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Abstract
The purpose of this study is to analyze
requirements for proper implementation of applied
research curriculum in primary schools. In this
combined study, first in qualitative part with
Grounded Theory method, the proposed model in
form of four elements of Zeiss curriculum through
semi-structured and exploratory interviews and
achieving theoretical saturation of findings with
participation of 15 professors and experts in field
of educational sciences that were selected
purposeful, was designed by analyzing data using
three-step coding method of Strauss and Corbin
(1992). Then, in quantitative part, using a
descriptive-field method to validate proposed
model, a questionnaire has been designed with 46
locutions and provided to 384 teachers in Shiraz by
stratified random sampling and 15 professors and
specialists in the field of educational sciences by
purposeful selection was placed in Aban 98 and
then chi-square test was used to test hypotheses.
Based on results, the proposed model is valid for
research community viewpoint and the applied
research curriculum as a central category, based on
causal conditions of applied research curriculum as
a central category, teaching method and evaluation
will be realized, if providing incentives researchfocused students and linking them with scientific
sources as a strategy and if school structure design
is based on research activities and support of
managers and trained teachers as facilitators, also
motivation, attitudes and values, and developing
research skills as infrastructure, despite the
obstacles, it leads to realize outcomes of increasing
life skills, strengthening critical and creative
thinking, and student achievement.
Keywords: curriculum, applied research, primary
schools
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چکیده
 واکاوی الزامات و بایستههای اجرای مطلوب برنامهه،هدف پژوهش حاضر
ش
ِ ی پهژوهش کهاربردی در مهدارب ابتهدایی اسه ا در ایهش پهژوه
ِ درس
 ابتدا در بخش کیفی با روش گراندد تئوری الگوی پیشههاادی در،ترکیبی
) ای طریه ماهاحبۀZais( قالب عهاصر چاارگانه برنامهه درسهی یایه
نیمهساختاریافته و اکتشافی و رسیدن به اشباع نظری یافتهها بها مشهارک
 نفر ای اساتید و متخااان حویه علوم تربیتهی کهه بهه روش انتخهاب51
ِ با تجزیههوتحلیه دادههها ای روش کدگهااری،هدفمهد انتخاب شده بودند
) طراحهیStrauss & Corbin,1992( سه مرحلهایِ استراوب و کوربیش
 یمیهههیهابی- شدا سپ در بخش کمّهی بها اسهتفاده ای روش توصهیفی
 پرسشهامهای محقه سهاخته بها،بهمهظور اعتباربخشیِ الگوی پیشهاادی
 نفر ای آمویگهاران شهار شهیرای بهه486  گویه طراحی شده و در اختیار64
 نفهر ای اسهاتید و متخااهان حهویۀ علهوم51 روش تاادفی طبقهای و
 قرار گرف و برای آیمهون88 تربیتی به روش انتخاب هدفمهد در آبانماه
 الگهوی،فرضیهها ای آیمون خیدو استفاده شدا بهر اسهاب نتهای حاصهله
ِپیشهاادی ای نظر جامعۀ مورد پژوهش دارای اعتبار بهوده و برنامهه درسهی
 بر مبهای شرایط علّی ِمحتهوای،پژوهش کاربردی بهعهوان مقولۀ محوری
ِ  در صهورت تحقّه، روشههای تهدری و اریشهیابی،پژوهش کاربردی
تشوی های پژوهشمحورِ دانشآمویان و برقراری ارتباط ایشان بها مههاب
 محق میشود و چهانچه طراحی سهاختار مهدارب،علمی بهعهوان راهبرد
بر اساب فعالی های پژوهشی و حمای مدیران و مربیهان آمهویشدیهده
 نگرش و اریشهای پایرنهدگان و،بهعهوان تسایلگر و همچهیش انگیزش
 علهیرغه،توسعۀ ماارتهای پژوهشی بهعهوان بستر در نظرگرفته شوند
 افهزایش،  به تحقّ ِ پیامدهایِ تقوی تفکّر انتقهادی و خلّها،موان موجود
ماارتهای یندگی و پیشرف تحایلی دانشآمویان مهجر میشودا
 مدارب ابتدایی، پژوهش کاربردی، برنامه درسی:واژههای کلیدی
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مقهمه ض
امروزه صاحب نظران و اندیشمندان دنیا بر این باورند که
جرروام ی کرره پرراوجد را جرردی گر ترره و برررای آن
برنامررهریررزی کرررده و در راسررتای ت هررن آن جزینرره
میدجند ،از نظر ردد و توس ه از جایگاه و مرتبۀ براالیی
برخوردارند ( Aadelipoor and Mahram & Karashki,
 ،)2015چراکه یکری از عرواملی کره در ردرد و توسر ه
اقتصادی ،اجتماعی و رجنگری جوامر نهرد کلیردی و
اساسی ایفا میکند توجره بره پراوجد و امرر ت هیهرا
اسن (.)Saki,2004
بر اسرا یا ترهجرای اندیشرمندان حروزه معات را
اجتماعی و رواندناختی ،بشر از آغازین ت ظرا حیرا
خود ،روحیۀ جسنوجروگری را یا تره و جمرواره در پری
پاسخ به سؤاال مت ردد بررای درناخن بیشرتر خرود و
پیرامون خود اسرن و برا ا رزاید سرن عهلری وی ،ایرن
روحیه در او تهوین میدود .وتی چرا با ورود به مدرسره،
بهجای ردد و ارتهای این ویاگی ،ر تهر ته ایرن روحیره
را ازدسنداده و بجای پاوجشگری بیشتر به حفظیرا و
یادگیری بدیهیا روی میآورد .این امر سربب تعر ی
قدر حل مسرلله دانردآمروزان درده و مهرار تفکرر
ایشان را به مهار حفر کرردن بردل مرینمایرد .ایرن
مشکل به نظام آموزدی کشور بازمیگردد که عمردتا برر
پرورش حا ظه داندآموزان تأکیرد دارد کره بره جمرین
دتیل قدر کری داند آموزان ردد نکررده و درنهایرن
در م صرروال نظررام آموزدرری کشررور کرره جمررین
داند آموزان می بادند ،قدر تصمیم گیرری ردرد پیردا
نکرده و پیامد آن عدم مو هین کامل در زندگی خواجرد
بود .از دیگر سو ،نهاد آموزشوپرورش نیز در جام ه برای
توس ه و ردد خود نیاز به پاوجد و ت هیرن دارد ،زیررا
زیربنای تصمیمگیریجای درسن و بجرا در سرازمانجرا،
پاوجدجای کاربردی اسن .در غیر این صرور سرازمان
اگر به عهب برنگردد ،حداقل در جای خود درجا خواجرد
زد و از نوآوری دور خواجد ماند .عرالوه برر ایرن یکری از
راهجای جلوگیری از زوال و رسودگی سرازمانی ،توسر ه
پرراوجد و ت هیررن در سررازمان اسررن؛ بررهعبررار دیگررر

پاوجد باید در آموزشوپرورش نهادینه دود و تنهرا راه
آن ،پرراوجدجررای دانرردآمرروزی اسررن و الزمررهاش
رجنرر سررازی و ایجرراد زیرسرراخنجاسررن ( Torfeh
.)taban,1995
پاوجد در ت لیم و تربین عالوه بر اینکره برر جنبرۀ
دناخن و تبیین تأکید دارد ،دو نوع پاوجد کراربردی و
بنیادی را نیز در برمیگیرد .در پاوجد کراربردی جرد
اصلی کش علمی نیسن ،بلکه آزمودن و بررسی امکران
کاربرد داند اسن و موضوع خود را در ت لیم و تربین از
مسائل و مشکال روزمرره آموزدری و تربیتری انت را
میکند .حال آنکره پراوجد بنیرادی ،اگرچره مریتوانرد
کاربرد علمی نیز دادته بادد ،وتی جد اصلی و اساسری
آن ا رررزاید حیعررره هرررم و دانرررد اسرررن ( Fathi
.)vajargah,2005
در مورد پاوجد بنیادی و کاربردی معاترب راوانری
گفته و نودته دده اسن .این دو گونه پاوجد برهمثابره
دو سر یک زنجیره جستند که از پاوجد م ض دروع و
برره پاوجشرری کرره بررهمنظررور برنامررهریررزی و ترردوین
اتین جای اجرایی بکار میرود خاتمره مریپرذیرد؛ امرا
ازآنجاکه در نظام ت لیم و تربین جد اصلی از پراوجد،
آمادهسازی داندآموزان بررای ورود بره جام ره و نهرد
آ رینی وی در عرصرهجرای اجتمراعی برا بهررهگیرری از
آموختهجاید از دوران ت صیل در مدرسه میبادد و بره
عبار دیگر با عناین به اینکه جد از آموزش پراوجد
در نظررام ت لرریم و تربیررن در مرردار  ،آمرروزش مهررار
کاربرد داند در زندگی روزمره اسن ،استفاده از پاوجد
کرراربردی در مرردار امررری اتزامرری برره نظررر مرریرسررد
(.)Hashemi and Hazrati,2015
از مرور معات ا و ت هیهرا صرور گر تره توسر
سایر پاوجشگران نیز اینگونه برمیآید که باید به مهوترۀ
پاوجد کاربردی بهعنوان یک راجبرد مهرم و تأثیرگرذار
در تأمین نیازجای داند آموزان در مدار دوره ابتردایی
پرداخترره دررود .اسررتوکین  ،د ،ر  ،جاسررارز و ارکررن
( )Stokking, Schaaf, Jaspers and Erkens,2004در
ت هیها خود به این نتیجره دسرن یا تنرد کره اجررای
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برنامه درسی پاوجدم ور در مو هیرن دانردآمروزان و
دور و ادتیاق آنان در طی یرادگیری مرؤثر بروده اسرن.
ملکی ،قاضی اردکانی ،صادقی و دُرتاج ( Maleki, Ghazi
 )Ardekani, Sadeghi and Dortaj,2015طی ت هیهری
با موضوع رویکرد پاوجد م روری در آمروزش :ماجیرن،
ضرور جا ،مؤتفه جا و راجکارجای تربیتی ،اینگونه نتیجه
گر تهاند که در دنیای امروز به دتیل روبررو دردن ا رراد
بهخصوص داندآموزان با عامل تغییر و دگرگونی؛ سبک
آمرروزش سررنتی دیگررر جوابگررو نیسررن و الزم اسررن
داند آموزان به اجرمی به نام تفکر ورزیدن و تفکر خالق
مجهز دوند تا ضرمن کسرب مهرار جرای تفکرر و حرل
مسائل ،کرارایی الزم را در پاسرخ بره تغییررا م یعری
دادته بادند .رویکرد پاوجد م وری رویکردی اسن که
تررزوم کاویرردن م رری و موق یررنجررای آن را برررای
داند آموزان به ارمغان می آورد و در آن بهجای انبادرن
اطالعررا در ذجررن ،ن رروه یررادگیری و یررا برره عبررارتی
یادگیری یادگر تن را مدنظر قرار میدجرد و مش صراتی
جمچون پویایی ،جمکراری و مشرارکن ،تکامرل دانرد و
مهررار  ،پرسشررگری ،تفکررر انتهررادی ،ت کرریم سرراخن
دناختی و حل مسلله را دارد؛ اما اجرای برنامره درسری
پاوجد م ور در مدار با موان ی مواجه اسرن ازجملره
اینکره م رزن ( )Makhzan,2013طری پاوجشری ،عرردم
حمایررن مرردیران و موان ر نادرری از بروکراسرری اداری را
به عنوان چاتدجای پاوجد در مردار م ر ری نمروده
اسررن .موان ر اجرررای برنامرره درسرری پرراوجدم ررور در
مدار ه بره عوامرل اداری و عردم حمایرن مردیران
م رردود نمرریدرروند ،چراکرره عررادتیپررور و جمکرراران
( )Aadelipoor et al,2015طی پراوجد خرود بره ایرن
نتیجه دسن یا تند که میزان استفاده م لمان ابتدایی از
رویکرد پاوجد م ور در روش تدری در سعح متوس
و در برخی موارد از قبیل ن وه آغاز تدری  ،پاسخدجری
به مسائل ،انجام آزمایدجرا ،نروع تکراتی  ،ن روه انجرام
ارزد ریابی در سررعح ض ر ی اسررن ،وترریکن دررکراتلهی
یانچشرررمه ،م مررردخانی و سرررلمانی ( Shokrolahi
and

