
سندی قابل اعتنا
ــه  ــث ب ــن بح ــروع ای ــان در ش دکترمحمدی
ــی و  ــند برنامه ی درس ــگاه س ــت و جای اهمی
ــول بنیادین پرداخت  ــند مبانی نظری تح س
ــت و  ــی عمومی دانس ــه آن را میثاق و در ادام
ــی ملی  ــوان و بحث برنامه ی درس گفت: عن
ــناد تحولی، در  ــام و اس ــوان یک زیرنظ به عن
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصویب 
ــت که باید تبیین، بررسی و  ــده اس و ابالغ ش
ــود. در ضمن آن زیرنظام ها  تفسیر و اجرا بش
ــند تحول  ــه به صراحت در خود برنامه ی س ک
ــای  مختلف  ــت، در بخش ه ــده اس ــر ش ذک
ــی ابالغی  ــت های کل ــان در سیاس و هم چن
ــی  ــند برنامه ی درس ــام معظم رهبری، س مق
ــت. البته خوش بختم از اینکه بگویم  ملی اس
ــی از  ــم برخ ــی علی رغ ــی مل ــه ی درس برنام

ــتی ها االن جزو اولین اسنادی است که  کاس
به عنوان زیرنظام سند تحول بنیادین تصویب 
و نهایی شده است و به عنوان یک سند قابل 
اعتنا در تولید برنامه های درسی  ما مورد توجه 
ــا دارای  ــتی م ــناد باال دس قرار دارد. البته اس
ــه اعتقاد من  ــتند. ب ویژگی های خاصی هس
این ویژگی  منحصر به خود این اسناد است و 
شاید در ادبیات برنامه ی درسی بی سابقه اند. 
ــش  و برنامه ریزی  ــازمان پژوه ــابقه ی س ما س
آموزشی را با عناوین مختلفش بیش از پنجاه 
سال در کشور داریم اما تا به حال سند خاصی 
به عنوان برنامه ی درسی نداشتیم. آن نقشه ی 

ــری را و آنچه به عنوان  جامع یاددهی- یادگی
ــیر  ــی تولید و تفس راهنمای برنامه های درس
ــت.  ــیار محدودی بوده اس ــم تعداد بس کردی
ــی آموزش و پرورش  ــورای عال زمانی که در ش
ــتم، به  ــابقه را می خواس ــتان س بودم از دوس
ــه ی راهنمای  ــت برنام ــتان دس ــداد انگش تع
ــتیم. سخنم به این معنا نیست  مصوب نداش
ــاد عمومی در  ــندی مورد توجه و اعتم که س
بین کارشناسان ما نباشد بلکه عمومًا آنچه را 
تأیید و تدوین کرده بودند به عنوان یک زیرساز 
ــت و  ــوده اس ــی ب ــی و درون بخش درون گروه
عمده تولیدات آن ها متکی به احضار ذهنی 

برنامه ی درسی ملی
زیرنظام سند تحول بنیادین

دکتر محی الدین بهرام محمدیان از برنامه ی درسی ملی
و سند تحول بنیادین می گوید

گـــــــــــــــــــــزارش

اشــــاره
در هــر دوره از ایجاد تغییــرات در برنامه ی تدوین و تألیف کتاب های 
درســی ابتدایــی، معــاون وزیــر و رئیس محتــرم ســازمان پژوهش و 
برنامه ریــزی آموزشــی در جهــت هم سو ســازی و بیان زوایــای مهم 
اســناد باالدستی، به تبیین مفاد و قسمت های اساسی  سند برنامه ی 
درســی ملی و ســند مبانی نظری تحول بنیادین می پردازد. در این جا 
نیز بــا آگاهی به اهمیت بحث، دکتر محی الدیــن بهرام محمدیان در 
۱۶ دی ماه ۱۳۹۲در ســخنانی به معرفی و شفاف ســازی این مفاهیم 

