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 چکیده

ماهیت پژوهش از نوع . باشدمی نظام آموزشی در موفقیت  رگذاریتأثدرسی  ۀبرنامارائه الگوی عناصر حاضر  هدف پژوهش

درسی شناسااایی و اساات راد گردیااد.  ۀاستقرایی، عناصر برنام ۀکه با استفاده از روش تحلیل مضمون و به شیو است کیفی 

که براسااار روش هدفمنااد  هدرسی و معلمان مقطع ابتدایی سراسر کشور بود ۀبرنامنظران صاحب  متشکل از آماری ۀجامع

اشااباع ادامااه داشاات. روایاای پااژوهش از  ریااق  ۀعمیق بود که تا مرحلنیمه ۀابزار پژوهش مصاحبفر انت اب گردید. ن 37

روش دسااتی( ) یهولسااتشااده( از  ریااق روش درصد توافق مشاهده) ییایپاتوسط داوران و ضریب  کردن یزیممتکنیک 

عااالی( ) ریاا فراگ  مضاامون 3و  هدهناادسااازمان مضاامون 13مضمون پایااه،  61ها، تائید شد. پس از کدگذاری و تحلیل داده

 یفرعاا عناصاار  ،بودجااه( و هاادف، محتااوا، روش، ارزشاایابی) یدرس ۀاز: عناصر اصلی برنام اندعبارتکه  نداست راد شد

آمااوزی( و های دانشتشااکل و و معلمااان مان آموزش، تجربه عملی مدیرانفضای آموزشی، تجهیزات و منابع آموزشی، ز)

الگااوی پااژوهش  انیدر پاعوامل پشتیبانی(.  و های فردی فراگیران، جایگاه اجتماعی والدین و مداررتفاوتپنهان )عناصر 

 براسار مضامین فراگیر ترسیم گردید.

 ، ارزشیابی، نظام آموزشیابتدایی ۀدوردرسی،  ۀبرنام واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 
 .رانیکازرون، ا ، یواحد کازرون، دانشگاه آزاد اسالم ، یآموزش تیریمد ، گروهیدکتر یدانشجو 1

Farahabbasi2490@gmailcom    
 

 

 )نویسنده مسئول( .رانیکازرون، ا ، یواحد کازرون، دانشگاه آزاد اسالم ، یآموزش تیریمد ، گروهاریاستاد 2

  Hrmotamed@yahoocom 
 
 

 .رانیکازرون، ا ، یواحد کازرون، دانشگاه آزاد اسالم ، یآموزش تیریمد ه، گرواریستادا 3

  Alirezaghasemizad@gmailcom 

mailto:Farah.abbasi2490@gmail.com
mailto:Hrmotamed@yahoo.com
mailto:Alirezaghasemizad@gmail.com


ران یا ینظام آموزش ییابتدا ۀ دور تی در موفق رگذاریتأث یدرس ۀ عناصر برنام ی الگو یطراح  

 

59  

 قدمهم

الزم باارای انجااام  هااایها و ت صااصآموزان مهارتاگر دانش ؛جامعه به کیفیت نظام آموزشی آن وابسته است سالمت هر 

انااد نده، واحدهای آموزشی رسالت خود را به انجام نرسارندیفرانگو کارآمد  مؤثر  وربهوظایف فردی و اجتماعی خود را 

فاارد و  ازیموردنهای عالوه بر انتقال دانش، آموزش مهارتویکم مدارر در قرن بیست  ۀ(. وظیف1399و همکاران  چناری)

بشااری اساات و باارای تربیاات  ۀناپااذیر جامعاا های اجتناباز ضاارورت وپرورشآمااوزش(. 2017 1موزاتا،باشد )جامعه می

 است.  بق اظهارات تقی «2درسی ۀ»برنام هاآن نیترمهمباشد که های کارآمد و شایسته، نیازمند ابزارهای متعددی میانسان

 لهیوساا بهمعلاام تاادریس و  ۀلیوساا بهکااه  های درسیدرسی عبارت بود از مطالب کتاب ۀدر گذشته برنام ،(1395) ریپورظه

برنامااه "ای بااه نااام در دفترچااه را آمااوزرئااور مطالااب الزم باارای فراگیااری دانش ب یاا ترت نیبد ؛شدآموز حفظ میدانش

 ۀامااروزه برناماا  شد.تنظیم و مطالب کتب درسی براسار مندرجات آن تدوین و برای اجرا به مدارر ابالغ می "تحصیالت

 یعتمداریشاار ؛ باارای ملااال،تربیت قرار گرفتهواندیشمندان تعلیم ازیک دانش نوظهور، مرکز توجه بسیاری  عنوانبهدرسی 

مدارر دارد و اهااداف  تمامدرسی نقشی برجسته در  ۀبرناماست. نظام آموزشی از آن یاد کرده ۀقلب تپند عنوانبه( 1394)

ابزار نظام آموزشی است که نسل امااروز را  نیترمهم همچنین .(2020،همکارانو  3زوکند )کالن نظام آموزشی را دنبال می

سازد تا شهروندانی شایسته برای سازگاری با تغییرات زندگی اجتماعی تربیاات های موجود آماده میبرای مواجهه با چالش

درساای را  ۀنظران تعلیم و تربیت براسار دیدگاه فلسفی خویش، ساختار برنامریزان و صاحب برنامه .(4،2020الویشوند )

بااه سااه  5برای ملااال، والکاار ؛مستقیم دارند ریتأثدانند که در تسهیل فرآیند یادگیری مشتمل بر عناصر و عوامل متعددی می

درسی و تعااداد  ۀبرنام ۀهای فراوان درباربه نُه عنصر اعتقاد داشتند. علیرغم تفاوت 7به چهار عنصر و کالین 6عنصر، گودلد

ابزاری ارزشمند جهت دستیابی به اهااداف نظااام آموزشاای و ایجاااد "عبارت است از:  هاآنمی مشترک تما ۀعناصر آن، نقط

آشنایی بیشااتر و  منظوربهدرسی به عناصر م تلف،  ۀتفکیک برنام بنابراین؛ "تغییرات اساسی در فراگیران از  ریق یادگیری

درساای  ۀعناصر برنام که تمام( معتقدند2020) یالو( و 1996) 8منندر موفقیت نظام آموزشی است. ون هاآندرک اهمیت 

شااود کااه زمااانی موفقیاات حاصاال می و کنندعمل می باهمدر تعامل  وستهیپهمبهای مجموعه صورتبهدر فرآیند یادگیری 

هااای نتااایپ پژوهش ،آموزان ماادنظر قاارار گیاارد. در ادامااههای آن برای پرورش بیشترین ابعاد وجودی دانشتمامی قابلیت 

 است.درسی ارائه شده ۀخارجی و داخلی پیرامون عناصر م تلف برنام

 ،یزیربرنامااه ۀنحو اند از عبارتدرسی  ۀبرنام ۀدر توسع رگذاریتأث عوامل که ( نشان داد2009) 9ارنشتاین و هانکینزپژوهش 

به عوامل مهم برای موفقیت در نظام  ( در پژوهش خود2016) 10میشل. هاهیو رو ندهای(، فرآانیافراد )مجر ،یابیاجرا، ارزش

توجه به نیازهای جامعه، حمایاات و رهبااری ماادیران سااطوا باااالی جامعااه، حمایاات اند از آموزشی اشاره کرد که عبارت
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( در پژوهشاای نشااان داد بااین 2017) 1تاارو . درساای ۀدر فرآیند اجرای برناماا  آموزاندانش مدارر و معلمان و مشارکت 

 باعاات تغییاار در بلندماادت وپرورشآمااوزشهای جامعه و اهداف نظام آموزشی ارتباط مستقیم وجااود دارد و گیریجهت 

تسلط معلمااان  "درسی ۀشدن برنامجهانی"( در پژوهشی پیرامون 2020همکاران )زو و . شودمیاجتماعی  یهایریگ جهت 

. براسااار نتااایپ ندتسلط بر مسائل سیاسی و اجتماعی را در موفقیت نظام آموزشاای مهاام شاامرد درسی، ۀبر محتوای برنام

موفقیت نظام آموزشی دخیل هسااتند  آموزان ودانش یلیتحص شرفت یپعواملی که در  (2020همکاران )و  2هوانگپژوهش 

 ۀبودجااه و حمایاات مااالی از برناماا  نیتااأم ،(2020) 3ها و مدارر. سالوویتاوضعیت اقتصادی، درآمد خانواده اند ازعبارت

سااود اضااافی بااه همااراه  دالر 2/ 5 وپرورشآمااوزشگذاری در سرمایه دالر 1هر "نویسد: درسی را سودآور تلقی کرده می

کاربرد تکنولااو ی آموزشاای و نیازهااای که ( نشان داد 2020) 4الکونن آیواری، شارما و ونتانتایپ پژوهش  "خواهد داشت.

