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)Ed.s(فرخلقارئيسدانا
متخصص در تعلیم و تربیت

  اشاره

براي تبيين پژوهش در برنامه ريزي درسي و تشريح چگونگي بهره گيري 
ــي جمهوری اسالمی ايران، در اين مقاله  از آن در مراحل برنامه ريزي درس
ابتدا مؤلفه هاي اساسي برنامه ريزي درسي را مرور خواهيم كرد و بعد جايگاه 

و نقش تحقيق مربوط به هريك از مؤلفه ها را معرفي مي كنيم. 

درسیآموزشی وبرنامه   
ریزی

کليد واژه ها:

مراحلتهيهوتدوين
برنامههايدرسي،مراحل
پژوهشدربرنامهريزي

درسي،روشهايپژوهشو
برنامهريزيدرسي،ابزارهاو

انواعپژوهش

پژوهش و برنامه هاي درسي
در برنامه ريزي درس��ي از الگوي��ي جهاني پيروي 
مي كني��م. اولي��ن مرحلة برنامه ريزي درس��ي براي تهيه 
و تدوي��ن برنامه هاي درس��ي، تعيين اهداف آموزش��ي 
و پرورش��ي، بنا ب��ر نيازهاي الزم در س��طح تحصيلي 

موردنظر آموزش، است. 
اهداف در هر س��طح )سطح بس��يار كلي به صورت 
اهداف غايي، در سطوح دوره هاي تحصيلي به صورت 
هدف ه��اي كل��ي و در موضوعات درس��ي به صورت 
اهداف خاص و ويژة آن موضوع درسي( بنا بر نيازهاي 
مشخص و شناخته شده، به طور نظري يا تحقيقي، تعيين 
و مشخص مي شوند. نيازها در سه بعد مورد توجه قرار 

مي گيرند:
1. نيازه��اي جامعه )جامعه از آموزش چه انتظاري 
دارد؟ جامع��ه نيازمند آم��وزش چگونه افرادي 

است؟(
2. نيازه��اي ف��رد )مخاط��ب آم��وزش براس��اس 
ويژگي هاي س��ني و رشد جس��ماني و رواني و 

سطح آموزشي چه نيازهايي دارد؟(
3. نيازهاي مربوط به دانش مورد آموزش، گس��ترة 
عل��م در آن موض��وع و نياز به آم��وزش محتوا 
و متن��ي خ��اص از دان��ش موج��ود در جهت 

استفادة بهينه از دانش موضوعي و فراهم كردن 
زمينه هاي پيش��رفت و رش��د )پيشرفت و رشد 
فردي، پيشرفت و رشد جامعه، پيشرفت و رشد 

دانشي و علمي(. 
بعد از تعيين اهداف آموزش��ي، چارچوب محتواي 
آموزش براي تحقق هدف ها مش��خص مي شود. گسترة 
مفاهي��م، اص��ول، تعميم ها و كاًل محتواي��ي كه بايد در 
فرايند يادده��ي- يادگيري به عنوان مبن��ا و زمينه مورد 
توجه ق��رار گي��رد و در واقع وس��يله اي ب��راي تحقق  
هدف هاي آموزش��ي باشد، چارچوب محتوا را تشكيل 
مي دهد. در همين راس��تا و با توج��ه خاص به اهداف 
مشخص، روش هاي سازمان دهي و ارائة محتوا از يك 
س��و و روش هاي تدريس از س��وي ديگر، مشخص و 
تعيين مي شوند. اين روش ها هم مبناي توجه مؤلفان و 
نويسندگان كتاب هاي درسي و هم مبناي توجه معلمان 
در ارائة مطالب مورد آموزش و فراهم كردن زمينه هاي 

يادگيري براي دانش آموزان هستند. 
بديه��ي اس��ت، در بح��ث از روش ها، ش��يوه هاي 
ارزش��يابي از آموخته هاي دانش آم��وزان، مركز توجه و 
از مؤلفه هاي بايستة برنامه ريزي درسي است. نمودار1 
عناصر و ابعاد برنامه ريزي و چگونگي ارتباط آن ها را با 

يكديگر نشان مي دهد. 

