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چكيده

هدف از اجراي اين تحقيق ،بررسي مباني و اصول و مباحث برنامه ريزي درسي در دوره دبستان است .برنامه ريزي

درسي يكي از ابزارهاي مديريت است كه زمينه منطقي اتخاذ تصميم را فراهم مي سازد .برنامه ريزي ،كوششي است آگاهانه و

منظم براي انتخاب بهترين روش موجود براي دستيابي به اهداف مخصوص .بنابر اين ،برنامه ريزي درسي ،به تدابيري اطﻼق

مي شود كه در محيط آموزشي اجرا ميشود .اين تدابير شامل مولفه هاي اهداف ،روش هاي يادگيري ،انتخاب محتوا،
تجربيات فراگيران ،تكنولوژي آموزشي ،زمان ،مكان و همچنين ارزشيابي ميشود .مراحل برنامه ريزي ،شامل تعيين هدف،

انتخاب روش و وسيله ،اجرا و ارزشيابي است .در اصل برنامه ريزي ،يك طرحي است كه بايد گام به گام و مطابق اصولي

خاص پيش برود .روش تحقيق حاضر توصيفي و روش گردآوري اطﻼعات آن ،كتابخانه اي است .بدين صورت كه از منابع
كتابخانه اي نظير :كتاب ،مقاله ،منابع خارجي و  ...و آموخته هاي محقق استفاده شده است.
واژگان كليدي :برنامه ريزي درسي ،دوره دبستان ،مباني ،اصول ،مباحث
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١٢٠

مقدمه

ابعاد مختلف به برنامهريزي مي پردازند .آموزش

آموزش و پرورش از مهمترين نهادهاي

و پرورش نيز براي دست يابي به اهداف خود در

عملكرد آموزش و پرورش بستگي دارد .كيفيت

كشور و تاثير آن بر زندگي شهروندان ،به جرأت

اجتماعي است .در واقع ،كيفيت فعاليت ساير

نهادهاي اجتماعي تا اندازه زيادي ،به چگونگي
در حال حاضر يكي از محورهاي اصلي همه
مباحث آموزشي است به طوري كه ارتقاي آن

مهمترين وظيفه وزارت آموزش و پرورش است.

مقصود از آموزش و پرورش ،همان آموزش و

پرورش رسمياي است كه از دوره ابتدايي شروع

و با اتمام دوره متوسطه به پايان ميرسد و نهاد

آموزش و پرورش كشور ،وظيفه اجراي آن را بر

عهده دارد )نديمي و بروج.(١٣٩٤ ،

امروزه و در قرن بيست و يكم توجه

جدي به امر مهم آموزش و پرورش ،از اهداف

كليدي و مهم دولتها محسوب ميشود.

مخصوصاً افزايش كمي دانشآموزان با توجه به

كمبود امكانات و منابع كيفيت بخشي به امور
آموزشي و پرورشي را در اولويت اول برنامهها

قرار داده است .بيشك در حركت به سمت
جهاني شدن ،كيفيت ،يك عامل تاثيرگذار است.

در روند توسعه صنعت و بازرگاني ،يكپارچگي
اقتصاد جهاني و رشد و اشباع بازار ،كيفيت نقش

زمينههاي گوناگون ،به برنامه ريزي نيازمند است.

با توجه به اهميت آموزش و پرورش در هر
مي توان گفت ،كه امروزه توجه به امر برنامه

ريزي در اين نهاد ،يك ضرورت اجتناب ناپذير

محسوب ميشود .يكي از انواع برنامه ريزي در
نظام تربيتي ،برنامه ريزي درسي است )هاشمي،

.(١٣٩٤

اوج موفقيت برنامهريزي درسي ،زماني است

كه به تمام مولفههاي تاثيرگذار در برنامه درسي

توجه شود و قابليتهاي آن را براي پرورش
بيشترين ابعاد وجودي دانشآموزان به كار گرفته

شود .به بيان ديگر ،آن گونه از برنامهريزي،
موفقيتآميز است كه به رشد و پرورش تمام ابعاد

شخصيت فرد ،با توجه به استفاده درست از
امكانات و شرايط كنوني فكر كند و آينده انسانها
را در نظر بگيرد) .بازرگان.(١٣٩٠ ،

آموزش ابتدايي ،به عنوان نخستين مرحله

آموزش همگاني مطرح است .آموزش ابتدايي،

كودكان را براي مقاطع باﻻتر آماده ميكند .چنان-

چه از نظر كمي و كيفي در سطح باﻻتري ارائه

اصلي را ايفا ميكند به گونهاي كه يكي از مهم-

شود ،افت تحصيلي و ترك تحصيل در مقاطع

)اميري و بهجتي.(١٣٩٢ ،

كودكان واجبالتعلم ايراني را تحت پوشش قرار

ترين عوامل رقابت سازمان و موفقيت در

بازارهاي ملي ،منطقهاي و جهاني به شمار ميرود.
برنامهريزي ،به عنوان يكي از عوامل موثر در

شاخص هاي توسعه ،اهميت فراوان دارد .امروزه
كشورهاي مختلف براي دست يابي به توسعه ،در

بعدي ،كمتر ميشود .اگر آموزش ابتدايي در سطح

گستردهاي صورت بگيرد و اكثريت يا تمام
بدهد ،ميتواند ،بيسوادي را در كشور ريشهكن
كند.

١٢١

تحقيقاتي كه در طي چندين دهه اخير ،گرفتهاند،

اساس اهداف تنظيم شده ،محتواي آموزشي تهيه

رسانيدهاند ،زيرا در اثناي اين سالها ،مسير

عناوين دروس و ساعت آموزش ويژه آنها در

اهميت سالهاي اول زندگي )از تولد تا هشت

سالگي( را در رشد و تحول انسان به اثبات
زندگي افراد تعيين ميگردد .مطالعات آنان بيانگر

اين مطلب هستند كه تعليم و تربيت اوليه و با

كيفيت باﻻ موجب كاهش ميزان ترك تحصيل،
مردودي در سالهاي ابتدايي و لزوم به كارگيري

تعليم و تربيت ويژه در سالهاي آينده ميشود.

اين اثرات مثبت ،به صورت پساندازهاي قابل
توجهي براي ماليات دهندگان در ميآيند) .پيري و

اديب.(١٣٨٨ ،

ميشود و بر اساس اهميت ،حجم و جنس اهداف

و محتواي در نظر گرفته شده براي هر حوزه،

دورههاي تحصيلي مختلف )دورههاي چهارگانه(

تعيين ميگردد«) .سازمان پژوهش و برنامه ريزي
آموزشي .(١٣٩١ ،بنابراين زمان ،يكي از عناصر

كليدي برنامه درسي است كه رابطه تنگاتنگي با
عنصر هدف و محتوا دارد.

