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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the feasibility the localization and 
Contextualization of curriculum in elementary schools of. The research method is 
descriptive of survey type. The statistical population consists of all teachers, managers and 
students of the fourth, fifth and sixth grade of Babol city, using a simple random sampling 
method based on Morgan's table, 289 teachers, 75 managers and 1108 students were 
selected as statistical sample. A researcher-made localization and Contextualization 
curriculum for managers, teachers and students was used to collect data. For data analysis, 
descriptive statistics and inferential statistics (Simple-sample symptomatic rank tests 
Wilcoxon, Yumann Whitney) were used. The results showed that from the point of view of 
teachers and managers of localization and Contextualization of the curriculum in all 
dimensions is possible. There is also a significant difference between the viewpoints of 
managers and teachers in the two aspects of the policy and teachers' awareness of their 
roles. But there is no significant difference in three dimensions (teachers' implementation 
and effort, content and learning activities, and challenges). Therefore, based on the results, 
the need to create opportunities for localization and Contextualization of curricula by 
Department of Education, especially in elementary schools, should be taken into 
consideration. Creating opportunities for localization and Contextualization can influence 
the learning and performance of students and help their academic achievement.  
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درمدارسابتدایی

 3، رضا میرعرب رضی2گوهری صمد جام، 1تبار فیروزجائی محسن حاجی

 ، ایرانمازندراناستادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه مازندران، . 1

 ، مازندران، ایراندانشگاه مازندران ،ة درسیمدانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات برنا. 2

 مازندران، ایران، استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه مازندران. 3

 (28/05/8311: ؛ تاریخ پذیرش81/82/8317: تاریخ دریافت)

 دهیچک

 توصژییی از نژو    روش پژژوهش  . سازی برنامة درسی در مدارس ابتدایی است سازی و موقعیتی سنجی بومی امکان  هدف پژوهش حاضر  
است  شهرستان بابلهای چهارم، پنجم و ششم ابتدایی   پایه آموزان جامعة آماری، شامل همة معلمان، مدیران و دانش .بوده است پیمایشی

بژرای  .نیر دانش آموز به عنوان نمونژه آمژاری انتبژاد شژدند     8801نیر مدیر و  75نیر معلم،  211گیری تصادفی ساده  که با روش نمونه
. کار گرفته شد به آموزان ، معلمان و دانشسازی برنامة درسی ویژه مدیران سازی و موقعیتی ساخته بومی ها، پرسشنامة محقق گردآوری داده

کاکسون و ای، ویل نمونه دار تک های عالمت های رتبه آزمون) استنباطیآمار  و های آمار توصییی روش نیز تحلیل اطالعات تجزیه و برای
پژذیر   امة درسژی در همژة ابعژاد امکژان    سازی برن  سازی و موقعیتی نتایج نشان داد از دیدگاه معلمان و مدیران بومی. اجرا شد( مان ویتنی یو

اما در سه بعد . شان، تیاوت معناداری وجود دارد و آگاهی معلمان از نقش   مشی در دو بعد خطهمچنین بین دیدگاه مدیران و معلمان . است
س نتژایج ضژرورت ایجژاد    بنژابراین، براسژا   . تیژاوت معنژاداری وجژود نژدارد    ( هژا  اجرا و تالش معلمان، محتوا و فعالیت یادگیری و چالش)

سازی برنامة درسی از سوی آموزش و پرورش به ویژه در مدارس ابتدایی باید مژورد توجژه قژرار گیژرد؛ زیژرا ایجژاد        های موقعیتی فرصت
 .ها کمک کند آموزان را تحت تأثیر قرار دهد و به موفقیت تحصیلی آن تواند یادگیری و عملکرد دانش سازی می های موقعیتی فرصت

   .سازی سازی برنامة درسی، مدارس ابتدایی، موقعیتی بومی: گان کلیدیواژ
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 مقدمه

معلمان  ،بنابراین. برنامة درسی استکردن  ضوعات مهم و اساسی در مدارس ابتدایی موقعیتی مو از

های محیطی و  و به فرصت رده،آموزان و یادگیری بهتر آنان تالش ک باید مطابق با نیازهای دانش

های متنوع یادگیری تبحر  کارگیری روشمعلمان باید در به. دکننشرایط بومی منطقه توجه خاصی 

درک و تفکر کمک کند، روی  یشده باید به ارتقا گرفتهکار های آموزشی به داشته باشند روش

 معلمان ،همچنین. شوندوار قائل ن کید داشته باشند و ارزش برای یادگیری طوطیأفرایند علمی ت

و ابزار ساده که برگرفته از محیط   های واقعی برای آموزش بهتر مفاهیم انتزاعی از مثال باید

اکثر مطالبی که  زیرایادگیری باید متناسب موقعیت و معنادار باشد؛ . باشند، استفاده کنند می

ن کاربردی ندارد و هیچ ارتباطی آموزند معنادار نبوده و در زندگی روزمره فراگیرا آموزان می دانش

شده و زندگی فراگیران وجود ندارد برای این که مطالب با زندگی واقعی پیوند  بین مطالب آموخته

 ،بینند زمانی که فراگیران در بستر واقعی آموزش می. باشدباید ملموس و عینی  ،داشته باشد

از معلمان انتظار . انتزاعی آموزش ببینندکنند تا زمانی که تحت  ثرتری را تجربه میؤیادگیری م

شرایط محلی و بومی منطبق کنند تا از این طریق بین درس و  رضوعات را ب رود که تدریس مو می

  .آموزان پیوند برقرار شود نیازهای واقعی دانش

سازی تئوری یا استراتژیک نوظهوری است تا هدف آموزش با  سازی و بومی توجه به موقعیتی

های جدید، دانش،  مهارت ةسازی به معنای توسع قعیتی مو. دشوسواد علمی محقق  کیفیت و

، موضوعات جدید به شکلی معنادار  آنة آموزان است که در نتیج ها و رویکردهایی در دانش توانایی

سازی یعنی آزادی مدارس یا  بومی ،از طرف دیگر. دشو و با درنظرگرفتن موقعیت مرتبط ارائه می

براساس شرایط بومی و محلی و برقراری ارتباط برنامة درسی موزشی محلی برای تنظیم نهادهای آ

اساس . های آموزش و یادگیری با محیط بومی و محلی و فرایندبرنامة درسی میان محتوای 

 ةآموزان است که در آن به مقول ها با دانش سازی، نیازهای بومی و محلی و ارتباط آن بومی

 (.4002،  تیلور) شود  ها توجه می و خالقیت در آنپذیری دروس  انعطاف

                                                           
1. Taylor   
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سازی و  و مواد آموزشی را بومیبرنامة درسی چرا باید »پرسش در پاسخ به   (4002)  هنریتا

زنده و پویاست و براساس مخاطبی که برای آن برنامة درسی  است ، معتقد«سازی کنیم؟ موقعیتی

آموزشی  ةسازی برنام سازی و موقعیتی برای بومی. بدیا شود و زمان و مکان اجرا تغییر می اجرا می

را برنامة درسی زمانی که . مکنیرا برای خود مرتبط برنامة درسی باید جایگاه خود را بدانیم تا 

به عبارت دیگر، مناطق مختلف در یک کشور . ایم آن را قبول کرده ،کنیم؛ در حقیقت سازی می بومی

آموزشی از ابزار  ةهای برنام کنند و برای انتقال استاندارد یاز مواد آموزشی مختلفی استفاده م

توان آگاهی  چگونه میپرسشدر پاسخ به  ،(4002)تیلور  ،همچنین. برند آموزشی مختلفی بهره می

