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 اهيران همراه با سير تحول و چالشتوصيف برنامه درسي شاخه نظري در ا

 6/8/96تاریخ پدیرش:                                                            10/9/94دریافت: تاریخ 

 

 شریعت زادهمهدی 

 چکيده

 ارتباط ايران با اروپا و ي واسطهه اي طوالني ندارد و در خالل صد سال اخير بآموزش متوسطه در كشور ما پيشينه

ي به نياز به تربيت نيروي انساناقتصادي و  بدنبال تحوالت علمي، فني و اقتباس از نظامهاي آموزشي مغرب زمين و

عوامل گوناگوني از جمله گشوده شدن باب مراوده كشور با دول اروپايي، زمينه را براي پيدايش  وجود آمده است.

رود، فراهم ساخت. مهمترين اين عوامل نظام جديد تعليم و تربيت كه آموزش متوسط نيز بخشي از آن به شمار مي

 عبارتنداز:

ارف( تأسيس وزارت علوم )مع ،تأسيس مدارس خارجي ،سيس دارالفنونأت،سياسي و فرهنگي با غرب برقراري ارتباط

 .( 1368 )محبوبي اردكانيو تصويب دوره آموزش متوسطه

اقدام به تأسيس  هجري شمسي1229درسال هجري شمسي، دولت وقت 1228پس از بنيانگذاري دارالفنون در سال 

سال به وزارت معارف تغيير نام داد، مسئوليت  2اي به نام وزارت علوم نمود. اين وزارتخانه كه پس ازوزارتخانه

 (13،ص1375)يغمايي،نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي را بر عهده گرفت.

م آموزش متوسطه را اعالم اي سه ساله بنااي تاسيس دورهشمسي طبق تصويب نامه 1287وزارت معارف در سال 

 سطوح تحصيلي و نوع مدارس توسط اين وزارتخانه به شرح زير مشخص گرديد: 1290نمود. در سال 

دبستانهاي دهكده، دبستانهاي شهر، دبيرستانها و مدارس عالي. ضمناً طول دوره آموزش متوسطه كه قبالً سه سال -1

افزايش يافت و بدينسان آموزش متوسطه به عنوان يكي از سطوح به شش سال  1292اعالم گرديده بود،  درسال 

 (1365 تحصيلي نظام آموزش رسمي در كشور ايجاد گرديد.)صافي،

شمسي اتخاذ شد، دوره آموزش متوسطه كه پس از دوره شش ساله ابتدايي شروع  1310بنا به تصميماتي كه در سال 

شمسي  1313شامل دو رشته ادبي و  علمي بودو قانون آن در سال شد، خود به دو دوره سه ساله تقسيم گرديد كه مي

 از تصويب مجلس گذشت.
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رشته  2مجدداً  در ساختار آموزش متوسطه تغييراتي به وجود آمد و دوره دوم متوسطه از  1333-34در سال تحصيلي 

داري ويژه دختران ايجاد انهاي هم بنام خرشته ادبي، رياضي، و طبيعي منشعب شد و رشته 3سابق علمي و ادبي، به 

 گرديد.

، دبيرستانهاي شبانه تأسيس شد تا كساني كه روزها به سبب اشتغال به كار، فرصت  1315-1316در سال تحصيلي 

 كردند در دبيرستانهاي شبانه)ملي( تحصيالت خود را دنبال كنند.درس خواندن را پيدا نمي

يد گفت كه يك باب هنرستان صنعتي كه قبل از جنگ جهاني اول اي هم باآموزش متوسطه فني و حرفهي در حوزه 

وسيله آلمانها در تهران تأسيس شده بود، و در زمان جنگ فعاليت آن متوقف گرديده بود، با همكاري دولت آلمان در 

و  سبه بعد نيز چند باب هنرستان ديگر در تهران و ساير شهرستانها تأسي 1306بازگشايي شد و از سال  1304سال 

 اي و كشاورزي تقسيم گرديد.حرفه -هاي فنيسرانجام آموزش متوسطه فني به رشته

 و محتوای آموزش متوسطه طرح اصالح ساختار

افزايش  ،نظري دانست زيرامتوسطه نخست قرن چهاردهم  هجري شمسي رابايد دوران گسترش اموزش  ي سه دهه 

التحصيالن تقاضاي والدين براي دست يابي فرزنداشان به تحصيالت باالتر ونيز فراهم بودن فرصتهاي شغلي براي فارغ

التحصيالن دوره متوسطه به ويژه در بخش دولتي، زمينه را براي گسترش اين سطح از تحصيالت مهيا ساخته بود و فارغ

