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 Purpose: Considering the importance of the curriculum elements 

and attention to the postmodernism movement, the present research 

was conducted with the aim of identifying and criticizing the 

educational trauma of the curriculum elements of the 
postmodernism movement based on the fundamental reform 

document. 

Materials and Methods: This study in terms of purpose was 
applied and in terms of implementation method was qualitative from 

type of analytical-critical. The research population was all the 

written sources about the curriculum of the postmodernism 

movement and fundamental reform document, and to select the 
samples was used from the census sampling method. The research 

tool was taking notes from the texts and the data obtained from them 

were analyzed by content analysis method. 
Findings: In this study, the educational trauma of the curriculum 

elements of the postmodernism movement based on Klein's 9 

elements including goals, content, learning and teaching strategies, 
educational materials and resources, learning activities, teaching 

time, teaching space, grouping and evaluation are identified and 

then these items based on the fundamental reform document were 

reviewed and criticized. 
Conclusion: The findings of this study indicate the existence of 

practical implications for education specialists and planners to 

design and implement programs to improve the curriculum 
elements. 
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 مقدمه
های جهان و استفاده پیشرفت مداوم انسان در جهت کشف ناشناخته

گرو داشتن نظام  از دانش حاصل برای تکامل و زندگی بهتر در
وتربیت شکوفایی (. هدف تعلیم1وتربیت مناسب و موثر است )تعلیم

های بالقوه افراد و رساندن آنها به کمال مطلوب استعدادها و توانایی
است و این نظام آموزشی فراگیران را برای زندگی پرمعنا و پرورش 

کند های خردمند جهت زندگی در جامعه فعلی و آتی آماده میانسان
های ها و رسالتوتربیت برای تحقق اهداف، آرمان(. نظام تعلیم2)

 (.3کند )درسی مختلف و متنوع استفاده میخود از برنامه
مند و های آموزشی و تربیتی نظامدرسی به مجموعه فرصتبرنامه

ای اشاره دارد ای، محلی و مدرسهشده در سطح ملی، منطقهطراحی
ر های الزم باید دها و توانمندیشایستگی که فراگیران برای کسب

(. با توجه به حساس و مهم بودن 4معرض آنها قرار بگیرند )
 ها از یک سودرسی و عناصر آن در ایفای بهتر وظایف و نقشبرنامه

های آموزشی از سوی دیگر موجب شده و تحقق اهداف و رسالت
ی به مضاعفوتربیت توجه ریزان تعلیماست که متخصصین و برنامه

دنبال شناسایی نقاط قوت و درسی نمایند و همواره بهعناصر برنامه
های آموزشی برای اینکه بتوانند (. نظام5ضعف آن باشند )

درسی باکیفیت و مناسبی داشته باشند، باید پیوسته برنامه
درسی خود را در معرض بازنگری و اصالح قرار دهند و برنامه

مل العهای جامعه عکسمقابل تغییرها و تحولطور پویا و موثر در به
( چهار Tylerدرسی تایلر )(. برای برنامه6مناسب نشان دهند )

( هفت عنصر Tabaعنصر هدف، محتوا، روش و ارزشیابی و تابا )
ها، گزینش محتوا، سازماندهی محتوا، تشخیص نیازها، تدوین هدف

یادگیری و های های یادگیری، سازماندهی تجربهگزینش تجربه
( عناصر Klein(. بر اساس نظر کالین )7ارزشیابی معرفی نمود )

اهداف، محتوا، راهبردهای یادگیری و درسی شامل گانه برنامهنه
های یادگیری، زمان آموزش، یاددهی، مواد و منابع آموزشی، فعالیت

گانه (. این عناصر نه8هستند ) بندی و ارزشیابیفضای آموزش، گروه
ار ریزی سروکشوند که با برنامهدرسی محسوب میک برنامهابعاد ی

دارند و هرقدر میزان هماهنگی و همخوانی این عناصر بیشتر باشد 
تری اجرا و ارائه و هرچه هر یک از عناصر به شکل بهتر و مطلوب

یابد درسی افزایش میهای برنامهشود، امکان تحقق اهداف و رسالت
(9.) 

های درسی، بررسی آسیبدرباره هر برنامهیکی از مباحث مهم 
ز مند و ساختاریافته اشناسی فرآیندی نظامتربیتی آن است. آسیب

ها و اطالعات برای تعامل سودمند و اثربخش در آوری دادهجمع
(. 10باشد )ها میها و چالشها، محدودیتراستای حل مشکل

نقاط ضعف و  تواند در تعیین موانع،درسی میشناسی برنامهآسیب
های مناسب برای ها و تهدیدها و ارائه استراتژیقوت، تعیین فرصت

 (.11درسی موثر واقع شود )بهبود برنامه
فرانوگرایی بیانگر یک جریان فلسفی، سیاسی، فرهنگی و 
روشنفکری بوده که در قلمروهای مختلفی مانند فلسفه، سیاست، 

