
 

  



  



 
 
 

 
تحول یک کلمه است. لکن در پشت این 

وجود لفظی، در پشت این کلمه، یک دنیا 
 کار نهفته است

 

 (03/05/1368)مقام معظم رهبری، 

  





 نقد متدیک و تئوریک

وزش و آم ناسناد تحول بنیادی

 پرورش جمهوری اسالمی ایران
 
 

 

 اله مرزوقی دکتر رحمت

 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

 
 

 

 

 

 
 

 

 انتشارات آوای نور

1396 -تهران 



 

 

 

 

 

 

 
 

   
 
 

 
 اسناد تحول  نقد متدیک و تئوریک 

 بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران

 )دانشیار دانشگاه شیراز( اله مرزوقی دکتر رحمت تالیف:

 آرا: منیرالسادات حسینیصفحه

 ناشر: انتشارات آوای نور

 1396دوم چاپ 

 سخهن 200شمارگان: 

 978-600-309-165-8شابك: 

 فروردين، خیابان شهید وحید نظری12نشانی: تهران، میدان انقالب، خیابان

 66480882نمابر:  - 66967355 و 6، تلفن: 99پالك

 . کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است

 تومان 10000 قیمت



 

 

 فهرست مطالب

 

 صفحه عنوان
 

 9 ..................................................................................................... مقدمه

 10 ............................................................................................... بیان مسأله

 17 ...................................... پرورش سناد تحول بنیادین آموزش ونقد و ارزیابی ا

    18 .....................   شناسانه سند مبانی نظری تحول بنیادین نقد متدیک و روش

 27 ..................   شناختی سند مبانی نظری تحول بنیادین نقد تئوریک و مفهوم

 58 ................................... شناختی و ساختاری برنامه درسی ملی نقد مفهوم

 80 ........................................................................... گیری بندی و نتیجه معج

 85 ............................................................................... ها نوشت منابع و پی

 

 

 

 



 



 

 

 

 دمهمق

سژاز و   های مختلف به ویژهه در حژوزه سرنوشژت    تدوین اسناد توسعه و تحول در حوزه

های  بسیار ارزنده و ارزشمند است که با بذل مساعی و تالش یامر، خطیر تعلیم و تربیت

در فراوان مورد توجه نظام آموزش و پرورش عمومی کشور قرار گرفته است. اما همواره 

توسژعه و تممیژ     الزمژه هژایی وجژود دارد کژه     ها و تحلیژ  نقد، تدوین و طراحی اسناد

بنیادین آموزش و پرورش نیز در بخش سژوم  تحول  اسناد «ترمیم»مقوله ،         . مضافا آنهاست

مورد توجه « نحوه ترمیم و به روز رسانی سند تحول بنیادین»از فص  هشتم تحت عنوان 

سند تحول بنیادین نظام آموزش فرآیند ترمیم »آمده است که ولذا چنین  ،قرار گرفته است

های پنج ساله  انداز در بازه و پرورش رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران در افق چشم

های نظری سژند ملژی لفلسژفه تعلژیم و تربیژت در       از تاریخ تصویب آن و مطابق با بنیان

 ،فلسفه تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسالمی ایران، جمهوری اسالمی ایران

رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسالمی ایران( پژ  از تصژویب   

بایژد  ، «شورای عالی آموزش و پرورش و تصویب نهایی شورای عالی انقژال  فرهنگژی  

 شژام  گانه تحژول بنیژادین    اسناد سهحاضر  نوشتارمنظور در  بدینمورد توجه قرار گیرد. 

تئوریژک و  ، برنامه درسژی ملژی از منظژر متژدیک    سند تحول و ، مبانی نظری سند تحول

دستاوردهای آن در بازنگری و تممی  اسناد  تاگیرد  محتوایی مورد نقد و ارزیابی قرار می

 گیرد.  مورد توجه قرار میمذکور 

 
 


