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 تقدیر و تشکر
 

نویسنده ای که در تهیه اینن کتناب بنا اراعنه ع ینده نافنک و تفکنر جسنورانه مشنارکت           10تشویق کردن یعنی جرات بخشیدن. من از 

نمودند، تشکر می نمایم . آنان یک تیم واقعی می باشند که مکان های گوناگون را به یکدیگر مرتبط منی سنازنند، و همگنی دارای    

 پرورش الزامی است. من به یادگیری از هر یک از آنان ادامه می دهم.   این نظر هستند که رشد در آموزش و

به خاطر تشویق شخصی تعدادی از همکاران ویژه که در هنر ننوبتی سنخت کوشنانه بنا منن بنوده انند عمی نا احسنا            

بن   ، 5گنر  لینند  ، 4ارل ننیکس  ، 3والنری تنروز دینل   ، 2ان جانسنون ، 1سپاسگکاری می نمایم که عبارتند از: بتسنی شنیز  

بنه خناطر اینکنه سنالیان متمنادی در دانشنگاه        10از نیکی نیوتنون . 9براندون ویلی، 8جین ترای بوزی، 7جانت هیل، 6بکویت

از خنود گکشنتگی و بابنت قندمی کتنی      . تشنکر منی نمنایم   ، دانشکده تربیت معلم بنا یکندیگر همکناری داشنتیم    ، کلمبیا

ارتباط منن بنا کتنی شنبیه بنه ینک تندنویسنی تسنلی         . ی می کنمقدردان، که بیش از بیست سال با من کار کرده 11اسکولی

 . بخش بود

، 12در این منورد منن دنادقانه از جنی منک تنا       . درونما یعنی مشاهده ارتباطات معنادار از یک سری زوایا می باشد

متمنادی ینک   انجمن برنامه ریزی درسنی امریکنا در طنول سنالیان     . تشکر می نمایم  14برایان کوری، 13جیزل مارتین نیپ

بنه جهنت داشنتن دیندگاه دبینری دقینق و بنا         16و دارسی راسل 15از اسکات ویلیس. ن ش اساسی در کارم ایفا کرده است

فردنتی بنه منن داد تنا      17از این که کاتلین برک. آنها این کتاب را به نمونه بهتری تبدیل نمودند. بصیرت تمجید می کنم 

تشکیل گردید و با اراعه نظراتنی   2003امریکا که در سانفرانسیسکو در سال  اینکه در کنفرانس انجمن برنامه ریزی درسی

 . این یک ن طه عطفی برای من بود. تشکر دمیمانه می نمایم، در نهایت به این کتاب تبدیل شد که

                                                           
1 - Betsi shays 

2 - Ann Johnson 

3 - Valerie Truesdale 

4- Earl Nicholas 

5- Gerg Lind  

6 - Beth Beckwith 

7 - Janet Hale 

8 - Jeanne Tribuzzi 

9 - Brandon Wiley  

10- Nicki Newton  

11 - Kathy Scoli 

12 -Jay McTighe  

13 - Giselle Martin-Kniep 

14 -Brian Cory 

15-Scott Willis  

16 - Darcie Russell 

17 - Kathleen Burke 



آنان به من کمنک منی   . تشکر می نمایم 20و مت 19و فرزندان بزرگم ریبکا 18از شوهرم جفری، تشویق از لحاظ نگاه و

 . به ع اید آگاهانه و دادقانه ایشان درباره جهان اعتماد می نمایم. کردند تا مساعل هر روزه را تشخیص دهم

این فردت را داشته ام تا عده زیادی از متخصصنین تعلنیم و تربینت را در اکننر ن ناط جهنان       ، در طول سالیان متمادی

در نهایت این کتاب به ما کمنک منی   . خوشحال و متشکرم از اینکه فردت طسعی شاگردی شما را داشته ام. مسقات کنم

 .  کند تا دانش آموزان را برای آینده آماده کنیم

 

 

  

