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چکیده
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی عناصر برنامۀ درسی تأثیرگذار در موفقیت نظام آموزشی میباشد .ماهیت پژوهش از نوع
کیفی است که با استفاده از روش تحلیل مضمون و به شیوۀ استقرایی ،عناصر برنامۀ درسی شناسااایی و اساات راد گردیااد.
جامعۀ آماری متشکل از صاحبنظران برنامۀ درسی و معلمان مقطع ابتدایی سراسر کشور بوده که براسااار روش هدفمنااد
 37نفر انت اب گردید .ابزار پژوهش مصاحبۀ نیمهعمیق بود که تا مرحلۀ اشااباع ادامااه داشاات .روایاای پااژوهش از ریااق
تکنیک ممیزی کردن توسط داوران و ضریب پایایی (درصد توافق مشاهدهشااده) از ریااق روش هولسااتی (روش دسااتی)
تائید شد .پس از کدگذاری و تحلیل دادهها 61 ،مضمون پایااه 13 ،مضاامون سااازماندهنااده و  3مضاامون فراگیا ر (عااالی)
است راد شدند که عبارتاند از :عناصر اصلی برنامۀ درسی (هاادف ،محتااوا ،روش ،ارزشاایابی و بودجااه) ،عناصاار فرعا ی
(فضای آموزشی ،تجهیزات و منابع آموزشی ،زمان آموزش ،تجربه عملی مدیران و معلمااان و تشااکلهای دانشآمااوزی) و
عناصر پنهان (تفاوتهای فردی فراگیران ،جایگاه اجتماعی والدین و مدارر و عوامل پشتیبانی) .در پایان الگااوی پااژوهش
براسار مضامین فراگیر ترسیم گردید.
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مقدمه
سالمت هر جامعه به کیفیت نظام آموزشی آن وابسته است؛ اگر دانشآموزان مهارتها و ت صااصهااای الزم باارای انجااام
وظایف فردی و اجتماعی خود را به ور مؤثر و کارآمد فرانگیرند ،واحدهای آموزشی رسالت خود را به انجام نرساندهانااد
(چناری و همکاران  .)1399وظیفۀ مدارر در قرن بیستویکم عالوه بر انتقال دانش ،آموزش مهارتهای موردنیاز فاارد و
جامعه میباشد (موزاتا .)2017 1،آمااوزشوپرورش از ضاارورتهای اجتنابناپااذیر جامعا ۀ بشااری اساات و باارای تربیاات
انسانهای کارآمد و شایسته ،نیازمند ابزارهای متعددی میباشد که مهمترین آنها «برنامۀ درسی »2است .بق اظهارات تقی
پورظهیر ( ،)1395در گذشته برنامۀ درسی عبارت بود از مطالب کتابهای درسی کااه بهوسا یلۀ معلاام تاادریس و بهوسا یله
دانشآموز حفظ میشد؛ بدین ترتیا ب رئااور مطالااب الزم باارای فراگیااری دانشآمااوز را در دفترچااهای بااه نااام "برنامااه
تحصیالت" تنظیم و مطالب کتب درسی براسار مندرجات آن تدوین و برای اجرا به مدارر ابالغ میشد .امااروزه برناما ۀ
درسی بهعنوان یک دانش نوظهور ،مرکز توجه بسیاری از اندیشمندان تعلیموتربیت قرار گرفته؛ باارای ملااال ،شااریعتمداری
( )1394بهعنوان قلب تپندۀ نظام آموزشی از آن یاد کردهاست .برنامۀ درسی نقشی برجسته در تمام مدارر دارد و اهااداف
کالن نظام آموزشی را دنبال میکند (زو 3و همکاران .)2020،همچنین مهمترین ابزار نظام آموزشی است که نسل امااروز را
برای مواجهه با چالشهای موجود آماده میسازد تا شهروندانی شایسته برای سازگاری با تغییرات زندگی اجتماعی تربیاات
شوند (الوی .)2020،4برنامهریزان و صاحبنظران تعلیم و تربیت براسار دیدگاه فلسفی خویش ،ساختار برنامۀ درساای را
مشتمل بر عناصر و عوامل متعددی میدانند که در تسهیل فرآیند یادگیری تأثیر مستقیم دارند؛ برای ملااال ،والکاار 5بااه سااه
عنصر ،گودلد 6به چهار عنصر و کالین 7به نُه عنصر اعتقاد داشتند .علیرغم تفاوتهای فراوان دربارۀ برنامۀ درسی و تعااداد
عناصر آن ،نقطۀ مشترک تمامی آنها عبارت است از" :ابزاری ارزشمند جهت دستیابی به اهااداف نظااام آموزشاای و ایجاااد
تغییرات اساسی در فراگیران از ریق یادگیری"؛ بنابراین تفکیک برنامۀ درسی به عناصر م تلف ،بهمنظور آشنایی بیشااتر و
درک اهمیت آنها در موفقیت نظام آموزشی است .ونمنن )1996( 8و الوی ( )2020معتقدندکه تمام عناصر برنامۀ درساای
در فرآیند یادگیری بهصورت مجموعهای بههمپیوسته در تعامل باهم عمل میکنند و زمااانی موفقیاات حاصاال میشااود کااه
تمامی قابلیتهای آن برای پرورش بیشترین ابعاد وجودی دانشآموزان ماادنظر قاارار گیاارد .در ادامااه ،نتااایپ پژوهشهااای
خارجی و داخلی پیرامون عناصر م تلف برنامۀ درسی ارائه شدهاست.
پژوهش ارنشتاین و هانکینز )2009( 9نشان داد که عوامل تأثیرگذار در توسعۀ برنامۀ درسی عبارتاند از نحوۀ برنامااهریزی،
اجرا ،ارزشیابی ،افراد (مجریان) ،فرآیندها و رویهها .میشل )2016( 10در پژوهش خود به عوامل مهم برای موفقیت در نظام
آموزشی اشاره کرد که عبارتاند از توجه به نیازهای جامعه ،حمایاات و رهبااری ماادیران سااطوا باااالی جامعااه ،حمایاات
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مدارر و معلمان و مشارکت دانشآموزان در فرآیند اجرای برناما ۀ درساای .تاارو  )2017( 1در پژوهشاای نشااان داد بااین
جهتگیریهای جامعه و اهداف نظام آموزشی ارتباط مستقیم وجااود دارد و آمااوزشوپرورش در بلندماادت باعاات تغییاار
جهتگیریهای اجتماعی میشود .زو و همکاران ( )2020در پژوهشی پیرامون "جهانیشدن برنامۀ درسی" تسلط معلمااان
بر محتوای برنامۀ درسی ،تسلط بر مسائل سیاسی و اجتماعی را در موفقیت نظام آموزشاای مهاام شاامردند .براسااار نتااایپ
پژوهش هوانگ 2و همکاران ( )2020عواملی که در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و موفقیت نظام آموزشی دخیل هسااتند
عبارتاند از وضعیت اقتصادی ،درآمد خانوادهها و مدارر .سالوویتا ،)2020( 3تااأمین بودجااه و حمایاات مااالی از برناما ۀ
درسی را سودآور تلقی کرده مینویسد" :هر  1دالر سرمایهگذاری در آمااوزشوپرورش  2/5دالر سااود اضااافی بااه همااراه