پژوهش
ريزيدرسیبرنامه

در
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مراحـل پژوهـش قبـل از تدويـن برنامه هـا و 
برنامه ريزي درسي

پژوهش براي تعيين نيازهاي آموزشي
تعيين نيازها مرحله اي قبل از برنامه ريزي درس��ي 
اس��ت و در واق��ع در مرحل��ة برنامه ري��زي آموزش��ي 
پژوهش هاي��ي ص��ورت مي گي��رد. تحقيق��ات بنيادي، 
تحقيق��ات كارب��ردي، تحقيق��ات تاريخ��ي و تحليلي، 

زمينه ساز تعيين نيازهاي آموزشي هستند. 
مركزتحقيقات آموزشي مستقر در معاونت پژوهشي 
س��ازمان پژوه��ش و برنامه ري��زي آموزش��ي عهده دار 
انج��ام تحقيقات بنيادي و كاربردي اس��ت. كميس��يون 

نمودار1: عناصروابعادبرنامهريزيوچگونگيارتباطآنها

آموزش و پرورش وابس��ته 
به مجلس ش��وراي اسالمي 
آموزش  عال��ي  و ش��وراي 
و پ��رورش ني��ز عه��ده دار 
تحليلي  تحقيق��ات  انج��ام 
ب��ا اس��تفاده از ايدئولوژي 
پژوهش ه��اي  و  اس��المي 
مرتبط با تعيين سياست ها و 
مملكتي  كلي  خط مشي هاي 
منطب��ق با اس��ناد و مدارك 
كشور  توسعه اي  برنامه هاي 
ب��ا اس��تفاده از مف��اد قانون 
اساس��ي جمهوري اسالمي 
انجام تحقيقات  و همچنين 
مجموعه  هس��تند.  تاريخي 
ش��ده،  انجام  بررس��ي هاي 
آموزش��ي  نيازهاي  اولويت 
را مشخص مي كند. براساس 
آن ها اه��داف غايي و كلي 
نظام آموزش و پرورش تهيه 
و تدوين مي شود.  نمودار2، 
از  قب��ل   فراين��د پژوه��ش 
برنامه ريزي درسي را نشان 

مي دهد.

مراحل پژوهش در 
برنامه ريزي درسي

مرحلة اول .................... 
پژوهش در فرايند برنامة درسي

ــف( پژوهش در مرحلة تدوي��ن راهنماي برنامة  ال
درس��ي اين تحقيق از نوع تحقيق ارزش��يابي با 
هدف ارزش��يابي تكويني است.  در اين مرحله، 
راهنماي برنامة درس��ي )چارچوب كلي برنامه( 
ارزشيابي مي ش��ود. ارزشيابي براساس پژوهش 

علمي صورت مي گيرد.

روش هاي پژوهش و ارزشيابی برنامه های درسی
با توجه به آنكه هدف اساسي پژوهش در فرايند تهيه 
و تدوين برنامه هاي درس��ي گردآوري نظرهاي سازنده 
نس��بت به نقاط قوت و ضعف برنامة تهيه ش��ده است، 
نمونه هاي معرف از جامعة معلمان و صاحب نظران در 

گسترةدانشو
نيازهاياطالعاتي

نيازهايجامعهنيازهايدانشآموز

نيازها

تدوينهدفهايآموزشيوپرورشي

تهيةچارچوبمحتواي
راهنمايبرنامةدرسي

راهنمايبرنامةدرسي
ارزشيابيراهنمايبرنامةدرسي

چگونگيسازماندهيو
ساختارمحتوا

مفاهيم،اصول،تعميمهاو
چگونگيتواليآنها

شيوههايعمل

تجهيزاتووسايلكمكآموزشي

شيوههايآموزش شيوههايارزشيابي

ياز
ردن

مو
ت

انا
مك

وا
ط
راي

ش

هدف اساسی در 
فرایند تهيه و 

تدوین برنامه های 
درسی، گردآوری 
نظرهای سازنده 
نسبت به نقاط 

قوت و ضعف 
برنامة تهيه شده 

است
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موضوع مورد پژوهش و ارزشيابي نظرخواهي مي شوند. 

ابزارها
ابزارها شامل پرسش نامه يا مصاحبه هستند. ابزارها 
به گونه اي تهيه و تدوين مي ش��وند كه هيئتي متخصص 
در امور ارزش��يابي با كمك گروه درسي مربوط و گروه 
ارزش��يابي، همة مولفه هاي سؤاالت پرس��ش نامه ها يا 

مصاحبه ها را مورد توجه قرار مي دهد. 
شيوة عمل

ابزارها معمواًل به دو شيوه استفاده مي شوند:
ب��راي  پس��ت  طري��ق  از  پرس��ش نامه ها  ــف(  ال
صاحب نظ��ران ي��ا معلم��ان ارس��ال و نظرات 
گردآوري مي شوند يا پرسش نامه های تکميل شده 

برگشت داده مي شوند. 
ب( مصاحبه هاي انفرادي انجام مي شود.