گرمابي و همكاران ) (١٣٩٤در تحقيقي با

عنوان »طراحي و اعتباريابي الگوي بومي برنامه

درسي دوره ابتدايي مبتني بر مؤلفههاي زيبايي-

يكي از زيرنظامهاي ششگانه سند تحول

شناسي و هنر« را بيان نمودند .به اين منظور ابتدا

اسﻼمي ايران تدوين و تصويب شده است .در

زيباييشناسي و هنر براي برنامه درسي به دست

بنيادين ،زيرنظام برنامه درسي است .بر اساس

مفاد اين سند ،برنامه درسي ملي جمهوري

با بررسي مباني نظري و ديدگاه صاحبنظران دو
رشته مطالعات برنامه درسي و هنر ،مؤلفههاي

برنامه درسي ملي به عنوان سند باﻻدستي برنامه-

آمد .سپس ميزان كاربردي بودن آنها از ديدگاه

شده است .در اين سند آمده است كه اين

مؤلفههاي مناسب طراحي و اعتباريابي گردد.

هاي درسي ،يازده حوزه تربيت و يادگيري به

عنوان بستر دستيابي به اهداف مورد نظر تعريف
»حوزهها ،حدود محتوايي ،روشها ،فرآيندها و

عناصر كليدي يادگيري از پيش دبستان تا پايان

برنامهريزان درسي دوره ابتدايي نظام آموزشي

ايران بررسي شد تا الگوي پيشنهادي بر اساس

نتايج تحقيق آنان نشان داد كه :به كارگيري مؤلفه-
هاي ارائه شده در طراحي و تدوين برنامه درسي

دوره متوسطه را روشن ميسازند .براي برنامه-

دوره ابتدايي ،بستر مناسب را براي اجراي

نقشه راه يادگيري» ،برنامه درسي« گفته ميشود

پيري و اديب ) (١٣٨٨در تحقيقي با عنوان

ريزي جهت رساندن دانشآموزان به اهداف مورد

نظر ،نيازمند نقشه راه يادگيري هستيم .به اين
كه محصول برنامهريزي درسي است .از اين رو

براي هر يك از اين حوزههاي تربيتي يازده گانه،
برنامه درسي خاصي )البته مرتبط با همديگر(

تدوين ميگردد .براي اين برنامههاي درسي ،بر

هنرمندانه و زيباشناسانه الگو در محيط اجرايي

فراهم ميسازد.

»الگوي بهينه برنامه درسي براي دوره پيش از

دبستان« بيان نمودند ،در ايران براي دوره آمادگي،
الگوي نسبتاً جامع كه داراي چهارچوب و

سرفصلهاي مشخصي باشد و بتواند به همه

١٢٢

جوانب كودك توجه نمايد ،وجود ندارد .نتايج

تشكيل دهنده برنامه درسي شامل اهداف ،محتوا،

محتوا ،سازماندهي محتوا ،فعاليتهاي يادگيري،

راهبردهاي تدريس و روشهاي ارزشيابي تاثير

پژوهش اين دو محقق نشان داد كه ،عناصر الگوي

بهينه برنامه درسي شامل :اهداف كلي و جزيي،

فعاليتهاي يادگيري دانش آموزان ،منابع و ابزار

يادگيري ،زمان ،فضا ،گروهبندي دانش آموزان،

روشهاي آموزشي و پرورشي ،ارزشيابي ،نقش

ميپذيرد .تصميماتي كه در خصوص هر يك از

پيشنهادي آن ،بر اساس نظر اساتيد مرتبط ٩٩,٦٢

آن ناشي ميشود) .مهرمحمدي.(١٣٨٠ ،

مربي ،نقش مدير ،نقش والدين در الگوي

پيشنهادي است .همچنين ،اعتباريابي الگوي
است.

با تاكيد بر مطالب فوق و نيز لزوم توجه

دستاندركاران آموزش و پرورش به برنامهريزي

درسي در دوره دبستان ،به اهميت و ضرورت

ارتقاي كيفيت آموزشي در ارائه خدمات آموزشي

و پرورشي ،مقاله حاضر پس از تعريف معنا و
مفهوم آموزش و تشريح برنامهريزي درسي ،به

ارائه توضيحات مباني ،اصول و مباحث مربوط به

برنامهريزي درسي در دوره دبستان ميپردازد .اميد
است كه مقاله حاضر مورد استفاده دستاندركاران

نظام آموزشي كشور در حل معضﻼت آموزشي
كشور و ارتقاي كيفيت آموزشي دوره دبستان ،در

ارتباط با برنامهريزي درسي قرار گيرد .بنابراين،
اين پژوهش به دنبال بررسي اهداف ذيل است:

 بررسي مباني برنامه ريزي درسي در دوره
دبستان

 بررسي اصول برنامه ريزي درسي در دوره
دبستان

 بررسي مباحث برنامه ريزي درسي در دوره
دبستان

طرح يا الگوي برنامهريزي درسي عﻼوه بر

تاثيرپذيري از منابع اصلي برنامه درسي ،از عناصر

منابع و يا عناصر گرفته ميشود ،ساختار و شكل

برنامهها متفاوت ميشود و طرحهاي مختلفي از
برنامه ريزي درسي فقط تجربيات دانش

آموزان را در بر نميگيرد ،بلكه شامل كتابهاي

درسي ،موضوعهاي درسي ،برنامهريزي خود
دانش آموز ،عﻼقه دانش آموز و توجه معلمان به
موضوعات جديد درسي است .موضوعات مربوط

به يادگيري دانش آموزان ،همان نقشي را ايفا مي-
كنند كه نقشههاي جادهها براي مسافرت به فرد

نشان ميدهند .همچنين در ارزشيابي برنامهريزي

درسي ،بررسي اساسي كيفيت زندگي دانش آموز
كه جزئي از پيامدهاي برنامه ريزي درسي است،

ضروري به نظر ميرسد.

مسئله برنامهريزي درسي ،از موضوعات

درسي دانش آموز در دوره دبستان فراتر است كه
بايد به دانش آموز آموزش داده شود .هرچند

انتخاب محتواي مناسب و مفيد در برنامه درسي،

مهمترين مسئوليت برنامهريزان درسي و معلمان

پايههاي دبستان است .به عبارت ديگر ،محتوا تنها
برنامه درسي را تشكيل نميدهد ،مگر اينكه
محتواي درسي ،قسمتي از تجارب اكتسابي كودك

باشد.

مهمترين كار برنامه ريزي درسي ،هدايت

زندگي دانش آموز است .برنامه ريزي درسي مي-

بايد محيطي اساسي )به جاي محيط بينهايت
موسع( و نظاممند ،بررسي شده و ساده براي
مقاصد ويژه باشد كه با توجه به اين برنامهريزي،

دانش آموز متوجه ميشود كه با چه روش نظام-
مندي براي درس خود مواجه است.

