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Abstract
The purpose of the research is to identify basise of
the reduction of centralization and provide
conditions For the implementation of curriculum
decentralization in elementary school. research
Approach is qualitative and is based on the Method
of Conventionat Content Analysis.The statistical
population of this study was all the experts of
elementary education and educational groups in the
24 areas of West Azarbaijan Province educational
institutions in the academic year of 2016-17, that
were selected by targeted sampling method and the
Sample volume was continued to the data saturation
point.In this regard, semi-structured interviews were
conducted with 13 experts. In order to ensure and
validate the accuracy of the data, the technique of
control of the members and the exact information
acquisition technique were used. The findings of
this research include the following seven main
themes: change discourse, system thinking,
discipline or soft subject areas, integrated approach,
organic empowerment, teacher's knowledge, core
skills groups.
Keywords: decentralization, Curriculum, decentralization bases, Elementary school
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مقدمه

کند تا هویت و مایااهشران را در مام ره نشران دهنرد

آموزش ابتدای ضیور تریین پایره در زنردگ آموزشر

(.)Ali, Hart, Baars, Kaur, Bailey & Sesay, 2010

یک فید است ( .)Subba & Bhutia, 2016این دور بره

در این راستا یک از منبره هرا ح،ر ارتبراب بینامره

امتعراع و

درس با آموزش زمینهسراز تجرارب یرادگیی اسرت.

روان  -حیکت یادگییندگان منجی م شود بایرد در هری

هناام که بینامه درس زمینه سراز مر شرود تجیبرۀ

مورد تومه قیار گیید ( Farooq,

کودک یرک نقطرۀ شریوع اساسر در فیاینرد یرادده -

 .)2016در این بین بینامهها درسر دورۀ ابتردای بره

یادگیی مورد تومه است و هی ت ش بریا کعرک بره

دلیل اینکه بره توسر ۀ شرناخت
مام ها بهیور اساس

عرای،

آموختره شرد بره

دلیررل فرریاهد کرریدن اولررین تجررارب یررادگیی برریا

دانش آموز بریا ربرد دادن مطالر

دانشآموزان مستلیم خوشایند کیدن فیاینرد آمروزش و

زندگ روزمی اش است ( .)Kenea, 2014م توان گ،رت

اولویتده به مطلوبیت آن اسرت .تغییریا م،وروم و

بینامه درس و اص حا آموزش یرک فیاینرد پیدیرد

نظاممند مدید در آموزشوپریورش ابتردای در راسرتا

است و نع تواند بهتنوای و مدا از دیای امیا بره هرد

هعنوای با یافتن رویکیدها م اصری و مناسر امریا

پیوسررته اورراراوب نظررام آمرروزشوپرریورش یررا زمینرره

بینامه درس است بدین م نر کره از فیاینرد ییاحر

امتعاع

اقتصاد و سیاس که در آن اصر حا امریا

مجدد ساختار و محتوا مدارس ابتدای پییو م کنرد

م شوند مورد تومه قیار گیید ( Westbrook, Durrani,

( .)Damovska & Tasevska, 2014از ایرنرو مناسر

 .)Brown, Orr, Pryor, Boddy & Salvi, 2013از

بودن بینامه درس یک از مودتیین نایانر هرا در ارائرۀ

دیدگا آیینی ( )Eisner, 1992نیی شرناخت ویژگر هرا و

آموزش ابتدای بود و م نادار و مطلوبیت آن از یییق

اقتضائا نظامها آموزش بهعنوان یک زیستبوم بیا

محل کیدن یا آزادساز بینامره درسر صرور گیفتره

م یف رویکید مناس در امیا موفقیتآمیری تغییریا

است ( .)Kenea, 2014درواقر سراختار بینامره درسر

در این محیدها پویا بهعنوان یک مس لۀ مود مطری

من طف نیاز بهنوع از بینامه درس نواد برا مردیییت

است ( .)Al-Murad & Ebrahimi, 2013محل یا بوم
فیایند ارتقا بینامه درس ملر دورۀ

مبتن بی پارادایدهرا مختلرف دارد بره هعرین دلیرل

کیدن بینامه درس

موضوع ان طافپذیی بینامه درسر یرک مسر له صریفا

ابتدای با است،اد از نظام هرا یرادگیی محلر ماننرد

فنرر نیسرررت (.)Diaz-Barriga & Barron, 2014

محتوا زبان مناب و فیایندها یرادگیی محلر اسرت

موس پور و صابی ( )Musa Pour & Saberi, 2010بری

که از نظری فیهنار پاسرخاو برود و در مورت بوبرود

اساس نوع مواموه بینامه با میدم دو دیدگا را در امیا

ععلکید یادگییندگان بالیدن به فیهنگ خرود و ت ورد

بینامه تغییی ارائه کید اند :الف) رویکید فیهنا  /تیبیت :

قررو

در این رویکید رابطه ت امل بین بینامهریری و بوری گیری

 .)Education, 2015پاینرار ( )Pinar, 2014نیری م تقرد

رسعیت داشته و توافق و آمراد سراز امتعراع مرورد

است که برا ایجراد سراختارها ویرژ در هری کشرور بری

تأکید اسرت و ب) رویکرید موندسر  :در ایرن رویکرید

فیهنا و امتعاع تأکید مر کنرید

رابطه تاب یت بری ت رام
مشررارکت امتعرراع

حراکد اسرت و بر نیراز از

محررور تصررعیدگیرری را تشررکیل

برره مام رره گررام بیمرر دارد ( Department of

زمینهها تاریخ

تا منبهها مل و محل را هد زمان بهعنروان تعرای
موان شدن مورد تومه قیار دهید؛ بنابیاین ضیورت کره

م ر دهررد .در حقیقررت ان طررافپررذیی و برره تب ر آن

پیش م آید این است که بیا هعاام شدن با تحروت

آزادساز بینامه درس م تواند به دانش آمروزان کعرک

مام رره و تأثییپررذیی دانررشآمرروزان از آن مرر ترروان
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تغیییا اساس و مستعی را در بینامه درس به ومرود

کارشناسان آمروزش ابتردای و کارشناسران گریو هرا

آورد تا پاسخاو نیازها مام ه در حال تحصیل باشد.

آموزش منایق  24گانه ادارا آموزش پریورش اسرتان

ایرن امری در سرایۀ تومره بره رویکرید کراهش تعیکری و

آذربایجان غیب در سال تحصیل  99-96بودند کره 13

زمینهها تزم بیا امیا آنکه در سند بینامره درسر

ن،ی از آنوا با است،اد از روش نعونهگیی هدفعند از نوع

مل ر برردان اشررار شررد و آزادسرراز بینامرره درس ر را

نعونه گیی موارد شراخ

بهعنوان یک از تحوت نوآورانه مطی م کنرد محقرق

قواعد حداکثی تنوع و رسیدن به نقطه اشرباعشردگ

م شود .درنتیجه اتخاذ و امریا نظرام بینامره درسر

رابطه با انتخراب افریاد مرورد مصراحبه رعایرت گیدیرد.

غییمتعیکی (کاهش تعیکی) منروب بره الیامرا

یرا مطلروب انتخراب شردند.
در

خاصر

برررهمنظرررور معر ر آور داد هرررا از مصررراحبههرررای

اسرت .از ایرنرو بستیسراز تزم و شناسرای الیامرا

نیعهساختاریافته است،اد شد زییا به کعک آن ارزیراب

تعیکیزدای

کانون و محور اساس مباحث تعیکیزدایر

در بینامرهریری درسر

ععیقتی ادراکا و نایشها مشرارکتکننردگان و نیری

اسرت ( Florestal & Cooper,

بیرس موضوعها پیدید و پیایی پاسر هرا آنران

 )1997; Assetto, Hajba & Mumme,2003ایاکره

امکرررانپرررذیی اسرررت ( & Sarmad, Bazargan

ان طاف و آزادساز در سایۀ تومه به بسرتیها و شریاید

 .)Hejazi,2017مصرراحبههررا در خصررو

دی ردگا هررا و

ضیور امیا بینامههرا وضر یت ت رادل را بره ومرود

عقاید کارشناسان دربار عوامل که در آزادساز بینامره

مرر آورد .در پررژوهش حاضرری نیرری پژوهشررای درصرردد

درس تأثیی دارد و روند امیا آن را تسیی مر بخشرد

شناسررای بسررتیها تزم برریا کرراهش تعیکرری بینامرره

بود و سؤالهای مانند قابلیتها مجییران بینامرههرا

درس است ایاکه آنوا بهعنوان عوامل تسویلگی امیا

درس و پتانسیل ساختار آموزش در قبرال تغییریا در

ت،کیا آزادساز بینامه درس تلق م شوند.

