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Abstract 

The purpose of this study is to identify the features and characteristics of the Centralization 

reduction approach as a theoretical model of the national curriculum document in elementary 

school. The research approach is qualitative and the content analysis method is interpretive. 

The statistical population included primary school teachers in Chaypareh and Khoy cities in 

the academic year of 1398-99, 16 of whom were purposefully selected from the desired 

sampling type and their views and opinions were studied through interviews. Member 

assurance and peer review techniques were used to ensure and validate the accuracy of the 

data. The results of this research include 24 sub-themes and 59 concepts in which the 

elements of the curriculum have features such as situational design, reciprocal balance, 

original position, localism, exploratory and social function. In other words, the approach of 

reducing concentration in the elementary school curriculum is defined by a socially oriented 

nature that reflects the culture of the local community. 
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 چکیده

هدف از این پژوهش حاضر شناسایی ویژگی ها و خصوصیات رویکرد کاهش تمرکز به عنوان الگوی نظری سند برنامه درسی ملی در دوره 
تحلیل محتوا تفسیری می باشد. جامعه آماری شامل آموزگاران دوره ابتدایی شهرستان ابتدایی است. رویکرد تحقیق از نوع کیفی و روش 

نفر از آنها به صورت هدفمند و از نوع نمونه گیری مطلوب انتخاب و دیدگاه  31بوده است که  19-11های چایپاره و خوی در سال تحصیلی
مینان و اعتبار بخشی به دقت وصحت داده ها از تکنیک کنترل اعضا ها و نظرات شان از طریق مصاحبه مورد مطالعه قرار گرفت. جهت اط

مفهوم است که در آن عناصر برنامه درسی دارای ویژگی  91مضمون فرعی و  20و تکنیک مرور همتا استفاده شد. نتایج این تحقیق شامل 
و کارکرد اجتماعی است. به عبارتی رویکرد کاهش  هایی مانند طراحی موقعیتی، توازن متقابل، موقعیت اصیل، بومی گرایی، اکتشافی بودن

 .تمرکز در برنامه درسی دوره ابتدایی با ماهیتی قابلیت مدار از نوع اجتماعی تعریف می شودکه نشان دهنده ی فرهنگ جامعه محلی است
 

 

 

 

 

 کاهش تمرکز، برنامه درسی، ساختار، دوره ابتدایی واژگان کلیدی:

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.تمامی حقوق نشر برای 

 

 مقدمه 

فعالیت اخالقی است. بدین معنا که برنامه درسی یک موضوع و 
ضروری است تمامی ذینفعان جامعه در آن سهیم شوند و فقط 
در حوزه اختیارات افراد خاص و متخصصان این امر نباشد. برنامه 
درسی بخشی جدایی ناپذیر از آموزش رسمی است. یک برنامه 
درسی خوب طراحی شده، ضرورت اجتناب ناپذیری است که 

ا با  دانش هایی که نیاز به مقابله با چالش های دانش آموزان ر
برنامه ریزی درسی یک  [3]دنیای مدرن دارند، مجهز می کند.

فرآیند پویا است که با توجه به نیازهای جامعه و ذینفعان نظام 
در حقیقت، اسناد برنامه درسی، بیانیه [ 2.]آموزشی، تغییر می یابد

اجتماعی وسیع و آرمان های مهم ملی هستند. آنها باید ارزش 
های کشور را منعکس کنند. آنها اسنادی هستند که در آن 

تعدادی از گروه ها دارای منافع قانونی هستند و در نتیجه باید در 
توسعه کشور حرفی برای گفتن داشته باشند. بدین ترتیب مناسب 
نیست که اسناد برنامه درسی توسط متخصصان آموزش و 

مناسب بودن  [1]بسته تدوین شود.پرورش در پشت درهای 
ترین نگرانی ها در ارائه آموزش  برنامه درسی یکی از مهم

ابتدایی است. در واقع مرتبط بودن برنامه درسی از طریق 
شناخت ویژگی ها و  [0موقعیت سازی صورت می گیرد.]

جهت  [9اقتضائات نظام های آموزشی به عنوان یک زیست بوم]
اجرای موفقیت آمیز تغییرات در این معرفی رویکرد مناسب در 

 [1محیط های پویا، به عنوان یک مسئله مهم مطرح است.]

هنگامی که برنامه درسی به زندگی دانش آموزان پیوند داده می 
شود، آنها به طور موثرتری یاد می گیرند و نیازها، مشکالت، 

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=849477&_au=%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=849477&_au=%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=858015&_au=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1++%D9%81%D8%AA%D8%AD%DB%8C+%D8%A2%D8%B0%D8%B1
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نگرانی ها، عالئق و خواسته های دانش آموزان مورد توجه قرار 
بنابراین، برنامه درسی در گستره آن بسیار جامع  [7گیرد.]می 

نیاز و عالقه "است. آن همه جنبه های زندگی دانش آموزان
دانش آموزان، محیطی که از لحاظ تحصیلی برای آنها متجانس 

و دوستانه باشد، راه ها و شیوه هایی که منافع شان می تواند  
کردهایی که موجب قابل کنترل و مطلوب باشد، رویه ها و روی

یادگیری موثر در میان آنها می شود کارآیی اجتماعی افراد و 
نحوه برخورد آنها با جامعه اطراف را در بر می گیرد. این وضعیت 
در راستای تحقق ارزش هایی است که به عنوان فلسفه آموزشی 
در نظر گرفته می شود. در حقیقت، تاکید آن بر دانش آموز و 

در حقیقت، برنامه ریزی در  [9ه های اوست.]آموزش تمامی جنب
بخش نظام برنامه درسی ایران، مانند سایر نظام های آموزش و 
پرورش از اموری است که به شکل کامال متمرکز است. اما با 
نگاهی اجمالی و حداقلی به برنامه های توسعه ای وزارت خانه 

ن آموزش و پرورش و از جمله سند برنامه درسی ملی می توا
رگه هایی از آزادسازی برنامه درسی با شعار حرکت به سوی 

در حقیقت،  [1کاهش تمرکز و نه عدم تمرکز را  مشاهده کرد.]
مشارکت در تصمیم گیری ها باعث هم افزایی تعامالت اعضای 
جامعه و  ارتقای آگاهی و مسئولیت اجتماعی افراد نسبت به 

دوره ابتدایی نیز  در برنامه های درسی [31.]محیط خود می شود
آنچه که امروزه به عنوان حق طبیعی افراد تلقی می شود این 
است که ما دانش آموزان را در شرایط و محیطی قرار دهیم که 
بتوانند به رشد و اصالح رفتارهای خود بپردازند و این نیازمند 
برخورداری از برنامه و طرحی منسجم است که بتواند نیازها و 