شود ی مطرح میهنر، فرهنگ، آموزش، مدیریت و علوم اجتماع
(. فرانوگرایی در تقابل با نوگرایی شکل گرفته و از نوگراها به 12)

چون و چرایی که برای عقالنیت قائل هستند و دلیل ارزش بی
های جامع و فراگیر بر مبنای اصول و کوششی که برای ارائه نظریه
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                  همکارانو   خوشرو علیرضا  455

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

شود. جنبش فرانوگرایی های عملی مبذول داشتند، انتقال میروش
و جنبش تاریخی در تقابل با جنبش نوگرا است که  یک حرکت

 های ذهنی که به وسیله تجربهباشد و از کثرت واقعیتگرا مینسبی
(. جنبش 13کند )تعریف شدند و از بین رفتن اقتدار مطلق تجلیل می

م های مدیریت سنتی و پارادایم مدرنیسفرانوگرایی در پاسخ به کاستی
ی سازمان و جامعه بوجود آمد و معتقد برای افزایش تغییر و نیازها

باشد و دنیای است که محیط سازمانی آشفته و در حال تغییر می
(. نوگرایی پیامدهای 14های فرانوگرا است )فردا دنیای سازمان

مثبت بسیاری مانند پیشرفت علم و فناوری و بهبود وضع مادی و 
ری از جمله های منفی بیشترفاهی جوامع را در پی داشت، اما جنبه

ها، های انسانی، کشتار اقلیتهای طبقاتی، از بین رفتن ارزشاختالف
های جهانی اول و های مستبد و بروز جنگجویی حکومتسلطه

دوم را در پی داشت و بر همین اساس جنبش فرانوگرایی ایجاد شد 
ز ای اعنوان یک پدیده فرهنگی آمیزه(. جنبش فرانوگرایی به15)

د، نمایکند، بر تنوع تاکید میکه ابهام را تحمل میها است سبک
(. 16ورزد )نهد و بر ساختارزدایی اصرار مینوآوری را ارج می

درسی بر اساس جنبش فرانوگرایی ضروری است و بررسی برنامه
هایی از ها، تولیدها یا مدلنوگرایی یا مدرنیته اشاره به نشانه

د و توسعه در ابعاد فنی و درسی تکنولوژیک دارد و به رشبرنامه
مدرنیسم یک جنبش کند. فرانوگرایی یا پستانسانی توجه می

شناسی دارد. فرانوگرایی فرهنگی است که ریشه در هنر و زیبایی
هایی است که بعد از نوگرایی مطرح شدند و نماد مجموعه یافته

 (.14باشند )حاصل تکامل زندگی بشری می
وتربیت ایران، سند درسی در نظام تعلیمیکی از سندهای مهم برنامه

ره وپررش در زموتربیت یا آموزشتحول بنیادین است و نظام تعلیم
ترین منبع آن انسان است و های آموزشی قرار دارد که اصلیسازمان

ده به شبرای پایداری در فضای رقابتی و دستیابی به اهداف تعیین
شده در اسناد اف تعیینمدیریت استعداد نیاز دارد تا بتواند اهد

باالدستی از جمله سند تحول بنادین و انتظارها و نیازهای جامعه را 
 (.17برآورده سازد )

کردن زمینه تحول وپرورش فراهممنظور از تحول بنیادین در آموزش
ر نگر، مبتنی بمند و سیستمی، آیندهجانبه، نظامای همهعمیق و ریشه

 -المی و متناسب با فرهنگ اسالمیهای وحیانی و معارف اسآموزه
ایرانی است و تغییر بنیادی برای توصیف تغییر سازمانی که در آن 

ها، آرزوها و رفتارهای افراد را به تغییر بیرونی تغییر درونی ارزش
رود زند بکار میها پیوند میها، کارها و سیستمفرآیندها، استراتژی

مصوبه شورای عالی وپرورش (. سند تحول بنیادین آموزش18)
افزاری برای های نرمترین طرحوپرورش از گستردهوزارت آموزش

بهبود توانمندی معلمان و کیفیت آموزشی است که با تاکید بر 
های کیفی، رابطه عناصر در درون و با محیط پیرامون و جنبه

(. از آنجایی که در جمهوری 19مباحث ساختاری تدوین شده است )
وپرورش به مثابه قانون سند تحول بنیادین آموزشاسالمی ایران 

جانبه و بلندمدت به تصویب رسیده و های همهاساسی برای تحول
وپرورش قرار دارد، لذا کلیه در دستور کار وزارت آموزش

های این نظام با محوریت این سند یعنی سند تحول ریزیبرنامه
حول بنیادین (. سند ت20گیرد )وپرورش صورت میبنیادین آموزش

پس از تدوین و تصوب در شورای عالی  1390در سال 

وپرورش در دستور کار شورای عالی انقالب فرهنگی قرار آموزش
اشد. بگرفت و به تصویب این شورا رسید که شامل هشت فصل می

