سمینهای روشح و مصرح اس دو مفهنم تمرکز و عدم تمرکز در برنامه درسی
بهره بگیريم .بنابرايح در ضمح بحمها اس مفهنم تمرکز و عدم تمرکز استفاده خهناهیم نمهند و
اس کاربرد مفهنم نیمه متمرکز يا کاهش تمرکز پرهیز خناهیم کرد.
 .2-2تحوالت برنامهریزی درسی در ایران
در بررسی تحنالت برنامهريزی درسی در ايران سه دوره متمايز اس همديگر قاب تف یک است.
اول دورهای است که در آن معلم تنلید کننده برنامه درسی بنده و با هر درکی کهه اس آن داشهته
به تهیه برنامه درسی برای خند اقدام نمنده است .ايح روند تا سهال  1306هجهری شملهی در
ايران ادامه يافته است (منسی پنر ،سيح الدينی میمند و خردمند،1384 ،ص ص.)140 -134 ،
دوره دوم دورهای است که معلم در آن نقش تنلید کننده برنامه درسی رسهمی را اس دسهت
داده اما نقش انتخاب را کماکان در دست دارد .در ايح دوره برنامه درسی به وسیله برنامههريزان
تنلید شده و ری مراللی قانننی به تايید نهايی رسیده و در آخر اس سنی معلهم مهنرد اسهتفاده
قرار گرفته است .ايح روند اس سال  1306شملی شرو شهده و تها سهال  1346شملهی ادامهه
يافته است (همان).
در دوره سنم يعنی اس سال  1346به بعد نقش معلم به لهداق کهاهش يافتهه و در عهنض
برنامهريزان درسی بی تريح نقش را در تنلید برنامه داشهته انهد .لهذا در ايهح دوره معلمهان بهه
مجريان مح

برنامههای تنلید شده به وسیله برنامهريزان درسی تبدي شده اند (همان)

 .3-2رویکردهای تصمیمگیری برای برنامه درسی
سللبیلی ( )1386گذار نظام برنامهريزی درسی ايران را به سهمت عهدم تمرکهز ،امهری لتمهی
میداند و معتقد است که ررالی و تدويح برنامه درسی ،با تلکید بر برنامههای درسهی مدرسهه
204

ررالی و اعتباريابی الگنی برنامه درسی آمنسش مهارتهای ارتباط بیحفردی ...

محنر که در لقیقت ننعی فللفه عم در سطح مفهنمی و ادراکی نیز هلهت ،بی هتر خناههد
شد .با ايح لال سنق يافتح برنامه درسی به سمت عدم تمرکز را با درجهه ههايی اس ولهدت و
هماهنگی ملی السم میداند .مهرمحمدی لزوم تنجه به مديريت همزمان مدارس تمرکز سدايی در
نظام برنامهريزی درسی در ايران تلکید دارد (مههر محمهدی ،1386 ،ص ص .)1-16 ،در ايهح
میان برخی نیز به خناص برنامه درسی متمرکز نظر داشته و بهر تجهارب منفهق آن در آمهنسش
برخی مناد درسی چنن رياضیات اشاره میکننهد (گنيها و قدکلهاس خلروشهاهی ،1386 ،ص،
 .)17واقعیت ايح است که در تصمیمگیری بر سر ايح منضن که برنامه درسی متمرکز باشهد و
سير نظر دولت مرکزی اداره شند و يا در سطنح پايیحتر به منارق ،مهدارس و معلمهان واگهذار
گردد ،عنام فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و به رنر کلی فللفه لاکم بر يک جامعه تعییح کننده
و تلثیر گذار است.
با نگاهی به ررس ف رهای لاکم که تعییح کننده تمرکز يا عدم تمرکز در برنامه درسی باشد،
سه روي رد را میتنان شناسايی نمند که در رنل تاريخ آمنسش و پرورش ظهنر و بروس يافتهه
است .ايح سه روي رد در لنسههای سیاست ،اقتصاد و ارسشهايی که جامعه به آنها باور دارد
ش

گرفته است .در ادامه تعش خناهیم کرد تا تهلثیر ههر يهک اس عنامه اشهاره شهده را در

تمرکز يا عدم تمرکز برنامه درسی در قالب سهه روي هرد عمهده سیاسهی ،اقتصهادی و ارسش_
باوری بررسی کنیم.
 .1-3-2رویکرد سیاسی
افعرنن در کتاب جمهنريت اس جامعهای آرمانی سخح میگنيهد کهه دو ويژگهی ايهح جامعهه
عدالت و دانايی است و دولت وظیفه اصلی تربیت افراد در جامعه را به عهده داشته و آمهنسش
و پرورش لق همگان به للاب میآيد .بدينلان افعرنن میان سیاست و آمهنسش و پهرورش
رابطه ايجاد میکند و اولیح کلی اسهت کهه بهار ملهئنلیت آمهنسش و پهرورش را بهه دولهت
میسپارد (افعرنن .)1378 ،ايح ديدگاه افعرنن در ری قرون و اعصار مختل

تنسط دولتها

به کار گرفته شده است .هر چند تنجه به آمنسش و پرورش عمنمی و اجباری اس انتههای قهرن
هجدهم و ابتدای قرن ننسدهم همزمان با ظهنر تدريجی دولت – ملتهای مدرن ش

کرفتهه

بند ،اما تنجه عملی گلترده تر به نقش دولت در آمنسش و پروش که در آن دولت منظ

به

انجام آمنسش و پرورش اجباری میشند در چهاچنبه مصنبات ساسمان مل متحهد ( )1966در
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يننل ن صنرت پذيرفته است .ری ايح تصمیم آمنسش و پهرورش سيهر نظهر دولهت و وظیفهه
دولت است و السم است به صنرت رايگان انجام گیرد.
بدينلان میتنان گفت همه دولتهايی که در آمنسش و پرورش جنامع دخالت دارند ،به
ننعی دارای روي رد سیاسی به آمنسش و پروش هلتند .چرا که دولتها اس آمنسش و پرورش
به عننان ابزاری برای کنترل اجتما  ،ايجاد تعادل در خرده نظامهای اجتماعی و وسیلهای بهرای
جامعه پذيری افراد جامعه اسهتفاده میکننهد (ععقهه بنهد ،1372 ،ص ص .)105 -77 ،در ايهح
روي رد ،برنامه درسی نیز که ي ی اس عناصر اساسی در نظام آمنسش و پرورش ک هنرها اسهت
میتناند سير نظر دولت سیاستگذاری و اداره شند.
 .2-3-2رویکرد اقتصادی
در منارد سيادی تمرکز يا عدم تمرکز در ررحهای برنامه درسی ،تهابعی اس شهرايط و اوضها و
النال اقتصادی ک نرها بنده است (ههاکینز ،2000 ،ص  ،443بهه نقه اس خنهدقی و دهقهانی،
 ،1389ص ص .)184-165 ،گزارش کارننی ن ان میدههد کهه ري هه بلهیاری اس اصهعلات
مبتنی بر تمرکز سدايی نه در تماي به افزايش بههرهوری در مدرسهه ،بل هه در نیهاس بهه کهاهش
ملنولیت مديريتی و مالی دولتهای مرکزی در قبال آمنسش ابتدايی و دبیرستانی بهنده اسهت
(کارننی ،1385 ،ص .)65 ،در ايح سمینه هانلنن معتقد است که اصعلات آمنسش و پهرورش
با محنريت تمرکز سدايی بی تر در سمینه اصعلات مالی ،ساختاری و مديريتی بهنده اسهت .بهه
عقیده وی ايح نن اس اصعلات اغلب اس عرصههای سیاسی ش