آموزش ابتدایی، ان را در حد معقولی تامین نماید. خواسته های آن
کودکان را برای مقاطع باالتر آماده می کند و چنانچه از نظر 
کمی و کیفی در سطح باالتری ارائه شود، افت تحصیلی و ترک 

 برنامهاین راستا  . درتحصیل در مقاطع بعدی، کمتر می شود
 نیتدو ییها هدف و کارکردها یمبنا بر دیبا ییابتدا دوره یدرس
 از. باشد شتابانو  رییتغ درحال و دیجد یایدن با متناسب که شود

 ها، هدف بر یمبتن دیبا ،یدرس برنامه بهبود و اصالح رو نیا
 که باشد یابیارزش یها روش  و آموزش یها روش محتوا، مواد،

 آموزان دانش به که شوند نییتع دیبا یکل اصل نیا اساس بر
 نظر از را ییها تیصالح و ها یژگیو چه رندیبگ ادی کنند کمک
 جامعه در بتوانند تا باشند داشته ها ارزش و ها مهارت دانش،

 یزندگ یزیآم تیموفق طور به رییتغ حال در سرعت به و دهیچیپ
ما هرگز نباید این واقعیت را نادیده بگیریم بنابراین،  [33.]کنند

 فرهنگی و سیاست روالاز که یک برنامه درسی همیشه بخشی 
در سال های  [32.]شده است تهیهکه در آن  است جامعه ای

گذشته گام های مهمی در جهت اعتال و کیفیت محتوای برنامه 
دوره ابتدایی برداشته شده و برنامه درسی ملی به  های درسی

عنوان یکی از اساسی ترین پایه های تحول در نظام آموزش و 
است. حال باید دید تغییراتی  پرورش در سطح ملی ایجاد شده

که در راستای پویایی های محیطی و تقاضاهای  اجتماعی 
صورت گرفته، پاسخی درخور توجه به این تحوالت و دگرگونی 

سند تحول بنیادین  9 – 9با عنایت به راهکار  ها داده است.
آموزش و پرورش و بنا به ضرورت پاسخگویی به نیازها و 

ه ای، برنامه ریزی و تامین محتوای اقتضائات محلی و منطق
بخشی از زمان رسمی تعلیم و تربیت در اختیار استان، منطقه و 
مدرسه خواهد بود که در چارچوب آیین نامه های ابالغی برنامه 

آنچه که روشن و آشکار است این  [31]ریزی و اجرا می شود.
 است که تغییرات برنامه های درسی در دوره ابتدایی از دیدگاه

هایی پیروی کرده است که به عنوان برنامه درسی ملی، مجزا از 
برداشت مفهوم ملی آن در سند های تدوین شده گذشته آموزش 
و پرورش)مقیاس کلی( است و اهدافی یکسان با فعالیت های 
متنوع دارد. اما چشم انداز مطلوبی که در سند برنامه درسی ملی 

پررنگی را برای آموزش و برای دوره ابتدایی ترسیم شده و نقش 
پرورش استان ها لحاظ کرده است، آن چنان که باید مدنظر 
قرارنگرفته است. بنابراین، این که چگونه یک برنامه درسی طرح 
ریزی شده، خود را به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین 
کننده موفقیت و تأثیرگذار بر برنامه درسی برنامه تلقی می شود، 

این پژوهش نیز به [30.]اهیت برنامه درسی داردبستگی به م
دنبال مشخص کردن ساختار برنامه درسی دوره ابتدایی در 
رویکرد کاهش تمرکز از طریق بررسی عناصر آن مطابق با 

 دیدگاه آیزنر است.
 

 روش تحقیق
جمع آوری داده  کاربردی به تحقیقات حوزه ی در مطالعه حاضر

می پردازد.  اکتشافی ماهیت با کیفی پژوهش نوع از ها،
تحقیقات کیفی ماهیتی استقرایی دارد و محقق به طور کلی 

 [39معانی و بینش ها را در یک موقعیت معین کاوش می کند.]
هدف از تحقیق کیفی توصیف و تفسیر سیستماتیک مسائل یا 
پدیده ها از دیدگاه فرد یا جمعیت مورد مطالعه و تولید مفاهیم و 

پژوهش کیفی دارای انواع متعددی  [31د است.]نظریه های جدی
از روش تحقیق با اهداف گوناگون است. در این پژوهش برای 
دستیابی بهتر به هدف مورد نظر از روش تحلیل محتوا استفاده 

 برای که است فرآیندی شامل کیفی . تحلیل محتوایدش

 استنتاج اساس بر خام های داده از مضامین یا ها دسته استخراج

 استقرائی استدالل از فرآیند این رود. می کار به معتبر تفسیر و

 آزمون طریق از ها داده از ها دسته و مضامین استخراج برای

روش  [37.]می کند استفاده مداوم ی مقایسه و محقق دقیق
های تحلیل محتوا در رویکرد کیفی دارای انواع متعددی است 
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استخراج مقوله ها از داده که با توجه به نوع و ماهیت داده ها و 
در  ها، روش تحلیل محتوای تفسیری مورد استفاده قرار گرفت.

این روش تحلیل، پژوهشگر درصدد است تا در حد امکان، به 
. آشکار نمودن پیام های نهفته در متن نوشتاری مصاحبه بپردازد

به عبارت دیگر، محقق درصد جستجوی  نظریه ای است که در 
ی مصاحبه ها وجود دارد، نه نظریه ای که از متن یادداشت ها

قبل مشخص شده است. بنابراین تعیین رمزها، تشخیص مفاهیم 
 [39]و تدوین نظریه بخش های فرایند در هم تنیده تحلیل است.

جامعه پژوهش شامل آموزگاران دوره ابتدایی شهرستان های 

 نفر از 31می باشد که   19-11در سال تحصیلی خوی و چایپاره
گیری همگون  گیری هدفمند از نوع نمونه با روش نمونه آنها

انتخاب شدند و انتخاب نمونه های پژوهش تا زمانی که 
اطالعات کاملی به دست آمد و هیچ داده جدیدی از طریق 
مصاحبه اضافه نشد، ادامه یافت، به عبارت دیگر داده ها به 

افرادی  اشباع رسیدند. در حقیقت، در راستای هدف تحقیق، از
می   [31](3199) 3استفاده گردید که بنا به گفته لینکلن و گوبا

توانستند بیش ترین و دقیق ترین اطالعات در قلمرو موضوع 
  تحقیق را به ما ارائه دهند. 