Mohamadkhani

Yancheshmeh,

 )Salmani,2015در نتیجۀ ت هین خود بیان مری دارنرد
که با توجه به نیاز م لمران بره آمروزش رونرد پراوجد،
جهن ارتها و بهبود رایند امور پاوجشی در بین م لمران
دوره ابتدایی ،الزم اسن که نسبن به آموزش ایرن امرور
در چارچو تدوین برنامهجای درسی مرتب با پراوجد،
برا اجتمرام ویراه بره دورهجرای ضرمن خردمن از قبیررل
اقدامپاوجی و در پاوجی اقرداما الزم صرور گیررد؛
به عبار دیگر اجررای برنامره درسری پراوجد م رور در
مدار نیازمند اتزاماتی اسن .مرادی ،انصاریان ،نیکیران
و ایمرررانی ( Moradi, Ansarian, Nikian and
 )Imani,2014اداعه رجن پراوجد م روری در نظرام
آموزدی را بهعنوان یکری از مهرمتررین اتزامرا اجررای
برنامه درسری پراوجد م رور بردرمرده و بررای ادراعه
رجن پاوجدم وری در نظرام آموزدری ،ترزوم تهیره
م توای آموزش مبتنی برر پراوجد و روش جرای مرؤثر
تدری پاوجدم ور را پیشنهاد نمودند.
آموزش دریوۀ پراوجد بره دانرد آمروزان مسرتلزم
آمرروزش مبتنرری بررر پرراوجد اسررن ( Hashemi and
 .)Hazrati, 2015آموزش مبتنری برر پراوجد نره هر
باعث ایجاد مهار حل مسلله در داندآموزان میدرود،
بلکه یادگیری ن وه پاوجد توس داند آموزان موجرب
تهوین تفکر انتهادی و تفکر خالق و قدر حرل مسرلله
در داندآموزان خواجد دد ( Abbasi Esfjir and Jafari
 ،)Rostami, 2015لذا با توجه به نیازجای داندآمروزان
در دورۀ ابتدایی ،برنامره درسری در آمروزش ابتردایی برا
رویکرد داند آموز م ور و سازندهگرا و برا جرد بهبرود
مهار جای داند آموزان در تفکر انتهادی ،تفکرر خرالق،
ارتباطا  ،حل مسلله ،استفاده از ناوریجرای اطالعراتی
و ایجاد رصنجایی برای یادگیری دانردآمروزان ،بررای
اینکه با عمل و تجربه یراد بگیرنرد ،تنظریم درده اسرن
( .)Backanak, 2013وترریکن در عمررل ،حاصررل اجرررای
برنامه درسی (در دوره ابتدایی) منجر به نهادینره دردن
رجن پاوجد نزد داندآموزان نشده اسرن ( Abbasi
 )Esfjir and Jafari Rostami, 2015که این امر نشانگر
ض برنامه درسی برای ت هن اجدا آمروزشوپررورش
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در دورۀ ابتدایی اسن؛ بهعبرار دیگرر بررای ات راذ یرک
استراتای کارآمد در امر آمروزش پراوجد کراربردی بره
دانرردآمرروزان دوره ابترردایی در ایررران ،بایررد اتگوجررا و
برنامهجای آموزدری و درسری طراحری درود .منظرور از
طرح برنامه درسی ،دکل مدون یا ساختار برنامه درسری
اسن ( )Mehr Mohammadi,2013و برنامهریزی درسی
به یادگیری و طراحی عناصر و عوامل م تل آن مربوط
مرریدررود ( .)Maleki,2015برنامرره درسرری در آمرروزش
ابتدایی با رویکرد داندآموز م ور و سازندهگرا و با جد
بهبود مهار جای داندآموزان در تفکرر انتهرادی ،تفکرر
خالق ،ارتباطا  ،حل مسرلله ،اسرتفاده از نراوری جرای
اطالعراتی و ایجراد رصرنجرایی بررای دانردآمرروزان و
پاوجد ،برای اینکه با عمل و تجربه یاد بگیرند ،تنظریم
دده اسن ( .)Backanak, 2013با عنایرن بره اجمیرن و
ظرا نجای موجود در آموزش ابتدایی ،پاوجد کاربردی
و نهادینرره نمررودن آن بررهعنرروان یررک رجنرر نررزد
داند آموزان ،نیازمند توجه به این مهوته بهعنوان ر ترار،
مهار و نگرش در چارچو عناصر اصلی برنامه درسری
اسن.
دربرراره عناصررر یررا اجررزای برنامرره درسرری میرران
صاحبنظران برنامهریزی اتفاقنظر و اجماع وجود نردارد.
کالین عناصر برنامه درسی را در قاتب نُه عنصرر اجردا ،
م ترروا ،راجبردجررای یرراددجی-یررادگیری ،موادآموزد ری،
اتین جای یادگیری ،روش جای ارزدریابی ،گرروه بنردی
راگیران ،زمان و عا طبههبندی کررده اسرن ( Klein,
 ،)1991حال آنکه بر اسا نظر زای برنامره درسری از
جر نوعی کره بادرد ضررورتا دارای چهارعنصرر «جرد ،
م ترروا ،روشجررای یررادگیری و روش ارزدرریابی» اسررن
()Zais, 1976؛ امرا اکثرر مت صصران برنامره درسری برا
عناصررر چهارگانرره جررد  ،م ترروا ،روشجررای ترردری و
ارزدرریابی توا ررن دارنررد ( & Ejadi, Seif naraqi
 .)Naderi,2017در جمرررررین راسرررررتا یوسررررر زاده
( )Yosefzadeh,2010طررری پاوجشررری ایرررنگونررره
نتیجهگیری نموده اسن کره توتیرد برنامرهجرای درسری
پاوجدم ور نیازمند توجره بره نهرد م لمران ،م تروا،