ة مکتوب ارتباط داد؟ بیان کردند در آمریکا از اواسط دهبرنامة درسی بومی و موقعیتی را با 

ها  برانگیز این دسته از بحث شدن به علت ماهیت بحث بومی شدن و میالدی مباحث جهانی0890

شدن  کردن و جهانی المللی  که بعضی مربیان معتقد به بین تا جایی . مورد چالش جدی قرار گرفت

درسی، انتخاب مواد موضوعی و آموزش درکالس درس با  ةایجاد تعادل در برنامبرای  ،آموزش

ایران هم برای کاهش تهدیدهای مربوط به تربیت مورد نظر (. 4002 ، کنیا) رو شدند  هشکست روب

های  تعیین مواد آموزشی، روش ةهای آموزشی خود در عرص و به ویژه برای رسیدن به آرمان

های نوروزی استانی و  پیک ،برای مثال. ه استکردکردن اقدام  تدریس و یادگیری به موقعیتی

جمله اقداماتی  تواند از ای می دوهای محلی و منطقهاقدامات برخی مدیران و معلمان در برپایی ار

از . ه استگرفتبا شرایط بومی و محلی انجام   سازی محتواهای آموزشی همگام برایباشد که 

تنوع فرهنگی به معنای . کردن تنوع فرهنگی در مدارس است های این نگاه به آموزش لحاظ ویژگی

ای که  ها در مطالب آموختنی مدارس است به گونه رزشکردن ا ها، باورها و لحاظ تجربه کارگیری به

 ةبررسی رویکرد برنام ةاز مباحث مطرح در این زمین. دهد احتماالً شوق به یادگیری را افزایش می

آموزش در این رویکرد با . ثیر آن در آموزش کالس درس استأو ت( مستقل از بافت) درسی

                                                           
1. Henrieta 

2. Kenea  
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های اجتماعی و شرایط گوناگون،  وانایی در بافتهای ذهنی خاصی ارتباط دارد و این ت توانایی

تواند  در این برداشت، تدریس و یادگیری امری بدون جهت است و می. کاربرد یکسانی ندارند

براساس رویکرد . های واقعی به کار رود برای هر نوع هدفی بدون درنظرگرفتن شرایط و موقعیت

رود که ممکن است هیچ ارتباطی با دنیای  مستقل از بافت، یادگیری مهارت شناختی به شمار می

اصطالحی   .شود می « مردهبرنامة درسی »له باعث پدید آمدن أاین مس. پیرامون کودکان نداشته باشد

 (.  4002تیلور، )  شود کار برده می عملیاتی به  های درسی غیر برای برنامه  که معموالً

( 0892)  ، یادگیری تجربی دیوید کلب«آموزش خود زندگی است» مبنی بر جان دیویی ةنظری

کردن  بومی دربارةتواند راهنمای بحث نظری  می( 0890) کردن آموزش پائولو فریره و انسانی

سازی  که فرایند آموزش تنها آمادهکردجان دیویی مطرح طی قرن گذشته، . های درسی باشد برنامه

کلب نیز . یابد در موقعیت، معنا می برای برزگسالی نیست؛ بلکه آموزش با کاوشگری و آزمایشگری

سازی  تاملی، مفهومة عینی، مشاهدة تجرب: دکرچهار عنصر یا سطح تفکر و یادگیری را مشخص 

کید أیادگیری ت  از آنجا که این نظریه بر نقش محوری تجربه در فرایند. انتزاعی و آزمایشگری فعال

شود که از تغییر  دگیری فرایندی توصیف میکلب، یا ةدر نظری. کرد، یادگیری تجربی نامیده شد می

برنامة درسی در نقش موقعیت محوری  بارةکلب در ةنظری. شود موقعیتی کسب می ةشکل تجرب

فریره . شود برای یادگیرندگان شناخته می( عملکرد محلی)تر علمی  های بهتر و قوی دستاورد

 هی نسبت به موقعیت را مورد تأکیدکردن را مطرح کرد و آگا نیز آموزش به معنای انسانی( 0890)

سازی رایند آزادکردن آموزش بهترین روش برای آغاز ف محور به نظر فریره، موقعیت. قرار داد

 (.4004 ،4گلیسپی) آموزش برای رسیدن به خودآگاهی است

. 0: شود منجر میسازی به تقویت پنج شکل بنیادی یادگیری  برخاسته از موقعیتیبرنامة درسی 

: کردن تجربه. 4. دانند می قبل  آموزان از  که دانش با چیزی  دادن محتوای آموزشیپیوند: کردنمعنادار

                                                           
1. David Klap 

2. Gillespie 
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به  .آید یادگیری در بستر اکتشاف و اختراع که قلب یادگیری در بستر آموزشی به حساب می

. 2. دهد که دانش جدیدی را کشف کنند میامکان آموزان  ه دانشبتوضیحات معلم  ،عبارتی

:  دادن مشارکت. 2. اقعی به کار می بندندآموزان دانششان را در شرایط دنیای و دانش: کاربستن هب

مهارت های  شان تقویت شود و کنند تا دانش آموزان مسائلی را به صورت تیمی حل می دانش

اند در شرایط و   آموزان آنچه را آموخته دانش: دادن انتقال .5. مشارکتی خود را توسعه بخشند

های قبلی  اگر از آموخته. ساختن است این رویکرد مانند مرتبط . بسترهای جدید به کار می بندند

 (.4002هنریتا، )  یابد می  له خود افزایشأها به حل مس اعتماد آن ،آموزان استفاده شود دانش

های مرتبط با  سازی براساس طیفی از تئوری دهد موقعیتی نشان می ة پژوهشمرور پیشین

های قبلی شامل تئوری انگیزشی،  پژوهش. گیرد یادگیری افراد شکل میة نحو یکدیگر دربارة

گرایی، پیشرفتگرایی،  های یادگیری، تحقیقات مغزی، سازنده تئوری اجتماعی شناختی، سبک

محور، یادگیری مشارکتی، تئوری یادگیری اجتماعی و تئوری یادگیری  شناختگرایی، یادگیری مسئله

 . دهد را نشان می چارچوب نظری پژوهش 0شکل  (.4005،  جفری)شود  حور میم اجتماع
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 سازی سازی و بومی الگوی نظری موقعیتی

آموزان یادگیری را درون این بستر اجتماعی خلق  دانشکند  تئوری یادگیری مشارکتی فرض می

این رویکرد همچنین از یادگیری . دادن به معلم یا تنها با گوش ،کنند و نه در فضای کالس درس می

. بینند، متمایز است تر می پردازان آن را برای کودکان مناسب محور که بسیاری از نظریه همکاری

 آموزان بزرگسال و آموزش بزرگساالن همراستایی بیشتری دارد شیادگیری مشارکتی با نیازهای دان

  (.4009، جفری)

تواند مغز یک  و می رندگی چگونه یاد می که افراد درک کنندکند  تئوری پژوهش مغزی کمک می

های حسی به  آموز را تحریک کند تا الگوهایی را توسعه دهد و با پیونددادن تجربه و محرک دانش

 .آن در زندگی واقعی خلق معنا کند یریق اجزادانش جدید از ط

کند  آموزان را ترغیب می این تئوری دانش. گرایی جان دیویی است مورد دیگر تئوری سازنده

ها را در شرایطی جدید به کار ببرند و با  دانش خود را براساس تجربه شان خلق کنند و این ایده

 یادگیری اصیل و معتبر

 
 چارچوب نظری پژوهش. 1شکل 

 