                                                           
18 - Jeffrey 

19 - Rebecca 

20 - Matt 



 

 

 

 

 

 مقدمه مترجمین
 

 انسان آب است و روان، آب ایستاده مرداب است، مرداب فساد آب است

زمنان، بندون    است، الزم به ذکر است کهضمن تشکر از انتشارات آوای نور که اقدام به چاپ وانتشار کتاب حاضر نموده 

توجه به تسشهای آحاد جامعه جهانی به پیش میرود، لکن آحاد موفق در این جهان، آنانی هستند که تسشنهای خنویش را   

مبتنی بر نیازهای آتی خویش ودیگران نمایند.آنچه در قرون آتی نیاز بشنر خواهند بنود، در حنال حاینر میبایسنتی منورد        

ویادگیری قرار گیرد تا در م ابل ابهامات،بی توجهی ها،و بحرانهای ناشی از آن قنرار نگینریم ونگیرنند     کنکاش،آموزش،

 وآمادگی الزم در نحوه برخورد با آنها را امروز برای فردا آموزش دهیم وکسب نمایند.

کبنزو ترجمنه مشنترک    )تعلیم وتربیت اساسی در دنیای متحول امروز( تالیف هایندی هینز جی  21برنامه درسی قرن"کتاب 

دکتر محسن خادمی و محمد حسین زارعی اعضاء هیئت علمی دانشگاه شیراز و دانشگاه پیام نور واحد اوز، پاسخ به یکی 

از موارد فوق بود تا رسالت اساسی رشته برنامه ریزی درسی را به نحومطلنوب و شایسنته منورد توجنه قنرار داده باشنیم بنا        

مئنا ترجمه  حایر خالی از ن ص نیسنت و انتظنار منا نینز از خواننندگان واسنتفاده کننندگان        اذعان به وسع محدود.البته مط

گرامی این است که بر ما منت نهاده ونظرات وپیشنهادات ادسحی خود را بنه آدر  اینترنتنی ذینل ارسنال دارنند ومنا را       

 مدیون لطف خویش نمایند.

 

khademi@shirazu.ac.ir/zarei.mhz@gmail.com 
 دکتر محسن خادمی

 محمد حسین زارعی
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 مقدمه
 

 آماده می کنید؟ 1995 یا 1973فراگیران خود را برای چه سالی 

درسی مدرسه شما و برنامه ای که به کنار منی گیریند بنرای آمناده نمنودن داننش        آیا می توانید دادقانه بگوعید که برنامه 

 می باشد؟ آیا شما حتی در حال آماده کردن آنان برای امروز می باشید؟ 2020یا  2015آموزان برای سال 

کنه داعنم در   برای ورود به اقتصاد جهانی  امکان دارد که دانش آموز حتی نداند که تجارب کسسی او نمی تواند او را

سال گکشته نمی توانند بنه او کمنک     50فادله اطسعات دانش آموز در باره دانش تاریخ . آماده کند، حال تغییر می باشد

آیا برنامه درسنی منی توانند ابزارهنای جدیند      . کند تا احساسی از دنیای معادر که در آن زندگی می کند را بدست آورد

یک اتفاق است؟ آیا داننش آمنوزان زبنان     یمی نماید؟ یا بکارگیری تکنولوژیتبادل اطسعات را جایگزین روش های قد

منی آموزنند؟ ینا آنکنه سنر سنخت بنرای        ، های بین المللی را که هنگام بزرگسالی برای آنان موبر و با اهمیت خواهد بود

ایند؟ تعجبنی نندارد     تمرکز نموده، آزمون استان همجواری که بر اسا  کتاب های درسی پنجاه سال پیش نوشته شده اند

که در مساب ات بین الملی درباره یافته دانشگاهی دنباله رو دیگر ملت ها هستیم چون ساختار نظام آموزشی ما اساساً مبتنی 