سازمان دجی م توا ،دیوه جای تدری  ،موق ین و عای
یادگیری و ن وه ارزدیابی پاوجدم ور اسن ،جمچنرین
ایجادی و جمکراران ( )Ejadi et al,2017طری پاوجشری
درط اجرای برنامه درسی پاوجدم ور در علوم تجربری
پایه دشم دوره ابتردایی را توجره بره عناصرر چهارگانره
برنامرره درسرری (جررد  ،م ترروا ،روشجررای ترردری و
ارزدیابی) پاوجد م رور دانسرته انرد و برهعرالوه اینکره
وزیری یزدی و جمکراران ( & Vaziri Yazdi, Yousefi
 )Kashti Aray,2016در یا تررهجررای پرراوجد خررود
پیرامون تبیرین اجردا برنامره درسری پررورش جروش
اخالقی کودکان دوره ابتدایی اذعان میدارنرد کره جری
اتیتی در آموزش وپرورش انجام نمیدرود مگرر اینکره
مبتنی بر عناصرر (جرد  ،م تروا ،روشجرای تردری و
ارزدرریابی) برنامرره درسرری بادررد .ن سررتین عنصررر
برنامهریزی درسی در مب ث طراحی ،جد گذاری اسرن
که از آن بهعنوان عامل اثرگذار بر تردوین سرایر عناصرر
برنامه درسی نام برده میدود .جرد از طراحری برنامره
درسی پاوجد کاربردی برای داندآموزان دورۀ ابتدایی،
تهوین تفکر انتهادی و خلّاق داندآموزان با ایجاد روحیۀ
پرسشگری از طرین آموزش پاوجدم ور اسن.
وتیکن نکته مهمی که نباید از نظرر دور دادرن ایرن
اسن که مسلله عدم تأثیرگذاری ت هیها و پاوجد برر
عمل آموزدی ،موضوعی نسربتا راگیرر اسرن کره غاتبرا
جمۀ نظامجای آموزدی را با خرود درگیرر نمروده اسرن.
دتیل اصلی ایجاد این مشکل ،به ض برنامه درسری در
حوزۀ پراوجد برازمیگرردد کره برا عنایرن بره سررعن
دتابنده پیشرر ن تکنوترو ی و عهرب مانردگی ملمرو
آموزش در مدار از سواد تجربی داند آمروزان نسربن
به تکنوتو ی ،خأل پاوجد بیشتر ح خواجد درد و برا
در نظر گر تن ایرن مسرلله مهرم کره آمروزش ابتردایی
زیربنررای آمرروزش در مرردار را تشررکیل مرریدجررد و
جمچنین با در نظر گر تن حساسین جای ویراه آمروزش
در دوره ابتدایی ،نیاز به آموزش علمی پراوجد در ایرن
مهع بیدازپید احسا میدود .علریرغرم اینکره در
سالجای اخیر و با تغییرر در سیسرتم آموزدری در دوره
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ابتدایی و ا زاید سنوا آموزدی این مهعر از  5سرال
به  6سال و نیز ا زودن در تفکرر و پراوجد در سرال
دشم ابتدایی به مواد درسی داندآموزان س ی درده ترا
حدودی این خأل پُر دود ،وتیکن جمچنران ایرن خرأل در
نظام آموزشوپرورش دورۀ ابتدایی احسا میدرود ،برر
جمین اسا در پاوجد حاضرر ترالش درده ترا ضرمن
واکاوی اتزامرا و بایسرته جرای اجررای معلرو برنامره
درسی پراوجد کراربردی در مردار ابتردایی ،اتگرویی
متناسب با سن عهلی داند آمروزان دورۀ ابتردایی بررای
بهره برداری در دبستان جا بره منظرور توانمندسرازی ایرن
داند آموزان طراحی دده و سا برنامۀ طراحری درده
توس پاوجشگر را از دیدگاه مت صصان برنامه درسری و
م لمان ذیرب مورد ارزیابی قرار دجد .بر جمین اسرا
پاوجشگر در این پاوجد به دنبال پاسخ به این دو سؤال
اصلی خواجد بود که:
 .1عناصر اتگوی برنامه درسی پاوجد کاربردی برای
داندآموزان دورۀ ابتدایی کدماند؟
 .2اعتبار اتگوی برنامه درسی پاوجد کاربردی برای
داندآموزان دورۀ ابتدایی چگونه اسن؟
رو ضپژو ش ض
پاوجد حاضر از ت اظ جد  ،پاوجشی کاربردی بروده و
از نوع معات ا ترکیبی اسن که مشرتمل برر دو ب رد
کیفی و کمّی اسن .در ب د کیفری ازآنجاکره پراوجد
حاضر با جد اکتشا و تدوین یک اتگوی برومی بررای
برنامه درسی پاوجد کاربردی برای دانردآمروزان دورۀ
ابتدایی انجرام درده و قصرد پاوجشرگر ،کشر موضروع
ت هین با نظر مشارکنکنندگان بوده اسن ،روش کیفری
با استراتای گراندد تلوری یا نظریه برخاسرته از داده جرا
( )Grounded Theoryبرای انجرام آن مناسرب بره نظرر
می رسد .دتیل انت ا گراندد تلوری به منظور اسرت راج
رویکرد نظری جدید در این زمینه اسن که میتوانرد بره
تدوین اتگویی برخاسته از نظرا صاحبنظران و اسراتید
حوزه علوم تربیتی منجر دود .حوزۀ مورد معات ه در این
ب ررد ،دررامل جمررۀ صرراحبنظررران و اسرراتید ردررته

برنامهریزی درسی ،آموزش ابتدایی و مردیرین آموزدری
برروده اسررن و ابررزار مررورد اسررتفاده ،برررای جم ر آوری
دادهجای مورد نیاز ،عالوه بر یدجای معات اتی و اسناد
و مدارک ،مصاحبه نیمه ساختاریا ته و اکتشرا ی برود و
جام ۀ آماری در پاوجد برای مصاحبه ،از میان ا ررادی
انت ا ددند کره در سره ردرتۀ برنامره ریرزی درسری،
آموزش ابتدایی و مدیرین آموزدری دارای رتبرۀ علمری
دانشررریاری و اسرررتادیاری در دانشرررگاه رجنگیررران و
پاوجشگاه معات ا وزار آموزشوپرورش جستند .لرذا
نمونۀ آماری از میان مشارکنکننردگان در پراوجد کره
درزمینۀ مورد پاوجد صاحب تأتی و ت هین بودند ،بره
روش نمونهگیری جد مند انت ا دده و مورد مصراحبه
قرار گر تند که با رسیدن به ادباع نظری یا ته جا ،ت داد
ایشان به  15نفر رسید که  6نفر از ایشران مت صرد در
ردته برنامره ریرزی درسری 6 ،نفرر مت صرد درزمینرۀ
آموزش ابتردایی و  3نفرر مت صرد در ردرته مردیرین
آموزدرری بودنررد؛ جمچنررین  8نفررر از ایشرران از اسرراتید
دانشررگاه رجنگیرران و  7نفررر از اععررای جیلررنعلمرری
پاوجشررگاه معات ررا وزار آمرروزشوپرررورش جسررتند.
پاوجشررگر ابترردا مفرراجیم مررورد نیرراز را بررا معات ررۀ
کتاب انهای ،اسنادی و بررسی مناب چاپی و اتکترونیکری
بر اسرا رید بررداری ،در خصروص برنامره درسری و
پاوجد کاربردی و اتگوجا و رویکردجای م تل مربروط
به برنامه درسی و ادبیا مرتب با موضوع ت هین بهطور
جمهجانبه گردآوری نموده و مؤتفرهجرای برنامره درسری
پاوجد کاربردی در دوره ابتدائی را بر اسا نظر زای
( )Zaisمررورد دناسررایی قرررار داد و بررر اسررا آنهررا از
مت صصررین ردررتهجررای برنامررهریررزی درسرری ،آمرروزش
ابترردایی و مرردیرین آموزدرری مصرراحبه بررهعمررل آمررد.
پاوجشگر برای جم آوری دادهجا از روش مصاحبۀ عمین
متررون اسررتفاده نمررود و مفرراجیم و سررازهجررای آمرروزش
پررراوجد کررراربردی در دوره ابتررردایی را اسرررت راج،
طبههبندی و کدگرذاری کررد .دادهجرا از طریرن راینرد
کدگذاری مبتنی بر روش داده بنیاد استراو و کروربین
( )Strauss and Corbin, 1992مورد ت لیل قرار گر ن.
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اتبته پاوجشگر جمزمان با گردآوری دادهجا ،کرار ت لیرل
دادهجا را آغاز نمرود کره درواقر ایرن راینردی ر رن و
برگشتی ( )Zigzagاسن ،ر تن به میدان برای گردآوری
اطالعا بیشتر ،بازگشن به د ترر کرار پاوجشرگر بررای
ت لیل داده جا ،مراج ه مجدد به میدان بررای گرردآوری
اطالعا بیشتر ،بازگشن بره د ترر کرار پاوجشرگر و بره
جمین ترتیب کار دنبال دده اسن .بر جمین اسا مدل
برنامه درسی پاوجد کاربردی برای دانردآمروزان دورۀ
ابتدایی در طری سره مرحلرۀ کدگرذاری براز ،م روری و
انت ابی صور پذیر ن .در کدگذاری باز ،مصراحبهجرای
انجام دده با صاحب نظران و اساتید حوزۀ برنامه درسری
و آموزش ابتدایی و مدیرین آموزدی مورد بررسری قررار
گر ن و بر اسا بردادنجرای پاوجشرگر ،جرر خر در
قاتب یرک مفهروم مررتب کدگرذاری درد و سرا در
مرحلۀ ب د مفاجیمی که دارای ایردۀ مشرترک بودنرد در
سع ی با انتزاع باالتر دسته بندی ددند و مهوال اوتیره
را تشکیل دادند و درنهاین بر اسا ادتراکاتی که میان
مهوال اوتیره وجرود دادرن ،مهوترهجرای اصرلی درکل
گر تند و در اتگوی پارادایم دادهبنیاد صور بندی ددند.
در روش دادهبنیرررراد ،اعتبارسررررنجی ()Validation
ب شی ال از رایند پاوجد اسن که به جمین منظرور
پاوجشگر در پاوجد حاضر برای اعتبارسنجی یا تره جرا
در مرحلۀ کدگرذاری براز بره دریوۀ مهایسرهای مسرتمر
( )Constant Comparative Methodبه تعابن جمگونی
میان اطالعرا و مهوتره جرای برهدسرن آمرده پرداخرن.
مهایسۀ مستمر اداره به این دارد که پاوجشرگر ،وقرای ،
رویدادجا و اتینجا را دناسایی کرده و بهطرور مسرتمر
آنها را با یک طبهه نوظهور مهایسه میکند ،بدین ترتیب
آن طبهه را دکل داده و ادباع کند (.)Creswell, 1994
در این پاوجد برای اطمینان از روایی پاوجد اقرداما
ذیل صور گر ن:
 .1تعبیرن توسر اععرا ( :)Member Checkingدر
این مرحله پاوجشگر از دیدگاه مشارکنکننردگان بررای
برقرار ساختن اطمینانپذیری یا ته جا و تفاسیر اسرتفاده
میکنرد ( .)Creswell, 1994بردین منظرور در پراوجد