 
 (: توصیف جمعیت شناختی آموزگاران دوره ابتدایی3جدول)

 ردیف مرد زن تحصیالت رشته تحصیلی سابقه محل خدمت

 3 *  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 37 خوی

 2 *  کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی 30 خوی

 1 *  کارشناسی آموزش ابتدایی 22 خوی

 0 *  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 7 خوی

 9 *  کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 20 خوی

 1 *  کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی 31 خوی

 7 *  کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی 33 خوی

 9 *  کارشناسی آموزش ابتدایی 29 خوی

 1 *  کارشناسی آموزش ابتدایی 21 خوی

 31  * کارشناسی آموزش ابتدایی 39 خوی

 33  * کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی 30 خوی

 32  * کارشناسی ارشد آ. پ. فلسفه  1 خوی

 31 *  کارشناسی آموزش ابتدایی 31 چایپاره

 30 *  کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی 29 چایپاره

 39 *  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 39 چایپاره

 31  * کارشناسی ارشد فلسفه  آ. پ. 37 چایپاره

 
هم از مصاحبه های نیمه ساختار  به منظور جمع آوری اطالعات

یافته برنامه درسی استفاده شد. در رویکرد کیفی امکان دستیابی 
به دانش با تالش برای درک دنیای واقعی افراد از طریق 

در گردآوری داده ها از   [21]مصاحبه بهتر صورت می گیرد.
طریق مصاحبه، ابتدا سواالت مورد نظر از جنبه های گوناگون 

سی قرار گرفت تا نحوه و میزان پرسش ها از مصاحبه مورد برر
شوندگان مشخص شود و این که چه نوع سواالتی پرسیده شود 
که مربوط به خود موضوع باشد و با طرح چه نوع سواالتی می 

طبق  توانیم مصاحبه شونده ها را در جریان مصاحبه نگه داریم. 
متن مصاحبه ، در تحلیل تفسیری  [23](2111) 2گیلهام توصیة

. سؤال های دباید به طور کامل و با شرح جزئیات نوشته شو
اصلی پرسیده شده، یادآوری ها، کند و کاوهایی که مصاحبه گر 

انجام داده است و سؤال های مکمل در آن باید ذکر شود تا 
بتوان به درک کاملی از آنچه مصاحبه شونده گفته است، دست 

به این متن ها، آنها را با دو  محققان برای معنا بخشیدن فت.یا
در واقع این مشاهدات و  .رویکرد مرور کرده، رمزگذاری می کنند

تفاسیر ادراک افراد از وقایع مختلف است و تصوری آنی از درک 
مصاحبه ها،  [22مردم در یک محیط طبیعی به وجود می آورد.]

در خصوص دیدگاه ها و نظرات معلمان در خصوص ویژگی 
نامه درسی در شرایط کاهش تمرکز می تواند داشته هایی که بر

و نیز میزان تاثیری که برکیفیت بر یادگیری برنامه های باشد 
از مجموع مصاحبه ها درسی در دوره ابتدایی می گذارد، بود. 

 91درباره عناصر هفت گانه برنامه درسی مطابق با دیدگاه آیزنر 
تدریج با حذف زمینه زمینه اولیه استخراج و در مراحلی بعدی به 



 معصومی نژاد و همکارش

31 

های مشابه و نزدیک به هم، مولفه ها کاهش یافته و در نهایت 
مفهوم به دست آمد. برای اطمینان از  91مضمون فرعی و  20

صحت و سقم یافته های به دست آمده و اعتبارپذیری داده های 
به دست آمده،  مصاحبه های افراد ابتدا توسط خود پژوهشگر در 

، تحلیل و مضمون آفرینی شد و سپس متن چندین نوبت بررسی
مصاحبه ها به طور خالصه در اختیار افرادی قرار گرفت که در 
این زمینه تخصص داشتند تا در صورت تناقض، برداشت 
نادرست پژوهشگر اصالح شود. به طور خالصه، جهت اطمینان 
و اعتبار بخشی به دقت و صحت داده ها از روش خود بازبینی 

. در فرایند تجزیه و تحلیل مرور همتا استفاده شدمحقق و روش 
مرحله ای  9داده های حاصل از تحلیل تفسیری از یک رویکرد 

مرور یا بررسی متن های  -3استفاده شد. این مراحل عبارتند  از: 
برجسته کردن جمالت اصلی و حذف جمالت  -2انتخاب شده. 

 -0ه. مشخص کردن جمالت معنادار و صاحب اید -1نامربوط. 
ترکیب مقوله  -1استخراج مقوله ها.  -9مرور دوباره متن اولیه. 

 -9ویرایش نهایی مقوله ها.  -7هادر قالب نظام مقوله بندی. 
 [21]ترسیم جدول تحلیل.

 

 یافته ها

با توجه به این که هر نوع رویکردی متاثر از نظریه های 
رویکرد کاهش آموزشی است، با بررسی عناصر برنامه درسی 

می توان آن را نگرشی جدید در راستای توسعه نظریه  تمرکز،
سازنده گرایی دانست، از طرفی به دلیل تاکید بر نیازهای 
اجتماعی جامعه محلی در این رویکرد، سازنده گرایی ماهیتی 

فرهنگی جامعه  -اجتماعی پیدا می کند که بر مفاهیم اجتماعی
کرد مؤثر برای رویدانش آموزان در یادگیری تاکید می کند. 

طراحی تدریس برنامه درسی، توسعه صالحیت اجتماعی دانش 
آموزان، برانگیختن شایستگی های اجتماعی آنان به منظور 
استفاده موثر از آنها و فعالیت برای توسعه اجتماعی)آموزش 
زندگی در جامعه ، آموزش و پرورش برای عدم خشونت( 

ایند دیگری از تدوین در واقع، رویکردکاهش تمرکز فر [20است.]
برنامه درسی است که ویژگی های جدیدی از برنامه های درسی 
را آشکار ساخته و مجریان برنامه های درسی را به بازبینی 

به طور  تفکرات خود در اجرای آنها در کالس درس وا می دارد.
کلی عناصر برنامه دارسی  مطابق دیدگاه آیزنر دارای مولفه ها 

 یل می باشد:یا ویژگی های ذ
 

 : مضامین مستخرج از اهداف2جدول
 واحد معنایی مفاهیم مضامین فرعی مضمون اصلی

 اهداف

 دانش بومی
دانش اجتماعی، دانش 

 عملی

: در هر جامعه ای دانشی وجود داره که دانش آموزان با 2مصاحبه کننده شماره 
جامعه زندگی مناسبی داشته باشن. محتوای آموختن اونا، قادر میشن تو اون 

 برنامه درسی هم باید به اون دانش ها پایبند باشه.

 طراحی موقعیتی
تفاوت های فردی، 

 شرایط زیستی

: ویژگی های فردی دانش آموزان باید از لحاظ نژادی 31مصاحبه کننده شماره 
عی اونا و قومیتی مورد توجه قرار بگیره و نسبت به شرایط زندگی اجتما

 حساسیت نشون داده بشه.

 پیامد محوری
دامنه نتیجه، 

 ثمربخشی
: به نتایج حاصل از یادگیری و منافعی که از قِبَل آن در 7مصاحبه کننده شماره 

 جامعه محلی عاید فرد می شه، توجه بکنه

 ترغیب کننده، انطباقی اکتسابی
عالئق دانش آموزان و : یادگیری مطالب در راستای 30مصاحبه کننده شماره 

 عاری از جنبه تحمیلی و مناسب روحیات اونا باشه.

