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مقدمه:

دوره متوسطه یکی از دورههای مهم و اثرگذار در نظام آموزشی است .این دوره واجد اهمیت چندگانهای است،
ازیکطرف در تکمیل معلومات و دانش عمومی دانش آموزان نقش دارد و از طرف دیگر در آمادگی دانش آموزان
برای ورود بهنظام آموزش عالی مهم است.
وظیفه آموزش متوسطه آماده ساختن جوانان برای انتخاب مسیرهای زندگی و شکل دادن به این مسیرها در جهت
قبول مسئولیت در آینده است(جنتری و هوبارد  2004به نقل از امین زاده .)1394
از کارکردهای مهم دوره به سه کارکرد آمادگی برای انجام وظایف شهروندی ،آمادگی برای ورود به دنیای کار و
آمادگی برای ورود به آموزش عالی یادکرد .با نگاهی به سه کارکرد میتوان اهمیت این دوره را در توسعه همهجانبه
یک جامعه ویژه و منحصربهفرد تلقی کرد .ویژگیهای مذکور باعث شده که در طراحی برنامه درسی این دوره
حساسیت زیادی برای تمرکز بر کارکردهای سهگانه و احیاناً تلفیق آن به عمل آید .در سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش و برنامه درسی ملی از اهمیت و نقش آن سخن گفتهشده است .در اهداف دورههای تحصیلی
آموزشوپرورش در ساحتهای ششگانه اهداف دوره متوسطه به تفکیک بیانشده است( اهداف دورههای تحصیلی
آموزشوپرورش .)1397
دوره متوسطه دورهای است که در آن دانش آموزان گروه سنی پانزدهتا هجدهساله تحصیل میکنند( صافی.)1393
این دوره یکی از مراحل آموزش همگانی است که پس از دوره آموزش ابتدایی ارائه میشود و دوره دوم متوسطه
چهارمین دوره از نظام تربیت رسمی است که طول آن سه سال است و مرحلهی بین تربیت عمومی و تربیت تخصصی
محسوب میگردد و بهصورت نیمه تخصصی در شاخهها و رشتههای مختلف ارائه میشود(صافی.)1393 ،
رویکرد اصلی دوره متوسطه:

آموزش متوسطه درواقع دوره واسط بین آموزش پایه(دوره ابتدایی) و آموزش عالی است .دوره متوسطه شامل دو
دوره مقدماتی و تکمیلی میباشد ،دوره مقدماتی بهصورت عمومی و دوره دوم تکمیلی بهصورت تخصصیتر صورت
میپذیرد و دانش آموزان بهطور مشخص در یکرشته تحصیلی در شاخه نظری در چهار رشته ریاضی فیزیک ،علوم
تجربی ،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی یا فنی و حرفهای تحصیل میکنند .البته شاخه نظری در
چهار رشته تعریف شده که با توجه به اهداف مقاله در خصوص آنها بحث و بررسیشده است( برنامه درسی .)1389
 . 1دانشیار دانشگاه تهران

این دوره ممکن است از سه جهت دوره انتقالی باشد:
 انتقال از آموزش عمومی ،همگانی و غیرتخصصی به آموزش دانشگاهی تخصصی خاص عدهای محدود. انتقال از محیط آموزشی به محیط کار وزندگی. انتقال از دوره میان کودکی که نیازهای فرد تحت نظر و مراقبت دیگران تأمین میشود و جوانی و بلوغ کهبه فرد استقالل و قبول مسئولیت میدهد( صافی.)1393 ،
اهداف دوره متوسطه:

شاخه نظری یک بخش از دوره متوسطه را تشکیل میدهد و بر اساس آن در چهار رشته ریاضی فیزیک ،علوم
تجربی ،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی تقسیمشده است( برنامه درسی ملی .)1389 ،بنابراین می
توان گفت دوره متوسطه چند بخش مهم دارد که یکی از مهمترین آنها شاخه نظری است .بر اساس مصوبه شورای
عالی آموزشوپرورش ،در راستای رسالت و مأموریت آموزشوپرورش و جهتدهی به رشد همهجانبه دانش آموزان
بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین اسالم ،اهداف دوره متوسطه در محورهای اعتقادی ،اخالقی ،علمی و آموزشی،
فرهنگی و هنری ،اجتماعی ،زیستی ،سیاسی و اقتصادی تعیین شد( اهداف دورههای تحصیلی آموزشوپرورش،
.)1397
سیر تاریخی آموزش متوسطه در ایران:

تأسیس دارالفنون را در سال  1228باید سرآغاز مدرسه متوسطه به سبک جدید در ایران دانست .الگوی این
مدرسه ازنظر ساخت ،برنامههای درسی و مقررات آموزشی از کشورهای اروپایی بهویژه فرانسه اقتباسشده بود.
پس از دارالفنون اولین مدارس متوسطه در سال  1280قمری در تهران و تبریز بنام مدارس علمیه و لقمانیه تأسیس
شدند .پس از شهرهای تهران ،تبریز در ارومیه ،اصفهان ،همدان و رشت نیز مدارس متوسطه پسرانه و دخترانه توسط
فرانسویها ،انگلیسیها و آمریکاییها تأسیسشده است.
در سال  1286شمسی ،وزارت معارف اولین دستور را برای ایجاد دوره سهساله آموزش متوسطه اعالم نمود.
در دستور تحصیالت ششساله متوسطه مصوب  1310پس از دوره ششساله ابتدایی ،دوره متوسطه بهصورت دوره
اول و دوره دوم اعالم گردید و مدت تحصیل در هر دوره سه سال تعیین شد.
در سال  1313محل تحصیل دوره ابتدایی را دبستان و مدرس این دوره را معلم و محل تحصیل دوره متوسطه را
دبیرستان و مدرس این دوره را دبیر نام نهادند.
تا سال  1335در مدت دوره اول متوسطه تغییری ایجاد نشد و دوره دوم متوسطه شامل دو سال عمومی و یک سال
تخصصی بود و به دارندگان مدرك تحصیلی دوره دوساله عمومی گواهینامه پنجم علمی داده می شد .مدت تحصیل

در رشتههای نظری ،فنی و حرفهای در دوره دوم متوسطه سه سال بود .سال آخر دبیرستان شامل دو رشته علمی
و ادبی بوده است .به افرادی که سال آخر دبیرستان (دوره یکساله) را میگذراندند ،گواهینامه دیپلم کامل متوسطه
داده میشد.
در سال تحصیلی  ،1335 -1334با تصویب شورای عالی فرهنگ ،رشتههای ادبی ،ریاضی ،طبیعی و خانهداری برای
دختران و رشتههای فنی و کشاورزی برای پسران ایجاد شد.
در طرح اصالح آموزشوپرورش مصوب  1344و به دنبال تأسیس دوره راهنمایی تحصیلی ،دوره متوسطه عمومی،
فنی حرفهای شامل چهار سال تحصیل رسمی در دو بخش عمده نظری ،فنی و حرفهای شامل چهار سال تحصیل
رسمی در دو بخش عمده نظری ،فنی و حرفهای با رشتههای متنوع و متعدد پیشبینی شد.
شاخه عمومی یا نظری شامل رشتههای اقتصاد -اجتماعی ،فرهنگ و ادب ،علوم تجربی و ریاضی فیزیک.
شاخه فنی و حرفهای شامل سه بخش صنعت ،خدمات و کشاورزی یا رشتههای متعدد از هر بخش.
مدت تحصیل در هر یک از این شاخهها چهار سال بود .دانش آموزان دوره متوسطه معموالً سال اول متوسطه را در
شاخههای تحصیلی ذکرشده میگذراندند و پس از سال اول متوسطه دریکی از رشتههای تحصیلی به مدت سه سال
تحصیل میکردند .به فارغالتحصیالن دوره چهارساله متوسطه ،دیپلم کامل دریکی از رشتههای مربوطه داده میشد.
تا سال  1371مدت تحصیل در دوره متوسطه چهار سال بود  .در این سال رشتههای تحصیلی فرهنگ و ادب و
اقتصاد -اجتماعی در هم ادغام شد و به نام رشته ادبیات و علوم انسانی تغییر یافت.
در سال  ،1369وزارت آموزشوپرورش ،طرحی به نام طرح انتقال به آموزش متوسطه را تهیه و برای بررسی و تصویب
به شورای عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد کرد .طرح مزبور با اصالحاتی در دوازده ماده و شش تبصره در همان سال
تصویب شد .از سال  1370اجرای آزمایشی آن در مناطقی از کشور آغاز شد.
ساختار جدید متوسطه دارای شاخهها ،گروهها و رشتههای مختلف تحصیلی بود .دوره تحصیل در دوره متوسطه سه
سال بود که یک سال آن عمومی و دو سال آن اختصاصی بود .در این طرح دانش آموزان سال اول میتوانستند
دریکی از شاخهها ،گروها و رشتهها ادامه تحصیل دهند .این شاخهها عبارت بودند از؛ متوسطه نظری ،متوسطه فنی
و حرفهای ،کاردانش .به افرادی که در شاخه کاردانش یا هر یک از شاخههای تحصیلی یادشده  96واحد درسی را
گذرانده باشند دیپلم متوسطه در رشته مربوط داده میشد.
دوره پیشدانشگاهی از سال  91در ساختار نظام آموزشی اجرا شد که شامل چندین گروه تحصیلی متناسب با
گروههای آزمایشی آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بود .این رشتههای تحصیلی عبارت بود از؛
علوم ریاضی ،علوم تجربی ،علوم انسانی و هنر (صافی .)1393
از سال  1391مقاطع تحصیلی به این صورت درآمد:
.1دوره آمادگی (1سال)
.2دوره ابتدایی (6سال)