حاضر سه نفر از مشارکنکنندگان ،گزارش نهایی مرحلۀ
ن سن رایند ت لیل مهوتهجای بهدسن آمده را برازبینی
کردند و پیشنهادجای آنها در پارادایم کدگرذاری اعمرال
گردید.
 .2بررسی جمکرار ( :)Peer Debriefingایرن مرحلره
نوعی کنترل بیرونی بر راینرد پراوجد اسرن ،کرسرول
( )Creswell, 1994این نهرد را جماننرد نهرد منتهرد
مدا ( )Devils Advocateمیدانرد؛ بردینصرور کره
ررردی کرره بررا پاوجشررگر صررادق اسررن سررؤالجررای
چاتد برانگیز در مورد روش جا ،م انی و تفاسیر میپرسد
که بدین منظور در پراوجد حاضرر سره نفرر از اسراتید
دانشگاجی ،پارادایم کدگذاری را بررسی نموده و نظررا
ایشان در تدوین مدل مورد استفاده قرار گر ن.
الزم به ذکر اسن که در پراوجد حاضرر مالحظرا
اخالقی نیرز مردنظر قررار گر رن کره درواقر ایرن امرر
نشراندجنردۀ میررزان و چگرونگی احترررام پاوجشرگر برره
مشارکن کنندگان در پاوجد اسن .بر جمین اسرا در
انتهای مصاحبه ،نامه ای با امعرای پاوجشرگر مبنری برر
ت هد اخالقی در نگهرداری مفراد مصراحبه و مش صرا
مشارکنکنندگان و عدم انتشار آن به ایشان ارائه دد.
در ب رررد کمّررری ،از روش پررراوجد توصررریفی -
زمینه یابی استفاده دده اسن .ازآنجاکه پاوجشگر در این
ب د از پاوجد به دنبال چگونه بودن موضروع اسرن و
میخواجد بداند اعتبرار اتگروی طراحری درده در ب رد
کیفی چگونه اسن ،روش بکار گر ته دده در این ب رد
از پاوجد ،روش توصیفی اسن و جمچنین ،با توجره بره
موق ین و واق ی بودن زمینه مورد ارزدریابی ،مریتروان
اظهررار دادررن کرره بهترررین روش پرراوجد در جریرران
ارزدیابی یک واحد یرا برنامره ،روش زمینرهیرابی اسرن
( )Naderi and Seif Naraqi,2015لررذا روش مررورد
اسررتفاده در ایررن ب ررد از پرراوجد ،روش توصرریفی -
زمینهیابی خواجد بود .بر جمین اسا به منظرور ت یرین
اعتبار اتگوی طراحی دده ،پرسشنامه ای دامل  46گویه
طراحی درد .ایرن پرسشرنامه در چهرار ب رد تهیره و
تنظیم گردید که دامل جرد ( 12گویره) ،م تروا (11
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گویرره) ،روشجررای ترردری ( 15گویرره) و ارزدرریابی (8
گویه) اسن کره اسراتید راجنمرا ،مشراور و چنرد ترن از
استادان برنامه ریزی درسی ،آموزش ابتردایی و مردیرین
آموزدی دانشگاه رجنگیان و پاوجشگاه معات را وزار
آمرروزشوپرررورش ،روایرری و پایررایی آن را تأییررد کردنررد.
پایایی پرسشنامه با اجررا برر روی  20نفرر از آموزگراران
مدار ابتدایی و با اسرتفاده از رمرول آتفرای کرونبرا
 0/964به دسن آمد و پ از اجررای کامرل پرسشرنامه
نیز ضریب آتفای کرونبا م اسبه درده و پایرایی 0/96
به دسن آمد که پایایی مناسبی برای ابزار کار اسن.
جام ۀ آماری در ب د کمی  1518نفرر آموزگراران
دهر دیراز که در سال ت صیلی  99-1398مشرغول بره
تدری بودند.
برای انت ا حجم نمونه از میان آموزگاران ،به دیوۀ
تصاد ی طبهه ای  384نفرر آموزگرار برر اسرا رمرول
ت یین نمونه کوکران انت ا ددند.
برای بررسی نظرا مت صصان حوزۀ علوم تربیتری و
آموزگرراران در خصرروص اعتبررار اتگرروی برنامرره درسرری
پیشنهادی توس پاوجشگر ،دادهجای جم آوری دده با
استفاده از نرما زار  SPSSمورد تجزیهوت لیل قرار گر ن
و از آمار توصیفی و اسرتنباطی اسرتفاده درده اسرن .در
ب د آمرار توصریفی از جرداول راوانری و درصرد آنهرا
استفاده دد و در سعح آمار استنباطی از آزمون خریدو
استفاده گردید .الزم به ذکر اسن کره در ایرن پراوجد،
پاوجشگر میزان ریسک خعا ( )αبرابر  0/05را میپذیرد.
ی فشهض يضپژو ش ض
سؤاال اصلی پاوجد عبرار از آن بودنرد کره عناصرر
برنامه درسی پاوجد کاربردی برای دانردآمروزان دوره
ابتدایی کدامند؟ و اعتبار برنامه درسی پاوجد کاربردی
برای داندآموزان دوره ابتدایی چگونه اسن؟
در پاسخ بره ایرن سرؤال کره عناصرر برنامره درسری
پاوجد کاربردی برای داندآمروزان ابتردایی کردمانرد؟
بهمنظور ت یین عناصر برنامه درسری پراوجد کراربردی
در دورۀ ابتدایی ،ابتدا ت داد  15نفرر از اسراتید دانشرگاه

رجنگیان ،پاوجشگاه معات ا وزار آموزشوپررورش و
سایر دانشگاه جای م تبر در ردرته جرای برنامره درسری،
آموزش ابتدایی و مدیرین آموزدی برهصرور جد منرد
انت ا و بهمنظور صیانن از جویرن مصراحبهدروندگان،
کدگذاری دده و با استفاده از عناصرر چهارگانره برنامره
درسری زایر ( )Zaisدر قاتررب مصراحبه بررا ایشران برره
ادتراک گذادته دد .نتایج مصاحبه برا ایشران در قاترب
عناصر چهارگانه برنامه درسی پاوجد کاربردی به دررح
زیر مورد تفسیر قرار گر ن.
الف)ض هفضپژو شضک رب دي ض
نظام آموزدی مبتنری برر توسر ه رجنر پاوجشرگری
دانرردآمرروزان ،بررید از جررر چیررز نیازمنررد اجرردا
پاوجشگرانه اسن که بر این اسرا الزم اسرن ترا تمرام
اجدا آموزش پرورش در این زمینه مورد بازنگری قررار
گیرد و تغییررا و اصرالحا الزم در آن بره عمرل آیرد
( ،)Hashemi,2018در جمین راستا «طراحان برنامه جای
درسی م تهدند که باید جد جای برنامه را بهطور خاص،
مش د نموده و م یارجای سنجد و قعراو در مرورد
آنها را ت یین کنند» (.)Hashemi,2014
ب)ضمحشوايضپژو شضک رب دي ض
یکی دیگر از عناصرر اصرلی برنامره درسری ،م تواسرن.
م ترروایی کرره بایررد بررهصررور مفرراجیم و عنرراوین و
ت میمجای خیلی کلی و گسترده در نظر گر تره درده و
آموخته دود ()Taghi poor Zahir,2014؛ بهعبار دیگر
م توا مجموعهای از معاتب مواد آموزدی و کترا جرای
درسری آمروزشوپررورش اسرن کره انرواع رصرنجرای
یادگیری را برای داندآموزان راجم مریآورد ( Yaqubi
.)Najafabadi,2009
ج)ضرو ض يضسهریسضپژو شضک رب دي ض
رایندجای یاددجی -یادگیری یرا روش تردری از اب راد
اصلی در اثرب شری برنامرهجرای درسری اسرن .چنانچره
جد جای یک برنامه درسی متناسب بیان درده بادرد و
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م توا نیز جد جا را کامال ت ن پودد قررار دجرد ،امرا
روشجای تدری مناسرب م تروا ات راذ نشرود ،برنامره
درسی مورد نظر اثرب شی الزم را ن واجد دادن ( Arefi
.)et al,2009
در روش جای یاددجی -یادگیری ،بره مرواردی چرون
ن وه ارائه داند ،تغییر نگررش و آمروزش مهرار جرای
مورد نظر از سوی م لم بره دانردآمروز ،ن روه و میرزان
مشارکن یادگیرنده در امر یرادگیری ،چگرونگی ارتبراط
یادگیرنردگان برا یکردیگر و برا م ری  ،مرواد ،وسررایل و
امکانا آموزدی توجه میدود ( Modarresi Saryazdi
.)et al,2009
د)ضرو ضارز بی ض
ارزدیابی ازجمله مؤتفهجای برنامه درسری اسرن کره برا
سایر عناصر آن ،ب صروص روش جرای تردری  ،ارتبراط

تنگراتنگی دادرته و خررود نیرز یکرری از عناصرر مهررم در
ارزدیابی عملکررد م لرم و بررسری کیفیرن تردری او
بشمار میآید.
به عبارتی ارزیابی از آموختهجای داندآموزان ،میزان
دستیابی به اجردا برنامرهجرای درسری را نشران داده و
بررسرری مو هیررن دانرردآمرروزان در کسررب دانررد و
مهررار جررای در نظرگر ترره یکرری از راهجررای سررنجد
اثرب شی برنامه درسی اسرن ( )Arefi et al,2009روش
ارزدیابی از آموخته جا از طر ی ابزار یا عامرل مهمری در
ت یین ثمرب شری یرا اثرر اتیرنجرای انجرام گر تره و
دناسایی نتایج ،برای بهبود ب شیدن به رایند یادگیری
اسررن و از طررر دیگررر برررای راگیررران ،یررک تجربررۀ
یررادگیری م سررو مرریدررود ( Monavari Fard et
 .)al,2011در جدول  ،1مهوته جا به طور م تصر و جرام
ارائه میدوند :ض

مقوله يضمشش کضاحشخ اجض ههضازضسحا لض
ض
جهولض.8ض

ض

هفگزینیضپژو شضمحور
ض
مقولهض8دض

مف
م

انعباق سیاسنجای نظام آموزدی با برنامۀ درسی پاوجدجای کاربردی
پرورش مهار و روحیه پرسشگری داندآموزان
مدیرین مناب انسانی مبتنی بر برنامهریزی درسی پاوجدجای کاربردی و تهوین توانرایی منراب انسرانی در
ایجاد م ی مناسب برای طراحی و اجرای برنامهجای درسی پاوجدم ور
وجود سازوکارجای تشویهی ( مادی و م نوی یا تشوین پاوجشی) در خصوص به مشارکن وادادتن م لمان در
رایند برنامهریزی درسی پاوجدجای کاربردی
تنظیم ساختار سازمانی و طراحی م ی آموزدی بر اسا رویکرد پاوجدم ور
مقولهض1دضمحشوايضپژو شض يضک رب دي

مف
م

مرتب بودن با تجار زندگی واق ی داندآموزان
تناسب دادتن موضوعا و م توای درو با تجار گذدته داندآموزان
ا زاید سهم مشارکن م لمان در تدوین م توای برنامه درسی پاوجدم ور
ارائه دواجد و دالیل تجربی در اتینجای آموزدی
ایجاد عا برای تبیین مسلله و ارائۀ رضیه برای دستیابی به نتایج عملی
توجه توأمان به گستره و عمن مفاجیم و اصول علمی
توجه به نیازجا و عالین داندآموز و ارائه در یک قاتب رودی
مقولهض9دضرو ض يضسهریس