پرداخته است که اهم آن را در پی می خوانید.
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کارشناسان ما بوده است. سند تحول بنیادین 
ــرای  ــت ب ــی ذی قیم ــرورش فرصت آموزش و پ
ــان ما است، که تجارب و  سازمان و کارشناس
اندوخته  های علمی را به صورت سامان یافته 
ــند، که میثاق  ــکل یک س تنظیم کنند و به ش
عمومی ما باشد، برای کارکردن عرضه کنند. 
ــت و  ــرای ما الزم االجراس ــندی که ب اولین س
ــد رعایت آن  ــذاری بای ــی مراجع قانون گ حت
ــن موضوعه هم  ــد و در تصویب قوانی را بکنن
ــت،  ــه و معیار اس ــند محل توج ــود این س خ
ــت های کلی ابالغی به وسیله ی مقام  سیاس
معظم رهبری است. مجلس شورای اسالمی 
ــورای  ــذاری دیگر مانند ش ــع قانون گ و مراج
ــتند  ــالمی انقالب فرهنگی، موظف هس اس
که در قانون گذاری ها چند موضوع را مراعات 
ــد.  ــی نباش ــد: ۱. مغایر با قانون اساس بکنن
ــرعی نباشد.۳. مغایر با  ۲. مغایر با احکام ش
سیاست های کلی ابالغ رهبری نباشد؛ چون 
ــار را به  ــی این اختی ــل ۱۱۰ قانون اساس اص
رهبری داده است که سیاست های کلی نظام 
ــاری  را تهیه و تأیید و ابالغ کند. البته مستش
ــت های کلی مجمع  رهبری در تدوین سیاس
ــخیص مصلحت نظام است. اولین بندی  تش
ــت حکم  ــت های کلی آمده اس ــه در سیاس ک
ــرورش می کند  ــام آموزش و پ ــه تحول در نظ ب
ــت  ــفه ی تعلیم و تربی ــر فلس ــی ب ــد مبتن و بای
ــات طیبه  ــیدن به حی ــالمی در جهت رس اس
ــری  ــتعداد های فط ــکوفایی اس ــد و ش و رش
ــف آن را مطرح  ــد که در حوزه های مختل باش
می کنند و به برخی از ویژگی ها و خصوصیات 
ــاره می کند  ــام تعلیم وتربیت اش خروجی نظ
ــه در حوزه های بینش،  ــت ک و نهایتًا این اس
ــالمت روحی و  ــارت تربیت و س ــش و مه دان
ــه کن  ــمی دانش آموزان با تأکید بر ریش جس
کردن بی سوادی، تربیت انسان های مؤمن، 
ــالمی،  ــالق اس ــه اخ ب ــق  ــزگار،  متخل پرهی
ــًا  نهایت و  ــواه  خیرخ ــدوار،  امی ــت،  بلند هم
وطن دوست، صلح خواه، جمع گرا، خودباور، 
ــارم ایجاد تحول  ــود. بند چه ایثارگر منجر ش
ــی با  ــی و درس ــزی آموزش ــام برنامه ری در نظ
ــت. یعنی خود  ــد نکته اس ــه این چن ــه ب توج
ــت کلی به عنوان یک قانون ما را ملزم  سیاس
ــی و  ــت در نظام برنامه ریزی آموزش ــرده اس ک

ــه روایت دیگر  ــم. ب ــی تحول ایجاد کنی درس
وضع موجود ایجاد تحول در نظام برنامه ریزی 
ــاختن محتوای  ــی با توجه به روزآمد س درس
تعلیم و تربیت و تدوین برنامه ی درسی ملی؛ با 
ابالغیه ی رهبری به عنوان یک سیاست کلی 
تدوین برنامه ی درسی ملی بوده که الحمدلله 

ما در آن موفق شدیم.