خواهد داشت ".نتایپ پژوهش آیواری ،شارما و ونتا الکونن )2020( 4نشان داد که کاربرد تکنولااو ی آموزشاای و نیازهااای
نسل جوان به آیندۀ دیجیتالی شده در برنامۀ درسی ضروری است.
چناری و همکاران ( )1399در پژوهشی با عنوان "سنجش کیفیت آموزشی در مدارر ابتدایی" ،مطرا کردند که مؤلفههای
مهم در موفقیت نظام آموزشی عبارتاند از اهداف ،مدیریت و رهبری ،معلمان ،دانشآموزان ،فرآیندهای یاددهی_یادگیری،
محتوای آموزشی ،فضای آموزشی ،زیرساختهای آموزشی ،خانواده ،فرهنگ ،اجتماع و سیاساات .حسا ینی ( )1398برنامااه
درسی را شامل فضا ،تجهیزات و فناوری آموزشی ،منابع مالی ،پژوهش و تحقیق ،مدیریت و منابع انسانی میداند که نقشی
برجسته در رسیدن به اهداف سند تحول بنیادین داشته و نقص هرکدام از ایاان زیرنظامهااا ،تااأثیر منفاای باار اجاارای سااایر
ب شها دارد .گندمکار و همکاران ()1398مطرا کردند که عناصر مهاام برناما ۀ درسا ی عبااارتانااد از اسااتفاده از فناااوری
ا العات ،تعامل مستمر با مراکز علمی و پژوهشاای ،مشااارکت معلمااان در تولیااد برناما ۀ درساای ،روشهااای ارزشاایابی و
ویژگیهای فراگیران .محمودیبورنگ و همکاران ( )1398در پژوهشی با عنوان "تبیین عناصر برنامۀ درسی جهانو نی در
آموزش" روشهای یاددهی_یادگیری ،محیط آموزشی ،ویژگیهای دانشآموز و معلاام را در موفقیاات برنامااه درساای مهاام
شمردهاند .افت اری و مسلمی ( )1398در پژوهشی نتیجه گرفتند که مت صصان برنامه درسی باید با پشااتوانۀ علماای قااوی،
برنامهای بهمنظور بهبود کیفیت زندگی دانشآموزان تدوین کنند و مفاهیمی مانند شرایط فیزیکی مدرسه ،روابااط اجتماااعی
(روابط معلم_دانشآموز ،ارتباااط بااا همکالساایها ،همکاااری خانااه و مدرسااه ،مشااارکت در تصاامیمگیری) و روشهااای
خودشکوفایی (احسار معناداری در زندگی) را مدنظر داشته باشند .قاضیاردکانی و همکاران ( )1396بر ارزشیابی مداوم،
بحاات آزاد ،گاازارش همتایانساانجی ،خودارزیااابی و کارپوشا ۀ فعالیتهااای دانشآمااوزان تأکیا د داشااتند .تمجیاادتاش و
مجللچوبقلو ( )1393در پژوهشی "انت اب درست ،منطقی و روزآمد عناصر برنامه درسی" را جهت منطبق کااردن برناما ۀ
درسی با مطالبات فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی جامعۀ کنونی ضروری دانستند .پژوهش حقیر ابراهیمآبادی و جنتی ()1397
نشان داد که فضای آموزشی مانند سایر عناصر برنامۀ درسی حامل پیامهای تربیتی به فراگیران است و در شکلدهی هویت
ملی تأثیر دارد؛ راحی ،معماری ،رنگآمیزی و تجهیزات آموزشی میتوانند عامل سرعتب شی جریااان تعلاایموتربیاات یااا
عامل بازدارنده و مانع تحقق اهداف باشند .بیالبری و البرزی ( )1395ضمن معرفی دانشآموزان بااهعنوان ساارمایههای هاار
کشور ،نظرات آنها دربارۀ مدرسه ایدهآل را بررساای کردنااد و نتیجااه گرفتنااد کااه فضااای فعلاای ماادارر مااورد رضااایت
دانشآموزان نیست و پیشنهاد دادند که فضای سبز و باغچههای خصوصی ،فضای مناسب برای بازی و سرگرمی ،استفاده
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از رنگهای روشن در کالر و محیط مدرسه ،فضای خصوصی هر دانشآموز ،کارگاههای آموزشی ،خیابانهااای یااادگیری
و نمایشگاه ،ورودی زیبا و استفاده از انر یهای پاک در مدارر ضروری است.
نتایپ پژوهشهای فوق ،اهمیت و ضرورت آشنایی با عناصر م تلف برنامۀ درسی را باارای تمااام کسااانی کااه در ردههااای
م تلف (برنامهریزان ،مجریان و والدین) با نظام آموزشی سروکار دارند ،نمایان میسازد .چهبسا کاستیهایی وجود داشااته-
باشد که از دید برنامهریزان ردهباالی برنامۀ درسی پنهان هستند؛ ولی در ردههای پایین ملمور باشند .در این میااان برناما ۀ
درسی مقطع ابتدایی بهعنوان زیربنای نظام آموزشی ،نیازمند توجه خاص میباشد .برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی به دلیل فراهم
کردن اولین تجارب یادگیری برای دانشآموزان ،مستلزم خوشایند کردن فرآینااد آمااوزش و اولویااتدهی بااه مطلوبیاات آن
است (معصومی نژاد و همکاران .)1399،یکی از ابعاد اساسی نظام آموزشوپرورش ابتاادایی ،موضااوع برناما ۀ درساای ایاان
دوره میباشد؛ شواهد پژوهشی نشان میدهد که در سیستم آموزشوپرورش ایران ،به این بُعد از دورۀ ابتدایی کمتاار توجااه
شدهاست (شریفی .)1392،اکلر پژوهشهای موجود ،عناصر برنامۀ درسی را موردبررسی قرار دادند؛ در صورتی کااه نقااش
آنها در بهبود کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مقطع ابتدایی کمتاار موردتوجااه قاارار گرفتااهاساات .باادین
منظور در پژوهش حاضر ،نظرات دانشآموختگان برنامهریزی درسی ،ماادیران و معلمااان ماادارر ابتاادایی دربااارۀ عناصاار
م تلف برنامۀ درسی و تأثیری که بر موفقیت نظام آموزشی دارند ،موردبررسی قرار گرفت.
با توجه به اهمیت برنامۀ درسی و عناصر تشکیلدهنده آن در بهبود کیفیت آموزشاای و تربیتاای ،راحاای و تاادوین برناما ۀ
درسی مقطع ابتدایی بهعنوان آغازگر آموزشهای رسمی ،نیازمند دقت و ت صص خاصی میباشد؛ زیرا یااادگیری کودکااان
در سالهای ن ستین زندگی ،زیربنای موفقیتهای بعدی دوران تحصیلی آنها است .ازآنجاییکه در بررسی اسناد موجااود،
پژوهشی در زمینۀ تأثیرگذاری عناصر برنامۀ درسی در موفقیت نظام آموزشی یافت نشد؛ بنابراین پژوهش حاضر بااا هاادف
ارائه مدلی از عناصر م تلف برنامۀ درسی و تأثیر آنها در موفقیت مقطع ابتدایی انجام گرفت .بدین منظااور پژوهشااگر بااه
دنبال یافتن پاس ی به دو پرسش زیر میباشد:
 )1عناصر م تلف برنامۀ درسیِ تأثیرگذار در موفقیت دورۀ ابتدایی نظام آموزشی ایران کداماند؟
 )2چه مدلی برای تبیین عناصر برنامۀ درسیِ تأثیرگذار در موفقیت نظام آموزشی مناسب است؟