براي احراز مشاغل كارمندي را دارا بودند و ميان عرضه و تقاضاي نيروي اين دوره كم و بيش توانايي نسبتاً الزم 

التحصيالن آموزش متوسطه وسيله بخش دولتي بتدريج رو به كاهش انساني نوعي تعادل برقرار بود. اما جذب فارغ

ولت د التحصيالن ديپلم رو به رو گشت. حدوث چنين مشكالتي،گذاشت. در نتيجه دولت، با مشكل بيكاري فارغ

وقت را بر آن داشت تا از مسئوالن نظام آموزش و پرورش بخواهد ، با تجديد نظر در سياستهاي آموزشي و اصالح 

 ي آن روز هماهنگ سازد. از اين رو ، در اواخر دهه ي ساختار تحصيلي، نظام تعليم و تربيت را با نيازهاي جامعه

 د. )مجيدي آهي،شابتدايي به عنوان يك سياست جديد پيشنهاد ،   ايجاد برنامه راهنمايي را در پايان مقطع 1330

، مسئوالن آموزشي را بر آن داشت تا شورايي را مأمور اصالح 1340مطالعات بيشتر در اوايل دهه  ،( اما31، ص1338

راي ب 1344و تغيير نظام آموزش و پرورش كشور بنمايند. شوراي مذكور ، به دنبال مطالعات خود، طرحي را در سال 

 اصالح نظام آموزش و پرورش ارائه نمود.

دوره سه ساله راهنمايي  ،سال كاهش يافت. پس از دوره ابتدايي 5سال به  6بر اساس طرح مذكور، دوره ابتدايي از 

يلي هاي تحصآموزان و نيز هدايت  آنها به رشتهشد. تشخيص استعدادها و رغبتهاي فردي دانشتحصيلي شروع مي

رفت. به عالوه  بر حسب استعدادهاي شاگردان و احتياجات كشور، از جمله اهداف دوره راهنمايي به شمار مي
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شده بود،  بينيبر اساس ضوابطي كه در طرح تفصيلي نظام جديد پيشالتحصيالن دوره راهنمايي تحصيلي، فارغ

 اي دنبال كنند.)وزارت آموزشتوانستند تحصيالت خود را در دوره چهارساله آموزش متوسطه نظري يا فني و حرفهمي

 (.20، ص 1346و پرورش ،

شروع شد و اولين گروه از  از كالس اول در سراسر كشور 1345-46اجراي طرح مذكور، از مهرماه سال تحصيلي 

در سال اول دوره راهنمايي   1350-51التحصيالن دوره ابتدايي نظام جديد، تحصيالت خود را در سال تحصيلي فارغ

وارد دوره  1353-54التحصيالن دوره راهنمايي در سال تحصيلي شروع كردند. سرانجام نخستين گروه از فارغ

ها هشد كه هر يك از اين رشتاي تقسيم ميحرفه -به دو رشته اصلي نظري و فنياي كه چهارساله متوسطه شدند. دوره

 (1350خود داراي چندين شاخه بود.) وزارت آموزش و پرورش ،طرح جديدآموزش متوسطه، 

 طرح تحول آموزش متوسطه پس از پيروزي انقالب اسالمي :

الهاي در س ،آموزشي نيز احساس گرديد. بنابراين هايپس از پيروزي انقالب اسالمي، ضرورت تجديد نظر در برنامه

هاي درسي و حذف نخست پيروزي انقالب  اسالمي، تجديد نظرهايي بعمل آمد. اما از آنجا كه تجديد نظر در برنامه

جوابگوي انتظارات جامعه نبود، لذا ايجاد تغيير بنيادي نظام آموزش و  ،هاي تحصيلي دوره متوسطهبعضي از رشته

 1364شوراي عالي انقالب فرهنگي در سال  ،رو ه جاي اصالحات موردي، در اولويت قرار گرفت. از اينپرورش ب

ي مامور انجام بررس« شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش»و در پنجاه و نهمين جلسه خود ، شورايي را به نام 

 و ارائه طرح تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش كرد.

، طرحي را بنام طرح كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران تهيه نمود كه شوراي بنيادي تغيير شوراي 

كليات طرح مذكور را تصويب كرد و هياتي را مامور تدوين طرحهاي تفصيلي  1368عالي انقالب فرهنگي در تيرماه 

 تاري به شرح زير تسليم شوراي عالي انقالببا ساخ ،طرح تفصيلي مورد نظرم اسرانجهاي اجرايي نمود. و تهيه برنامه

ساله و نيز دوره  3ساله، دوره متوسطه  3ساله، دوره راهنمايي  5ساختار جديد شامل دوره ابتدايي گرديد.فرهنگي 

 پيش دانشگاهي يكساله بود.