گرفته و با انگیزههای پنهانی

و رسمی پیش میرود .انگیزههايی مانند کاهش بندجههای ملی يا واگذاری هزينههای آمهنسش
و پرورش به والدهای مهم که نمننههای آن در ک هنرهايی مثه آرژانتهیح ،چهیح و ونهزو ع
اتفاق افتاده است (هانلنن ،1988 ،نق اس خندقی و دهقانی ،1389 ،ص ص .)184 -165 ،بهه
انگیزههای مالی میتنان انگیزه برقراری عدالت اقتصادی را نیز اضافه نمند که ری آن تمرکز يا
عدم تمرکز در ررحهای برنامه درسی ،تابعی اس اوضا و النال اقتصادی است .به عننان مثهال
با داشتح منابع محدود اقتصادی لزوم برقراری نظهام متمرکهز برنامهه درسهی بهه منظهنر تنسيهع
عادالنه ام انات آمنسشی ضرورت پیدا میکند.
 3-3-2رویکرد ارزش -باوری
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روي رد ديگر در تمرکز يا عدم تمرکز در برنامه درسی روي رد ارسش -بهاوری اسهت .در ايهح
سمینه بلته به نن فللفه ،اعتقادات و فرهنگ لاکم بر يک جامعه ،تمرکز يا عدم تمرکز برنامهه
درسی ،تحت تلثیر ايح عنام معیح میشند .به عننان مثال در جنامعی که آمنسههای دينی و يا
آداب و رسنم م ترک مردم در يک جامعه اس اهمیت بااليی برخنردار است ،ارسش – باورهای
منجند در ديح و آداب و رسنم ،در تمرکز يا عدم تمرکز برنامه درسی تعییح کننده خناهد بند.
در چنیح جنامعی بیم غفلت اس تنجه به عناصر فرهنگی ،دينی و فللفی و به رنر کلی بهیم بهه
خطر افتادن ارسش -باورها باعم میشند تا دولتها سمهام اختیهار برنامهه درسهی را در اختیهار
بگیرند تا به آن وسیله بتنانند به لفظ سنتها و آداب و رسنم فرهنگی و تعالیم و شعا ر دينهی
و مذهبی کمک کنند .اس میان ک نرهايی که با روي رد ارسش – باوری به ررالی برنامه درسی
اقدام میکنند میتنان به ک نرهای ايران ،عربلتان ،هند و پاکلتان اشاره کرد.
در برخی اس ک نرها همچنن ايران هر دو عام سیاست و اقتصهاد ،خهند تهابعی اس عنامه
ديح و فرهنگ نیز هلت .بدينلان فللفه و فرهنهگ دينهی و بهنمی تعیهیح کننهده تصهمیمها و
اقدامات در ررالی برنامه درسی چه در آمنسش و پرورش رسمی و چه در آمنسش و پرورش
غیررسمی بنده است .صديق در بررسی م خصات فرهنگ ايران معلظهاتی کلهی را در بهاب
فرهنگ ايران معیح میساسد که در آن به رابطه میان عنام اعتقادات دينی و ملیت اشهاره شهده
است .وی نفنذ و تلثیر ديح اسعم بر کلیه شنون سنهدگی ايرانهی را يهاد آور میشهند و معتقهد
است که بارستريح نمند آن در لیطه آمنسش و پهرروش شه

گرفتهه اسهت و در ايهح سمینهه

شناهدی عینی را ذکر میکند (صديق ،1357 ،ص  .)23ايح تلثیر در بعد اس انقعب اسهعمی در
ايران پررنگتر شده اسهت .بدينلهان روي هرد بهه ررالهی و تهدويح برنامهه درسهی در ايهران
روي ردی ارسش – باوری خناهد بند.
در باهم نگری روي ردهای ياد شده میتنان اظهار داشت کهه در روي هرد سیاسهی قهدرت
سیاسی لاکمان باعم سیاستگذاری در لنسه برنامه درسی میشند و تصمیمات بها عطه
مننيات قدرت لاکمه ش

بهه

میگیرد .در روي رد اقتصادی مبنای تصمیمگیری در برنامه درسی،

تنجه به تخصیص منابع و بندجه و ذخیره ساسی بندجه و به عبارت خعصهتر مهديريت مهالی
به نفع دولت است .همچنیح ررالی و تدويح برنامه درسی در ملیر سهند و منفعهت صهالبان
سرمايه لاص میشند .در روي رد ارسش – باوری مبنای تصمیم گیری ،پنشش دادن و لفهظ
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ارسشها و اعتقادات محنری لاکم بر جامعه است .اس میان روي ردها به تصمیمگیری در برنامه
درسی در ايران روي رد ارسش – باورانه روي رد غالب است و دو روي رد سیاسی و اقتصهادی
نیز تحت تلثیر همیح روي رد قرار دارند.
 . 4یافتهها
در اينجا تعش میکنیم به پرسشهای به عم آمده پاسخ دهیم .به ايح منظنر در پاسخ به ايح
سناالت که دالي برون رفت اس تمرکز در برنامه درسی در آمهنسش و پهرورش ايهران بها بههره
گیری اس منلفههای ارسش_ باوری دينی کدامند؟ و شناهد منجند در سند برنامهه درسهی ملهی
برای ايح برون رفت چیلت؟ ابتدا دالي مبتنی بر ارسش  -باورها و سپس شهناهد منجهند در
سند برنامه درسی ملی برای برون رفت را ارا ه و بررسی خناهیم کرد .ذکر ايح ن تهه نیهز السم
است که استناد به آمنسههای سند برنامه درسی را با ايح پیش فرض انجام میدهیم که سند يهاد
شده به تلثیر اس منلفههای ارسش – باوری دينی تدويح يافته و يا الاق در تضاد با آنها نیلهت.
در ايح خصنص در سند برنامه درسی ملی آمده است« :ايح برنامهه تحهنل آفهريح ،بها تهدارک
فرصتهای تربیتی متنن و جامع ،درصدد است تا ام ان کلب شايلتگیهای السم جهت درک
و اصعح منقعیت براساس نظام معیار اسعمی برای دانشآمنسان را میلنر ساسد  ....تا مبتنی بهر
فللفه تعلیم و تربیت اسعمی مفاهیم آمنسشی و تربیتی به صنرت نظام مند و ساختار يافتهه در
اختیار کندکان و ننجنانان قرار گیرد» (سند برنامه درسی ملی ،ص ،ص .)4-3 ،در جايی ديگهر
آمده« :تدويح برنامه راهبردی و جامع يادگیری مبتنی بر آمنسههای اسهعمی و معهارف ولیهانی
متناسب با نیاسهای لال و آينده جامعه  ...است» (همان ،ص .)5 ،در تنصی