در هر نظام آموزشی ،بهبود کیفیت آموزش و توانمند کردن دانشآموزان از اهمیت باالیی برخااوردار اساات؛ زیاارا ازجملااه
عوامل توسعهدهنده در ابعاد م تلف جامعه محسوب میگردد (رمضانپور و همکاران .)1398،وظیفۀ اصاالی نظااام تعلاایم-
وتربیت در هر جامعه ،فااراهم کااردن فرصااتهای مناسااب یااادگیری بااهمنظور رشااد و شااکوفایی اسااتعدادهای گوناااگون
دانشآموزان است (درزیرامندی و همکاران)1398،؛ بنابراین برنامۀ درسی بایستی در راستای آمااوزش مهارتهااای مااورد
نیاز دانشآموزان و جامعه راحی شود تا انتظارات جوامع امروزی از نهاد آموزشوپرورش و سازمانهای وابسته را تحقااق
ب شد .به عقیده میشل ( )2016در دنیایی که بهسرعت در حال تغییر است ،برنامه درسی که امروز راحی میشااود از نظاار
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مفهومی شاید بتواند برای پنپ سال پاس گو و قابلاجرا باشد .بایستی به برنامۀ درسی بهعنوان ابزاری زنده و پویا نگاه کاارد
تا به معلمان و مدارر کمک کند که روشهای مطلوب برای آموزش به دانشآموزان را پیدا کنند.
آشنایی با ابعاد م تلف برنامۀ درسی مستلزم شناخت عناصر تشکیلدهنده آن میباشد؛ در همین راستا شاارحی باار عناصاار
برنامۀ درسی از دیدگاه اندیشمندان تعلیموتربیت ارائه میشود:
تعیین "اهداف تربیتی" مستلزم مالحظااات فلساافی ،دیناای ،فرهنگاای ،سیاساای ،اقتصااادی و اجتماااعی اساات (گناادمکار و
همکاران .)1398،برنامۀ درسی بهمنظور ایجاد تغییراتی در رفتار یادگیرنده اجرا میشود ،این تغییرات همان "اهداف برنامه"
هستند (کالین .)1985 1،انت اب "محتوای مناسب" نهتنها موجب تحقق اهداف؛ بلکه زمینهساز ارزشیابی مبتنی بر هدفها،
مبین کارایی درونی (میزان دانش ،بینش و توان کسبشده در فراگیران) و کارایی بیرونی (بهبود کیفیت زندگی و بازار کااار)
نظام تربیتی خواهدبود (الهیقمشی ،نا قی و سیفی .)1394،اجرای موفقیتآمیز "روشهای تدریس" ،بااه معلمااانی کارآمااد
نیاز دارد تا متناسب با محتوای هر درر ،روش مناسب را انت اب نمایند (موزاتا .)2017 ،در "شاایوههای نااوین تاادریس"،
توانمندیها و عالئق فراگیر در مرکز توجه قرار دارد .همچنین معلم باید توانایی فراگیااران را در مهارتهااای گااوش دادن،
خواندن ،نوشتن ،استدالل ،مقایسه ،تحلیل ،سااازندگی و خالقیاات تقویاات کنااد (مقاارب الها ی" .)1396،ارزیااابی" ،ب ااش
جداییناپذیر برنامۀ درسی است؛ زیرا رونااد اجاارای برنامااه و عملکاارد معلمااان و دانشآمااوزان را تجزیا هوتحلیل میکنااد
(میشل" .)2016،ارزشیابی" در حین اجرای برنامۀ درسی از انحراف آن پیشگیری میکنااد؛ اگاار از مشااکالت یااادگیری در
زمان مناسب مطلع نشویم ،بهتدریپ بزرگتر میشوند و برنامه را از موجودیت معمولی و اثرگذار خود خارد میسازند کااه
این حالت همان «مرگ برنامۀ درسی» است (ملکی .)1394،مدرسه باید محیطی ایمن و شاد برای "فراگیران" فراهم سازد تا
بدون دغدغه بازی کنند ،در بحتهای گروهی شرکت کنند و ضمن تمرین مهارتهای آموختهشااده ،مهارتهااای حرکتاای
خود را رشد دهند (بورگیس و سایورتسن .)20202،مدرسه بهعنوان خانۀ دوم دانشآموزان شامل مجموعااهای از کالرهااا،
سالنها ،کارگاهها ،آزمایشگاهها ،زمینهای ورزشی ،فضای سبز و سایر تجهیاازات ساااختمانی میباشااد کااه باارای فعالیاات
دانشآموزان و کارکنان آموزشی ضروری است" .محیط کالر" ب ش سازندهای از فرآیند یادگیری ماای باشااد کااه عواماال
فیزیکی (رنگ ،صدا ،دما ،صندلی و اندازه کالر) در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر فراواناای دارد (مااارش.)2009 3،
"فضای آموزشی" باید با ایجاد انگیزه در دانشآموزان ،یادگیری را تسهیل نماید تا معلمااان اارا درر خااود را بااه نحااو
شایسته انجام دهند (وولفولک و مورفی" .)2001 4،کتب درسی ،منابع و ابزار آموزشی" درواقع ابزار یادگیری دانشآمااوزان
هستند و زمینۀ تفحص و کاوش را در اختیار آنها قرار میدهند (کالین" .)1985،خود کارآمدی معلمان" بااهعنوان توانااایی
فردی و جمعی آنها بر یادگیری دانشآموزان تأثیر ملبت دارد (سااالوویتا .)2020،آمااوزش مهارتهااای اساساای و مفاااهیم
دانشی به دانشآموزان مستلزم آن است که "معلمان" دانش کاملی از محتااوا و اسااتراتژیهای نااوین تاادریس باارای ارتقااا
یادگیری دانشآموزان کسب نمایند (نتیندا و دالمینی .)2019،5در نظام آموزشی عصر حاضر" ،دانشآموز" فردی پرسشااگر،
خردگرا و فعال است نه شنوندهای منفعل و پذیرا؛ بنابراین مشارکت آنها در فرآیند آموزشی ضروری میباشد (معاادولی و
حیدری .)1397،تشکیل "گروههای دانشآموزی" در فرآیند آموزشی باعت افزایش حس مسئولیتپذیری ،روحیۀ شااارکت،
1
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همدلی ،ارتباط و تعامل با دیگران در فراگیران میشوند (کالین .)1985،برنامهریزان پیش از هرگونه اقاادامی جهاات تغییاار،
اصالا و راحی برنامۀ درسی باید "دانش و ت صص" الزم را کسب کنند (هویت" .)2009 ،1مشارکت معلمان در فرآینااد
راحی برنامۀ درسی" ،شانس پذیرش و پشتیبانی از اصالحات و تغییرات را افزایش میدهد (مکگین.)1999 ،2