 سازی بومی

 محور تئوری مسئله

 محور تئوری پروژه

 تئوری یادگیری مشارکتی

 محور تئوری یادگیری اجتماع

 های چندگانه هوشتئوری 

 تئوری انگیزشی

 تئوری یادگیری پویا  

 تحقیقات مغزی

 تئوری سبک یادگیری 

 تئوری شناختی اجتماعی

 گرایی سازنده

 گرایی پیشرفت

 سازی موقعیتی
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برنز و ) دکننیکپارچه  ،اند ده به دست آوردهش های فکری از پیش تعیین دانش جدید که از ساخت

آموزان از  کند اگر دانش گرایی جان دیویی که عنوان می از پیشرفت ،همچنین (.4000،  اریکسون

یادگیری  -فرایند تدریس. نیز استفاده کرد ،کنند آن را بهتر درک می ،قبل با یک موضوع آشنا باشند

 .عالی در آن داشته باشندآموزان مشارکت ف شود اگر دانش تولید می

ای و  تدریس و یادگیری در بستر آموزشی تدریس زمینه ةگرایی همچنین فلسف تئوری شناخت

های  آموزان مشارکت فعالی در فعالیت دهند اگر دانش ثیر قرار میأیادگیری موقعیتی را تحت ت

دگیری بهتری خواهند کالسی داشته باشند و این فرصت را داشته باشند که خودشان یاد بگیرند، یا

ای و یادگیری موقعیتی و حساسیت  تدریس زمینه ةدر ارتباط با فلسف( 0881)براون . داشت

های فردی برای  سازی محیط یادگیری و ایجاد تجربه شخصی»کند که  های یادگیری عنوان می سبک

تر  کند که با مواد آموزشی پیوند بهتری داشته باشند و یادگیری قوی ها کمک می آموزان به آن دانش

   (.4000،  سیلورمن و کاسازا)« و معنادارتر شود

این . تئوری انگیزشی است، ای و یادگیری موقعیتی هیکی دیگر از موارد برجستة تدریس زمین

آموزان بهتر است وظیفة هدایت خود را به عهده گیرند و یادگیری  کند که دانش تئوری بیان می

محور  محور و مسئله های شخصی و مرتبط با زندگی که وظیفه توسط طیف متنوعی از تجربه

 .شود تر می هستند، غنی

آموزان کمک  آید به دانش المللی برنامة درسی به حساب می نبة بینمحور که ج یادگیری اجتماع

آموزان دانش،  همزمان دانش. کار گیرند های درسی را بیاموزند و به کند که دانش و مهارت می

کاربردن موضوعاتی که روی  های شهروندی اثربخش را از طریق تشخیص و به ها و ویژگی مهارت

  .دهند ه میگذارند، توسع اجتماع تأثیر می

به عبارت دیگر، . کند تئوری شناخت اجتماعی بر نقش مهم فرهنگ در ساخت دانش تاکید می

یابد که کودکان از فرهنگ محیط اطالعاتی را به دست آورد و این  رشد شناختی زمانی تحقق می
                                                           
1. Berns & Erickson 

2. Silverman  & Casazza  
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خود که اطالعات را به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق ارتباط با یک معلم والده یا دوستان 

 .در همان فرهنگ حضور دارند، پردازش کنند

کنند که ارتباطات اجتماعی نقش مهمی در ساختن  پردازان یادگیری موقعیتی عنوان می نظریه

به عبارت دیگر، . گیرد یادگیری از یک فعالیت، بستر و فرهنگ خاص سرچشمه می. دانش دارند

اند،  دهی شده د، رفتار و دانش خاصی سازمانها که حول محور عقای یادگیری در محیطی از فعالیت

   (.4008،  بیکر، هوپ و کارندیف)افتد  اتفاق می

گاردنرد، روانشناس دانشگاه هاروارد در تئوری هوش های چندگانه به مقابله با دیدگاهی می 

پردازد که هوش را یک ویژگی مفرد یا مجموعه ای از ویژگی ها می داند که برخی از افراد در 

یادگیری به وسیله فعالیت هایی که به کودکان . مقایسه با برخی دیگر کم و بیش از آن برخوردارند

  .امکان می دهد که از ذهن منحصر به فرد خود استفاده کنند، تسریع می گردد

افزایش یادگیری و   درسی، به ةسازی برنام که موقعیتی است  های نوین نشان داده برخی پژوهش

سازی یک استراتژی  سازی و موقعیتی نشان داد رویکرد بومی  ماسام .شود یمنجر مفراگیران  ةانگیز

سازی رویکرد کارآمدی در  و موقعیتی ،یافته، توانمندساز و نوآورانه در آموزش علوم استارتقا

 ها نشان ثیر مثبتی را در حضور، انگیزش و رویکرد آنأو ت هآموزان کالس بود بهبود عملکرد دانش

 بهسازی  موقعیتی رویکرد  (پژوهش خود نشان داد که الف در( 4008) 2ادوارد وینستونداد؛  می

 باعث که سنتی رویکرد با مقایسه در معنادارتر روشی به را علوم تا کند می کمک آموزان دانش

 به رویکرد این (ب بیاموزند؛ شود، می امتحانات برای آمادگی و حقایق حفظ با یادگیری تقویت

 مختلف های محیط در کاربردی های برنامه از خود مفهومی درک تا کند می کمک آموزان دانش

 آموزان، دانش بین در را مشارکتی تدریس و یادگیری رویکرد این (کنند؛ ج تر عمیق را واقعی

 دلیل سه مطالعه این های یافته همچنین،. کند می تحریک معلمان و آموزان دانش بین و ها آن معلمان

                                                           
1. Baker, Hope & Karandjeff 

2. Massam   

3. Winston Edward   

https://open.library.ubc.ca/search?q=*&creator=Massam%2C%20Winston%20Edward
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 را خود روزانة تدریس درسازی  موقعیتی بر مبتنی های واسطه از استفاده به معلمان تمایلی بی عمدة

برنامة درسی  سخت و سفت حال عین در و متمرکر ماهیت( الف :شامل موارد این. داد نشان

 آموزان دانش سنجش و ارزیابی شیوة (ج قبلی؛ تحصیلی سوابق و معلمان عدم آمادگی( ب تانزانیا؛

 منظور علوم، به دروسدر پژوهش خود نشان داد ( 4009) 0آلوین کیم .است مداد و کاغذ بر مبتنی

 و موقعیتی فراگیران باید نیاز دربارة پذیری انعطاف و کردن منعکس پاسخگویی، درسی، برنامة بهبود

 رشد ماهرانه و جامع طور به باید که یکم و بیست قرن یادگیرندگان سازی شوند، خصوصاً بومی

 در بومی های داده از در پژوهش خود نشان دادند استفاده( 4009)و همکاران  4رودلیو. یابند

 این، بر عالوه. است یادگیری و آموزش مؤثر استراتژی یک تجربی احتمال همراه به آمار تدریس

 معتبر، آموزشیمادة  یک که کند می توصیه آموزان دانش عملکرد ارتقای منظور به مطالعه این

 زمینة در (4002) 2برینگاس .بخشید بهبود را نظر مورد موضوع در شده سازی بومی و متمرکز

 های زمینه همة در تواند می سازی موقعیتی و سازی کند بومی بیان می سازی، بومی و سازی موقعیتی

 است موضوعاتی و رویدادها ها، فعالیت مواد، رساندن حداکثر به سازی بومی. شود انجام یادگیری

 متن در باید معلمان محتوا، سازی مفهوم برای. است دسترس در محلی محیط در راحتی به که

 (4002) 2الیت و موراز های گفته طبق .کنند استفاده معتبر مطالب از یادگیرندگان زندگی

 در باید که است هایی فعالیت سازماندهی و محتوا به پرداختن در الزم شرط پیش سازی موقعیتی

 هنگام ای مدرسه کارهای در آموزان دانش سازی به افزایش مشارکت و موقعیتی شود انجام کالس