چ م انداس سهند

برنامه درسی ملی میخنانیم« :برنامهههای درسهی و تربیتهی آمهنسش و پهرورش در جمههنری
اسعمی ايران در راستای فرهنگ و تمدن اسعمی – ايرانی ،مبتنی بر میراث گرانبهها و مانهدگار
رسنل اهلل (ص) – قرآن کريم و عترت ( ) تحقق جامعه عدل مهدوی (عج) و چ م انداس نظام
تعلیم و تربیت عمنمی در افق  1404با بهره گیری اس الگنيی پی هرفته و بهنمی ،سمینهه تربیهت
نللی منمح و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به ملهئنلیتها و وظهاي

در برابهر خهدا ،خهند،

ديگران و ربیعت و  ...بر اساس معیار اسعمی فراهم میساسد» (همان ،ص ،ص.)7 – 8 ،
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 .1-4دالیل و شواهد مبتنی بر رویکرد ارزش – باوری
در اينجا دالي و شناهد مبتنی بر آمنسههای ارسش-باوری دينی و قهنانیح سهند برنامهه درسهی
ملی را که به تقنيت برون رفت اس تمرکز سدايی در برنامه درسی را تقنيهت میکننهد ،جداگانهه
بررسی میکنیم.
 .1-1-4دالیل مبتنی بر آموزههای دینی
در ايران تصمیمگیریهای آمنسشی و پرورشی به تلثیر اس آمنسهها و تعالیم اسعمی و بهه دنبهال
آن آمنسههای انلان شناسی اسعمی انجام میگیرد .چهرا کهه اوال آمنسهههای اسهعمی و مبهانی
عقیدتی آن در چهار چنب نظام ارسش – باورهای مردم مللمان ايران ري ه دارد .ثانیهاً فهرض
بر ايح است و نبايد جز ايح باشد که کلیه قنانیح و مقررات آمنسش و پرورش در ايهران تحهت
تلثیر تعالیم و آمنسههای اسعمی مطالعه و وضع میشنند و يا الاق با تعالیم اسهعمی در تضهاد
نیلتند .لذا بررسی ام ان تمرکز سدايی اس برنامه درسی اس منظر آمنسهها و فرهنگ اسعمی لا ز
اهمیت است .در قرآن ،الاديم ،سنت و عق به عننان منابع اسعمی هر چند اشهاره و تنصهیه
ملتقیمی مبنی بر تمرکز سدايی و برنامه درسی وجند ندارد ،اما با مطالعه در ايح منهابع میتهنان
دريافت که در تصمیم گیریهای آمنسش و پرورش اس جمله تصمیمات برنامه درسهی میتهنان
به سمت تمرکز سدايی لرکت کرد .يادآوری میشند هر چند داشتح ويژگیهايی همچهنن اراده
و اختیار و عق به تنهايی نمیتناند نیاس انلان را در همه سمینههای سندگی انلان رفع نمايد ،اما
غفلت اس داشتح نیروی اراده و اختیار در انلان و تنجه ن ردن به اتصاف انلان به نیروی بلیار
منثر عق  ،میتناند عناقب جبران ناپذيری را در سرننشت انلان رقم بزند .در اينجا تلکیهد بهر
عدم غفلت اس نیروی اراده و عقه انلهان و ويژگیههايی اس ايهح دسهت در انلهان اسهت کهه
ضرورت تنجه به تمرکز سدايی اس برنامه درسی را روشح میساسد و ما در مطالب بعدی بی هتر
به شرح آنها خناهیم پرداخت.
 .2-1-4اتصاف انسان به کرامت و عقل
بزرگتريح ويژگی که خداوند به انلان اعطا نمهنده ويژگهی کرامهت اسهت کهه بهه وسهیله آن
خداوند انلان را نلبت به ساير مخلنقات بزرگ داشته است .ايح منضن در قرآن کريم چنهیح
آمده است« :وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَلَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَسَقْنَاهُم مِّحَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
کَثِیرٍ مِّمَّحْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا؛ قطعاً فرسندان بنی آدم را گرامی داشهتیم و آنهان را در خ ه ی و دريها
209

فصلنامه مطالعات برنامه درسی ،شماره  ،62سال شانزدهم ،پايیز 1400

قرار داديم و اس چیزهای پاک براي ان روسی قرار داديم و بر بلیاری اس آفريدههای خند برتری
داديم»( .اسراء )70:در ايح آيه انلان اس سنی خداوند نلبت به سهاير منجهندات برتهری يافتهه
است .ععمه رباربايی دلی کرامت انلان به ساير منجندات را اتصاف انلان به عقه میدانهد
(رباربايی ،بی تا ،س  ،13ص  .) 216 – 214چرا که معتقد است آدمهی در سهاير ويژگیهها بها
منجندات ديگر م ترک است و تنها بهه واسهطه عقه اسهت کهه اس منجهندات ديگهر متمهايز
میگردد .همچنیح عق عنصری م ترک میان انلانها است .هر چند بهرهگیهری اس آن در میهان
آنها کاستی و فزونی میيابد .انلانها با استفاده اس عق قادر به ت خیص و تمیز خنب و بد و
صعح و سرننشت خنيش هلتند .بدينلان در نظر گرفتح شان و منزلت انلان در سايه کرامت
و عق ضرورت میيابد .اس جمله مصاديق رعايت کرامت و تنجه بهه ويژگهی عقه در انلهان
تنجه به سخنان ،آراء و نظرات ديگران است .به رنری که خداوند بهه شهنیدن سهخح ديگهران
فرمان داده است .خناه سخنان در بدو امر پر مغز و سندمند واقع شند و خناه کهم مايهه و کهم
نفع قرار گیرد .لی ح پیروی اس بهتهريح سهخنان تلکیهد گرديهده اسهت .در ايهح مهنرد خداونهد
میفرمايد « :الَّذِيحَ يَلْتَمِعُننَ الْقَنْلَ فَیَتَّبِعُننَ أَلْلَنَهُ أُولَئِکَ الَّذِيحَ هَدَاهُمُ اللَّههُ وَأُولَئِهکَ هُهمْ أُولُهن
الْلَلْبَابِ؛ پس به بندگانی که اقنال را میشننند و بهتهريح و درسهت تهريح آن را قبهنل میکننهد
ب ارت بده» (سمر.)17:
تنجه به کرامت و ويژگی عق در انلان داللتهايی را در ررالی و تدويح برنامهه درسهی
در آمنسش و پرورش به دنبال دارد .گفتیم که کرامت و عق مخصنص همه انلهانها اسهت و
همه انلانها در مراتب و مقادير مختل