روششناسی
ماهیاات ایاان پااژوهش از حیاات اجاارا بااه صااورت کیفاای و از نظاار هاادف در زماارۀ پژوهشهااای کاااربردی در حااوزۀ
آموزشوپرورش قرار میگیرد .جامعۀ آماری متشکل از دانشآموختگان برنامهریزی درسی ،مدیران و معلمان مقطع ابتاادایی
سراسر کشور میباشد .ازآنجاییکه در تحقیقات کیفی ت مین حجم نمونه کار سادهای نیست؛ این امر بااا توجااه بااه هاادف
پژوهش ،از ریق روش نمونهگیری هدفمند صورت گرفت .نمونهگیری هدفمند به معنااای انت اااب هاادفدار واحاادهای
پژوهش برای کسب دانش یا ا العاتی است که به دنبال ایجاد قوانین تغییرناپذیر و یا تعمیم نتایپ نیساات؛ بلکااه سااعی در
شناخت بهتر هر پدیده در زمینهای خاص دارد (پرهیزگار و آقاجانیافروزی .)1390،در انت اب حجاام نمونااه دو خصیصا ۀ
زیر در نظر گرفتهشد:
 )1ت صص علمی (تحصیالت آکادمیک در رشتۀ برنامهریزی درسی)؛ زیرا آشنایی با راحی برنامۀ درسا ی بااه دانااش و
پشتوانۀ علمی خاصی نیاز دارد.
 )2تجربۀ عملی؛ مدیران ،معلمان و مربیان مقطع ابتدایی که مستقیماً با دانشآموزان ارتباط داشااتند و بااه اجاارای برنامااه
درسی میپرداختند.
بدین منظور  37نفر انت اب شدند و گردآوری ا العات با استفاده از مصاحبۀ نیمهعمیق تا رسیدن به مرحلا ۀ اشااباع ادامااه
داشت .اشباع دادهها یعنی پژوهشگر ،مصاحبه درباره پرسش را تا جایی ادامه دهااد کااه ا العااات جدیااد دریافاات کنااد و
هنگامیکه پاسخها به سمت تکراری شدن کشیده شوند ،مرحلۀ اشباع فرارسیده و نیازی به ادامه کار نیست .تجزیا هوتحلیل
ا العات در این پژوهش ،با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون 3صورت گرفاات کااه ن سااتین بااار در سااال  1967توسااط
مککللند 4مطرا شد و مورد توجه پژوهشگران کیفی قرار گرفت .تحلیل مضمون ،روشاای پرکاااربرد و درعینحااال ساااده
برای شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای موجود در دادههای کیفی است که ی فرآیندی ،دادههای پراکنده و متنااوع را بااه
دادههای غنی و تفصیلی تبدیل میکند (خنیفر و مسلمی .)1395،مضمون ،ویژگاای تکااراری و متمااایزی از مااتن اساات کااه
حاوی ا العات مهمی درباره دادهها بوده و به توصیف ،سااازماندهی مشاااهدات و تفساایر جنبااههایی از پدیااده میپااردازد
(براون و کالرک .)2006 5،تحلیل مضمون به شیوههای م تلفی اجرا میشااود؛ در ایاان پااژوهش از روش شاابکه مضااامین
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استفاده شد که بهترین روش برای تحلیل مضمون است و توسااط آترایااد_اسااتیرلینگ 1راحاای و گسااترش یافاات .شاابکۀ
مضامین نقشهای است که براسار روندی مش ص ،قضایای پدیده را از متن است راد میکند .سپس با دستهبندی مضامین
پایه و تل یص آنها ،به اصول انتزاعیتر دست مییابد .در پایان نیز مضامین فراگیر (عالی) در قالااب اسااتعارههای اساساای
گنجانده میشوند و بهصورت مضامین حاکم بر کل متن درمیآیند؛ بدین ترتیااب مضااامین پایااه ،سااازماندهنااده و فراگیا ر
(عالی) شکل میگیرند (آتراید_استیرلینگ.)2001،
از ویژگیهای بارز تحلیل مضمون میتوان اشاره کرد که کمیت دادهها مطرا نیست؛ بلکه تأثیری که یک مااتن در پااژوهش
دارد ،مهم است .چهبسا یک پاسخ فقط یکبار بیان شده؛ ولی از چنان اهمیتی برخوردار باشااد کااه نمیتااوان آن را حااذف
نمود .خنیفر و مسلمی ( )1395ویژگیهای شبکۀ مضامین را بدین شاارا بیااان کردنااد :نشااان دادن روابااط میااان مضااامین
بهصورت غیرخطی ،عدموجود هرگونه سلسلهمراتب میان مضامین و تأکید بر وابستگی و ارتباط میان اجزا شاابکه ،عرضا ۀ
نقشهای شبیه تارنما بهملابۀ اصل سازماندهنده و روش نمایش ،نظاممند کردن مضامین براسااار روناادی مشا ص شااامل
مضامین پایه (کدها و نکات کلیدی متن) ،مضامین سازمان دهنده (مضامین بهدستآمده از ترکیب و تل یص مضامین پایه)
و مضامین فراگیر یا مضامین عالی (دربرگیرنده اصول حاکم بر متن بهملابه کل) .فرآیند تجزیهوتحلیل دادهها در شااکل زیاار
ارائه شدهاست.

