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 9دکتر محمد آرمند

 مقدمه

 2(2131ادارة سرشماری آمریکانفر ) 663,765,136 ( و با جمعیجهان کشور سومینوسعت ) کیلومترمربع 9, 161, 321با  آمریکا    

ایالت است که هر کدام اختیارات زیادی در اداره امور  این کشور دارای پنجاه. ترین کشورهای جهان است از بزرگ 2131سال  در( در

 6به مدت  کهعضو  311با  سنا است. یکی شده تشکیلمقننه از دو مجلس  قوه و بوده فدرال جمهوری کشور این حکومت خود دارند.

آموزش و پرورش و . شوند میسال انتخاب  2به مدت  کهعضو  517با  نمایندگانمجلس  دیگریو  شوند میسال از طرف مردم انتخاب 

 وجود دارد( به شرح زیر است:ها  ایالت بین هایی که در نظر از تفاوت صورت کلی )صرف های درسی این کشور به برنامه

 اهداف کلی آموزش و پرورش

و  ایالتبه  درسیبرنامه گیری در  تصمیمو  ها مشی خط ،قانون اساس بربوده و  غیرمتمرکز زیادیتا حد  آموزشی در آمریکانظام     

ده و در محدوده ایالت خود از مجزا بو 1«وزارت آموزش و پرورش»دارای  ها ایالتهر یك از  که نحوی بهمناطق واگذار شده است 

 .استالزم برای اداره امور برخوردار  گیری تصمیماستقالل و قدرت 

. کند ریزی برنامه خویشمردم  های خواسته و نیازها برحسب را موزش و پرورشخود سازمان آ قلمرو درمجاز است  ایالتیهر بنابراین 

به  کهرا  اقدامیهر  پرورش وآموزش  قوانین چهارچوب در کهداده است  کامل اختیارات محلیقانون به مقامات  موجب به مرکزیولت د

 .دانجام ده دهند می تشخیصمنطقه خود  صالح وسود 

به  توجه با ایاالت ومشخص شده است  (مرکزیمقامات مسئول ) وسیله به متوسطه و ابتدائی سطح در پرورش وآموزش  کلی قوانین    

و مردم هر است  محلی مقامات بامزبور  قوانین اجرای حسن درنظارت  کنند می سازماندهی راخود  آموزشی مؤسسه ومدارس  ها آن

 وآموزش  رئیس وظایف. کنند میانتخاب  آموزشی های سازمان واداره مدارس  برای پرورش وآموزش  رئیس عنوان به رانفر  یك منطقه

منطقه صورت  نیازهایطبق  که هاست هزینهانجام  برایاعتبارات  توزیعآن جمله  از واست  وسیع بسیار ایالت سطح در پرورش

 است ریزشامل موارد  کهشده است  در نظر گرفته ها التیای همه برا 3997ی زیر از سال کلی اهدافاصول و  حال بااین .گیرد می

 5(2116های جهانی تعلیم و تربیت  )داده)

 به آموزش داشته باشند کسانی یابیدست تیمعلولی داراافراد و  تیاقل یها گروه یحت یبه آموزش عمومدختران و پسران   -

 متعهد باشند تیو توجه به تنوع جمع یفرد یها یو آزاد كیدمکرات دیبه عقا  -

آزاد خدمت مؤثر کرده و در بازار  یا شهروند در جامعه كیعنوان  از کودکان تا حد ممکن، تا به كیهر  یشکوفا نمودن قوا  -

 د.نداشته باش زیآم تیموفق یابترق یتبادالت جهان

 د.برسناول به رتبه  اتیاضیدر علوم و در ر یلیتحص شرفتیمتحده در پ االتیدانش آموزان ا  -

 یها تیمسئول بهرقابت در اقتصاد جهان را کسب نموده و  یالزم برا یها باسواد باشد و دانش و مهارت ییکایبزرگسال آمر هر  -

 د.یعمل نما یشهروند

 د.فراهم گرد یریادگی یقانونمند و مساعد برا یطیاز مواد مخدر و خشونت مبرا شده و مح کایدارس در آمراز م كیهر   -

                                                
                                                                                استادیار مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت . 3

mohammadarmand@yahoo.com 
2. U.S. Census Bureau 
3. Department of Education 
4. World Data on Education 

 1/8/2030 تاریخ پذیرش و انتشار: 60/60/2031تاریخ دریافت: 
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، کسب دانش و یا حرفه یها تیها و موقع در مهارت شرفتیدر حال پ یها به برنامه یابیهم آموزش کشور در جهت دست -