در سايه عق دارای قدرت ت خیص و تمیز هلهتند و

اس اينرو لق اظهار نظر و تصمیمگیری در صعح و سرننشت خند را دارند .هر چند آمنسش و
پرورش امری اجتماعی هم به للاب میآيد ،با ايح لهال در فعالیتههای آمهنسش و پهرورش
کلی من ر لقنق فردی افراد در جريان تعلیم و تربیت نمیتناند باشد .در سند برنامهه درسهی
ملی بر لفظ لقنق فهردی افهراد نیهز تلکیهد شهده اسهت .در ايهح راسهتا تلکیهد بهر نیاسهها و
استعدادهای خاص و انطباق و ساسگاری با آنها در برنامهههای درسهی نمننههای اس تلکیهد بهر
تنجه به بعد فردی دانشآمنسان است (سند برنامه درسی ملی ،ص .)11 ،ي ی اس سمینههايی که
انلانها میتنانند و السم است که در آن به اظهار نظر پرداخته و نیاسهای خند را مطرح ساسند،
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آمنسش و پرورش است .در ايح راستا برنامه درسهی اس جملهه مهمتهريح مهنارد و منضهنعاتی
است که میتناند اظهار نظرات همه ق رها و ربقات جامعه را به خند اختصاص دهد .در ايهح
راستا ي ی اس عنام مهم و اساسی که میتناند به اظهار نظر منثر و معطنف به عم در برنامهه
درسی بپرداسد معلم است .در سايه ويژگی کرامت انلانی ،معلمان دارای جايگاه و مرتبه ای بها
ارسش هلتند و در سايه ويژگی عق میتنانند صحیح و ناصحیح را ت خیص داده و خهنب و
بد امنر را تمیهز دهنهد .بدينلهان آنهان میتناننهد در سهطنح مختله