آشنا شدن با دادهها
ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری

رکت ر ت و برگ ت در گردآوری داده ها

ترسیم شبکه مضامین

رکت ر ت و برگ ت در تحلیل ا ا گردآوری شده

جستجو و شناخت مضامین

تحلیل شبکه مضامین

ادغام و یکپارچه کردن مجدد متن

شکل  :1فرایند تجزیهوتحلیل دادهها در شبکۀ مضامین (خنیفر و مسلمی)1395 ،

Attride Stirling
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با توجه به تفسیری بودن ماهیت تحلیل مضمون ،روایی و پایایی ا العات گردآوریشده بسیار مهاام اساات؛ باادین منظااور
10نفر از کارشناسان خبره و مدیران باتجربۀ مدارر که در مصاحبه حضور نداشااتند ،بااا اسااتفاده از روش ممیا زی کااردن،
روایی ا العات را تائید کردند .سنجش پایایی نیز پس از کدگذاری و مطالعۀ سطر به سااطر مضااامین منت ااب ،بهصااورت
دستی و بق فرمول هولستی 1برحسب درصد توافق مشاهدهشده 2انجام شد.

)PAO = 2M / (n1 + n2
2× 22 / )22+25( =%94

بق فرمول فوق PAO ،به معنای درصااد توافااق مشاهدهشااده (ضااریب پایااایی) اساات M ،تعااداد توافااق در دو مرحلا ۀ
کدگذاری n1 ،تعداد واحدهای کدگذاری شده در مرحلۀ اول و  n2تعداد واحدهای کدگذاری شده در مرحلۀ دوم اساات و
رقمی میان صفر (هیچ توافق) تا (1توافق کامل) متغیر میباشد .بااق محاساابۀ فااوق ،رقاام  %94نشاااندهنده پایااایی باااالی
مضامین است.

یافتهها
پرسش اصلی پژوهش حاضر عبارت بود از" :عناصاار م تلااف برناما ۀ درسایِ تأثیرگااذار در موفقیاات دورۀ ابتاادایی نظااام
آموزشی کدماند؟" بدین منظور عناصر م تلف برنامۀ درسی از دیدگاه مصاحبهشوندگان شناسایی شدند و مراحاال سااهگانۀ
تحلیل مضمون به شرا زیر انجام شد:
 )1تجزیهوتحلیل متن :در اولین گام ،کلیۀ پاسخها با دقت موردمطالعه و نکات کلیدی متون که حاوی مضا مونی خاااص
در رابطه با پرسش پژوهش بودند ،در قالب جمالت و عباراتی که یک مفهوم را به ذهن متبادر میساختند ،کدگذاری
و با عنوان "مضامین پایه" نامگذاری شاادند .درمجمااوع  61مضاامون اساات راد و در جاادول ثباات گردیا د (جهاات
پیشگیری از ا اله کالم ،از ارائه جدول مضامین پایه بهصورت مجزا صرفنظر شد).
 )2تبدیل مضامین :پس از ترکیب و تل یص مضامین پایه ،جمالت و عباااراتی کااه شااباهت مفهااومی نزدیکاای داشااتند،
است راد و تحت عنوان "مضامین سازمان دهنده" نامگذاری شدند .سپس "مضامین فراگیر" کااه دربردارنااده اصااول
حاکم بر متن بهملابه کل بودند و جنبه انتزاعیتری داشتند ،است راد شدند و از تعداد  61مضمون پایااه 13 ،مضاامون
سازمان دهنده و سه مضمون فراگیر است راد و در جدول شماره ( )1ثبت گردید.

Holsti
Percentage of Agreement Observation
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جدول  :1مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر عناصر برنامۀ درسی در موفقیت نظام آموزشی
مضامین فراگیر

مضامین پایه

مضامین سازماندهنده

توسعۀ یادگیری کاربردی و ارتباط آموزش با زندگی واقعی
هدف

ارتباط آموزش با نیازهای فردی و اجتماعی
انعطافپذیری اهداف نظام آموزشی با دانش و تکنولو ی روز
مادامالعمربودن یادگیری
تدوین محتوا براسار خواستهها ،نیازها و عالیق فردی فراگیران
پرورش قوای فکری و خالقیت

محتوا

توسعۀ فعالیتهای پژوهشی ،آزمایشگاهی و حلمسئله
تناسب محتوای آموزشی با رشد فکری و عا فی فراگیران

عناااصاار اصاالاای

پرورش حس نوعدوستی و همزیستی مسالمتآمیز
تناسب روشهای تدریس با دانش وتکنولو ی روز
روشهای
یادگیری_یاددهی

بهکارگیری روشهای نوین متناسب با هر درر(ایفاینقش ،اکتشافی و کارگروهی)
توسعۀ آموزشهای آزمایشگاهی و کارگاهی
اولویت یادگیری عملی برحافظه نظری
کاربرد تکنولو ی آموزشی در فرآیند یاددهی_یادگیری
ارتباط تنگاتنگ برنامهریزان درسی با مدارر و نظارت بر اجرای برنامه
ارزشیابی مداوم برنامهریزان از فرآیند اجرای برنامه
ارزیابی از تغییرات رفتاری فراگیران در موقعیتهای واقعی

ارزشیابی

نظارت مستمر بر کارپوشۀ فعالیتهای فردی
گزارش ارزشیابی والدین از رفتار فراگیران در منزل
خودارزیابی فراگیران از رفتار خود در مدرسه و منزل و تاثیر آن در عملکرد پایانی
تلفیقی از ارزشیابی کتبی و عملی جهت ارتقا به پایه باالتر
توسعۀ نگرش سرمایهگذاری به آموزشوپرورش

بودجه

جلب حمایت مالی نهادهای اجتماعی و اختصاص بودجۀ کافی جهت اجرای برنامه
تامین مالی و تضمین رفاه عمومی مجریان برنامۀ درسی(معلمان)
قلمداد کردن مدرسه بهعنوان خانۀ دوم دانشآموزان

عناااصاار فاارعاای

تناسب کالر درر با سن دانشآموزان
رنگآمیزی شاد متناسب با مقطع ابتدایی
فضای آموزشی

برخورداری کالرها از نور و روشنایی بیعی
سالنهای اجتماعات ،کارگاه ،آزمایشگاه و کتاب انه متناسب با مقطع ابتدایی
زمین بازی ،سالنهای ورزشی و فضای آزاد جهت فعالیتهای خالقانه
شادابی محو ۀ مدرسه با ایجاد باغچه و کاشت درختان
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مضامین فراگیر

مضامین پایه

مضامین سازماندهنده

تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی جهت پرورش روحیۀ خالقیت و پژوهشگری
تجهیزات و

کتب غیردرسی و کمکآموزشی جهت پرورش روحیۀ مطالعه و پژوهش

منابع آموزشی

کیتهای ریاضی و علوم ،ا لسها و نقشههای جغرافیایی
فیلمهای آموزشی جهت آموزش مفاهیم علمی و پر کردن اوقات فراغت
برخورداری همه کودکان واجبالتعلیم از آموزش مناسب در سنین خردسالی
تناسب زمان آموزش با محتوای درور

عناااصاار فاارعاای

زمان آموزش

تناسب زمان آموزش با مراحل رشد فراگیران
زمان مناسب برای تمرین عملی در کالر
توانمندی مدیران و تجربه عملی در ادارۀ مطلوب مدرسه
عالقه به حرفۀ معلمی و ایمان به تواناییهای بالقوه خود

تجربۀ عملی

احسار مسئولیت نسبت به نسل آینده

کادر آموزشی

ت صص و تسلط بر شیوههای نوین تدریس و مدیریت کالر
فراهم کردن زمینۀ مشارکت در تدوین برنامۀ درسی
مسلط بر تکنولو ی روز و کاربرد آنها در آموزش
تشکیل گروههای دانشآموزی جهت یادگیری بهتر محتوای درور

تشکلهای دانشآموزی

مشارکت در اداره مدرسه و تقویت مسئولیتپذیری از ریق عضویت در شورای
دانشآموزی ،هاللاحمر ،گروههای بهداشتی ،ورزشی
تمرین حضور در جامعه فردا و توسعه همبستگی اجتماعی
توجه به توانایی و استعداد هر فرد در یادگیری

تفاوتهای فردی

ایجاد رقابت سالم بین دانشآموزان در بهبود کیفیت یادگیری
تشویق پیشرفت فردی و مقایسۀ فرد با خودش نه با دیگران