 سازی به و بومی سازی موقعیتی در پژوهش خود نشان داد (4008) 5سجاس .شود منجر می تدریس

. کنند می کسب خوبی عملکرد و دانشگاهی نمرات و شود یادگیری بهتر یادگیرندگان منجر می

 مرتبط خود فوری تجربة یا محیط با محتوا را بتوانند وقتی آموزان دانش همچنین، نتایج نشان داد

                                                           
1. Kim Alvin   

2. Rodelio  

3. Bringas 

4. Mouraz & Leite 

5. Cejas 
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و   ،(4009) 0هیق .کنند می بهتر درک را درسی کنند و بیشتری کسب می و انگیزة عالقه  کنند،

نشان دادند یادگیری بومی موجب افزایش یادگیری فراگیران ( 4008)و همکاران  4استالمیجر

های  نیز در تحقیقی نشان داد یادگیری موقعیتی موجب افزایش انگیزه گروه( 4009) 2اریچ شود؛  یم

ترین دلیل  در پژوهش خود نشان داده است مهم( 4002)کنیا  (.4002کنیا، )شود  مورد بررسی می

مندی مدیران به  سازی آموزش در این کشور، نبود تخصص کافی در معلمان و عالقه عدم محلی

 در پژوهشی( 4002)تیلور ؛  داند کردن محتواهای درسی می الشکل و جهانی تانداردکردن، متحداس

مواجهند، کار مضاعف،   سازی برنامة درسی با آن نشان داد در بین مشکالتی که معلمان در بومی

شود معلم  امتحانات مدرسه باعث می طور محوریت شرایط عمومی معلمان و کمبود تجربه و همین

 . تر با شرایط بومی و محلی دست بکشد تر و مرتبط رویکرد منعطفاز 

در زمینة    ها که اکثر پژوهشگرفته در ایران نیز حاکی از این است  های انجام پژوهش

در پژوهشی نشان ( 0285)نجفی و صادقی برای مثال، . سازی، توصیفی است سازی و بومی موقعیتی

بودن  آموزش، هدایت و حمایت تخصصی دانشگاهی، سکوییدادند عواملی مانند نبود سیستم 

ریزی  انگاری امر خطیر برنامه یابی اصطالحات برنامة درسی، ساده نظرات متخصصان در مفهوم

ای نسبت  شناسی مناسب، حاکمیت نگاه تقلیدی و ترجمه نگری، فقدان روش درسی بومی، تحویلی

برنامة درسی غربی با رویکرد بومی، عدم  به محصوالت برنامة درسی غربی، عدم نقد نظریات

های  ریزان بومی، عدم شناخت کامل و جامع آموزه ای برای برنامه های توسعة حرفه ارک فرصت تد

انگاری انسان ایرانی در تولید و نوآوری دانش بومی برنامة درسی،  فرهنگ و تمدن بومی، ناالیق

توجهی به مسئوالن دولتی و نبود سازوکار  یی، بیجای استدالل گرا گرایی به محور قرارگرفتن تبیین

در تحقیق خود ( 0285)؛ صحراکار  سازی در ایران است های بومی ترین چالش قانونی مناسب مهم

ریزی درسی هستند و  ها دارای استقالل بیشتری در زمینة برنامهنشان داد کشورهایی که مدارس آن

                                                           
1. Higgs   

2. Stalmeijer   

3. Erich  
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ها عملکرد بهتری نسبت به  آموزان آن اند، دانش ردهسازی برنامة درسی اقدام ک تا حدی به بومی

 .   سایر کشورها در زمینة ریاضیات، علوم و خواندن نشان دادند

شود  ، مالحظه میزمینهو بررسی کارهای پژوهشی مختلف در این  پیشینة نظری مرور براساس

. شود فراگیران منجر میافزایش یادگیری و انگیزة   سازی برنامة درسی، به سازی و بومی که موقعیتی

های آموزشی برای فراگیران  تواند قدم بسیار مثبت و مفیدی برای ارتقای خروجی این رویکرد می

 .باشد

سازی  سازی و موقعیتی بومی ارتباط با در دیگر در کشورهای زیادی های پژوهشاینکه برخالف 

ایران در  ،بوده است ردرویک این مثبت آثار نتایج حاکی از و پذیرفته صورتبرنامة درسی 

پژوهش   های اخیر تعداد معدودی است و تنها در سال گرفته انجام زمینه این در های اندکی پژوهش

، هدف  شده بنابراین، با عنایت به مطالب ارائه .صورت گرفته استای  به شیوه توصیفی و کتابخانه

ابتدایی سازی برنامة درسی در مدارس  سازی و موقعیتی سنجی بومی امکان ژوهش حاضر بررسی پ

 :باشد های ذیل می بدین منظور پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به پرسش. باشد می

 پذیر است؟  سازی برنامة درسی امکان سازی و بومی آیا از دیدگاه معلمان و مدیران موقعیتی .0

سازی  سازی و موقعیتی های بومی ر زمینة ابعاد و مولفهآیا بین دیدگاه مدیران و معلمان د .4

  برنامة درسی تفاوت وجود دارد؟

 شناسی پژوهش  روش

از نظر شیوة اجرا، پژوهش توصیفی از نوع  این پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی است و

آموزان  دانشو ( نفر 480)، مدیران (نفر 0285)معلمان جامعة آماری، شامل همة  . پیمایشی است

گیری باشند که با استفاده از روش نمونه می های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی پایه( نفر 40901)

آموز به  نفر دانش 0009نفر مدیر و  95نفر معلم،  498مورگان، بر اساس جدول تصادفی ساده و 

  . اند عنوان نمونة آماری انتخاب شده

( الف. دشآوری  جمع ساخته ة محققپرسشنامدو اطالعات مورد نیاز پژوهش از طریق 

این : سازی برنامة درسی ویژة معلمان و مدیران سازی و موقعیتی سنجی بومی پرسشنامة امکان
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شناختی معلمان و  ای و جمعیت بخش اول به اطالعات زمینه  :پرسشنامه شامل دو بخش است

جنس، نوع مدرسه )ش پرس 2کننده در پژوهش اختصاص دارد که مشتمل بر  مدیران شرکت

شهری و )، و نوع مدرسه (دخترانه و پسرانه)، نوع مدرسه (دولتی، هیئت امنایی و غیر انتفاعی)

سازی برنامة درسی و  های موقعیتی دوم در ارتباط با ابعاد و مؤلفه است و بخش( روستایی

سازی و  موقعیتی  ها برگرفته از مبانی نظری در حوزة این مؤلفه  .های مرتبط با آن است پرسش

این بخش   .است(  4002)و هنریتا ( 4002)های کنیا  سازی برنامة درسی، همچنین، پرسشنامه بومی

سازی  ها در بومی راهنما/ ها  مشی خط  بعد )سازی  بعد اصلی موقعیتی 5پرسش و  29مشتمل بر 

 2امة درسی شامل سازی برن شان در موقعیتی ؛ آگاهی معلمان از نقش(گویه 1برنامة درسی شامل 

؛ و (گویه 00سازی برنامة درسی شامل تالش و اقدام معلمان در تدریس و اجرا، برای بومی)؛ (گویه

های  چالش)؛ (گویه  9سازی برنامة درسی شامل  توجه به محتوا و فعالیت یادگیری در بومی)

رسشنامه شامل دو این پ: آموزان پرسشنامة نظرسنجی از دانش( ب. است( گویه  00سازی شامل بومی