آمهنسش و پهرورش در

تصمیمگیریهای برنامه درسی م ارکت نمايند .ايح در لالی است که معلمان در منارد تصمیم
گیری برنامه درسی م ارکت بلیار ناچیزی دارند .استفاده اس نظهرات معلمهان اس جههت غنهای
محتنا ،اعتبار روش و ضمانت اجرای برنامه درسی میتناند کارساس باشد .نتیجه آن که معلظه
نظرات معلمان در کنار نظرات متخصصان برنامه درسی در تصمیمگیری پیرامنن برنامهه درسهی
ضرورت پیدا میکند و ايح راهی جز خروس برنامه درسی اس تمرکز گرايی در تصمیمات ندارد.
 .3-1-4اتصاف انسان به اراده و اختیار
در سايه استفاده اس عق  ،انلان میتناند دست به انتخاب بزند .در ايهح صهنرت انلهان قهدرت
انتخاب پیدا میکند .ويژگی اختیار و انتخاب میتناند شنون مختلفی اس سندگی انلان را تحهت
تلثیر قرار دهد .با ايح لال عق انلان در سالت وجندیاش کام نبنده و اس ايحرو انلهان در
سايه عق تنانايی انجام هر کاری را ندارد .بنابرايح انلان هم دارای اراده و اختیار اسهت و ههم
با ننعی جبر مناجه است (رباربايی ،1360 ،ص )148 .در ايح منرد در سخنی معروف اس ا مه
( ) آمده است« :انلان نه مجبنر است و نه دارای اختیار بل ه میهان ايهح دو قهرار دارد» (بحهار
االننار ،س  .)5با تلم در ايح ويژگی میتنان دريافت که انلان هر چند در برخی سمینهها چهنن
لنادث ،وقايع و شرايط غیر مترقبه قدرت تامی در انتخاب ندارد ،اما در سهايه قهدرت عقه و
اراده خنيش میتناند تا لدودی شرايط را به نفع خنيش تغییر دهد .ايح امر بهه ويهژه در بعهد
سرننشت اجتماعی انلان محلنستر است .در ايح سمینه در قرآن کريم آمده« :إِنَّ اللَّههَ ال يُغَیِّهرُ
ما بِقَنمٍ لَتّى يُغَیِّروا ما بِلَنفُلِهِم؛ خداوند سرننشت هیچ قنمی را تغییر نمیدهد مگر آن هه آنهان
آنچه را در خندشان است تغییر دهنهد» (رعهد .)22:براسهاس ايهح آيهه آدمهی قهادر بهه تغییهر
سرننشت خنيش و جامعه است و ايح جز با داشتح قدرت اختیار و انتخاب لاص نمیشند.
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نتیجه آن که انلان در انجام برخی امنر مربنط به سندگی فردی و اجتماعی ،در سهايه عقه
مختار است و میتناند تغییراتی را در سرننشت خند و جامعه ايجاد کند.
با در نظر گرفتح آمنسش و پرورش به عننان ي ی اس شنون مهم فردی و اجتماعی میتهنان
به استنباطهای مهمی اس آمنسه های اراده و اختیار در انلان در ارتباط بها برنامهه درسهی دسهت
يافت .با تنجه به ويژگی اراده و اختیار ،انلان میتنانهد در برنامهههای آمهنسش و پهرورش بهه
ويژه اس رريق م هارکت در فراينهد ررالهی و تهدويح برنامهه درسهی ،در سرننشهت فهردی و
اجتماعی خند دست به انتخاب بزند و خندش را در سرننشهت خهند و جامعهه سههیم بدانهد.
چنانچه برنامه درسی بدون معلظه نظرات عنامه اجهرای برنامهه در مدرسهه شهام معلمهان،
مديران و عنام ديگر و نیز بدون نظرخناهی اس والديح و مخاربان آمنسشی صنرت گیهرد ،بهه
ويژگی اراده ،اختیار و قدرت انتخاب آنان بیتنجهی میشند .اس ايح رو تنجه بهه ويژگهی اراده
و اختیار در انلان ،ما به برون رفت اس تمرکز گرايی در برنامه درسی آمنسش و پرورش ترغیب
میکند.
 .4-1-4اتصاف انسان به خطا و اشتباه
ععمه رباربايی در تفلیر آيه مربنط به کرامت انلانی در قرآن يهادآور میشهند کهه کرامهت
انلان که به واسطه عق لاص شده ،همی ه برقرار نبنده و مم ح است خدشه دار شند .چهرا
که ضمانتی برای استفاده ن ردن انلان اس عق (که سمینهه سهاس بهروس خطها و اشهتباه در انلهان
است)و يا سنء استفاده کردن اس عق اس سنی انلان وجهند نهدارد .بنهابرايح در صهنرت عهدم
استفاده و يا سنء استفاده اس عق اس سنی آدمی ،کرامتی که به واسهطه عقه در انلهان لاصه
گرديده اس بیح خناهد رفت .اي ان عام جلنگیری اس عدم بهرهگیری اس عق و يا سنء اسهتفاده
اس آن را داشتح تقنی و رولیه پرهیزکاری میداند .ارتباط ايح مطلب با بحم تمرکز سدايهی در
تصمیمات برنامه درسی داللتهای خنبی را بهه همهراه دارد .بها تمرکهز گرايهی در تصهمیمات
برنامه درسی ،دايره و گلتره عق جمعی محدود میشند و اس ايحرو ام ان خطا و اشتباه رو به
فزونی میگذارد .هر چند ايح ام ان وجند دارد که با تمرکز سدايهی آسهیبهای ديگهری چهنن
خندسری معلمان همچنن دور افتادن اس اهداف غايی و کلی اتفاق بیفتد اما با نظهارت میتهنان
اس ت تت هدفهای آمنسشی جلنگیری کرد .اس ررفی ديگر با گلتردهتر شدن دايره افرادی کهه
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در تصههمیمگیری م ههارکت میکننههد ام ههان سههنء اسههتفادههای التمههالی کههه اس روی برخههی
اظهارنظرهای شخصی و يا غیرواقعی ارا ه میشند گرفته خناهد شد .در ارتباط با برنامه درسی
ايح سنال مم ح است پیش بیايد که با تنجه به اشهتباه و خطاههايی کهه اس انلهان سهر میسنهد
چگننه میتنان ارمینان لاص کرد که در فرايند تدويح و ررالهی برنامهه درسهی اشهتباهی اس
سنی م ارکت کنندگان در تصمیمگیری برنامه درسی رخ ندهد؟ لقیقت ايح است کهه آدمهی
جايز به انجام خطا است و خطا کردن ويژگی عمنمی همه انلانها است .امها ايهح يهک اصه
مللم است که به هر میزان دايره خرد جمعهی بی هتر شهند ،ام هان اشهتباه کمتهر میشهند .در
خصنص برنامه درسی ايح اص نمند بی تری پیدا میکند .سيهرا شهرايط ،منقعیهت و نیاسههای
منطقهای نیاسمند ارععات دقیقی است که افراد لاضر در منارق و مح ها بی تر با آنهها آشهنا
هلتند .لذا م ارکت آنها با تنجه به ارععات بی تری که در اختیار دارند به اتخاذ تصهمیمات
بهتر کمک خناهد کرد .اس سنيی ديگر در نظهام تصهمیمگیری متمرکهز نیهز بها وجهند لضهنر
متخصصان برنامه درسی ضمانتی بر عدم خطا و اشتباه وجند ندارد .در ايح صنرت اسهتفاده اس
نظرات و آراء افراد مختل

در منارق خارس اس مرکز تنصیه میشند و ايح ملتلزم تمرکز سدايی

اس برنامه درسی در آمنسش و پرورش ايران است.
 .4.1.5نیاز انسان به بهره گیری از خرد جمعی
در قرآن کريم ،پیامبر(ص) اس سنی خداوند به م نرت با مردم دعنت شده است .در ايح راستا
در قرآن و در خطاب به پیامبر (ص) آمده« :وَشاوِرهُم فِی األَمرِ فَإِذا عَزَمتَ فَتَنَکَّ عَلَى اللَّهِ؛ (آل
عمران« .)159 ،با آنها م نرت کح اما هنگامی که تصهمیم گرفتهی بهر خهدا تنکه کهح» (آل
عمران .)159 ،در نهج البعغه اس قنل امام علی ( ) آمده« :هیچ خردمندی اس م هنرت بهی نیهاس
نمیشند» (نهج البعغه :نامه  .)53بدينلان م نرت کردن يک اص در اسعم به للاب آمده و
جايگاه با اهمیتی دارد .اس اص م نرت استنباطهای مفیدی در برنامه درسی میتنان بهه عمه
آورد .با ت یه بر م نرت با گروههای مختل

که لاص آن بهره گیری اس خهرد جمعهی اسهت،

میتنان اس متخصصان برنامه درسی گرفته تا مديران منارق ،مديران مدارس ،معلمان ،والهديح و
مخاربان آمنسشی برای اتخاذ تصمیماتی بهتر و مناسبتر برای برنامه درسی استفاده کهرد .السم
به يادآوری است که در نظام متمرکز ،استفاده اس خرد جمعی به صفر مطلق نمیرسهد و اينطهنر
نیلت که در نظام متمرکز راه ورود هیچ نظری غیر مم ح باشد .امها در نظهام متمرکهز دايهره و
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میزان خرد جمعی به لداق مم ح کاهش میيابد و استفاده لداکثری اس خرد جمعی به عمه
نمی آيد .ايح بدان معنا است که در نظام متمرکز افرادی با خرد جمعی محدود کار تصمیمگیری
در باب برنامه درسی را انجام میدهند .ن تهه ديگهر آن کهه در لهال لاضهر برخهی ررحهها و
برنامهها ،برای برون رفت اس تمرکز در منارق صنرت میگیرد که ايهح ررحهها فاقهد ضهمانت
اجرايی هلتند و ما پیش اس ايح به نمننههايی اس آنها اشاره کرديم .همان رنر که تنضهیح داده
شد ،ايح برنامه ها در متح برنامه اصلی ديده ن دهاند و جنبهای لاشیهای در برنامه دارنهد .مثه
ررح بنم (برنامه ويژه مدارس) که جنبهای اختیاری دارد .لذا کمتر به اجرا ختم میشند .ررحها
و برنامهها سمانی به اجرا میرسند که در ساختار و ت

