
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

          

   درسي ريزي برنامه
  دورة تحصيلي متوسطه

  
  

  دكتر جواد حاتمي
  دكتر محمد آرمند
  دكتر زهرا رحيمي

  
  

  
  تهران
1397  

  

  
  

  



 پنج

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان

  1 شگفتاريپ
 4 مقدمه

 7 ي اساسميمفاه: فصل اول
 7 مقدمه
 8 متوسطه ةدور تيماه و فيتعر
 11 متوسطه ةدور گاهيجا و تياهم
 13 متوسطه ةدور يهايژگيو

 16 يتخصص تيترب و يعموم تيترب ينماتناقض
 21 يريگجهينت

 22 فصل يانيپا يهاپرسش

 24  متوسطهة دورةخچيتار: فصل دوم
 24 مقدمه

 24 جهان در متوسطه ةدور ةخچيتار
 40 رانيا در متوسطه ةدور ةخچيتار

 56 متوسطه ةدور ديجد ساختار
 63 يريگجهينت

 66 فصل يانيپا يهاپرسش

 68  متوسطهي درسة برنامياهداف و محتوا: فصل سوم
 68 مقدمه
 69 متوسطه ةدور در يتيترب اهداف



  صفحه  عنوان

 شش

 70 آموزشي اهداف مختلف سطوح
 71 يآموزش اسناد منظر از متوسطه آموزش اهداف
 73 كشور يآموزش نظام يباالدست اسناد در متوسطه ةدور اهداف
 75 يريادگي مختلف يهاتساح اهداف
 81 هافراساحت در اهداف
 82 متوسطه ةدور در محتوا
 86 دوم ةمتوسط ةدور در ديجد يهادرس
 93 گيرينتيجه

 93 فصل يانيپا يهاپرسش

 95  متوسطهة در دوريابيسنجش و ارزش: فصل چهارم
 95 مقدمه
 96 ست؟يچ يابيارزش و سنجش
 101 يابيارزش انواع
 111 يابيارزش نينو يكردهايرو
 113 يابيارز و يابيارزش يهاكرديرو رييتغ جينتا

 114 رانيا در يابيارزش نظام
 117 يريگجهينت

 117 فصل يانيپا يهاپرسش

 119  متوسطهة معلمان در دوريهاتيصالح: فصل پنجم
 119 مقدمه

 119  معلمي براي بايسته هاي شايستگي و ها صالحيت
 126 آموزش بهبود در مهم اصول
 135 گيرينتيجه

 135 فصل يانيپا يهاپرسش

 137  متوسطهة در دوري درسة و اصالح برنامرييتغ: فصل ششم
  137 مقدمه
 138 ميمفاه فيتعر



 صفحه  عنوان

 هفت

 145 تغيير با مواجهه در متفاوت رويكردهاي
 148 يدرس ةبرنام ياجرا بعد در مطرح يكردهايرو
 149 كرديرو دو از كي هر محاسن و بيمعا

 150 درسي ةبرنام اجراي در معلمان مشاركت سطوح
 152 درسي ةبرنام اجراي به مربوط هاي ظريهن

 163 كشورها تجارب بر مروري
 168 يريگجهينت

 175 فصل يانيپا يهاپرسش

 177 منابع

  185 نامهواژه
  187 هينما

  
 
  



 

1 

  پيشگفتار

انجام هر فعاليتي نيازمند طرح و برنامه است و هر اندازه كه فعاليت مورد نظـر پيچيـدگي                  
بـشر در طـول تـاريخ و        .  نياز اسـت   تري  به برنامة كامل، جامع و دقيق       بيشتري داشته باشد،  

هـا،   هـا، تمـدن   هـاي مختلـف پرداختـه و مبـدع انديـشه       اش بـه فعاليـت     يافتـه  حيات تكامل 
تر و   ها، نظام تعليم و تربيت پيچيده      ساختارها و مصنوعات متعدد بوده است كه در بين آن         

 دقـت و    هـاي مربـوط بـه آن نيـز ظرافـت،           از ايـن رو، برنامـه     . رسـد  نظـر مـي    تر به  باشكوه
. هاي اصـلي نظـام آموزشـي، برنامـة درسـي اسـت             يكي از مؤلفه  . پيچيدگي خاصي دارد  

هاي درسـي اسـت كـه متخصـصان و خبرگـان ايـن        ريزي هاي درسي حاصل برنامه  برنامه
هاي راه، اسناد مربوط     تمامي نقشه . گمارند حوزة تخصصي نسبت به تدوين آن همت مي       