 درسی ضروری است. ۀدر برنام شده یتالیجید ۀنسل جوان به آیند

 یهامؤلفه ، مطرا کردند که"سنجش کیفیت آموزشی در مدارر ابتدایی"( در پژوهشی با عنوان 1399همکاران )چناری و 

یادگیری، _آموزان، فرآیندهای یاددهیاهداف، مدیریت و رهبری، معلمان، دانشاند از عبارت ینظام آموزش ت یموفقمهم در 

برنامااه  (1398) ینیحساا . های آموزشی، خانواده، فرهنگ، اجتماع و سیاساات محتوای آموزشی، فضای آموزشی، زیرساخت 

داند که نقشی ریت و منابع انسانی میدرسی را شامل فضا، تجهیزات و فناوری آموزشی، منابع مالی، پژوهش و تحقیق، مدی

منفاای باار اجاارای سااایر  ریتااأثهااا، نقص هرکدام از ایاان زیرنظام شته وبرجسته در رسیدن به اهداف سند تحول بنیادین دا

اسااتفاده از فناااوری  انااد ازعبااارت یدرساا  ۀعناصر مهاام برناماا مطرا کردند که (1398همکاران )ها دارد. گندمکار و ب ش

هااای ارزشاایابی و درساای، روش ۀا العات، تعامل مستمر با مراکز علمی و پژوهشاای، مشااارکت معلمااان در تولیااد برناماا 

و نی در درسی جهان ۀتبیین عناصر برنام"( در پژوهشی با عنوان 1398) و همکاران بورنگمحمودی. های فراگیرانویژگی

آموز و معلاام را در موفقیاات برنامااه درساای مهاام های دانشمحیط آموزشی، ویژگی یادگیری،_های یاددهیروش "آموزش

علماای قااوی،  ۀمت صصان برنامه درسی باید با پشااتوانکه ( در پژوهشی نتیجه گرفتند 1398) یمسلماند. افت اری و شمرده

 یاجتماااعآموزان تدوین کنند و مفاهیمی مانند شرایط فیزیکی مدرسه، روابااط بهبود کیفیت زندگی دانش منظوربهای برنامه

هااای ( و روشیریگ میتصاامها، همکاااری خانااه و مدرسااه، مشااارکت در آموز، ارتباااط بااا همکالساایدانش_روابط معلم)

( بر ارزشیابی مداوم، 1396همکاران )دکانی و ارداشته باشند. قاضی مدنظراحسار معناداری در زندگی( را ) ییخودشکوفا

تمجیاادتاش و داشااتند.  دیاا تأک آمااوزان هااای دانشفعالیت  ۀخودارزیااابی و کارپوشاا  ساانجی،همتایانبحاات آزاد، گاازارش 

 ۀبرناماا  منطبق کااردنرا جهت  "انت اب درست، منطقی و روزآمد عناصر برنامه درسی"( در پژوهشی 1393چوبقلو )مجلل

( 1397) یجنتو  یآبادمیابراه ریحقپژوهش . کنونی ضروری دانستند ۀدرسی با مطالبات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامع

دهی هویت های تربیتی به فراگیران است و در شکلدرسی حامل پیام ۀفضای آموزشی مانند سایر عناصر برنام که نشان داد

تربیاات یااا وجریااان تعلاایم یب شسرعت توانند عامل و تجهیزات آموزشی میآمیزی دارد؛  راحی، معماری، رنگ ریتأثملی 

های هاار ساارمایه عنوانبااهآموزان ضمن معرفی دانش (1395) یالبرزبیالبری و عامل بازدارنده و مانع تحقق اهداف باشند. 

فضااای فعلاای ماادارر مااورد رضااایت کااه آل را بررساای کردنااد و نتیجااه گرفتنااد مدرسه ایده ۀدربار هاآنکشور، نظرات 

 های خصوصی، فضای مناسب برای بازی و سرگرمی، استفاده فضای سبز و باغچه که نیست و پیشنهاد دادند آموزاندانش
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هااای یااادگیری زشی، خیابانهای آمو آموز، کارگاههای روشن در کالر و محیط مدرسه، فضای خصوصی هر دانشاز رنگ

 های پاک در مدارر ضروری است.استفاده از انر ی و و نمایشگاه، ورودی زیبا

هااای کسااانی کااه در رده تمااامباارای  را درسی ۀهای فوق، اهمیت و ضرورت آشنایی با عناصر م تلف برنامنتایپ پژوهش

-هایی وجود داشااتهکاستی بساچهسازد. نمایان می ،دارند سروکاروالدین( با نظام آموزشی  و ریزان، مجریانبرنامهم تلف )

 ۀهای پایین ملمور باشند. در این میااان برناماا ولی در رده ؛درسی پنهان هستند ۀباالی برنامریزان ردهباشد که از دید برنامه

فراهم ابتدایی به دلیل  ۀدرسی دور ۀبرنامباشد. زیربنای نظام آموزشی، نیازمند توجه خاص می عنوانبهدرسی مقطع ابتدایی 

دهی بااه مطلوبیاات آن فرآینااد آمااوزش و اولویاات  کردن ندیخوشامستلزم  ،آموزاناولین تجارب یادگیری برای دانش کردن

درساای ایاان  ۀابتاادایی، موضااوع برناماا  رورشوپآموزشیکی از ابعاد اساسی نظام (. 1399،همکارانو  نژاد یمعصوماست )

ابتدایی کمتاار توجااه  ۀبه این بُعد از دور ،ایران وپرورشآموزشدهد که در سیستم شواهد پژوهشی نشان می باشد؛میدوره 

نقااش  در صورتی کااه ؛بررسی قرار دادنددرسی را مورد ۀهای موجود، عناصر برناماکلر پژوهش(. 1392شریفی،است )شده

باادین اساات. آموزان مقطع ابتدایی کمتاار موردتوجااه قاارار گرفتااهدر بهبود کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش هاآن

عناصاار  ۀریزی درسی، ماادیران و معلمااان ماادارر ابتاادایی دربااارآموختگان برنامه، نظرات دانشحاضر پژوهشمنظور در 

 موردبررسی قرار گرفت. ،شی دارندکه بر موفقیت نظام آموز یریتأثدرسی و  ۀم تلف برنام

 ۀدهنده آن در بهبود کیفیت آموزشاای و تربیتاای،  راحاای و تاادوین برناماا درسی و عناصر تشکیل ۀبا توجه به اهمیت برنام

زیرا یااادگیری کودکااان ؛ باشدهای رسمی، نیازمند دقت و ت صص خاصی میآغازگر آموزش عنوانبهدرسی مقطع ابتدایی 

در بررسی اسناد موجااود،  کهییازآنجا. ست ا هاآنهای بعدی دوران تحصیلی زیربنای موفقیت  ،زندگی نین ستهای در سال

پژوهش حاضر بااا هاادف  ؛ بنابرایندرسی در موفقیت نظام آموزشی یافت نشد ۀعناصر برنام یرگذاریتأث ۀپژوهشی در زمین

منظااور پژوهشااگر بااه  نیبد. گرفت در موفقیت مقطع ابتدایی انجام  هاآن ریتأثدرسی و  ۀارائه مدلی از عناصر م تلف برنام

 باشد:دنبال یافتن پاس ی به دو پرسش زیر می

 ؟اندماکدابتدایی نظام آموزشی ایران  ۀدر موفقیت دور رگذاریتأث درسیِ ۀعناصر م تلف برنام (1

 در موفقیت نظام آموزشی مناسب است؟ رگذاریتأثدرسیِ  ۀچه مدلی برای تبیین عناصر برنام (2

 

 ازجملااهزیاارا  ؛آموزان از اهمیت باالیی برخااوردار اساات دانش توانمند کردندر هر نظام آموزشی، بهبود کیفیت آموزش و 

-اصاالی نظااام تعلاایم ۀ(. وظیف1398پور و همکاران،رمضانگردد )دهنده در ابعاد م تلف جامعه محسوب میعوامل توسعه

رشااد و شااکوفایی اسااتعدادهای گوناااگون  منظوربااههای مناسااب یااادگیری فرصاات  فااراهم کااردنوتربیت در هر جامعه، 

