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 چکیده

ز دیرباز برنامه ریزی چارچوب و نقشه ی اولیه برای رسیدن به اهداف به ا

و درتمام سطوح جوامع بشری شمار می رفت. برنامه ریزی در سطح خرد و کالن 

کاربرد داشته. در این بین برنامه ریزی درسی یکی از مهم ترین و سخت 

ترین برنامه ریی ها به شمار می اید. برنامه ریزی درسی چارچوب از پیش 

تعیین شده ای است که معلمان باید در چارچوب قوانین از آن پیروی 

یم با تغییر در برنامه ریزی نمایند. در این مقاله سعی برآنیم که بتوان

درسی راهی برای شکوفا شدن استعدادهای دانش آموزان و کارایی بیشتر 

پرسنل آموزشی ارائه دهیم. برنامه ریزی درسی هر چه که بیشتر در حیطه 

استانی یا منطقه ای باشد به مراتب تصمیمات بهتری اتخاذ می کنند و 

برنامه ریزی درسی اگر به  خواهند داشت. تر یمقدرت انفعال پذیری ک

موازات هر استان شرایط اقلیمی جغرافیایی، سنت و فرهنگ هر شهر 

و....برنامه ریزی شود قاعدتا چهره ی دیگری از آموزش و پرورش را خواهیم 

 دید که افراد درآن با شوق و عالقه ی دیگری وظایف خود را انجام می دهند.

 

ارس.: تغییر، برنامه ریزی درسی، مدچکیده  
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 مقدمه

 

تحوالت فزاینده در ابعاد گوناگون جامعه و گسترش علوم و دانش بشری 

 نیاز به بازنگری و تغییر در برنامه های درسی را ضروری 

می نماید. مطالع روند تحوالت زندگی بشری حاکی از جریان فرایند 

 پیچیدگی در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 

تاثیر روز افزون علم و فن شناسی در شکل گیری و علمی و فناوری است. 

 آینده، پدید آمدن مسایل عظیم چند بعدی با وجود 

مسائل گوناگون علمی و اقتصادی، فن شناختی و سیاسی، فرهنگی و 

 اجتماعی که تشریک مساعی کشورهای متعدد را می طلبد، 

مهم است. اگر چه گام های سه نقش تغییر در برنامه ریزی درسی بسیار 

ه تغغیر برنامه های درسی ارتباطی الیه الیه و چندانگ  

سطحی با یکدیگر دارند و نمی توان تمایز و مرز آشکاری بین آنها  

 ترسیم کرد. درباره ی نحوه اجرای برنامه های درسی جدید

دیدگاه های مختلفی مانند دیدگاه وفادارانع، و دیدگاه سازگارانه و  

لگوهای متعددی، مانند الگوی پذیرش نگرانی محور و مقاومت ا  

در برابر تغییر، الگوی ویژگی های تغییر، الگوی فرآیند تغییر و غیره 

(. براساس الگوی شرایط1394وجود دارد)حسینی و دیگران،  

تغییر اجرای برنامه ها و کتاب های درسی جدید نیازمند شرایطی شامل  

ود، کسب دانش و مهارت الزم نارضایتی از وضعیت موج  

حمایت  توسط مجریان، در دسترس بودن منابع و امکانات برای اجرا،

 محترمانه از باال و کالمی از اجرا توسط دست

اصلی، و آشکار بودن رهبری اجراست.اندرکاران     

: ویژگی های 1براساس الگوی ویژگی های تغییر پنج عامل اثر گذار است: 

یا کتاب های درسی جدید، مانند درک شده برنامه ها  

کانال -3نوع برنامه های درسی جدید  -2مزایای مرتبط و انعطاف پذیری  

وسعت-5طبیعت برنامه های درسی جدید -4ارتباطی   

تالش های اطالع رسانی و انتشار تهیه کنندگان برنامه های درسی جدید    

است. براساس  تغییر در برنامه های درسی فرایندی الیه الیه و پیچیده

 دیدگاه سازگار سازی و اکثر الگوهای تغییر برنامه های 



درسی، معلم یکی از مهم ترین بازیگران تغییر در نظر گرفته می شود و 

 نگرانی، مقاومت، آمادگی، توانمندی، دانش و نگرش مثبت 

پیش نیازهای تغییر در او به تغییر برنامه های درسی، از مهم ترین 

حسوب می شود. برنامه درسی م   

با معیار قرار دادن دیدگاه ها، الگوها و فرآیند اجرای برنامه های 

 جدید و تغییر در برنامه ریزی درسی  به نظر می رسد که در نظام 

آموزشی کشور، در بهترین حالت، اندیشه ورزی و تجربه زیسته نظام های 

 آموزشی نادیده مانده اند و در بدترین حالت انکار شده اند

 

 

 

به بیانی دقیق تر   

براساس دیدگاه سازگارسازی و اکثر الگوهای تغییر برنامه های درسی، 

 معلم یکی از مهم ترین بازیگران تغییر در نظر گرفته می 

و نگرش مثبت او به  شود و نگرانی، مقاومت،آمادگی، توانمندی، دانش

 تغییر برنامه های درسی یکی از مهم ترین پیش نیازها

می شود.محسوب    

در این تغییرات هنوز معلمان در نظر گرفته نشده اند و به طوری 

 نادیده گرفته شده اند. معلمان هنوز نقش چندانی درتغییر برنامه 

های درسی ندارند و صدایی از آن ها در اکثریت تغییرات برنامه های 

(.1396شود)حسینی،می درسی شنیده   

 

