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اشاره
در آذرماه سال 1385، چارچوبي براي توليد و تدوين برنامه ي درسي ملي جمهوري اسالمي ايران به شوراي 
عالي آموزش و پرورش ارائه شد كه مقدمات اجراي آن از سال 1384 شروع شده بود. هدف اين بود كه بر آن 
مبنا، برنامه اي ملي در خور نظام آموزش و پرورش اسالمي به عنوان راهنماي هرگونه برنامه ريزي درسي تهيه 
و تنطيم شود و در اختيار برنامه ريزان و مجريان برنامه هاي درسي قرار گيرد تا بدين ترتيب، زمينه هاي هماهنگي 
و يك دست شدن برنامه ها از نظر رعايت هدف ها و استانداردها و انتظارات فراهم شود. اين چار چوب، پس از 
تصويب در شوراي عالي آموزش و پرورش، در سال 1386 براي اجرا به رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي 

آموزشي، به عنوان مجري طرح، ابالغ شد. 
در اين سازمان، براي انجام اين مهم كمسيوني  با عنوان «كمسيون راهبري توليد و تدوين برنامه ي درسي 
ملي»، تشكيل شد. كه با برنامه ريزي در هفت كميته ي تخصصي، مأموريت خطير خويش را پي گرفت. سرانجام 
در بهمن ماه سال 1388 مجموعه اي با عنوان «برنامه ي درسي ملي جمهوري اسالمي ايران»، طرح جامع تحول 
بنيادين برنامه هاي درسي و تربيتي، از جانب دبيرخانه ي طرح توليد برنامه ي درسي ملي آماده و براي تصويب به 

شوراي عالي آموزش و پرورش ارائه شد.
از آن جا كه مصوب شده ي اين سند براي اجراي رسمي در سطح كشور، مالك و مبناي هرگونه برنامه ريزي 
درسي و تهيه و توليد برنامه هاي درسي خواهد بود و نيز از آن جا كه معلمان و مديران مدارس به عنوان مجريان 
برنامه هاي درســي از يك سو و مشاركت جويان در برنامه ريزي هاي درسي از سوي ديگر، نقشي اساسي و مهم 
و تأثيرگذار را در موفقيت اجراي آن بر عهده خواهند داشت، بر آن شديم كه در اين مقاله، آن ها را با مفاهيم، 

تعاريف، گستره و ويژگي هاي كاربردي اين سند آشنا كنيم.

 تعريف سـند ملـي، ويژگي هاي سـند ملي، 

گستره  ي محتواي سند برنامه ريزي ملي.

كليد واژه ها:كليد واژه ها:

ويژگي ها و گستره       

سند برنامه ي درسي ملي 

ل

سند ملي برنامه ي درسي چيست؟
به زبان بسيار ساده، برنامه ي درسي ملي يعني مجموعه اي 
ــطوح و  ــه ي دانش آموزان (در دوره ها و س ــه هم از آن چ
پايه هاي تحصيلي متفاوت) بايد ياد بگيرند؛ به عالوه ي 
ــتعداد،  ــه بعضي از دانش آموزان (بنا بر اس آن چه ك
ــدي) مي توانند ياد بگيرند. بنا بر  عالقه وتوانمن

ا
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اين تعريف ساده از برنامه ي درسي 
ــند ملي»، آن منبع اصلي و  ملي، «س
اساسي است كه با در برداشتن همه ي 
بايسته هاي  كافي و وافي، مخزن يا 
آبشخور هر نوع برنامه ريزي درسي 
ــه برنامه ي  ــه و توليد هرگون و تهي

درسي قرار مي گيرد.
ــت كه  ــته اي اس ــند» «نوش «س
ــات يا رد ادعا  ــوان آن را براي اثب بت
ــمي كه  ــته اي رس به كار برد؛ نوش
ــد»  دليل يا تأييدكننده ي چيزي باش

([صدري افشار، 1375].
ــف فرهنگ عميد  ــر تعري  بناب
(1363)، «سند»، «نوشته اي است كه 