ناااصاار پاانهااان

جایگاه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی خانوادهها
سطح سواد والدین و میزان آشنایی آنان با یافتههای روانشناسی رشد
جایگاه

نظارت مستمر والدین بر فعالیتهای آموزشی و ارزشیابی تحصیلی

اجتماعی مدرسه

مشارکت در اجرای روشهای تدریس نظیر گردش علمی
موقعیت جغرافیایی مدرسه (کالنشهرها ،روستاها و منا ق دورافتاده)
میزان برخورداری مدارر از امکانات آموزشی یکسان
تربیت برنامهریزان خبره و تقویت بنیۀ عالمی مجریان برنامۀ درسی

عوامل پشتیبانی

مشارکت مدیران و معلمان ،والدین و صاحبان حِرَف در تدوین برنامۀ درسی
جلب حمایت همهجانبه نهادهای مرتبط با تعلیموتربیت
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 )3کشف و ترسیم شبکۀ مضامین :پس از بررسی و تحلیل مضامین براسار جدول فوق ،سه مضمون فراگیر شامل
عناصر اصلی برنامۀ درسی ،عناصر فرعی برنامۀ درسی و عناصر پنهان برنامۀ درسی است راد و بهصورت شبکه
تارنما از مضامین ترسیم شد که در شکل زیر قابلمشاهده است.

روش
محتوا

ارزشیاب

ضای
آموزش

هدف

ناصر اصل

بودجه

تجهیزا و
منابع

تفاو های
ردی

ناصر
برنامه درس

زمان
ناصر ر

آموزش

تأثیرگذار در
مو قیت

ناصر پنهان

جایگاه
اجتما

نظام آموزش

تجربه

وامل

مل

پ تیبان
ت کلهای
دانشآموز

ی

شکل  :2شبکۀ مضامین عناصر تاثیرگذار برنامۀ درسی در موفقیت نظام درسی

تفسیر شبکۀ مضامین (تارنما) براسار یافتههای پژوهش به شرا زیر است:
 )1مضمون فراگیر "عناصر اصلی برنامۀ درسی" ،شامل مضامین هدف ،محتوا ،روش ،ارزشیابی و بودجه است .چهار
عنصر اولیه موردتوافق کلیه برنامهریزان درسی میباشند؛ درواقع شاکله اصلی برنامۀ درسی بر آنها استوار است.
ازآنجاییکه هر برنامهای بدون تأمین اعتبار مالی ضمانت اجرایی ندارد ،بودجه نیز در زمرۀ عناصر اصلی قرار
گرفت .مضمون "هدف" ن ستین عنصر برنامۀ درسی ،بر توسعۀ یادگیری کاربردی و ارتباط آموزش با زندگی
واقعی ،ارتباط آموزش با نیازهای فردی و اجتماعی ،انعطافپذیری اهداف نظام آموزشی با دانش و تکنولو ی روز
و مادامالعمر بودن یادگیری تأکید داشت .مضمون "محتوا" دومین عنصر اصلی برنامۀ درسی ،به ( )1تدوین محتوا
براسار خواستهها ،نیاز و عالیق فردی فراگیران )2( ،پرورش قوای فکری و خالقیت )3( ،توسعۀ فعالیتهای
پژوهشی ،آزمایشگاهی و حل مسئله )4( ،تناسب محتوای آموزشی با رشد فکری و عا فی فراگیران و ( )5پرورش
حس نوعدوستی و همزیستی مسالمتآمیز اشاره داشت .مضمون "روشهای تدریس" شامل تناسب روشهای
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تدریس با ( )1دانش و تکنولو ی روز )2( ،بهکارگیری روشهای نوین متناسب با هر درر (ایفای نقش ،اکتشافی
و کارگروهی) )3( ،رویکرد دانشآموز_محوری )4( ،اولویت یادگیری عملی بر حافظۀ نظری و( )5کاربرد
تکنولو ی آموزشی در فرآیند یاددهی_یادگیری میباشد .مضمون "ارزشیابی" به مؤلفههای ( )1ارتباط تنگاتنگ
برنامهریزان درسی با مدارر )2( ،ارزشیابی مداوم برنامهریزان از اجرای مراحل م تلف برنامه )3( ،ارزیابی از
تغییرات رفتاری فراگیران در موقعیتهای واقعی )4( ،نظارت مستمر بر کارپوشۀ فعالیتهای فردی )5( ،گزارش
ارزشیابی والدین از رفتار فراگیران در منزل )6( ،خودارزیابی فراگیران از رفتار خود در محیط مدرسه و منزل و
تأثیر آن در عملکرد پایانی و( )7تلفیقی از ارزشیابی کتبی و عملی جهت ارتقا به پایۀ باالتر ،اشاره داشت .پنجمین
مضمون "بودجه" به مؤلفههای ( )1توسعۀ نگرش سرمایهگذاری به آموزشوپرورش )2( ،جلب حمایت مالی
نهادهای اجتماعی و اختصاص بودجه کافی جهت اجرای برنامه و ( )3تأمین مالی و تضمین رفاه عمومی مجریان
برنامه درسی (معلمان) اشاره داشت.
 )2مضمون فراگیر "عناصر فرعی برنامۀ درسی" شامل مضامین ضرورت اجتنابناپذیر اجرای موفقیتآمیز برنامۀ
درسی میباشد .مضمون "فضای آموزشی" مضامین ( )1قلمداد کردن مدرسه بهعنوان خانۀ دوم دانشآموزان،
()2تناسب کالر درر با سن فراگیران )3( ،رنگآمیزی شاد متناسب با مقطع تحصیلی )4( ،برخورداری کالرها
از روشنایی بیعی )5( ،سالنهای اجتماعات ،کارگاه ،آزمایشگاه و کتاب انه ،زمین و سالنهای ورزشی متناسب با
مقطع تحصیلی و( )6شادابی محو ۀ مدرسه با ترسیم نقاشی روی دیوار ،ایجاد باغچه و کاشت درختان را
دربرمیگیرد .مضمون "تجهیزات و منابع آموزشی" به ( )1تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی جهت پرورش روحیۀ
خالقیت و پژوهشگری )2( ،کتب غیردرسی و کمکآموزشی جهت پرورش روحیۀ مطالعه و پژوهش)3( ،
کیتهای ریاضی و علوم ،ا لسها و نقشههای جغرافیایی و ( )4فیلمهای آموزشی جهت آموزش مفاهیم علمی و
پر کردن اوقات فراغت اشاره داشت .مضمون "زمان آموزش" مضامین ()1برخورداری تمام کودکان واجبالتعلیم
از آموزش مطلوب در سنین خردسالی )2( ،تناسب زمان آموزش با محتوای درور )3( ،تناسب زمان آموزش با
مراحل رشد فراگیران و ( )4زمان مناسب برای تمرین عملی در کالر را مهم تلقی کردهاست .مضمون "تجربه
عملی کادر آموزشی" به موضوعاتی مانند ( )1توانمندی مدیران و تجربۀ عملی آنها در اداره مطلوب مدرسه)2( ،
عالقه به حرفۀ معلمی و ایمان به تواناییهای بالقوه خود )3( ،احسار مسئولیت نسبت به نسل آینده )4( ،ت صص
و تسلط بر شیوههای نوین تدریس و مدیریت کالر )6( ،فراهم کردن زمینۀ مشارکت در تدوین برنامۀ درسی
و( )7تسلط بر تکنولو ی روز و کاربرد آنها در آموزش اشاره داشت .مضمون "تشکلهای دانشآموزی" به
اهمیت ( )1تشکیل گروههای دانشآموزی جهت یادگیری بهتر محتوای دروسف ( )2مشارکت در ادارۀ مدرسه و
تقویت حس مسئولیتپذیری از ریق عضویت در شورای دانشآموزی ،هاللاحمر ،گروههای بهداشتی ورزشی
و( )3تمرین حضور در جامعۀ فردا و توسعۀ همبستگی اجتماعی اشاره داشت.
 )3در مضمون فراگیر "عناصر پنهان برنامه درسی" ،این عناصر ممکن است به چشم نیایند؛ ولی در روند یادگیری و
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و به تبع آن ،موفقیت نظام آموزشی نقش بسزایی دارند .مضمون "تفاوتهای
فردی" مضامین ( )1توجه به توانایی و استعداد هر فرد در یادگیری )2( ،ایجاد رقابت سالم بین فراگیران جهت
بهبود کیفیت یادگیری )3( ،تشویق پیشرفت فردی و مقایسۀ فرد با خودش نه با دیگران را مهم تلقی کردهاست.