یعت رسمی ،لداق درلد يک اداره با

نیروهای متخصص که به اصنل و مرال برنامهريزی درسی ،آمايش سرسمیح ،سنجش نیاسهای
بنمی و منطقهای آشنا بنده ،همراه با بندجهه و ام انهات کهافی متناسهب بها نیاسههای محلهی و
منطقهای که قبع بررسی شده و در اختیار دارند ،به رفع نیاسهای منطقههای کهه اس ملهیر برنامهه
درسی میگذرد ،اقدام نمايند .در ايح راستا ررحهای منسمی که در مرکز تهیه و تهدارک ديهده
شده ،کمتر میتنانند تحنلی را که السم است در منارق و محعت به وجند آورند .تداوم چنهیح
امری میتناند به جذب ام انات و بندجه محلی نیز بینجامد و سرآغاس تحنالت عینی و واقعهی
در منارق و محعت شند.
 .2-4شواهد مبتنی بر قوانین و مقررات سند برنامه درسی ملی
در کنار بررسی آمنسههای دينی در ارتباط بها تمرکهز سدايهی اس برنامهه درسهی در آمهنسش و
پرورش ،بررسی قنانیح و مقررات سند ملی برنامه درسی نیز در ايح سمینه اهمیت دارد .بديهی
است قنانیح و مقررات رسمی در ک نر ما که سند برنامه درسی نیز جزء آنها اسهت ،متهاثر اس
آمنسهها و تعالیم اسعمی است و يا بهتر است بگنيیم با آنها تعارضی ندارد.
بررسی کلیه قنانیح و مقرراتی که به صنرت ملتقیم و غیرملتقیم به داشتح برنامهه درسهی
غیرمتمرکز در ايران تلکید دارند اس لنصله ايح بحم خارس است .چرا که قنانیح ياد شهده ههم
خناص اجرايی خند را در برابر قنانیح فعلی اس دست دادهاند و ههم دارای محتناههای مهبهم و
خارس اس واقع نگری هلتند .لذا در اينجا تهعش خهناهیم کهرد تها وضهعیت کنهننی قهنانیح و
مقررات منجند مرتبط با تمرکز سدايی در برنامه درسی ملی را بررسی کنیم .در ايح راستا «سند
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برنامه درسی ملی» که نق ه کعن برنامه درسی و چهارچنبی اساسی برای نظهام برنامهه درسهی
ک نر است در پرتن «سند تحنل بنیاديح آمنسش و پرورش» تنظیم و تصنيب شهده و اس سهنی
وسارت آمنسش و پرورش برای اجرا ابعغ شده است .در ارتبهاط بها تمرکهز سدايهی در برنامهه
درسی ملی در مقدمه سند برنامه درسی ملی چنیح آمهده« :رسهالت خطیهر برنامهه درسهی ملهی
فراهم آوردن ساسوکارهای مناسب برای ررالی ،تدويح ،اجرا و ارسشیابی برنامههای درسهی در
سطنح ملی تا محلی میباشد» (وسارت آمنسش و پهرورش ،سهند برنامهه درسهی ملهی ،بخهش
مقدمه) همانگننه که معلظه میشند ،در ايح قلمت اس سند ،اس برنامهههای درسهی اس سهطنح
ملی تا محلی سخح به میان آمده است .اما در عم شاهد برنامه درسی ملی ي پارچه و ي لانی
هلتیم که در آن شرايط ،منقیعت و نیاسهای منطقهای و محلی در نظر گرفته نمیشند .بها ايهح
لال با تنجه به شناهد ملتندی که در پی میآيد ،ام ان داشتح برنامهههای درسهی منطقههای و
محلی به صنرت غیرمتمرکز وجند دارد و ايح به معنای آن است که علیرغم آنچه که در عمه
اتفاق میافتد ،گرايش و تنصیه برنامه درسی ملی به سمت تمرکز سدايی اس برنامه درسی اسهت.
شناهد به شرح سير است:
در بند  2اس برنامه درسی ملی و در فهرست ويژگیهای ايح برنامه بر بهنمی سهاسی برنامهه
درسی تلکید شده است .تلکید بر بنمی ساسی برنامه درسی ن انه نیاس منارق مختل

در ک هنر

به تمرکز سدايهی اس برنامهه درسهی اسهت و ضهرورت آن را تايیهد میکنهد (وسارت آمهنسش و
پرورش ،سند برنامه درسی ملی ،بند .)2
در بند  3که با عننان اصنل ناظر بر برنامههای درسی و تربیتی نامگهذاری شهده ،بهه اعتبهار
نقش مرجعیت معلم (مربی) تلکیهد شهده اسهت .در اينجها منظهنر اس مرجعیهت معلهم ،اعطهای
اختیارات کافی به معلمان در تصمیمگیری غیرمتمرکز است .بديهی اسهت چنانچهه قهرار باشهد
معلمان در نقش خند مرجعیتی برای تصمیمگیری داشته باشند ،نیاسمند اعطای اختیاراتی در ايح
سمینه هلتند .در ايح صنرت نیاس به برنامه درسی غیرمتمرکز ضرورت پیدا می کند.
در بند  6با عننان جامعیت [برنامه درسی] آمده« :برنامههای درسی و تربیتی بايد به نیاسهای
گنناگنن دانشآمنسان و جامعه در سطنح محلی ،منطقهای ،ملی و جهانی در کلیهه سهالتهای
تعلیم و تربیت تلکید کند .بديهی است تنجه به نیاسهای منطقهای و محلهی ملهتلزم کاسهتح اس
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میزان تمرکز در برنامه درسی است .در ايح صنرت پنشش دادن نیاسهای دانشآمهنسان بها قیهد
محلی و منطقهای ضرورت داشتح برنامه درسی غیرمتمرکز را يادآوری میکند.
در بند  3-7با عننان تنجه به تفاوتها [در برنامه درسی] آمده« :برنامههای درسی و تربیتی
بايد ضمح تلکید بر ويژگیههای م هترک ،بهر تفاوتههای ناشهی اس محهیط سنهدگی (شههری،
روس هتايی ،ع ههايری ،فرهنگههی و جغرافیههايی) ،جنلههیتی و فههردی دانشآمههنسان (اسههتعدادها،
تنانايیها ،نیاسهای و ععيق) تنجه کرده و اس انعطاف السم برخنردار باشد» .تلکید بر تنجهه بهه
تفاوتهای ناشی اس محیط سندگی در شههر و روسهتا و منهارق ع هايری ن هانگر نیهاس منهارق
مختل