روش تحقيق:

تحقيقات روانشناسي و تجربيات صورت

گرفته ،تا حدودي نشان دادهاند كه ميتوان با

١٢٣

با توجه به شمول و جامعيت مفهوم آموزش و

پرورش ،معاني و برداشتهاي مختلفي از اين
واژه در ذهن متبادر ميشود ،از جمله:
 .١آموزش مادام العمر

اين اصطﻼح مبتني بر يك مفهوم فلسفي

است كه آموزش و پرورش را فرآيندي درازمدت
ميداند .فرآيندي كه از بدو تولد انسانها آغاز و با
مرگ آنها پايان مييابد .بنابراين ،اين اصطﻼح

برنامه ريزي درسي مناسب براي دانش اموز،

تمام آموزشهاي فرد را ،مانند آموزشهاي اوليه

درسي در دوره دبستان ،در اين مقاله پيشنهاد مي-

تمام اشكال آموزش مداوم و انواع آموزش

از اين رو روش تحقيق حاضر ،توصيفي و روش

عبارت است از آموزشيمنظم كه معموﻻً در

منابع خارجي و  «...و آموختههاي محقق استفاده

كه از سطوح ابتدايي ساده شروع و به سطوح

يادگيري و عﻼقه به منابع درسي را در دانش

آموزان پرورش داد .با توجه به اهميت برنامهريزي

شود كه در همه اهداف و برنامهها به مباني و
اصول و مباحث برنامه ريزي درسي توجه شود،

گردآوري اطﻼعات آن ،كتابخانهاي است .بدين

صورت كه از منابع مختلفي نظير »كتاب ،مقاله،

شده است.

مفهوم آموزش و پرورش:

كودكي كه از دامان والدين و نهاد خانواده شروع

ميشود و انواع سطوح و اشكال آموزش .رسمي،

غيررسمي را در بر ميگيرد.
 .٢آموزش رسمي

مدارس و ديگر مؤسسات آموزشي صورت مي-

گيرد .آموزش رسمي به طريقي سازمان داده شد

عالي و دشوار و تخصصي خاتمه مييابد.
 .٣آموزش مداوم

آموزش و پرورش يا همان تعليم و تربيت،

اصطﻼحي است فراگير ،براي تمام اشكال

راهكارها ،اثرات ،راهها و روشهايي كه براي

و آنان كه به دنياي كار وارد شدهاند و به طريقي

ميرود ،البته به طريقي كه شخصيت انسان را تا

به نوعي از آموزش اطﻼق ميشود كه خارج

معادل فارسي عبارت انگليسي  Educationاست

كه عبارت است از تمام واكنشها تاثيرات

رشد و تكامل تواناييهاي فكري ،معرفتي و
همچنين مهارتها ،نگرشها و رفتار انسان به كار

حد ممكن ،آن تعالي بخشد و يكي از ارزشهاي

مثبت جامعهاي كه در آن زيست ميكند ،باشد

)صفوي.(١٣٩٦ ،

آموزش و پرورش ،از جمله براي آن عده كه

دست از آموزش رسمي در هر سطحي كشيدهاند
مسؤليتهاي افراد بزرگسال را پذيرفتهاند.
 .٤آموزش غيررسمي

از نظام آموزش رسمي بوده و به صورت پيوسته

يا گسسته از نظر زماني قابل اجرا است.

١٢٤

 .٥آموزش عمومي

برنامهريزي درسي مدارس ابتدايي

نوعي از آموزش است كه براي توسعه

كاركرد برنامه درسي دوره ابتدايي به وسيله دو

تحصيل عمومي ،سواد براي خواندن و نوشتن،

با پتانسيل بسيار زياد براي زندگي در جامعه ،اما

مهارتهاي عددي و ارتباطي ،از سطوح ساده به

دشوار تنظيم شده است ،اين آموزش ،شامل

رياضيات و نيز مفاهيم تاريخي ،جغرافيايي ،علوم
اجتماعي و غيره ميشود.

 .٦آموزش فني و حرفهاي

اصطﻼح جامعي است كه در برگيرنده فرآيند

آموزشي خاصي است ،اين اصطﻼح عﻼوه بر

آموزش عمومي ،به مطالعه و بررسي تكنولوژي و
فنون و علوم وابسته به آنها و تحصيل مهارتهاي

فني و دانش حرفهاي در بخشهاي اقتصاد و
زندگي اجتماعي ميپردازد .اهداف گسترده

آموزش فني و حرفهاي ،آن را از آموزش حرفهاي
كه محدود به مهارتهاي خاص و دانش ﻻزم

براي يك حرفه به خصوص يا گروهي از حرف
است ،جدا ميسازد.

 .٧آموزش فني

آموزشي است كه براي باﻻتر از دوره

متوسطه و پايينتر از دوره آموزش عالي برنامه-
ريزي شده است كه نيروي انساني طبقه مياني

سازمان )تكنسينها ،مديران ،ردههاي مياني( را
تربيت ميكند )صفوي.(١٣٩٦ ،

با توجه به مفاهيم ياد شده ،منظور از آموزش

و پرورش در مقاله حاضر ،همان آموزش و
پرورش رسمياي است كه از دوره ابتدايي شروع

و با اتمام دوره متوسطه به پايان ميرسد و نهاد

آموزش و پرورش كشور وظيفه اجراي آن را بر

عهده دارد.

عامل اساسي تعيين ميشود .از يكسو ،ميليونها

كودك مدرسه رو در كشور وجود دارند .كودكاني

متفاوت از لحاظ توانايي و ظرفيت ياد گيري .از

سوي ديگر ،در جامعه ،مسائل بيشماري وجود

دارند كه بايد براي بهبود و غنيتر كردن زندگي
انسانها ،كارهايي انجام بگيرد .از اين ديدگاه

برنامهريزي درسي تفكر ابزار گونهاي است كه
اين دو عامل اساسي را بههم پيوند ميدهد .پس

برنامه درسي دوره ابتدايي ،شامل تجاربي است كه

كودكان از طريق آن به خودشكوفايي ميرسند

يعني در همان زمان ياد ميگيرند كه در ساختن
جامعه خوب و براي بهتر زيستن همگان مشاركت

كنند .بعضي دﻻلتها و مفاهيم ضمني اين تعريف

وسيع برنامه درسي در دوره ابتدايي از اين قرار
است:

 -١برنامه درسي تنها شامل تجربيات كودكان

است .برنامه درسي تنها در كتابهاي درسي يا در
موضوعات درسي و يا در برنامه و عﻼقه و توجه

معلمان به موضوعات و مسائل خاصي نيست.
موضوعات يادگيري در واقع همان نقشي را دارند
كه نقشه جادهها براي مسافرت ﻻزم است .در
ارزشيابي برنامه درسي بررسي دقيق كيفيت

زندگي كه پيامد برنامه درسي است ،ضرورت

دارد.

 -٢برنامه درسي ،فراتر از موضوعات درسي

است كه بايد آموخته شود .گرچه انتخاب محتواي

مفيد و مناسب ،مهم ترين مسئوليت برنامهريزان

١٢٥

درسي و معلم است ،اما محتوا تنها برنامه درسي

جامعه شكوفا شوند وگرنه ،افراد قادر به مشاركت

 .٣مهمترين كار برنامه درسي ،هدايت

كودكان اشاره كرد .در دوره ابتدايي ،بايد بين افراد

را تشكيل نميدهد ،مگر اينكه محتوا ،بخشي از
تجارب كودك باشد.