ها فصل اول: کلیات و تعریف اصطالحات، فصل دوم: بیانیه ارزش
وتربیت رسمی عمومی(، م تعلیم)بایدها و نبایدهای اساسی در نظا

آموزان به فصل سوم: بیانیه مأموریت نهاد )زمینه دستیابی دانش
مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهانی 

مند، همگانی، عادالنه و الزامی در ساختاری کارآمد صورت نظامبه
سال  انداز )توصیف مدارس درو اثربخش(، فصل چهارم: چشم

 وتربیت(، فصل پنجم: بیان هشت هدف کالن در نظام تعلیم1404
رسمی عمومی، فصل ششم: بیان پانزده راهبرد کالن برای رسیدن به 

های عملیاتی و راهکارها برای هشت هدف کالن، فصل هفتم: هدف
های کالن و فصل هشتم: چارچوب نهادی و نظام دستیابی به هدف

 (.21وپرورش است )شاجرایی تحول بنیادین آموز
درسی جنبش فرانوگرایی های اندکی درباره برنامهپیشینه پژوهش

های تربیتی عناصر انجام شده و پژوهشی درباره نقد آسیب
درسی آن بر مبنای سند تحول بنیادین انجام نشده است و در برنامه

شوند. نتایج پژوهش وفائی ها گزارش میترین پژوهشادامه نتایج مهم
درسی در ( درباره بررسی جایگاه عناصر برنامه1396مکاران )و ه

های پیچیده، مدرن و نقد آن نشان داد که تعاملدیدگاه پست
های این گرایانه از ویژگیهای کلتغییرهای مداوم و چارچوب

درسی را به لحاظ هدف، محتوا، برنامه درسی است و آنان برنامه
 درسیمچنین، نقد عناصر برنامهدانند. هروش و ارزشیابی متغیر می

وتربیت اسالمی و برنامه درسی مدرن از دیدگاه مبانی تعلیمپست
مدرن یا درسی پستمبتنی ب رآن نشان داد که در دیدگاه برنامه

نی درسی بر دگرگوفرانوگرا به جای تاکید بر هویت منسجم برنامه
ر و با درسی نسبی و متغیشود. اهداف آموزش و برنامهتاکید می

درسی توجه به اوضاع و موقعیت متغیر است. محتوای برنامه
ماند، بلکه ممکن است بسته به خواست فرد و مدرن ثابت نمیپست

های یادگیری عرف در نوسان باشد و در این دیدگاه صرفا فعالیت
عنوان عنصر تاثیرگذار در این فرآیند آموز مهم تلقی و معلم بهدانش

شود و هیچ استاندارد مشخص و مدونی در یبه حاشیه رانده م
( ضمن 1396(. کریمی و همکاران )22ارزشیابی وجود ندارد )

درسی پست مدرن و کاربرد آن در پژوهشی درباره الگوی برنامه
درصد از متخصصان  82نظام آموزشی به این نتیجه رسیدند که 

 34ا هدرسی، عناصر الگوی پیشنهادی را مطلوب ارزیابی و تنبرنامه
های اهداف را مطلوب ارزیابی کردند. درصد از آنها ویژگی

 بودندرسی درباره مطلوبهمچنین، بین دیدگاه متخصصان برنامه
عناصر پیشنهادی این الگو تفاوت معناداری وجود نداشت، اما بین 

درسی پست نظر آنها درباره میزان کاربردی بودن اهداف برنامه
وجه به محل اشتغال تفاوت معناداری مدرن در نظام آموزشی با ت

زاده (. در پژوهشی دیگر زارع صفت و حکیم23وجود داشت )
درسی و شناسایی عوامل ( درباره نگاه فرانوگرایان به برنامه1394)

های اسالمی گزارش کردند که فرانوگرایان مغفول با تاکید بر آموزه
های ارزشیابی ها و سبکبا رد میراث ارزشمند به نقادی اصول، روش

 درسی فرانوگرا در گفتمانهای برنامهطور کلی تالشپردازند و بهمی
درسی شامل هدف، روش، شود. در تبیین عوامل برنامهخالصه می

وتربیت محتوا و ارزشیابی مبتنی بر توحیدمحوری و با تاکید بر تعلیم
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هد. تواند با پیروی از آن نیازهای خود را پاسخ دانسان امروزی می
هایی نظیر های اسالمی دارای ویژگیدرسی مبتنی بر آموزهبرنامه

ساز تقرب به های آن زمینههدف نهایی آن قرب الهی، انتخاب
های قرآنی بوده و ارزشیابی خداوند خویش، محتوا مبتنی بر آموزه

های اسالمی مناسب و متناسب نیز وقتی مطلوب است که با ارزش
بط چهارگانه ارتباط با خدا، خود، دیگران است و فرد به تمام روا
 (.15و طبیعت توجه کند )

توان گفت که بررسی درباره اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر می
های درسی بر اساس جنبشهای تربیتی عناصر برنامهو شناسایی آسیب

تواند به شناخت بهتر متفاوت از جمله جنبش فرانوگرایی می
یی که یکی از اسناد مهم در نظام ها کمک نماید. از آنجاآسیب
های توان آسیبوتربیت ایران، سند تحول بنیادین است، لذا میتعلیم

درسی جنبش فرانوگرایی را بر اساس این سند تربیتی عناصر برنامه
هایی مورد نقد و بررسی قرار داد و از نتایج آن در طراحی برنامه

پژوهش حاضر با  درسی بهره برد. در نتیجه،جهت بهبود برنامه
 درسی جنبشهای تربیتی عناصر برنامههدف شناسایی و نقد آسیب

 فرانوگرایی بر مبنای سند تحول بنیادین انجام شد.
 