در كشور  به طور آزمايشي 1370به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد و از سال  1369سال درطرح مذكور 

در سراسر كشور تعميم پيداكرد. و از اين سال كليه  1372به اجرا درآمد. آنگاه طرح جديد آموزش متوسطه در سال 

آموزان دوره متوسطه تحت پوشش اين طرح قرار گرفتند.)وزارت آموزش و پرورش ،كليات نظام جديد اموزش دانش

 (27-1،،ص1373متوسطه
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گزين نظام قديم آموزش متوسطه شده بود، پس جاي 1373-74در سال تحصيلي اي كه نظام جديد آموزش متوسطه

شوراي  3/8/1380بر اساس مصوبه مورخ  ،از چندسالي كه از اجراي آن  گذشت ، در عمل با مشكالتي مواجه شد لذا

بيرخانه )د واحدي جايگزين نظام آموزش متوسطه پيشين گرديد. -نظام سالي  طرحي جديدبنامعالي آموزش و پرورش،

 (587-570،ص ص 1385شوراي عالي آموزش و پرورش، 

همچنان ادامه پيدا كردتااينكه سندتحول بنيادين آموزش وپرورش   1380تالش براي اصالح نظام آموزشي دردهه ي 

 سال 6سال به  5دوره ابتدايي از  ،به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد.براساس اين سند 1390درآذرماه سال

   ( 1390)سندتحول بنيادين آموزش وپرورش  گرديد.ساله تقسيم  3 ي متوسطه به دو دوره ي و دوره فتافزايش يا

 وسطه.دوره مت براي بررسي تاريخي تحول نظام برنامه ريزي درسي بودبنا بر اين، آنچه در باال مطرح شد،مقدمه اي 

 های درسي دوره متوسطه تاریخچه تحول مدیریت برنامه 

 بعدها كه ،همانطور كه پيش از اين اشاره شد، دارالفنون در آغاز تلفيقي از آموزش متوسطه و آموزش عالي بود اما

مؤسسات آموزش عالي گوناگوني به موازات اين نهاد آموزشي فعاليت خود را در كشور آغاز كردند، اين مؤسسه عمالً 

هاي شد، به عنوان مبناي كتابكه در اين مؤسسه تدريس ميبه يك دبيرستان مبدل شد و برخي از كتابها و جزواتي 

 ( 20،ص1383جليلي،)درسي دوره متوسطه مورد استفاده قرار گرفت.

نخست قرن چهاردهم هجري شمسي، كتابهاي درسي  ي دهه دو در افزون بر جزوات و كتابهاي درسي دارالفنون،

طه ، مورد اقتباس قرار گرفت و برنامه درسي مدارس متوسكشور فرانسه نيز براي تدريس در دبيرستانهاي تازه تأسيس

 ايران بيش از پيش ،از برنامه درسي كشور فرانسه تأثير پذيرفت.

شد و هجري شمسي، كتابهاي درسي مدارس متوسطه، وسيله مؤلفان و دبيران با سابقه تأليف مي 1320 ي در دهه

 هاي درسي مصوب وزارتخانه ، اجازه انتشار كتابهاي تأليفامهوزارت فرهنگ وقت، پس از تطبيق محتواي كتابها با برن

كرد. اما اين سياست بعدها نوعي آشفتگي در كار انتخاب كتاب براي را صادر مي بخش خصوصي وسيله ناشران شده

 معلمان و دبيران ايجاد كرد و مورد اعتراض بسياري از  معلمان قرار گرفت.

ها به وجود آمد و اي به نام اداره مطالعات و برنامه، در وزارت فرهنگ، اداره1332يعني سال  1330يدر اوايل دهه 

 ريزي و تأليف كتابهاي درسي در اين اداره متمركز شد.امور مربوط به برنامه
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بين  ،در ايران پياده شد  1ميالدي كه برنامه امريكايي اصل چهارترومن 1953هجري شمسي برابر با  1332در سال 

. به اين معنا صورت گرفت هاييهاي  وزارت فرهنگ ، همكاري هنگي اين برنامه و اداره مطالعات و برنامهبخش فر

سان هاي ارزشيابي و امتحانات به كارشناريزي و تأليف كتابهاي درسي و شيوهبرنامه ي مستشاران امريكايي در زمينه

هاي درسي ها بر برنامههاي درسي فرانسويان سلطه برنامهتوان آغاز اين دوران را پايهايي دادند و ميايراني آموزش

 ايران تلقي كرد.