هـا   ها و عناوين درس     درسي، جدول هفتگي ساعت    هاي به چارچوب تهيه و تدوين برنامه     
بنابراين، كتـب   . هاي برنامة درسي ناميد    توان بخشي از مؤلفه    هاي درسي را مي    و نيز كتاب  

برخي از انديشمندان حوزة مطالعاتي برنامـة       . هاي درسي هستند   درسي نيز بخشي از برنامه    
كـار   هـاي درسـي بـه    برنامـه درسي، تعابيري نظير مغز يا قلـب نظـام آموزشـي را درمـورد        

هاي تحـصيلي    دليل اهميت و ضرورت اين بعد از نظام آموزشي، يكي از رشته            به. برند مي
رشـتة مطالعـات برنامـة      . مجموعة علوم تربيتي به اين موضوع مهم اختصاص يافتـه اسـت           

صـد سـال در      شد، بيش از يـك     ريزي درسي شناخته مي    تر با عنوان برنامه    درسي كه پيش  
ايـن حـوزة تخصـصي      . و بيش از سه دهه در نظام آمـوزش عـالي ايـران پيـشينه دارد               دنيا  

شـود كـه مباحـث مربـوط بـه مقـاطع مختلـف               موضوعات مهم و متعـددي را شـامل مـي         
از آنجـا كـه هـر يـك از مقـاطع تحـصيلي نظـام آمـوزش و                   . تحصيلي از جملة آن است    

درسـي بـراي هـر يـك از     ريزي  هاي خاص خود را دارد، برنامه پرورش عمومي، ويژگي 
  .  دورة كارشناسي علوم تربيتي اختصاص داده استبهاين مقاطع، حداقل يك درس را 
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يكـي از دروس تخصـصي دورة    » ريزي درسي دورة تحـصيلي متوسـطه       برنامه«
كارشناســي رشــتة علــوم تربيتــي اســت كــه در برنامــة مــصوب جديــد وزارت علــوم، 

بـا توجـه بـه اهميـت و حـساسيت           . شـود  يصورت نظري ارائه م    تحقيقات و فناوري به   
آموزان ايـن مقطـع تحـصيلي در دورة سـني            دليل قرار گرفتن دانش    دورة متوسطه و به   

هـاي   شناسان، دورة بحران رشدي، معرفي دقيق و علمـي ويژگـي           بلوغ و به تعبير روان    
رو،  از ايـن    . ها بسيار ضروري است    هاي درسي مختص آن    مخاطبان اين دوره و برنامه    

هـاي برنامـة درسـي دورة     ر اثر حاضر سعي شده است كـه عـالوه بـر تبيـين ويژگـي             د
متوسطه، به معرفي ابعاد شناختي و شخصيتي مخاطبـان ايـن مقطـع تحـصيلي پرداختـه                 

هاي اخير در اين زمينه منتشر شده كه بيـشتر   گفتني است كتب معدودي در سال . شود
با اين حال، خأل يك اثر جديد بـراي         . دان ريزي درسي متوسطه پرداخته    به مباني برنامه  

گويي به نيازهاي آموزشي دانشجويان، با توجه به تحوالت اخير در حوزة تعليم              پاسخ
. و تربيت و نيز تغيير در ساختار تحصيلي نظام آموزش عمومي كامالً محـسوس اسـت    

  پرداختـه  ر مبـسوط بـه مبحـث ارزشـيابي آموزشـي          طـو  عالوه در آثار مشابه قبلي به      به
نشده؛ ولي در اين كتاب، سعي بر اين است كه حـداقل نـسبت بـه آثـار پيـشين، ايـن                      

  .موضوع بيشتر بررسي شود
 در كميتـة علـوم     هاي پيشنهادي  گفتني است چارچوب اصلي كتاب و سرفصل      

تربيتي شوراي تحولِ علوم انساني كشور تدوين شده است و مؤلفان در تدوين نهـايي               
اين اثر براي اسـتفاده در دورة       . اند ف اندكي داشته  هاي مصوب، دخل و تصر     سرفصل

ت تكميلـي نيـز در      هاي تحصيال  كارشناسي به رشتة تحرير درآمده است و براي دوره        
آنچه مسلم است هـر اثـر       . شود و اميد است كه مفيد باشد        توصيه مي  كنار منابع اصلي  

رو، نقـد و     از ايـن    . هايي دارد و اين اثر نيز از ايـن قاعـده مـستثنا نيـست               علمي كاستي 
  .پيشنهادهاي دانشجويان و همكاران دانشگاهي را به ديدة منت خواهيم پذيرفت