کننده در  آموزان شرکت شناختی دانش ای و جمعیت اول به اطالعات زمینه  بخش  :بخش است 

دولتی، هیئت امنایی و غیر )جنس، نوع مدرسه ) پرسش  5پژوهش اختصاص دارد که مشمل بر 

ی است ، و پایة تحصیل(شهری و روستایی)، نوع مدرسه (دخترانه و پسرانه)، نوع مدرسه (انتفاعی

سازی و  گویه در ارتباط با میزان تالش معلمان در جهت بومی 00دوم مشتمل بر  و بخش 

ها بر گرفته از مبانی نظری  های مرتبط با آن است؛ این گویه سازی برنامة درسی و پرسش موقعیتی

وة شی  .است( 4002)سازی برنامة درسی و همچنین، پرسشنامه کنیا  سازی و بومی در حوزة موقعیتی

: های لیکرت با وزنای  درجه مقیاس پنج براساس های این دو پرسشنامه گذاری پرسشنمره

به . است( 0نمرة ) کم خیلیو ( 4نمرة )، کم (2نمرة )، متوسط (2نمرة )، زیاد (5نمرة ) زیاد خیلی

از نفر از  2پنج تن از استادان حوزة برنامة درسی، نامه از نظرات منظور تعیین روایی دو پرسش

دو نفر از معلمان و دو نفر از مدیران مدارس ابتدایی  سنجی، شناسی و روان حوزة روان استادان

مقدار . ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد برای تعیین برآورد پایایی ابزارهای پژوهش. استفاده شد

 95/0  انسازی برنامة درسی ویژه مدیر موقعیتی شده برای پرسشنامة ضریب آلفای کرونباخ محاسبه
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های  بنابراین، پرسشنامه. به دست آمده است 99/0آموزان  و پرسشنامة دانش 98/0 معلمانویژه 

 . یادشده از پایایی الزم برخوردارند

و ( انی، میانگین و انحراف استاندارددرصد فراو)های آمار توصیفی  روشها از  برای تحلیل داده

ای،  نمونه  دار تک های عالمت های رتبه آزمون)های آمار ناپارامتریک  از روش آمار استنباطی

 Minitab17و  SPSS21افزارهای  ها به کمک نرم داده. استفاده شد( مان ویتنی کاکسون و یو ویل

 .تحلیل شد

 های پژوهش  یافته

سازی در  ومیهای ب آموزان در زمینة مؤلفه مشخصات توصیفی دیدگاه مدیران، معلمان و دانش

 . نشان داده شده است 0جدول 

 

 سازی های بومی آموزان در زمینة مؤلفه مشخصات توصیفی دیدگاه مدیران، معلمان و دانش. 1جدول 

 انحراف استاندارد نیمیانگ ها گروه ها مؤلفه

 راهنماها /مشی خط
 95051/0 9222/2 مدیران

5150/218048/0 معلمان

 آگاهی از نقش
2100/251098/0 مدیران

0988/212599/0معلمان

 های یادگیری محتوا و فعالیت
1190/259228/0 مدیران

9022/258092/0 معلمان

 های موجود چالش
5224/252129/0 مدیران

2900/229499/0 معلمان

 تالش، اقدام و اجرا

5819/211290/0 مدیران

5599/214429/0 معلمان

2599/259990/0 آموزان دانش

دار  های عالمت های رتبه آزمون)های آمار ناپارامتریک  های پژوهش، روش برای پاسخ به پرسش

 . کار گرفته شد به( و یو مان ویتنی کاکسون ای، ویل نمونه تک
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سازی برنامة درسی  سازی و موقعیتی آیا از دیدگاه معلمان و مدیران بومی :پرسش اول

 پذیر است؟ امکان
 

سازی و  های بومی در مؤلفهمدارس کاکسون برای بررسی دیدگاه مدیران و معلمان ویلنتایج آزمون . 2 جدول

 سازی برنامة درسی موقعیتی

 سطح معناداری میانة برآوردشده مقدار آماره تعداد ها گروه ها مؤلفه

 راهنماها /مشی خط
 954505/5 995/2000/0 مدیران

 49822259/5590/2000/0 معلمان

 آگاهی از نقش
954918/5500/2000/0 مدیران

49821812/0450/2000/0معلمان

های  محتوا و فعالیت

 یادگیری

954559/0115/2000/0 مدیران

49829942/5940/2000/0 معلمان

 های موجود چالش
954540/0525/2000/0 مدیران

49825085/0500/2000/0 معلمان

 تالش، اقدام و اجرا

954240/5145/2000/0 مدیران

49822942/5515/2000/0 معلمان

0009295028/5255/2000/0 آموزان دانش

سازی و  بومی

 سازی موقعیتی

 000/0 99/2 4910/0 95 مدیران

 000/0 90/2 20092/0 498 معلمان

توان نتیجه گرفت که هم از  ، می(>000/0P)آمده  دست ، و سطح معناداری به4براساس جدول 

سازی برنامة درسی را دارند؛  راهنماها برای بومی /مشی خطمدارس دیدگاه مدیران و هم معلمان، 

برنامة  سازی بومی معلمان درسازی برنامة درسی آگاهی دارند؛  شان در موقعیتی معلمان از نقش

برنامة درسی  سازی ورة ابتدایی به بومیهای یادگیری د محتوا و فعالیت درسی با چالش مواجهند؛

تالش و اقدام پرداخته است و به آن توجه داشته است؛ همچنین، معلمان در تدریس و اجرا، 

توان نتیجه گرفت که از  میبنابراین، . دهند انجام میسازی برنامة درسی  معناداری جهت بومی

 .پذیر است ة درسی امکانسازی برنام سازی و بومی دیدگاه معلمان و مدیران موقعیتی
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سازی برنامة درسی  بومی  های آیا بین دیدگاه مدیران و معلمان در ابعاد و مؤلفه :پرسش دوم

 تفاوت وجود دارد؟ 

 

 سازی برنامة درسی بومی های نتایج آزمون یو مان ویتنی برای تفاوت دیدگاه مدیران و معلمان در ابعاد و مؤلفه. 3جدول

 داریاسطح معن zآمارة  ویتنی یو مان میانگین رتبه ها گروه ها مؤلفه

 راهنماها /مشی خط
29/405 مدیران

000/8044009/4-022/0
51/091 معلمان

 آگاهی از نقش
29/405 مدیران

000/8005080/4-049/0
52/091معلمان

 های یادگیری محتوا و فعالیت
99/092 مدیران

000/00415901/0-290/0
29/092 معلمان

 های موجود چالش
20/099 مدیران

500/00204529/0-580/0
88/090 معلمان

 تالش، اقدام و اجرا
00/099 مدیران

000/00284249/0-190/0
20/090 معلمان

آمده در  دست با توجه به مقدار یو مان ویتنی و همچنین ،سطح معناداری به ،2براساس جدول 

معنا که بدین . شودشان باید گفت که فرض صفر رد می مشی و آگاهی معلمان از نقش خط دو بعد

سازی و آگاهی معلمان از  راهنماها برای بومی /مشی بین دیدگاه مدیران و معلمان در زمینة خط

با توجه به مقدار میانگین  .سازی برنامة درسی تفاوت معنادار وجود دارد شان جبرای بومی نقش

توان نتیجه گرفت مدیران نسبت به معلمان دیدگاه  آمده برای مدیران و معلمان، می دست ای به رتبه

شان  راهنما در مدارس و همچنین، آگاهی معلمان از نقش/ مشی تری نسبت به وجود خط مثبت

سازی برنامة درسی با توجه  اما در سه بعد و مؤلفه دیگر بومی. سازی برنامة درسی دارند برای بومی

معنا  بدین. شودبه مقدار یو مان ویتنی و همچنین سطح معناداری، باید گفت فرض صفر تأیید می