 مواد و روش ها
 عنو از کیفی اجرا شیوه نظر از و کاربردی هدف نظر از مطالعه این

درباره  مکتوب منابع همه پژوهش جامعه. بود انتقادی -تحلیلی
 ودندب بنیادین تحول سند و فرانوگرایی جنبش درسیبرنامه عناصر

 .دش استفاده سرشماری گیرینمونه روش از هانمونه انتخاب برای که
عنوان نمونه گیری سرشماری همه اعضای جامعه بهدر روش نمونه

 انتخاب و حجم نمونه با جامعه برابر است.
طالعه ابتدا همه نحوه اجرای پژوهش به این صورت بود که در این م

 حولت سند و فرانوگرایی جنبش درسیمنابع مکتوب درباره برنامه
ظر فرانوگرایی از ن جنبش درسیبنیادین تهیه و سپس منابع برنامه

جمله به جمله و پاراگراف به  صورتدرسی بهعناصر برنامه

پاراگراف مورد بررسی قرار گرفت و مطالب مهم و کلیدی آن 
رحله بعد مطالب مهم و کلیدی عناصر یادداشت شد. در م

درسی جنبش فرانوگرایی بر مبنای سند تحول بنیادین برنامه
های آن وپرورش مورد نقد و بررسی قرار گرفت و آسیبآموزش

ناصر های تربیتی عهای مربوط به آسیبشناسایی شد. در نهایت، یافته
 ندرسی جنبش فرانوگرایی بر مبنای سند تحول بنیادیبرنامه

اهداف، درسی شامل گانه برنامهتفکیک هر یک از عناصر نهبه
محتوا، راهبردهای یادگیری و یاددهی، مواد و منابع آموزشی، 

بندی و های یادگیری، زمان آموزش، فضای آموزش، گروهفعالیت
 بندی شد.تنظیم و طبقه ارزشیابی

درباره  مکتوب منابع برداری از همهابزار پژوهش حاضر یادداشت
د که بنیادین بو تحول سند و فرانوگرایی جنبش درسیبرنامه عناصر

این فرآیند توسط نفر اول مقاله حاضر و یک همکار پژوهشی آشنا 
های حاصل از تحلیل به روش تحلیل محتوا انجام شد. روایی یافته

سازی تایید و پایایی آنها با روش ضریب توافق محتوا با روش مثلث
 محاسبه شد. 76/0ار بین دو کدگذ

درباره  مکتوب منابع برداری از همههای حاصل از یادداشتداده
 روش اب بنیادین تحول سند و فرانوگرایی جنبش درسیبرنامه عناصر
 .شدند تحلیل محتوا تحلیل

 
 هایافته

 شجنب درسیبرنامه درباره عناصر مکتوب منابع در این پژوهش همه
ها های حاصل از آنبررسی و یافته بنیادین تحول سند و فرانوگرایی

اهداف، محتوا، گانه کالین شامل درسی نهعناصر برنامه بر اساس
های راهبردهای یادگیری و یاددهی، مواد و منابع آموزشی، فعالیت

 بندی و ارزشیابییادگیری، زمان آموزش، فضای آموزش، گروه
درسی اهداف های عنصر برنامه، ویژگی1گزارش شدند. در جدول 

 در جنبش فرانوگرایی و سند تحول بنیادین ارائه شد.
 

 
 درسی اهداف در جنبش فرانوگرایی و سند تحول بنیادینهای عنصر برنامه. ویژگی1جدول 

 سند تحول بنیادین جنبش فرانوگرایی
شده، غفلت از توجه به خداوند و عدم اعتقاد به هدف از پیش تعیین

ماوراءالطبیعه، تربیت شهروند انتقادی، ایجاد زمینه بررسی دموکراسی رادیکال، 
ت های تفاوها و نظامتوجه و تاکید بر گفتمان سازنده دانش، بررسی تفاوت

بودن دانش، توجه به فرهنگ عمومی  عنوان اهداف تربیتی، اهمیت به عملیبه
های اطالعاتی و و مطالعات فرهنگی، خودآفرینندگی، توجه به مهارت

فردی و بهبود هویت های خودهدایتی و میانارتباطاتی، توجه به مهارت
 اجتماعی و فردی یادگیرندگان