هااای مااورد درسی بایستی در راستای آمااوزش مهارت ۀرنامبنابراین ب؛ (1398رامندی و همکاران،درزیاست )آموزان دانش

های وابسته را تحقااق و سازمان وپرورشآموزشانتظارات جوامع امروزی از نهاد  تاآموزان و جامعه  راحی شود نیاز دانش

د از نظاار شااو برنامه درسی که امروز  راحی می ،تغییر است  در حال سرعت به( در دنیایی که 2016) شلیمب شد. به عقیده 
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ابزاری زنده و پویا نگاه کاارد  عنوانبهدرسی  ۀبایستی به برنام .اجرا باشدپاس گو و قابل پنپ سالمفهومی شاید بتواند برای 

 آموزان را پیدا کنند.های مطلوب برای آموزش به دانشروش که تا به معلمان و مدارر کمک کند

در همین راستا شاارحی باار عناصاار  ؛باشددهنده آن میدرسی مستلزم شناخت عناصر تشکیل ۀآشنایی با ابعاد م تلف برنام

 :شودوتربیت ارائه میدرسی از دیدگاه اندیشمندان تعلیم ۀبرنام

گناادمکار و اساات )اقتصااادی و اجتماااعی مستلزم مالحظااات فلساافی، دیناای، فرهنگاای، سیاساای،  "اهداف تربیتی"تعیین 

 "اهداف برنامه"شود، این تغییرات همان ایجاد تغییراتی در رفتار یادگیرنده اجرا می منظوربهدرسی  ۀ(. برنام1398،همکاران

 ،هاساز ارزشیابی مبتنی بر هدفبلکه زمینه ؛موجب تحقق اهداف تنهانه "محتوای مناسب "انت اب (. 1985 1کالین،هستند )

بهبود کیفیت زندگی و بازار کااار( ) یرونیبفراگیران( و کارایی  شده درمیزان دانش، بینش و توان کسب ) یدرونمبین کارایی 

بااه معلمااانی کارآمااد  ،"های تدریسروش"آمیز اجرای موفقیت . (1394قمشی، نا قی و سیفی،الهی) بودخواهدنظام تربیتی 

 ،"های نااوین تاادریسشاایوه"در  (.2017موزاتا، ) ندینمامتناسب با محتوای هر درر، روش مناسب را انت اب  تانیاز دارد 

، گااوش دادنهااای معلم باید توانایی فراگیااران را در مهارت . همچنیندر مرکز توجه قرار دارد فراگیرها و عالئق توانمندی

ب ااش  ،"ارزیااابی"(. 1396،یمقاارب الهاا کنااد )القیاات تقویاات خواندن، نوشتن، استدالل، مقایسه، تحلیل، سااازندگی و خ

کنااد می لیوتحلهیاا تجزآمااوزان را زیرا رونااد اجاارای برنامااه و عملکاارد معلمااان و دانش ؛درسی است  ۀناپذیر برنامجدایی

اگاار از مشااکالت یااادگیری در  ؛کنااددرسی از انحراف آن پیشگیری می ۀاجرای برنام نیدر ح "ارزشیابی"(. 2016میشل،)

 کااه سازندشوند و برنامه را از موجودیت معمولی و اثرگذار خود خارد میمی تربزرگ پیتدربهزمان مناسب مطلع نشویم، 

فراهم سازد تا  "یرانفراگ "مدرسه باید محیطی ایمن و شاد برای  (.1394)ملکی، درسی« است  ۀاین حالت همان »مرگ برنام

هااای حرکتاای مهارتشااده، های آموختههای گروهی شرکت کنند و ضمن تمرین مهارتبدون دغدغه بازی کنند، در بحت 

هااا، ای از کالرآموزان شامل مجموعااهدوم دانش ۀخان عنوانبهمدرسه  (.22020بورگیس و سایورتسن،دهند )خود را رشد 

باشااد کااه باارای فعالیاات و سایر تجهیاازات ساااختمانی می سبز یفضاهای ورزشی، ، زمینهاشگاهیآزما، هاکارگاهها، سالن

عواماال ماای باشااد کااه ای از فرآیند یادگیری ب ش سازنده "محیط کالر"آموزان و کارکنان آموزشی ضروری است. دانش

(. 2009 3مااارش،دارد )فراواناای  ریتأثآموزان در پیشرفت تحصیلی دانش اندازه کالر( و رنگ، صدا، دما، صندلی) یکیزیف

آموزان، یادگیری را تسهیل نماید تا معلمااان  اارا درر خااود را بااه نحااو باید با ایجاد انگیزه در دانش "فضای آموزشی"

آمااوزان ابزار یادگیری دانش درواقع "کتب درسی، منابع و ابزار آموزشی"(. 2001 4وولفولک و مورفی،دهند )انجام  ستهیشا

توانااایی  عنوانبااه "کارآمدی معلمان خود"(. 1985کالین،دهند )قرار می هاآنتفحص و کاوش را در اختیار  ۀهستند و زمین

هااای اساساای و مفاااهیم آمااوزش مهارت (.2020سااالوویتا،دارد )ملبت  ریتأثآموزان بر یادگیری دانش هاآنفردی و جمعی 

های نااوین تاادریس باارای ارتقااا  دانش کاملی از محتااوا و اسااتراتژی "معلمان"آموزان مستلزم آن است که دانشی به دانش

پرسشااگر، فردی  "آموزدانش" ،(. در نظام آموزشی عصر حاضر5،2019نتیندا و دالمینی) ندینماآموزان کسب یادگیری دانش

معاادولی و ) باشدمیدر فرآیند آموزشی ضروری  هاآنبنابراین مشارکت  ؛منفعل و پذیرا ایفعال است نه شنوندهخردگرا و 

شااارکت،  ۀپذیری، روحیحس مسئولیت  باعت افزایش در فرآیند آموزشی "آموزیهای دانشگروه"تشکیل  (.1397حیدری،
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پیش از هرگونه اقاادامی جهاات تغییاار، ریزان برنامه (.1985ین،کال) شوندمیهمدلی، ارتباط و تعامل با دیگران در فراگیران 

مشارکت معلمان در فرآینااد "(. 2009، 1هویت کنند )الزم را کسب  "دانش و ت صص"درسی باید  ۀاصالا و  راحی برنام

 (.1999، 2گینمکدهد )شانس پذیرش و پشتیبانی از اصالحات و تغییرات را افزایش می ،"درسی ۀ راحی برنام

 

 یشناسروش

 ۀهااای کاااربردی در حااوزپژوهش ۀو از نظاار هاادف در زماار کیفاای بااه صااورت ماهیاات ایاان پااژوهش از حیاات اجاارا

ریزی درسی، مدیران و معلمان مقطع ابتاادایی آموختگان برنامهدانش متشکل از آماری ۀ. جامعگیردقرار می وپرورشآموزش

بااه هاادف  بااا توجااه ؛ این امرای نیست در تحقیقات کیفی ت مین حجم نمونه کار ساده کهییازآنجا. باشدمیسراسر کشور 

دار واحاادهای گیری هدفمند به معنااای انت اااب هاادف. نمونهصورت گرفت گیری هدفمند از  ریق روش نمونه ،پژوهش

بلکااه سااعی در  ؛نتایپ نیساات قوانین تغییرناپذیر و یا تعمیم  که به دنبال ایجاد است  یپژوهش برای کسب دانش یا ا العات

ۀ دو خصیصاا (. در انت اب حجاام نمونااه 1390افروزی،پرهیزگار و آقاجانیدارد )خاص  ایشناخت بهتر هر پدیده در زمینه

 شد:گرفته در نظر زیر

بااه دانااش و  یدرساا  ۀبرنامریزی درسی(؛ زیرا آشنایی با  راحی برنامه ۀتحصیالت آکادمیک در رشت) یعلم ت صص (1

 علمی خاصی نیاز دارد. ۀپشتوان

آموزان ارتباط داشااتند و بااه اجاارای برنامااه عملی؛ مدیران، معلمان و مربیان مقطع ابتدایی که مستقیماً با دانش ۀتجرب (2

 پرداختند.درسی می

اشااباع ادامااه  ۀتا رسیدن به مرحلاا  قیعممهین ۀانت اب شدند و گردآوری ا العات با استفاده از مصاحب نفر 37بدین منظور 

 و دهااد کااه ا العااات جدیااد دریافاات کناادها یعنی پژوهشگر، مصاحبه درباره پرسش را تا جایی ادامه داشت. اشباع داده

 لیوتحلهیاا تجزو نیازی به ادامه کار نیست.  دهیفرارساشباع  ۀ، مرحلشوندکشیده  شدن یتکرارها به سمت پاسخ کهیهنگام