105

طراحی الگوی عناصر برنامۀ درسی تأثیرگذار در موفقیت دورۀ ابتدایی نظام آموزشی ایران
مضمون "جایگاه اجتماعی مدرسه" به ( )1اهمیت جایگاه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی خانوادهها ،سطح سواد
والدین و میزان آشنایی آنان با یافتههای روانشناسی رشد )2( ،نظارت مستمر والدین بر فعالیتهای آموزشی و
ارزشیابی تحصیلی )3( ،مشارکت در اجرای روشهای تدریس نظیر گردش علمی )4( ،موقعیت جغرافیایی مدرسه
(کالنشهرها ،روستاها و منا ق دورافتاده) و ( )6میزان برخورداری مدارر از امکانات آموزشی یکسان پرداخته-
است .مضمون "عوامل پشتیبانی" به مضامین ( )1تأثیر تربیت برنامهریزان خبره و کاردان )2( ،تقویت بنیۀ عالمی
مجریان برنامۀ درسی )3( ،مشارکت مدیران و معلمان ،والدین ،صاحبان حِرَف در تدوین برنامه درسی و( )4جلب
حمایت همهجانبۀ نهادهای مرتبط با تعلیموتربیت اشاره داشت.

پرسش دوم :چه مدلی برای تبیین عناصر برنامۀ درسیِ تأثیرگذار در موفقیت نظام آموزشی مناسب است؟
پس از ثبت ا العات در جداول و ترسیم شبکۀ مضامین ،براسار یافتههای پژوهش  13عامل در موفقیت نظام آموزشی
تأثیرگذار بودند :پنپ عامل "هدف ،محتوا ،روش ،ارزشیابی و بودجه" مربوط به عناصر اصلی برنامۀ درسی ،پنپ عامل
"فضای آموزشی ،تجهیزات و منابع آموزشی ،زمان آموزش ،تجربۀ عملی مدیران و معلمان و تشکلهای دانشآموزی"
مربوط به عناصر فرعی برنامۀ درسی و سه عامل "تفاوتهای فردی فراگیران ،جایگاه اجتماعی والدین و مدارر و
عوامل پشتیبانی" به عناصر پنهان برنامۀ درسی مربوط بودند .با توجه به نتایپ ،عناصر سهگانه (اصلی ،فرعی و پنهان) از
هم تأثر میپذیرند و بهصورت یک مجموعه بههمپیوسته ،به موفقیت نظام آموزشی کمک میکنند .الگوی پیشنهادی
پژوهشگر برای عناصر برنامۀ درسی تأثیرگذار در موفقیت نظام آموزشی در شکل زیر ارائه شدهاست.

شکل  :3الگوی عناصر برنامۀ درسی تأثیرگذار در موفقیت نظام آموزشی
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جهت اعتبارسنجی الگوی راحیشده ،پرسشنامهای با  14گویه براسار مقیار پنپگزینهای لیکرت تدوین گردید و
توسط اساتید خبره ،مدیران و معلمان مورد ارزیابی قرار گرفت و با میانگین  %91تائید شد.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،پس از بررسی دیدگاههای کارشناسان و دانشآموختگان برنامۀ درسی ،ماادیران و معلمااان مقطااع ابتاادایی
سراسر کشور دربارۀ اهمیت عناصر م تلف برنامۀ درسی و نقش آنها در موفقیت نظام آموزشی از ریق مراحاال سااهگانه
تحلیل مضمون ،مش ص شد که موفقیت نظام آموزشی در گروِ توجه به تمام عناصر و عوامل تشکیلدهندۀ برناما ۀ درساای
است .مقایسۀ یافتههای پژوهش (مضامین است رادشااده) بااا نتااایپ پژوهشهااای انجامشااده ،همسااویی الزم را نشااان داد.
مضامین (هدف ،محتوا ،روش ،ارزشیابی و بودجه) به دلیل نقش اساسی در ساختار برناما ۀ درساای تحاات عنااوان "عناصاار
اصلی" معرفی شدند که با نتایپ پژوهشهای گندمکار و همکاران ( ،)1398ملکی ( )1394و ترو