قرب الی اهلل، تربیت یکپارچه عقلی، ایمانی، علمی، عملی و 
ن، افزایش قدرت اصالح، عدالت اجتماعی، آموزااخالقی دانش

پرستی، تاکید بر بیدادگری و قدرت انتخاب، حس میهن
پذیری، استقالل، تفکر مداری، مسئولیتسازی، قانونآگاه

طلبی، بصیرت و مندی و توانمندسازی، حقانتقادی، جرأت
 جانبهتدبیر، آزادی و آزادگی و مشارکت همه

قابل مشاهده است، در جنبش فرانوگرایی  1طور که در جدول همان
ده تنظیم شده و خداوند صورت فردی و خودسازماناهداف بیشتر به

مورد غفلت قرار گرفته، اما در سند تحول بنیادین اهداف بیشتر 
و  مندی تنظیمصورت گروهی همراه با تاکید بر استقالل و جرأتبه

های ، ویژگی2جه بوده است. در جدول همواره خداوند مورد تو
درسی محتوی در جنبش فرانوگرایی و سند تحول عنصر برنامه

 بنیادین ارائه شد.
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 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 درسی محتوی در جنبش فرانوگرایی و سند تحول بنیادینهای عنصر برنامه. ویژگی2جدول 
 سند تحول بنیادین جنبش فرانوگرایی

محتوای درسی به معنای سنتی آن و به منزله یک متن مقدس نگریسته به کتاب و 
دهند، موضوعات و شود، محتوا و اطالعات جایگاه سنتی خود را از دست مینمی

ری عنوان اصلی کلی در یادگیهای یادگیرنده بهمحتوا ترکیبی هستند، بر ویژگی
موزشی با توجه به شود، بر اطالعات به جای دانش و انتخاب محتوای آتاکید می

های مختلف تاکید های یادگیرندگان در زمینهها و تجربهها، فعالیتتعامل
های شود، تاکید ویژه بر تنوع و تکثر، تاکید بر حل مساله و عالیق و تجربهمی

 فردی و اجتماعی

تاکید ایمان به خدا، نهی از مجادله غیرنیکو و تکیه بر 
شرایط یادگیرنده مثل غیرخدا، سازگار بودن محتوا با 

نیازها، زمان و مکان و روش آموزش، متکی بودن محتوا بر 
مشاهدات عینی و ملموس، تاکید بر استخراج محتوا از 

آموزان، تاکید بر فراتر رفتن محتوا از زندگی واقعی دانش
ظاهر و رسیدن به باطن و تاکید بر محتوای چندبعدی، 

 چندگانه، تعاملی و انتقادی

قابل مشاهده است، در جنبش فرانوگرایی  2طور که در جدول همان
دهند و به جای دانش محتوا بیشتر جایگاه سنتی خود را از دست می

های فردی و بر اطالعات مبتنی بر حل مساله، عالیق و تجربه
شود، اما در سند تحول بنیادین محتوا بیشتر در اجتماعی تاکید می

از منکرها است و این محتواها از زندگی  ارتباط با خداوند و نهی

شود که ساختاری چندبعدی، آموزان گرفته میواقعی دانش
های عنصر ، ویژگی3چندگانه، تعاملی و انتقادی دارند. در جدول 

درسی راهبردهای یادگیری در جنبش فرانوگرایی و سند تحول برنامه
 بنیادین ارائه شد.

 
 

 درسی راهبردهای یادگیری در جنبش فرانوگرایی و سند تحول بنیادینهای عنصر برنامه. ویژگی3جدول 
 سند تحول بنیادین جنبش فرانوگرایی

ادگیری های تدریس، تاکید بر یتاکید بر جنبه گفتگویی و دموکراتیک روش
 های کاری، توجه بهفردی و بین گروهگروهی و همیارانه، تشویق تعامل بین

یادگیری مستقل در کنار یادگیری گروهی، تاکید بر جریان یادگیری به جای 
سازی، گفتمان و شکنی، شبیهدرسی مدون، تاکید بر روش ساختبرنامه

 وپرورش گفتگومحورفراتحلیل و تاکید بر آموزش

گاه از فرآیند آموزش و یادگیری قابل حذف نیست، معلم هیچ
کردن قضایای ذهنی با تاکید بر کسب دانش حقیقی، منطبق

ها، هدف اصلی فرآیند یاددهی و یادگیری انتقال صرف واقعیت
آموز در یک آموز نیست و معلم و دانشاطالعات به ذهن دانش

 شودآموز توسط معلم راهنمایی میسطح قرار ندارند و دانش

نوگرایی قابل مشاهده است، در جنبش فرا 3طور که در جدول همان
راهبردهای یادگیری بر یادگیری مستقل در کنار یادگیری گروهی 

درسی است، اما تر از برنامهتاکید و برای آنها جریان یادگیری مهم
ر اساس شود و بدر سند تحول بنیادین بیشتر بر اهمیت معلم تاکید می

گاه از فرآیند آموزش و یادگیری قابل حذف این سند معلم هیچ

های ، ویژگی4باشد. در جدول آموزان میهنمای دانشنیست و را
درسی مواد و منابع آموزشی در جنبش فرانوگرایی و عنصر برنامه

 سند تحول بنیادین ارائه شد.
 