 
اهداف یکی از جنبه های نهایی هر دوره یا برنامه هستند. در 
واقع، مقاصد یا اهداف، نتایجی برای جهت دهی فعالیت هایمان 

رسیدن هستند. به این ترتیب، اهداف، نیاتی هستند که ما برای 
به آن در پایان دوره تالش می کنیم. در برنامه درسی با رویکرد 
کاهش تمرکز چهار هدف اصلی وجود دارد که شامل؛ توجه به 
دانش بومی و منطقه ای، طراحی موقعیتی، پیامد محوری به 
جای نتیجه محوری، اکتسابی بودن و توسعه یادگیری می باشد. 

ی شروع می شود، لذا اهداف این نوع برنامه درسی از جامعه محل
این برنامه درسی باید دانش آن جامعه را در خود بگنجاند. به 
عبارتی جایگاه اهداف در این رویکرد متشکل از مولفه هایی 

است که در آن رشد قابلیت های اجتماعی افراد در محیط 
زیستی و به کارگیری آن در جامعه محلی مورد تاکید است. 

سط نتایج حاصل از یادگیری به زندگی ماهیت این شرایط، ب
اجتماعی دانش آموزان و بهره مندی از مزایای آن و مطلوبیت 
برای ادامه آن است. بنابراین اهداف برنامه درسی در این رویکرد 
گذشته از این که باعث آشنایی دانش آموزان با محیط محلی و 

ارد، پدیده ها و مفاهیم موجود در آن می شود و جنبه شناختی د
ولی از آن جهت که بر فرهنگ بومی و کابردی کردن مفاهیم 

روانی  -محلی در قالب رفتار تاکید دارد،  متمایل به جنبه عاطفی
 است.
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 : مضامین مستخرج از محتوا1  جدول

 واحد معنایی مفاهیم مضامین فرعی مضمون اصلی

 
 

 محتوا

بخشی تجارب، انتظام  سازماندهی تجربه
 دانش پایه

: مطالب درسی باید بر اساس تجارب دانش آموزان)نظری و 39مصاحبه کننده شماره 
 عملی( ترتیب  داده بشه و دانش قبلی شون رو در نظر بگیره.

تمایالت، صالحیت  همسازی شخصی
 ها

ها و : دانش آموزان با کمک معلم و بر اساس نیازها، توانایی 30مصاحبه کننده شماره 
 عالیق شون فعالیت های ارائه شده رو انتخاب کنن.

پیش سازمان دهنده،  یادگیری بسط
 جهت دهنده

: مطالب درسی عالوه بر این که به یادگیری های جدید 1مصاحبه کننده شماره 
 کمک بکنه،  باید چگونگی انجام فعالیت و ارتقا اونا رو در نظر بگیره.

: شناختی که دانش آموزان از طریق مطالب درسی به دست 33مصاحبه کننده شماره  قابلیت محورترکیبی،  توازن متقابل
 میارن، عالوه بر جنبه عملی و نظریش، باید مهارت موردنظر رو به همراه داشته باشه.

 
محتوای برنامه درسی آنچه را که انتظار می رود معلمان تدریس 

که انتظار می رود، دانش آموزان یاد بگیرند، کنند و آنچه را 
نشان می دهد. در واقع، محتوای برنامه درسی معموال شامل 
دانش، مهارت ها  و درکی است که انتظار می رود دانش آموزان 
از آنها یاد بگیرند. در رویکرد کاهش تمرکز، سازماندهی محتوای 

کودکان و  برنامه درسی دوره ابتدایی بر اساس تجارب اکتسابی
متناسب با رشد شخصی آنها طراحی می شود تا با بسط یادگیری 
دانش آموزان، تعادلی بین شناخت و مهارت به وجود آورد.آنچه از 
یافته های حاصل از مصاحبه به دست می آید این است که 

مطالب تدوین شده باید در راستای فردیت افراد در قالب اجتماع 
ا که ویژگی و نیازهای افراد از طریق محلی ارائه شود. بدین معن

تعادل بین نظر و عمل برنامه درسی رشد می کند. به عبارتی 
انسان دارای دو بعد تفکر و عمل است که محتوا در جهت توسعه 
آن سازماندهی شود. به طور خالصه در این رویکرد، عنصر 
محتوا با متناسب ساختن آن با تجارب کسب شده دانش آموزان، 

ت های بالقوه آنان را رشد می دهد تا با گسترش یادگیری قابلی
به موضوعات مختلف زندگی، جنبه عملی محتوای درسی را 

 تحقق بخشد.
 

 : مضامین مستخرج از فرصت های یادگیری0جدول
 واحد معنایی مفاهیم مضامین فرعی مضمون اصلی

های  فرصت
 یادگیری

 

 موقعیت اصیل

درگیری عملی، 
واقعیت پذیری، 

 کاربردی

: تالش و کوشش دانش آموزان درگیری در محیط هایی باشه  1مصاحبه کننده شماره 
که یادگیری به صورت واقعی و فعال اتفاق بیفته تا از مطالب درسی به طور معناداری 

 استفاده کنن

 دانش پروری
ترکیب دهی، ادراک 
 بخشی، ارتباط سازی

: فرصت ها باید به صورتی باشه که با پردازش و تلفیق  39شماره  مصاحبه کننده
 مطالب، دانش جدیدی متناسب با ساختار ذهنی دانش آموزان ایجاد بشه

 اشتراک گذاری
ایده مشترک، فعالیت 

 گروهی.

: تجربه های یادگیری از طریق فعالیت جمعی دانش آموزان و  1مصاحبه کننده شماره 
دستیابی مناسب به هدف مورد نظر انجام میشه. مصاحبه کننده  سهیم بودن شون برای

: دانش آموزان خودشون کارهایی هایی رو که دوست دارن با همکاری هم 31شماره 
 انجام میدن

 فراشناخت
برنامه ریزی، نظارت، 

 اولویت بندی
: دانش آموزان بر میزان روند اجرای و چگونگی کیفیت 3مصاحبه کننده شماره 

 نظارت داشته باشن و ترتیب فعالیت ها و مواد یادگیری رو مشخص کنن. کارشون

 
آنچه در این رویکرد به عنوان یکی از ویژگی های متمایز با 
سایر برنامه های درسی تلقی می شود این است که فعالیت 
هایی که توسط دانش آموزان انجام می شود با چند ویژگی 

می شود: یادگیری دانش آموزان شامل مباحثی  برجسته دنبال
است که با آن به طور روزمره در تعامل هستند و از طریق قرار 
گرفتن در موقعیت واقعی آنها  را کسب می کند. این شناخت از 