برنامه ی درسی ملی مبتنی بر 
فلسفه ی تعلیم وتربیت اسالمی

ــش و برنامه ریزی  ــازمان پژوه ــت س ریاس
ــای  ــه ابتن ــان اینک ــا بی ــپس ب ــی س آموزش
ــفه ی  ــی بر فلس ــی مل ــه ی درس ــند برنام س
ــزود:   اف ــت،  اس ــالمی  اس ــت  تعلیم وتربی
ــر  ــی ب ــد مبتن ــی بای ــی مل ــه ی درس «برنام
ــفه ی تعلیم و تربیت اسالمی، متناسب  فلس
ــوا و  ــا محت ــق ب ــور و منطب ــای کش ــا نیازه ب
ــا اتکا به  ــرفت های علمی و فناوری و ب پیش
ــالمی- ایرانی  ــگ و هویت اس ــت فرهن تقوی
ــن مطلب را  ــند در این ابالغیه ای ــد. س باش
ــه مبتنی بر  ــه ضمن اینک ــد می کند ک تأکی
ــالمی باشد باید  فلسفه ی تعلیم و تربیت اس
ــب با نیازهای کشور  یک برنامه ریزی متناس
ــه زندگی گره  ــفه را ب ــد، یعنی این فلس باش
ــت باید نیاز  ــفه ی تعلیم و تربی ــد. فلس می زن
ــل امروز را به نیاز فردای عصر ما  زندگی نس
ــازی و  ــن کند. البته در این متناسب س تأمی
ــبت میان فلسفه ی  در این فراهم آوردن نس
تعلیم و تربیت و نیازها باید انطباق محتوایی 
ــرفت های علمی هم باشد. باز یک  ما با پیش
تحلیلی که در سند وجود دارد و من نسبت 
ــت که  ــن اس ــد دارم، ای ــی تأکی ــه آن خیل ب
پیشرفت های علمی و تکنولوژیک نباید ما را 
از هویت اسالمی و ایرانی خودمان دور کند. 
ــن طرف  ــه ای ــم ب ــرن نوزده ــفه از ق فالس
ــه  متوج ــوژی  تکنول ــد  رش ــا  ب ــًا  مخصوص
ــده اند که وقتی بحث تکنولوژی، ابزارها و  ش
ــگفت زده  ــان مقهور و ش صنعت می آید، انس
ــود و در برابر صنعت گاهی اوقات یک  می ش
خود باختگی اتفاق  می افتد. فن زدگی یکی 
ــیاری  ــت و بس از آفت های زندگی امروز ماس
ــه ی این معضل  ــمندان هم در چال از اندیش
ــی  ــی مل ــه ی درس ــذا، در برنام ــد. ل افتاده ان

ــت که اوًال؛ مبتنی بر نظریه ی  تأکید این اس
اسالمی تعلیم و تربیت باشد، دوم؛ متناسب 
ــد، سوم؛ منطبق با پیشرفت های  با نیاز باش
ــارم: حتمًا به  ــد، چه ــاوری باش ــی و فن علم
ــود.  ــه ش ــی آن توج ــالمی و ایران ــت اس هوی
ــت که به ما راهکارهایی را  برخی اسناد هس
در همین تحول سند کلی پیشنهاد کرده اند 
ــت که بعدها  یا به تعبیری جزو بندهایی اس
ــا به عنوان  ــی ملی م ــند برنامه ی درس در س
ــده  ــتگی ها مطرح ش راهکارها و جزو شایس
است. مثل توسعه ی فرهنگ تفکر و تحقیق، 
ــری از روش های  خالقیت، نوآوری، بهره گی
نوین یاددهی و یادگیری، تعلیم اندیشه های 
ــه رویکرد  ــردن ب ــه ک ــل(ره)، توج ــام راح ام
ــعه ی فرهنگ  ــه توس ــی ب ــی و تربیت فرهنگ
ــالمی و قرآنی تقویت آداب و مهارت های  اس
ــم در این  ــی از راهبردها ه ــروزی، بخش ام

ــند آن زمان به عنوان بندهایی از این  س
سیاست  ابالغ شده است. اما در عین 

ــک تذکر هایی  ــال می بینیم که ی ح
ــت که بعدها ما باید آن ها را در  هس
ــدف و در قالب یک روش  قالب ه
ــم. یکی از  ــت مطرح کنی و سیاس
ــت آموزش ها و  ــث تقوی ــا بح آن ه
ــئله و توانایی  راهبردهای حل مس

ــت. این ها  ــه آموخته هاس ــل ب عم
نکاتی هستند که در سیاست گزاری 

ــاره  دوب ــات  کلی ــال  به دنب ــد.  کلی ان
ــند  ــود س ــی را در خ ــی مل ــه ی درس برنام