 . می باشد1800بر سیستم منسوخ اواخر دهه 

درون برنامنه   بنه روز رسنانی و تزرینق زنندگی بنه     ، مویوع مورد بح  این کتاب این است که نیاز به تعمینر اساسنی   

. درسی می باشیم و به طور چشمگیری شکل مدار  را آن طور که به نظر می رسند تغییر دهیم تنا بنا زمنان منطبنق گنردد     

دربناره مهنارت هنا و    . مسئولیت این است که با دقت دانش آموزان را برای دنیاعی که دارند و بنرای آیننده آمناده سنازیم    

 10قابل توجه است که گرچه بیش از ت ریبا . نش آموزان در حال افزایش می باشدنگرانی هایی برای دا 21تجهیزات قرن 

 . تاکنون نگکشته است این کتاب به رشته تحریر درآمده است 21دردد از قرن 

بنا  ، سئواالت کامس دریح است: کدام را حکف کنیم؟ کدام را حفظ کنیم ؟ کدام را تولید کنیم؟ جالب آن است که

یک مسیر برای دویندن   "در زبان التین برنامه درسی به معنای ، منس. جواب های خود را بدست می آوریمنگاه به گکشته 

اما این دانش آموز اسنت کنه چگنونگی آن    ، شروع به مکاکره و انتخاب آن مسیر می نماعیم ". با قدم های کوتاه می باشد

 1973اگر مسیر آنهنا را بنه سنال    . با معلم قدم بر دارد یا خیر یا اینکه آیا می تواند در هر جلسه از کس ، را تعیین می کند

عسقه و توانمنندی آنهنا بنه مشنارکت در اینن مسنیر از بنین        ، بر گرداند و به این مطلب آگاهی یابند آنگاه است که انگیزه

 .  خواهد رفت

و تربیت دعوت نمودم  متخصص تعلیم10از ، 21تشریح و عملیاتی کردن یادگیری در قرن ، برای تسهیل تصویرگری 

ی یناً نوآوریهای عملی و مترقی در آمریکا و سایر کشورها وجود دارد کنه قابنل   . تا نظرات خود را با شما در میان گکارند



از اینن همکناران خواسنته ام تنا بنه      . و بدیهی است که محدودیت فضای کتاب مانع بیان همه آنها می گردد، بررسی است

 . خسقانه و زمان مدار و محرک ذهن بپردازندطور ویژه بر پروژه های 

اوال آنکنه بنه اینن نکتنه پرداختنه کنه       . به دو نکته مهم که مورد ت اینای منن بنود پرداختنه اسنت      21استفان ویلمارث 

زمنانی کنه   ، دور از انتظنار اسنت کنه در آمنوزش    ، به طور خسده. تکنولوژی چگونه تعلیم و تربیت را متحول کرده است

داشنته   "طنرز تفکنر یکسنانی     "دست یابی به اطسعات در نتیجه ابزار تکنولوژینک درحنال تغیینر اسنت     روش تدریس و 

تبادل بنین الملنی و   ، اقدام به تولید برنامه ای کامس موفق به منظور در کنار هم قرار دادن نوآوری تکنولوژیک، بانیاً. باشیم

یکایی با دانش آموزان چینی از طریق پروژه ینادگیری او در  دانش آموزان امر. مهارت های کاری آینده مدار نموده است

 . با یکدیگر مرتبط می گردند 21قرن 

معاون رعیس انجمن آسنیایی تعلنیم    22ویوین اسوارتجهانی سازی برنامه درسی تفکر قوی ناشی از تسش های زیبای 

تعلیم و تربیت جهانی بایستی به چه چینزی  نه تنها این یرورت را آشکار نمود که تجدید مفهوم سازی . و تربیت می باشد

او را ، عمنل گراینی   تفکنر و . در حال تسش برای اجرایی کردن بینش خود می باشد، بلکه با تح یق و خسقیت، شبیه باشد

 . که در فصل بعد مشاهده خواهید کرد، به عنوان یکی از مراجع پیشرو جهانی در طراحی برنامه درسی تبدیل نمود