طریق راهنمایی معلمان و همکاری دانش آموزان با یکدیگر به 
این که چه دست می آید و آنها در طول یادگیری بر میزان آن و 

مباحثی را دنبال می کنند وآیا این مسائل جزو دغدغه های 
ذهنی آنهاست، نظارت می کنند. بخش مهمی از یادگیری مبتنی 
بر تجارب شخصی است که دارای طبیعت نوآورانه/ تغییر پذیرنده 
است. همه انسان ها باید احساس کنند که آنها زندگی خود را 
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وزان انتخاب می کنند، احساس کنترل می کنند. وقتی دانش آم
خود کنترلی دارند. یکی از ثمره های عمل انتخاب توسط دانش 
آموزان، کاهش اختالف بین دانش آموزان و معلمان است. زمانی 
که معلمان رفتار دانش آموزان را در بیش اوقات کنترل می کنند، 
تمایل طبیعی کودک برای مستقل بودن خنثی می شود و 

عصبانیت ممکن است به وجود آید. در حالی که احساس خشم و 
مرکز یادگیری تدر برنامه درسی دوره ابتدایی با رویکرد کاهش 

واقعی از طریق مشارکت اجتماعی دانش آموزان برای شکل 

دهی به دانش صورت می گیرد و آنها در طول فعالیت هایی که 
انجام می دهند بر کم و کیف یادگیری خود نظارت دارند. می 
توان گفت که یادگیری دانش آموزان هنگامی مناسب است که 

می اتفاق بیفتد. از طرفی بو -فعالیت ها در یک زمینه اجتماعی
بحث پایداری مطالب نیز پیش می آید، آن هم به دلیل واقعی 
بودن آموخته ها، چرا که خود دانش آموز میزان یادگیری واقعی 
خود را کنترل می کند و از قِبَل آن مهارت های عملی در زندگی 

 اجتماعی به دست می آورد. 
 

 ین مستخرج از سازماندهی فرصت های یادگیری: مضام9جدول

 مفاهیم مضامین فرعی مضمون اصلی

 
 سازماندهی فرصت

 های یادگیری
 

 
 مشارکتی

 تجربه محوری، موضوعیت، رهبری معلم

: دانش آموزان بر اساس مهارت یا اطالعات برگرفته از تجارب زندگی 31مصاحبه کننده شماره 
هایی که تجارب مشابهی دارند، ملحق بشن و محتوای ارائه  شخصی خود به همکاری در فعالیت

 شده بر هدایت معلم تاکید داشته باشه.

 گزینشی

 چالش برانگیزی، اختیاری

: دانش آموزان براساس نیازها، عالیق و توانایی هایشان شرایط مورد 31مصاحبه کننده شماره 
 نظر خود را انتخاب کنن.

 بومی گرایی

 تعلق پذیری، رابطه مندی، تنوع پذیریتم محوری، 

: موقعیت یادگیری بافتیه که دانش آموزان از فرهنگ و تمایالت جامعه 9مصاحبه کننده شماره 
 اش آگاه باشن و در آن پرورش یافته و نسبت به آن احساس وابستگی کنن.

آموزشی قرار داشته : شرایط یادگیری در کنش متقابل بین فرد و نظام 32مصاحبه کننده شماره 
 باشه و هر دو نیازهای خود را از یکدیگر مطالبه کنن.

 
وجود طیف گسترده ای از ویژگی ها و کیفیات انسانی نیازمند 
پذیرش همه دانش آموزان است، تا دانش آموزان ویژگی های 
خودشان را در برنامه درسی، محیط اطراف شان و محیط 

که در آن تنوع مایه مباهات است و همه افراد احترام  گسترده تر،
می گذارند، مشاهده کنند. دانش آموزان دارای سطوحی مختلفی 

 -از انگیزه هستند، نگرش های متفاوتی در رابطه با یاددهی
یادگیری دارند، و پاسخ های مختلفی به محیط های کالسی 

هش تمرکز، ویژه و فعالیت های آموزشی می دهند. در رویکرد کا
تاکید بر یادگیری و ساختن دانش در فرصت محلی است که می 
تواند به صورت مشارکتی با اولویت توجه به نیازهای بومی که 

اجتماعی قراردارد، دنبال شود. این فرایند با  -در بافت فرهنگی
انتخاب افراد از اتفاقات محیط زندگی خود، تجربه های کسب 

گیری نشان می دهد که به صورت شده آنان را در شرایط یاد
جمعی یادگیری را دنبال می کنند. بنابراین فرصت های یادگیری 
می تواند شرایطی که در آن افراد دغدغه فرهنگی یکسانی دارند، 
تعبیر شود به گونه ای که در آن دانش آموزان با همکاری 
یکدیگر مفاهیم محیط اطراف را کنکاش و یاد می گیرند. به 

رد ئر محیطی قرار دارد که از طریق احساس تعلق عبارتی ف
خاطری که به آن دارد، در یک کنش و واکنش متقابل قرار می 

 گیرد و درصدد است مفاهیم متعدد در آن را بشناسد.
 

 : مضامین مستخرج از شیوه ارائه و پاسخ1جدول
 واحدمعنایی مفاهیم مضامین فرعی مضمون اصلی

 
شیوه ارایه و 

 پاسخ 

 
 اکتشافی

دانش اشتراکی، دانش 
 فردی

. 

: دانش آموزان به کمک همدیگه از روش های متفاوتی 1مصاحبه کننده شماره 
برای جستجوی اطالعات استفاده کنن و تجارب مختلف دانش آموزان  در 

 گردآوری اطالعات در نظر گرفته بشه

رویکرد چند وجهی،  حل مساله
 پیشنهاداتتوالی 

اجتماعی، راه های  -: در بررسی موضوعات محلی 1مصاحبه کننده شماره 
مختلف حل مسائل رو مورد توجه قرار بدن و نظرات دانش آموزان رو در تکمیل 

 مباحث به کار بگیرن.
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دانش آموزان با توانایی ها، سبک های یادگیری و شخصیت 
درس می شوند. مربیان ملزم هستند های مختلف وارد کالس 

همه دانش آموزان را با استانداردهای منطقه ای یا استانی ببینند. 
با استفاده از راهبردهای آموزشی مختلف، معلمان می توانند به 
نیازهای همه دانش آموزان توجه کنند و کمک کنند تا آنها فراتر 

ویکرد، تاکید بر از استانداردهای موجود، فعالیت نمایند. در این ر
درگیری فعال در یادگیری در چهارچوب راهبردهای اکتشافی و 
حل مساله است. بنابراین از یافته های به دست آمده  چنین 

برداشت می شود که موضوعات درسی به صورتی ارائه می شود 
که دانش آموزان با موضوعات مساله دار روبرو می شوند که در 

د و درگیر آن موضوع در جهت یافتن محیط زندگی آنها وجود دار
پاسخ می شوند. در واقع دانش آموزان به صورت گروهی و در 
جهت ایجاد نگرش فردی وارد فرایند حل مساله می شوند و 
برای یافتن آن با ارائه نظرات به شیوه های مختلفی عمل می 

 کنند.