ــول آموزش و پرورش می بینیم که اهداف  تح
ــه من  ــه ای ک ــی دارد. نکت ــول مختلف و فص
تأکید می کنم این است که گاهی افرادی که 
ــازمانی ما، آدم هایی  خارج از مجموعه ی س
کم  حوصله و شاید به لحاظ علمی نسبت به 
موضوع آموزش و پرورش تنک مایه گما نشان 
این است که برنامه ی درسی یک امری است 
ــیند و آن  که هر فردی می تواند در خانه بنش
ــی یک  ــم و تدوین کند یا کتاب درس را تنظی
ــت که یک نفر می تواند آن را از  نوشته ای اس
ــد. لذا، مثًال یکی از  صبح تا غروب تولید کن
جایی تلفن می زند و می گوید آقا این صفحه 
را عوض کنید و مطلب ما را بنویسید. دیگری 
ــت؟ در  می گوید این موضوع چرا نیامده اس

برنامه ی درسی 
ملی باید مبتنی 

بر فلسفه ی 
تعلیم و تربیت 

اسالمی، متناسب 
با نیازهای کشور و 
منطبق با محتوا و 

پیشرفت های علمی 
و فناوری و با اتکا 

به تقویت فرهنگ 
و هویت اسالمی- 

ایرانی باشد
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حالی که برنامه ی درسی یک نظام واقع است 
و ما بعد از کسب تجربیات متعدد یا به عبارت 
صحیح تر آزمون و خطاهای مکرر رسیدیم که 
نیازمند یک برنامه ی درسی ملی هستیم و باید 
ــؤال اساسی جواب بدهد.  به ما برای چند س
ــه ی راهی را مطرح می کند که  به ما یک نقش
بگوید چگونه و  از چه مسیری برویم. به اسناد 
ــورای عالی آموزش و پرورش  به جا مانده از ش
ــته این طور  مراجعه کنید. در دهه های گذش
ــاعت  ــی آمده گفته دو س ــان می دهد یک نش
ــاب،  ــاعت حس ــی گفته دو س ــرعیات، یک ش
ــر کس  ــات. ه ــاعت ادبی ــه دو س ــی گفت یک
ــده یک برنامه. بعد  طرحی را که گفته بعد ش
ــده  ــک چیزهایی اصالح ش ــرور زمان ی ــه م ب
است. امروز رسیدیم به اینکه ما نیازمند یک 
برنامه ی درسی هستیم. لذا رهبری فرمودند 
ــی  ــرای برنامه ی درس ــی، تدوین و اج طراح
براساس اسناد تحول راهبردی و بعد باز تولید 
برنامه های درسی موجود باشد. ما به 
ــم برنامه های  ــم قانون موظفی حک
ــی موجود را باز تولید کنیم.  درس
سند تحول بنیادین راهکار۱-۱ 
در بند الف می گوید که شما باید 
طراحی و تدوین کنید، باز تولید 
کنید و باز تولید این شرایط را هم 
باید فراهم کنید، متناسب سازی 
ــی حاکمیت  ــوای درس ــم محت حج
ــت، بهره مندی  ــی و تربی ــرد فرهنگ رویک
فزون تر از روش های فعال و خالق، بهره گیری 
ــی و  ــزات و فناوری های نوین آموزش از تجهی
تقویتی، توجه بیشتر به تفاوت های فردی به 
ویژه هویت جنسی دانش آموزان، تفاوت های 
ــا الزامات  ــتایی این ها برای م ــهری و روس ش
ــا مطالعه ی  ــرات ما ب ــت. حتمًا باید تغیی اس
وضعیت پیشرفت  های علمی و نیازها باشد. 
در خودشناسایی نیازهای واقعی از نیازهای 
ــی و  ــًا ما از مراکز پژوهش ــی باید حتم تحمیل
ــی وقتی یکی  ــگاه بهره  بگیریم. یعن پژوهش
ــما و  ــد که این کتاب ش ــؤال می کن رندانه س
ــما با برنامه ی سابق چه تفاوتی  این برنامه ش
دارد و چرا دست به تغییر زده اید باید بگوییم 
ــده است. باید  که نیازها چگونه سنجیده ش
ــن روش های جدید  ــه چگونه به ای بگوییم ک

ــل تغییر  ــی از دالی ــم. پس یک ــت یافته ای دس
برنامه ی درسی ملی خود سند است. بحثی 
هم در سند تحول بنیادین در ارتقای جایگاه 
ــی ملی  ــانی و اجرای برنامه ی درس علوم انس
ــوا و ارتقای  ــالح محت ــت تحت عنوان اص اس
ــت و کارآمدی «علوم  ــگاه و افزایش کیفی جای
ــانی» که این هم بخشی از راهکارهایش  انس

برای ما اعالم شده است.