.3دوره اول متوسطه (3سال)
.4دوره دوم متوسطه ( 3سال) دوم متوسطه و رشتههای علوم تجربی،ریاضی-فیزیک ،ادبیات و علوم انسانی و
معارف اسالمی میباشد.
در اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و بیانیه مأموریت آن مبنی بر استقرار  12پایة تحصیلی)چهار
دورة سهساله (در ساختار نظام آموزشوپرورش ،از سال تحصیلی 1395-96پایه دهم از دور دوم متوسطه استقرار
یافت.
هر دوره تحصیلی نیز به دو دوره سهساله تقسیم میشود :
 دوران تحصیل رسمی و عمومی ،با توجه به ماهیت و ویژگی برنامههای درسی شامل دوره آموزش عمومی مرکباز دور ه ابتدایی و دوره متوسطه اول( و نیمه تخصصی )دوره متوسطه دوم خواهد بود و در پایان دوره متوسطه دوم
به دانش آموزان مدرك دیپلم اعطا میشود؛
دوره دوم متوسطه:

دورة دوم متوسطه چهارمین دوره از نظام تربیت رسمی و طول آن  3سال است .این دوره مرحلهای بین تربیت
رسمی و عمومی و تربیت تخصصی) دانشگاهی (است و در آن فرصتهای تربیتی بهصورت نیمه تخصصی و
غیراجباری در شاخهها و رشتههای مختلف سازمان مییابد .در این دوره ،دانش آموزان با کسب شایستگیهای
الزم ،از افرادی وابسته به افرادی مستقل و مسئول و آماده برای ورود به زندگی اجتماعی ،خانوادگی و شغلی سالم
و یا ادامة تحصیل در رشتههای تخصصی ارتقا مییابند .برنامة درسی این دوره شامل آموزشهای پایة تجویزی و
غیر تجویزی برای هدایت دانشآموختگان به انواع تربیت تخصصی)آموزش عالی و تربیت حرفهای( ،و درنهایت
کسب شایستگیهای اساسی و پایه برای ورود به زندگی مستقل ،خانوادگی و حرفهای جهت رفع نیازهای حال
و آیندة خود و جامعه است.
 دور ه متوسطه دوم دارای سهشاخه نظری ،فنی و حرفهای و کاردانش است؛ هر یک از شاخههای این دوره دارایرشتههایی است که تنوع آنها بر اساس نیاز جامعه ،اقتضای زمان و امکان اجرای آن تعیین میشود .
زمان تعلیم و تربیت  1سال تحصیلی از اول مهرماه هرسال شروع و تا پایان شهریورماه سال بعد ادامه خواهد داشت؛زمان آموزش در دوره متوسطه دوم شاخه نظری  1295ساعت است .ساعات کار هفتگی دوره متوسطه دوم نظری
حداکثر  35ساعت در کلیه پایهها و زمان هر جلسه  50دقیقه میباشد(صافی.)1393 ،
ساختار برنامة درسی شاخة متوسطة نظری) دورة دوم متوسطه(:
شاخه متوسطه نظری مشتمل بر ،چهار رشتة ریاضی گام یک ،ادبیات و علوم انسانی ،علوم تجربی و علوم و معارف
اسالمی است و مدتزمان آموزش هر رشته  3سال تحصیلی است.