به داشتح برنامه درسی غیرمتمرکز است .در ايح صنرت تنجه به تمرکز سدايهی برنامهه

درسی ضرورت پیدا میکند.
در بند  3-1با عننان جلب م ارکت و تعام [در برنامه درسی] آمده« :فرآينهد برنامههريزی
درسی و تربیتی بايد سمینه م ارکت و تعام مهؤثر معلمهان ،دانشآمهنسان ،خاننادههها و سهاير
گروههای ذينفع ،ذيربط و ذيصعح را ررالی ،تنلید ،اجرا و ارسشیابی برنامههها فهراهم نمايهد».
بديهی است سمینه ساسی برای م ارکت معلمان ،دانشآمهنسان ،خاننادههها و سهاير گروههها در
فرايند ررالی ،تنلید ،اجرا و ارسشیابی برنامههای درسی ،جز با تمرکز سدايی اس برنامهه درسهی
مم ح نیلت و ايح ن ان اس نیاس آمنسش و پرورش به داشتح برنامه درسی غیرمتمرکز است.
در ارتباط با محتنای برنامه درسی آمده[« :محتنا] متناسب با نیاسهای لال و آينده ،ععيهق،
ويژگیهای روان شناختی دانشآمنسان ،انتظارات جامعه اسعمی و سمان آمنسش است»(.همهان)
برای تحقق ايده فنق عدم تمرکز در برنامه درسی ضرورت دارد .با تنجهه بهه ايهح کهه ععيهق
دانشآمنسان و لتی برخی ويژگیهای شخصیتی آنان به تناسب سمان و م هان و منقعیتههای
مختل

تغییر میکند و نیز وضعیتها و شرايط گنناگنن ملتلزم محتناهای اقتضايی است ،لهذا

نیاس به برنامه درسی غیرمتمرکز وجند دارد.
در بند  2-4در بیان نقش معلم در برنامه درسهی آمهده[« :معلهم] بهرای خلهق فرصهتهای
تربیتی و آمنسشی ملئنلیت تطبیق ،تدويح ،اجهرا و ارسشهیابی برنامهههای درسهی و تربیتهی در
سطح کعس را برعهده دارد»( .همان ،بنهد  )4-2در ايهح قلهمت اس برنامهه ،تهدويح و اجهرای
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برنامههای درسی به معلم واگذار شده و ايح خند ن هانه روشهنی اس ضهرورت تنجهه بهه نیهاس
معلمان به برنامه درسی غیرمتمرکز است.
در بند  11-3اس برنامه درسی ملی با عننان ي پارچگی فراگیری [در برنامهه درسهی] آمهده:
«برنامههای درسی و تربیتی بايد برای تمام دانشآمنسان (دانشآمنسان عهادی ،دانشآمهنسان بها
نیاسهای ويژه و استعدادهای درخ ان) به صنرت پینسته و ي پارچه ررالهی و تهدويح شهند.
ايح برنامهها (برنامههای درسی و تربیتی) بايد با رعايت انعطافپذيری ،با نیاسهای ههر يهک اس
گروههای دانشآمنسان با نیاسها و استعدادهای خاصی انطبهاق و سهاسگاری داده شهند» .بهديهی
است انعطافپهذيری برنامههها در ارتبهاط بها نیاسههای ههر يهک اس گروهههای دانشآمهنسان و
استعدادهای خاص با داشتح محتناهای درسی ي لان در قالب کتابهای درسی ي لان کهه در
لال لاضر در برنامه درسی مدارس به کار میرود ام ان پذير نیلت .چرا که قالبهای ي لان
و محتناهای همگنن با نیاسهای ويژه و استعدادهای خهاص سهاسگاری نخناههد داشهت و ايهح
نیاسمند برنامه درسهی غیرمتمرکهز اسهت .در ايهح صهنرت داشهتح برنامهه درسهی غیرمتمرکهز
ضرورت پیدا میکند.
در بند  4با عننان روي رد در جهتگیری کلی [در برنامه درسی] که در آن به نقش فطهرت
دانشآمنسان و ش نفا شدن آن تلکید شده در تنصی

دانشآمنس منرد نظر برنامه درسهی ملهی

آمده[« :دانشآمنس] همناره در منقعیت است و میتناند آن را درک کرده و بها انتخهاب اللهح
خنيش در راستای اصعح مداوم آن لرکت نمايد» .در ارتباط با قهدرت انتخهاب دانشآمهنسان
در همان جا آمده[« :دانشآمنس] تنانايی انتخاب تصمیمگیری و خني تح داری دارد و میتنانهد
با محیط يادگیری ،رابطه تعاملی برقرار کند و تابع بیچنن و چرا و مقههنر محهیط نیلهت» .در
تنجه به اراده دانشآمنسان در جايی ديگر آمده[« :دانشآمنس] اس اراده و انگیزه برخنردار اسهت
که در يادگیری نقش اساسی دارد» .و نیز در جايی ديگر آمده[« :دانشآمنس] در فرآيند ياددهی–
يادگیری و تربیت پذيری و تنسعه يافتگیهای خنيش به لحاظ ذاتی نقش فعال دارد».
با تنجه به اشاراتی که به عم آمهد ،میتهنان دريافهت کهه اعطهای فرصهت م هارکت بهه
دانشآمنسان در تصمیمگیری برای برخی محتناهای منرد نیاس که تايید متخصصهان و افهراد بها
صعلیت را نیز به دنبال داشته باشد ،مفید خناهد بند .اعطای نقهش فعهال بهه دانهش آمهنسان،
ملتلزم سمینه ساسی برای برنامه درسی غیرمتمرکز است .چرا که در نظام تصمیمگیری متمرکهز
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دانشآمنسان قدرت تصهمیمگیری ندارنهد .در لهال لاضهر دانشآمهنسان ههیچ فرصهتی بهرای
تصمیمگیری در خصنص محتناهای متناسب با نیاسهای م رو خند را ندارند .اس سهنيی تهابع
صرف نبندن و اعطای نقش فعال به دانشآمنسان فقط در يک سمینهه غیرمتمرکهز ام هان پهذير
است که در لال لاضر الاق در خصنص محتناهای پی نهادی و منرد نیاس فرصهت آن بهرای
دانشآمنسان فراهم نمیشند .لذا برای پنشش دادن به هدفهای ياد شده ضهرورت در اختیهار
داشتح يک برنامه درسی غیرمتمرکز تقنيت میشند.
 .5نتیجهگیری
مفهنم تمرکز و عدم تمرکز در برنامه درسی به سبک تصمیمگیری و اسهتقعل معلهم و عنامه
دست اندرکار آمنسش و پرورش در سطح منطقه و مدرسه مربنط میشند .شهرايط و منقعیهت
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و فللفه لاکم بر نظام تربیتی ک نرها تعییح کننده تمرکهز يها عهدم
تمرکز در برنامه درسی ک نرها است و بلته به شرايط و منقعیتها دچار تغییر میشند .به تبع
شرايط و منقعیتها برنامه درسی میتناند تابعی اس سیاست ،اقتصاد و ارسش – باورههای تهلثیر
يافته اس ديح ،فرهنگ و فللفه لاکم بر نظام تربیتی باشد .در ايهران برنامهه درسهی بهه صهنرت
متمرکز ررالی و تدويح میشند و به اجرا در میآيهد .ايهح امهر م ه عتی را در عمه بهرای
منارق خارس اس مرکز به وجند آورده است .به رنری کهه محتهنای برنامهه درسهی بها نیاسههای
منطقهای و محلی ساسگاری ندارد .ايح م