 
 سازماندهی حوزه های محتوایی: مضامین مستخرج از 7جدول

 واحد معنا مفاهیم مضامین فرعی مضمون اصلی

سازماندهی حوزه 
 های محتوایی

 

 کارکرد اجتماعی
اجتماعی،  -زیستی

 معنادارسازی.

: محتوای برنامه دغدغه ها و چالش های ذهنی و محیط 9مصاحبه کننده شماره 
یادگیری بر موقعیت ها و اطراف دانش آموزان را در بر بگیره و فعالیت های 
 فرصت های واقعی زندگی اجتماعی آنها تاکید بکنه

 واحد کاری

پژوهش محوری، 
خودسازمان گری، 

 کارکردی

: برنامه درسی، محتواییه که افراد از طریق فعالیت 30مصاحبه کننده شماره 
های پژوهشی و پروژه ای، به معناسازی یادگیری بپردازن و براساس دانشی که 

 کسب کردن سازماندهیش رو انجام بدن.
: با فراهم کردن شرایط یا موقعیت شبیه سازی 2مصاحبه کننده شماره 

 شده)مساله دار( مطالب یاد گرفته شده، به عملکرد در رفتار تبدیل بشه

 زایشی
ابتکاری، بسط دهی 
محیطی، داربست 

 سازی

دانش آموزان راحت تر : ارائه مطالب به صورتی باشه که 7مصاحبه کننده شماره 
 بتونن با مطالعه متن به تولید ایده دست پیدا کنن.

: تولید مطالب درسی باید این امکان رو فراهم بکنه که 33مصاحبه کننده شماره 
دانش آموز بتونه مفاهیم یادگرفته رو به زندگی خودش ربط بده و چیزای 

 جدیدی رو به دست بیاره.

 
ایند علمی یادگیری، باید ارتباطی بین مواد یادگیری با در فر

زندگی روزمره دانش آموزان وجود داشته باشد، بدین صورت که 
بین فعالیت دانش آموزان در کالس درس با زندگی واقعی 

رویکرد، مواد آموزشی  در این همبستگی ایجاد گردد.
ی مجموعه فعالیت هایی است که توسط دانش دربرگیرنده

آموزان به صورت گروهی یا جمعی دنبال می شود. در واقع 
)منابع مورد تدریس( شامل موضوع هایی است که  برنامه درسی

در قالب واحدهای کاری به دانش آموزان ارائه می شود، و 
محتوای ارائه شده به دانش آموزان رویکرد پژوهشی دارد و 

صورت می  یادگیری آن از طریق معنادارسازی با محیط اجتماعی
گیرد. به عبارت دیگر در رویکرد کاهش تمرکز بر کارکرد 
اجتماعی منابع و واحدکاری بودن متون و زایشی بودن آن تاکید 

چنین استنباط می شود که ارائه مواد آموزشی به  می شود.

صورت محتوای پودمانی به دانش آموزان ارائه می شود. در 
رسی را به صورت محتوای پودمانی دانش آموزان محتوای د

موضوعات درسی مشخص در طی پروسه زمانی مداوم یاد می 
گیرند. در واقع واحدهای کاری یعنی موضوعاتی که جنبه 

فرهنگی دارد و مربوط به زندگی اجتماعی می شود  -اجتماعی
در قالب سوژه های چالش برانگیز)پژوهشی( ارائه می شوند و 

می پردازد و از  فرد به صورت گروهی به جمع آوری مطالب
طریق معنادارسازی با محیط مهارت یا قابلیت آن را به دست می 
آورد. این عوامل باعث می شود که دروس ارائه  شده ماهیتی 
توسعه طلبانه پیدا کنند و با ربط دادن موضوعات به زندگی 
روزمره  و بررسی آن در قالب موضوعات متنوع، به ایجاد و 

 دا کنند.توسعه دانش جدید دست پی
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 : مضامین مستخرج از ارزشیابی9جدول

 واحد معنا مفاهیم مضامین فرعی مضمون اصلی

 ارزشیابی

 فرایند محور

نیازسنجی، وسعت پذیری، 
زمینه مداری، سنجش 

 پذیری.

: دانش آموزان با اجرای فعالیت و حل مسائل 1مصاحبه کننده شماره 
بشن و روش های متفاوتی برای ارزشیابی شون استفاده  موجود ارزشیابی

 بشه.
: ارزشیابی عملکرد دانش آموز نیازمند بررسی از 39مصاحبه کننده شماره 

 طریق گوناگون و در موقعیت های مختلفه

 پیامد محور
مساله محور، عملکردی، خود 

 ارزیابی

آموزان در : ارزیابی به نحوی باشه که دانش 9مصاحبه کننده شماره 
 موقعیت چالش زایی قرار بگیرن  تا  باعث ارتقای فعالیت های اونا بشه.

: دانش آموزان خود به ارزیابی فعالیت ها و روند  9مصاحبه کننده شماره 
توسعه دانش شان بپردازن و پیشرفت تحصیلی شون از طریق مقایسه 

با عملکرد  عملکرد فعلی اونا با  عملکرد گذشته شون باشه نه در مقایسه
 دیگران.

 
 

تقریباً بیست درصد کودکان زیرخط فقرزندگی  2110در سال 
ماهیت دستیابی به اهداف برنامه درسی وابسته به فرایند 
ارزشیابی آن در طول اجرای برنامه درسی است. اگر شاخص 
های فرآیند به طور فراگیری در سطح افراد جامعه باشد، نتیجه 

رویکرد کاهش تمرکز در برای استفاده مناسب خواهد بود. در 
انش آموزان دارای دوره ابتدایی فرایند ارزشیابی دبرنامه درسی 

دو ویژگی سنجش محوری و پیامد محوری است که بر تعدد 
روش های ارزشیابی و تاثیراتی که ارزشیابی می تواند بر رفتار 
دانش آموزان داشته باشد، تاکید دارد. به طور کلی یافته های به 
دست آمده نشان می دهد که ویژگی اصلی فرایند ارزشیابی در 

یت کاهش تمرکز این است که فعالیت های برنامه درسی با ماه
دانش آموزان از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. به 
عبارتی از روش های مختلفی در یادگیری مطالب درسی استفاده 
شود تا بتوان در مورد کیفیت یادگیری دانش آموزان قضاوت 
 کرد. هم چنین با توجه به این که پیامد محوری یکی از عوامل
اصلی فرایند ارزشیابی را شکل می دهد، استفاده از آزمون های 
عملکردی جایگاه ویژه ای دارد. در واقع مولفه ای که کاهش 
تمرکز برنامه درسی را با نظام ارزشیابی توصیفی به هم مرتبط 
می کند. در آزمون های عملکردی عملکرد افراد با توجه به 

رزشیابی قرار می گیرد، به موقعیتی که در آن قرار دارد، مورد ا
عبارتی رویکرد کاهش تمرکز در راستای توجه به عملکرد افراد 

 با توجه به مهارت هایی است که مختص جامعه محلی است.
 