مف
م

استفاده از روشجای مسللهم ور و ترغیب داندآموزان به مشارکن در مباحث
آموزش بر اسا رایند پرو ه و ت هین بهمنزتۀ جزء الینفک آن
آغاز رایند آموزش با مسلله و سؤال بهویاه سؤاال چاتدبرانگیز برای عدم ت ادل در ذجن
استفاده از اتگوجرای رال تردری و آمروزش بررای تهویرن تفکرر انتهرادی ،خالقیرن ،نروآوری ،کنکراش و
جسنوجوگری
تأکید بر یادگیری از طرین حل مسلله و انجام پاوجد
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توجه به نهد م لم بهعنوان تسهیلکننده و راجنما
توجه به ایجاد هم و برقراری ارتباط بین معاتب علمی و توجه به نهد حوا
توس ه مهار جای رایندی
مقولهض4دضرو ض يضارز

بی

مف
م

تأکید به استفاده از پوده اتین
تأکید به استفاده از خودارزیابی داندآموزان
توجه به ارزدیابی مستمر و تکوینی
راجم کردن امکان بازخورد مناسب و بهموق و تأکید بر ارزدیابی کیفی
توجه به مشارکتی بودن و توجه به ادکال م تل ارزدیابی
مقولهض5دضسشویقضپژو شضمحور

مف
م

تهدیر از تالشجای داندآموزان نه در مهایسه با جم بلکه جر رد نسبن به خودش
تشوین داندآموزان با توجه به رایند انجام دادن امور پاوجد بهجای تمرکز بر نتایج و برونداد
تشوین داندآموزان برای ارتباط بیشتر با مراکز م تبر علمی برای دستیابی به پاسخ سؤاال
تشوین برای ن وۀ جسنوجو و کاودرگری در منراب م تلر (کترا جرا ،مهراال  ،گرزارشجرا ،سراینجرا و
و ساینجا و )...و میزان رجوع به مناب مت دد
دانشآموزانضب ضمن بعضعامی
ض
مقولهض7دضب ت اريضارسب ط تض

مف
م

ععوین در انجمنجای علمی و پاوجد سراجای داندآموزی
دسترسی به مناب علمی گوناگون برای دستیابی به پاسخ سؤاال و انجام دادن پاوجد
دسترسی به اینترنن
برقراری ارتباط با داندآموزان مدرسه خود و مدار جمجوار برای به ادتراکگذاری نتایج حاصل از پاوجد
مقولهض6دضویژگیضپذی نهگ ن

مف
م

انگیزش پذیرندگان به یادگیری پاوجد
نگرش پذیرندگان به پاوجد و اتین علمی
تلهّی پاوجد بهعنوان یک ارزش و حف آن
توس ه مهار جای پاوجشی داندآموزان
مقولهض1دضعواملضسسه لضکننهه

مف
م

حماین مدیران مدار
طراحی ساختار مدار
مربیان آموزشدیده

از پاوجد
اتینجای پاوجد
بر اسا
مقولهض1دضموانعضپ شضروي

مف
م

موان ساختاری
موان نگردی
موان مدیریتی
مقولهض84دضپ مه

مف
م

ا زاید مهار جای زندگی داندآموزان
تهوین تفکر انتهادی و خالق داندآموزان
پیشر ن ت صیلی

کهگذاريضمحوري:ضجد اصلی از کدگذاری م روری
آن اسن که پاوجشگر را قادر سازد تا بهصور نظاممنرد
در مررورد دادهجررا و مرررتب کررردن آنهررا تفکررر کنررد .در
پاوجد حاضرر ،کدگرذاری م روری برر اسرا اتگروی
پارادایم (دکل  )1صور گر ته اسرن .ازآنجاکره جرد

اصلی این بوده که پاوجشگر را قادر سرازد ترا برهصرور
نظاممند در مورد دادهجا و مرتب کردن آنها تفکر کنرد،
بنابراین دستهبندیجرای رعری ،برا دسرتهبنردی اصرلی
معابن با اتگوی پارادایم مرتب دده و دستهبندی اصرلی
(مانند ایده یا رویداد م وری) برهعنروان پدیرده ت ریر
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میدود و سایر دستهبندیجا ،با این دسرتهبنردی اصرلی
مرتب میدوند .در این دسرتهبنردیجرا ،دررای علّری،
موارد و رویدادجایی جستند که به ایجاد و توس ۀ پدیرده
منجر میگردند .بستر یا زمینه ،بره مجموعرهای ویراه از
درای و درای مداخله گر به مجموعه گسرترده ترری از

درررای ادرراره دارنررد کرره پدیررده در آن قرررار دارد.
راجبردجای کند یا تهابل ،به اقداما و پاسخجایی اداره
میکنند کره برهعنروان نتیجرۀ پدیرده ،ر مریدجنرد و
درنهاین ستادهجای خواسته یا ناخواسته ایرن اقرداما و
پاسخجا ،به پیامدجا اداره دارند.

بستر پدیده

درای علّی

مقولة محوری يا

راهبردها

پديده

پيامد

شرايط مداخلهگر

کلض.8ضالگويضپ رادایمیِضپژو ش ض

 .8ضمقولهضمحوري:ضط اریضب ن ماهض ضدرحاضیضپاژو شض

ک رب دي :ضبا توجه به اینکه بر اسا اتگوی طراحی دده،
«طراحی برنامه درسی پاوجد کاربردی» به عنوان مبنرا
و سرتون اصررلی ت هّرن اتگرروی برنامره درسری پرراوجد
کاربردی برای داند آموزان دوره ابتدایی در نظرر گر تره
دده اسن ،پ از جم آوری و ت لیل داده جا در مرحلره
کدگذاری باز و بررسری ویاگری جرای ارائره درده ،مهوترۀ
«طراحی برنامۀ درسی پاوجد کاربردی» به عنوان مهوته
م وری انت را درد و عناصرر طراحری برنامره درسری
پاوجد کاربردی در دورۀ ابتدایی دامل جرد  ،م تروا،
روش تدری  ،تجار یادگیری ،زمان ،عا ،گروه بندی و
ارزدیابی در حوزۀ پاوجد کاربردی اسن .ض
 .1ض

ایطضعاّی:ضرو ض ي ضسع نضمحشواضوضسهریسضوض

ارز بی:ضدرای علّی ،باعث ایجاد و توسر ه پدیرده یرا
مهوته م وری مریدروند .از میران مهوترهجرای موجرود،
«م توای پاوجد کاربردی»« ،روش تردری » و «روش
ارزدیابی» به عنروان عللری تلهری مری دروند کره نهرد
ال ترری در اتگروی برنامره درسری پراوجد کراربردی

دادته اند و چنانچه این عوامل مهیا نشوند ،برنامه درسی
پاوجد کاربردی م هّن نمیدود .ض
.9ضکنشض ضوضسع مالت:ضسشویقض يضپژو شضمحاورضضوض

ب ت اريضارسب طضدانشضآموزانضب ضمن بعضعامی :کند جرا و
ت امال بیانگر ر تارجا ،اتین جا و ت امال جرد داری
جستند که در پاسرخ بره مهوتره م روری و ت رن ترأثیر
درای مداخلهگر ،ات اذ میدوند .به این مهوتهجا راجبرد
نیز گفته میدود؛ کره در ت هیرن حاضرر عبرار انرد از:
تشوینجای پاوجدم ور داندآموزان و برقراری ارتبراط
داندآموزان با مناب علمی.
 .4ض

ایطضمهاخاهضگ :ضعواملضسسه لضکننهه ضوضموانع:ض

درای مداخلهگر عواملی جستند که در اجرای خ مشی
برنامرره درسرری پرراوجد کرراربردی در دورۀ ابترردایی،
تأثیرگررذار جسررتند .عررواملی کرره در پرراوجد حاضررر در
اتگوی برنامره درسری پراوجد کراربردی نهرد عوامرل
تسهیلگر را ایفا می کنند عبار انرد از :حمایرن مردیران
اتیرنجرای
مدار  ،طراحی ساختار مدار بر اسرا
پاوجشرری و مربیرران آمرروزشدیررده در حرروزۀ ت صصرری
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پاوجد جای داند آموز م ور .جمچنین موان ساختاری،
موان نگردی و موان مدیریتی ،ازجمله موان پید روی
برنامه درسی پاوجد کاربردی در دورۀ ابتدایی جستند.
.5ضبسش ضر کم:ضویژگیضپذی نهگ ن:ضبه درای خاصی کره
برکندجا و ت امال تأثیر میگذارند ،بستر گفته میدود .این
درررای را مجموعررهای از مفرراجیم ،مهوتررهجررا ی را متغیرجررای
زمینهای تشکیل میدجند و در اتگوی م ر یدده عبرار انرد
از :انگیررزش پذیرنرردگان ،نگرررش پذیرنرردگان ،ارزشجررای
پذیرندگان و توس ۀ مهار جای پاوجشی.
.7ضپ مااه :ضموفق اا ضب ن مااهضدرحاایضپااژو شض

ک رب دي:ضبرخی از مهوتهجرا ،بیرانگر نترایج و پیامردجایی
جستند که در اثر ات اذ راجبردجا به وجرود مریآینرد .در
پاوجد حاضر ،ا زاید مهار جای زندگی داندآمروزان،
تهوین تفکر انتهادی و خالق دانرد آمروزان و پیشرر ن
ت صرریلی ،نتیجررۀ کررندجررا و ت ررامال ایجاددررده و
تأثیرپذیر از درای علّی ،مهوته م روری و بسرتر حراکم
اسن که عوامل مت ددی را دامل میدود.
کهگذاريضانشخ بیض(م راۀضنظ یهضپا دازيض) :برر اسرا
نتایج کدگرذاری براز و کدگرذاری م روری ،مرحلره اصرلی
نظریهپردازی ،کدگذاری انت ابی اسرن .برهایرنترتیرب کره
مهوته م وری را به دکل نظاممند ،به دیگر مهوترهجرا ربر
داده و آن رواب را در چارچو یرک روایرن ارائره کررده و
مهوتهجایی را که به بهبرود و توسر ه بیشرتری نیراز دارنرد،
اصالح میکند؛ بهعبار دیگر در کدگذاری انت ابی مفراجیم
بهطور منظم به یکدیگر مربوط میدوند .بر جمرین اسرا
در مرحله کدگذاری انت ابی ،ارتباط میان م یارجای اتگروی
برنامه درسری پراوجد کراربردی در قاترب ت لیرل روایرن
ت هین ،ت یین ددند .دکل  ،2ایجاد ارتباط بین مهوتهجرای
م تل دناساییدده را در قاترب اتگروی پرارادایم و ت رن
عنرروان اتگرروی برنامرره درسرری پرراوجد کرراربردی در دوره
ابتدایی نماید میدجد.
بررر ایررن اسررا «طراحرری برنامرره درسرری پرراوجد
کاربردی» به عنوان مهوته م وری ،بر مبنای درای علّی
«م تررروای پررراوجد کررراربردی» و «روش تررردری و
ارزدرریابی» و از طریرررن راجبردجرررای «تشررروینجرررای