 د.ریقرار گ 23قرن  یبرا ییکایدانش آموزان آمر یساز و آموزش و آماده ازیمورد ن یها مهارت

 1 .دهد شیافزافرزندان خود  یو علم ی، عاطفیرشد اجتماع شرفتیرا در امر پ نیهر مدرسه مشارکت و دخالت والد  -

 ساختار آموزشی آمریكا

 است. شده دادهدر شکل زیر نشان  که2(2135یونسکو)وجود دارد  تیو ترب میتعلچهار مرحله در  کایامردر    

 ساختار آموزشی آمریكا

 دوره فوق دکترا

 دوره دکترای تخصصی

 ای دوره دکترای حرفه

 لیسانس دوره فوق

 دوره لیسانس

 

 دیپلم دوره فوق

 

 دیپلم دوره فوق

 حرفه ای-فنی 

 دوره متوسطه اول و دوم

 دوره متوسطه دوم

 ساله 5دوره متوسطه 

 وره متوسطه اولد

 

 دوره ابتدایی

 دبستانی دوره پیش

 .ستاندوره کودک

 دوره مهدکودک

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: U.S. Department of Education & NCES, 2001. 

                                                
1.(www.ed.gov ,2013). 
2. Unesco 

http://www.ibe.unesco.org)كه
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 شود ساختار نظام آموزشی آمریکا دارای مقاطع زیر است گونه که در شکل فوق مالحظه می همان

  2کودکستانو 3کودکی : شامل مهد دبستان شیپ. دوره 3

 1 .ابتدایی2 

     5.متوسطه1

  7و دانشگاهها کالج.5
                

 یدبستان شیپ دوره . 2

ها یا جداگانه یا  سالگی که کالس 1-6 ی و کودکستان برایسالگ 2-5 کودکانی برااست  مهدکودکی، شامل دبستان شیپ دوره    

 معلم هستند. التحصیل دانشگاه یا دانشسرای تربیت غلب فارغشوند. مربیان ا های ضمیمه دبستان اداره می کالس

 . دوره ابتدایی1

 اصلیدف ه. یابد سالگی ادامه می 35سال یعنی تا  3تا  6به مدت آغاز  سالگی شش سناز  امریکا کشوردر  ابتدایی تحصیالت    

 نیازهاتوجه به پرورش قوای بدنی عاطفی و عقالنی با و  اساسیمثبت و  های گرایشدانش و  ها، مهارت کسب ابتداییآموزش  های برنامه

 .(2135یونسکواست ) فردی های توانائی و

 :باشد می ذیلبه شرح  های مختلف ایالتدر  دوره آموزش عمومی() پایهمقاطع آموزش  های برنامه زمان مدت

 سال 9 ایالت36

 سال 31 ایالت 39

  سال 33 ایالت 5

 سال 6 ایالت 32

 سال 31 ایالت 2

، مطالعات اتیاضی، آمار / ریزبان یها ، مهارتی، متون قرائتیسیزبان انگل :اند از عبارت ییآموزش ابتدا یها برنامه یموضوعات محور

 .(2135یونسکو)و علوم  خی/ تار یاجتماع

 یره دهنمشیوه 

 و حرف شده لیتشک Fو  E  یو گاه D, C, B, A یرم یکه از حروف الفبا ندینما یاستفاده م یابیاغلب مدارس متوسطه از نظام ارز

I کشور ما در اصل این نوع ارزشیابی ارزشیابی توصیفی است که در بسیاری از کشورها از جمله  است افتهی لیناتمام تشک یبه معنا

 .رددگ یمایران( اجرا )

 .باشند یوابسته و مربوط م یحروف به نمرات عدد نیا

 Aی=عال

 D=ی قبول 

 F=ی مردود 

 آموزش متوسطه 0

                                                
1. Nursery schools 
2. Kindergartens 
3. Primary education 
4. Secondary education 
5.College &universities 

http://www.ibe.unesco.org)كه
http://www.ibe.unesco.org)كه
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 درسی های برنامه شود. شامل می را 32تا  9ی ها کالس معموالً شود یم گفته زین رستانیدبکه به آن  کایآمرآموزش متوسطه در     

 :دهند یمرا پوشش  زیرمتوسطه موضوعات  مقدماتیمقطع  

 متحده، ایاالت  خارجی تاریخ های زبان علمی، های روشعلوم و  عملی، هنرهای ریاضیات تغذیه،. بهداشت و انگلیسیدستور زبان 