باعم شده تا گرايش بهه سهمت بهرون رفهت اس

برنامه درسی به وجند آيد .با ايح لال برنامه درسی در آمنسش و پرورش ايران کماکان متمرکز
است و علیرغم اقدامات اندکی که صنرت گرفته ،تصمیمی جدی در تمرکز سدايی آن صهنرت
نگرفته است .ايح در لالی است که آمنسههای دينی مبتنی بر ارسش – باوری اس يهک سهن و اس
سنی ديگر قنانیح برنامه درسی ملی ضهرورت و نیهاس بهه برنامهه درسهی غیرمتمرکهز را تلکیهد
میکنند.
به منظنر تبییح نیاس به برون رفت اس برنامه درسی متمرکز در آمنسش و پهرورش ايهران بهه
سراغ دو دسته اس دالي و شناهد منجند در آمنسههای دينی ارسش – باورانه و قنانیح منجهند
در سند برنامه درسی ملی با مفروض قراردادن ايح که قنانیح سند به تهلثیر اس آمنسهههای دينهی
تدويح يافته رفتیم .نتايج بررسی ن ان میدهد ،ويژگیهای کرامت ،عق  ،اراده و اختیار ،تقهنی
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و خرد گرايی جمعی در انلان دالي مبتنی بر آمنسههای دينی است که بر ضرورت برون رفهت
اس تمرکزگرايی در برنامه درسی آمنسش و پرورش در ايران تلکید دارد .در سايه ويژگی کرامت
در انلان ،ضرورت ارا ه فرصت اظهار نظر به افراد ،گروه ها ،والديح ،معلمان و مخاربان برنامه
درسی السم میآيد .همچنیح ويژگی عق در گلهتره جمعهی اعتبهار بی هتری میابهد و بنهابرايح
ضرورت تدويح برنامه درسی با روي رد به خرد جمعی بهتر لاص میشند .همچنیح در سهايه
خرد جمعی و بهره گیری اس عقنل همگانی ،اعتبار برنامه درسی افزايش يافتهه و میهزان خطها و
اشتباهات ناشی اس محدود نگری در آن رفع شده و يا به لداق مم ح کاهش پیدا میکند.
در کنار دالي مذکنر که ابتناء آنها بر آمنسههای دينی قهرآن و لهديم بهند ،قهنانیح سهند
برنامه درسی ملی نیز برون رفت اس تمرکز در برنامهه درسهی در آمهنسش و پهرور ش ايهران را
تقنيت میکند .در ايح راستا سند برنامه درسی ملی بهر بهنمی سهاسی برنامهه درسهی براسهاس
نیاسهای منطقهای و محلی تلکید دارد .همچنیح سند ياد شده به نقش ويژه معلمان با تنجهه بهه
اعتبار مرجعیت معلم (مربی) در آمنسش و پرورش تنجه نمنده و بر آن تلکید دارد .با نظهر بهه
دو تلکید ياد شده ،نقش دانشآمنسان و معلمان در تدويح برنامه درسی برجلهته شهده و سمینهه
برای خروس اس برنامه درسی متمرکز فراهم میشند .اس جمله تلکیدات ديگر سند برنامهه درسهی
ملی نگاه جامع به نیاسهای ملی ،منطقهای و محلی با محنريت دانشآمنسان اسهت کهه نیاسههای
هم سمان در سطح ملی ،منطقهای و محلی را در نظر میگیرد .تنجه بهه ويژگیههای م هترک و
تفاوتهای ناشهی اس محهیط سنهدگی (شههری ،روسهتايی ،ع هايری ،فرهنگهی و جغرافیهايی)،
جنلیتی و فردی دانشآمنسان (استعدادها ،تنانايیها ،نیاسهای و ععيق) اس جمله تلکیدات ديگر
برنامه درسی ملی است که ضرورت برون رفت اس تمرکز گرايی را تلکید میکند .ايح در لهالی
است که برنامه درسی فعلهی فقهط بهه معلظهه شهباهتها و نقهاط م هترک سنهدگی شههری،
روستايی ،فرهنگی و جغرافیايی تنجه کرده و اس تنجه به تفاوتها صرف نظر کهرده اسهت .در
راستای بهرهگیری اس نظرات همگانی ،در برنامه درسی ملهی بهه سمینهه سهاسی بهرای م هارکت
معلمان ،دانشآمنسان ،خاننادهها و ساير گروهها در فراينهد ررالهی ،تنلیهد ،اجهرا و ارسشهیابی
برنامههای درسی اشارهای صريح شده و ايح ن ان اس ضرورت چنهیح امهری اسهت .تنجهه بهه
اظهار نظرهای همگهانی ،کیفیهت و دقهت تصهمیمگیری را بهه دنبهال خناههد داشهت .رعايهت
انعطافپذيری در ارتباط با نیاسهای هر يک اس گروههای دانشآمنسان و اسهتعدادهای خهاص و
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انطباق و ساسگاری برنامه درسی با آنها اس جمله ديگر تلکیداتی است که در برنامه درسی ملهی
به آنها اشاره شده اسهت .تنجهه بهه ايهح تلکیهد خهاص ،نیاسههای دانشآمهنسان بها شهرايط و
ويژگیهای خاص را در نظر خناهد گرفت .لذا استعدادهای خاص فرصت رشد پیهدا کهرده و
نیاسهای گروههای خاص دانشآمنسی نیز رفع خناهد شد.
با در نظر گرفتح دالي مبتنی بر آمنسههای دينی و شهناهد منجهند در برنامهه درسهی ملهی
نتیجه میگیريم که ام ان و ضرورت خروس اس تمرکز گرايی در آمنسش و پرورش و بهه دنبهال
آن اتخاذ سیاست غیرمتمرکز ساسی برنامه درسی در ايران وجند دارد.
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