 

همیشه در هر سازمان اسم تغییر که می آید ناگزیر اضطرابی بوجود می آید به 

 نوعی جبهه گیری بوجود می آید. اداره آموزش و پرورش جدا از 

این تغییرات نیست. در برنامه ریزی ها سعی می شود براساس چهارچوب دین 

 اسالم، فلسفه و....باشد. در گذشته چهارچوب خشک به نظر می

رسید. تغییر نظام آموزشی باید به مراتب صورت بگیرد در حالی که تغییرراتی  

 که در این نظام انجام می شود بسیار سریع بوده و امکان آماده 

شدن دستگاه ها و معلم را نمی دهد. وقتی معلم بدون آمادگی با این تغییرات 

 وارد این تغییرات آموزشی می شود نتیجه ی عکس می گیرد. 

یرات نظام آموزشی باید با تامل و براساس مناطق و فرهنگ هر کدام از تغی

 شهرهای کشور صورت بگیرد اگر این تغییرات مثال کتابی تبیین 



کنند که متناسب با شغل و فرهنگ هر کدام از شهرهای ایران باشند به مراتب 

 دانش آموزان انگیزه ی بهتری برای درس خواندن دارند. 

سفانه همانطور که در گذشته بوده تا به حال فقط به حفظ نظام آموزشی متا

ز نسل هایاطوطی وار مطالب بیشتر پرداخته است. با یک سوال   

گذشته و حال می توان به این سوال جواب داد اگر از یک مقطع که تمام کرده  

 اند سوال بپرسید به ندرت جواب آن را بخاطر می آورند. چرا؟

م دروس را براساس حفظ کردن قرار داده ایم چنین چون در نظام آموزشی تما

 نظام آموزشی بیمار است و به مراتب آینده ی درخشانی پیش

ذهن دانش اموزان فقط پر و خالی می شود. اگر دروس روی دانش آموزانش نیست.  

 عملی بیشتر شود و بیشتر دروس را بر اساس جنبه ی

یم به مراتب آینده ی شغلی عملی و استعداد دانش آموزان پایه گذاری کن 

 بهتری خواهند داشت.

یکی بحث تغییرات کتاب یکی از موارد مهم تغییر در برنامه ریزی درسی است 

شخص معلم بسیار اثر گذار است.دیگر از موارد   

معلمی که شیوه تدریسش با شیوه ی ده سال پیشش یکسان است به مراتب تاثیر 

نسل جدید نیازمندگذاری کمتری بر دانش آموزان دارد.   

تغییرات جدید را می طلبد. وقتی معلم دربرابر این تغییرات عکس العمل نشان  

 نمی دهد و کار خودش را انجام می دهد و فقط به فکر تمام 

کردن کتاب است نمی توان در این شیوه ی تدریس میل و رغبت دانش آموزان را  

وری را درنظر گرفت در این شیوه انگار معلم روش دیکتات  

پیش گرفته است که فقط باید یه سری دستورات از پیش تعیین شده را انجام 

 نمایند و فقط دانش اموز چشم بگوید. البته تمام تقصیر معلم

نیست بلکه قوانین و برنامه ریزی های از پیش تعیین شده هم بسیار موثر  

 هستند وقتی برنامه ای تدوین می شود که دانش اموز منفعل هست 

این برنامه همانند سدی مانع رشد دانش آموزان میشود، خوب سیاستگذاری تا 

 حدی اشتباه است چون نبایذ تمام استعدادهای دانش آموزان را 

در چندین کتاب خالصه کنیم جالب اینجاست معیار ورود به دانشگاه هم همین 

 کتابها هستند یعنی همان حفظ طوطی وار مطالب. 

به نحوی مطالب را باید گذاری ها اشتباه باشند معلم اگر قوانین و سیاست 

 آموزش دهد که کالس درس کسل آور نباشذ. معلم الگوی بسیار 

است از این رو در سرنوشت دانش آموز بسیار نقش مهمی برای دانش آموزان 

 دارد.

مورد دیگر که بسیار بااهمیت است منبع درسی می باشد. منبع درسی یکی از مهم 

د برای دانش آموز و معلم محسوب می شود. ترین موار  

 کتب 

درسی باید متناسب با تکنولوژی روز به روز رسانی شوند، عالیق دانش آموزان 

 باید در نظر گرفته شود. مثال آداب فرهنگ هر شهر، اشتغال رایج



در همان منطقه که دانش آموز زندگی می کند، میزان باال بردن دردوس بصورت 

 عملی می تواند آینده ای درخشان پیش روی دانش آموزان 

 رقم بزند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع

 

حسینی، سید محمد حسین؛ مهر محمدی، محمود؛ حاج حسین نژاد، غالمرضا 

تغییر برنامه درسی. پژوهش نامه  (، تحلیل انتقادی الگوهای1394سلسبیلی،نادر)

انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

 فرهنگی.

 

(. صداهای خاموش تحول بنیادین آموزش و پرورش: 1396حسینی، سید محمد حسین)

، بهار.115و شماره 15مدیران مدارس رشد مدیریت مدرسه، دوره   

 

(، اجرای برنامه های درسی جدید و تجربه ی زیسته 1396ین)حسینی، سید محمد حس 

.نظام های آموزشی  

 

 



 