ج( نظرات در يك جلس��ة مش��ترك حضوري )با 
دع��وت قبل��ي( به بح��ث و تبادل نظر گذاش��ته 
مي ش��وند. مصاحبة گروهي نيز به همين ترتيب 

صورت مي گيرد. 
براس��اس نتايج حاصل از اين بخ��ش از پژوهش، 

برنامة درسي تجديدنظر و اصالح مي شود. 
مرحلة دوم ...................................................
پژوهش در فرايند تهيه و توليد مواد آموزشي

بعد از اعتباربخش��ي برنامة درسي و كسب اطمينان 
از كفايت و مفيدبودن آن، متن كتاب درسي يا كتاب هاي 

كمك درسي نوشته مي شود. 
هدف پژوه��ش در مرحلة اعتباربخش��ي محتواي 
آموزش��ي چگونگ��ي تطاب��ق محت��واي آموزش��ي ب��ا 
چارچوب هاي مشخص شده در راهنماي برنامة درسي 
اس��ت. روش تحقي��ق در اي��ن مرحله ه��م به صورت 
نظرپرس��ي از متخصصان و صاحب نظ��ران موضوعي 
است. ابزار تحقيق نيز به طور معمول پرسش نامه است. 
تدوين س��ؤاالت پرسش نامه اهميت خاصي دارد و 
هيئتي ارزشياب، با همكاري گروه درسي مربوط، آن ها 

را تهيه مي كنند. 
پرس��ش نامه ها به هم��راه نس��خه اي از كتاب براي 
صاحب نظ��ران ارس��ال و نظرها گردآوري مي ش��وند. 
نتايج حاص��ل از اين بخش از پژوه��ش زمينة اصالح 
و تجديدنظر در محتوای كتاب درس��ي را، قبل از چاپ 

نهايي، فراهم مي كند. 
مرحلة سوم ..................................................

 پژوهش در فرايند اجراي آزمايشي برنامه
اغلب برنامه ه��ا در دوره هاي ابتدايي و متوس��طه، 
قب��ل از اجراي سراس��ري و كش��وري، در كالس هاي 
نمون��ة مع��رف جامع��ه، حداقل ب��ه مدت يك س��ال 
تحصيل��ي آزماي��ش مي ش��وند. ه��دف از اي��ن كار، 
ارزياب��ي برنام��ة آموزش��ي و كتاب درس��ي در محيط 
 واقع��ي كالس درس و كش��ف اش��كاالت اجرايي آن

 است. 
روش پژوهش در اين مرحله، اجراي برنامة آموزشي 
جديد و به كارگيري كتاب درس��ي و مواد كمك آموزشي 
در كالس هاي درس نمونه، براساس يك طرح اجرايي 
و برنامه ريزي ش��ده، است. معلمان اين كالس ها تحت 

آموزش ويژه قرارمي گيرند. 
ارزش��يابان )ك��ه غالبًا معلمان هس��تند( براس��اس 
طرح ارزش��يابي، در طول اجراي ط��رح، مواد برنامه و 

نمودار2: فرايندپژوهشقبلازبرنامهريزیدرسی

ارزيابينيازهاوتعييناولويتها

ازطرف

تحقيقاتكاربردي

تحقيقاتبنيادي
تحقيقاتتحليليو

تاريخي

توسط

پژوهشكدههايوزارتآموزشوپرورش

دبيرخانةشورايعاليآموزشوپرورش

کميسونبرنامهريزیآموزشیدر

وزارتخانهومجلسشورایاسالمی
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چگونگي اجرا را ارزيابي و نقاط قوت و ضعف برنامه 
را مشخص مي كنند. 

ابزارها
ابزارها در اين مرحله متنوع اند. مشاهده از ابزارهاي 
اساسي است. پرس��ش نامه نيز براي گردآوري نظرهاي 
معلم��ان، دانش آم��وزان و اولياي آن ها ب��ه كار مي رود. 
مصاحبه با معلمان و مديران مدارس و دست اندركاران 

اجراي طرح نيز ابزاري ديگر است. 
براساس نتايج پژوهشي، در اين مرحله كتاب درسي 
يا برنامة آموزش��ي، قبل از اجراي سراسري، اصالح و 

تجديدنظر مي شود. 
مرحلة چهارم ...............................................
پژوهش بعد از اجراي سراسري برنامة درسي

آخرين مرحلة پژوهش در برنامه هاي درسي، اجراي 
سراس��ري برنامه و كت��اب و اس��تفاده از آن ها در كلية 
كالس هاي آموزش��ي مربوط اس��ت. اين نوع ارزشيابي 
معم��واًل پس از يك دورة كامل تحصيلي )دورة ابتدايي 