زندگي است .برنامه درسي بايد محيط ويژه )به

در فعاليتهاي گروهي و اجتماعي نيستند .مثﻼ در
اين زمينه ميتوان به پرورش قواي تفهيم در

تفاهم و توافق عمومي ايجاد شود .چون اين امر

جاي محيط بي نهايت وسيع( و نظاممند ،بررسي

سبب تقويت وجوه تشابه افراد ميگردد.

تخصصي و آگاهانه است كه براي هدايت

نظر استعدادهاي خاص متفاوت هستند .برخي از

شده و ساده براي مقاصد ويژه باشد.
.٤

كار

برنامهريزان

درسي ،يادگيري

استعدادهاي خاص ،استعدادهايي هستند كه در

همه افراد به يك اندازه وجود ندارند و افراد ،از

استعدادها و عﻼقههاي كودكان ،به سوي مشاركت

افراد در يك استعداد خاص از بقيه باﻻترند و

درسي كمك به كودكان در غنيتر كردن زندگي

 .٢آشنا نمودن دانش آموزان با معارف

فعال و موثر درزندگي اجتماعي محلي و جامعه

بزرگتر انجام ميگيرد .هم چنين كار برنامهريزان
خودشان و مشاركت در بهسازي جامعه از طريق

عدهاي در استعداد خاص ديگري ،مانند استعداد
رياضي ،موسيقي ،نقاشي برتر هستند.

ديني :در دوره ابتدايي ،بايد دانش آموزان را با

آشنا كردن آنان با اطﻼعات ،مهارتها و نگرش-

ساده گويي متناسب با هوش و تواناييهايشان با

اين نيست كه كدام موضوع بايد آموخته شود يا

 .٣تقويت حس نظم ،مسئوليتپذيري و

هاي سودمند است.

 .٥مسئله برنامهريزي درسي ،تنها توجه به

ذهن ياد گيرنده تقويت شود و يا دانش او افزايش

رموز خلقت ،زندگي پيامبران ،ائمه معصومين

آشنا نمود.

رعايتحقوقديگران :در اين دوره ،بايد نظم و

پيدا كند ،بلكه بايد به بهبود زندگي فرد و اجتماع

انضباط ،حس مسئوليتپذيري ،احترام به حقوق

اهداف آموزش و پرورش ابتدايي ،مبناي

گردد .در اينجا بايد تناسب اصل سنديت و اقتدار

 -١مهمترين هدف در دوره ابتدايي،

دوره ابتدايي ،بايد كودكان را با علومي چون

نيز توجه شود )تقيپورظهير.(١٣٨٧ ،

اهداف آموزش و پرورش ابتدايي:

تعيين روشها ،محتوا ،سازماندهي محتوا ،ارائه
محتوا و ساير اجزاي تعليم و تربيت هستند.

پرورش استعدادهاي كودكان است .منظور از

استعداد ،توانايي و قابليتهاي بالقوه دانشآموزان
است .استعدادها به دو دسته عمومي و خاص
است .استعدادهاي عمومي ،بايد در همه افراد

ديگران و كنترل خود را به كودك ياد داد تا
خودمداري ،خودمحوري كودك ،به تدريج تعديل

نيز رعايت شود.

 .٤ايجاد بينش كافي نسبت به تمدن :در

تاريخ ،جغرافيا و اجتماعي آشنا نمود .هدف از
آموزش چنين علومي در اين دوره ،اين است كه

كودكان با زمان و مكان پيرامون خود ،ارتباط

١٢٦

برقرار كنند و نسبت به تمدن كشور خود،

جوي وسيله و روشي باشند كه اهدافشان را

قوانين و هنجارهاي اجتماعي :كودكان در اين

مناسبتر است.

احساس تعلق كنند.

 .٥آموزش اطﻼعات بهداشتي ،ايمني،

دوره ،از نظر فكري قادر به درك قواعد هستند.

در نتيجه ميتوان هنجارهاي اجتماعي ،آموزش-
هاي بهداشتي و ايمني را به آنها ارائه نمود.

مدرسه در دوران ابتدايي ،از طريق آموزش

هنجارها و ارزشهاي اجتماعي ،به كودكان ،مي-
فهماند كه ﻻزمه زندگي اجتماعي ،رعايت حقوق

ديگران است )صافي.(١٣٨٨ ،
مراحل برنامهريزي:

برنامهريزي ،يك طراحي است كه بايد گام

به گام و مطابق اصولي خاص پيش رود .در اينجا،

اين مراحل به صورت ترتيبي معرفي ميگردد:

 .١تعيين هدف :انسانها براي انجام دادن

كارهاي مختلف ،از كارهاي پيش پا افتاده شخصي

تا پروژههاي علمي ،نيازمند مشخص كردن

ارزشگذاريها ،قضاوتها ،گردشها ،انتخابها
و ترجيحات خود هستند كه به آنها هدف از انجام

آن كار ميگويند .البته قبل از تعيين هدف در هر

كار ،بايد محدوديتها ،امكانات و تواناييها را
شناخت و بر مبناي آنها تصميم گرفت .اين مرحله

به تمامي مراحل و تصميمگيريهاي بعدي در

راستاي برنامهريزي ،جهت ميدهد و بدين علت
از اهميت ويژهاي برخوردار است.

 .٢انتخاب روش و وسيله :گرچه با

سپري كردن مرحلهي نخست ،مهمترين مرحله در

برنامهريزي صورت گرفته است ،اما كار برنامه-
ريزان همچنان ادامه دارد  .آنها بايد در جست و

محقق بسازند .در اين زمينه ،هر روش و وسيلهاي
كه اهداف بيشتر و مهمتري را پوشش دهد،

 .٣اجرا و ارزشيابي :پس از تعيين اهداف

و انتخاب روشها و وسايل مناسب ،نوبت به
اجراي برنامه ميرسد .اجرا به دو صورت انجام

ميگيرد :ابتدا اجراي آزمايشي است كه در اين

نوع اجرا ،برنامه براي مدت و محدودهاي خاص
به صورت آزمايشي اجرا ميشود تا بدين وسيله

نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود و كاستي-
هاي آن از بين برود .در مرحله اجراي آزمايشي،

كاستيها و نقاط ضعف برنامه ،ارزشيابي ميشود؛
اما ممكن است نقاط ضعفي هم وجود داشته باشد

كه در اجراي آزمايشي خود را نشان ندهد ،پس

در طول اجراي كامل برنامه نيز بايد به صورت
مستمر ،ارزشيابي صورت گيرد و مشكﻼت برنامه
برطرف گردد )هاشمي.(١٣٩٤ ،

وضعيت برنامه ريزي درسي در سيستم
آموزش و پرورش ابتدايي ايران:

مبتني ساختن جنبههاي عملي برنامه درسي

بر وجوه نظري و الگوسازي برنامه درسي،
مؤثرترين گام براي متمايزسازي برنامه درسي

است.