، بنابه تصويب هيات وزيران ، تأليف و انتشار كتابهاي درسي 1341شمسي ، يعني در سال  1340 ي در اوايل دهه

وصي در خصدوره ابتدايي و متوسطه منحصراً به وزارت فرهنگ سابق محول گرديد و به اين ترتيب فعاليت بخش 

« سازمان كتابهاي درسي»اي بنام مؤسسه 1343زمينه تأليف كتابهاي درسي متوقف شد. بدنبال اين مصوبه، در سال 

 ايجاد شد و مسئوليت تاليف كتابهاي درسي دوره ابتدايي و متوسطه را بعهده گرفت.

 بر تأليف كتابهاي درسي، كوششهاييكه مقارن با پياده شدن نظام جديد آموزش و پرورش بود، افزون  1350 ي در دهه

 به قصد تأليف كتاب راهنماي تدريس براي برخي دروس دوره ابتدايي و راهنمايي صورت گرفت.

قانون تشكيل سازمان پژوهش و نوسازي آموزشي )سازمان پژوهش و  1355در خالل همين دهه يعني در سال 

ابق گذشت و مسئوليت تأليف ، چاپ و توزيع كتابهاي كنوني( از تصويب مجلس شوراي ملي س يريزي آموزشبرنامه

 هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه و نيز مراكز دو ساله تربيت معلم به اين سازمان واگذار شد.درسي دوره

 ریزی درسي پس از پيروزی انقالب اسالمي برنامه

سازمان پژوهش و  نوسازي آموزشي تجديد نظرهايي  اداريپس از پيروزي انقالب اسالمي، در ساختار و تشكيالت 

ريزي آموزشي تغيير يافت و مسئوليت به عمل آمد. از جمله اينكه عنوان نهاد مذكور به سازمان پژوهش و برنامه

ريزي و تأليف كتابهاي درسي سطوح تحصيلي ابتدائي، راهنمايي، متوسطه و مراكز تربيت معلم دو ساله وابسته برنامه

براي انجام اين مسئوليتها چهار دفتر در سازمان پژوهش و  ،ارت آموزش و پرورش، به آن محول گرديد. لذابه وز

ي هاي درسريزي آموزشي ايجاد گرديد كه هر يك به نوعي عهده دار بخشي از امور مربوط به  كتابها و برنامهبرنامه

 ت.يت اصلي تأليف كتابهاي درسي را بعهده گرفريزي و تأليف كتب درسي، مسئولشدند. دفتر تحقيقات و برنامه

                                                           
و سومين رئيس جمهوري اياالت متحده امريكا پيشنهاد كرد كه دولت امريكا كمكهايي به اصطالح انسان ميالدي، باري ترومن، سي 1949در سال -1

 دوستانه در اختيار ساير كشورها قرار دهد.
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دفتر امور كمك آموزشي ) بعد ها دفتر انتشارات كمك آموزشي(، مسئول تهيه مواد چاپي كمك درسي از جمله تهيه 

 آموزان، معلمان و مربيان، گرديد.مجالت كمك آموزشي ، بنام رشد آموزش براي دانش

يرچاپي كمك درسي از قبيل فيلم و اساليد شد. دفتر چاپ و توزيع دفتر تكنولوژي آموزشي مسئول تهيه مواد غ

 دار امور چاپ و انتشار كتابهاي درسي و كمك درسي گرديد.كتابهاي درسي عهده

اي و حرفه اي به معاونت آموزش فنيگفتني است كه مسئوليت تهيه و تأليف كتابهاي درسي دوره متوسطه فني و حرفه

 ل گرديد.وزارت آموزش و پرورش محو

، ناگزير شد كه 1370و  1360هاي ريزي آموزشي پس از گذشت دو دهه فعاليت در طي دههسازمان پژوهش و برنامه

به صحنه تعليم و تربيت و كاربرد روز افزون آن در فرآيند آموزش ، در ساختار  1آوري اطالع رسانيبه دليل ورود فن

رساني را به ويژه در حوزه آوري اطالعاستفاده از فن ي و تشكيالت خود تجديدنظرهايي به عمل آورد و زمينه

 باطات و اطالعات آموزشيآوري ارتريزي و تأليف كتابهاي درسي مهيا سازد. از اين رو، نهادي بنام معاونت فنبرنامه