 
 درسی مواد و منابع آموزشی در جنبش فرانوگرایی و سند تحول بنیادینهای عنصر برنامه. ویژگی4جدول 

 سند تحول بنیادین فرانوگراییجنبش 
تاکید بر تلفیق فناوری اطالعات در آموزش، تاکید بر نقش 

های آموزشی اینترنت در فرآیند یادگیری، تاکید بر فناوری
باطی های ارتعنوان ابزاری برای انتقال دانش و تاکید بر فناوریبه
 ههای فراوان و چندمنظورعنوان ابزاری برای برقراری ارتباطبه

 در بین یادگیرندگان

عه های آموزشی، تاکید بر توسمحوری و تولید بستهتاکید بر سیاست برنامه
گیری از و تقویت مراکز و منابع یادگیری داخل و خارج از مدرسه، بهره

های های نوین آموزشی با رویکرد حل مساله در تولید مواد و رسانهفناوری
اد سازی برای مشارکت فعال افرمینهیادگیری، توسعه سیاست چندتألیفی و ز

 مندهای شایسته و عالقهو تشکل

قابل مشاهده است، در جنبش فرانوگرایی  4طور که در جدول همان
مواد و منابع آموزشی بیشتر بر نقش و اهمیت فناوری اطالعات و 

 شود، اما در سند تحول بنیادینارتباطات و اینترنت در آنها تاکید می
 شود و بیشتر بر توسعه سیاست چندتألیفی وکمتر به آنها تاکید می

ی مشارکت فعال افراد برای توسعه و تقویت منابع سازی برازمینه

درسی های عنصر برنامه، ویژگی5شود. در جدول یادگیری تاکید می
های یادگیری در جنبش فرانوگرایی و سند تحول بنیادین ارائه فعالیت

 شد.
 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               5 / 9

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1500-en.html


 458 ...درسیبرنامه عناصر تربیتی هایآسیب نقد و شناسایی  

Journal of Islamic Life Style  Volume 6, Issue 1, Spring 2022 

 جنبش فرانوگرایی و سند تحول بنیادینهای یادگیری در درسی فعالیتهای عنصر برنامه. ویژگی5جدول 
 سند تحول بنیادین جنبش فرانوگرایی

ادگیری های تدریس، تاکید بر یتاکید بر جنبه گفتگویی و دموکراتیک روش
ر های کاری، تاکید بفردی و بین گروهگروهی همیارانه و تشویق تعامل بین

سازی بیهشکنی، شساختیادگیری مستقل در کنار یادگیری تعاملی، تاکید بر 
وپرورش گفتگومحور و جایگزینی جریان و گفتمان، تاکید بر آموزش

 یادگیری به جای مواد درسی و برنامه مدون

تاکید بر آموزش مستقیم با پند، موعظه و نصیحت، استفاده 
های فعال مثل حل مساله، کاوشگری تلفیقی از سخنرانی و روش

ها توسط خود یافتن راه حلو پروژه، تاکید بر حل مساله و 
آموزان و تاکید بر یادگیری بیشتر از طریق مشاهده و عمل دانش

 آموزانهای خود توسط دانشفعالیت

قابل مشاهده است، در جنبش فرانوگرایی  5طور که در جدول همان
های یادگیری بر یادگیری مستقل در کنار یادگیری گروهی فعالیت

درسی است، اما تر از برنامهد و برای آنها جریان یادگیری مهمتاکی
در سند تحول بنیادین بیشتر بر آموزش مستقیم و استفاده تلفیقی از 

های فعال مانند حل مساله و روش مستقیم سخنرانی همراه با روش

های عنصر ، ویژگی6شود. در جدول کاوشگری تاکید می
وگرایی و سند تحول بنیادین ارائه درسی زمان در جنبش فرانبرنامه

 شد.
 

 
 درسی زمان در جنبش فرانوگرایی و سند تحول بنیادینهای عنصر برنامه. ویژگی6جدول 

 سند تحول بنیادین جنبش فرانوگرایی

زمان آموزش در کشورهای انگلیس، ایاالت متحده، فرانسه و کانادا بیشتر 
 از کشور ایران است

ماه و زمان آموزش هر پایه دوره  9زمان تحصیل در هر پایه 
ساعت و  1110ساعت، هر پایه دوره متوسطه اول  925ابتدایی 

ها ساعت و برای هنرستان 1295هر پایه دوره متوسطه دوم 
 ساعت است 1480

قابل مشاهده است، زمان آموزش در  6طور که در جدول همان
ان در مقایسه با برخی کشورها از جمله انگلیس، ایاالت کشور ایر

های عنصر ، ویژگی7متحده، فرانسه و کانادا کمتر است. در جدول 

درسی فضا در جنبش فرانوگرایی و سند تحول بنیادین ارائه برنامه
 شد.