ویژگی برنامه ی درسی ملی
ــند  ــی ملی و س چند نکته در برنامه ی درس
ــز ء ادبیات ویژه ی  ــت که این ها ج تحول هس
ــتیابی  ــه دس ــت. اینک ــی ماس ــام آموزش نظ
ــوان هدف  ــات طیبه به عن ــی از حی ــه مراتب ب
ــود،  ــی و تربیتی مطرح بش یک نظام آموزش
مخصوص آموزش و پرورش جمهوری اسالمی 
است. اساسًا حیات طیبه هدف نهایی زندگی 
ــت چون آموزش و پرورش محیط  ــان اس انس
ــی از این حیات طیبه  ــیدن بخش را برای رس
ــی از این  ــد، می گوییم به مراتب ــاده می کن آم
ــت یافتن هدف برنامه ریزی  حیات طیبه دس
درسی ماست. همین اواخر نشستی با چند 
کارشناس مرکز مطالعات استراتژیك دانشگاه 
امام حسین(ع) و همکار شورای عالی انقالب 
ــتم. به من می گفتند برخی از  فرهنگی داش
ــانی که در حوزه ی تعلیم و تربیت در چند  کس
کشور اسالمی صاحب نظر بودند، می گویند 
ــا تدریس می کنیم. وقتی  ــند را آنج ما این س
ــند را برای برخی از این صاحب نظران  این س
ــعف  ــاس ش ــا احس ــم آن ه ــرح می کردی مط
می کردند. می گفتند بسیار کار تازه ای است 
و تأکید می کردند که سند تحول به انگلیسی 

و عربی ترجمه شود.

شکوفایی فطرت
ــه موضوع فطرت  ــر محمدیان با نگاه ب دکت
ــا دارد به ناتوانی آنانی  و اهمیتی که در باور م
اشاره کرد که چشم بر فطرت انسانی بسته اند. 
وی گفت: «بحث فطرت در فلسفه ی اسالمی 
ــر ما  ــًا اگ ــت. اساس ــی اس ــث اساس ــک بح ی
ــی،  ــفه را به جهان شناس مباحث جدی فلس
انسان شناسی و ارزش شناسی تقسیم کنیم 
ــی به محکمی  ــی در انسان شناس ــچ بحث هی

ــا از مباحث  ــرت را م ــت. اگر فط فطرت نیس
ــالمی حذف کنیم چیزی  انسان شناسی اس
ــالمی باقی نمی ماند.  ــی اس از انسان شناس
ــتند  ــفه نتوانس ــب و فالس ــا مکات ــر اینج اگ
ــن بود که  ــد به دلیل ای ــف کنن ــان را تعری انس
ــته اند. ــانی بس ــر فطرت انس ــان را ب چشم ش
ــر  ــم تعبی ــی ه ــف عالمه طباطبای در تعری
ــان در غرایز  ــود دارد. انس ــری وج حیات فط
ــد می کند،  ــترک رش ــا همه ی حیوانات مش ب
ــی  ــود، نیازهای ــر می ش ــود، پی ــوان می ش ج
ــا  ــه ب ــه و همیش ــرون نیاموخت ــه از بی دارد ک
ــری دارد که او  ــز دیگ ــان چی ــت. اما انس اوس
ــد. تعلیم و تربیت  ــاز می کن ــوان ممت را از حی
ــت اما  ــن بخش اس ــکوفایی ای ــده دار ش عه
معموًال در نظام های دیگر دنبال این هستند 
ــرت را در خدمت غریزه به کار بگیرند،  که فط
ــالم رفتارهای غریزی  ــت. اس تفاوت این اس
ــرت رنگ فطری  ــه کمک فط ــد ب را می خواه
ــکوفایی فطرت حق ماست  بدهد. لذا این ش
اما تا به  حال نتوانسته ایم خوب تدوین بکنیم.
ــام تعلیم و تربیت ما  ــزی نظ ــته ی مرک  هس
ــیار  ــت. این بس ــت ورزی اس ــل و عقالنی تعق
ــته ی مرکزی  ــت هس ــت. عقالنی ــدی اس ج
ــل عقب ماندگی و ضعف  ــت. یکی از دالی اس
ــه عقالنیت  ــه ما ب ــت ک ــا این اس ــی م تاریخ
ــدیم و تنبلِی  ــت کردیم. گرفتار حرص ش پش