ويـژه اسـتاد      بـه  ،انـد  از همة كساني كه در تدوين و انتشار اين اثر همكـاري كـرده             
ارجمند آقاي دكتر عليرضا عصاره كه اين اثر را مطالعه كردند و بـا پيـشنهادهاي ارزنـدة                  

 و گـروه علـوم تربيتـي    »سـمت « از مديران واحدهاي مختلف       و افزودندخود بر غناي آن     
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 و نيز    آقاي دكتر محسن ايماني و آقاي دكتر غالمرضا شمس         شوراي تحولِ علوم انساني   
 كه در فرايند انتشار اين اثر همكـاري         -خانم شرف، كارشناس محترم گروه علوم تربيتي        

كمرپـشتي  احمـدي   لـيال    سـركار خـانم      همچنين از . شود  تشكر و قدرداني مي    -اند   كرده
از خوانندگان . شود كنندة نهايي تشكر مي ويراستار و از سركار خانم صغرا اورنگي كنترل

نشاني طريق پست الكترونيكي به  و پيشنهادهاي خود را از     شود نظرات  ارجمند  تقاضا مي   
info@samt.ac.irو يا  j.hatami@modares.ac.ir ارسال كنند.  
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  مقدمه

بنـاي   يافتگي جوامع، همبستگي مثبتي وجود دارد و سنگ        ميان نظام آموزشي و توسعه    
اهميـت آمـوزش و پـرورش در        . توسعه در هر كشوري، نظام آموزش عمـومي اسـت         

بسا كـه    كمتر نيست، چه   تنها از دورة تحصيلي متوسطه      نه ابتداييدبستاني و    مقطع پيش 
 بـا   و نحـوة تعامـل معلمـان       دبستاني و ابتدايي   هاي پيش  بيشتر است؛ زيرا آموزش دوره    

آمـوزان در     تأثيرات شگرفي در كيفيت تحصيلي و رونـد تربيتـي دانـش            آموزان  دانش
از نظـر شـرايط     ويژه دورة اول،     دورة تحصيلي متوسطه به   . مقاطع تحصيلي بعدي دارد   

هاي درسـي و      بسيار مهم است و طراحي برنامه      آموزان هاي رواني دانش   بلوغ و بحران  
تربيتي مناسب براي اين دوره، در تداوم تحصيلي و پرورشي نوجوانان نقـش بـسزايي               

التحصيالن دبيرستاني بـه     دورة متوسطة دوم از نظر اشتغال و آمادگي ورود فارغ         . دارد
طبيعي .  يا آمادگي ورود به نظام آموزش عالي، مهم و حياتي است           عرصة بازارِ كار و   

حـصيلي  التحصيالن دورة متوسـطة ت     نظرهاي زيادي در زمينة ورود فارغ      است اختالف 
تفصيل در اين خصوص به تبيين مـسائل    در اين اثر، بهبه عرصة اشتغال وجود دارد كه  

 ،آشنا ساختن مخاطبـان   هدف اصلي از نگارش كتاب حاضر،       . پرداخته شده است  آن  
هاي  اعم از دانشجويان و معلمان، با مفاهيم اساسي آموزش متوسطه، سير تحول برنامه            

ــطه، ويژگــي     ــي متوس ــة درس ــداف برنام ــاني و اه ــن دوره، مب ــي اي ــد   درس ــاي رش ه
  . هاي درسي دورة متوسطه است آموزان و نيز چرايي و چگونگي تغيير در برنامه دانش

هـاي مختلـف كتـاب بـه      ين اين اثـر، هـر يـك از فـصل        با توجه به اهداف تدو    
مبحث مستقلي اختصاص يافته و در عين حال كـه بـا مباحـث پيـشين و پـسين مـرتبط                     

ريـزي درسـي     شـده در برنامـه     مباحـث مطـرح    عنوان بحثي مـستقل در سلـسله       است، به 
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در فـصل اول كتـاب بـه مبـاني موضـوع و مفـاهيم اساسـي                 . متوسطه موضوعيت دارد  
 ةدور يهـا  يژگـ يو ،متوسـطه  دورة گـاه يجا و تيـ اهم ،متوسطه دورة فيتعرهمچون  
 پرداختـه شـده     يتخصـص  تيـ ترب و يعموم تيربت ينما تناقض ،بحران بلوغ  ،متوسطه
 يآشنايي با اين مفاهيم اوليه و اساسي، شـرط ورود بـه بحـث اسـت و ضـرورت                  . است

در فـصل دوم كتـاب بـه تاريخچـة آمـوزش متوسـطه در ايـران و برخـي                    . كامل دارد 
. يافته مانند امريكا، انگلستان، فرانسه، آلمان و ژاپن اشاره شده است           كشورهاي توسعه 