از کالس هفتم به  کایآمر آموزش متوسطه در 3(2113کالف  )مك رهن موسیقی، بدنی، تربیت ،هارت نوشتنم خواندنی،تون م جغرافی،

دانش آموزان در سن  و کندیم دایو تا کالس دوازدهم ادامه پ شود یمناطق از کالس ششم شروع م یدر بعض یول شود یباال شروع م

دانش آموزان بسته به  است و یدر متوسطه واحد یآموزش ستمی. سشوند یم لیالتحص از مدارس متوسطه فارغ یسالگ جدهیه ایهفده 

ارسال دهم دانش آموزان  .کنند یم تیامر شاگردان را هدا نیلمان راهنما در ا. معپردازند یمختلف م یعالقه خود به انتخاب واحدها

 .کنند یم ینیب شیدوره متوسطه و اشتغال در بازار کار پ انیدر پا لیفراغ از تحص ایورود به دانشگاه  یخود را برا ندهیوضع آ

و  شود یموضوع و دوره به دانش آموزان ارائه م ستی. در دوره متوسطه در حدود دوشود یختم م یعموم پلمیآموزش متوسطه به د

 یاجبار التیتحص انیمعموالً پا .(2135یونسکوانتخاب کنند ) لیتحص یها موردنظر خود را در خالل سال یواحدها توانند یها م آن

دوره را  نی، اابندیها راه  دانشگاه هیمتوسطه  التیتحص انید دارند پس از پاکه قص یآموزان دانش یاست، ول رستانیبعد از کالس دهم دب

 .کنند یم افتیکامل متوسطه در پلمیو د دهند یتا کالس دوازدهم ادامه م

ساختار،  گونه چی. هباشد یم 5 –32شامل کالس  االتیا ریو تداب یها استی، سنیمتحده مطابق با قوان التیآموزش متوسطه در ا

و اجرا  بیتصو مدارس در یالتیا یها حکومت قیطر از ریو تداب نیقوان یوجود ندارد، تمامثابت  ییقانون اجرا ای یه آموزشبرنام

و اسم  دانند یو اتمام کالس دوازدهم م لیاز مدرسه متوسطه را، تکم یلیالتحص مدارس، سطح فارغ یها و حوزه االتیا ی. تمامگردند یم

 .باشد یم یرستانیدب التیتحص پلمیمتوسطه، د یلیحصالت مدرک فارغ یبرا یعموم

و ممکن است در  گردد یو اتخاذ م بیتصو التیهر ا قیاز طر پلمید نیجهت اخذ ا زین ایو حرفه یفن یآموزش یها برنامه نیهمچن

ها، امکان کسب  آن یه در تمامها( ن و مناطق )حوزه االتیاز ا یاری. در بسباشند یمتفاوت م یآموزش یها و برنامه طیشرا نیا التیهر ا

، باشند یم ایو حرفه یفن یلیتحص یها برنامه ای یعال كیآکادم التیو اتمام تحص لیکننده تکم که مشخص یرستانیدب ژهیو یها پلمید

موارد  یو در بعض شوند یم دهینام كیآکادم یرستانیمدارک دب ای یلی، تکمیکالج مقدمات كیاوقات، مدارک آکادم یوجود دارد. گاه

، اند افتهی صیتخص یمدارک که به شکل خاص نیا ی. اعطاشوند یم دهینام یا و حرفه یفن رستانیدب یها پلمی، دیاو حرفه یمدارک فن

 .نیست شکل كیدر تمام کشور 

 و دانشگاه کالج

  از دارندگان  ساله همه  که  عمومی  امتحان  یجنتا  و همچنین  است  الزامی متوسطه  دیپلم  کشور امریکا داشتن  یها دانشگاه  ورود به  برای   

 .دیآ یم  حساب ورود به  جزء شرایط دیآ یم  به عمل  دیپلم

 آموزش عالی تحصیلی  مقاطع

  دوره  از یك  تحصیل  دو سال  از گذراندن  یا پس  دوساله  یها از کالج  دبیرستان  بعد از دیپلم  تحصیل  دو سال. که پلمید فوقدوره     

 .گردد یمشامل  را دانشگاه  چهارساله

 .گردد یمشامل  را . دبیرستان  بعد از دیپلم  وقت تمام لیتحص  چهار سالدوره لیسانس. که 

                                                
1.  McCullough 

http://www.ibe.unesco.org)كه
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و   معدل  ، شرطلیسانس  مدرک  دارا بودن  دوره  این  ورود به  . برایگردد یمرا شامل   وقت تمام  تحصیل  دو سال . کهسانسیل فوقدوره 