پرراوجدم ررور دانرردآمرروزان» و «برقررراری ارتبرراط
داند آموزان با مناب علمی» با در نظرر گرر تنضویاگری
پذیرندگان (بهعنوان زمینه اتگرو) مشرتمل برر انگیرزش،
نگرش و ارزش جای پذیرندگان و نیز توس ه مهار جرای
پاوجشی م هّن می دود و به ت هن ا زاید مهار جرای
زندگی دانرد آمروزان ،تهویرن تفکرر انتهرادی و خرالق
دانرردآمرروزان و پیشررر ن ت صرریلی ایشرران ،بررهعنرروان
پیامرردجای مترتّررب بررر اجرررای برنامرره درسرری پرراوجد
کاربردی منجر میشودد.
در پاسخ بره ایرن سرؤال کره اعتبرار برنامره درسری
پاوجد کاربردی برای داند آموزان دورۀ ابتدایی چگونه
اسررن؟ بررهمنظررور اعتبارب شرری اتگرروی برنام ره درسرری
پاوجد کاربردی در مدار ابتدایی ،با توجه به بررسری
سابهۀ معات اتی موضوع پاوجد حاضر ،مش د دد کره
درزمینۀ پاوجد کاربردی ،ت هیهی برا جرد طراحری و
اعتبارب شی اتگوی برنامه درسی پاوجد کاربردی انجام
نشررده اسررن و بیشررتر ت هیهررا برره آسرریبدناسرری
آموزش جای پاوجد م رور در مردار پرداختره انرد .برا
توجه به خرأل نظرری درزمینرۀ برنامره درسری پراوجد
کاربردی ،در ادامۀ پاوجد حاضرر سر ی برر آن درد ترا
مدتی که بهعنوان اتگوی برنامه درسی پاوجد کراربردی
در مدار ابتدایی ارائه دده اسرن ،مرورد اعتبارب شری
قرار گیرد .در جدول  2میزان توا ن گرروهجرای ذیربر
در رابعه با رضجای پاوجد با استفاده از آزمرون خری
دو نشان داده دده اسن.
با توجه به مهدار م اسبه ددۀ خیدو کره در سرعح
خعاپذیری 5درصد و درجه آزادی ادرارهدرده از مهردار
خیدو جدول بزرگتر اسن ،ترذا ررض صرفر مبنری برر
یکسان نبودن نظرر آموزگراران برا مت صصران و اسراتید
دانشگاه رد دده و رض پذیر تره مریدرود؛ بره عبرار
دیگر با توجه به م توای جردول  2ایرن نتیجره حاصرل
میدود که بین نظر مت صصان و اسراتید حروزۀ برنامره
درسی ،آموزش ابتدایی و مدیرین آموزدی؛ و آموزگاران
مدار ابتدایی در مرورد اعتبرار عناصرر برنامره درسری
پیشنهادی ،به میزان زیادی اتفاق نظر وجود دارد.
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به منظرور ت یرین اعتبرار برنامره درسری مبتنری برر
مهوتهجای پاوجد کاربردی ،ابتدا میرانگین پاسرخجرا در
جرکرردام از مهوتررهجررای دهگانرره پرراوجد کرراربردی در
ب د جای جد  ،م توا ،روشجای یادگیری و ارزدیابی،
م اسبه دده اسن .سا دامنۀ مناسب برای جر طبهره
مش د دده و درنهاین اعتبار جرر یرک از گرروهجرا برر

اسا دامنهجای مش د دده ت یین میدرود .برر ایرن
اسا دامنهجای مش د دده عبار اند از:
کمتررر از  1/49اعتبررار خیلرری کررم؛ از  1/5تررا 2/49
اعتبار کم؛ از  2/5تا  4/49اعتبرار زیراد و از  4/5بره براال
بسیار م تبر.

مؤلفه يضپژو شضک رب ديضوضب ن مهضدرحی ض
ض
جهولض.9ضم نگ نضپ حخض يضآموزگ رانضوضاح س هضوضمشخصص نضدرض ضیکضازض
مؤتفهجای پاوجد کاربردی

داند

نگرش

مهار

میزان اعتبار

عناصر برنامه درسی
جد
م توا
روشجای تدری
روشجای ارزدیابی
کل

بر اسا نتایج جدول  ،3اجدا ذکر دده در اتگروی
برنامه درسی پیشرنهادی از نظرر آموزگراران و اسراتید و
مت صصرران حرروزۀ برنامرره درسرری ،آمرروزش ابترردایی و
مدیرین آموزدی در جر یک از مؤتفهجای داند ،نگررش
و مهار اعتبار زیاد را نشان میدجد .درزمینرۀ م تروای
مش د دده در اتگوی برنامه درسی پیشنهادی از نظرر
آموزگاران و اساتید و مت صصران حروزه برنامره درسری،
آمرروزش ابترردایی و مرردیرین آموزدرری در جررر یررک از
مؤتفهجرای دانرد ،نگررش و مهرار  ،م تروای در نظرر
گر ته دده را دارای اعتبرار زیراد را دانسرتهانرد .از نظرر
آموزگاران و اساتید و مت صصران حروزۀ برنامره درسری،
آمرروزش ابترردایی و مرردیرین آموزدرری در جررر یررک از
مؤتفهجای نگرش و مهار  ،در ب د روشجای تردری ،
اتگوی برنامره درسری پیشرنهادی را دارای اعتبرار زیراد
دانسررته و حترری در مؤتفرره دانررد در ب ررد روشجررای
تدری  ،اتگوی برنامه درسی پیشنهادی را بسریار م تبرر
دانسررتهانررد .در ب ررد روشجررای ارزدرریابی نیررز نظررر
آموزگاران و اساتید و مت صصان حوزۀ برنامره درسری و
آمرروزش ابترردایی و مرردیرین آموزدرری در جررر یررک از

4/183
4/230
4/837
3/937
4/000

4/176
4/260
4/145
4/186
4/174

4/233
4/145
4/100
4/155
4/118

اعتبار زیاد
اعتبار زیاد
اعتبار زیاد
اعتبار زیاد
اعتبار زیاد

مؤتفهجای داند ،نگرش و مهار  ،اعتبرار زیراد را نشران
می دجد و درنهاین بر اسا جدول  3ایرنگونره نتیجره
گر ترره مرریدررود کرره از نظررر آموزگرراران و اسرراتید و
مت صصرران حرروزه برنامرره درسرری ،آمرروزش ابترردایی و
مدیرین آموزدی ،اتگوی برنامه درسی پاوجد کاربردی
در مدار ابتردایی در اب راد جرد  ،م تروا ،روشجرای
یادگیری و روش ارزدیابی م تبر جستند.
بحثضوضنش جهضگ ي ض
دورۀ ابتدایی ،سرآغاز ورود داندآموز به مدرسه و غوطره
در عای ت لیم و تربین اسن و به عبرارتی ریرلگرذاری
زندگی آینده ت صیلی ،دغلی ،اجتماعی و رجنگری و ...
داندآموز از جمین دوره آغاز میدود و اگر به این نکتره
کلیدی توجه کنیم که ن وه و کیفین آموزشجرایی کره
در دورۀ ابتدایی به دانردآمروزان داده مریدرود ،نهرد
بسزایی در ت یین مسیر آینده او خواجند دادن ،طراحی
درسی با عنوان پاوجد کاربردی برای این دوره و ترزوم
آدنایی داند آموزان در دورۀ ابتدایی با مهوتره پراوجد
بید ازپید مش د خواجد دد .با این رویکرد می تروان
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طراحی درسی رسمی با عنوان "پراوجد کراربردی" در
مدار را بهعنوان نس های درمانگر م ر ی نمود .درسی
که از بدو ورود داندآموز به مدرسره و از جمران کرال
اول دبستان وی را با مهار جای تفکر و تکنیکجای حل
مسلله ،با در نظر گر تن سرن عهلری دانردآمروزان ،بره
ایشان آموزش دجد .طراحی درسری برا عنروان پراوجد
کاربردی عالوه بر اتزام م لمان به تدری ایرن در در
قاتب درسی رسمی ،قبل از جر چیرز م لمران را مجبرور
خواجد کرد کره بررای ا رزاید تروان ایشران برهمنظرور
تدری معلو این در  ،خود به دنبال کاودگری ر ته
و با ت هین و پاوجد آدنا دوند و از دیگر سو ،م صول
مدار را از داندآموزانی که به م فوظا صر بسنده
می کنند ،به ا راد پاوجشگر برا روحیرۀ کاودرگری بردل
نماید که در مواجهه با مشکال پید روی در زندگی ،با
تالش و جسنوجوی راهحلجای مفید برای برونر ن از
مشکال بیابند .در جمین راستا ،در پاوجد حاضر ایرن
سؤال معررح درد کره عناصرر برنامره درسری پراوجد
کاربردی برای داندآموزان دوره ابتدایی کدماند؟
برای پاسخ به این سؤال ،پاوجشگر پاوجد حاضر برا
استفاده از روش گراندد تلوری اقدام بره طراحری مردتی
برای برنامه درسی پاوجد کاربردی برای دانردآمروزان
دوره ابترردایی نمررود .لررذا ده عنرروان جررد گزینرری
پاوجدم ور ،م توای پاوجدجای کاربردی ،روشجرای
تدری  ،روش جرای ارزدریابی ،تشروین پراوجد م رور،
برقراری ارتباطا داند آموزان با منراب علمری ،ویاگری
پذیرندگان ،عوامرل تسرهیل کننرده ،موانر پریدروی و
پیامدجا بهعنوان تمجای اصلی این اتگو مش د ددند.
از طر ی بر اسا نظر زای ( ،)Zaisبرنامه درسی از
جر نوعی کره بادرد ضررورتا دارای چهارعنصرر «جرد ،
م ترروا ،روشجررای یررادگیری و روش ارزدرریابی» اسررن
( .)Zais, 1976جمچنین کالین عناصر برنامره درسری را
در قاتب نُه عنصر اجدا  ،م تروا ،راجبردجرای یراددجی-
یادگیری ،موادآموزدی ،اتینجای یادگیری ،روشجرای
ارزدیابی ،گروه بندی راگیران ،زمان و عا طبهرهبنردی
کرده اسن ( ،)Klein, 1991در پراوجد حاضرر نیرز برر