میزان  های یادگیری؛ محتوا و فعالیتبودن  که بین دیدگاه مدیران و معلمان در زمینة میزان بومی

علمان سازی برنامة درسی با آن مواجه هستند؛ و تالش و اقدام م هایی که معلمان در بومی چالش

 .  سازی برنامة درسی تفاوت معنادار وجود ندارد جهت بومی



  67                                                            مدارس ابتداییسازی  برنامة درسی در  سازی و موقعیتی سنجی بومی امکان

   

 

 گیری بحث و نتیجه

که از دیدگاه معلمان و مدیران  ها درپژوهش حاضر نشان داد های آماری و بررسی نتایج آزمون

از »کرد که توان ادعا  میو در این مورد پذیر است  سازی برنامة درسی امکان سازی و بومی موقعیتی

سازی برنامة درسی دارند؛ معلمان  راهنماها برای بومی/ مشی خطمدارس دیدگاه مدیران و معلمان، 

برنامة درسی با  سازی بومی معلمان درسازی برنامة درسی آگاهی دارند؛  شان در موقعیتی از نقش

امة درسی برن سازی های یادگیری دورة ابتدایی به بومی محتوا و فعالیتدر  هایی مواجهند؛ چالش

سازی  تالش و اقدام معناداری برای بومیپرداخته است؛ و همچنین، معلمان در تدریس و اجرا، 

  .«دهند انجام میبرنامة درسی 

نیز مؤید  (4002)و کنیا ( 0299)باقری  هایراهنماها، که نتایج پژوهش/ مشی دربارة مؤلفة خط

سازی برنامة درسی گام  شدن موقعیتی توان گفت مدارس باید به منظور همگام باشد، می آن می

تواند استانداردها  درسی می سازی برنامة  نظران و محققان، بومی به عقیدة بسیاری از صاحب. بردارند

سب با اقتضائات هایی را برای همة فراگیران ارائه دهد و پاسخگوی نیازهای آنان متنا و سیاست

شود به مدارس اختیار  بنابراین، باید تالش (. 0280پیری و همکاران، )شان باشد  محیط بومی

گیری در زمینة تدوین برنامة درسی داده شود و شرایط برای مشارکت و استفاده از  تصمیم

ها  مشی و خط ها ریزی سیاست آموزان در برنامه های مسئوالن محلی، معلمان، والدین، دانش توانایی

توانند ضمن شناسایی مشکالت و نیازهای  برای تحقق این منظور مدیران و معلمان می. فراهم شود

سازی و  آموزان، زمینه و بستر مناسبی به منظور موقعیتی های فردی دانش و تفاوت  خاص مناطق

 . سازی برنامة درسی فراهم کنند بومی

صادقی، عبدالملکی و  هاین، که نتایج پژوهششا در زمینة مؤلفة آگاهی معلمان از نقش

ای  کننده نیز مؤید آن است، باید بیان کرد که معلم به عنوان راهنما، نقش تعیین( 0285)خدارحمی 

کنند مطالب مرتبط  شان سعی می ریزی کالس درس سازی برنامة درسی دارد و در طرح در موقعیتی

ترین عنصر در شکست یا موفقیت تغییر و  اند مهمتو معلم می. ها ارائه کنند و سازگار با بچه

های تغییر در سطح خرد صورت  های آموزشی باشد به طوری که تا پذیرش و نوآوری نوآوری
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ای  بنابراین، معلمان باید در تولید دانش حرفه. نگیرد، در سطح کالن با شکست مواجه خواهد شد

 .آموزان در تالش باشند با دانش شان در بافت مدرسه و کالس درس مرتبط و بومی تدریس

، (4002)، هنریتا (4005)جفری  هایدر زمینة مؤلفة تالش و اقدام معلمان، که نتایج پژوهش

و آموزش ، مؤید آن است، باید بیان کرد (4009)  ، و پردمور(4008) بیکر، هوپ و کارندیف

بنابراین، یک . آموزان است نشپذیر برای مربیان و دا شده فرایندی انعطاف سازی یادگیری موقعیتی

های متنوع  معلمان در تدریس خود با روش. روش واحد و مشخص برای اجرای آن وجود ندارد

شده اگر به  سازی آموزش و یادگیری موقعیتی. سازی برنامة درسی در تالش هستند برای بومی

کند تا یادگیری  یر میهای کالسی درگ آموزان را در فعالیت صورت موفق اجرا شود، معلمان و دانش

کنند که با  سازی عنوان می محوری داشته باشند و حامیان آموزش و یادگیری موقعیتی کامالً دانش

. آموزان انگیزه داد های سنتی به دانش توان بسیار بهتر و مؤثرتر از روش استفاده از این روش می

گرایی تشکیل  آموزشی ساختشده را نظریة  سازی بنابراین، اساس آموزش و یادگیری موقعیتی

دارد که فراگیران به طور مداوم در حال ارتقای  چارچوبی مفهومی است که بیان می « دهد که  می

بنابراین، معلمان (. 4008، بیکر، هوپ و کارندیف)« حافظه خود براساس تجارب مستمر هستند

ه باشند و این موضوع به آموزان توجه داشت باید در تدریس خود به زمینه و بستر یادگیری دانش

آموزان ارتباط برقرار  شده با شرایط واقعی دانش کند که بین مواد آموزشی تدریس معلمان کمک می

 ، و پردمور( 4002) ، باند( 4008) بیکر، هوپ و کارندیفنتایج   مطابق با (.4000،  گابی)کنند 

آموزان توجه داشته باشند، و تالش  ، معلمان باید به زمینه و بافت اجتماعی و طبیعی دانش(4009)

فایده  همتای شاگردان بی های بی برای تحقق آموزش اثربخش و کارآمد، بدون درنظرگرفتن موقعیت

آموزان  ها را به دانش خواهد بود، و معلمان با بسترسازی مناسب امکان کاربرد سریع آموخته

ها، عالیق،  ترسازی از مواد، فعالیتمعلمان برای بس. کنند دهند و اهداف آموزشی را محقق می می

سازی شده بر  آموزش موقعیتی. کنند آموزان استفاده می موضوعات و نیازهای واقعی زندگی دانش
                                                           
1. Pridmore 
2. Gappi 
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بینند یادگیری  اساس این درک شکل گرفته که برخی فراگیران زمانی که در بستر واقعی آموزش می

 .تحت آموزش قرار بگیرند کنند تا زمانی که به طور انتزاعی ثرتری را تجربه میؤم

، برنر (4002)، هنریتا (4005)جفری  هایها، که نتایج پژوهش دربارة با مؤلفة محتوا و فعالیت

توان  ، مؤیّد آن است، می(4000)  کورتنبرگ الالوی ، بیکر، مک(4002)، تیلور (4008)و همکاران 

برنامة درسی بومی باید به عناصر اصلی آن از جمله محتوا توجه کرد، تا  کردن برای نهادینه گفت

افزایش . توان از برنامة درسی سخن گفت ویژه محتوا دستخوش تحول نشود، نمی زمانی که به

با . سازی محتواهای تدریس است سازی برنامة درسی و بومی کیفیت آموزش منطق پشتوانة بومی

و ابعاد حیاتی کیفیت آموزش به ارتباط محتوای برنامة درسی با توجه به گزارش سازمان یونسک

یک عامل مهم در   .تنوع محیطی، فرهنگی و واقعیت های اجتماعی و اقتصادی بستگی دارد

این . سازی محتوای تدریس، قومیت و تنوع زبانی است سازی برنامة درسی مدرسه و بومی بومی

های زبانی، برای ایجاد  های مرتبط با محل و واژه واژهتنوع باید در زمان طراحی دروس، به صورت 