اه شیایط باید قیار داشرته باشردی یرا نقرش شرعا در
اص

بینامهها درس ایستی پیسید شد .در میحله

رزششناسی

تجییه وتحلیل داد ها از مجعوع مصاحبه ها  224زمینرۀ

پژوهش حاضی به لحرا هردف در زمریۀ پرژوهشهرا

اولیه استخیاج و در میاحل ب د بره تردریب برا حرذف

کراربید و بره لحرا روش گریدآور داد هرا از نروع

زمینه ها مشابه و نیدیک به هد مؤل،هها کاهش یافتره

پژوهش کی ،با ماهیت اکتشاف است .در این پرژوهش

و درنوایت  7زمینۀ اصل به دست آمرد .در ادامره بریا

بیا دستیاب بوتی به هدف مرورد نظری از روش تحلیرل

ایعینان از صحت یافتهها بهدستآمد و قابلیت اعتبار

محتوا است،اد شد است .روش هرا تحلیرل محتروا در

پذیی داد ها مصاحبه هرا افریاد بره یرور خ صره در

رویکید کی ،دارا انواع مت دد است که با تومره بره

اختیار آنوا قیار گیفرت و آنورا نظریا خرود را در مرورد

نوع و ماهیت داد ها و استخیاج مقولهها از داد ها روش

هعاهنا یافتهها با نظری پژوهشرای اعر م نعودنرد و در

تحلیل محتوا عیف یا مت ارف ( )Conventionalمورد

صور تناقض بیداشت نادرست پژوهشای اصر

شرد.

است،اد قیار گیفت .امتیاز بارز تحلیل محتوا کی ،بری

هعدنین به منظور غنا اعتبار پژوهش متن مصاحبههرا

به دست آوردن ای عا مسرتقید

و تحلیل ها صور گیفته از آنورا در اختیرار  4ترن از

و آش رکار از مطال رره برردون تحعی رل ک ریدن مقولرره ی را

اسرراتید (متخصصرران بینامررهریرری رسرر ) شرراغل در

اساس رویکید عیف
نظیی رههررا

از پ ریش ت یررین شررد اسررت ( & Iman

 .)Noshadi, 2011مام ر رۀ مرررورد نظررری تیکیبر ر از

دانشاا ها استان آذربایجان غیب قیار گیفت و نکرات
از سو ایشان ارائه و نسبت به کد و کیرف تحلیرلهرا و
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ت،سییها اص حات صور گیفت .بهیور خ صه بریا

گیو بند کیدن کدها بهصرور خوشرههرا م نرادار

ایعینان و اعتباربخش به دقت و صحت داد هرا از روش

تشکیل م شود .بسته به کی،یت ارتباب بین زیییبقا

اک کیدن بهوسیلۀ مشارکتکنندگان (تکنیک کنتریل

و سازمانده آن زیی یبقا

اعضررا) و روش کس ر ای عررا دقیررق مررواز

( peer

محقق م تواند با تیکی

آنوا را به یبقا کعتی تبدیل کند .در میحلرۀ ب رد

 )debriefingاسرت،اد شرد .در تجییرهوتحلیرل داد هرا

ت اری ،بیا هی یبقه و زیییبقه و کد صور م گیید.

محقق بی اساس ادراک و فود خود از متن مورد مطال ه

بیا تویۀ گیارش از یافتهها مثرالهرای بریا کردها و

نوشتن تحلیل اولیه را آغاز مر کنرد و ایرن کرار ادامره

یبقا از رو داد ها مشخ

م شود .بسته به هردف

م یابد تا پیشزمینههای بیا تشکیل کدها آغاز شود.

تحقیق محققان تصعید م گییند ارتباب بین یبقا و

م شود که تشکیل کدها از متن

زیییبقا را بیشتی بی اساس موافقت بین خود پیشینۀ

ایجاد شد و سپس بی اساس شباهتها و ت،او هایشان

موضوع یا سلسرلهمیاتر

کننرد

یبقهبند شوند .ایرن یبقرهبنرد از سرازماندهر و

(.)Adel Mehraban,2015

این ععل اغل

موم

برین داد هرا مشرخ

جدزل  .9توصیف جمعیتشناختی کارشناسان آمو ش ابتدایی ز گوزهها آمو شی
ن

تحصیالت

رشته تحصیلی

سابقه

سمت

محل خدمت

ردیف

مود

فلس،ه آ .پ.

29

کارشناس آموزش ابتدای

خو

1

*

کارشناس ارشد

21

کارشناس آموزش ابتدای

انیل

2

*

کارشناس ارشد

روانشناس کودک

کارشناس آموزش ابتدای

سلعاس

3

*

کارشناس

آموزش ابتدای

29

نقد

4

*

کارشناس ارشد

مدیییت آموزش

2

کارشناس آموزش ابتدای

9

*

کارشناس

مدیییت و بینامهریی آموزش

27

کارشناس آموزش ابتدای

بوکان

6

*

کارشناس ارشد

بینامهریی درس

17

کارشناس آموزش ابتدای

ناحیه دو ارومیه

7

*

کارشناس ارشد

روانشناس ععوم

7

کارشناس آموزش ابتدای

تکاب

8

*

کارشناس

آموزش ابتدای

23

کارشرناس مسر ول آمرروزش ماکو

9

*

کارشناس

آموزش ابتدای

19

کارشناس ارشد

آموزش ابتدای

20

ابتدای
کارشررررناس تکنولررررو

و خو

گیو ها آموزش
10

کارشررررناس تکنولررررو

و میاندوآب

گیو ها آموزش
*

11

آموزش

21

کارشناس ارشد

تکنولو

12

*

کارشناس ارشد

فلس،ه آ .پ.

14

13

*

کارشناس

آموزش ابتدای

27

کارشررررناس تکنولررررو

و تکاب

گیو ها آموزش
کارشررررناس تکنولررررو

و سلعاس

گیو ها آموزش
کارشررررناس تکنولررررو
گیو ها آموزش

و االدران
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جدزل  .3توصیف جمعیت شناختی متخصصان بونامهریز درسی
زن

تحصی
دکتی

رشته تحصیل
بینامهریی درس

سابقه
18

ردیف
1

مید
*

بینامهریی درس

27

2

*

دانشجو دکتی

بینامهریی درس
بینامهریی درس

29
24

3
4

*
*

دکتی
کارشناس ارشد

سعت
م اون آموزش ابتدای
مدیی دبستان و
مدرس دانشاا آزاد
استاد دانشاا
استاد دانشاا

محل خدمت
ادار کل استان آ .غ.
اایپار
دانشاا ارومیه
دانشاا آزاد خو

یافتهها

ضیور انجام و فواید آن شامل م شود .در گرام ب رد

گفتمان تغییو بونامه درسی :هی گ،تعان م ین نایش و

اعتقادا و نایش ها افیاد نسبت به وض مومود که از

باور تاز ا نسبت بره بینامره درسر ایجراد مر کنرد و

ییف گ،تعان حاضی پشتیبان و به االش کشید شرد

عکسال عل و موتگیی افیاد را نسبت به پدیرد هرای

و نوع ارتباب بیا آگا سراز باورهرا انجرام مر شرود.

که در اییاف بینامه درس رخ م دهد مت،او تی از قبل

باوره را و نارریشهررا حرراکد شررد برری سرراختار فکرری

م کند .لک ئو و موفه ( )laclau & mouffeم تقدند که

نوادهررا مسرر ول ارتبررای دوسررویه بررا اعتقررادا و

هع رۀ پدی رد هررا امتعرراع تحررت تررأثیی فیاینرردها

دیدگا ها مجییان امیا تغییری بینامره درسر بیقریار

گ،تعان شکل م گیینرد ( .)jalili, 2012از نظری فروتن

م کند و با تأکید بی ویژگر نروآور و ترازگ گ،تعران

( )Fullan, 2015دگیگون باورها و عقاید یکر از اب راد

مدیرد رفتررار آنوررا را برراز تنظرید مر کننررد .هعدنررین

سهگانه تحوت تیبیت است که بیا دستیاب به هدف

گ،تعان فیایند است که با امیا تردریج آزادسراز

یا اهداف آموزش ویرژ ضریور اسرت .و محصرول و

بینامه درس

نتیجه تغییی را تغییی باورها و ییز تلق هرا ن،ر بریان

م یابرد و هرد زمران افریاد کره بره امریا تغییریا

م داند تا نسبت به آن احساس مالکیرت کننرد و بریا

بینامه ریی شد م پیدازنرد آنورا را در نظرام باورهرا و

ععل مت ودانه و آگاهانه در مسریی مدیرد آمراد شروند

ارزشهایشان نوادینه م سرازند و ضریور ومرود آن را

( .)Ghooya, 2015در پژوهش حاضی گ،تعان بهعنروان

درک م کنند .درواق م،اهید نوادینهشردۀ گ،تعران در

یکر از بسررتیها آزادسرراز بینامرره درسر بررهعنرروان

ت ررام

و ارتبایررا میرران افرریاد صررور م ر پررذیید؛

م،ووم بیا سوق دادن افریاد در مورت تغییری بینامره

بنابیاین هعانیور که فوتن ( )Fullan, 2015به تحرول

درس با محوریت آزادسراز مرورد تومره قریار گیفتره

ذهن و تحول عین اشار م کند گ،تعان ابیار بریا

است .گ،تعان تغییی بینامه درس از یییق م،وومبخش
ایجاد شد و م ان خا

خود را برا ت یرین ویژگر هرا

م،راهید و عناصری مومرود در آن توسر ه

تحول ذهن در راستا حعایت از اص

بینامره درسر

با رویکید آزادساز است.