قابل استناد باشد».
ــوان گفت،  ــن ترتيب مي ت بدي
«سند» حاوي دستوراتي است كه در 
اجرا به كار مي آيد و مشتمل بر آيين 
ــه فقط رعايت  ــت ك و مقرراتي اس
ــه نتيجه ي مثبت و دقيق كار  آن ها ب
ــي» به معناي  ــند مل مي انجامد. «س
ــطح كالِن  ــت كه در س سندي  اس
ــند برنامه ي  نظام كاربرد دارد و «س
ــادگي يعني  ــه س ــي ملي»، ب درس
مجموعه ي معيارها و مالك هايي كه 
به طور هماهنگ و منسجم در تهيه 
ــي  و توليد همه ي برنامه هاي درس
ــور مالك عمل قرار مي گيرند.  كش
و بنا بر يافته هاي پژوهشي معتبرند. 
ــند برنامه ي  ــارت ديگر، «س به عب
درسي ملي» نقشه ي كالني است كه 
سياست ها و خط مشي هاي ناظر بر 
برنامه ي درسي كشور را ضمن تعيين 
هدف ها (انواع دارد)، استانداردها و 
ــي تعيين و منطق،  انتظارات آموزش
ضرورت، چرايي و چوني هر يك 
از مؤلفه ها را به استناد داليل و منطق 

پژوهشي تببين مي كند.

ويژگي هاي سند
ــش  ــندي بايد از ش ــن س چني

ويژگي  عمده برخوردار باشد:
1. جامعيت؛ يعني بايد همه ي 
مؤلفه هاي الزم را براي برنامه ريزي 
ــن، اجرا و  ــه، تدوي ــي و تهي درس
ــي در  ــاي درس ــيابي برنامه ه ارزش
ــد (مثال: اقتضائات  ــته باش بر داش
ايدئولوژيكي، روان شناسي، جامعه ـ 
ــي،  ــاد، تكنولوژيك ــي، اقتص  شناس

پداگوژيكي و...).
ــد براي  ــي باي ــادل؛ يعن 2. تع
تعيين و تبيين و گزينش مؤلفه هاي 
تأثيرگذار، اعتدال الزم رعايت شود 
ــدال ميان نيازها،  (مثال: رعايت اعت
ــا و انتظارات جامعه  و افراد  عالقه ه
يا ميان كسب دانش، بينش و ارزش 

و مهارت).
3. هماهنگي و انســجام؛ يعني 
ارائه و تبيين همه ي مؤلفه ها منسجم 
ــرد و هيچ  ــگ صورت گي و هماهن
ــته ها و  ــي در گفته ها و نوش تناقض

بايسته ها مشاهده نشود.
ــني و شفافيت؛  4. منطق روش
ــام، پيچيدگي و  يعني هيچ گونه ابه
كلي گويي در بيانيه ها موجود نباشد. 
ــني  تبيين ها همه، به وضوح و روش
ــم مجريان،  ــورت قابل فه و به ص

صورت گيرد.
ــن ويژگي ،  ــه ي رعايت اي الزم
ــل بَيِّن  ــح منطق و دالي ــان صري بي
ــند است.  گنجاندن هر مؤلفه در س
گنجاندن هر فصل، هر موضوع، هر 
ــوا و رعايت هرگونه روش در  محت
ــند، بايد با بيان هدف، ضرورت  س
ــا الزام توجه و  و چرايي و منطق ي
ــد. به  دقت در آن مؤلفه همراه باش
ــق قضيه چنان  ــارت ديگر، منط عب

ــد كه جايي براي شك  روشن باش
ــبهه از نظر صحت و دقت آن  و ش
باقي نگذارد. بيان صريح سياست ها، 
خط مشي ها، راهبردها و راه كارها در 
ــطوح گوناگون، شامل همين بند  س
از ويژگي  سند برنامه ي درسي ملي 

است.
5. انعطاف؛ يعني كليه ي تبيين ها 
با توجه به تفاوت هاي فردي، محلي 
ــرايط و  و منطقه اي، و با توجه به ش
امكانات و با رعايت اصل واقع بيني، 
با در نظر گرفتن درجاتي از انعطاف  
ــوان برنامه هايي  صورت گيرد تا بت
ــا واقعيت ها و  ــب ب متنوع و متناس