 (.22و  02 ص، ص4004، 4یونسکو)پیوندهایی مهم بین یادگیرنده و محتوا مهم به شمار رود 

سازی برنامة درسی توجه  در محتوای برخی کتب درسی دورة ابتدایی به آداب و رسوم، و بومی

ید محتوای براساس موقعیت بومی و محلی، و برای مثال، پیک نوروزی استانی، تول. شده است

تواند از جمله اقداماتی  ای می اقدامات برخی مدیران و معلمان در برپایی اردوهای محلی و منطقه

همچنین، . سازی محتوای آموزشی با شرایط بومی و محلی انجام گرفته است باشد که برای همگام

که مرتبط با محتوا و فرهنگ بومی   بدون متن درکتاب فارسی دورة ابتدایی دو یا چند درس آزاد

با محتوای فصل تهیه و از آن متن،  هنمایی آموزگار متنی متناسب آموزان با را دانش. است

کنند؛که این بخش فرصت خوبی است تا  های درک مفهوم، نگارشی و امالیی استخراج می پرسش

میهنی، ادبیات بومی و تاریخ و جغرافیای های برجستة  آموزان در زمینة آثار باستانی، شخصیت دانش

آموزان به  و ریاضی دانشدر درس مطالعات اجتماعی و علوم . زادگاه خود اطالعاتی کسب کنند

                                                           
1. Becker, McElvany & Kortenbruck 

2. UNESCO  
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و آنچه را که  رو شوند های محیطی و اجتماعی روبه با واقعیات و پدیده طور ملموس و عینی 

های متنوع یادگیری  معلم به محیط بخشند و اند در محیط واقعی زندگی خود ارتباط می آموخته

 .  توجه دارد...( کالس، حیاط مدرسه، خانه، آزمایشگاه، اجتماع، محیط زیست و )

 0کشاورزی آفریقاهای شبکة آموزش منابع طبیعی و  نتایج پژوهشدربارة با مؤلفة چالش، مانند 

ی و میرعرب رضی تبار فیروزجائ ، و حاجی(4002)، کنیا (4002)، تیلور و همکاران (4000)

شناسی مناسب، نداشتن ساز و کار  نبود سیستم آموزش، فقدان روش، مواردی از قبیل (0285)

هایی برای تولید محتواهای بومی، همراهی محدود در  قانونی مناسب، نبود بودجه، نبود مشوق

علمان، فرایند اجرای برنامة درسی، کارهای مضاعف معلمان و مدیران، تجربه و تخصص ناکافی م

های  های استاندارد و مطالب آموزشی واحد و یکسان، تغییر ذهنیت از روش سنتی به روش روش

عملی، محدودیت زمان، کمبود امکانات، تجهیزات و وسایل کمک آموزشی، حجم وسیع مطالب 

ای، قوانین و مقررات  درسی، عدم حمایت اجرایی مدیران آموزش و پرورش استانی و منطقه

ای و  های منطقه ها، تمرکز سیستم آموزشی، الزام آزمون هی نامناسب برخی خانوادهاداری، آگا

هایی هستند که معلمان و مدیران در مدرسه برای  محدودیت ها و ترین چالش استانی، از مهم

 .های الزم انجام گیرد و باید برای رفع آن تالش رو هستند ها روبه سازی برنامة درسی با آن بومی

سازی برنامة درسی و یادگیری بومی، موجب افزایش یادگیری  توان گفت بومی می در مجموع،

سازی یادگیری خواهیم بود که محتوای  بنابراین، زمانی شاهد بومی. شود و انگیزة فراگیران می

ها و محیط یادگیرنده ارتباط  طور مستقیم، با تجربه ها و مطالب مرتبط با آن به برنامة درسی و روش

محتوا، روش و )های برنامة درسی  یک از جنبه رو، در جهت درک اینکه کدام از این .  اشدداشته ب

در ضمن محتوای برنامة درسی بومی . های الزم انجام گیرد اند، باید تالش سازی شده بومی( مطالب

ای هر محل و نیازها و عالیق  کردن شرایط خاص هر منطقه، شرایط جغرافیایی و منطقه با لحاظ

. دهد ای پاسخ می های فردی و نیازهای بومی و منطقه آموزان در محل، به تفاوت ه دانشویژ

                                                           
1. African Network for Agriculture 
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سازی برنامة درسی از سوی آموزش و پرورش به ویژه  هایی برای موقعیتی بنابراین، ایجاد فرصت

تواند  سازی می های موقعیتی در مدارس ابتدایی باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا ایجاد فرصت

. ها کمک کند آموزان را تحت تأثیر قرار دهد و به موفقیت تحصیلی آن و عملکرد دانش یادگیری

های تخصصی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و پس از آن  ای در حوزه های پایه سازی مهارت موقعیت

ها مورد استفاده قرار  آموزان، یادگیری عمیق و ارتقای انتقال مهارت برای مشارکت بیشتر دانش

تواند آموزش و پرورش ایران را در همة مقاطع دچار  سازی می سازی و بومی موقعیتی. ردگی می

برای تحقق این . آموزان را فراهم کند های دانش تحول کرده، و زمینة بروز استعدادها و توانمندی

های  توانند ضمن ایجاد امکانات و موقعیت منظور، مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش، می

های  ها و برنامه آموزان، با ایجاد کارگاه یطی در سطح منطقه و ملی برای کلیة دانشموجود مح

 . های معلمان برای مثبت مبادرت کنند مناسب در این زمینه، به تغییر باورها و دیدگاه

سازی  های بومی در زمینة این پرسش که آیا بین دیدگاه مدیران و معلمان در زمینة ابعاد و مؤلفه

سازی برنامة درسی تفاوت وجود دارد؟، نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین میانگین  موقعیتیو 

و آگاهی معلمان از نقش  سازی راهنماها برای بومی/ مشی زمینة خط ای مدیران و معلمان در رتبه

در »: کرد کهتوان ادعا  میدر این مورد  وجود دارد، بنابراین،سازی برنامة درسی  شان جهت بومی

شان  و همچنین، آگاهی معلمان از نقشسازی برنامة درسی  راهنماها برای بومی/ مشی زمینة خط

مدیران  تفاوت معناداری وجود دارد؛ یعنی بین مدیران و معلمانسازی برنامة درسی  برای بومی

در شان  آگاهی معلمان از نقشراهنما و / مشی تری نسبت به معلمان به وجود خط دیدگاه مثبت

اما در سه بعد و مؤلفه دیگر  .«سازی برنامة درسی دارند سازی و بومی مدارس برای موقعیتی

باید گفت بین  سازی برنامة درسی با توجه به مقدار منن ویتنی و همچنین، سطح معناداری، بومی

هایی  میزان چالش های یادگیری؛ محتوا و فعالیتبودن  دیدگاه مدیران و معلمان در زمینة میزان بومی

سازی  اند، و تالش و اقدام معلمان برای بومی سازی برنامة درسی با آن مواجه که معلمان در بومی

  .برنامة درسی تفاوت معنادار وجود ندارد

نیز مؤیّد آن است، باید ( 4002)و کنیا ( 0299)باقری  نتایج تحقیقاتدر تحلیل این یافته که 

ها، و در  رسد چون مدیران تجربه، آموزش به نظر می .اند تری داشته گفت مدیران دیدگاه مثبت
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( 0299)باقری . تر است های آموزشی بیشتری مشارکت داشتند، دیدگاه آنان مثبت جلسات و کارگاه

های تولید علوم انسانی و بومی، از ضروریات انکارناپذیر است و باید  نشان داد تدوین سیاست

های روشن و هماهنگ اقدام کنند و همچنین، نهادها،  ها و نهادها به تدوین سیاست همة دستگاه