هاي معاونت ، به عنوان يكي از زيرمجموعه«آوري اطالعات آموزشيمديريت توسعه فن»در اين سازمان ايجاد شد كه 

 آوري ، جايگزين دفتر تكنولوژي آموزشي گرديد.فن

 يباشد، تالشهايميآوري اطالعات در آموزش دار كاربردفنآوري اطالعات آموزشي كه اكنون عهدهمديريت توسعه فن

كند كه اينك به اختصار به آن پرداخته هاي درسي را دنبال ميآوري اطالعات در خصوص برنامهدر زمينه استفاده از فن

 شود.مي

 های درسيآوری اطالعات در برنامهاستفاده از فن

ه ويژه در حوزه آموزش و آوري اطالعات بگيري از فنآوري اطالعات آموزشي، به منظور بهرهمديريت توسعه فن

 يكي از اين گامها است. "رشد"كتابهاي درسي ، چند گام اساسي برداشته است كه ايجاد شبكه 

آموزان ، معلمان و مديران آموزش و پرورش ، از سوي سازمان با هدف اطالع رساني به دانش 1379اين شبكه در سال 

  .اندازي شد ريزي آموزشي راهپژوهش و برنامه

ران آموزان ، معلمان و مديرساني و تبادل تجربه  بين دانشدر حوزه اطالع  ي راخود فعاليتهاي ي ه رشد ،به نوبهشبك

توانند با  ورود به اين شبكه ، آموزان  و معلمان ميدانش  به عنوان مثال،. انجام مي دهدو كاركنان آموزش و پرورش 

شي، اي آموزسمي درسي، دست بيابند. توليد نرم افزارهاي چند رسانههاي ربه مطالب متنوع آموزشي و مكمل  برنامه
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آوري عه فنوسهاي فشرده درسي و كمك درسي از ديگر فعاليتهاي مديريت تتهيه كتابهاي الكترونيكي و تهيه لوح

رسي داطالعات آموزشي است.بطوريكه امروزه بيش ازده هانرم افزارچندرسانه اي،كتاب  الكترونيكي ولوح فشرده 

شده ودردسترس معلمان ودانش آموزان قرارگرفته)سازمان پژوهش وبرنامه  وكمك درسي به وسيله اين مديريت  تهيه

    ( 1ص، 1386ريزي آموزشي،

 منابع

ريزي رياضي كشور در گذشته دور و نزديك ، مجله رشد آموزش رياضي، دفتر مروري بر كتابها و برنامه .جليلي، ميرزا

 .1383سال .76،انتشارات كمك آموزشي، وزارت آموزش و پرورش شماره مسلسل

 .، تهران چاپ تابان1328-1327سالنامه سال تحصيلي  .دبيرستان البرز

 .1311سراي عالي، تهران نشسراي عالي، انتشارات داسالنامه دانش

  1386چند رسانه اي آموزشي ،تهران، ،معرفي نرم افزارهاي  سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي

 . 1390آذرماه  سندتحول بنيادين آموزش وپرورش

ريزي آموزش و پرورش متوسطه در ايران، ، فصلنامه تعليم و تربيت تهران، انتشارات سازمان پژوهش و برنامه .صافي،احمد

 .1، سال دوم شماره 1365آموزشي، تهران 

 .1354صديق، عيسي. تاريخ فرهنگ ايران، ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 

 .1338از انتشارات اداره كل تعليمات متوسطه وزارت فرهنگ آذرماه  2راهنمايي تحصيلي، نشريه شماره . مجيدي آهي، ليال

 .1368، سال انتشارت دانشگاه تهران تهران: تاريخ موسسات تمدني جديد درايران جلد اول، محبوبي اردكاني،حسين.

 .همدان (مطبعه كيميا،1883-1932تاريخچه)  مدرسه متوسطه امريكايي همدان،

 .1346تيرماه  ،تهران،ساله راهنمايي تحصيليها، برنامه تفصيلي دوره سهاداره كل مطالعات و برنامهوزارت آموزش و پرورش، 

ريزي درسي، ( نظام آموزش متوسطه، مركز تحقيقات و برنامه4وزارت آموزش و پرورش، طرح جديد آموزش و پرورش )

 .1350اسفند 

 .1373امور اجرايي نظام جديد آموزش متوسطه، چاپ چهارموزارت آموزش و پرورش، كليات نظام جديد آموزش متوسطه، 

وزارت آموزش و پرورش، دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش ، مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش ، 

1385. 
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 .1375مركز نشر دانشگاهي :، تهرانوزيران علوم ومعارف وفرهنگ ايران  يغمايي،اقبال.


