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چکیده :این پژوهش با تأکید بر اهداف تمهید در دوران کودکي در
نظریه اسالمي عمل به نقد اهداف تفصیلي فعالیتهای دوره
پیشدبستاني برنامه درسي ملّي پرداخته است .اهداف تفصیلي
فعالیتهای دوره پیشدبستاني که بهنوعي زبان فني و رسمي تعلیم و
تربیت است ،با روش تحلیل مفهومي و تطبیقي مورد بررسي و مداقه
قرار گرفته است .بر این اساس ،در بخش بررسي کلي ،نخستین
نكتهای که در تنظیم اهداف دوره پیشدبستاني مغفول واقع شده،
عدم توجه به مقتضیات روانشناختي و رشدی کودکان در این سنین
است .دوم ،سلسله مراتب توجه به ارزشها ،مطابق با معیارهای دیني
در اهداف رعایت نشده است .سوم اینكه ،ابهام مفهومي در بسیاری
از واژگان بكار رفته در اهداف مالحظه ميشود .چهارم ،اغتشاش در
سطح تعریف اهداف – غایت ،هدف کلي یا رفتاری -نقد دیگری
است که بهصورت کلي بر اهداف مذکور وارد است .درنهایت ،باید
گفت که برخي اهداف با یكدیگر همپوشاني دارند که در این زمینه
حذف و اصالح صورت گرفته است .از سویي در سطحي عمیقتر،
تحلیل تطبیقي  69مورد هدف تفصیلي با  21هدف تمهید در دوران
کودکي از منظر رویكرد اسالمي عمل ،نشان ميدهد که چهار حالت
ممكن در مورد اهداف تفصیلي دوره پیشدبستاني قابلذکر است .در
حالت نخست ،میان اهداف معیار و اهداف مورد بررسي همآوایي
نسبي وجود دارد .در حالت دوم ،بین اهداف دو مجموعه تقابل
وجود دارد .این تقابل در دو سطحِ سطحي و عمیق مورد بازشناسي
قرار گرفته و در سطح نخست ،رویكرد اصالح و در سطح دوم،
رویكرد اصالح و حذف پیشنهاد شده است .در حالت چهارم ،با
اهدافِ معیارِ مغفول در اهداف برنامه درسي دوره پیشدبستاني
مواجهیم که پیشنهاد تكمیلي ارائه شده است .در پایان برخي از
اهداف تفصیلي فعالیتهای دوره پیشدبستاني اصالح و بازتولید
شدهاند.
کلیدواژگان :اهداف تفصیلي ،پیشدبستاني ،کودکي ،عاملیت انسان،
برنامه درسي.

Abstract: This researchr examines
educational aims and goals of preschool
stage in Iranian national curriculum. This
examination is based on Islamic theory
of action in childhood and carried out by
using conceptual and comparative
analysis methods. In a holistic view, it
seems that these aims encounter 4
challenges. The first challenge is related
to psychological requirements of children
during their maturation. The second one
is about the vagueness of its value
hierarchies. The third challenge is the
ambiguity of terms and vocabularies.
Disorder in defining the aims is another
challenge. It is important to note that
some of these aims may overlap each
other. In this regard some modifications
have been done. Comparative analysis of
the national curriculum aims indicates
that these aims can be settled in 4
categories. The first group includes those
aims which are concordant with the
correspond ones in Islamic theory of
action. These aims are appropriate. The
second and third classes consist of those
aims which have essential or inessential
oppositions to Islamic theory of action.
Upon our investigation, we propose that
these aims should be modified or
omitted. The last one includes those aims
that are neglected in this document. In
this case, we suggest some new aims.
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مقدمه
برنامه درسي ملّي ،آخرین حلقه از اسناد رسمي کالني است که وظیفه جهتبخشي و هدایت
فعالیت های تربیتي را بر عهده دارد و بر آن است تا انسجامي را میان راهبردها و فعالیتهای
تربیتي ایجاد نماید .این سند بنا بر آنچه در مقدمه آن آمده «بهعنوان یكي از زیر نظامهای اصلي
سند تحول بنیادین و بهمنزله نقشه جامع یادگیری ،زمینه ایجاد تحول همهجانبه ،گسترده و عمیق
در مفاهیم و محتوای آموزشي را فراهم ميآورد» (سند برنامه .)2932،این سند که کار پژوهش
آن از سال  – 2991پیش از نگاشتن سند تحول بنیادین -آغاز و در سال  ،2995این آغاز
بهصورت رسمي تصویب شده ،نخستین نگاشت خود را در سال  2991منتظر ساخته و درنهایت
در سال  ،2932نسخه نهایي آن توسط وزیر وقت ابالغ گردیده و طي سالهای  2932و 32
مبنای تغییر و تحوالت اخیر در برنامهها و کتابهای درسي قرار گرفته است .باوجود ادعای
اولیه موجود در مقدمه که آن را زیر نظام سند تحول بنیادین و در امتداد آن معرفي نموده،
مالحظه محتوا و نیز تاریخ نگاشت آن و مقایسه آنها با موارد متناظر سند تحول بنیادین،
تردیدهایي را در اتصال منطقي و زماني این اسناد ایجاد ميکند .ازآنجاکه این سند ،تنها مرجع
رسمي و عملیاتي تغییر و تحوالت صورت گرفته در نظام آموزش و پرورش فعلي است ،بررسي
آن از منظرهای مختلف ازجمله اهداف ،حائز اهمیت است.