جدزل  .2فوایند گفتمانسا
ابعاد گفتمان
کاربید زبان
بیقریار
باورها

ارتبراب میران

ت امرل در موق یرتهرا
امتعاع

مواحل گفتمان

سطوح گفتمانسا

به االش کشیدن گ،تعانها قبل

ت،کی غال در رأس هیم سازمان (وزار )

توصیف تبیین و ت،سیی م،ووم گ،تعان مدید

بافت واق یتها و بسرتیها امتعراع در میانره هریم
سازمان (استان و منطقه)

بازشناس (نقش فواید تأثییا و الیاما )

بافت موق یت در قاعد هیم سازمان (مدرسه)

تبیین بستوها آ ادسا

تفکو سیستمی :پدید بینامه درس و ف الیرت هرا
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فیایند پیدید تعرام عامرل هرا تیبیتر برهگونرها

میبوب به آن بیآیند مجعوعه دستاندرکاران است که با

مشارکت و به مییان درمه عاملیت آنوا در امیا تحول

مشارکت و وابستا درون شان بره یکردیای دیردگاه

دخالرررت دارنرررد ()Mohammadi Chabaki, 2013؛

تیکیب در حوزۀ ییاح بینامه درس را دنبال م کنند.

بنابیاین ایجاد ان طاف و آزادساز آنانانکه در الاو

در این راستا آنده در سند بینامه درس مل برا عنروان

نظی زیی نظام بینامره درسر و آمروزش در رهنامره و

کاهش تعیکی مطی است م توانرد ت،کری سیسرتع را

سند مل آموزشوپیورش پیشنواد شد است بایرد در

مورد م حظه قیار دهرد .بردین صرور کره عوامرل یرا

سررطح خررید و کرر ن مررار

و سررار باشررد

نوادهای که م توانند در تعیکیزدای بینامهها درس

(.)Mehrmohammadi,2009

نقش ای،ا کنند بهصور رابطهمند در مورت نیرل بره
یک هدف مشتیک گام بیدارند حسرین
حرررراجحسرررریننررررژاد و سلسرررربیل (
&

Nejad

Hossein

Haj

مویمحعرد

حو ه ها موضوعی نوم :اوراراوب یرک بینامره
درس هعیمان م تواند دارا بخش دیسریپلین و غیری

Hosseini,

دیسیپلین باشد و متخصصان فقد بره تردوین قواعرد و

Mehrmohammadi,

اصول بپیدازند که شاکله اصل رشته را نعایان م سازد

 )Salsabili, 2015بیان م کنند کره بره دلیرل ناکرام

و بخش دیای آن (غیی دیسیپلین ) مر توانرد برا ومرود
توسد افیاد

یی تغیییا گستید در دههها  60و  70و تحروت

داشتن رابطۀ منطق با بخش دیسیپلین

حاصررل از رویکررید مدرسرره محررور در ده رۀ  80و 90

که به امیا بینامه درس مورد نظی م پیدازند ییاح

می د دورۀ مدید از تغییی بینامهها درسر شرکل

و تولید شود .در آزادساز بینامه درس

گیفت که فوتن ( )Fullan, 2010از آن با عنوان تغییری

بینامه درس به دلیل داشتن بخش نریم آن کره ععردتا

سیستع

و هارگییوز و فینرک ( Hargreaves & Fink,

 )2006برا عنروان نوسراز مشرارکت

( Collaborative

 )Renewalنام م بیند .رویکرید کره خواسرتار درکر
مدید از ارتباب آشت یا تیکی

تغیییا بات به پایین و

سرطح توسر ۀ

ماهیت غیی دیسیپلین دارد متناس با بافت مروق یت
بینامه درس تدریس شد گستیش م یابد .درواقر هری
اه به دیسیپلینها (سخت) بریشتری و بریشتری تومره
شود فیصرتهرا کعتری بریا دانرشآمروزان بریا
فیاهد م شرود ( Mir Arab Razi,

پایین به بات و مدیییت تغییی بیا اثیبخش و پایردار

خ قیت و م ناساز

است ( .)Fullan,2007در حقیقت ارتباب بینامه درسر

 .)2014هعانیور که سیعپسون ( )Simpson,2015نقل

بین سطح میکی و سطح مدرسه اغل م تواند انطبراق

م ر کنررد برریا ن ( )Biglan, 1973بررا یبقررهبنررد

متقابل یا اختریاع مجردد ()Darling-Hammond,1998

دیسیپلینها به اصط حا نیم/سخت و زنرد  /غییزنرد

باشد بدین م ن که نوآور ها بینامرهریری شرد در

ناا یکسان به حوز ها موضوع بینامه درس نردارد.

سطح میکی با زمینه یا موق یت ها ویژ مطابقت پیدا

در دورۀ ابتردای برا تأکیرد بری کراهش تعیکری رویکرید

م کنند ( .)Marsh & Willis,2007اگیاه بینامه درس

آزادساز شامل موضروعات مر شرود کره متناسر برا

سطح میکی به تنورای نعر توانرد تضرعین کنرد کره

سراختار نیازهرا و موق یررت یرادگیی فیاگیریان باشررد و

نوآور در ک س ها درس تحقق یابد اما فیصت اینکه

بتواند در محید یادگیی آنان بهصور تکالیف م نرادار

بدون آن نوآور م توانرد ات،راق بی،ترد معکرن اسرت

و اصیل انجام گیید .از سو دیاری سراختار موضروعا

ساد تی باشد .این اساس راهبید اساس تحول تیبیت نه

درس باید ان طاف پذیی تزم بیا تولیرد محتروا را در

از بات به پایین است نه از پایین بره برات .بلکره در ایرن

اختیار مجییان بینامه درس قیار دهد .درواق تومه بره
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حوز های م طوف م شرود کره ضرعن تأکیرد بره قریار

مل بی لیوم تومه بی موضوعا کعتی سازمانیافتره دارد

گیفتن آنوا در یک زمینه یا بافت کراربید نیری باشرند.

بحث تل،یق مورد تومه قیار م گیید .این دور به دلیل
بهمنظرور ارتقرا

شوآب ( )Schwab,1969نیی از م،وروم بره نرام ععلر

تأکید بیشتی بی رو موضوعا واق

بهعنوان حالت دوم در کنار حالت دیسیپلین نام م بید

کی،یت یادگیی و نیی بره دلیرل اقتضرا رشرد ذهنر

و به دفراع از گریینشگری در موق یرتهرا گونراگون

دانشآموزان به محتوای نیاز دارد که بره دنبرال فریاهد

م پیدازد .بینامه درس محل با رویکرید ععلر بیشرتی

کیدن زمینهها تزم بیا شکوفای قابلیتهرا فرید

بهعنوان یک فیایند دید م شود تا اینکه بهعنروان یرک

دانش آموزان و گسرتیش تجیبره هرا فرید و مسرتقل

محصول تلق شود و نقش موع در بوبود مدرسره ای،را

باشد .از سو دیای برا تومره بره اهعیرت فیاگیریان در

م کند (.)Lavonen, 2017

محور سرازماندهر بینامره درسر و هعدنرین فلسر،ۀ

رزیکود تلفیقیی :امریوز دانرش بریش تری در حرال

امیا آزادساز بینامه درس مبن بی اصرل تومره بره

تبدیلشدن بره دانرش تل،یقر و برینرشرتها اسرت و

یادگیینرردگان بایررد تل،یررق از درون کرره بررا قیائررت

مدارس ععوم نیی بیشتی خواستار یرادگیی تل،یقر و

پیشیفتگیایانه از ت لید و تیبیت هعخروان داشرته بری

بینرشتها هسرتند (.)Campbell & Henning, 2010

اساس نیازها و ع ئق فیاگیی از درون و شکل بایرید و

راگا ( )Raga,1997بیان م کند که بینامههرا درسر

از مضعونها وابسرته بره زمینرههرا واق ر زنردگ

دورۀ ابتدای در اند دهۀ اول کانون انحصار تومه در

است،اد شود.