١٢٧
جدول شماره  -١وضعيت برنامه ريزي درسي در نظام آموزش و پرورش ابتدايي ايران

شاخصهاي برنامه ريزي درسي
مفاهيم برنامه درسي
مباني برنامه درسي
الگوهاي سياست گذاري در برنامه ريزي درسي
ذينفعان برنامه درسي
الگوهاي طراحي برنامه درسي
عناصر اساسي برنامه درسي
محصوﻻت برنامه درسي
نقشهاي معلمي در برنامه درسي
الگوهاي ارزشيابي در برنامه درسي
پارادايمهاي برنامه درسي

مفهوم غالب در هرشاخص
مفهوم محصول
مباني ديني
الگوي مبتني بر سياست عمومي و حكومت مدارانه
نهادها و مراجع رسمي ملي
الگوي طراحي برنامه درسي ديسيپلين -محور
عنصر محتوا
محصول كتاب درسي
نقش آموزشي
الگوي ارزشيابي هدف -محور
پارادايم سنتي

مطابق يافتههاي اشاره شده در جدول

دانش و اطﻼعات ،شاخصهاي اصلي ناكارآمدي

است .همچنين ،در اين نظام ،محتوا به منزلة عنصر

ابتدايي از سطوح حساس و مهم تعليم و تربيت

شماره  ،١در نظام آموزش و پرورش دوره ابتدايي
ايران ،تلقي برنامه درسي ،محصول گرايش غالب

اصلي و كتاب درسي در حكم محصول اصلي

شناخته شده است .همچنين يافته هاي جدول

شماره  ،١نشان ميدهند كه در نظام برنامهريزي
درسي دوره ابتدايي ايران الگوي مبتني بر سياست

عمومي و حكومتمدارانه به منزلة الگوي اصلي
سياست گذاري و نهادها و مراجع رسمي ،در

حكم ذينفعان اصلي اين برنامه ها تلقي ميشوند.

ديسيپلين محوري ،به منزلة الگوي اصلي طراحي
در نظام برنامهريزي درسي دوره ابتدايي ايران

شناخته شده است .اما در زمينة كارآمدي اين
الگو ،ترديدهاي جدي وجود دارد.

منتقدان

رويكرد ديسيپلين محوري معتقدند كه گسترش

سريع دانش و اطﻼعات ،گسيختگي و پراكندگي
بخشهاي گوناگون برنامههاي درسي ،عدم ارتباط

آن با واقعيتهاي زندگي شخصي و اجتماعي

يادگيرندگان و عدم انطباق با گسترش سريع

اين رويكرد محسوب ميشوند )شريفي.(١٣٩٢ ،

از ميان سطوح مختلف تحصيلي ،دورهي

است كه در شكل گيري شخصيت اجتماعي و

شهروندي دانش آموزان ،دوره اي مهم و قابل

توجه است .مدارس ابتدايي با تدارك فرصت ها
و برنامه هاي تعليمي و تربيتي در افزايش دانش،

گسترش درك و شناخت و توسعه مهارت هاي
مطلوب شهروندي نقش بسزايي دارند .به ويژه در

پايه هاي چهارم و پنجم ،بايد به دليل مﻼحظات
رشدي ،موضوع تربيت شهروندي ،مورد توجه

بسيار قرار گيرد )قلتاش.(١٣٨٨ ،

با اين وجود ،اگر بپذيريم كه دوره ابتدايي،

جايگاه مناسب و مهمي براي آغاز آموزش و

تربيت شهروند جهاني است ،بي شك برنامه
درسي و محتواهاي آموزشي و تربيتي بستر

اساسي اين آموزش و تربيت است .اما نكته قابل

توجه آن است كه طراحي و تدوين برنامه درسي
مفيد و مطلوب پيرامون شهروند جهاني است.

زيرا هر چه حوزه معرفتي در اين رابطه كاملتر

١٢٨

باشد ،ميتوان در تصميمگيري برنامهدرسي تربيت
شهروند جهاني كاستيها و اشكاﻻت كمتري را

مشاهده كرد )قلتاش و همكاران.(١٣٩١ ،

مباني برنامهريزي درسي در دوره دبستان:
مباني ديني به منزلة مبناي اصلي در همه

اركان برنامهريزي درسي در نظام آموزش و

پرورش ايران مورد تاكيد است .البته اين امر
پديدهاي نوظهور نيست ،زيرا مطالعات تاريخي

نشان ميدهند كه از زمان شكل گيري نهادهاي
آموزشي در ايران ،هم در دورههاي باستان ،هم در

دورههاي گسترش اسﻼم و نيز در دوره معاصر،
هيچ گاه برنامه آموزش ابتدايي ايران خالي از
اهداف آموزش ديني نبوده است .البته اهداف

آموزش ديني در طول عمر آموزشهاي نوين،

گسترده تر شده اند و صراحت بيشتري يافتهاند و
روش آموزش نيز دستخوش تحوﻻت جدي شده

است )شريفي.(١٣٩٢ ،

»والدورف« مباني برنامهريزي درسي در دوره

دبستان را به شرح ذيل بيان ميكند:

 .١از آنجا كه انسانها متفاوت هستند ،نميتوان
همه را مشابه آموزش داد.

 .٢بايد امكاناتي فراهم شود كه هر كودك با
آزادي ،ميل به يادگيري داشته باشد.

 .٣آموزش نبايد تحت تأثير نرمهاي اجتماعي قرار
گيرد ،بلكه آن را بايد با توجه به نيازهاي

كودك و نوع پيشرفت او برنامهريزي كرد.

 .٤آموزش بايد كنجكاوي كودك را برانگيزد و
قدرت ابتكار دانشآموز را رشد و گسترش

دهد.

 .٥آموزش بايد همراه با انضباط و احترام باشد.

 .٦يادگيري بايد با عمل همراه باشد ،با اين روش
آموزش زنده و فعال ميماند.

 .٧دانشآموزان طوري آموزش ببينند كه مهارت-
هاي درونيشان گسترش يابد و آموختههايشان

تا بزرگسالي باقي بماند )انجمن والدورف

دانشكدههاي آمريكاي شمالي.(٢٠١٤ ،١

اصول برنامهريزي درسي در دوره دبستان:
برنامهريزي درسي در دوره دبستان داراي

يك سري اصول است كه معلمان بايد با توجه به
آن اصول ،برنامه ريزي درسي را براي دانش

آموزان انجام دهند.

 .١مرحله طراحي:

معلم به طراحي دوره ميپردازد ،يعني

چگونگي محتوا ،ارائه ،سازماندهي محتوا،

ارزشيابي ،روشهاي آن مشخص ميشوند.
طراحي ،برنامهاي از پيش تعيين شدهاي براي اجرا

و ارائه تعليم و تربيت است .در طراحي ،اهداف
رفتاري ،روشهاي تدريس ،شرايط و فضاي

يادگيري ،گروههاي يادگيري ،منابع مادي و
انساني ،وسايل كمك آموزشي ،انواع ارزشيابي و

نحوه ارزشيابي مشخص ميگردند .پس از مرحله

اجرا ،به ارزشيابي مي پردازيم .گام اول در برنامه-
ريزي درسي ،تعيين هدف است .در برنامهريزي

درسي ،اهداف كلي بايد مشخص شوند و از آنها
به اهداف جزئي برسيم و اهداف جزئي را به
اهداف رفتاري تبديل كنيم .منظور از اهداف

رفتاري ،اهدافي است كه مقصود معلم را از
آموزش ،به صورت رفتار قابل مشاهده و اندازه

گيري مشخص ميكنند .به صورت دقيق ،آن نوع

رفتاري است كه از افراد ،در پايان درس انتظار

داريم ،يعني سطح توقع ما را از دانشآموز
. Association of Waldorf Schools of North
America
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١٢٩

مشخص ميكنند .پس از تعيين اهداف ،مخاطب

معلمان را جويا شد يا از روش »پيك نيك دلفاي«

در اين جا بايد به ميزان رشد ذهني ،سطح

دانشآموزان را ميپرسيم .بر اساس نيازهاي

مورد توجه قرار ميگيرد .در مدرسه ،مخاطب،

همان دانشآموزان ،عﻼئق و نيازهاي آنها است.
تواناييها و سابقه خانوادگي آنها نيز توجه داشت.