هسته ی مرکزی 
نظام تعلیم و تربیت 

ما تعقل و 
عقالنیت ورزی است
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ــت. ائمه  ــانده اس خردورزی ما را به اینجا رس
ــن(ع) در وظایف روزانه به ما گفتند  معصومی
ــرع آن را قبول  ــر چه عقل حکم می کند ش ه
ــارور کنیم.  ــل را ب ــا باید تعق ــذا م ــد. ل می کن
نکته ی  دوم که باز هم بر آن تأکید می کنم 
ــه ی خودمان  ــاز برنام ــوان ویژگی  ممت به عن
می گویم بحث ایمان است. ایمان یک عنصر 
اساسی است. علم می خواهد توان زندگی را 
سامان بدهد ویژگی انسان در مقایسه با سایر 
موجودات همین است. قداست بخشیدن به 
فهم خود، اگر این قداست بخشیدن به فهم  
خود اتفاق نیفتد دانش پایه نمی گیرد. البته 
باز اینجا من تذکر می دهم که این اگر با فهم 
ــد احتمال دارد از هویت  درست همراه نباش
ــیدن به فکر خود و یافته ی خود تأسف  بخش
ــات یافته های خود  ــی از اوق ــم بزاید. گاه ه
ــد اما مبادی  ــود آدم مقدس باش ــه برای خ ک
اصولش درست نباشد احتمال ایجاد تعصب 
ــد که  ــت. لذا اول باید عقالنیت باش هم هس
ــیر درستی باشد اما آن عقالنیت  مسیر، مس
ــن ما که کامل  ــاند که ذه ــا را به جایی برس م
ــود. کتاب درسی از  ــد، دل ما هم آرام بش ش
ــت که مخاطبان آن  این جهت با اهمیت اس
ــتند که دلشان به  نوجوان ها و کودکانی هس
ــت. آنچه می یابند آن را  ــائبه ها آلوده نیس ش
مقدس می کنند. پس، باید مواظبت کرد هر 

امر نادرستی به عنوان متن آموزشی و تربیتی 
ــت که معلم  ــرار نگیرد. به همین جهت اس ق
ــم  ــود. عل ــدس می ش ــوز مق ــرای دانش آم ب
محصول این تالش است. مقدماتی که شما 
یافتید، بتوانید کشف کنید و به کار بگیرید، 
ــد. این  ــالق به کار گیری ــراه با اخ ــم را هم عل
ــل، ایمان، علم، عمل  پنج عنصرتفکر یا تعق
ــا ویژگی  ــردن در یک ج ــالق را جمع ک و اخ
ــالمی است و  ــی جمهوری اس برنامه ی درس
ــه به اعتقاد  ــار عرصه داریم ک هم چنین چه
من جزو ویژگی های برنامه ی  درسی ماست، 
ــود، خلق خدا و  ــاط با خدا، خ عرصه ی ارتب
ــوًال ترجمه ی واژه ی  خلقت و  خلقت. ما معم
ــرح کردیم در حالی  ــش را طبیعت مط آفرین
که آفرینش عالوه بر نظام طبیعه است یعنی 
ــه اعتقاد من  ــت. ب طبیعت جزو آفرینش اس
ــما همکاران در  ــت که ش نکته ی ظریفی اس
برنامه ی درسی ملی متوجه شدید و من بازگو 
ــت که ما در نظام آفرینش به  می کنم این اس
ــت فاعلی، علت  ــار محور نیازمندیم. عل چه
ــی. علت  ــت  غای ــوری، عل ــت ص ــادی، عل م
ــت  ــی منکر اس ــادی و صوری را کمتر کس م
اما نسبت به علت فاعلی هم هیچ کس انکار 
ــد ولی از آن غفلت می کند و فاعل را  نمی کن
متفاوت معرفی می کند. اما آنکه عمدتًا مورد 
غفلت ماست در نظام تعلیم و تربیت ما علت 
ــت. اگر علت فاعلی را هم گفتیم  فاعلی اس
ــم علت هایی  ــادی را بیان کردی ــای م علت ه
ــن علت در  ــفی نزدیک تری ــه به لحاظ فلس ک
ــت. انجماد  ــه و واقعه اس ــب وقوع حادث تعاق
ــت انجماد پایین آمدن از  را دیدیم گفتیم عل
نقطه انجماد است انبساط هم همین. یعنی 
ــم از جنس علت های  ــر علت را بیان کردی اگ
ــای علت  ــا به معن ــت ام ــئله اس نزدیک مس
فاعلی در نظام آفرینش کم توجه کردیم. در 
کتاب های درسی، نویسنده و برنامه ریز، معلم 
و تدریس کننده، دانش آموز و درس یادگیرنده 
همه مسلمان اند اما می گویند: همیشه گیاه 
ــاران آمد،  ــاد وزید، ب ــید، ب ــد، آب جوش رویی
ــاب مقدس  ما قرآن در همین موضوعاتی  کت
ــوان موضوعات  ــردم به عن ــوان ک ــه من عن ک
ــبت به همین علت فاعلی تحدی  ساده، نس
ــد  ــرد و می گوی ــش می گی ــه چال ــد، ب می کن