بینامهریی درس با رویکید تل،یق را تشکیل م دادنرد

توانمندسییییا

ارگییییانیکی (

Organic

( .)Mehrmohammadi, 2014ونررگ کررو و انررگ

 :)empowermentپاینار ( )Pinar, 2012بیان مر کنرد

( )Zhong, Cui, Zhang, 2001برری ایررن باورنررد کرره

امیوز آموزش م لعان ع مت خطی بیا تبدیل شدن

کشورهای که نظام ها آموزشر متعیکری دارنرد در

به فیهنگ غییف ال بهعنوان یرک شرغل غییحیفرها برا

راستا کاهش تعیکی و ایجاد ساختار مدید از بینامره

ضد فکی توسد دولت ها و احتعات

درس

در موت تل،یق کیدن بینامه هرا درسر دور

است،اد از مداخ

سازمان ها حیفه ا است .درواق نیاز به ایجاد محیط

ابتدای گام بیداشرتهانرد ( .)Guo, 2013درواقر سرطح

است که در آن هعۀ م لعان ایدۀ بوبود و توس ۀ مرداوم

ععیقتی م نا میبوب به محتوا و موار های م شود که

را در نظرری بایینررد ( .)Wiliam, 2013در انررد دهررۀ

دانش آموزان در عین درگیی و ف الیت با بینامه درسر

گذشته بسیار از مطال ا ( )Holappa,2007به وضو

تل،یق یاد م گیینرد ( .)Costley, 2015در ایرن راسرتا

نشرران داد انررد کرره فیاینرردها بینامرره درس ر محل ر

است،اد از رویکید تل،یق در دور ها مختلف تحصیل

الوامبخش و توانعندکنندۀ م لعان و مدییان بیا توس ۀ

م تواند از شد و ض ف بیخوردار باشد یا ضیورتا تاب

کار خودشان هسرتند؛ بنرابیاین تویره و امریا بینامره

یک قاعد و حکرد واحرد نباشرد .در دور هرا مختلرف

درس محل فیصت فیاهد م کنرد ترا شریاید بیابری

تحصیل معکن است فیصتها کعتی یا بیشتی بیا

برریا یررادگیی برره ومررود آیررد (.)Papakitsos,2016

بهکارگیی رویکرید تل،یقر شناسرای کرید و از میران

توانعندسرراز بررا دو رویکررید انجررام مر گیرید .رویکررید

اشکال و انواع تل،یق معکن است بره اشرکال ععیرق یرا

استاندارد محور و ارگانیک محور .در رویکرید اول م لرد

آورد .در دورۀ ابتردای بره دلیرل تأکیرد بری

اسرتانداردها و

سطح رو

حوز ها موضوع نیم و نیی آنده در سند بینامه درس

اید آل با انتظارا خدمشر هرا ملر

بینامرره درسرر هرردایت مرر شررود ( )USP, 2016و در

تبیین بستوها آ ادسا
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رویکید ارگانیک محور توانعندساز بهیرور وسری تری

مر کننرد (.)Rahmany, Hassani & Fattahi, 2014

بهعنوان یک حالت اناییش درون در ارتبراب برا شرغل

بهزعد پژوهشرایان مختلرف دانرش ععلر دارا انرواع

احسراس

گوناگون است که بوتریین نروع آن از دیردگا شرولعن

احساس حق انتخاب

دانش محتروای  -تیبیتر اسرت .و دانرش محتروای -

(خود ت یین ) و احسراس مرؤثی برودن اسرت و بیرانای

تیبیت را مودتیین یبقه در دانش پایه تدریس و دانرش

تعایل افیاد به نقشها کار خود اسرت .هردف ایرن

م لعران قلعرداد مر کنرد (.)Krauss & Blum,2012

رویکید افیایش اناییش درون وظایف از یییق تقویرت

گیوسعن ( )Grossman,1990دانش محتروای  -تیبیتر

ت ییف م شود که شامل اوار تصور درونر
م ن دار بودن احساس شایستا

اوار تصور درون

ذکیشد اسرت ( Mir Mohammadi,

 .)2017در محیدهای که اغلر

را تیکیب از دانش موضروع و دانرش تیبیتر ععروم

برا اصرط حات ماننرد

م داند که بری دانرش درک دانرشآمروز دانرش بینامره

سیعت و تغیییا شتابان توصیف شد است

درس و دانش راهبیدها آموزش تأکیرد دارد و منجری

کارکنرران بایررد ان طررافپررذیی خودفیمرران کررارآفیین و

به ایجاد دانرش زمینرها (مام ره ناحیره مدرسره) در

ابتکرار و آزاد ععرل باشرند

ارتباب با دانشآموز م شود ( .)Auseon,1995در بحرث

پیدیدگ

مس ولیتپرذییتی و یالر

( .)Drucker, 2012ایررن ادراکررا و تصررورا ضرریور
ومود ف الیت هرا مناسر

آزادساز بینامه درس آنده در امیا آزادسراز بریا

بریا امریا آزادسراز را

م لعرران اهعیررت دارد آگرراه از واق یررتهررا اصررول و

فیاهد م آورد .این احساس نیاز موم ایجاد نایشها و

ساختار اساس و ااونا کاربید رویره هرا بریا تولیرد

موتگیی ها شخص بیا ارتقا کی،یرت مر شرود.

دانررش در رشررته مررورد نظرری اسررت ( & Bertram

فید با است،اد از ت،کری مسرتقل

)Christiansen,2012؛ ی ن با ومود تسلد م لعران بری

خرررود و هعررریا برررا مشرررارکت هعکررراران اقرررداما و

دانش محتوای موضوعا درس

دانش کاف در اختیرار

ف الیتهای را بینامهریی کید و متناس با قابلیتها و

آنان قیار نع گیید و آنورا نیازمنرد دانرشهرا دیاری

موار هایش نقش خود را در پیاد ساز این بینامرههرا

بیا امریا خردمشر آزادسراز هسرتند .بره دنبرال

م کنرد؛ بنرابیاین در فیاینرد

م لعان باید از بافت مروق یت و

بیا تحقق این الیاما

به یور م نادار مشخ

پییو از این خدمش

کاهش تعیکی بره دلیرل رویراروی مجییران و ذین ،ران

فیهنگ زندۀ مام ۀ خود نیی شناخت داشته و با نیازها

بینامه درس با تغییریا مرداوم حاصرل از ویژگر هرا

ک س درس بهصور هدفعند بیخورد نعاینرد؛ بنرابیاین

موق یت و ت امل ایخها با محتروا بینامره درسر

م توان گ،رت م لعران بریا کراهش تعیکری از بینامره

نیازمند توان افیای ( )Enablingبیا ارتقرا انایریش در

درس نیاز به دو گونه دانش دارنرد -1 :دانرش نظری و

انجام وظایف هستند.

 -2دانش ععلر  .برا دانرش نظری م لعران از ماهیرت

دانش معلمی :دانش نظی تزم است اما هعیشه در

ساختار و م،اهید اساس حوز ها موضروع

آگراه و

آماد ساز کارکنان شایسته کاف نیست .دانش نظری

دانش تزم را کسر کرید و از سروی دیاری در دانرش

نیرراز دارد توسررد موررار هررا و دانررش ععل ر مناس ر

ععل

وض یت و محید ویژ بینامه درس که قیار است

پشتیبان شود ( .)Caena, 2014یبق نظی فنستی مراخی

در آن تدریس شود بیرس م شود و واق یتها نیازهرا

( )Fenstermacher, 1994دانررش ععلرر محرردود برره

و پدید ها زمینها مورد تأکید قیار م گیرید .در ایرن

موق یت یا زمینها است که در آن ایجاد شد و م لعان

فیایند آن نوع دانش که بتواند گی گشا مسائل نظی

درنتیجه تدریس خود در بافت یا زمینۀ آموزشر تولیرد

و ععل ر م لعرران و مررورد اعتعرراد مسر وتن امرری برریا
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دنبالهرو از سیاستها کاهش تعیکی در حوز بینامره

هناام رویاروی با ییاح بینامه درس در سرطح خرید

درس باشد دانش محتوای  -تیبیت م لعان است.

باید با شناخت کلگیایانه ارتباب بین پدید هرا مرؤثی

گوزه ها مهارت کانونی :از نظی رید ( )Reidمسرائل

در ارتقا کی،یت بینامهها درس را مورد تأکیرد قریار

بینامه درس بهعنوان مسائل اخ ق و ععل است که با

داد و تعام عوامل کره در تردوین بینامرههرا محلر

تشکیل گیو ها مت ردد بره بوتریین نحرو حرلوفصرل

تأثییگررذار هسررتند در نظرری آورد - 2 .مرردیییت دانررش

م شوند ( .)Null,2011درزمینۀ آزادساز بینامه درس
افیاد مختل ،با تخص هرا گونراگون

در دورۀ ابتدای

یکپاراه :در فیایند آزادسراز بینامره درسر

مجییران

ف الیتها آموزش با تعیکی بی ساختن دانرش درک و

مشارکت دارند اما بسته به موار های که بیا امریا

ت امل بین یکدیای بی گ،تعان مردیییت دانرش محتروا

آزادساز در نظی گیفته م شود یک نوع اولویرتبنرد

بینامه درسر تأکیرد مر کننرد .درواقر کرارگیو هرا

در نقش مجییان بینامه درس صور م گیید .پرژوهش

آموزش با دارا بودن دانش بینامه درس

حاضی نشران مر دهرد کره گریو هرا مورار کرانون

با شریاید مختلرف را مر سرنجند و بره ایجراد نروآور

م تواند در قال

کارگیو هرای بریا ییاحر و تولیرد

ااونا تقابل

م ر پیدازنررد -3 .ارتبرراب مشررارکت  :فیاینررد مشررارکت

تجارب یادگیی برا مشرارکت تعرام اعضرا آموزشر

وسیلها بیا درگیی شدن هعسراتن و کارشناسران در

(مدییان م اونان م لعان) با محوریرت راهبریان بینامره

محیطر را فرریاهد مر کنررد کرره دیردگا هررا م لعرران

درس در سرطح مردارس و کرادر آموزشر (م اونران و

گسرتیش مر یابرد ( )Voogt et al, 2011و شربکها از

کارشناسرران آموزشرر و کررارگیو هررا) بررا محوریررت

هعیرراران دانش ر در سررایه مشررارکت ایجرراد م ر شررود.