تم تایسون
م اله جالب او تحت عنوان مسئول سناختمان در دبیرسنتان   . یکی از قهرمانان تربیتی من قلمداد می گردد 23

هر مدیر قرن بیست و یکمی را به تفکر وادار می کند که چگونه تنسش هنای   ، 26ایالت جرجیا 25در منط ه کوب 24مایبری

مننل آن کناری کنه تنیم     ، تغییر دهد، کند "بخش لکت  "توسعه ای نیازمند آن است که فرهنگ به نوعی که یادگیری را 

کسب جایزه ویژه علمی توسط دبیران و جمعیت دانش آموزان مدرسه مایبری بنا مندیریت   . در دبیرستان مایبری انجام داد

 . تم تایسون به ما نشان داد که چطور نوع قدیمی را با بهترین نوع جدید جایگزین نماعیم

سال گکشته می باشد که در حال پیشبرد ابزار برنامنه  10زنامه نگاران با تجربه تلویزیون یکی از رو 27باکر. فرانک دبلیو

برای من تعجب آور است که یکی از رسانه هایی که بدون شنک  . درسی برای آموزش سواد آموزی رسانه ای بوده است

اسنتاندارد هنای اینالتی ذکنر نشنده      به طور رسنمی در  ، بیشترین تابیرات بر روی کودکان و نوجوانان )تلویزیون( می باشد

چگونه می توانیم به دانش آموزان کمک نماعیم تا مصرف کننده منت د رسانه باشند اگنر سنوادآموزی رسنانه ای را    . است

زیرا ما متخصصنان آموزشنی خودمنان را    ، نمی باشد به آنها آموزش ندهیم؟ این مویوع تنها در محدوده وظایف خانواده

 .  رویکرد فرانک موردی است آزمایش شده و قابل اعتماد. نمی نماعیم محدود به سواد چاپی

دیوید ناگیودال
این امر به دورت جدّی در حنال  . یکی از پیشگامان طراح کار پوشه دیجیتال دانش آموزی می باشد 28

ایناالت  . کنند متحول شدن است که می بینیم دانش آموزان به آموخته های خود دسترسی پیدا کرده و آنهنا را منرور منی    

منی خواهند کنه ینک کنار پوشنه دیجیتنالی         در حال حایر از کلیه دانش آموزان آماده برای فارغ التحصیلی 29رود آیلند

ننه  . کار پوشه شامل مجموعه ای از انواع ارزیابی منی باشند  . هر دانش آموز مسئول کار خود شناخته می شود. داشته باشند
                                                           

21 - Stephen Wilmarth 

22 - Vivien Stewart 

23 - Tim Tyson 

24 - Mabry Middle School 

25 - cobb 

26 - Georgia 

27 - Frank W. Baker 

28 - David Niguidula 

29 - Rhode Island 



مجموعه های مطالب نوشتاری قطعات فیلم ، موجود است بلکه پروژه های کسسی تنها نمرات آزمون سنتی و نتایج در آن

م اله او آغازی . در نظر من دیوید بهترین معلم علوم می باشد. عملکرد دانش آموز و عکس های او نیز در آن وجود دارد

 .  است بر ان سب در ارزشیابی

رنامه درسی نمود که درک جهنانی و حماینت از آن   نویسنده ای است که شغل خود را درف تولید ب 30جامی کلود

موسسه آموزش قابل تحمل کلود مست ر در نیویورک دست به تولید برنامه درسی دوستانه و قوی برای کناربران  . قرار داد

سفرها و کارهای او در کشورهای ف یر و به همراه تیم مبتکر او موجب گردیند تنا اینن پنروژه برنامنه      . در هر کسسی نمود

 . درسی با واقعیت و احساسات توام گردد

در یک کنفرانس ملی  1992اولین برخورد من با او حدود سال . همیشه فراتر از زمان خودش بوده است 31آلن نومبر 

