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 پیشگفتار

ای است که هنگام سروکار داشتن با آن بايدد بدا چدارچوب مناسدبی     های پیچیدهپديدهو  مفاهیم يکی از برنامه درسی

انگیزتدرين  بدر الشديکدی از چد   و آغاز                آن از بدو تول دو مصاديق ی برنامه درسی و تعیین حدود وارد آن شد، زيرا پديده

گیرد کده  ی تصمیماتی شکل میرنامه درسی بر پايهپردازان برنامه درسی بوده است. بمسائل مطرح شده توسط نظريه

هدای پیشدین،   ی نسدل شدهها به عنوان تجارب انبوه های مختلف بشری است. اين دانشها در دانشمنشأ و مالك آن

اندد. مبدانی   نام گرفته« مبانی برنامه درسی»شوند که محسوب میدرسی ريزی های برنامهگیریعوامل موثر بر تصمیم

محلدی و چده در سدطح     -تواند از متون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چه در سطح ملیدرسی و تدوين آن نمی برنامه

-مدی روزمره ها و تعامالت ی از فعالیتدفهم برنامه درسی، چیزی بیش از درك ترکیب بنابراين المللی حذف گردد.بین

هدای  هدا و نظدام  زنند، بايد ديددگاه های درسی میمهها و اجتماعات دست به انتخاب برناباشد. هنگامی که افراد، گروه

ی در مطالعده  هدای جديدد  گیدری جهدت  و ارد، دريابندد فکری را که در پس هنجارهای کالس درس و مدرسه وجود د

مفاهیم و بین  ضروری است که رابطه مطالعات معاصرتری است به ويژه در هدبرنامه درسی، مستلزم رويکردهای گستر

 مدرسه مورد بررسی قرار گیرد. حاکم بر های اجرايی و فرآيندهایدرسی و مضامین مربوط به شیوه عناصر برنامه

-ها و بهتر کردن زندگی موثر واقع شود، بايد برنامهی ابتدايی در شکوفايی توانايیاگر قرار است برنامه درسی دوره

برنامده درسدی در دوران    مبدانی و مفداهیم  ، ی آن متناسب با زمان، مکان و ساير شرايط اجتماعی باشدد. در حقیقدت  

کند، تعیین شود که آن هم مسدتلزم توجده بیشدتر    آموز که در آن زندگی میابتدايی بايد برحسب نیاز جامعه و دانش

قرن حاضدر   روزافزون های زمان معاصر و هم توجه بیشتر به هماهنگی و سازگاری با تغییرات و تقاضایهم به واقعیت

کندد،  که حساسیت عمیق خود را بده ايدن موضدوعات حفد  مدی      یدر حال درسی ، شايسته است برنامهاست. بنابراين

 ی ابتدايی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. توسعه يابد که اين موضوع در دوره

يافتده   ی ابتدايی نگدارش کتاب حاضر که با هدف آشنايی خوانندگان با مبانی و مفاهیم نوپديد برنامه درسی دوره 

ی دورهو آمدوزش و پدرورش   است، حاصل مطالعه و بررسی جامع منابع داخلی و خدارجی مدرتبط بدا برنامده درسدی      

درسی، آمدوزش و پدرورش دوره ابتددايی، مبدانی برنامده       ريزی ابتدايی است که طی پنج فصل شامل: مقدمات برنامه

ی ابتدايی، تبیین                                     و نهايتا  برنامه درسی هوشمند در دورهی ابتدايی                                     ی ابتدايی، برنامه درسی خل اق در دورهدرسی دوره

 و تدوين شده است. 

لفدان کتدب   ؤ، معلوم تربیتی ، اساتید، معلمان، دانشجويانپژوهشگران تربیتیرود اين کتاب برای تمامی انتظار می

ی ی برنامه درسدی دوره لهمندان به مقونظام آموزش و پرورش و نیز عالقه سازانتصمیمی ابتدايی و ساير درسی دوره

انتقادهدا،   بندابراين ، اسدت  ابتدايی، مفید و راهگشا باشد. بددون ترديدد ايدن مجموعده، خدالی از نقدص و ايدراد نبدوده        

های بعدی کمك کند. سازی اين اثر در چاپتواند به غنیمی گرانقدری خوانندگان های سازندهپیشنهادها و راهنمايی

 smazbohi@gmail.com الکترونیکدی  لف به آدرسؤخود را برای مو سازنده نظرات اصالحی توانید در اين زمینه، می

 ارسال نمايید.
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