سرریگیو هررا م لعرران (آموزش ر و درس ر ) در سررطح

روسرریوکس ( )Routhieaux, 2015م تقررد اسررت کرره

برا ایجراد

مشارکت یک کاتالییور بیا به اشتیاکگذار دانرش و

شبکهها ارتبای

ضعن بیرسر نقراب قرو و ضر ف

ت امل ب شتی در میان اعضرا اسرت -4 .خرودرهبی  :در

ف الیت ها آموزش

به خودارزیاب اقداما و بی کاربید

این راستا تعایل ویژ تثبیت آشکار نقش م لد بهعنوان

منایق تشکیل شود .راهبریان بینامره درسر

عناصی بینامه درس در میاحل مختلف تدریس متناسر

عامررل ف ررال تغییرری در توسرر ۀ بینامرره درسرر اسررت

با رویکید یادگیی موق یت تأکیرد مر کننرد .از یریف

( .)Vanderlinde & van Braak, 2011درواق م لعران

دیای سیگیو م لعان از یییق مردیییت مرؤثی هردایت

با تأثییگذار بی روند آزادسراز بینامره درسر کره بره

برا تعیکری بری کسر مورار هرا اصرل

ایجاد تغیییا در راستا ابتکرار و نروآور مر انجامرد

بینامه درس

یادگیی دانش آمروزان و ایعینران از مردیییت مناسر

قابلیت خود رهبری در ف الیرت هرا بینامره درسر را

زمران برریا یرادگیی و تسررلد برری مورار هررا نظررار

تجیبه م کنند ( -9 .)Sesen & Tabak, 2017پرژوهش

مناسب بی پیشیفت دانش آمروز کره مسرتلیم ارزشریاب

مدار  :م لعان با عنوان "م لرد پژوهنرد و منتقرد" برا

مسررتعی و بررازخورد اسررت دارنررد ()Wanjiku, 2012؛

شکلده و هردایت تغییریا آموزشر

بنابیاین گیو ها ف ال بریا آزادسراز بینامره درسر

 .)2010در یول فیایند بینامهریری درسر

باید دارا قابلیتها ششگانها باشند که عبرار انرد

یک تحقیرق فشرید ا کره در آن نروآور هرا بینامره

از -1 :ت،کی ادراکر نظرام منرد :ت،کری یکپاراره آگراه

درس ات،اق م افتد قیار م دهند .در آزادساز بینامره

ععیق از نظامهرا آموزشر

فریاهد آورد ( & Arnold

)Wade, 2015؛ بنابیاین در امریا فیاینرد آزادسراز و

( Donaldson,

خرود را در

درس نیی در موت ییاح مناس محتوا م لعان بیا
فیاهد آوردن فیصت هرا یرادگیی مطلروب و هیگونره

تبیین بستوها آ ادسا

تحقیق و پژوهش را سیلوحۀ کرار خرود

ابتکار و نوآور

راهبیدها آموزش

بونامه درسی دردزرة ابتدایی 29 /

پیورش اید ها و م،راهید آموزشر

قیار م دهند -6 .استق ل :استق ل اشرار بره اقتردار و

مدید و ف الیرت در سرطح محلر و مبتنر بری فیصرت

آزاد م لعرران در بینامررهریرری و امرریا ف الی رتهررا

فید بیا تصعیدگیری در رابطره برا انتخراب محتروا

آموزش و تصعیدگیی ها در یول فیایند آموزشر دارد

تصعیدگیی و شکل دادن به ف الیتها تدریس اسرت

( )Ozturk, 2012و برره دو صرور مع ر و فررید برری

(.)Jumani & Malik, 2017

آزاد مع

م لعان بی تصرعیدگیری دربرارۀ ییاحر
مدول  .4دیدگا ها کارشناسان از بستیها آزادساز بینامه درس

مضامین

متن مصاحبهها

گفتمان تغییو

"قبل از انجام هی کار باید افیاد تومیه شوند که اص و بوبود بره ن،ر هعره اسرت" ".تغییری شریاید
بستا به این دارد که افیاد از لحا ذهن بیا پذییش ات،اقا آماد بشوند" ".مقاومرت بریشتری افریاد
اکثی به خایی خود بینامه نیست بلکه امیا ناگوان آنواست".

تفکو سیستمی

"ف الیتها بینامه درس فقد این نیست که کارها را به میل خود انجام بدهید بلکره بایرد هعاهنرگ برا
دیای افیاد تصعیدگییند کارها رو پیش ببیید" ".به دلیل حساسیت تصعیعا آموزش و تأثییگذار آن
بی زندگ افیاد نیاز دارید از ت،کیا تعام افیاد دستاندرکار در امور آموزش است،اد کنید".

حو هها موضوعی نوم

"ب ض از موضوعا به دلیل اینکه ان طافپذیی نیستند تومه کعتی به موق یرتهرا تردریس دارنرد".
"تومه بیشازحد به ساختار موضوعا درس فیصت کعتی را به م لعان و کارشناسان آموزش م دهد
تا آزادانه ف الیتها یادگیی را ییاح بکنند".

رزیکود تلفیقی

"پیداختن به موق یتها ععل یادگیی مستلیم تومه به موضوعات اسرت کره م لعران و کارشناسران
شیاید محید یادگیی دانشآموزان را در نظی داشته باشند و توانای دخل و تصیف مطال و ایجاد ارتباب
بین آنوا را به دست آورند" ".بیا اینکه دانشآموزان بتوانند در بینامهها محل به خ قیت بیسند نیاز
دارند م،اهید درس را با مسائل واق ربد دهند".

توانمندسا

ارگانیکی

"مجییان بینامه درس بهیور مستقید و غییمستقید تحت تأثیی روندها حاکد بری آمروزش قریار دارنرد
آنده م تواند شایستا آنوا را در موامه با این تغیییا مداوم تداوم بخشد تأکید بی تواناساز فیاینرد
آنواست" ".در بینامههای که با اص حا عجین شد و متناس با الیاما روز تغییری مر یابرد خ قیرت
افیاد باید مایایین دانستهها ساختارمند شود و فیایند کیدن یادگیی سیلوحه کار باشد".

دانش موقعیتی معلم

" م لعان باید این قابلیت را داشته باشند که هناام ییاح م،اهیع که مستلیم ارتباب دادن با موق یرت
یادگیی دانشآموزان است از اندوختهها و تجارب شخص خود بوی گییند" ".توانای م لرد در مطلروب
ساختن تدریس بستا به باورها و ای عات دارد که بیا تویه مطال مورد ع قۀ دانشآموزان از تجیبۀ
ععل خود به دست آورد است".

گوزهها مهارت کانونی

" در تویه محتوا آموزش هیاه قدر که افیاد با محید آموزش و عناصی بینامره درسر آشرنای داشرته
باشند بینامهها با کی،یت ارائه م شود" ".تولید و امیا بینامهها درس نیازمنرد افریاد مختل،ر برا
تخص ها گوناگون است .ما باید از تجارب افیاد که در امیا یی ها مختلف آموزش دانش کس
کید اند بوی ببیید".

بحث ز نتیجهگیو

ذین ،ان و مس ولین امی بره کی،یرت آمروزشهرا ارائره

آزادسرراز از بینامرره درسر نتیجرره تومرره برره نیازهررا و

شد است .از ییف فیاهد کیدن شریاید مطلروب بریا

ملیوما هی محید یادگیی و نشاندهندۀ دغدغه اصل

ف الیررتهررا یادگیینرردگان نیازمنررد زییسرراختهررا و
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بستیهای است که به ایجاد تجرارب اصریل و واق ر در

درس سه تیها متشرکل از سرطح وزارتر

بینامه ها درسر مر انجامرد .در پرژوهش حاضری نیری

مدرسررها را ییاح ر کررید اسررت -3 .دیسرریپلین یررا

محقق به دنبال کشف و شناسای بسرتیها تزم بریا

حوز ها موضوع نیم :در دورۀ ابتدای به دلیرل اینکره

آزادسرراز بینامرره درسرر دورۀ ابترردای

 7مؤل،رره را

اغل

اسرتان و

موضوعا درس دارا مباحث کعتی دیسریپلین

برهعنروان مورردتریین عوامرل آزادسرراز بینامره درسر

هستند ابتکرار و خ قیرت در مورت توسر ۀ یرادگیی

استخیاج کید است که عبار اند از -1 :گ،تعان تغییری:

دانشآموزان صور م گیید .مطال ا بارنی بال کعپرل

مارکه ( )Markee,1997بیان م کند هناام که امریا

و پرری ()Barnes, Bull, Campbell & Perry,2001

تغییی در یک اکولو

منظد رخ م دهد باعث ارتقرا یرا

مان نوآور م شود .این اکولو

بیانای این است که در حوز ها موضروع نریم ضرعن

یا بوم شناسر اشرار

توس ه دانشآموز بهعنوان هدف اولیره تردریس ماهیرت

به هعکار افریاد در فیاینرد بینامرهریری درسر دارد

این موضوعا برا ارضرا نیازهرا و ع ئرق دانرش آمروزان

دیلکس ( )Dilkes, 2014با مطال ۀ روند تغیییا بینامره

پایدار م،راهید درسر را تحقرق بخشرید و خواسرتار

درس استیالیا به این نتیجه رسید که بیا ملوگیی از

توانای ها و شایستا هرا فنر برات مجییران بینامره

خستا ناش از تغیییا مرداوم بینامره درسر توسرد

اسرت .نلسرون لیرید شروارتی شروآپ و کرو ( Nelson

م لعان نیازمند احیا فیهنا هستید که میایا ن،وذ

 )Laird, Schwarz, Shoup, & Kuh,2006برا مطال رۀ

تغیییا بری نظرام آموزشر را آشرکار سرازد .مطال را

ت،او موضوعا درس از لحا ععق یرادگیی

هاریاان یونک و ماسون (Harrigan, Yonk & Mason,

دادند که در حوز ها موضوع نیم بی یرادگیی ععیرق

 )2016دربار انتشرار و سرازگار بینامره درسر نشران

بیشتی از حوز ها موضروع سرخت تأکیرد مر شرود.

م دهد که الاو مذاکی مشرارکت

عر و بری ارتقرا

نشران

 -4رویکید تل،یقر  :در دورۀ ابتردای دانرشآمروزان بره

کی،یت احتعال پیراد سراز بینامره درسر را افریایش

دلیل ویژگ های مانند کنجکاو و ف الیرت بریش تری و

م دهد -2 .ت،کی سیسرتع  :در رونرد ف لر اصر حا

نیی ای عا اندک نسبت به بیرگساتن ع قۀ بیشتری

بینامه درس

تأثییگرذار اندیشره هرا نیازمنرد اهعیرت

در کشف محید ناشناخته خرود دارنرد .یبرق مطال را

تومرره برره مشررارکت هعررهمانبررۀ سررطو مختلررف

سرراویب و دریررک ( )Savage & Drake,2016رویکررید

تصعیدگیی در بیخورد با پدید و م،ووم پویا کراهش

تل،یق ااراوب مناسب بریا ف الیرت هرا آموزشر

تعیکی یا آزادساز است .تحقیق صرور گیفتره توسرد

ان طررافپررذیی اسررت و قابلیررت انتقررال برره زمینررههررا و

دپارتعان آمروزشوپریورش فیلیپرین ( Department of

فیهنگها مختلف را دارد .مین رشید و نذر

( Min,

 )Education, 2015دربارۀ بروم سراز بینامره درسر

 )Rashid & Nazri, 2012تأکید مر کننرد کره کراربید

نشان م دهد که یک نوع هعاهنا بی مییان ساختار

رویکید تل،یق در راسرتا درک یرادگیی

بره توسر ۀ

مرردیییت و امرریا بینامرره درسر از سررطح منطقرره برره

بینامه درس م نادار و ارتباب با دانش آموزان م انجامد.

بخش ها و مدارس و بیعکس آن حراکد برود و ییاحر

مان ( )John,2015نیی در پژوهشر

بوم ساز بینامه درس را حاصل مشارکت بخرشهرا

اثیبخشر بینامرره درسر مرردارس ابتردای

مختلف م داند .هعدنرین مطال ره کیروآ ()Qi,2011

تأکید بی رویکرید تل،یقر اسرت کره در پاسرخاوی بره

نشان م دهد که نظام آموزش این در راسرتا تومره

نیازها متنوع دانشآموزان در یک محید فیاگیی بهیور

یک نظرام بینامره

مررؤثی ععررل م ر کنررد -9 .توانعندسرراز ارگررانیک  :در

به کاهش تعیکی در بینامهها درس

م تقرد اسرت کره
در راسررتا

تبیین بستوها آ ادسا
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آزادساز بینامه درس توانای هرا مجییران (م لعران

م شوند .پییریا ( )Pereira,2016در مطال رها بره ایرن

مدییان و کارشناسان و  )...بره دلیرل ییاحر و تردوین

نتیجه رسید است که رهبی م لعان درزمینۀ تردریس

مسررتعی محترروا بینامرره درسر کرره ناشر از سرراختار

بینامه ها درس در نظرام آموزشر مرالی

بره عنروان

من طف حوز ها موضوع و موار ها میبوب بره آن

خدمش محل ساز مدارس تلقر مر شرود .از سرو
بوری ور

نظرار و مردیییت مرؤثی

است نیازمند توس ه مستعی است .هوما ()Huma,2014

دیای سازمانده

در پژوهش م تقد است کره تومره بره الیامرا واق ر

ف الیت ها بینامه درس و مس ولیت پذیی ععروم در

محل ر نیازمنررد آمرروزش م لعرران اسررت تررا بتواننررد در

اسررت،اد از منرراب در راسررتا دسررتاوردها یررادگیی

ف الیررتهررا زمینررها درگیرری شرروند .گرروکعن اوغلررو

توسد سیگیو ها

( )Gokmenoglu,2015در مطال ۀ خود بی این باور است

 .)Odundo & Muriithi, 2016نالووا ()Nalova, 2017

که برا در نظری ناریفتن نیازهرا و ناریشهرا م لعران

در مطال ها ضرعن تأکیرد بری نقرش کلیرد م لرد در

خواهررد بررود .هعدنررین

انتظرار دارد م لعران

ترر شهررا اصرر ح نرراق

م لعان هردایت مر شرود ( Lilian,

توس ه و امیا یی ها آموزش

پیامدها اص حا آموزش مل گستید محدود برود

بخش موع از را حل بازساز نظام آموزشر ناییسرته

یا حت م لعان دربارۀ کی،یرت آمروزش ضرعن خردمت

شوند .نتایب مطال ه کوسک ( )Koskei, 2015نیی نشران

ذهنیت مثبت نخواهند داشرت -6 .دانرش م لعر  :بره

م دهد که عدم دخالت مدییان م لعران کارشناسران و

دلیل فضا حاکد بی آزادساز و سیال بودن تصعیعا

متخصصان آموزش در فیایند امریا بینامره درسر در

و اقداما در قبال ماهیت فیایند و پیوسته فیصتها

کنیا امیا نوآور ها مدید بینامه درس را با االش

یررادگیی

م لعرران بایررد از دانررش من ط ،ر بیخرروردار

موامه م کنرد .از سروی دیاری کارشناسران آموزشر

باشررند .رایرردر بنرری و هررومی ( & Ryder, Banner

ادارا آموزش وپیورش نیی بهعنوان مدیی یاران مردارس

 )Homer,2014در تحقیق ر بیرران م ر کننررد سررازگار

هعپا مدییان و م لعان در امی بینامهریی و نظار بری

اص حا بینامه درس برا زمینرههرا محلر

نیازمنرد

ان طافپذیی کاف م لعران از یییرق توسر ۀ حیفرها

اقداما آزادساز بینامه درس ف الیت م کنند.
آنده م توان گ،ت این است که بینامه درس بریا

آنواست .توونرن ( )Lavonen,2017در پژوهشر نقرش

رشد و توس ه خود در موت کی،یت یرادگیی

پایاا دانش حیفها م لعان در تویۀ بینامهها درسر

بیخوردار از مناسبا زمینه ا اسرت .دغدغره امریوز

محل و محید یادگیی را بااهعیرت ملرو مر دهرد و

وزار آموزشوپیورش نیی مطابق برا سرند ملر بینامره

یک از سه شیب اصل تعیکیزدای آموزش را م لعران

درس

تومه به رویکیدها مدید مانند آزادساز در

حیفه ا م داند که در بینامه ریری گسرتید مشرارکت

حوز بینامه درس اسرت .در حقیقرت ضریور ومرود

م نعایند -7 .گیو ها موار کرانون  :امریا فیاینرد

بستیها در تسریی بخشر بره فیاینرد آزادسراز

بایرد

آزادساز یرا کراهش تعیکری شربکها از مورار هرا

اولویت بینامهرییان بریا تعیکیزدایر از بینامره درسر

گوناگون را م یلبد که در آن افریاد در قالر گریو هرا

باشد؛ بنابیاین بستیها و زییساختها آزادساز بینامه

باید قابلیتها مت دد از خود نشان دهند .در پژوهش

درس باید بهصور مجعوعها از اقداما و ف الیتهرا

صور گیفته مجییان در نقرشهرا مختلرف سراختار

با اقتضائا و نیازها محل امیا بینامه مطابقت داشته

مشررارکت گونرراگون دارنررد و در مایاررا راهبرری بینامرره

باشد.