 بحث و نتیجه گیری
درسی در هر نوع رویکردی نشان  بررسی ویژگی های برنامه

دهد که ارتباط این ویژگی ها می تواند به صورت متقابل یا می
یک سویه باشد. در این بحث عناصر برنامه درسی به صورت 

متقابل بر یکدیگر تاثیر دارند و در جهت تحقق اهداف برنامه 
درسی جدید، در یک مجموعه مشترک قرار گرفته و متاثر آن 

صوصیات هستند، به عبارتی به صورت یک کل ویژگی ها و خ
همان رویکرد جدید را نمایان می سازند. به طور کلی با توجه به 
این که هر نوع رویکردی متاثر از پارادایم ها و نظریه های 
آموزشی است، با مطالعه مبانی رویکرد کاهش تمرکز می توان 
آن را رویکردی جدید متاثر از نظریه سازنده گرایی دانست، هم 

بر نیازهای اجتماعی جامعه محلی در چنین به دلیل تاکید ویژه 
 -این رویکرد، سازنده گرایی اجتماعی را که بر مفاهیم اجتماعی

فرهنگی جامعه در یادگیری دانش آموزان تاکید می کند، می 
توان مورد توجه قرار داد. به تبع آن نیز، عناصر برنامه درسی نیز 

ی  متمایل به ویژگی ها و خصوصیاتی می شود که نشان دهنده
پایه های تئوریکی اصول و مولفه های این نظریه آموزشی باشد. 

این رویکرد این فرض را مطرح می کند که کنش متقابلی بین 
عناصر وجود دارد که ویژگی ها ی هر یک از آنها در ارتباط با 
دیگر ویژگی ها تایید می شود، یعنی به نوعی دارا بودن صفات 

 است. هر یک از اجزا به یکدیگر همبسته
در این رویکرد، اهداف برنامه درسی بر اساس آنچه که در 
موقعیت تدریس به عنوان دانش و اطالعات جریان دارد و 
نیازمندآگاهی افراد از آنهاست، انتخاب می شود. بنابراین، اهداف 
بر مبنای موقعیتی که وجود دارد و شرایط حاکم بر آن موقعیت، 

وجود دارد، تدوین می شود.  و ویژگی ها و خصوصیاتی که در آن
از طرفی، مطلوبیت اهداف از طریق تحقق پذیری آنها صورت 
می گیرد، یعنی برنامه درسی به دنبال این نیست که اهداف 
تعیین شده مهم است، بلکه میزانی از یادگیری که پیش بینی 
نشده در جایگاه اهداف قرار می گیرد. هم چنین اهداف 

کسب یادگیری دانش توسط دانش  موجودیت خود را از طریق
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آموز به دست می آورد و میزان و نوع اهداف برنامه را مشخص 
در  می کند، نه آنچه که قبال به عنوان هدف تعیین شده است.

رابطه با محتوا می توان گفته که یک نوع سازماندهی باز یا 
انعطاف پذیر در محتوا وجود دارد. در واقع محتوای برنامه درسی 

حوریت تجارب دانش آموزان ترتیب می یابد و در ادامه با م
متناسب با رشد شخصی)شناخت و آگاهی( آنها بسط می یابد. 
می توان گفت عالوه بر این که تجربه محور طراحی فعالیت 
های یادگیرنده است، در  توسعه و طراحی محتوای برنامه درسی 

نقش  بیش تر مورد توجه قرا می گیرد و این نقطه شروع و 
جهت دهی تجارب، یک نوع تعادل و برابری بین آموزش و 
مطالب درسی ایجاد می کند، به صورتی که محتوای مورد 
تدریس از طریق تجارب دانش آموزان به تعادل بین آنچه 
آموزش داده می شود)نظر( و آنچه که دانش آموز قبال به دست 

اسپین نتایج مطالعه افترنیاتی و آورده است)عمل( می رسد. 
بیان می کند که در تدوین موقعیتی،  [29(]2111)1سوراکیس

برنامه درسی تصمیم گیری درباره تجارب یادگیری را در راس 
هرم سازمانی محدودکرده و شرایطی را فراهم آورد که در سطوح 
پایین با انعطاف بیش تری یادگیری دانش آموزان را گسترش 

درسی در یک دهد و متناسب با دانش محلی، موضوعات 
مطالعه  موقعیت ارتباط گرا با عالئق دانش آموزان قرار بگیرند.

نیز تاکید می کند که نیازسنجی   [21](2139)0اونیم و اکولی
مناسب خواسته های دانش آموزان در راستای بومی سازی 
اهداف و محتوای درسی با فرایند مشارکت تمامی افراد ذینفع در 

العبدالکریم و برنامه درسی انجام می پذیرد. پژوهش 
بیانگر این است که ارائه مطالبی که در   [27(]2130)9هنتسک

صی وجود دارد و مختص آن جامعه است، بافت اجتماعی مشخ
به شکل گیری موضوعاتی مشخص که دغدغه جامعه آموزشی 
است می انجامد، و دانش آموزان با توجه به انگیزه های 
اجتماعی که دارند تکالیف ارائه شده را به صورت موضوعات 

. یافته زمینه ای با همکاری دیگر دانش آموزان انجام می دهند
نشان می رصت های یادگیری و سازماندهی آن های حاصل از ف

دهد که در رویکرد کاهش تمرکز، برنامه درسی می تواند بیش 
تر از طریق فرصت هایی که دانش آموزان  خود را درگیر مفهوم 
سازی مطالب می کنند، صورت گیرد. در واقع فرصت های 
یادگیری، موقعیت هایی هستند که دانش آموزان بتوانند در 

واقعی، به خلق دانش حاصل از آموخته های خود شرایط 
بپردازند. به صورتی که سازماندهی آن در قالب گروه های 
مختلف یادگیری و با قدرت انتخاب آنان اتفاق بیفتد. پژوهش 
های همسو با این یافته ها، مطالعات انجام گرفته توسط 

است. وی در مطالعه ای به این نتیجه   [29](2131)1یوسوف
که پیشرفت های جدید در نظام برنامه درسی و  رسید

سازماندهی آن، در گرو ارتباط مواد آموزشی با نیازها و عالئق 
در مطالعه خود  [21(]2133)7ساماتوواجامعه دانش آموزی است. 

بیان می کند که پیامدهای حاصل از شناخت از طریق درگیری 
نتایج نشان فعاالنه دانش آموز در محیط واقعی به دست می آید. 