 
 

 و سند تحول بنیادیندرسی فضا در جنبش فرانوگرایی های عنصر برنامه. ویژگی7جدول 
 سند تحول بنیادین جنبش فرانوگرایی

ها، توجه به آیین چندفرهنگی، عدم ارتباط محیط آموزشی با سایر محیط
مراتب در آن مشخص محیط آموزشی فاقد مکانی خاص است و سلسله

نیست، معلم یا مربی مسئول سازماندهی محیط یادگیری و آفریننده و 
یادگیری است و معلم یا مربی مسئول ایجاد روح کننده جریان تسهیل

 دموکراسی در کالس است

های اجتماعی، طبیعی، بین محیط آموزشی با سایر محیط
اقتصادی، صنعتی و فرهنگی ارتباط وجود دارد، تاکید بر نقش 
خانواده در محیط یادگیری، توجه به فضای معنوی محیط 

را برعهده دارد و یادگیری، معلم یا مربی مسئولیت همه امور 
 های تربیتی و آموزشی استمعلم یا مربی مسئول خلق موقعیت

قابل مشاهده است، در جنبش فرانوگرایی  7طور که در جدول همان
ن ها و نداشتفضا بر عدم ارتباط بین محیط آموزشی با سایر محیط

سند تحول  کند، اما درمکانی خاص برای محیط آموزشی تاکید می
ها ارتباط وجود دارد و بر بنیادین بین محیط آموزشی با سایر محیط

شود. در جدول ای مینقش خانواده و فضای معنوی محیط تاکید ویژه
بندی در جنبش فرانوگرایی درسی گروههای عنصر برنامه، ویژگی8

 و سند تحول بنیادین ارائه شد.
 

 
 بندی در جنبش فرانوگرایی و سند تحول بنیادیندرسی گروههای عنصر برنامهی. ویژگ8جدول 

 سند تحول بنیادین جنبش فرانوگرایی
های بودن گروهعنوان عامل موثر برای یادگیری، متفاوتبندی بهپذیرش گروه

هیا خانوادگی و فرهنگی، آموزان از لحاظ جنسیت، نژاد و سایر زمینهدانش
بودن بندی، توجه به ناهمگنآموزان در گروهتوانمندی دانشعدم توجه به 

 عنوان یک اصلنفری به 5تا  4های بندی، گروهآموزان در گروهدانش

عنوان یک اقدام جهت ارتقای کیفیت بندی بهپذیرش گروه
های قوی، آموزان در گروهوتربیت، سازماندهی دانشتعلیم

آموزان در دی دانشمتوسط و ضعیف، توجه به میزان توانمن
 آموزانبندی دانشبندی و توجه به سن در گروهگروه
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قابل مشاهده است، در جنبش فرانوگرایی  8طور که در جدول همان
د های فردی تاکیهای و توانمندیبندی بر عدم توجه به تفاوتگروه

ا در سند شوند، امصورت ناهمگن انتخاب میها بهکند و گروهمی
های قوی، متوسط و ضعیف آموزان در گروهتحول بنیادین دانش

ای های آنها توجه ویژهبندی و در این فرآیند به سن و توانمندیطبقه
درسی ارزشیابی در های عنصر برنامه، ویژگی9شود. در جدول می

 جنبش فرانوگرایی و سند تحول بنیادین ارائه شد.
 

 
 درسی ارزشیابی در جنبش فرانوگرایی و سند تحول بنیادینهای عنصر برنامه. ویژگی9جدول 

 سند تحول بنیادین جنبش فرانوگرایی
های ارزشیابی موجود، نیاز به بازاندیشی و تفسیر مجدد مردود دانستن شیوه

 سطحدرسی مدارس، امتحان و نمره در این جنبش معنایی ندارد، در ارتقای برنامه
شود و تاکید بر نتایج به اندازه کمی چون سال تحصیلی و پایه توجه نمی

آموزان برای ارزشیابی درباره خودارزیابی و مشورت با هر یک از دانش
 عملکرد

 عنوان فرصتی برای بهبود و اصالح نظامتاکید بر ارزشیابی به
های فردی در ارزشیابی، توجه ویژه آموزشی، تاکید بر تفاوت

هایی مثل ارزشیابی برای پیشرفت تحصیلی، تاکید بر مالکبه 
های فراگیران در ارزشیابی و تاکید بر محتوا و ویژگی
 ارزشیابی و ارزشیابی گروهیخودارزشیابی، هم

قابل مشاهده است، در جنبش فرانوگرایی  9طور که در جدول همان
های ارزشیابی موجود را مردود هارزشیابی معنای متفاوتی دارد و شیو

داند و فقط بر نتایج خودارزیابی و مشورت با هر یک از می
کند، اما در سند تحول بنیادین ارزشیابی آموزان تاکید میدانش