درس و سیگیو م لعان رهبی اصل در تغییریا تلقر

نیازمنرد

9233  پاییز، سال هفدهم،)66  (پیاپی23  شماره، دزره دزم، پژزهش در بونامهریز درسی/ 22
Organization. Skills and Employability
Branch, Employment Policy Department
Caena, F. (2014). Teacher Competence
Frameworks in Europe: policy-as-discourse
and policy-as-practice. European Journal of
Education, Vol[49], No3, pp311-331.
Campbell, C., & Henning, M. (2010). Planning,
teaching,
and
assessingelementary
education interdisciplinary curriculum.
International Journal of Teaching and
Learning in Higher Education, Vol[22], No2,
pp179-186.
Costley, K. C. (2015). Research Supporting
Integrated Curriculum: Evidence forusing
this Method of Instruction in Public School
Classrooms.
Running
head:Integrated
Curriculum.Associate Professor of Early
Childhood Education, Arkansas Tech
University.
Damovska, L.,& Tasevska, A. (2014).
Requirements for Reorganization of The
First Cycle of Primary Education in The
Reoublic of Macedonia.International Journal
of Cognitive Research in Science,
Engineering and Education, Vol[2], No1,
pp7- 12.
Darling-Hammond, L. (1998). Policy and
Change: Getting Beyond Bureaucracy.
Hargreaves, A.Lieberman, M. Fullan and D.
Hopkins (Ed.), International Handbook of
Educational
Change,Kluwer
Academic
Publishers, Dordrecht.
Department of Education. (2015). The
Curriculum
and
Learning
Management(CLM) Systems Framework of
Deped Region IVA. Republic of the
Philippines Department of Education Region
IV-A Cauibarzon.
Diaz-Barriga, F.,& Barron, M. C. (2014).
Curricular Changes in Higher Education in
Mexico(2002-2012). Journal of Curriculum
and Teaching, Vol[3], No2, pp58-68.
Dilkes, J. (2014). The New Australian
Curriculum, Teachers and Change Fatigue.

منابع
Ali,U., Hart, E., Baars, V., Kaur, R., Bailey, A.,
& Sesay, K. (2010). Liberation, Equality,
and Diversity in the Curriculum. NUS.
Al-Murad, A., & Ebrahimi, Z. (2013). A
Comparative Study of Eisner and Darling
Approach to Managing Changes in
Educational Environments. Proceedings of
the National Conference on Change in
Curriculum of Education Courses. Birjand
University.
Arnold, R. D., & Wade, J. P. (2015). A
Definition of Systems Thinking: A Systems
Approach. Procedia Computer Science,
Vol[44], pp 669-678.
Assetto, V. J., Hajba, E., & Mumme, S. P.
(2003). Democratization, decentralization,
and Local environmental Policy capacity:
Hungary and Mexico. The Social Science
Journal,Vol[40], No2, pp249-268.
Auseon, J(1995). The Role of Pedagogical and
Subject Matter Knowledge in Preservice Art
Teaching. Marilyn Zurmuehlin Working
Papers in Art Education, Vol[13],No1, pp5468.
Barnes, L., Bull, K., Campbell, N., & Perry, K.
(2001). Effects of academic discipline and
teaching goals in predicting grading beliefs
among undergraduate teaching faculty.
Research in Higher Education, Vol[42], No4,
pp455-467.
Bertram, C.,& Christiansen, I. M. (2012).
Teacher
Knowledge
and
Learning–
Perspectives and Reflections. Periodical of
the Kenton Education Association, University
of KwaZulu-Natal. No23, pp1-208.
Biglan, A. (1973). Relationships between
subject matter characteristics andthe
structure and the output of university
departments. Journal of AppliedPsychology,
Vol[57], No3, pp204-213.
Brewer, L., & Comyn, P. (2015). Integrating
core work skills into TVET systems: Six
country case studies. International Labour

22 / بونامه درسی دردزرة ابتدایی

تبیین بستوها آ ادسا

Australian Journal of Teacher Education,
Vol[39], No11, pp45-64.
Donaldson, G. (2010). Teaching Scotland’s
Future: Report of a Review of Teacher
Education inScotland. Scottish Government,
Edinburgh.
Drucker, P. F. (2012). Management Challenges
in the 21st Century. Translation by
Abdolreza Rezaei Nejad. Tehran: Fara. Ninth
edition.
Education Scotland Foghlam Alba. (2012). The
Involvement of External Experts in School
Education. Education Scotland. Foghlam
Alba.
Ely, D. P. (1990). The Diffusion and
Implementation of Educational Technology
in Developing Nations: Cross-Cultural
Comparisons of Indonesia, Chile and
Peru.ERIC.http ://files .eric .ed. gov
/fulltext/ED331469.
Donnelly,V. (2015). Empowering Teachers to
Promote Inclusive Education: A case study
of approaches to training and support for
inclusive teacher practice. European Agency
for Special Needs and Inclusive Education.
Farooq, M. S. (2016).Causes of Primary School
Students' Dropout in PunjabPrimary School
Teachers' Perspective. Journal of Elementary
Education, Vol[26], No1, pp57-79.
Farooq, M. S.,& Kai, Y. T. (2016). A Critical
Study Of Primary Education Situation in
AJK STATE. International Online Journal of
Primary Education (IOJPE),Vol[5], No1,
pp40-50.
Fenstermacher, G. D. (1994). The knower and
known: The nature of knowledge in
research on teaching. Review of Research in
Education, No20, pp3-56.
Florestal, K., & Cooper, R. (1997).
Decentralization of Education: Legal Issues.
World bank. World Bank: Washington, D.C.
Foucault, Michel (1972). The Archaeology of
the Knowledge, trans. A. M. Sheridan

Smith,London: Tavistock.Ajk State. Journal
of Primary Education, Vol[5], No1, pp40-50.
Fullan, M. (2015).The new meaning of
educational change. New York:Teachers
College Press. 5th edition.
Fullan, M. (2010). All systems go: the change
imperative for whole systemreform.The
United States of America, Corwin (A SAGE
Company).
Fullan, M. (2008).The six secrets of change.
San Francisco: Jossey-Bass.
Ghooya, Z. (2015). Michael Fullan. Curriculum
Encyclopedia.
Curriculum
Studies
Association. pp1-8. [persian]
Gokmenoglu, T. (2015). Teachers’ evaluation
of professional development in support of
national reforms. Issues in Educational
Research, Vol[25], No4, pp442-459.
Guo, L. (2013). New Curriculum Reform in
China and its Impact on Teachers. Canadian
and International Education / Education
canadienne et international, Vol[41], No2, pp
87-105.
Hargreaves, A., & Fink, D. (2006).The Ripple
Effect. Educational leadership, Vol[63],
No8,pp16-20.
Harrigan, J., Yonk, R., & Mason, N. (2016).
Curricular Contagion: A Case Study in
Curriculum Development, Distribution, and
Adoption. 2nd International Conference on
Higher Education Advances. pp253-260.
Holappa,
A-S.
(2007).
Perusopetuksen
opetussuunnitelma 2000-luvulla – uudistus
paikallisina
prosesseina
kahdessa
kaupungissa. Acta Universitatis Ouluensis,
series
E
94.
Oulun
yliopisto,
Kasvatustieteiden tiedekunta.
Hosseini, S. M. H., Mehrmohammadi, M., Haj
Hossein Nejad, G., & Salsabili, N. (2015).
Critical analysis of curriculum change.
Critical Research Texte and Programs on
Essential Sciences, Vol[15], No4, pp199-235.
[persian]

9233  پاییز، سال هفدهم،)66  (پیاپی23  شماره، دزره دزم، پژزهش در بونامهریز درسی/ 26
Huma, A. (2014). Hopes and Fears: Teacher
Educators’ Voices in Curriculum Reform.
International Journal of Humanities and
Social Science, Vol[4], No8, pp182-195.
Iman, M. T., & Noshadi, M. R. (2011).
Qualitative content analysis. Journal of
Research, Vol[3], No2,pp 15-44. [persian]
John, Y. J. (2015). A “New” Thematic,
Integrated Curriculum for Primary Schools
of Trinidad and Tobago: A Paradigm Shift.
International Journal of Higher Education,
Vol[4], No3, pp172-187.
Jorgensen, M,. & Phillips, L. (2012). Discourse
Analysis. Translation by Hadi Jalili. Tehran:
Publishing Ney.
Jumani, N. B.,& Malik, S. (2017). Promoting
Teachers’ Leadership Through Autonomy
and Accountability. Teacher Empowerment
Toward Professional Development and
Practices Perspectives Across Broders.
Springer.
Kenea, A. (2014). The Practice of Curriculum
Contextualization in Selected Primary
Schools in Rural Ethiopia. Journal of
Education and Practice, Vol[5], No10, pp4956.
Koskei, K. K. (2015). Assessment of
Stakeholders’ Influence on Curriculum
Development Process in Secondary Schools
in Kericho County. IOSR Journal Of
Humanities And Social Science, Vol[20],
No3, pp79-87.
Krauss, S.,& Blum, W. (2012). The
conceptualisation and measurement of
pedagogical content knowledge and content
knowledge in the Coactiv study and their
impact on student learning. Journal of
Education, No56, pp45-65.
Lavonen,
J.
(2017).
Governance
decentralisation in education: Finnish
innovation in education.Journal of Distance
Education, Vol[53], No1, pp1-22.
Lilian, G. K., Odundo, P. A., &Muriithi, Z. W
(2016). Influence of Head Teacher