بنه خناطر   . جاعی کنه او دربناره ظهنور تکنولنوژی دنحبت منی کنرد       ، با مویوع یکپارچگی برنامه درسی دورت گرفت

. نترنت یا بلک بری که در آن زمان در مکالمات رسمی مطرح نمی شد کار سنختی منی باشند   آوردن ادطسحاتی مانند ای

او . او هنوز هم بنر قطنار سنوار اسنت    . آلن می توانست آمدن قطار تکنولوژی را ببیند و می خواست تا سوار این قطار شود

 .  طنز بیان می کند درباره اینکه چطور مدار  نیاز به برنامه ریزی دوباره دارد را با خوش خل ی و

با اسنتفاده از دیندگاه داننش     33به عنوان معلم فیزیک دبیرستان در کارولینا جنوبی، با آغاز تجربه کسسی 32بیل شیکی

بیل راهبنرد هنایی بنرای    ، با بهره گیری از انرژی و خسقیت فوق العاده. آموزان در به کار گیری تکنولوژی شروع می کند

کارگیری ابزار دیجیتال برای دانش آموزان که غالبا بیشتر ا بزرگسناالن منی داننند طراحنی      کمک به همکاران خود در به

تعداد زیادی منابع که می تواند به معلمین کس  کمک نمایند بنه   . بیل ت ایا دارد که دنباله رو دانش آموزان باشیم. نمود

ش آموزان با بسیاری از آن ابزارهنا آشننایی دارنند و    دان. عنوان نرم افزار و تجهیزات آماده در دستر  را پیشنهاد می کند

 . می توانند در دورتی که به آنها فردت دهیم راهنمای ما گردند

چه نظرات و تمایست ذهنی به ما کمک منی کنند؟ بنرای نگناه بنه      ، زمانی که با چالش های جدیدی روبرو می شویم

و آرثاور   34بانیاا کالیاک  . سانی منا منورد مسحظنه قنرار گینرد     روانی و ان، آینده ت ایای ما آن است که جنبه های معنوی

آننان  . هدایت نمودنند  36با مدل های سودمند و متفکرانه خود در کتاب عادات ذهن ما را در سالهای ع ل انباشتی 35کاستا

خصودنیات  به ما تودیه می کنند که نه تنها دفت مشخصه ای در دانش آموزان ایجاد نماعیم بلکه در ذهن خود نینز اینن   

 .  را به عنوان برنامه ریزان درسی رشد دهیم

مکاکره ویژه و اعمال خاص بنرای رسنیدگی در تمنامی سنطوح     ، هدف ما به عنوان نویسنده برانگیختن گفتگوی ویژه

دیدگاههای متعنددی را کنه از آن بهنره منی     . سطح ناحیه و اداره آموزش و پرورش ایالت می باشد، اعم از محیط مدرسه

. خواسنتاریم  21مشارکت شما را در برنامه درسی قرن . هدف ما شفاف است. با تجربه و دداقت همراه می سازیم بریم را

ملی و جهانی نیازمنند بحن  آزاد منی باشنند و آن اینکنه      ، ایالتی، معت دیم که متخصصان تعلیم و تربیت در سطوح محلی

شیوه عمل مربوط بنه برنامنه درسنی و سنازمان دهنی برنامنه       آیا . اعمال نیازمند پاسخگویی به چالش های معادر می باشد
                                                           

30 - Jaimie Cloud 

31 - Alan November 

32 - Bill Sheskey 

33 - South Carolina 

34- Bena Kallik  

35- Arthur Costa  

36 - cumulative wasdom 



یا بر اسا  عادت می باشند؟ آینا آمنوزش و پنرورش     ، مدرسه شما برای پاسخگویی به عسعق دانش آموزان طراحی شده

ایالت به طور عمدی وارد برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت برای دانش آموزان منی گنردد ینا خنود را متعهند بنه حفنظ        

دارنند ینا در حنال     بین المللی تنهنا بنرای گسنترش کلینات توافنق      ای قدیمی می داند؟ آیا شرکتها و سازمان هایروش ه