پس از تعيين اهداف و مخاطب ،بايد براي رسيدن
به اهداف ،محتواي خاصي را پيشبيني نمود و به

سازماندهي محتوا پرداخت.
 .٢اجرا:

پس از تعيين محتوا ،وسيله مشخص ميشود.

استفاده نمود .در روش »پيك نيك« ،از يك نمونه

جامعه معلمان دوره ابتدايي ،نيازهايآموزشي
مشخص شده از سوي معلمان ،پرسشنامه جديدي

ميسازيم و از گروهي از افراد ،ميخواهيم كه

نيازها را اولويتبندي نمايند .معلم در آموزش
خود ،بايد از روشهاي متنوعي استفاده نمايد،

زيرا يك روش خاص ،پاسخگوي تعليمات

ابتدايي نيست .انتخاب روش بايد مبتني بر

منظور از وسيله ،وسايل كمك آموزشي يا سخت

اهداف ،نيازها ،مخاطبان ،سن دانش آموزان و

نيازسنجي در اين سلسله مراتب كجاست؟ آيا

پس از طراحي و اجراي آموزش ،ارزشيابي

افزار تكنولوژي آموزشي است كه بايد هنگام

آموزش مورد استفاده قرار گيرند .جايگاه
ابتدا بايد نيازسنجي شود و پس از آن ،تعيين
هدف ،محتوا و  ...صورت گيرد يا اينكه نخست
هدفها و سپس نيازسنجي و  ...را مشخص كنيم.
اهداف تعليم و تربيت ،داراي منابعي هستند كه

يكي از آن منابع ،نيازسنجي است .اهداف ،بايد بر

اساس نيازسنجي تعيين شوند .بنابراين ،ما بايد

نيازهاي افراد را صورت دقيق شناسايي كرده و بر
اساس آن نيازها ،اهداف تعليم و تربيت را
مشخص كنيم .يكي از منابع تعيين نياز ،دانش

آموزان هستند .ولي از آنجا كه در اين دوره ،دانش
آموزان نميتوانند نيازهاي خود را بيان كنند ،نقش

والدين و معلم در تعيين نيازها بسيار مهم است.

دانش آموزان در اين سن قادر به بيان نيازهاي
آموزشي خود نيستند ،در نتيجه بايد نيازهاي آنها
را به شيوههاي مختلف كشف كرد .براي مثال،

ميتوان نظر متخصصان تعليم و تربيت ،اولياء

تعليم و تربيت ،دست اندركاران نظام آموزشي و

ميزان رشد ذهني آنها باشد.
 .٣ارزشيابي:

صورت ميگيرد .ارزشيابي ،بايد بتواند تمامي
اهداف را مورد سنجش قرار دهد ،نه اينكه فقط

مبتني بر محفوظات دانش آموزان باشد .ارزشيابي،

بايد از تمام ابعاد شناختي شخصي انجام گيرد ،نه
اينكه فقط محدود به سطح دانش شود ،بلكه بايد
قوه فهم ،تميز ،به كار بستن ،تحليل ،تركيب،

ارزشيابي و قضاوت دانش آموزان را نيز بسنجد

)تقيپورظهير.(١٣٨٧ ،

طراحي آموزشي
واكاوي و تحليل تحوﻻت اجتماعي ،نشانگر

برخي عوامل كليدي و بنيادي است كه آموزش از

مهمترين و پايدارترين آنها است .آموزش و

پرورش در مفهوم وسيع آن ،همه تﻼشهاي

سازمان يافته و غيرسازمان يافتهاي را در بر مي-
گيرد كه موجب انتقال ميراث علمي ،فناوري و
فرهنگي و اجتماعي يك جامعه از نسلي به نسل

ديگر ميشود .همچنين يكي ديگر از رسالتهاي

١٣٠

خطير آموزش و پرورش ،ايجاد فرصتهايي برابر

فراگرد آموزش در اين ديدگاه شامل درون داد،

هرگونه فعاليت ،يا تدبير از پيش طراحيشدهاي

ابتدا به صورت بسيار روشن تعريف و بيان شوند

براي رشد و شكوفايي افراد جامعه به خصوص
كودكان و نوجوانان است .آموزش عبارت است از

كه هدف آن ،آسان كردن يادگيري در يادگيرندگان
است) .سيف .(١٣٨٤ ،طراحي محتواي آموزشي،

يكي از عناصر مهم اين فرآيند است و شايد هم
مهمترين عنصر .چرا كه بدون وجود محتواي

آموزشي و مطالبي براي آموزش و انتقال ،آموزش
بيمعنا و مفهوم است .مقصود از محتواي

آموزشي ،هرگونه پيام كتبي ،اعم از تصويري و
نوشتاري و يا تركيبي از آنها است كه به طور
مستقيم يا غيرمستقيم بر افكار ،ارزشها و

مهارتهاي مخاطب تاثير ميگذارد .در اين
برداشت ،محتواي آموزشي ،در برگيرنده طيف

وسيعي از مطالب و موضوعات يادگيري در
اشكال متنوع نوشتاري ،تصويري و شنيداري است

)سركان اريك و كزار.(٢٠١٠ ،١

الگوهاي طراحي آموزشي:
 .١سيستمي

طراحي نظامهاي آموزشي از ابتدا به عنوان

زيرمجموعهاي از تكنولوژي آموزشي ،مبتني بر

رويكرد سيستمي بوده است .در اوايل دهه ١٩٩٠

با ظهور ساختگرايي ،برخي از صاحبنظران به
كارگيري رويكرد سيستمي در طراحي را مورد

شك و ترديد قرار دادند .اين شك ريشه در تغيير

ديدگاههاي فلسفي و معرفت شناختي صاحب-
نظران طراحي آموزشي داشت )زميزفسكي،
ترجمه فردانش .(١٣٨٩ ،در ديدگاه سيستمي به
امر آموزش به عنوان يك فراگرد توجه ميشود.
. Serkan Arik & Kezer
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فراگرد و برون داد است .براي دستيابي به برون-

دادهاي مشخص ﻻزم است كه اين برون دادها
)فردانش .(١٣٧٨ ،اعمال نگرش سيستمي در
حيطه طراحي آموزشي شامل فعاليتهايي مانند:

نيازسنجي ،تعيين و تجزيه و تحليل اهداف
آموزشي و تعيين بهترين راهكارهاي دستيابي به
هر يك از اهداف تعيين شده است .آن گاه

ارزشيابي مداوم و مستمر سيستم آموزشي ،براي

يافتن نواقص و اشكاﻻت و اقدام براي رفع آن
نواقص صورت گيرد .از ديدگاه سيستمي ،آموزش

يك فراگرد و يك سيستم تلقي ميشود كه خود

داراي زيرمجموعههاي متعددي است و تعامل بين
اجزا و زير مجموعهها ،فراگرد آموزش را شكل

ميدهد .اهداف و عنصر ارزشيابي دائمي نيز از
جمله عواملي است كه در هر زمان سيستم

آموزشي را با واقعيات خارج و سيستمهاي برتر

پيوند ميدهد .اهداف كلي نظام آموزش و

پرورش ،از طريق اهداف آموزشي مشخص براي
هر برنامه آموزشي ،به عينيت ميرسد و تسري

مييابد .به اين ترتيب ارزشيابي نيز چه از نوع

تكويني آن باشد و چه از نوع نهايياش ،با
فراسيستمهاي اجتماعي و فرهنگي ارتباط برقرار

ميكند )فردانش .(١٣٧٢ ،رويكرد سيستمي ،مبتني

بر جهتگيري معرفشناسانه پوزيتيويسم و
رويكرد روانشناسانه رفتارگرايي است كه در

دهههاي اخير ،روانشناسي شناختي نيز بر آن
افزوده شده است .سيطره پوزيتيويسم بر علوم

طبيعي در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم
به روانشناسي نيز تسري يافت .روانشناسان نيز
كه تا آن زمان به دنبال مطالعه ذهن بودند ،اين

١٣١

جريان تحقيق را به نفع مطالعه رفتار آدمي رها

براي طراحي آموزشي يا برنامهريزي آموزشي،

پرداختند .البته اين مطالعه با رعايت تمام

روانشناسي پرورشي به دو دسته تقسيم كرد .يك

كردند و با مطالعات رفتار حيوانات براي يافتن

اصول حاكم براي يادگيري انسان به فعاليت
مﻼحظات و تحقيقات كمي و عيني و در شرايط

كامﻼً كنترل شده آزمايشگاهي بود .اين رويكرد
معرفت شناسانه ،منجر به رشد و شكوفايي ديدگاه

رفتارگرايي در روانشناسي شد كه تا آن زمان،

صرفاً بر دادههاي تجربي تكيه داشت و هر چيزي
را كه قابل مشاهده و اندازهگيري نبود ،نفي ميكرد

و آن را غير علمي ميشمرد .بنابراين از ديدگاه
اين رويكرد فلسفي ،دانش خارج از ذهن فرد
وجود دارد و ساختار آن برگرفته از تحقيقات

كمي صورت گرفته بر روي پديدههاي ملموس و
قابل اندازهگيري است )فردانش.(١٣٩٤ ،

 .٢سازنده گرائي:

الگوهاي مختلفي وجود دارد .به طور كلي ميتوان

آنها را بر اساس نظريههاي روانشناسي يادگيري و

دسته از اين الگوها ،بر اين فرض استوار هستند
كه :رفتارها ،دانشها و باورهاي مشخصي وجود

دارند كه بايد آموخته شوند همچنين راهبردها يا

شرايط آموزشي متفاوتي موجودند كه هر يك،
براي بخشي از آن اهداف ،دانشها و باورها

مناسبتر هستند .هم نظريههاي رفتاري و هم

نظريههاي شناختي براي اين دسته از الگوها مثال-
هايي ارائه دادهاند )الگوهاي آموزشمحور( .دسته

دوم الگوهاي طراحي آموزشي كه به متغيرهاي
تحقيق ما بيشتر مرتبط هستند ،براي سازمان دادن

محيطهاي آموزشي كه دانش آموزان را به هنگام
حل مسئله و دستيابي به درك و شناختهاي خود

يكي از عوامل مهمي كه رشته طراحي

حمايت كنند ،توصيههايي ارائه ميدهند .اين نوع

نظرات مشابه )برخي آن را يك نظريه اطﻼق مي-

آموزشي يا برنامهريزي آموزشي معلم محور،

ساختنگرايي عبارتند از:

است .در طراحي آموزشي يادگيرنده محور يا

آموزشي را در دهه  ١٩٩٠تحت تاثير قرار داد،

افزايش عﻼقه به ساختنگرايي بود .مجموعهاي از

كنند( در مورد يادگيري و آموزش ،در طول اين

دهه شهرت فزايندهاي يافت .اصول آموزشي
 لزوم حل مشكﻼت پيچيده و واقعي بهوسيله ياد گيرندگان

 همكاري گروهي براي حل اين مشكﻼت -بررسي مشكﻼت از ديدگاههاي مختلف

 در دست گرفتن مسئوليت فرآيند ياگيريخود )منفعل نبودن (

 آگاه بودن در باب نقش خود ،در فرآيندساخت دانش )فردانش.(١٣٨٤ ،

الگوها معموﻻً به ديدگاههاي ساختنگرايي مربوط

ميشوند )الگوهاي يادگيرنده محور( .در طراحي

طراحي فعاليتهاي آموزشي معلم و فعاليتهاي

يادگيري دانش آموزان ،عمدتاً بر عهده معلم
مبتني بر رويكرد ساختنگرايي ،برنامهريزي يا

طراحي وظيفه مشترك معلم و دانشآموزان بوده و
قابل مذاكره است ،يعني معلم و دانش آموزان با

همديگر در باره اهداف ،محتواها ،فعاليتها و
رويكردها تصميم ميگيرند )سيف.(١٣٨٧ ،

نتيجه گيريها:
در مورد ويژگيهاي طراحي برنامهريزي

درسي ،الگوهاي مبتني بر نقش و فعاليتهاي

١٣٢

اجتماعي و الگوهاي مبتني بر فعاليت ،عﻼيق و

نيازهاي دانش آموزان ،در طراحي برنامه درسي

براي تغيير كل محتواي كتب درسي دست به كار

شوند .وزارت آموزش و پرورش نيز با صرف

دورهي دبستان با توجه به ماهيت و كاركردهاي

هزينهها بودجههاي فراوان اين كار را انجام داده

عناصر برنامه درسي با آن ،از جمله ويژگيهاي

آموزش داده ميشود.

درسي از قابليت باﻻيي برخوردار است .محوريت

دانش آموز به عنوان منبع اصلي و هماهنگ كردن
طراحي برنامه درسي است.

در نظام آموزشي ايران ،چون طراحي و

تدوين و اجراي برنامه درسي در دو محيط
جداگانه انجام ميشود از اين لحاظ ،مؤلفههايي از

قبيل مؤلفههاي :مباني ،اصول و مباحث ،منطق،

اهداف ،محتوا و مواد و منابع بيشتر در طراحي و
تدوين كاربرد دارند .بنابراين كنشگران سطوح

سياستگذاري و برنامهريزي درسي ميتوانند از

آنها بهرهمند شوند .همچنين ،با توجه به متمركز
بودن نظام آموزشي در كشور ما و اهميتي كه

كتابهاي درسي در شكل دادن به روش آموزش
معلمان و نيز نحوه ارزشيابي از دانش آموزان

دارند ،يكي از عواملي كه ميتواند در جريان

آموزش نقش اساسي بازي كند ،شيوه ارائه محتوا
در كتابهاي درسي و برنامه ريزي درسي است.