 توسااط 1967در سااال  بااار نین سااتصورت گرفاات کااه  3ا العات در این پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون

ساااده  حااالنیدرعمطرا شد و مورد توجه پژوهشگران کیفی قرار گرفت. تحلیل مضمون، روشاای پرکاااربرد و  4کللندمک

های پراکنده و متنااوع را بااه های کیفی است که  ی فرآیندی، دادهبرای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده

ضمون، ویژگاای تکااراری و متمااایزی از مااتن اساات کااه (. م1395خنیفر و مسلمی،کند )های غنی و تفصیلی تبدیل میداده

پااردازد هایی از پدیااده میو به توصیف، سااازماندهی مشاااهدات و تفساایر جنبااه بوده هاحاوی ا العات مهمی درباره داده

در ایاان پااژوهش از روش شاابکه مضااامین  ؛شااودهای م تلفی اجرا می(. تحلیل مضمون به شیوه2006 5براون و کالرک،)
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 ۀ راحاای و گسااترش یافاات. شاابک 1اسااتیرلینگ_استفاده شد که بهترین روش برای تحلیل مضمون است و توسااط آترایااد

بندی مضامین سپس با دسته .کندبراسار روندی مش ص، قضایای پدیده را از متن است راد می است کهای مضامین نقشه

های اساساای عالی( در قالااب اسااتعاره) ریفراگ مضامین نیز ایان در پ .یابدتر دست میبه اصول انتزاعی ،هاآنپایه و تل یص 

 ریاا فراگ و  دهناادهسااازمانبدین ترتیااب مضااامین پایااه،  ؛آیندمضامین حاکم بر کل متن درمی صورتبهشوند و گنجانده می

 (.2001استیرلینگ،_آتراید) رندیگ عالی( شکل می)

که یک مااتن در پااژوهش  یریتأثبلکه  ؛ها مطرا نیست که کمیت داده توان اشاره کردمیهای بارز تحلیل مضمون از ویژگی

تااوان آن را حااذف کااه نمی باشاادولی از چنان اهمیتی برخوردار  شده؛بیان  بارکییک پاسخ فقط  بساچهدارد، مهم است. 

روابااط میااان مضااامین  نشااان دادنمضامین را بدین شاارا بیااان کردنااد:  ۀهای شبکویژگی( 1395) یمسلمخنیفر و  نمود.

 ۀعرضاا  ،بر وابستگی و ارتباط میان اجزا  شاابکه دیتأک میان مضامین و  مراتب سلسلهوجود هرگونه عدم ،صورت غیرخطیبه

مین براسااار روناادی مشاا ص شااامل مضا مند کردننظام ،و روش نمایش دهندهسازماناصل  ۀملاببهای شبیه تارنما نقشه

 آمده از ترکیب و تل یص مضامین پایه(دست مضامین به) سازمان دهندهکدها و نکات کلیدی متن(، مضامین ) هیپامضامین 

ها در شااکل زیاار داده لیوتحلهیتجزکل(. فرآیند  ملابهبهاصول حاکم بر متن  رندهیدربرگ ) یعالو مضامین فراگیر یا مضامین 

 است.ارائه شده

 

 

 
 ( 1395  ،خنیفر و مسلمی)مضامین  ۀدر شبک هاداده لیوتحله ی تجزفرایند  : 1شکل 

 

 

 
1 Attride  Stirling
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 باادین منظااور ؛شده بسیار مهاام اساات ا العات گردآوری ماهیت تحلیل مضمون، روایی و پایایی بودن یریتفسبا توجه به 

، کااردن یزیاا مممدارر که در مصاحبه حضور نداشااتند، بااا اسااتفاده از روش  ۀاز کارشناسان خبره و مدیران باتجرب نفر10

 صااورتبهسطر به سااطر مضااامین منت ااب،  ۀعروایی ا العات را تائید کردند. سنجش پایایی نیز پس از کدگذاری و مطال

 انجام شد. 2شدهدرصد توافق مشاهده برحسب  1دستی و  بق فرمول هولستی

 

)2+ n 1PAO = 2M / (n 

%94( =22+25 / )22 ×2 

 

 ۀتعااداد توافااق در دو مرحلاا  Mضااریب پایااایی( اساات، شااده )به معنای درصااد توافااق مشاهده  PAO بق فرمول فوق، 

دوم اساات و  ۀدر مرحل شده یکدگذارتعداد واحدهای  2nاول و  ۀدر مرحل شده یکدگذارتعداد واحدهای  1nکدگذاری، 

دهنده پایااایی باااالی نشااان %94رقاام  فااوق، ۀباشد.  بااق محاسااب)توافق کامل( متغیر می1هیچ توافق( تا صفر )رقمی میان 

 مضامین است.

 

 هایافته

ابتاادایی نظااام  ۀدر موفقیاات دور رگااذاریتأث درساایِ ۀعناصاار م تلااف برناماا "پرسش اصلی پژوهش حاضر عبارت بود از: 

 ۀگانشوندگان شناسایی شدند و مراحاال سااهدرسی از دیدگاه مصاحبه ۀبدین منظور عناصر م تلف برنام "؟اندکدمآموزشی 

 تحلیل مضمون به شرا زیر انجام شد:

مونی خاااص ضاا مطالعه و نکات کلیدی متون که حاوی ممورد ها با دقت پاسخ ۀکلی ،متن: در اولین گام لیوتحلهیتجز (1

ساختند، کدگذاری هوم را به ذهن متبادر میدر رابطه با پرسش پژوهش بودند، در قالب جمالت و عباراتی که یک مف

جهاات ) دیاا گردمضاامون اساات راد و در جاادول ثباات  61 درمجمااوعشاادند.  گذارینام "مضامین پایه"و با عنوان 

 نظر شد(.مجزا صرف صورتبهپیشگیری از ا اله کالم، از ارائه جدول مضامین پایه 

تبدیل مضامین: پس از ترکیب و تل یص مضامین پایه، جمالت و عباااراتی کااه شااباهت مفهااومی نزدیکاای داشااتند،  (2

کااه دربردارنااده اصااول  "مضامین فراگیر"نامگذاری شدند. سپس  "سازمان دهندهمضامین "است راد و تحت عنوان 

 مضاامون 13مضمون پایااه،  61دند و از تعداد تری داشتند، است راد شکل بودند و جنبه انتزاعی ملابهبهحاکم بر متن 

 ثبت گردید. (1شماره )  و سه مضمون فراگیر است راد و در جدول سازمان دهنده

 

 

 

 
1 Holsti 
2 Percentage of Agreement Observation 
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 درسی در موفقیت نظام آموزشی  ۀو فراگیر عناصر برنام دهندهسازمانمضامین پایه،   : 1جدول  

 هیپا نیمضام دهندهسازمان نیمضام ریفراگ نیمضام

 

عناااصاار اصاالاای 
 

 
 هدف 

 ی واقع یو ارتباط آموزش با زندگ یکاربرد یریادگی  ۀتوسع

 یو اجتماع یفرد یازهایارتباط آموزش با ن

 روز  یبا دانش و تکنولو  یاهداف نظام آموزش یری پذانعطاف 

 ی ریادگی  العمربودنمادام 

 

 

 محتوا

 ران یفراگ یفرد قی و عالها ازیها، نمحتوا براسار خواسته  نی تدو

 ت یو خالق یفکر  یقوا پرورش

 مسئلهو حل  یشگاهی آزما ،یپژوهش یهات یفعال ۀتوسع

 ران یفراگ یو عا ف یبا رشد فکر  یآموزش یمحتوا تناسب

 ز یآممسالمت  ی ستی و همز یدوستپرورش حس نوع

 

 ی هاروش

 یاددهی _یریادگی 

 روز  یوتکنولو با دانش  سی تدر  یهاتناسب روش

 ( یکارگروه و یاکتشاف نقش،یفای متناسب با هر درر)ا نی نو یهاروش  یریکارگبه

 یو کارگاه یشگاهی آزما یهاآموزش  ۀتوسع

 یبرحافظه نظر  یعمل یریادگی  تی اولو

 یریادگی _یاددهی  ندی در فرآ یآموزش یتکنولو   کاربرد

 

 

 