شرايط را تدارك ديد.
ــا،  گفته ه ــي  يعن ــاق؛  انطب  .6
استانداردها، راهبردها و رهنمودها 
و  ــناخته  ش ــي  مبان ــا  ب ــق  منطب
ــنت ها و يافته هاي  ــده، س مطالعه ش
ــود و  ــي ارائه ش ــي و پژوهش علم
ــاق با نتايج  ــچ تبييني بدون انطب هي
مطالعات انجام شده صورت نگيرد. 
براي مثال، آن جايي كه ساختار نظام 
آموزش و دوره هاي تحصيلي بايد 
تعيين شود، انطباق با يافته ها مورد 
توجه قرار گيرد، يا وقتي هدف هاي 
ــون  ــطوح گوناگ ــي در س آموزش
ــود، انطباق  ــته مي ش تحصيلي نوش
ــطوح  ــا توانمندي هاي ذهني و س ب
رشدي پژوهش محور دانش آموزان 
مورد دقت باشد و يا به هنگام تعيين 
ــاخه هاي تحصيلي،  ــته ها و ش رش
ــارات و رغبت هاي  ــه نيازها،  انتظ ب
ــرد و  ــي ف ــده ي واقع ــناخته ش ش
جامعه اشاره شود. به عبارت ديگر، 
راهبردها منطبق با يافته هاي حاصل 
از پژوهش ارائه شود و نه براساس 
اذهان و نقطه نظرهاي نويسنده ها  و 

ــف فرهنگ عميد  ري
13)، «سند»، «نوشته اي است كه 

قابل استناد باشد».
ــوان گفت،  ــن ترتيب مي ت بدي
«سند» حاوي دستوراتي است كه در 
اجرا به كار مي آيد و مشتمل بر آيين 
ــه فقط رعايت  ــت ك و مقرراتي اس
ــه نتيجه ي مثبت و دقيق كار  آن ها ب
ــي» به معناي  ــند مل مي انجامد. «س
ــطح كالِن  ــت كه در س سندي  اس
ــند برنامه ي  نظام كاربرد دارد و «س
ــادگي يعني  ــه س ــي ملي»، ب درس
مجموعه ي معيارها و مالك هايي كه 
به طور هماهنگ و منسجم در تهيه 
ــي  و توليد همه ي برنامه هاي درس
ــور مالك عمل قرار مي گيرند.  كش
و بنا بر يافته هاي پژوهشي معتبرند. 
ــند برنامه ي  ــارت ديگر، «س به عب

درسي ملي» نقشه ي كالني است
سياست ها و خطمش

برنامهي

ت 
سي، جامعه ـ 
ــي،  ــاد، تكنولوژيك قتص

پداگوژيكي و...).
ــد براي  ــي باي ــادل؛ يعن تع ت. 2
تعيين و تبيين و گزينش مؤلفه هاي 
تأثيرگذار، اعتدال الزم رعايت شود 
ــدال ميان نيازها،  (مثال: رعايت اعت
ــا و انتظارات جامعه  و افراد  عالقه ه
يا ميان كسب دانش، بينش و ارزش 

و مهارت).
هماهنگي و انســجام؛ يعني  ه. 3
ارائه و تبيين همه ي مؤلفه ها منسجم 
ــرد و هيچ  ــگ صورت گي و هماهن
ــته ها و  ــي در گفته ها و نوش تناقض

بايسته ها مشاهده نشود.
ــني و شفافيت؛  منطق روش م. 4
ــام، پيچيدگي و  يعني هيچ گونه ابه
كلي گويي در بيانيه ها موجود نباشد. 
ــني تبيين ها همه، به وضوح و روش

ــورت قابل فهـ و به ص
صورت گيرد

ال

مين بند 
برنامه ي درسي ملي 

انعطاف؛ يعني كليه ي تبيين ها  ا. 5
با توجه به تفاوت هاي فردي، محلي 
ــرايط و  و منطقه اي، و با توجه به ش
امكانات و با رعايت اصل واقع بيني، 
با در نظر گرفتن درجاتي از انعطاف  
ــوان برنامه هايي  صورت گيرد تا بت
ــا واقعيت ها و  ــب ب متنوع و متناس

شرايط را تدارك ديد.
ــا،  گفته ه ــي  يعن ــاق؛  انطب  .6
استانداردها، راهبردها و رهنمودها 
و  ــناخته  ش ــي  مبان ــا  ب ــق  منطب
ــنت ها و يافته هاي  ــده، س مطالعه ش
ــود و  ــي ارائه ش ــي و پژوهش علم
ــاق با نتايج  ــچ تبييني بدون انطب هي
مطالعات انجام شده صورت نگيرد. 
براي مثال، آن جايي كه ساختار نظام 