Management of Preschool Programs and
Learning Achievement in Mombasa County,
Kenya. Education Journal, Vol[5], No5,
pp81- 91.
Markee, N. (1997). Managing curricular
innovation. NY: CUP.
Marsh, C.J. & Willis, G. (2007). Curriculum:
Alternative Approaches. Ongoing Issues,
Pearson EducationInc. New Jersey.
Meadows, D. H. (2008). Thinking in Systems: A
Primer. White River Junction, VT: Chelsea
Green Publishing.
Mehrmohammadi, M. (2014). Integration
Conceptual in Curriculum. Curriculum
Encyclopedia.
Curriculum
Studies
Association, pp1-5. [persian]
Mehrmohammadi, M. (2009). Curriculum:
Views, Approaches and Perspectives.
Mashhad: Astan Quds Razavi Publications,
Second Edition. [persian]
Min, K. C., Rashid, A. M., & Nazri, M I. (2012).
Teachers' Understanding and Practice
towards Thematic Approach in Teaching
Integrated Living Skills (ILS) in Malaysia.
International Journal of Humanities and
Social Science, Vol[2], No23, pp273-281.
Mir Arab Razi, R. (2014). Discipline-based
perspective and curriculum. Curriculum
Encyclopedia.
Curriculum
Studies
Association, pp1-4. [persian]
Mir Mohammadi, S. M., Hosseinpour, D., &
Ghasemi Banaberi, H. R. (2017). Key
Factors for Employee Empowerment
Success. Journal of Management Studies
(Improvement and Development), Vol[25],
No83, pp93-114. [persian]
Mohammadi Chabaki, R. (2013). Educational
transformation in the complexity paradigm.
Journal of Foundations of Education, Vol[3],
No2, pp131-150. [persian]
Muhammad, N. M., Isa, F. M., Othman, S. N., &
Rahim, R. A. (2009). Decision Making
Quality of HigherEducation Institutions
Leaders in Malaysia: Leadership Style,

22 / بونامه درسی دردزرة ابتدایی

تبیین بستوها آ ادسا

Decision Style, Managerial Process
andCompetitive Intensity Relationships.
Malaysia: Akademi Kepimpinan Pengajian
Tinggi (Akept)Kementerian Pengajian Tinggi
Malaysia.
Musa Pour, N., & Saberi, S. H. (2010).
Evaluation of the Implications and
Executive Requirements of the National
Curriculum of the Islamic Republic of Iran.
Journal of Curriculum Studies, Vol[5], No18,
pp62- 80. [persian]
Nalova, E.M. (2017). Education and Peace
Building: The Role of the Teacher within
and Beyond the School. The International
Journal of Humanities & Social Studies,
Vol[5], No3, pp184-187.
Naz, B. A., Zaman, A., Ghaffar, A., Ameen, F.,
Ali, U., & Iqbal, J. (2013). Decision Making
Practices in the Universities of Pakistan (A
Comparative Study). International Journal of
Business and Social Science, Vol[4], No7,
pp274- 278.
Nelson Laird, T.F., Schwarz, M. J., Shoup, R., &
Kuh, G. D. (2006). Disciplinary differences
in faculty members emphasis on deep
approaches to learning. Paper presented at
the Annual Meeting of the Association for
Institutional Research, Chicago, IL.
Neuman, R., Parry, S., & Becher, T. (2002).
Teaching and learning in their disciplinary
contexts: A conceptual analysis. Studies in
Higher Education, Vol[27], No4, pp405–417.
Null, W. (2011). Curriculum: From Theory to
Practice. USA: Rowman & Littlefield
Publishers, Inc.
Ozturk, I. H. (2012).Teacher’s Role and
Autonomy in Instructional Planning: The
Case of Secondary School History Teachers
with regard to the Preparation and
Implementation of Annual Instructional
Plans. Educational Sciences: Theory &
Practice, Vol[12], No1, pp295-299.
Papakitsos, E. C. (2016). The Application of
Systems Methodology to Curriculum

Development in Higher Education. Higher
Education Research, Vol[1], No1, pp1-9.
Pereira, J. D. (2016). School Improvement as
Localized Policy: A Review of the
Educational Leadership and Teacher
Development Literature in Indonesia and
Malaysia. The Literature Review. The HEAD
Foundation.
Pinar, W. F. (2014). Introduction. International
Handbook of Curriculum Research.Second
Edition. New York: Rouletdge.
Pinar, W. F. (2012). What is curriculum theory?
(2nd ed.). New York, NY: Routledge.
Qi, T. (2011). Between Centralization and
Decentralization:
Changed
Curriculum
Governance in Chinese Education after 1986.
University of Tennessee, Knoxville. Trace:
Tennessee Research and Creative Exchange.
Rahmany, R., Hassani, M.T., & Fattahi, H.
(2014). Teachers' Individual Practical
Knowledge about Teaching Reading
Comprehension.Journal
of
Language
Teaching and Research, Vol[5], No2, pp452459. [persian]
Reynolds, T. M., Chitiqa, M., & Mungoshi, D.
(2013).
A Consortium
Model
for
Internationalizing Teacher Education.
International Journal of Business and Social
Science, Vol[4], No3, pp62-72.
Richards, J. C. (2001). Curriculum development
in language teaching. Cambridge: CUP.
Routhieaux, R.L. (2015).Fostering Integrated
Learning and Faculty Collaboration
throughCurriculum Design: A Case Study.
Journal of Curriculum and Teaching,Vol[4],
No1,pp122-132.
Ryder, J., Banner, I., & Homer, M. (2014).
Teachers
Experiences
of
Science
Curriculum Reform. School Science
Review, Vol[95], No352, pp1-10.
Sarkar Arani, M. R. (2002). Japan’s national
curriculum reforms: Focus on integrated
curriculumapproach. Quarterly Journal of

9233  پاییز، سال هفدهم،)66  (پیاپی23  شماره، دزره دزم، پژزهش در بونامهریز درسی/ 22
Educational Innovations, Vol[1], No1, pp6788. [persian]
Sarmad, Z. Bazargan, A., & Hejazi, E. (2017).
Research Methods in Behavioral Sciences.
Tehran: Agah. thirtieth edition. [persian]
Savage, M. J., & Drake, S. M. (2016). Living
Transdisciplinary Curriculum: Teachers’
Experiences
with
the
International
Baccalaureate’s Primary Years Programme.
International
Electronic
Journal
of
Elementary Education, Vol[9], No1, pp1-20.
Schwab. J. J. (1969). the practical: A language
for curriculum. In Science.curriculum, and
liberal
education(287-381).
Chicago:
University of Chicago Press.
Sesen, H., & Tabak, A. (2017). Consequences of
Self-Leadership: A Study on Primary School
Teachers. Educational Sciences: Theory
and Practice, Vol[17], No3, pp945-968.
Shank, G. D. (2006). Qualitative research: A
personal skills approach. Pearson Merrill
Prentice Hall.
Simpson, A. (2015). The Surprising Persistence
of Biglan'sClassi_cation Scheme. School of
Education. Durham University. Leazes Road.
pp1-13.
Subba, N.M.,& Bhutia, Y. (2016). Status of
Elementary Education in the State of
Sikkim, India.International Journal of
Elementary Education, Vol[5], No2, pp17-27.
USP. (2016). Quality Teachers and Teacher
Education in Fiji:Identities, Challenges &
Priorities.Research carried out through a
partnership between The University of the
South Pacific, the University of Bristol and
the University of Nottingham.
Van der linde, R.,& van Braak, J. (2011). A New
ICT Curriculum for Primary Education in
Flanders:
Defining
and
Predicting
Teachers’ Perceptions of Innovation
Attributes. Educational Technology &
Society, Vol[14], No2, pp124–135.
Voogt, J., Westbroek, H., Handelzalts, A.,
Walraven, A., McKenney, S., Pieters, J., &

deVries, B. (2011). Teacher learning in
collaborative curriculum design. Teaching
andTeacher Education, Vol[27], No8,
pp1235-1244.
Wanjiku, G. G. (2012). The Role of
Headteachers
in
Curriculum
And
Instructional Management: a Case of
Secondary Schools. in Gatundu District,
Kiambu County, Kenya. Research Project
Summitted to The School of Education in
Partial Fulfillment For The Award of Degree
Master of Education, Kenyetta University.
Westbrook, J., Durrani, N., Brown, R., Orr, D.,
Pryor, J., Boddy, J., & Salvi, F. (2013).
Pedagogy, Curriculum, Teaching Practices
and Teacher Education in Developing
Countries. Final Report. Education Rigorous
Literature
Review.
Department
for
International Development.
Wiliam, D. (2013). The Importance of
Teaching. in Excellence and Equity:
Tackling educational disadvantage in
England’s secondary schools. London:
Institute for Public Policy Research. Pp50-57.