در این راستا ،اهداف بیان شده در برنامه درسي ملّي ،ویژگيها و مختصات مطلوب و مورد
انتظار برونداد نظام آموزش و پرورش را تبیین ميکند و ضمن سامان بخشي به برنامه درسي و
ارزشیابي را نیز تعیین مينماید .سامان بخشي اهداف در برنامه درسي ملّي ،در چهار سطحِ هدف
غایي ،اهداف کلي ،اهداف تفصیلي و اهداف جزئي صورت گرفته است .در این مجموعه،
اهداف تفصیلي دورههای تحصیلي برای دستیابي برنامهریزان و تولیدکنندگان محتوای برنامه
درسي و تربیتي تدوین شدهاند .پنج دوره تحصیلي مشمول این اهداف عبارتند از :دوره پیش-
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تربیتي ،چارچوب جهتگیری انتخاب و سازماندهي محتوا ،روشهای یادگیری ،منابع و
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دبستاني ،دوره ابتدایي ،دوره اول متوسطه ،دوره دوم متوسطه (نظری) و دوره دوم متوسطه (فني
حرفهای و کاردانش) .
در این میان ،دوره پیشدبستاني ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .این دوره ،نقطهی ورود
کودك به نظام رسمي تلقي ميشود و سنگ بنای فرایند تربیتي در آن ،نهاده ميشود .همچنین
ویژگيهای کودك در این دوره ،بر حساسیت آن ميافزاید .سالهای اولیه زندگي کودك،
سالهایي حساس هستند؛ زیرا میزان رشد در این سالها نسبت به مراحل دیگر رشد ،سرعت

بسیار بیشتری دارد (کول  .)2932 ،آموزش و پرورش در دورهی پیشدبستاني ،تجاربي محرك
برای رشد ذهني ،زباني ،جسمي ،اجتماعي و عاطفي کودکان را فراهم ميآورد .ازاینرو ،اگر این
نوع برنامهها به گونهی مؤثری سازمان داده شوند ،رشد ذهني و جسماني کودك در مسیری
درست پیش خواهد رفت یا حتي اصالح خواهد شد .همچنین ،سنگ بنای شخصیت فرد ،در
دوران کودکي تكوین ميیابد .ازاینرو ،توجه ویژه به تربیت در این دوره ،یكي از مباحثي است
که همواره موردتوجه اندیشمندان حوزهی تعلیم و تربیت بوده است.
از سوی دیگر ،عدم آگاهي از برداشتهای کودکانه ،تعلیم و تربیت ما را دچار مشكل
خواهد کرد؛ ازجمله اینکه سبب خواهد شد دانشها در سطوحي ارائه شود که با فهم کودکان
مناسب نباشد و گاه این مایهی خستگي و دلزدگي آنان ميشود (باهنر .)2999 ،این خستگي و
دلزدگي به دلیل وقوع در دوران کودکي ،امكان نهادینگي بیشتری دارد و ممكن است در طول
کل عمر فرد ،با وی همراه باشد .همهی این دالیل ،خاص بودن دوره پیشدبستان را اثبات
با توجه بهضرورت بیان شده ،پژوهش حاضر بر آن است تا با نقد و بررسي اهداف تفصیلي
دوره پیشدبستاني  ،متناسب با بنیادهای نظری و نیازهای کودکان ،اصالحاتي را در آن پیشنهاد
کند تا تربیت کودکان در این دوره را بهبود بخشد .این نقد و بررسي از دو منظر کلي و تطبیقي

 .2این اهداف ،از منظرهای مختلف قابل بررسي و ارزیابي است .یكي از منظرهای ممكن ،بررسيهای تطبیقي با
موارد متناظر در اسناد ملّي برنامه درسي سایر کشورهاست .پژوهش حاضر ،به دلیل تمرکز بر وجه ویژهای از
اهداف ،از این مقایسه عبور کرده و آن را به مجالي دیگر وا مينهد.