با تعداد بیشتر واحد   دوره  این  گذراندن  . البته است  علمی  رساله  با ارائه  همراه  دوره  ها این . در اکثر دانشگاه است  اساتید الزامی  معرفی

 .باشد ینیز میسر م

  در امریکا دانشجو باید دروس دکترا  دوره  برای .است یالزام سانسیل فوق  مدرک  دارا بودن  دوره  این  ورود به  برایدوره دکترا     

امریکا   یها دکترا در دانشگاه  دوره  متوسط  ول بگذراند. ط  را با موفقیت  شفاهی  و دفاع  تحصیلی  رساله  ، ارائه جامع  ، امتحانشده نییتع

 . است  چهار سال

 آمریكا در درسی ریزی برنامه

، در جامعه امریکا برای شتاب بخشیدن به توسعه علمی و 3975تنیك شوروی سابق به فضا در سالوبه دنبال پرتاب سفینه اسپ    

شکل گرفت. حاصل این حرکت، آغاز به کار مراکز متعدد  سابقه بیعلمی و فناوری، حرکتی عظیم و  های درصحنهبازیابی موقعیت برتر 

درسی  های برنامهو استانداردها بود. هدف این مراکز، تدوین  ها آزمونمات تمرکز گرایانه در سطح اهداف، درسی و انجام اقدا ریزی برنامه

در اجرا بتوانند اهداف و مقاصد مقامات دولتی را به بهترین شکل ممکن محقق  رفت میبود که عمری طوالنی داشته باشند و انتظار 

در تولید، به دلیل نداشتن انعطاف الزم در اجرا و لحاظ نکردن نیازهای حاصل از تغییرات و کیفیت باال  رغم به ها برنامهاما این  ؛کنند

، پیشرفت تحصیلی نامطلوب دانش 3991و  3931متعدد، با ناکامی رو به رو شدند. اما در دهه  های عرصهتحوالت رو به رشد در 

به نیازهای یادگیرندگان، موجب  ها برنامهدگیری و عدم پاسخگویی در جریان یاددهی و یا آموز دانشمعلم و  روزافزونآموزان، جدایی 

آموزشی  های نظامدرسی، بیش از هر زمان دیگری در دستور کار دست اندرکاران  های برنامهشد که توجه به رویکرد تمرکززدایی در 

برنامه درسی،  های گیری تصمیممعلمان در  خصوصاًذینفع  های گروهقرار بگیرد. این مباحثات سبب شد تا برای مشارکت بیشتر افراد و 

تولیدات خود  کننده دریافت صرفاًآنکه معلمان را  جای بهدرسی  ریزی برنامهصورت بگیرد. از این زمان به بعد، متخصصان  هایی حرکت

رکت افراد ذینفع )مدیر، معلم، درسی قلمداد کردند؛ چرا که بدون مشا ریزی برنامهدر فرایند  کنندگان مشارکت عنوان بهبدانند، آنان را 

 نظران صاحباز مشروعیت الزم برخوردار نیستند.  ها برنامهدرسی،  ریزی برنامه، اولیا و مؤسسات و نهادهای ذیربط( در فرایند آموز دانش

ترکیب شود و برنامه  تا انتظارات و عالئق گوناگون با یکدیگر شود میدرسی موجب  های برنامهمعتقدند، مشارکت افراد ذینفع در تدوین 

39931)الباز.اف باشددر اجرا از کارایی بیشتری برخوردار 
ان سی ال ) همچنین طرح هیچ کودکی نباید از فعالیت آموزشی بازبماند )

3دادهای درسی را تحت تأثیر قرار  مطرح شد و برنامه 2112در آمریکا در سال  2بی(
. 

 موضوع محوردرسی  ٔبرنامه

گیری در برنامه درسی بر سه یا چهار منبع اطالعاتی متکی  ی تصمیمبرا آمریکادر  برنامه درسییر بیشتر متخصصان های اخ در سال    

عنوان  ریاضیات، زبان انگلیسی، علوم و مطالعات اجتماعی بهبودند: کودک، جامعه، فرایندهای یادگیری و موضوع درسی از قبیل 

اند که بر  رسی دیگری هم پیشرفت کردهریزی د . اگرچه رویکردها یا الگوهای برنامه5گردند موضوعات اصلی برنامه درسی محسوب می

برنامه درسی مدارس  ٔبه وسیله -از زمان آغاز تحصیالت رسمی در آمریکا –های موضوع درسی  سه منبع نخست متکی بودند، اما حیطه