 یابیارزش

 برنامه  یبا مدارر و نظارت بر اجرا یدرس زانی رارتباط تنگاتنگ برنامه

 برنامه  یاجرا ندی از فرآ زانی رمداوم برنامه  یابیارزش

 ی واقع یهات یدر موقع  رانیفراگ یرفتار  راتییاز تغ یابی ارز

 ی فرد یهات یفعال ۀمستمر بر کارپوش نظارت

 در منزل  رانیاز رفتار فراگ نی والد یابیارزش گزارش

 یانی آن در عملکرد پا ریاز رفتار خود در مدرسه و منزل و تاث رانیفراگ یابی خودارز

 باالتر  هی جهت ارتقا  به پا یو عمل یکتب یابیاز ارزش یقیتلف

 

 بودجه 

 وپرورش به آموزش یگذاره ی نگرش سرما ۀتوسع

 برنامه  یجهت اجرا یکاف ۀو اختصاص بودج یاجتماع  ینهادها یمال تی حما جلب

 )معلمان( یدرس ۀبرنام انی مجر یرفاه عموم نیو تضم یمال نیتام

 

عن
اا

اص
اا

ر ف
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 ی 

 

 

 

 

 ی آموزشفضای 

 

 

 

 

 
 

 آموزان دوم دانش ۀخان عنوانبه قلمداد کردن مدرسه 

 آموزان تناسب کالر درر با سن دانش

 ی شاد متناسب با مقطع ابتداییزیآمرنگ

 ها از نور و روشنایی  بیعیبرخورداری کالر 

 متناسب با مقطع ابتدایی اجتماعات، کارگاه، آزمایشگاه و کتاب انهی هاسالن

 های خالقانههای ورزشی و فضای آزاد جهت فعالیت زمین بازی، سالن 

 مدرسه با ایجاد باغچه و کاشت درختان  ۀشادابی محو 
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 هیپا نیمضام دهندهسازمان نیمضام ریفراگ نیمضام
 

عن
اا

اص
اا

ر ف
اا

رع
اا

 ی 
 

 

 تجهیزات و 

 منابع آموزشی 

 خالقیت و پژوهشگری  ۀتجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی جهت پرورش روحی

 مطالعه و پژوهش   ۀی جهت پرورش روحیآموزشو کمک کتب غیردرسی 

 های جغرافیاییها و نقشههای ریاضی و علوم، ا لس کیت

 فراغت اوقات  پر کردنهای آموزشی جهت آموزش مفاهیم علمی و فیلم

 

 

 زمان آموزش 

 سنین خردسالی التعلیم از آموزش مناسب در برخورداری همه کودکان واجب 

 تناسب زمان آموزش با محتوای درور

 تناسب زمان آموزش با مراحل رشد فراگیران 

 زمان مناسب برای تمرین عملی در کالر 

 

 

 عملی  ۀتجرب

 کادر آموزشی 

 مطلوب مدرسه  ۀتوانمندی مدیران و تجربه عملی در ادار

 های بالقوه خود معلمی و ایمان به تواناییۀ  حرفبه  عالقه

 آینده  نسلاحسار مسئولیت نسبت به 

 های نوین تدریس و مدیریت کالر ت صص و تسلط بر شیوه

 درسی  ۀمشارکت در تدوین برنام ۀزمین فراهم کردن

 در آموزش  هاآن مسلط بر تکنولو ی روز و کاربرد 

 
 آموزی های دانششکل ت

 آموزی جهت یادگیری بهتر محتوای درور های دانشتشکیل گروه 

پذیری از  ریق عضویت در شورای  مشارکت در اداره مدرسه و تقویت مسئولیت 

 های بهداشتی، ورزشی، گروه احمرهالل آموزی، دانش

 تمرین حضور در جامعه فردا و توسعه همبستگی اجتماعی

 

اان
اص

اا
ر پ

اا
نه

اا
ان 

 

 

 های فردی تفاوت

 توجه به توانایی و استعداد هر فرد در یادگیری

 کیفیت یادگیریآموزان در بهبود ایجاد رقابت سالم بین دانش

 فرد با خودش نه با دیگران  ۀتشویق پیشرفت فردی و مقایس

 

 

 جایگاه

 اجتماعی مدرسه 

 هاجایگاه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده

 های روانشناسی رشدسطح سواد والدین و میزان آشنایی آنان با یافته

 تحصیلیهای آموزشی و ارزشیابی نظارت مستمر والدین بر فعالیت 

 های تدریس نظیر گردش علمی مشارکت در اجرای روش 

 منا ق دورافتاده( و شهرها، روستاهاکالن مدرسه )موقعیت جغرافیایی 

 میزان برخورداری مدارر از امکانات آموزشی یکسان 

 

 عوامل پشتیبانی

 درسی  ۀعالمی مجریان برنام ۀریزان خبره و تقویت بنیتربیت برنامه 

 درسی ۀمدیران و معلمان، والدین و صاحبان حِرَف در تدوین برناممشارکت  

 وتربیت جانبه نهادهای مرتبط با تعلیمجلب حمایت همه 
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شامل  ریبراسار جدول فوق، سه مضمون فراگ نیمضام لیو تحل ی: پس از بررسنیمضام ۀشبک میکشف و ترس (3

صورت شبکه است راد و به یدرس ۀو عناصر پنهان برنام یدرس ۀبرنام یعناصر فرع ،یدرس ۀبرنام یعناصر اصل

 .مشاهده است قابل ریشد که در شکل ز میترس نیتارنما از مضام

 : شبکۀ مضامین عناصر تاثیرگذار برنامۀ درسی در موفقیت نظام درسی2شکل 

 

 

 های پژوهش به شرا زیر است:یافتهتارنما( براسار ) نیمضام ۀتفسیر شبک

شامل مضامین هدف، محتوا، روش، ارزشیابی و بودجه است. چهار  ،"درسی ۀعناصر اصلی برنام"مضمون فراگیر  (1

استوار است.  هابر آندرسی  ۀدرواقع شاکله اصلی برنام ؛دنباشریزان درسی میکلیه برنامه موردتوافقعنصر اولیه 

عناصر اصلی قرار  ۀودجه نیز در زمراعتبار مالی ضمانت اجرایی ندارد، ب نیتأمای بدون هر برنامه کهییازآنجا

یادگیری کاربردی و ارتباط آموزش با زندگی  ۀدرسی، بر توسع ۀن ستین عنصر برنام "هدف"گرفت. مضمون 

 پذیری اهداف نظام آموزشی با دانش و تکنولو ی روزانعطاف ،ارتباط آموزش با نیازهای فردی و اجتماعی ،واقعی

تدوین محتوا ( 1)درسی، به  ۀدومین عنصر اصلی برنام "محتوا"داشت. مضمون  دیتأک یادگیری  العمر بودنمادام و

های فعالیت  ۀتوسع( 3) ،پرورش قوای فکری و خالقیت ( 2) ،ها، نیاز و عالیق فردی فراگیرانبراسار خواسته

پرورش ( 5) و فراگیرانتناسب محتوای آموزشی با رشد فکری و عا فی ( 4) ،حل مسئلهپژوهشی، آزمایشگاهی و 

های تناسب روش شامل "های تدریسروش"آمیز اشاره داشت. مضمون و همزیستی مسالمت  یدوستنوعحس 

  ناصر

 برنامه درس  

در  رگذاریتأث

 مو قیت

 نظام آموزش 

  ناصر  ر  
  ناصر پنهان

 هدف

 محتوا

 روش

 ارزشیاب 

 ضای 

 آموزش 

تجهیزا  و 

 منابع

زمان 

 آموزش

تجربه 

  مل 

ی هات کل

آموزدانش

 ی

  ناصر اصل 

های تفاو 

  ردی

جایگاه 

 اجتما  

 وامل 

 پ تیبان 

 بودجه
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 ، اکتشافینقش یفایادرر )های نوین متناسب با هر کارگیری روشبه( 2) ،روز یو تکنولو دانش ( 1)با  سیتدر

کاربرد  (5و) نظری ۀبر حافظاولویت یادگیری عملی  (4، )محوری_آموزدانشرویکرد  (3، )کارگروهی( و

ارتباط تنگاتنگ ( 1) یهامؤلفهبه  "ارزشیابی". مضمون باشدمییادگیری _تکنولو ی آموزشی در فرآیند یاددهی

ارزیابی از ( 3، )ریزان از اجرای مراحل م تلف برنامهارزشیابی مداوم برنامه (2، )ریزان درسی با مدارربرنامه

گزارش ( 5) ،های فردیفعالیت  ۀنظارت مستمر بر کارپوش (4، )های واقعیدر موقعیت  ت رفتاری فراگیرانتغییرا

در محیط مدرسه و منزل و  خودارزیابی فراگیران از رفتار خود (6، )ارزشیابی والدین از رفتار فراگیران در منزل