( )2017مبنی بر ارتباط

مستقیم بین جهتگیریهای جامعه و اهداف نظام آموزشی ،و نتا ایپ پااژوهش کالیا ن ( )1985مبناای باار موفقیاات فرآینااد
یادگیری همان اهداف برنامه درسی است ،همسو بود .همچنا ین باار اسااار نظاار ونماانن ( )1996عنصاار محتااوا را عاماال
تعیینکننده کم و کیف یادگیری و براسار نظر زو و همکاران ( )2020و میشل ( )2016موفقیت برنامۀ درساای ملاای را در
گروِ استفاده از روش تدریس مناسب و توجه به نیازها ،عالیق و شرایط خاص دانشآموزان و جامعااه میباشااد .ناشاایدا 1و
همکاران ( )2019بر نظارت و ارزشیابی مستمر برناما ۀ درساای از زمااان راحاای تااا اجاارا تأکیا د داشااتند .ملکا ی ()1394
بیتوجهی به عنصر ارزشیابی را به "مرگ برنامۀ درسی" تعبیر کرد؛ زیرا عاملی برای تش یص نتایپ فعالیتهااای آموزشاای
معلم و تالش فراگیران برای یادگیری میباشد .همچنین نتااایپ پااژوهش بااا نظاارات پرنااد و احماادی ( )1396و سااالوویتا
( )2020مبنی بر تأثیر سرمایهگذاری در آموزشوپرورش ،تأمین بودجه و حمایت مالی از برنامۀ درساای در موفقیاات نظااام
آموزشی ،همخوانی داشت.
مضامین "فضای آموزشی ،تجهیاازات و منااابع آموزشاای ،زمااان آمااوزش ،تجربااه عملاای ماادیران و معلمااان و تشااکلهای
دانشآموزی" تحت عنوان "عناصر فرعی" معرفی شدند که با نتایپ پژوهشهای محمودیبورنگ و همکاران ( )1398مبنی
بر محیط آموزشی ،ویژگیهای معلم ،ویژگیهای دانشآموزان ،نتایپ پژوهش میشل ( )2016مبناای باار توجااه بااه نیازهااای
فراگیران ،سازماندهی مطالب آموزشی ،مشارکت فراگیران در فرآیند یادگیری و نتایپ پژوهش افت اااری و مساالمی ()1398
مبنی بر ارتباط فراگیر با همکالسیها ،مشارکت معلمااان در تصاامیمگیری ،توجااه بااه خواسااتهها و عالیااق دانشآمااوزان و
نیازهای جامعه در موفقیت برنامۀ درسی ،همسو بااود .همچنااین بااا نتااایپ پژوهشهااای الوی ( ،)2020بیالبااری و الباارزی
( )1395و مارش ( )2009مبنی بر تأثیر ملبت فضای آموزشی بر تعامل دانشآموزان در کالر و بهبااود عملکاارد تحصاایلی
همسو بود .کالین ( )1985منابع و ابزار آموزشی را زمینهساز تفحص و کاوش دانشآموز ،و ملکا ی ( )1394تناسااب زمااان
آموزش با انت اب روش تدریس را مهم شمردند .الوی ( )2020ش صیت معلم ،شوخ بعی و رفتار مناسااب او در کااالر
را زمینهساز پیشرفت و تعالی دانشآموزان ،موزاتا ( )2017معلمااان را موتااور محاارک موفقیاات برناما ۀ درسا ی ،و حسا ینی
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ارسنجانی ( )1399ابتکار و خالقیت را از ویژگیهای معلم در قرن  21دانستهاند .کردنوقانی و همکاران ( )1399مشااارکت
دانشآموز در مسائل آموزشی ،تعامل با محیط خود اعم از اجتماع ،مدرسه ،کالر یا خانواده را مهم تلقی کردند.
مضامین "تفاوتهای فردی فراگیران ،جایگاه اجتماعی والدین و مدارر و عوامل پشتیبانی تحت عنااوان "عناصاار پنهااان"
نامگذاری شدند و با دیدگاه بسیاری از پژوهشگران همسو بودند .رنجبر و جعفرپور ( )1398در کنار آموزشهااای رساامی،
بُعد دیگری به نام آموزش پنهان مطرا نمودند که ارزشی برابر در یادگیری و تربیت داشته و بیتااوجهی بااه ایاان بُعااد ،در
یادگیری دانشآموزان تأثیر منفی دارد .آبام ،ابراهیمی و فالحی ( )1397کاهش اشکال م تلف تبعااید در محاایط مدرسااه،
پذیرش هر کودک منحصر به ویژگیهای خود و ایجاد رقابت سالم بین دانشآموزان را از عوامل ارتقا کیفیت آموزشاای و
پیشرفت تحصیلی میدانند .اصغرنژاد ،رنپدوساات و عظیما ی ( )1398تقویاات تفکاار خااالق ،تفکاار انتقااادی ،همکاااری و
فعالیتهای گروهی را بهجای رقابتهای انفرادی و ناسااالم پیشاانهاد دادنااد .هوانااگ و همکاااران ( )2020تااأثیر وضااعیت
اقتصادی و درآمد خانوادهها در پیشرفت تحصیلی فراگیران ،بورگیس و سایورتساان ( )2020تااأثیر سااطح سااواد والاادین و
میزان برخورداری آنها از تکنولو ی پیشرفته را در یادگیری فرزندان و فرهادیان ( )1395الگااوبرداری و تقلیااد از رفتااار و
گفتار والدین و اعضای خانواده را ب ش عمدۀ یادگیری سالهای اولیه کودکان ،مهم تلقی کردند .موفقیت برنامۀ درسی بااه
حمایت همهجانبه نیاز دارد .هرناندز و مایر )1397( 1به مهارتهای علماای_ت صصاای برنامااهریزان آیناادهنگر ،و ما کگین
( )1999حمایت و پشتیبانی معلمان از برنامۀ درسی را در گروِ میزان مشارکت آنها در فرآیند راحی برنامه را مهاام تلقاای
کردند.
یافتههای پژوهش حاضر نیز نشان داد که راحی و تدوین بهترین "هدف ،محتوا ،روش و ارزشیابی" در وهلۀ ن ساات بااه
"بودجه" کافی نیاز دارد؛ این امر به توسعۀ نگرش سرمایهگذاری به آموزشوپرورش منجر میشااود .عااالوه باار آن عناصاار
فرعی و پنهان برنامۀ درسی (م صوصاً دانش و ت صص عوامل باالدستی و پاییندستی) نقشی بسیار مهم در موفقیت مقطع
ابتدایی نظام آموزشی دارند .به عبارت دیگر تمام عناصر (اصاالی ،فرعاای و پنهااان) بایسااتی در راسااتای هاام مااورد توجااه
برنامهریزان قرار گیرند تا نظام آموزشی به اهداف خود دست یابد؛ بنابراین پیشنهاد میشود:
•

در تدوین برنامۀ درسی ،مشارکت فکری ماادیران و معلمااان ماادارر بااهعنوان مجریااان برنامااه ،والاادین بااهعنوان
ذینفعان و دانشآموزان بهعنوان مهمترین عنصر نظام آموزشی ضروری است.

•

الگوی پیشنهادی پژوهشگر میتواند زمینۀ انجام پژوهشهای جامعتر دربارۀ تأثیر عناصر م تلف برناما ۀ درساای در
موفقیت نظام آموزشی برای سایر پژوهشگران بهویژه مدیران و معلمان مدارر فراهم سازد.

•

تجهیزات آموزشی و استفاده بهینه از ابزار دیجیتالی در عصر کنونی نیاز مبرم تمام مدارر در سراسر کشور بااهویژه
منا ق محروم و کمتر توسعهیافته میباشد؛ بنابراین نظام آموزشی بایستی کمبودها را به حداقل برساااند تااا برابااری
آموزشی برقرار گردد.

•

بسیاری از مدارر در منا ق دورافتاده و حاشیه شهرهای بزرگ ،از نعماات ماادیران و معلمااان مجاارب محرومنااد؛
بنابراین از ریق درنظرگرفتن امتیازات ویژه (افزایش حقوق ،هزینه ایابوذهاب و  )...میتوان این معضاال را حاال
نمود.
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•

موفقیت نظام آموزشی به حمایت همهجانبۀ کلیۀ نهادها و سازمانهای اجتماعی نیاااز دارد .نگاااه ساارمایهگذاری بااه
آمااوزشوپرورش ،پیشاارفت و توسااعۀ جامعااه را بااه همااراه خواهدداشاات؛ بنااابراین توسااعۀ فرهنااگ و نگاارش
سرمایهگذاری به آموزشوپرورش بایستی از سنین خردسالی در افراد نهادینه شود.
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