س ایالتی و دهی برنامه درسی در بیشتر نواحی مدار عنوان شکل معمول سازمان محور به شود. امروزه برنامه درسی موضوع تعیین می

 مانده است. محلی آمریکا باقی

                                                
1. Elbaz, F 
2. NCLB(No Child Left Behind) 
3.  www.edweek.org/ 2014 
4. Core curriculum 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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محور بوده است.  های درسی موضوع ایجاد معیارهای تخصصی و تأکید بر برنامه درسی مبتنی بر معیارها، تحوالت اخیر در برنامه    

ها برای تدوین دانشی اند، این معیار المللی تدوین شده ای و تخصصی ملی یا بین های حرفه این معیارها معموالً تحت حمایت سازمان

 شان تجربه کنند. محور در طول تجربیات آموزشی های درسی موضوع برنامه عنوان به آموزان باید آن را دانش ٔکنند که همه تالش می

های پشتیبان یادگیری تدوین شد. پس از  های زندگی، سوادآموزی عمومی، همکاری و دیگر حوزه عالوه بر این، معیارهایی برای مهارت

های  ها شروع به اتخاذ یا تطبیق این معیارها برای استفاده در برنامه ای ملی، بسیاری از ایالت های حرفه انتشار معیارها توسط سازمان

ها را بگذرانند،  کرده در یك ایالت باید این آزمون تحصیل کودکان ٔآزمونی مبتنی بر قانون ایالتی و سنجش حداقل صالحیت کردند. همه

ریزی درسی و  کشوری بکوشند. در نتیجه برنامه-های درسی محلی با معیارهای ایالتی بنابراین مدارس باید برای همسوسازی برنامه

 اند. ن در آمریکا مورد استفاده است تبدیل شدهمحور که اکنو آموزش مبتنی بر معیارها به فراگیرترین شکل برنامه درسی موضوع

ها برای پیشرفت  عنوان اینکه آن اند به منابع برای حمایت معلمان کالس درس، مدیران و متخصصان موضوعات درسی توسعه یافته

سی در سطوح کنند. تدوین معیارهای موضوعات در های درسی کار می محور و طرح سازی، برنامه درسی موضوع معیارهای یکپارچه

های ملی و معلمان متخصص، منجر به برنامه درسی کاربردی ملی در آمریکا شده است. ایجاد و  مدرسه و دانشگاه توسط سازمان

محور را در مدارس ایاالت متحده  پذیرش عمومی این معیارها توسط مدارس ایالتی و محلی، موقعیت ممتاز برنامه درسی موضوع

1(327، ص2131ریدل، )کریگ ک. کرده است تقویت
. 

 

 های درسی کتاب

. معموالً مقامات کند می تهیهخود را جداگانه  درسی کتب ایالت،ر ه. دمتفاوت دار های صورتمختلف  ایاالت در درسی های کتاب    

 وموزش آ های اداره که شود میصورت مطرح  اینبه  موضوع ومحل هستند  درسی های کتاب تهیه دار عهده پرورش وآموزش  محلی

 فرهنگی خصوصیات و ای منطقه مقتضیاتبنا به  که کنند میدعوت  درسی های کتاب ناشران و نویسندگانمختلف از  های ایالت پرورش

 به رامورد درخواست خود  های کتاباز  هایی نمونهقبالً  مؤلفان و. ناشران کنند تهیه رامنطقه  نیازمورد  های کتابجداگانه  ایالت هر

 ایالت هر در ترتیب اینبه  گیرند میقرار  بررسیخاص مورد  کمیسیونی در ها کتاب این دهند میارائه  پرورش وزش مقامات آمو

 .شود می تدریس ایالتخاص همان  های کتاب

2)ان.سی.تی.ام(شورای ملی علوم و ریاضیات  از قبیل شوراهای ملی  امریکا در    
3)ان.اس.تی.ای(و شورای ملی معلمان ریاضی   

  

همگان گذاشته  اختیار در، و پرورش وزارت آموزش تصویب ازکه پس  کنند میمختلف تهیه  دروس  برای  سرفصل یا چارچوب 

ممکن است  همزمان. کنند میدرسی  های کتاباقدام به تألیف  ها،سرفصل به این استانداردها یا توجه با مؤلفان و. لذا ناشران شود می

 زنند. میموجود دست به انتخاب  های کتاب بین از  ها ایالتکه معلمان  کتاب درسی منتشرکنندچند ناشر برجسته چند دوره 

 

 

 

 

 

 

                                                
1. Craig Kridel 
2. Nctm 
3.Nsta 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
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