اشاره داشت. پنجمین  ،باالتر ۀعملی جهت ارتقا  به پایتلفیقی از ارزشیابی کتبی و  (7و) آن در عملکرد پایانی ریتأث

جلب حمایت مالی ( 2)، وپرورشآموزشگذاری به نگرش سرمایه ۀتوسع( 1) یهامؤلفهبه  "بودجه"مضمون 

مالی و تضمین رفاه عمومی مجریان  نیتأم( 3) و نهادهای اجتماعی و اختصاص بودجه کافی جهت اجرای برنامه

 معلمان( اشاره داشت.) یدرسبرنامه 

 ۀآمیز برنامناپذیر اجرای موفقیت ضرورت اجتناب شامل مضامین "درسی ۀعناصر فرعی برنام"مضمون فراگیر  (2

 ،آموزاندوم دانش  ۀخان عنوانبهمدرسه  قلمداد کردن (1مضامین )  "یآموزشفضای "باشد. مضمون درسی می

ها برخورداری کالر (4، )شاد متناسب با مقطع تحصیلی یزیآمرنگ( 3) ،تناسب کالر درر با سن فراگیران(2)

های ورزشی متناسب با اجتماعات، کارگاه، آزمایشگاه و کتاب انه، زمین و سالن یهاسالن (5، )از روشنایی  بیعی

روی دیوار، ایجاد باغچه و کاشت درختان را  ینقاشمدرسه با ترسیم  ۀشادابی محو  (6و) مقطع تحصیلی

 ۀحیتجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی جهت پرورش رو( 1)به  "تجهیزات و منابع آموزشی"مضمون گیرد. دربرمی

 (3، )مطالعه و پژوهش ۀجهت پرورش روحی یآموزشو کمککتب غیردرسی  (2، )خالقیت و پژوهشگری

های آموزشی جهت آموزش مفاهیم علمی و فیلم (4) و های جغرافیاییها و نقشههای ریاضی و علوم، ا لسکیت 

التعلیم کودکان واجب  تمامبرخورداری (1مضامین ) "زمان آموزش"مضمون اشاره داشت.  فراغت اوقات  پر کردن

تناسب زمان آموزش با  (3، )تناسب زمان آموزش با محتوای درور (2، )از آموزش مطلوب در سنین خردسالی

تجربه "است. مضمون زمان مناسب برای تمرین عملی در کالر را مهم تلقی کرده (4و ) مراحل رشد فراگیران

 ( 2، )در اداره مطلوب مدرسه هاآنعملی  ۀتوانمندی مدیران و تجرب( 1)ند به موضوعاتی مان "عملی کادر آموزشی

ت صص   (4، )آینده نسلاحسار مسئولیت نسبت به  (3، )های بالقوه خودمعلمی و ایمان به توانایی ۀحرفبه  عالقه

 درسی  ۀمشارکت در تدوین برنام ۀزمین فراهم کردن (6، )های نوین تدریس و مدیریت کالرو تسلط بر شیوه

به  "آموزیهای دانشتشکل"در آموزش اشاره داشت. مضمون  هاآنتسلط بر تکنولو ی روز و کاربرد  (7و)

مدرسه و  ۀمشارکت در ادار (2ف )آموزی جهت یادگیری بهتر محتوای دروسهای دانشتشکیل گروه( 1)اهمیت 

 های بهداشتی ورزشیاحمر، گروهآموزی، هالل پذیری از  ریق عضویت در شورای دانشتقویت حس مسئولیت 

 همبستگی اجتماعی اشاره داشت. ۀفردا و توسع ۀتمرین حضور در جامع (3و)

ولی در روند یادگیری و  ؛این عناصر ممکن است به چشم نیایند ،"عناصر پنهان برنامه درسی"مضمون فراگیر در  (3

های تفاوت"موفقیت نظام آموزشی نقش بسزایی دارند. مضمون  ،آموزان و به تبع آنپیشرفت تحصیلی دانش

ایجاد رقابت سالم بین فراگیران جهت  (2، )توجه به توانایی و استعداد هر فرد در یادگیری( 1مضامین ) "فردی

 است.فرد با خودش نه با دیگران را مهم تلقی کرده ۀدی و مقایستشویق پیشرفت فر (3، )بهبود کیفیت یادگیری
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ها، سطح سواد اهمیت جایگاه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده( 1)به  "جایگاه اجتماعی مدرسه"مضمون 

های آموزشی و نظارت مستمر والدین بر فعالیت  (2، )های روانشناسی رشدوالدین و میزان آشنایی آنان با یافته

مدرسه موقعیت جغرافیایی  (4، )های تدریس نظیر گردش علمیمشارکت در اجرای روش (3، )ارزشیابی تحصیلی

-میزان برخورداری مدارر از امکانات آموزشی یکسان پرداخته (6و ) منا ق دورافتاده( و شهرها، روستاهاکالن)

عالمی  ۀتقویت بنی (2، )ریزان خبره و کاردانتربیت برنامه ریتأث( 1به مضامین )  "عوامل پشتیبانی"است. مضمون 

جلب  (4و) مشارکت مدیران و معلمان، والدین، صاحبان حِرَف در تدوین برنامه درسی (3، )درسی ۀمجریان برنام

 تربیت اشاره داشت.ونهادهای مرتبط با تعلیم ۀجانبحمایت همه

 

 در موفقیت نظام آموزشی مناسب است؟ رگذاریتأثدرسیِ  ۀرسش دوم: چه مدلی برای تبیین عناصر برنامپ

در موفقیت نظام آموزشی  عامل 13پژوهش های مضامین، براسار یافته ۀاز ثبت ا العات در جداول و ترسیم شبک پس

پنپ عامل  ،درسی ۀمربوط به عناصر اصلی برنام "بودجه و هدف، محتوا، روش، ارزشیابی"پنپ عامل  بودند: رگذاریتأث

 "آموزیهای دانشتشکل و عملی مدیران و معلمان ۀتجرب ،زمان آموزش ،تجهیزات و منابع آموزشی ،فضای آموزشی"

 و  جایگاه اجتماعی والدین و مدارر ،های فردی فراگیرانتفاوت"درسی و سه عامل  ۀمربوط به عناصر فرعی برنام

اصلی، فرعی و پنهان( از گانه )به نتایپ، عناصر سه با توجهدرسی مربوط بودند.  ۀبه عناصر پنهان برنام "یعوامل پشتیبان

کنند. الگوی پیشنهادی ، به موفقیت نظام آموزشی کمک میوستهیپهمبهیک مجموعه  صورتبه پذیرند و می تأثرهم 

 است.آموزشی در شکل زیر ارائه شده در موفقیت نظام رگذاریتأثدرسی  ۀپژوهشگر برای عناصر برنام
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ای لیکرت تدوین گردید و گزینهگویه براسار مقیار پنپ 14ای با شده، پرسشنامهجهت اعتبارسنجی الگوی  راحی

 تائید شد. %91توسط اساتید خبره، مدیران و معلمان مورد ارزیابی قرار گرفت و با میانگین 

 

 گیریبحث و نتیجه

درسی، ماادیران و معلمااان مقطااع ابتاادایی  ۀآموختگان برنامهای کارشناسان و دانشاین پژوهش، پس از بررسی دیدگاه در

گانه در موفقیت نظام آموزشی از  ریق مراحاال سااه هاآندرسی و نقش  ۀاهمیت عناصر م تلف برنام ۀسراسر کشور دربار

درساای  ۀبرناماا  ۀدهندعناصر و عوامل تشکیل تمام توجه به گروِ درموفقیت نظام آموزشی که تحلیل مضمون، مش ص شد 

 همسااویی الزم را نشااان داد. شااده،هااای انجامپژوهش شااده( بااا نتااایپمضامین است رادپژوهش )های یافته ۀاست. مقایس

عناصاار "درساای تحاات عنااوان  ۀبه دلیل نقش اساسی در ساختار برناماا  (بودجه و هدف، محتوا، روش، ارزشیابی)ن مضامی

( مبنی بر ارتباط 2017ترو  ) و (1394) یملک(، 1398همکاران )های گندمکار و پژوهشنتایپ معرفی شدند که با  "اصلی

فرآینااد  موفقیاات  مبناای باار (1985) نیاا کالایپ پااژوهش نتاا های جامعه و اهداف نظام آموزشی، و گیریمستقیم بین جهت 

( عنصاار محتااوا را عاماال 1996ماانن )ون باار اسااار نظاار نیچناا مه است، همسو بود. یبرنامه درسیادگیری همان اهداف 