ــد: گیاهان را  ــواب بدهید. مثًال می فرمای ج
ــر بگوید که ما  ــما می رویانید یا ما، اگر بش ش
ــکش  ــم و جعلنا حطامًا، من خش می رویانی
ــد که فاعل  ــی می خواهد بگوی می کنم یعن
ــما نازل  ــاران می گوید ش ــن ب ــت. ای خداس
می کنید یا ما؟ اگر شما انسان ها بگویید که 
ــازل می کنیم و جعلنا  ــاران را خودمان ن ما ب
ــه ی این ها  ــم. هم ــش می کنی ــا، تلخ اجاج
ــم. اگر علت  ــل داری ــا فاع ــان می کنند م بی
ــت برای ما  ــفه ی تعلیم و تربی ــی در فلس فاعل
ــیدن افراد تحت تربیت  ــد، رس ــن نباش روش
ــه اتفاق نخواهد افتاد  به مراحل حیات طیب
ــکل  ــتگی ها دچار مش و ما در تعریف شایس
خواهیم شد. سند تحول بنیادین و برنامه ی 
درسی ما را نسبت به برنامه های دیگر متمایز 
ــرورت دارد که  ــز ض ــن تمای ــد و همی می کن
ــی و  ــل توجه گروه های برنامه ریزی درس مح
ــی  و تولید کنندگان  مؤلفان کتاب های درس

بسته های آموزشی باشد. اگر موفق 
ــم انداز  ــدیم، در چش ــه این کار ش ب
ــق  موف ــور  کش ــاله ی  بیست س
ــویم یک انقالب آموزشی را  می ش
ــم و نتایجش را ببینیم  پدیدار کنی
ــوان  ــم به عن ــن می توانی و هم چنی
ــد در حوزه ی  ــه ی جدی ــک نظری ی
ــی ارائه کنیم». تعلیم و تربیت جهان

 پایش برنامه
نظارت بر حسن اجرای قوانین و هم چنین 
از  ــت  تعلیم وتربی ــام  نظ ــتی  باالدس ــناد  اس
ــه همراهی نخبگان  ــت و نیاز ب ضرورت هاس
دارد. در این زمینه دکتر محمدیان می گوید: 
«این هم یکی از ضرورت هایی است که باید در 
درون مجموعه اتفاق بیفتد و لذا ما معتقدیم 
ــتقلی به  ــگاه و هم یک دفتر مس هم پژوهش
ــی» باید این  ــی مل ــام «پایش برنامه ی درس ن
ــر از این،  ــرد اما باالت ــر دوش بگی ــه را ب وظیف
اعتقادم است که نظارت نخبگانی بر اجرای 
ــت. من شخصًا معتقدم که نظارت  برنامه اس
ــرورش و  ــر برنامه های آموزش و پ ــی ب نخبگان
ــناد تحولی مؤثرترین نوع  تعلیم و تربیت و اس
ــارت، هم در تقویت اجرای برنامه و هم در  نظ

جلوگیری از بروز مشکالت است».

معتقدم که نظارت 
نخبگانی بر برنامه های 

آموزش و پرورش و 
تعلیم و تربیت و اسناد 
تحولی مؤثرترین نوع 
نظارت، هم در تقویت 

اجرای برنامه و هم 
در جلوگیری از بروز 

مشکالت است
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