در نظامهاي آموزش متمركز كتابهاي

درسي از اهميت بسياري برخوردار هستند و
تقريباً عوامل آموزشي بر اساس محتواي آن تعيين

و اجرا ميگردد .كتب درسي به خاطر اهميت
زيادي كه در تعيين محتوا و خطمشيهاي آموزش

دارند ،كانون توجه بسياري از دست اندركاران
آموزش و پرورش است .در نظام آموزشي هميشه
تغيير كتاب بر اساس اهداف مشخص و روشني

نبوده است .بلكه در پاسخ به پيشنهادها و نظرات
معلمان و مربيان ،آموزش بخشي از كتاب بوده

است .همين امر مسئوﻻن را واداشته است كه

است و با برنامهريزي درسي صحيح ،كتب درسي

دانش آموزان دوره دبستاني طراحي شده و
پيشنهادهاي پژوهش:
 .١پيشنهاد ميگردد برنامهريزي درسي ،متناسب

با مواد و منابع يادگيري و متناسب با الگو از

سوي مراكز ذي ربط طراحي و تدوين گردد.

 .٢پيشنهاد ميگردد كه جهت برنامهريزي
صحيح براي دانش آموزان دوره دبستان،

مربيان و مديران از آموزشهاي ﻻزم در زمينه

نحوه به كارگيري الگوهاي برنامه ريزي

درسي بهره مند شوند.

 .٣پيشنهاد ميگردد كه برنامههاي اجرايي ،بيشتر
بازي محور ،رشدمحور و خﻼقيت محور
باشند.

 .٤پيشنهاد ميگردد كه در برنامه ريزي درسي،

به محيطهاي غني تري براي رشد خﻼقيت

كودكان فراهم گردد.

١٣٣
منابع و ماخذ:

 .١اميري ،فرزاد؛ بهجتي اردكاني ،محمدعلي.
 .١٣٩٢بررسي ساختار و چگونگي استقرار و
ارزيابي نظام مديريت كيفيت فراگير در
موسساتآموزشي ،مجموعه مقاﻻت همايش

مديريت كيفيت فراگير در آموزش ،دانشگاه

آزاد اسﻼمي واحد رودهن.

 .٨سيف ،علي اكبر .١٣٨٧ .روانشناسي پرورشي

نوين روانشناسي يادگيري و آموزش

)ويرايش ششم( تهران :انتشارات دوران.

 .٩شريفي ،عليرضا .١٣٩٢ .بررسي وضعيت
برنامهريزي درسي در سيستم آموزش و

پرورش ابتدايي ايران ،فصلنامه تعليم و
تربيت ،شماره  ،١١٩صص .٧٣-٩١

 .٢بازرگان ،سيمين .١٣٩٠ .مقدمهاي بر برنامه-

 .١٠صافي ،احمد .١٣٨٨ .آموزش و پرورش

 .٣پيري ،رباب؛ اديب ،يوسف .١٣٨٨ .الگوي

 .١١صفوي ،اماناﷲ .١٣٩٦ .كليات روشها و

ريزي چندبعدي-ماتريس زندگي ،تهران:

انتشارات مدرسه.

بهينه برنامه درسي براي دوره پيش از
دبستان ،فصلنامه علوم تربيتي ،سال دوم،

شماره  ،٥صص .٥٣-٨٢

 .٤تقيپورظهير ،علي .١٣٨٧ .برنامه ريزي
درسي براي مدارس ابتدايي در هزاره سوم،

تهران :نشر آگه.

ابتدايي ،راهنمايي تحصيلي و متوسطه ،تهران:

نشر سمت.

فنون تدريس ،تهران :نشر معاصر.

 .١٢گرمابي ،حسنعلي؛ ملكي ،حسن؛ بهشتي،
سعيد؛ افهمي ،رضا .١٣٩٤ .طراحي و
اعتباريابي الگوي بومي برنامه درسي دوره
ابتدايي مبتني بر مؤلفههاي زيباييشناسي و

هنر ،فصلنامه مطالعات پيش دبستان و

 .٥زمي زفسكي ،اي جي .١٣٨٩ .طراحي نظام

دبستان ،سال اول ،شماره دوم ،صص .١-٣٢

 .٦سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي.

سمت.

هاي آموزشي ،ترجمه دكتر هاشم فردانش،
تهران :انتشارات سمت.

 .١٣٩٠برنامه درسي ملي جمهوري اسﻼمي
ايران؛ نگاشت  ،٤تهران :اداره كل نظارت بر

نشر و توزيع مواد آموزشي.

 .٧سيف ،علي اكبر .١٣٨٤ .روان شناسي
پرورشي )روان شناسي يادگيري و آموزش(،

تهران :نشر آگاه.

 .١٣فردانش ،هاشم .١٣٩٤ .مباني تكنولوژي

آموزشي .چاپ پانزدهم ،تهران :انتشارات

 .١٤فردانش،

هاشم.

.١٣٧٨

مباني

نظري

تكنولوژي آموزشي ،تهران :انتشارات سمت.

 .١٥فردانش ،هاشم .١٣٧٢ .تحليل كتاب درسي،

نشريه سازمان و پژوهش و برنامهريزي

وزارت آموزش و پرورش ،فصلنامه تعليم و

ترتيب ،شماره .٣٣

 .١٦قلتاش ،عباس .١٣٨٨ .نقد و بررسي

رويكردهاي تربيت شهروندي در برنامه

١٣٤

درسي دوره ابتدايي ايران به منظور ارائه طرح

پيشنهادي برنامه درسي تربيت شهروندي،
پايان نامه دوره دكتري تخصصي ،دانشگاه

آزاد اسﻼمي واحد خوراسگان )اصفهان(.

 .١٧قلتاش ،عباس؛ صالحي ،مسلم؛ ميرزايي،

حسن .١٣٩١ .تحليل محتواي برنامه درسي

مطالعات اجتماعي دوره ابتدايي ايران از منظر
توجه به ويژگيهاي شهروند جهاني ،فصلنامه

پژوهش در برنامه ريزي درسي ،سال نهم ،دوره

دوم ،شماره  ،٨صص .١١٧-١٣١

 .١٨مهرمحمدي ،محمد .١٣٨٠ .برنامهي

درسي ،نظرگاهها ،رويكردها و چشماندازها،

مشهد :نشر آستان قدس رضوي.

 .١٩نديمي ،محمدتقي؛ بروج ،محمدحسين.

 .١٣٩٤آموزش و پرورش ابتدايي -راهنمايي
تحصيلي و متوسطه ،تهران :نشر مهرداد.

 .٢٠هاشمي ،سيداحمد .١٣٩٤ .برنامه ريزي

درسي )اصول و كاربرد( ،تهران :نشر تايماز.
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