 دررا درساای ملاای  ۀ( موفقیت برنام2016) شلیم( و 2020) همکارانزو و  و براسار نظر کننده کم و کیف یادگیریتعیین

و  1ناشاایداباشااد. آموزان و جامعااه میو توجه به نیازها، عالیق و شرایط خاص دانش مناسب  سیروش تدراستفاده از  گروِ

( 1394) یملکاا داشااتند.  دیاا تأک درساای از زمااان  راحاای تااا اجاارا  ۀ( بر نظارت و ارزشیابی مستمر برناماا 2019همکاران )

هااای آموزشاای زیرا عاملی برای تش یص نتایپ فعالیت  ؛تعبیر کرد "درسی ۀمرگ برنام"توجهی به عنصر ارزشیابی را به بی

 تایسااالوو( و 1396) یاحماادپرنااد و پااژوهش بااا نظاارات  نتااایپباشد. همچنین فراگیران برای یادگیری می تالشمعلم و 

درساای در موفقیاات نظااام  ۀبودجه و حمایت مالی از برنام نیتأم، وپرورشآموزشگذاری در سرمایه ریتأثمبنی بر  (2020)

 خوانی داشت.آموزشی، هم

های تشااکل و فضای آموزشی، تجهیاازات و منااابع آموزشاای، زمااان آمااوزش، تجربااه عملاای ماادیران و معلمااان"مضامین 

( مبنی 1398) انهمکاربورنگ و محمودیهای معرفی شدند که با نتایپ پژوهش "عناصر فرعی" تحت عنوان "آموزیدانش

توجااه بااه نیازهااای  مبناای باار (2016) شلیم نتایپ پژوهش ،آموزانهای دانشهای معلم، ویژگیبر محیط آموزشی، ویژگی

 (1398) یمساالمافت اااری و  و نتایپ پژوهش در فرآیند یادگیری رانیفراگ مشارکت فراگیران، سازماندهی مطالب آموزشی، 

آمااوزان و ها و عالیااق دانش، توجااه بااه خواسااتهیریگ میتصاامها، مشارکت معلمااان در ارتباط فراگیر با همکالسی مبنی بر

 یالباارز(، بیالبااری و 2020) یالوهااای پژوهشنتااایپ درسی، همسو بااود. همچنااین بااا  ۀنیازهای جامعه در موفقیت برنام

آموزان در کالر و بهبااود عملکاارد تحصاایلی تعامل دانش ملبت فضای آموزشی بر ریتأث( مبنی بر 2009مارش )( و 1395)

( تناسااب زمااان 1394) یملکاا و  ،آموزساز تفحص و کاوش دانش( منابع و ابزار آموزشی را زمینه1985) نیکالهمسو بود. 

رفتار مناسااب او در کااالر  بعی و ( ش صیت معلم، شوخ2020) یالورا مهم شمردند.  سیروش تدرآموزش با انت اب 

 ینیحساا ، و یدرساا  ۀبرناماا ( معلمااان را موتااور محاارک موفقیاات 2017موزاتا ) ،آموزانساز پیشرفت و تعالی دانشزمینه را

 
 Nasheeda 1 
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( مشااارکت 1399) همکاران. کردنوقانی و انددانسته 21قرن های معلم در ( ابتکار و خالقیت را از ویژگی1399) یارسنجان

 مسائل آموزشی، تعامل با محیط خود اعم از اجتماع، مدرسه، کالر یا خانواده را مهم تلقی کردند.آموز در دانش

" عناصاار پنهااان" های فردی فراگیران، جایگاه اجتماعی والدین و مدارر و عوامل پشتیبانی تحت عنااوانتفاوت"مضامین 

هااای رساامی، ( در کنار آموزش1398جعفرپور )ر و رنجبشدند و با دیدگاه بسیاری از پژوهشگران همسو بودند.  یگذارنام

تااوجهی بااه ایاان بُعااد، در بی داشته وبُعد دیگری به نام آموزش پنهان مطرا نمودند که ارزشی برابر در یادگیری و تربیت 

م تلف تبعااید در محاایط مدرسااه،  اشکال( کاهش 1397) یفالحمنفی دارد. آبام، ابراهیمی و  ریتأثآموزان یادگیری دانش

و از عوامل ارتقا  کیفیت آموزشاای آموزان را و ایجاد رقابت سالم بین دانشهای خود پذیرش هر کودک منحصر به ویژگی

( تقویاات تفکاار خااالق، تفکاار انتقااادی، همکاااری و 1398) یماا یعظدوساات و اصغرنژاد، رنپ. دانندپیشرفت تحصیلی می

وضااعیت  ریتااأث( 2020) همکااارانهوانااگ و  های انفرادی و ناسااالم پیشاانهاد دادنااد.رقابت  یاجبههای گروهی را فعالیت 

سااطح سااواد والاادین و  ریتااأث( 2020) ورتساانیسابورگیس و  ها در پیشرفت تحصیلی فراگیران،اقتصادی و درآمد خانواده

( الگااوبرداری و تقلیااد از رفتااار و 1395) انیفرهاداز تکنولو ی پیشرفته را در یادگیری فرزندان و  هاآنمیزان برخورداری 

درسی بااه  ۀموفقیت برنامهای اولیه کودکان، مهم تلقی کردند. یادگیری سال ۀگفتار والدین و اعضای خانواده را ب ش عمد

 نیگ کماا و نگر، ریزان آیناادهت صصاای برنامااه_های علماای( به مهارت1397) 1جانبه نیاز دارد. هرناندز و مایرحمایت همه

مهاام تلقاای در فرآیند  راحی برنامه را  هاآندرسی را در گروِ میزان مشارکت  ۀ( حمایت و پشتیبانی معلمان از برنام1999)

 کردند.

ن ساات بااه  ۀدر وهل "شیابیزهدف، محتوا، روش و ار"  راحی و تدوین بهترینکه های پژوهش حاضر نیز نشان داد یافته

عناصاار  باار آنشااود. عااالوه منجر می وپرورشآموزشگذاری به نگرش سرمایه ۀاین امر به توسع ؛کافی نیاز دارد "بودجه"

دستی( نقشی بسیار مهم در موفقیت مقطع دانش و ت صص عوامل باالدستی و پایین )م صوصاً یدرس ۀفرعی و پنهان برنام

اصاالی، فرعاای و پنهااان( بایسااتی در راسااتای هاام مااورد توجااه )عناصر  تمام عبارت دیگرابتدایی نظام آموزشی دارند. به 

 شود:بنابراین پیشنهاد می؛ ریزان قرار گیرند تا نظام آموزشی به اهداف خود دست یابدبرنامه

 عنوانبااهمجریااان برنامااه، والاادین  عنوانبااهدرسی، مشارکت فکری ماادیران و معلمااان ماادارر  ۀدر تدوین برنام •

 عنصر نظام آموزشی ضروری است. نیترمهم عنوانبهآموزان نفعان و دانشذی

درساای در  ۀعناصر م تلف برناماا  ریتأث ۀتر دربارهای جامعانجام پژوهش ۀتواند زمینالگوی پیشنهادی پژوهشگر می •

 ویژه مدیران و معلمان مدارر فراهم سازد.موفقیت نظام آموزشی برای سایر پژوهشگران به

 ژهیوبااهمدارر در سراسر کشور  تمامیزات آموزشی و استفاده بهینه از ابزار دیجیتالی در عصر کنونی نیاز مبرم تجه •

نظام آموزشی بایستی کمبودها را به حداقل برساااند تااا برابااری  ؛ بنابراینباشدیافته میمنا ق محروم و کمتر توسعه

 آموزشی برقرار گردد.

 ؛بسیاری از مدارر در منا ق دورافتاده و حاشیه شهرهای بزرگ، از نعماات ماادیران و معلمااان مجاارب محرومنااد •

وان این معضاال را حاال ت...( می و ذهابوافزایش حقوق، هزینه ایاب) ژهیواز  ریق درنظرگرفتن امتیازات  بنابراین

 نمود.