واحدهای درسی ،زمان تحصیل و جدول عناوین درسی:
 ساختار واحدهای درسی آموزش در دورة دوم متوسطه مبتنی بر نظام سالی واحدی است و دارای ویژگیهای زیرمی باشد:
 ساختار واحدهای درس رشته متوسطه نظری شامل دروس مشترك) عمومی( ،دروس اختصاصی و در س مایانتخابی می باشد( برنامه درسی ملی1389 ،و سند تحول بنیادین آموزشوپرورش.)1388 ،
درسهای مشترک) عمومی(  :درسهایی هستند که آموختن آنها برای ارتقای بینش علمی ،اجتماعی ،دینی،فرهنگی ،سیاسی ،هویت ملی و نیز کسب بینش حرفهای و مهارتهای زندگی ضرورت دارد .گذراندن این دروس
برای کلیه دانش آموزان متوسطه نظری ،فنی و حرفهای الزامی است.
در س های اختصاصی  :در س هایی هستند که گذراندن آنها موجب میشود دانشآموز پایه علمی مناسب را
در آن درس برای ادامه تحصیل در سطوح عالیتر کسب کند.
در س های انتخابی  :در س هایی هستند که گذراندن آنها موجب میشود دانشآموز پایه علمی مناسب را در
آن درس برای ادامه تحصیل در سطوح عالیتر کسب کند.
در س های اختیاری  :دروسی که توسط مدرسه ،منطقه یا استان انتخاب میشود و تعداد ساعات آن حداقل 50
و حداکثر 100ساعت در سال است .محتوای این درسها زیر نظر معلم و با تالش فردی و یا گروهی دانش آموزان
تولید میشود( برنامه درسی ملی1389 ،و سند تحول بنیادین آموزشوپرورش.)1388 ،
تعداد واحدهای رشتة ریاضی فیزیک  ، 105ادبیات و علوم انسانی  ، 105علوم تجربی  105و علوم و معارف اسالمی
نیز 108واحد ،طی سه سال است.

( جدول ساعت و زمان آموزش 1395،دبیرخانه شورای عالی آموزشوپرورش).

جمعبندی
آموزش متوسطه به خاطر نقش اساسیاش در شکلدهی منش و آینده نوجوانان و همچنین تربیت نیروی انسانی و
پیشرفت اقتصادی جامعه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .برنامه درسی دوره متوسطه باید بتواند ضمن اینکه
به سؤالها و نیازهای دانش آموزان درزمینهٔ های مختلف پاسخ قابل قبولی ارائه دهد ،شرایط ایجاد تحول کیفی
در تحصیل و آمادگی برای احراز شغل مولد ،بهبود و توسعه دانش و فناوری را در جامعه فراهم نماید(جوادی پور،

 .).)1396دوره دوم متوسطه ،به لحاظ رویکرد نیمه تخصصی آن و انتخاب رشتههای مختلف تحصیلی از سوی دانش
آموزان از مهمترین دورههای تحصیلی است.برنامه درسی فعلی شاخه نظری در اجرای مفاد سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش و اهداف برنامه درسی ملی در این دوره در چهار رشته ریاضی فیزیک ،علوم تجربی ،ادبیات و علوم
انسانی و علوم و معارف اسالمی طراحیشده و در حال اجرا میباشد و با توجه به تغییرات صورت گرفته ،امید می
رود بتواند اهداف اصلی این دوره را محقق سازد( برنامه درسی ملی .)1389 ،بر اساس اهداف دورههای تحصیلی
آموزشوپرورش ،اهداف دوره متوسطه در ساحتهای ششگانه تعیین گردیده است که میتواند مورداستفاده برنامه
ریزان درسی ،معلمان و سایر مجریان برنامه درسی قرار گیرد( اهداف دورههای تحصیلی.)1397 ،
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موضوع کارآفرینی از دیدگاه متخصصان .دو فصلنامه نظر و عمل برنامه درسی .سال سوم ،شماره .6
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-
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