 کشف راه حل هایی برای مخاطب ساختن نگرانی های آموزش و پرورش در سطح جهانی می باشند؟

در ، دیند جندّی هسنتند   برای کمک به متخصصین تعلیم و تربیتی که در ت ایای خود برای برنامه درسنی و مدرسنه ج  

فصل اول زمینه دالعل ایجاد تغییرات مهم در نظام آموزش . مدلی برای ارت ا برنامه درسی اراعه می کنم 3، 2، 1فصل های 

 فصل دوم به مراحل ویژه برای مرور کوتاه مدت ارزیابی ها و مهارت ها به منظنور آشننا سنازی   . و پرورش عنوان می کند

توجیهنات هنر   ، مرور فرایند بر اسا  مراحل وینژه . می پردازد 21محصوالت و مهارت های قرن مست یم دانش آموزان با 

فصل سوم شامل ارت اء محتنوا منی باشند بنه طنوری کنه هنر ینک از حنوزه هنای           . مرحله و فعالیت های مربوطه می باشد

ت دوباره و جنایگزینی مشنخص   مویوع درسی مورد آزمایش قرار گرفته تا بتوان تحریکات بال وه و نکاتی برای مسحظا

 . کرد

نگناهی  . فصل چهارم شامل یک سری مسحظات تولید نمونه های بلند مدت برنامه ریزی یک مدرسه جدید می باشند 

، خنواهیم داشنت کنه عبارتنند از: برنامنه هنا      ، ویژه به چهار ساختار برنامه که به طور جندی نیازمنند تغیینر و تحنول دارنند     

هدف این فصنل آن  . فیزیکی و واقعی( ) ترکیبات پرسنل حرفه ای و بکارگیری فضا، آموزان الگوهای گروه بندی دانش

والندین و  ، داننش آمنوزان  ، به سمت واقعیت گرایی و فعالیت در مینان گروههنایی از معلمنین و مندیران    ، است که فرایند

هنای جدیندی اراعنه خواهند شند کنه       راه حل هنا و گزیننه   . گسترش یابد، اعضای جامعه که آماده و تمایل به رشد دارند

اینن ینک عصنر    . با علم به اینکه خوانندگان ع اید شان را وارد بح  و مکاکره خواهند نمود، تعدادی با آن آشنایی دارند

 . جدید و همکاریهای استراتژیک می باشد جدید می باشد که نیازمند جهت گیرهای

دید بایستی بنا دوبناره اندیشنی وینژه و بررسنی گزیننه هنا بنر         در اینجا نکته ادلی این است که رویکرد مواد درسی ج

شنما امنروز در   . اسا  کشمکش های بین نکته های کلیدی شیوه های گکشته و چالش هنای جدیند آیننده همنراه گنردد     

از شما و تیم های مدیریتی می خواهیم تا تنش های موجود در درون هر رشنته را  . مورد انتخاب ها تصمیم گیری می کنید

در عردنه  ، برای احتماالت شغلی جدیند در عردنه نینروی کنار آتنی     ، ارتباطات درون رشته ای. ورد مسحظه قرار دهیدم

. نیازهای فردی از لحاظ رفاه مادی و معنوی و در تدوام و ب ا سیاره خود بکار گیریند ، جهان، جامعه، میدان جدید مدار 

ر می دهیم که اینن ع ایند مناسنب و روش هدفمنند را بنا یکندیگر       هدفی پویا برای یک برنامه درسی را مورد حمایت قرا

نسنل جدیندی از   .( )یک برنامه درسی که آنچه برای دانش آموزان یروری می باشد را مطرح می سنازد . تلفیق می نماید

در نهاینت اینن مطلنب بنه آنهنا      . رهبران متفکر در آموزش و پرورش این مشعل را برای سطوح جدید حمل خواهند کنرد 

 .  مربوط می شود که این کتاب مفید گردد یا خیر

 
 