ا آموزش و دوره هاي تحصيلي
ا تعيين شود، انطباق

گ ا ق توجه
آ

«سند برنامه ي درسي 
ملي» نقشه ي كالني 
است كه سياست ها 

و خط مشي هاي ناظر 
بر برنامه ي درسي 

كشور را ضمن 
تعيين هدف ها (انواع 

دارد)، استانداردها 
و انتظارات آموزشي 

تعيين و منطق، 
ضرورت، چرايي 

و چوني هر يك از 
مؤلفه ها را به استناد 

داليل و منطق 
پژوهشي تببين 

مي كند
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گوينده هاي متن. با تأكيد بيشتر، به 
سادگي مي توان گفت، سند برنامه ي 
درسي ملي بايد به استناد مطالعات 
ــود و منبع و  ــده نوشته ش انجام ش
ــتناد ها نيز براي  مأخذ هر يك از اس
اطمينان بخشي، به صحت و روشني 

در متن سند ذكر شود.

گستره ي محتوايي سند
ــي ملي،  ــه ي درس ــند برنام س
ــتره ي وسيعي را شامل مي شود  گس
ــه ي كالن برنامه ريزي  تا بتواند نقش
ــور را به دست دهد. اين  درسي كش

گستره شامل عناصر زير است:
� مباني متكي بر مطالعه و پژوهش 

ــي، اخالقي،  ــم از مباني ارزش اع
ديني و علمي و...

� هدف هاي كالن و خرد و عناصر 
هدف ها، مبتني و مستند بر مباني 
و منطبق بر ويژگي هاي مخاطبان 

آموزش 
� اصول الزم به رعايت در جهت 

تحقق هدف ها
� ساختار دوره ها به استناد مطالعات 

پژوهشي و هدف هاي تعيين شده 
ــطوح كالن و خرد و تعيين  در س
مدت زمان آموزش در كل و جزء 

با ذكر منطق و دليل
ــا توجه به  ــرد برنامه ها ب � رويك

ارزش هاي شناخته  شده و مستند

منابع  ......................................................
ــند برنامه ي درسي  1. طرح اوليه ي تهيه و تدوين س
ــش و برنامه ريزي  ــازمان پژوه ــي (1384). س مل

آموزشي. 
ــندهاي برنامه هاي درسي در استراليا، انگلستان  2. س

و كانادا در:
http://curriculum document, English, 
Canada,Astralia(acara).

3. فرهنگ عميد (1363). انتشارات اميركبير.
فارسي  فرهنگ   .(1375) وهمكاران  صدري افشار   .4

امروز. انتشارات فرهنگ معاصر. 

ــارات  ــي و انتظ ــاي واقع � نيازه
ــده ي جامعه ي حال و  شناخته ش

آينده
ــا و رغبت ها  ــا، گرايش ه � نيازه
ــناخته شده ي  ــتعداد هاي ش و اس

دانش آموزان در سطوح مختلف
ــق با  ــت منطب ــاي تربي �عرصه ه
ــالم ناب  تعاليم عاليه و مّدون اس

محمدي
� حوزه هاي يادگيري با ذكر منطق 

ــا و موضوعات   ــرورت آن ه ض
ــي و زير مجموعه هاي هر  درس

حوزه همراه با توجيهات الزم
ــاي كلي در توليد  � جهت گيري ه

برنامه، تهيه و توليد و سازمان دهي 
محتوا و منابع و رسانه اي منطبق 
ــز  ــن و ني ــاي معي ــر هدف ه ب
جهت گيرها و راهبردهاي اجراي 
برنامه و ارزشيابي هاي  تكويني و 

مجموعي در تمام ابعاد 
� استانداردها با توجه به نيازها و 
انتظارات مستند و ارائه ي آن ها در 

سطوح متفاوت 
� شاخص هاي ارزشيابي، پيشرفت 

و ارتقاي تحصيلي
ــاف برنامه ها  ــاي انعط � مجوز ه
ــرايط و  ــتناد امكانات، ش ــه اس ب

واقعيات