يا دورة متوسطه( صورت مي گيرد. 
هدف از اين پژوهش، ارزشيابي، بررسي و ارزيابي 
چگونگ��ي كاراي��ي برنامه پ��س از اجراي سراس��ري، 
چگونگي تحقق اهداف و انتظارات آموزش��ي و كشف 
اشكاالت موردي مربوط به كتاب درسي و مواد آموزشي 

است. 
ابزارها

ابزاره��ا در اي��ن پژوهش نيز متنوع ان��د. معمواًل از 
پرسش نامه و مصاحبه استفاده مي شود و در اغلب موارد 
آزمون هاي ويژه اي براي س��نجش پيش��رفت تحصيلي 

دانش آموزان نيز تهيه مي شوند. 
نمونه ه��اي مورد آزمون معم��واًل نمونه هاي معرف 
كش��وري هس��تند. اين پژوهش ها براس��اس طرح هاي 
ارزش��يابي خاص و به وس��يلة محقق و گروه ارزشياب 

صورت مي گيرند. 
نتاي��ج حاصل از اي��ن پژوهش، بازخ��وردي كلي 
نسبت به برنامة  درسي و مواد آموزشي مربوط و در كل 
اطالعاتي نسبت به كارايي، سودمندي و مفيدبودن برنامه 
و كتاب به دست مي دهد. به عبارت ديگر، نتايج حاصل 
از اين بخش از پژوهش ارزش��يابي، به تصميم گيري در 
م��ورد حفظ برنامه يا تغيي��ر آن به صورت جزئي يا كلي 

كمك مي كند. 
تأييد برنامه و كتاب و حفظ آن و ادامة كار يا تجديدنظر 
و اصالح كلي و جزئي در برنامه يا كتاب درس��ي و مواد 

آموزشي، بعد از اين مرحله صورت مي گيرد. 

انواع ديگر پژوهش ها
غير از پژوهش هاي مربوط ب��ه فرايند برنامه ريزي 
درس��ي و اج��راي آن، پژوهش هايي از ن��وع ديگر نيز 
در دفت��ر برنامه ريزي س��ازمان پژوه��ش و برنامه ريزي 
آموزش��ي يا در پژوهشكده هاي تعليم و تربيت، به شرح 

زير، صورت مي گيرد: 

پژوهش هاي موردي1 در برنامه هاي درسي
اي��ن ن��وع پژوهش ها به تناس��ب موض��وع خاص 
موردنياز براساس طرح هاي پژوهشي به اجرا درمي آيند. 
ب��راي مث��ال، پژوهش هاي��ي دربارة ش��يوه هاي خاص 
تدريس يا ش��يوه هاي خاص ارزش��يابي در موضوعات 
متفاوت انجام مي شود. نمونه هاي از اين نوع پژوهش ها 

عبارت اند از: 
 بررسي نقاط قوت و ضعف امتحانات هماهنگ يا 

غيرهماهنگ
 بررس��ي تطابق حجم محت��واي كتاب ها با حجم 

ساعات درسي آن ها
 بررسي راهكارهاي استفاده از شيوه هاي كاوشگري 
در تهيه و تدوين مواد آموزشي و كتاب هاي درسي 
 بررس��ي وضعيت زن، مرد، شاغل و مسائل خاص 

در كتاب هاي درسي
 بررس��ي تصاوير و تمرين هاي كتاب ها و كش��ف 

اشكاالت 
 نظرپرس��ي از معلم��ان يا دانش آم��وزان در مورد 

مسئله هاي خاص مربوط به برنامه يا كتاب
 بررسي نظام»خط« در آموزش خواندن و نوشتن

 بررسي رويكردهاي آموزش در زبان آموزي و ساير 
آموزش ها 

اقدام پژوهشي يا پژوهش در عمل
بنابر مس��ئله يا مش��كل خاص��ي ك��ه در نهادهاي 
برنامه ري��زي درس��ي احس��اس و ش��ناخته مي ش��ود، 
پژوهش هايي از نوع پژوهش در عمل2 براي حل مشكل 
طراحي مي ش��ود و به اجرا درمي آي��د. از جمله موارد 
پژوهش در عمل )اقدام پژوهش��ي(، پيش��نهاد آموزش 
قرآن در پايه هاي نخس��تين دورة ابتدايي به منظور رفع 
مش��كل آموزش قرآن در پايه هاي باالتر تحصيلي بوده 

است.
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