اسا یا تهجای پاوجد کره برآمرده از نترایج مصراحبه
صررور گر ترره از مت صصرران و اسرراتید ردررتهجررای
برنامهریزی درسی ،آموزش ابتدایی و مردیرین آموزدری
در دانشررگاه رجنگیرران و پاوجشررگاه معات ررا وزار
آموزشوپرورش ،عناصر برنامه درسی پراوجد کراربردی
برای دانرد آمروزان دورۀ ابتردایی دناسرایی دردند .برر
جمین اسا مؤتفهجای اجردا  ،م تروا ،روش تردری ،
تجررار یررادگیری ،زمرران ،عررا ،گررروهبنرردی و روش
ارزدیابی به عنوان عناصر برنامه درسی پاوجد کاربردی
برای داندآموزان دورۀ ابتدایی مش د ددند.
برای پاسخ به دومین سؤال اصلی پاوجد مبنری برر
اینکه اعتبار اتگوی برنامه درسی پاوجد کاربردی بررای
داند آموزان دورۀ ابتدایی چگونره اسرن ،الزم اسرن ترا
ارتباط میان مهوتهجای مسرت رج از پراوجد حاضرر برا
عناصر برنامه درسی پاوجد کاربردی برای داند آموزان
دوره ابتدایی تبیین گردد.
بر اسا یا تهجای پاوجد ،توجه به ت یرین اجردا
به عنوان اوتین عنصر از عناصرر برنامره درسری پراوجد
کاربردی برای داندآموزان دوره ابتردایی انت را درده
اسن .بدین منظور الزم اسن تا در طراحی برنامه درسی
پرراوجد کرراربردی برررای دانرردآمرروزان دورۀ ابترردایی،
جد گزینی پاوجدم ور با انعباق سیاسرنجرای نظرام
آموزدرری بررا برنامررهجررای درسرری پرراوجد کرراربردی و
مدیرین مناب انسرانی مبتنری برر برنامرهریرزی درسری
پرراوجد کرراربردی و جمچنررین تهویررن توانررایی منرراب
انسانی در ایجاد م ی مناسب برای طراحی برنامهجرای
درسی پاوجد م ور صور گر ته و برای ت هن اجردا
برنامه درسی ،تنظریم سراختار سرازمانی و نیرز طراحری
م ی آموزدی بر اسا رویکرد پاوجد م رور صرور
پذیرد تا ا رزاید مهرار جرای زنردگی و تهویرن تفکرر
انتهادی و خالق داند آموزان جمراه با پیشر ن ت صیلی
ایشان م هّن دود .نتایج بهدسنآمده در پاوجد حاضرر
از ت اظ اجدا برنامه درسی با نترایج برهدسرن آمرده از
ت هیها وزیری یرزدی و جمکراران ( Vaziri Yazdi et
 ،)al,2016ملکرری و جمکرراران (،)Maleki et al, 2015
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درررکراتلهی یانچشرررمه و جمکررراران ( Shokrollahi
 ،)Yancheshmeh et al, 2015م ررزن ( Makhzan,

 ،)2013یوسرررر زاده ( )Yoosef Zadeh, 2010و
استوکین و جمکاران ( )Stokking et al, 2004جمسرو
اسن ،چراکه در ت هیها این پاوجشگران ،جد گزینری
منعبن با برنامه درسی طراحی دده ،برای ت هن برنامره
درسی ،مورد توجه و تأکید قرار گر ته اسن.
بر اسا یا تهجای پاوجد حاضرر ،م تروای برنامره
درسی پاوجد کاربردی برای داندآموزان دوره ابتردایی
بهعنوان دومین عنصر از عناصر برنامره درسری پراوجد
کاربردی برای داندآموزان دوره ابتدایی میبایسرن کره
با تجار زندگی واق ی داندآمروزان مررتب بروده و برا
تجررار گذدررته دانرردآمرروزان تناسررب دادررته بادررد.
جمچنین الزم اسن تا م لمان در تدوین م توای برنامره
درسی پاوجدم ور مشارکن دادرته و در اتیرنجرای
آموزدی نسبن به ارائره درواجد و دالیرل تجربری اقردام
نمایند .نتایج حاصله از پاوجد حاضر از ت اظ م تروای
برنامه درسی پاوجد کاربردی برای دانردآمروزان دوره
ابتدایی با نتایج ت هیها ملکی و جمکاران ( Maleki et
 ،)al, 2015مررادی و جمکراران (،)Moradi et al, 2014
یوس ر زاده ( )Yoosef Zadeh, 2010و اسررتوکین و
جمکاران ( )Stokking et al, 2004ازآنجهرن کره ایرن
پاوجشررگران در ت هیهررا خررود اسررتفاده از م ترروای
پاوجدجای کاربردی را مورد تأکید قرار دادهاند ،جمسرو
اسن.
بر اسا یا ته جرای پراوجد حاضرر ،روش تردری
بهعنوان سومین عنصر برنامه درسری پراوجد کراربردی
برای داندآموزان دوره ابتدایی مدنظر قرار گر ته اسرن.
در جمین راسرتا آموزگراران گرامری بایرد برا اسرتفاده از
روشجای مسلله م ور ،موجب ترغیب داندآمروزان بره
مشارکن ایشان در مباحث دده و آموزشجای کالسی را
بر اسا راینرد پررو ه و ت هیرن طررحریرزی نماینرد.
م لمان موظ اند تا بهعنوان تسهیلکننرده و راجنمرا در
رایند یادگیری دانرد آمروزان ،ضرمن توجره بره نهرد
حوا در ایجراد هرم و برقرراری ارتبراط برین معاترب

علمی ،موجب توس ه مهار جای رایندی دانردآمروزان
درروند .برردین منظررور الزم اسررن تررا از اتگوجررای ررال
تدری  ،برای تهوین تفکر انتهرادی ،خالقیرن ،نروآوری،
کنکاش و جسنوجوگری داندآمروزان در کرال در
اسرتفاده نماینرد .نترایج پراوجد حاضرر از ت راظ روش
تررردری برنامررره درسررری پررراوجد کررراربردی بررررای
داند آموزان دوره ابتردایی برا نترایج ت هیهرا صرور
گر ته توس ملکی و جمکراران (،)Maleki et al, 2015
درررکراتلهی یانچشرررمه و جمکررراران ( Shokrollahi
 ،)Yancheshmeh et al, 2015عرادتی پرور و جمکراران
( ،)Aadelipoor et al, 2015مررررادی و جمکررراران
( ،)Moradi et al, 2014یوسر زاده ( Yoosef Zadeh,
 )2010و اسررتوکین و جمکرراران ( Stokking et al,
 )2004و ازآن جهن که این پاوجشگران نیز در ت هیها
خود استفاده از روشجای تدری منعبن با نروع برنامره
درسی را برای ت هن برنامره درسری مرورد تأکیرد قررار
دادهاند ،جمسو اسن.
بر اسا یا ته جای پراوجد حاضرر ،عنصرر تجرار
یادگیری بهعنوان چهارمین عنصر برنامه درسی پراوجد
کرراربردی برررای دانرردآمرروزان دوره ابترردایی از طریررن
دسترسررری دانررردآمررروزان بررره اینترنرررن و ععررروین
داند آموزان در انجمن جای علمی گوناگون و نیز اتین
در پاوجد سراجای داند آموزی به منظور دسرتیابی بره
پاسررخ سررؤاال و انجررام دادن پرراوجد ،موجررب ت هررن
برنامه درسی پاوجد کاربردی برای دانردآمروزان دورۀ
ابتدایی خواجد دد .نتایج پاوجد حاضر از ت اظ تجار
یررادگیری بررا نتررایج ت هیهررا صررور گر ترره توس ر
درررکراتلهی یانچشرررمه و جمکررراران ( Shokrollahi
 ،)Yancheshmeh et al, 2015عرادتی پرور و جمکراران
( ،)Aadelipoor et al, 2015مررررادی و جمکررراران
( )Moradi et al, 2014و اسرررتوکین و جمکررراران
( )Stokking et al, 2004از آن منظرررر کررره ایرررن
پاوجشگران نیز در ت هیها صور گر تره بره ععروین
دانرردآمرروزان در انجمررنجررای علمرری و نیررز دسترسرری
داند آموزان به مناب علمی گونراگون برهعنروان عراملی

871ض/ضضپژو شضدرضب ن مهضریزيضدرحیدضدورهضدومدض م رهض44ض(پ پیض)76دضح لض فه مدضزمسش نض8911