های جزئی و موردی تبدیل کنند و به سمت  های کالن را به طرح ها و برنامه طرح و برنامه، سیاست

 . تولید علوم کارآمد و ناظر بر نیازهای بومی در جامعه علمی کشور حرکت کنند

محور و جهانی بروده و از معتقد است برنامة درسی باید موقعیت ( 4002)هنریتا 

سازی بپردازند و  پذیری الزم برخوردار باشد تا به مدارس امکان دهد که به بومی انعطاف

همچنین، تولید و توسعة مواد آموزشی . های آموزشی اجتماعی خود را تقویت کنند موقعیت

ای آموزشی  د منطقهشده باید تشویق و تأکید قرار شود و تأیید این مواد باید توسط واح سازی بومی

سازی  سازی و بومی در موقعیتیبنابراین، .  های ملی صورت گیرد و براساس استانداردها و سیاست

گیری در زمینة تدوین برنامة  برنامة درسی دورة ابتدایی باید فرصتی ایجاد شود که اختیار و تصمیم

های مسئوالن محلی،  اییدرسی به مدارس داده شود و شرایط برای مشارکت و استفاده از توان

بدین ترتیب حرکت به . ریزی فراهم شود آموزان در برنامه مدیران مدارس، معلمان، والدین و دانش

سوی تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به عوامل اصلی نظام آموزشی یعنی معلمان، کارکنان و 

اولیا و جامعه محلی آموزان و جلب مشارکت  مدیران مدارس و تمرکز بر بهبود یادگیری دانش

های یادشده، نیازمند بسترسازی مناسبی  رویکرد برنامة درسی برای تحقق هدف. امری بدیهی است

سازی برنامة درسی ساز و کارهایی را برای  بنابراین، موقعیتی(. 0280پیری و همکاران، )است 

یادگیری . 4برآورده کند؛  آموزان و جامعه را بهتر نیازها و عالیق دانش. 0دهد که  مدارس ارائه می

. 2دهد، تا انتظارات ملی و محلی مورد توجه قرار گیرد؛  مدرسه را در دانش و منابع محلی قرار می

جای  آموزان هم به توجه شود؛ یعنی دانش های درسی  ها و موضوعات جدید در برنامه به ایده

های یادگیری، نقش فعالی  عالیتکنندگان دانش، در فرایند برنامة درسی در تولید دانش و ف مصرف

سازی برنامة درسی در  سازی و بومی بر این اساس، برای اینکه موقعیتی. به خود اختصاص دهند

اندرکاران و مسئوالن آموزش و پرورش است تا  نظام آموزشی عملیاتی شود، نیازمند تالش دست

ی واگذاری بیشتر اختیار و محدودیت قانونی و اداری را از بین ببرند و با تدوین قوانین برا
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گیری برنامة درسی به منطقه یا استان، تخصیص بودجه، تجهیزات و امکانات تسهیل کننده  تصمیم

سازی برنامه  سازی و بومی منظور موقعیتی در مدارس، جهت حمایت از پشتیبانی از برنامة درسی به

علمان و شاگردان در اتخاذ درسی، ایجاد فضای مناسب برای مشارکت مسئوالن محلی، والدین، م

 .های برنامة درسی به عمل آید تصمیم

 :شود ها و نتایج، پیشنهاد می با توجه به یافته

های برنامة درسی دورة  گذاری مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش کشور در سیاست -

های  اههمچنین، با برگزاری کارگ. سازی برنامة درسی کنند ای به موقعیتی ابتدایی توجه ویژه

،  های محیطی های یادگیری، موقعیت کردن فرصت آموزشی برای معلمان با هدف فراهم

 . آموزان انجام شود سرا در جهت تعمیق بخشی یادگیری دانش گردش علمی و پژوهش

های اساسی نظام آموزش و پرورش  سازی برنامة درسی از سیاست سازی و موقعیتی بومی -

 .باشد

دادن به برنامة درسی رسمی مبتنی بر محتواهای محلی  مدارس در شکل از معلمان و مدیران -

 .و بومی حمایت شود

سازی برنامة درسی با استفاده از امکانات محلی جهت تولید مواد و به  سازی و موقعیتی بومی -

 ای قصد تقویت برنامة درسی منطقه

سازی برنامة  و موقعیتی سازی هایی برای بومی بازنگری متون درسی به منظور ایجاد فرصت -

 درسی 

 های بومی و محلی منطقه ها و ظرفیت تهیه و تولید مواد آموزشی بومی با توجه به ویژگی -

دست یابند و نگرش مثبتی  آموزش دروسمعلمان باید به سطح پیشرفته و کارآمدی در  -

آموزمحور، در  های متنوع آموزشی و رویکرد دانش نسبت به این درس از طریق استراتژی

آموزان ایجاد خواهد  فرهنگ یادگیری مستمر در دانش ،در نتیجه. آموزان ایجاد کنند دانش

 .ها ارتقا خواهد یافت شد و عملکرد آن

ها  مهارت. استفاده کنند خودسازی در تدریس  سازی و موقعیتی معلمان باید از رویکرد بومی  -

معلمان . آموزان الزامی است شغلی دانش ةهای خروجی این رویکرد برای آیند و شایستگی
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های زندگی واقعی  باید خالقیت و تفکر پیشرو داشته باشند و از امکانات موجود و تجربه

 .دشوتر  بیشتر به زندگی واقعی نزدیک درس استفاده کنند تا مفاهیم

یکی از . باشد سازی نیازمند ایجاد شرایط عملی در مدارس می حرکت به سمت موقعیت -

های سنتی و توانایی مراکز آموزشی برای  ترین این شرایط اشتیاق مربیان به تغییر روش مهم

 .حمایت از تغییر است

آموزان  های مختلف دانش هایی را خلق کنند که با درنظرگرفتن توانایی معلمان باید استراتژی -

 .منجر شودها  عملکرد آن یبه ارتقا

شود  آموزان می عملکرد دانش یارتقا آموزش باعثدر  سازی سازی و موقعیتی رویکرد بومی -

تر یا  ای بزرگ تر در این زمینه الزم است تا تأثیر این رویکرد برای نمونه و مطالعات گسترده

 .دشوسطح آموزشی دیگری مشخص 

آموزان موضوعات و مسائل را  دانش  کنند تا  آموزان ایجاد معلمان باید فضایی را برای دانش -

 . هایی برای رفع آن باشند مطرح کنند و به دنبال استراتژی

ها، عالیق، موضوعات و نیازهای واقعی  سازی از مواد، فعالیت معلمان باید برای موقعیتی -

 .کنند آموزان استفاده  زندگی دانش

های آموزشی پیشنهاد  در محیط  سازی برای فراگیران همچنین، برای اجرای هرچه بهتر موقعیت

 :شود می

ای را به فرایندی مستمر  سازی تبحر دارند، توسعة حرفه با کمک افرادی که در زمینه موقعیت -

بعد از . سعی شود مربیان از درون فضای آموزشی انتخاب شوند. و همیشگی تبدیل کنید

 .لسات آموزشی باید پیگیری و نظارت الزم صورت گیردج

ای و دانش  های پایه هایی را برای سنجش مهارت ، رویهسازی برای ارزیابی تأثیر موقعیت -

 . تخصصی تعیین کنید

شود،  پیشنهاد می ،با توجه به اینکه تحقیقات اندکی در گذشته در این حیطه انجام شده است

و پژوهش به  تحصیلی دیگر های ابتدایی و دوره ةدر دور اضرح ةهای مشابه مطالع پژوهش

 .  انجام شودو آزمایشی نیز  های کیفی روش
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