هـاي    مانع از غلتيدن رهروان آن بـه پرتگـاه         ،ها و موضوعات   شنايي با تاريخچة رشته   آ
  . شود و بسيار پندآموز است اشتباهات پيشينيان مي

پس از پرداختن به اين موضوعات مقـدماتي، اهـداف و محتـواي برنامـة درسـي                 
وم فـصل سـ    ترين مباحث است كه مؤلفـان در        از مهم  دورة متوسطة تحصيلي اول و دوم     

طـور مبـسوط دربـارة       در اين فصل به   . اند كتاب حاضر به تشريح و تبيين آن توجه داشته        
موضوعاتي مانند اهداف تربيتـي و آموزشـي دورة متوسـطه، اهـداف دورة متوسـطه در                 

هـاي   ملـي، اهـداف سـاحت      اسناد باالدستي نظام آموزش عمومي، اهداف برنامة درسي       
هـا، و نيـز      پـرورش، اهـداف در فراسـاحت      مختلف در سـند تحـول بنيـادين آمـوزش و            

  .بحث شده استمحتواي برنامة درسي متوسطه 
ازجمله مباحـث مهـم هـر نظـام آموزشـي، بخـش ارزشـيابي و سـنجش اهـداف            

موضــوع ارزشــيابي در جهــان بــه يــك صــنعت تبــديل شــده اســت و . آموزشــي اســت
ــا ســاخت و اجــراي ابزارهــاي ارزشــيابي مؤســسات تخصــصي ســنجش و ارزشــيابي    ب

در ايـن كتـاب سـعي شـده اسـت بـه موضـوع             . انـد  وكار پررونقي بـه راه انداختـه       كسب
ناپـذير و تأثيرگـذار      ارزشيابي با نگاه متفاوتي نگريسته شود و ارزشـيابي بخـش جـدايي            

در فــصل چهــارم، تعــاريف ارزشــيابي آموزشــي، انــواع . نظــام آموزشــي شــمرده شــود
ظام ارزشـيابي آموزشـي در ايـران ارائـه          ارزشيابي، رويكردهاي نوين ارزشيابي و بسط ن      

هـا بـستگي     هاي درسي به اجـراي موفـق و كارآمـد آن           ارزش و اعتبار برنامه   . شده است 
بـراي اجـراي    . هاي درسي، معلمان هستند    ترين كنشگران عرصة اجراي برنامه     مهم. دارد

، فـصل   از ايـن رو   . اي نياز است   هاي درسي به معلماني با صالحيت حرفه       اثربخش برنامه 
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. هــاي معلمــي اختــصاص يافتــه اســت هــا و صــالحيت پــنجم كتــاب نيــز بــه شايــستگي
گيري تحقيقات متعـددي در ايـن زمينـه شـده و             هاي حرفة معلمي سبب شكل     پيچيدگي

ازجملـه وظـايف خطيـر      . انجام بهينة وظايف معلمي سبب تدوين استانداردها شده است        
هـاي پژوهـشي مناسـب در فـضاي      معلمي، پژوهش است و در اين فصل از كتاب روش       

  . پژوهي معرفي شده است تدريس كالسي نظير تحقيق در عمل و درس
هـاي درسـي اختـصاص     فصل پاياني كتاب نيز به موضوع تغيير و اصالح برنامه        

مبحث تغيير، يكي از مباحث بسيار مهم و چالشي در حوزة تعليم و تربيت              . يافته است 
.  اقتـضاي آن را دارد ر كـه همـة كارهـاي بـش      است و تغيير به احسن، موضوعي اسـت       

هاي نامناسب و اصـالح امـور تأكيـد          هاي ديني و فرهنگي ما به تغيير رويه        تمام آموزه 
 نيازمنــد بــشر، و اقــدام انديــشهعنــوان محــصول   بــه،هــاي درســي نيــز دارنــد و برنامــه

دي در اين فصل عالوه بر بسط معنايي واژگان مهم و كليـ           . تجديدنظر و اصالح است   
 بـا تغييـر، رويكردهـاي مختلـف در       اين موضوع، به معرفي انواع رويكردهاي مواجهه      

هـا، و    هاي درسي، سـطوح مـشاركت معلمـان در تغييـر و اجـراي برنامـه                اجراي برنامه 
  . هاي درسي جديد پرداخته شده است هاي مطرح در تغيير و اجراي برنامه ديدگاه

 بـوده، ي متوسـطه، تغييـري مطلـوب      هـاي درسـ    اميد است نگاه جديد به برنامـه      
  .سبب تغييرات مثبت در زمينة مطالب و مباحث اين اثر باشد