برای تو ین داند آمروزان بره منظرور یرادگیری معلرو
برنامه درسی تأکید دادتهاند ،جمسو اسن.
بر اسا یا تره جرای پراوجد حاضرر ،عنصرر زمران
بهعنوان پنجمین عنصر برنامه درسی پراوجد کراربردی
برای داندآموزان دوره ابتدایی در ت هن برنامره درسری
پرراوجد کرراربردی برررای دانرردآمرروزان دورۀ ابترردایی
میتواند پید از اتمام دوره ت صریلی ابتردایی و در بردو
ورود داند آموزان به مهاط باالتر ،باعرث ایجراد نگررش
پاوجشی نسبن به راینرد یرادگیری نرزد دانردآمروزان
دررده و سررببسرراز توسرر ۀ مهررار جررای پاوجشرری
داندآمروزان در مهراط براالتر ت صریلی گرردد .نترایج
پاوجد حاضر از ت اظ عنصر زمان ،برا نترایج ت هیهرا
صور گر ته توس وزیری یرزدی و جمکراران ( Vaziri
 )Yazdi et al,2016و ایجرادی و جمکراران ( Ejadi et
 )al,2017از آن ت اظ که ایشان نیرز در ت هیهرا خرود
نسبن به توجه بره عنصرر زمران در ت هّرن برنامرهجرای
درسی تأکید دادتهاند ،جمسو میبادد.
بر اسرا یا تره جرای پراوجد حاضرر ،عنصرر عرا
بررهعنرروان دشررمین عنصررر در برنامرره درسرری پرراوجد
کاربردی برای داندآمروزان دوره ابتردایی بایرد برا ر ر
موان ساختاری در مدار و از طرین توجره بره توسر ۀ
پاوجد سراجای داند آموزی بره عنروان م یعری بررای
ت هین و پاوجد داند آموزان مورد توجره قررار گیررد.
نتایج پراوجد حاضرر از ت راظ عنصرر زمران در برنامره
درسی پاوجد کاربردی برای داندآموزان دورۀ ابتردایی
با نتایج ت هیهرا م رزن ( )Makhzan, 2013و یوسر
زاده ( )Yoosef Zadeh, 2010از آن ت اظ که ایشان نیز
در ت هیها خود توجه به عنصر عا را بهعنوان یکری از
عناصر اصلی ت هن اجدا پراوجد جرای دانرد آمروزان
مورد تأکید قرار دادهاند ،جمسو اسن.
بر اسا یا تهجای پاوجد حاضر ،عنصر گروهبنردی
بهعنوان جفتمین عنصر برنامه درسی پراوجد کراربردی
برای داند آموزان دوره ابتدایی باید برهمنظرور انگیرزش
داند آموزان برای یادگیری پراوجد مرورد توجره قررار
گیرد تا موجبا ایجاد نگرش مثبن داند آموزان نسبن

به پراوجد و اتیرنجرای علمری درده و ایشران را در
توس ه مهار جای پاوجشی ترغیب نمروده و سرببسراز
حف روحیۀ پاوجشگری دانرد آمروزان بره عنروان یرک
ارزش دده و جمچنین ایشان را بره مشرارکن بیشرتر در
اتیررنجررای گروجرری تشرروین و ترغیررب نمایررد .نتررایج
پاوجد حاضر از ت اظ عنصر گروهبندی ،با نتایج حاصله
از ت هیها ملکری و جمکراران ( )Maleki et al, 2015و
عرادتی پرور و جمکراران ( )Aadelipoor et al, 2015بره
دتیل آنکه ایشان نیز در نتایج ت هیها خرود توجره بره
عنصر گروهبندی را موجبا ردد و توس ه اتیرنجرای
پاوجشی دانستهاند ،جمسو اسن.
بر اسا یا تهجای پاوجد حاضر ،ارزدیابی بهعنوان
جشتمین عنصر برنامه درسری پراوجد کراربردی بررای
داند آموزان دوره ابتدایی معررح مری درود .برر جمرین
اسا در ارزدیابی از اتینجای داند آموزان در برنامه
درسی پاوجد کاربردی داند آمروزان دوره ابتردایی بره
م لمان گرامی توصیه می دود که ارزدیابی داند آموزان
را با تأکید بر استفاده از پوده اتین ،بهصور مسرتمر
و تکوینی و با عناین ویاه بره مشرارکتی برودن و رراجم
نمودن امکان بازخورد مناسب و بره موقر انجرام دجنرد.
بهجمین منظور استفاده از خودارزیابی دانردآمروزان برا
بهره گیری از روش ارزدریابی کیفری مرورد تأکیرد قررار
میگیرد .اتبته توجه به ایرن نکتره بسریار حرائز اجمیرن
اسن که ارزدیابی اتین جای داند آموزان بایرد جهرن
تهدیر از تالش جای دانرد آمروزان و بره منظرور مهایسره
عملکرد جر رد نسبن به توانایی خودش صور گیررد و
از جرگونرره مهایسرره ا ررراد بررا یک ردیگر خررودداری دررود.
ارزدرریابی عملکرررد دانرردآمرروزان بررهمنظررور تشرروین
داند آموزان برای ارتباط بیشتر با مراکرز م تبرر علمری
جهن دستیابی به پاسخ سؤاال و نیز تشوین ایشران بره
جسنوجرو و کاودرگری در منراب م تلر کترا جرا و
مهاال و سایر مناب علمی بهعنوان یک راجبررد مردنظر
قرار گر ته و بهجای تمرکز بر نترایج و برونرداد ،تشروین
داندآموزان با توجه به رایند انجام دادن امور پاوجشی،
مورد توجه قرار گیرد .نتایج حاصل از پراوجد حاضرر از
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ت اظ عنصر ارزدیابی برا نترایج ت هیهرا ا عرادتیپرور و
جمکرراران ( ،)Aadelipoor et al, 2015یوسرر زاده
( )Yoosef Zadeh, 2010و اسررتوکین و جمکرراران
( )Stokking et al, 2004جمسو اسن .چراکه ایشان نیرز
در نتایج ت هیهرا خرود توجره بره عنصرر ارزدریابی را
بهعنوان یکی از عناصر اصلی برنامه درسری مرورد توجره
قرار داده و آن را بهعنوان یکی از ابزارجای آسیبدناسی
نهاط ض و قو برنامه درسری در جریران اجررای آن
مورد تأکید قررار داده انرد .توجره بره رویکررد کیفری در
ارزدیابی مستمر و تکوینی و نیرز رراجم نمرودن امکران
بازخورد مناسب به داند آموزان بهعنروان عامرل مهمری
برای انگیزش داندآموزان مورد توا ن جمۀ پاوجشرگران
و صاحبنظران حوزۀ برنامه درسی اسن.
نتایج بهدسن آمده از بررسی ارتباط میان مهوتهجرای
مسررت رج از پرراوجد حاضررر بررا عناصررر برنامرره درسرری
پاوجد کاربردی برای داند آموزان دورۀ ابتدایی مبریّن
آن اسن که از نظر اساتید و مت صصان علروم تربیتری و
آموزگاران دوره ابتدایی ،اتگوی برنامه درسی پیشرنهادی
در اب اد جد  ،م توا ،روش جرای یرادگیری و ارزدریابی
دارای اعتبار اسن و اجرای معلو آن نیازمند توجه بره
اتزاما و بایستهجای زیر اسن.
 .1بر اسا یا تهجای ایرن پراوجد درزمینرۀ اجردا ،
پیشررنهاد مرریدررود کرره مهررار و روحیررۀ پرسشررگری
داندآموزان پرورش داده دود و منراب انسرانی مبتنری برر
برنامهریزی درسی پاوجدجای کاربردی و تهویرن توانرایی
منراب انسررانی در ایجراد م رری مناسرب برررای طراحرری و
اجرای برنامهجای درسی پاوجدم ور مدیرین دود؛
 .2بررر اسررا یا تررهجررای م ترروای برنامرره درسرری
پاوجدجای کاربردی ،پیشنهاد مریدرود کره م تروا برا
تجار زندگی واق ری دانردآمروزان مررتب درده و برا
تجار گذدته داندآموزان تناسب دادته بادد؛
 .3بررر اسررا یا تررهجررای روش ترردری  ،پیشررنهاد
مرریدررود کرره از روشجررای مسررللهم ررور و ترغیررب
داندآموزان به مشارکن در مباحرث اسرتفاده درود و از
اتگوجای رال تردری و آمروزش بررای تهویرن تفکرر

انتهادی ،خالقین ،نروآوری ،کنکراش و جسرنوجروگری
بهره گر ته دود؛
 .4بر اسا یا ته جای روش جای ارزدیابی ،پیشرنهاد
میدود که در کال در از پودره اتیرن بررای جرر
داندآمروز اسرتفاده درود و امکران برازخورد مناسرب و
بهموق با تأکید بر ارزدیابی کیفی راجم دود؛
 .5بر اسا یا تهجای تشوین پاوجدم ور ،پیشنهاد
میدود که از تالشجای داندآموزان نره در مهایسره برا
جم بلکه جر رد نسبن به خودش تهدیر به عمرل آیرد و
داند آموزان با توجه به رایند انجام دادن امور پراوجد
بهجای تمرکز بر نتایج و برونداد تشوین دود؛
 .6بر اسا یا تهجای ت هین درزمینۀ برقراری ارتباطرا
داندآموزان با مناب علمی ،پیشنهاد میدود که داندآموزان
به مناب علمی گوناگون برای دسرتیابی بره پاسرخ سرؤاال و
انجام دادن پاوجد دسترسی دادته بادند و داندآموزان برا
جمتایرران مدرسرره خررود و مرردار جمجرروار برررای برره
ادتراکگذاری نتایج حاصل از پاوجد ارتباط برقرار کنند.
 .7به برنامه ریزان درسی پیشنهاد میدرود کره ایرن
اتگو را برای تدوین برنامهجای درسی پراوجد کراربردی
در جر دد پایرۀ دورۀ ابتردایی مردنظر قررار دجنرد ،در
طراحی برنامه درسی پراوجد کراربردی ضرمن در نظرر
گر تن سیاسنجای کالن نظام آموزدی ،بره نیازسرنجی
دقیررن و عمیررن باردازنررد و نیازجررا و ویاگرریجررای
داند آموزان دورۀ ابتدایی را ،به عنوان اصلیتررین گرروه
ذینف ان برنامه درسری دوره ابتردایی ،در نظرر بگیرنرد و
بدین منظرور از مشرارکن مجریران برنامرهجرای درسری
پاوجد کاربردی که آموزگاران م ترم میبادند ،غفلرن
نکنند .چراکه مشارکن برنامهریزان و مجریان برنامه جای
درسی ،میتواند ضرمانن اجررای جرر چره بهترر برنامره
درسی تدویندده را بره جمرراه دادرته بادرد و موجرب
ت رک و پویایی م توای تدویندده میگردد.
 .8در طراحی برنامه جای درسری پراوجد کراربردی
الزم اسررن ،حمای رن و جمراج ری گررروهجررای ذینفرروذ و
ذیصالح جلرب درود و عرالوه برر آن موانر مردیریتی،
قررانونی و سررایر م رردودینجررا تش ر ید داده دررود تررا
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