می دهد که موفقیت یادگیری عالوه بر وابستگی آن به محیط و 
شرایط یادگیری، به شکل گیری آن از طریق معناسازی صورت 

-نیز نشان می [11( ]2131)9و گاالنت می گیرد. مطالعه فنتون

دهد افزایش فرصت های یادگیری دانش آموزان در محیط های 
طریق راهبردهای مشارکت محلی با ارائه برنامه تجربی، از 

در  دانش آموزان در محتوای موضوعات درسی  صورت می گیرد.
، نقش دانش آموزان می تواند ه و پاسخئشیوه ارابررسی عنصر 

برجسته می شود. به عبارتی شیوه ارائه مطالب درسی با ایفای 
نقش دانش آموزان از طریق شناسایی مولفه های یادگیری 

جهت پاسخ به محرک های محیطی توسط آنان و تالش در 
یعنی دانش آموزان با توجه به عالئق و  چالش برانگیز ادامه یابد.

انگیزه مشترک از روش های اکتشافی و مساله محور برای 
کسب دانش در محیط واقعی استفاده می کنند و بر میزان 
کاربردی بودن نتایج حاصل از یادگیری خود آگاهی دارند. یافته 

در  نشان می دهد که  [13(]2139)1آدیله و اویون های مطالعه
فرایند آموزشی راهبرد یادگیری، استفاده از روش ها و الگوهای 
مناسب یادگیری ارتباطی بین مواد یادگیری با زندگی روزمره 
دانش آموزان است تا بین بین فعالیت دانش آموزان در کالس 

مطالعه برون  درس با زندگی واقعی همبستگی ایجاد گردد. نتایج
نشان می دهد که پیوند   [12(]2131)31دایرز، ویک و ریدمن

دانش به عمل، از طریق کار مشارکتی و کاربرد مفاهیم و روش 
ها از کالس درس به بافت زمینه ای است. یعنی با تلفیق فعالیت 
های کالس درس با فعالیت های دنیای واقعی، کسب توانایی 

در سازماندهی حوزه های  های کلیدی افزایش می یابد.
محتوایی موضوعات یادگیری در چهارچوب اقداماتی تدوین می 
شود که به عنوان لیست فعالیت دانش آموزان محسوب می شود. 
برنامه درسی به صورت واحد هایی یادگیری است که با توجه به 
تقاضای جامعه محلی در آن از دانش آموزان خواسته می شود به 

پودمانی به یادگیری بپردازند. در حقیقت، صورت تدریجی و 
حوزه های محتوایی در رویکرد کاهش تمرکز در چهارچوب 
واحدهای کاری با وظایف مشخص برای موضوعات اجتماعی که 
برگرفته از نیازهای بومی است، مطرح می شود.یافته های 

نشان می دهد که برنامه درسی   [11](2137سیدرضایی و بارانی)
یک برنامه درسی سازنده است که در آن معلمان،  مورد نیاز،

دانش آموزان ، مطالب آموزشی و محیط در یک زمینه گفتگو 
مانند با یکدیگر تعامل دارند. در واقع همه چیز از پیش تعریف 
شده نیست و همه چیز  با مرو زمان و حرکت به جلو در حال 
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ن می نشا  [10(]2111)33رابینسوننتایج پژوهش  توسعه باشد.
دهد که با حدودسازی محتوا و تعریف محدوده و میزان آن در 
برنامه درسی یادگیرنده می توان فرصت الزم را برای انعکاس و 
معنادارسازی اصطالحات، مفاهیم و فرایندها با زندگی اجتماعی 

بر اساس آخرین مولفه بر اساس دیدگاه آیزنر می   [19]داشت.
وابسته به اهداف برنامه درسی  ماهیت دستیابی بهتوان گفت که 

اگر شاخص های  فرایند ارزشیابی آن در طول توسعه است.
ارزشیابی به طور فراگیری در سطح افراد جامعه باشد،  فرآیند

یافته های این   [11نتیجه برای استفاده مناسب خواهد بود.]
ارزشیابی در رویکرد عنصر برنامه درسی نشان می دهد که 

حور سنجش توانایی های دانش آموزان  بنا کاهش تمرکز بر م
شده است. بدین معنی که دانش آموز در فضایی قرار داده شده 
است که امکان نشان دادن توانایی های بالقوه خود را در 
موقعیت محلی  دارد، یعنی انتظار از دانش آموز این است که به 

ه دلیل تعلق داشتن به محیط محلی و فرهنگ حاکم بر آن، نشان
ای از همان محیط باشد. در واقع ارزشیابی عملکرد دانش آموز 
به صورتی باشد که شرایط محتلف محیطی اندوخته های 
شناختی، مهارتی و نگرشی دانش آموز را آشکار سازد. مطالعه 

با  ارزشیابی برنامه   [17(]2131) 32هارجانتی، سوپریانتی و راهایو
های یادگیری در مدارس ابتدایی،  نشان می دهد که ارزشیابی 
بر اساس الگوهای مشخص به غنی سازی آموزش  و تحقق 

برای  مهارت های اساسی می انجامد. در واقع، دانش آموزان
مهارت های  دستیابی به موفقیت عالوه بر سنجش میزان تحقق

نتایج مطالعه  واقعی  هستند. تفکر نیازمند سنجش در زندگی
-نشان می  [19(]2139)31دولزال، پوسکانی، موتسنیگ و پوچر

دهد استفاده از سنجش همتایان به عنوان یه روش جدید در خود 
در جهت مشارکت دانش آموزان  درگیری افزایشارزیابی، باعث 

بدین فرایند ارزشیابی مطرح می شود. دانش آموزان در فعاالنه 
زشیابی فرایندی است که به صورت پیوسته از میزان صورت، ار

قابلیت های به دست آمده دانش آموز در موقعیت های مختلف 
-عبارتی آنچه مورد قضاوت قرار می یادگیری انجام می شود. به

گیرد عملکرد دانش آموز در یک موقعیت مساله مدار است که بر 
موقعیت های اساس میزان تاثیرگذاری آن در رفتار افراد در 

بنابراین، نیاز به یک چارچوب برای  مختلف  مشاهده می شود.
 تقویت اصل ارزشیابی وجود دارد.

در واقع برنامه درسی ملی با هدف کاهش تمرکز و نه عدم 
تمرکز در پی واگذاری اختیارات به مناطق آموزشی است تا به 
 دلیل آشنایی و نزدیکی بیش تر با چالش ها و مسائل اجتماعی
زندگی)تجربیات روزمره( در این امر سهیم شوند. بنابراین برنامه 
درسی تعریف شده در سطوح پایین تر رویکردی جامعه محور با 
تاکید بر آداب و سنت ها و عقاید فرهنگ بومی دارد و عناصر 

برنامه درسی به تبع آن متاثر از مسائل سطح کالن تصمیم 
 گیری)منابع برنامه درسی( است.
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