فرصتی برای بهبود و اصالح نظام آموزشی است و ارزشیابی را تنها 
یابی، داند که برای این منظور از خودارزشمالک ارتقای پایه می

 کند.ارزشیابی و ارزشیابی گروهی استفاده میهم
 

 نتیجه گیری
ا و هدرسی بر اساس جنبشبا توجه به اهمیت بررسی عناصر برنامه

های سندهای مختلف، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و نقد آسیب
درسی جنبش فرانوگرایی بر مبنای سند تحول تربیتی عناصر برنامه

 بنیادین انجام شد.
درسی در جنبش های این پژوهش نشان داد که عناصر برنامهیافته

 هایی با همان عناصرگانه دارای تفاوتفرانوگرایی از لحاظ عناصر نه
وپرورش بودند. پژوهشی درباره اینکه در سند تحول بنیادین آموزش

درسی جنبش فرانوگرایی را با سند تحول بنیادین مورد عناصر برنامه
هایی درباره نقد قرار داده باشد یافت نشد، اما پژوهشبررسی و نقد 
درسی جنبش فرانوگرایی یافت شد که از جهاتی همسو عناصر برنامه

توان به های این پژوهش بودند که از جمله آنها میبا یافته
( 22(، وفائی و همکاران )15زاده )های زارع صفت و حکیمپژوهش

 .( اشاره کرد23و کریمی و همکاران )
توان استنباط کرد که هیچ نظام تربیتی را ها میدر تشریح این یافته

توان یافت که برای تربیت افراد کوشش کند و برنامه داشته نمی
گیری مشخصی باشد، اما در این راه و برای این منظور هیچ جهت

نداشته باشد. بنابراین، تدریس، آموزش و پرورش بین همه کارهای 
حساسیت خاصی برخوردار است و پرداختن به  زندگی از اهمیت و

های آموزشی، رود. در نظامآن اقدامی زیربنایی به شمار می
یافته و ساختارمند از ای نظامعنوان مجموعهدرسی بهبرنامه

ها تجویزهای تربیتی بر پایه مبانی منسجم است و هرقدر توصیف
ئه شده تر باشد، تجویزهای اراتر و منسجمتر، اصولیمنطقی
 ها وتر و سودمندتر خواهد بود. مکاتب، جنبشتر، شفافمنطقی

های متفاوت و رویکردهای مختلف هر یک دارای نظرها و دیدگاه
منظور درسی هستند که بدینگاه متضادی در ارتباط با عناصر برنامه

از  وپرورشجنبش فرانوگرایی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش
اهداف، محتوا، گانه کالین شامل درسی نهنظر عناصر برنامه

های راهبردهای یادگیری و یاددهی، مواد و منابع آموزشی، فعالیت
د موربندی و ارزشیابی یادگیری، زمان آموزش، فضای آموزش، گروه

طالعه های این مطور کلی نتایج و یافتهبررسی و نقد قرار گرفت. به
گانه بین جنبش درسی نهمهنشان داد که تقریبا در همه عناصر برنا
زئی های جوپرورش تفاوتفرانوگرایی با سند تحول بنیادین آموزش

درسی مانند تا کلی وجود داشت. برای نمونه برخی عناصر برنامه
ی هااهداف، محتوا، فضا و ارزشیابی در جنبش فرانوگرایی تفاوت

، توپرورش داشزیادی با همین عناصر در سند تحول بنیادین آموزش
درسی مانند راهبردهای یادگیری، مواد و اما برخی عناصر برنامه

 بندی ضمن داشتنهای یادگیری، زمان و گروهمنابع آموزشی، فعالیت
 های زیادی داشتند.هایی جزئی با هم اشتراکتفاوت

ه گاندرسی نههای عناصر برنامهطور کلی در این مطالعه ویژگیبه
راهبردهای یادگیری و یاددهی، مواد و اهداف، محتوا، کالین شامل 

های یادگیری، زمان آموزش، فضای آموزش، منابع آموزشی، فعالیت
برای جنبش فرانوگرایی و سند تحول بنیادین  بندی و ارزشیابیگروه

وپرورش تشریح و با هم مقایسه شدند و عناصر برگرفته از آموزش
بی د نقد و ارزیاجنبش فرانوگرایی بر اساس سند تحول بنیادین مور

تواند برای متخصصان و قرار گرفت. نتایج این مطالعه می
وتربیت تلویحات کاربردی بسیاری داشته باشد. ریزان تعلیمبرنامه

های مختلف آنان بر اساس نتایج این مطالعه و با آگاهی از ویژگی
گانه در جنبش فرانوگرایی و نقد آنها بر مبنای درسی نهعناصر برنامه

های موثری در جهت بهبود وپرورش گامد تحول بنیادین آموزشسن
 درسی بردارند.طراحی و اجرای عناصر برنامه

 
 تقدیر و تشکر

وسیله از همه کسانی که در انجام این مطالعه سهیم بودند بدین
 شود.ویژه اساتید راهنما و مشاور تقدیر و تشکر میبه
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