 
1 Hernandez & Meyer 
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گذاری بااه های اجتماعی نیاااز دارد. نگاااه ساارمایهنهادها و سازمان ۀکلی ۀجانبحمایت همهموفقیت نظام آموزشی به  •

فرهنااگ و نگاارش  ۀبنااابراین توسااع ؛جامعااه را بااه همااراه خواهدداشاات  ۀ، پیشاارفت و توسااعوپرورشآمااوزش

 بایستی از سنین خردسالی در افراد نهادینه شود. وپرورشآموزشگذاری به سرمایه

 

 رسی فهرست منابع فا

(. تحلیلی بر نقش خانواده و مدرسه در پیشبرد اهداف آموزشی و 1397آبام، نازیال؛ ابراهیمی، هیمن و فالحی، جواد. ) -

 و روانشناسی. یتیتربهای نوین در علوم المللی افقآموزان. چهارمین همایش بینپیشگیری از مشکالت تربیتی دانش

های غیرفنی های درسی شایستگی(. تحلیل محتوای کتاب1398) عظیمی، محمد. دوست، شهرام و اصغرنژاد، کریم؛ رنپ -

ای. فصلنامه تعلیم و تربیت. تربیت حرفه یهامؤلفهشناسایی میزان توجه به  منظوربهدوره دوم متوسطه فنی و کاردانش 

 .99-112ص . ص.144شماره 

اهمیت و ضرورت آموزش بهزیستی در دوره  (. بررسی1398) افت اری، جابر؛ افت اری، حجت و مسلمی، فهیمه. -

. 17شماره پژوهشی دانشگاه فرهنگیان. سال پنجم. براسار عناصر برنامه درسی کالین(. فصلنامه دانش) ییابتدا

 .83-108ص.ص 

ها از منظر اخالق اسالمی دانشگاه یبرنامه درس(. ارزیابی 1394) اله؛ نا قی، فائزه و سیفی، محمد.قمشی، سیفالهی -

 .69-96ص . ص.2شماره . 7سال های تربیتی. استادان درور معارف اسالمی. مجله اسالم و پژوهش

به دیدگاه  با توجه(. بررسی راهکارهای ارتقای فضای معماری مدرسه 1395) بیالبری، سیمین و البرزی، فریبا. -

 .41-57. ص.ص 11 شمارهآموزان از نگاه نقاشی. مجله انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران. دانش

در توسعه اقتصادی و اجتماعی. پنجمین کنفرانس  وپرورشآموزش(. نقش 1396) و احمدی، غالمعلی. ایرؤ پرند،  -

 المللی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت.بین

 کردیروشناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با (. روش1390اکبر. )، علییافروز یآقاجانپرهیزگار، محمدمهدی و  -

 نور.انتشارات دانشگاه پیامتهران. . یکاربرد

 انتشارات آگاه.تهران. ریزی آموزشی و درسی. ای بر برنامه(. مقدمه1395پورظهیر، علی. )  تقی -

فرآیند تربیت شهروندی در مقطع ابتدایی  (. بررسی تطبیقی 1393) .یمحمدعل چوبقلو،تمجیدتاش، الهام و مجلل -

 .40شماره . 11سال ایران.  یعلوم اجتماعایران و  اپن. مطالعات  یاسالم یجمهوروپرورش آموزش

(. ارائه الگویی برای سنجش کیفیت آموزشی در مدارر 1399حسین. )چناری، زمرد؛ بهمئی، لیال و برکت، غالم -

-185. ص.ص 52شماره . 13سال مشک(. نشریه علمی آموزش و ارزشیابی. شهرستان اندی ی:مورد ۀمطالع) ییابتدا

161. 

 تحلیلی معلمان ایران. -چیست؟ صدای معلم. پایگاه خبری وپرورشآموزش(. هدف سیستم 1398) حسینی، مجتبی. -
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ویک. روزنامه در قرن بیست  وپرورشآموزشها و مبانی (. اهداف، برنامه1399الدین. )، سیدمحییارسنجان ینیحس -

 .1209شیراز نوین. شماره 

(. بررسی جایگاه فضاهای آموزشی در تشکیل و تعمیق 1397) ، یوسف و جنتی فیروزآبادی، جمیله.یآبادمیابراه ریحق -

 دبستانی.ن اسالمی در دوره پیشهویت ملی. اولین همایش ملی هویت کودکان ایرا

های پژوهش کیفی، رویکردی نو و کاربردی. تهران. (. اصول و مبانی روش1395خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید. ) -

 انتشارات نگاه دانش.

(.  راحی و اعتبارسنجی الگوی 1398) نژاد، غالمرضا.حسینرامندی، هادی؛ کیان، مرجان؛ عباسی، عفت و حاجیدرزی -

نظریه و عمل در برنامه  دو فصلنامهبرنامه دوره ابتدایی براسار الگوی کالین. های فوقه درسی مبتنی بر فعالیت برنام

 .193-230. ص.ص. 14شماره درسی. سال هفتم. 

(. رابطه بین ابعاد الگوهای 1398) اله.نیا، مریم؛ مهریار، امیرهوشنگ و جاویدی، حجت پور، علیرضا؛ کوروشرمضان -

های ها و مدلخودتنظیمی تحصیلی. روش واسطهبهآوری تحصیلی خانواده و احسار تعلق به مدرسه با تاب ارتبا ی

 .125-246. ص.ص. 37شماره . سال دهم. یشناختروان

. مطالعات وپرورشآموزشریزی درسی در سند ملی (. جایگاه برنامه1398رنجبر، م تار و جعفرپور، محبوبه. ) -

 143-158. ص.ص. 44شماره روانشناسی و علوم تربیتی. 

 محیط در آموزش و یادگیری. اولین همایش ملی مدرسه فردا. ریتأث(. 1398) زرعی، ناصر. -

 (. اصول و فلسفه تعلیم و تربیت. تهران. انتشارات امیرکبیر.1394شریعتمداری، علی. ) -

ابتدایی ایران. فصلنامه تعلیم  وپرورشآموزشریزی درسی در سیستم (. بررسی وضعیت برنامه1392) شریفی، علیرضا. -

 .72-91ص.ص.. 119و تربیت. شماره 

 .هیحوزه علماسالمی  تبلیغات (. آنچه والدین و مربیان باید بدانند. قم. انتشارات دفتر1395فرهادیان، رضا. ) -

 -پژوهش  یبرنامه درس(.  راحی الگوی 1396اردکانی، راحله؛ ملکی، حسن؛ صادقی، علیرضا و دُرتاد، فریبرز. )قاضی -

آموزان. فصلنامه ابتکار و خالقیت در محور در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی برای پرورش تفکر و خالقیت دانش

 .63-106. ص.ص 3علوم انسانی. دوره هفتم. شماره 

بینی سازگاری (. پیش1399) خانی؛ یعقوبی، ابولقاسم و لطفی، سلمان.قانی، رسول؛ مرادی، زینب؛ عزیزی گرمهکردنو  -

های نوین در اول شهر همدان. پیشرفت  آموزان دختر مقطع متوسطههیجانی در دانش  ییواگواجتماعی براسار 

 .14-25 . ص.ص29شماره . سال سوم. وپرورشآموزشروانشناسی، علوم تربیتی و 

(.  راحی الگوی برنامه درسی تربیت 1398) اضعر.گندمکار، دنیا؛ قلتاش، عبار؛ هاشمی، سیداحمد و ماشینچی، علی -

ریزی درسی. سال شانزدهم. دوره دوم.  ها. پژوهش در برنامهنظریه برخاسته از داده اخالقی دوره متوسطه مبتنی بر

 .34-47. ص.ص 34شماره 
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و نی در جهان یدرس(. تبیین عناصر برنامه 1398بورنگ، محمد. )بورنگ، محمد؛ آیتی، محسن و اکبریمحمودی -

 .139-159. ص.ص 20شماره مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. سال دهم.  دو فصلنامهآموزش. 

رسانی دفتر رورش. سایت ا العوپشدن و تحول در آموزش(. جهانی1397بهبهانی، ماندانا و حیدری، الهام. ) معدولی -

 انتشارات و فناوری آموزشی.

(. تبیین بسترهای آزادسازی برنامه 1399، اسکندر؛ محمودی، فیروز و ادیب، یوسف. )آذر یفتحنژاد، رضا؛ معصومی -

 .22-38ریزی درسی. سال هفتم. دوره دوم. ص.ص درسی در دوره ابتدایی. پژوهش در برنامه

 .وپرورشآموزشنوین تدریس. سایت  یهاروش(. 1396، زهرا. )یمقرب اله -

 یعلوم انسانسازمان مطالعه و تدوین کتب تهران. انتشارات ریزی درسی. (. مقدمات برنامه1394) ملکی، حسن. -

 سمت(.)

کیقبادی ویکم. ترجمه های آموزش در قرن بیست هرناندز، کارلور و مایر، راشمی. یادگیری برای هزاره نوین، چالش -

 ( وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.1397) و همکاران.
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