2. Kaul
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ميکند و ضرورت توجه به برنامههای تربیتي آن را روشن ميسازد.
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صورت ميپذیرد .در بخش تطبیقي ،نظریه انسان عامل و اهداف منتج از آن برای دوران کودکي،
معیار نقد و مقایسه است .
در ادامه ،ابتدا ،تصویری مختصر از نظریه اسالمي عمل ارائه خواهد شد .سپس روش بكار
گرفته شده در بررسي و نقد ،توضیح خواهد یافت و درنهایت بررسي اهداف در دو بخش کلي
و تطبیقي تفصیل داده ميشود.
نظریه اسالمی عمل :توصیفی کوتاه
نظریه انسان عامل که توسط باقری ( )2992مطرح شده ،در اصل دیدگاهي انسانشناختي
است .این دیدگاه ،با فراهم آوری چارچوبي حول محور عمل ،تالش ميکند تا جریان تربیت را
بر اساس آن تبیین نماید« .در این رویكرد ،آدمي مؤلفهای فعال است که هویت خود را با عمل
خویش و بهوسیله تعامل با محیط پیرامونش رقم ميزند .در جریان تكوین دانش نیز ،آدمي فعال
است و با ساختن سازههای متفاوت ،سعي ميکند واقعیت را فرا چنگ خویش آورد» (باقری و
سجادیه ،2930 ،ص  .)220ازآنجاکه سه مبدأ الزم برای هر عمل ،معرفت ،گرایش و اراده ،بهطور
کامل در دوران کودکي حضور ندارند یا به تكوین نهایي دست نیافتهاند ،این دیدگاه ناظر به
تربیت دوران بعد از بلوغ است اما درعینحال ميتوان از استلزامهای ایجابي و سلبي آن در
دوران کودکي سخن گفت.
علت انتخاب این نظریه برای نقد برنامه درسي ملّي را در چند نكته ميتوان خالصه کرد؛ در
درجه نخست برخورداری این دیدگاه از انسجام فلسفي (ضرغامي ،سجادیه و قائدی  )2932آن
(باقری ،)2992 ،آن را در سطح معیاری برای بررسيهای اسالمي مطرح ميسازد .همچنین،
زایشهای مكرر آن در عرصه تربیت – ازجمله «درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری
اسالمي ایران» (باقری« ،)2991 ،فلسفه برنامه درسي جمهوری اسالمي ایران» (باقری2993 ،
الف)« ،الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسالمي ایران» (باقری 2993 ،ب) -
نشان از قابلیتهای آن در عرصه تعلیم و تربیت دارد .همچنین ادعای سند تحول ،مبني بر
 .2الزم به ذکر است این بررسي بر نحوه حیطه بندی اهداف که معطوف به انوع روابط انساني است ،تمرکزی ندارد.
البته از آنجا که اهداف در اسناد رسمي باید قابل اندازهگیری و سنجش باشند ،دو حیطه رابطه با خویشتن و رابطه با
خدا را نميتوان حیطههای قابل اندازهگیری و سنجشي دانست .در عین حال این بحث ،مجال مجزایي ميطلبد.
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را به مبنایي مناسب جهت نقد تبدیل ميکند .از سوی دیگر ،ارتباط وثیق آن با منابع اسالمي
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تأثیرپذیری از آن (صادق زاده و همكاران ،)2930 ،این دیدگاه را در زمرهی دیدگاههای زیر ساز
تحول در نظام آموزش و پرورش قرار ميدهد .همهی این نشانهها ،این دیدگاه را به معیاری
منسجم و کارآمد برای نقد دیدگاههای تربیتي اسالمي تبدیل ميسازد.
در پژوهش حاضر ،تالش شده تا با استفاده از اهداف منتج از این دیدگاه برای دوران
کودکي ،اهداف تفصیلي دوره پیشدبستاني تحلیل گردند .ازاینرو ،این پژوهش در پي پاسخ به
سؤاالت زیر است؛
 .2آیا اهداف تفصیلي فعالیتهای دوره پیشدبستان ،از منظر رویكرد اسالمي عمل ،متناسب با
نیازها ،توانمندیها و اصول تربیتي کودکان در این دوره تعریف شده است؟
 .2از منظر رویكرد اسالمي عمل چه نقدهایي بر اهداف تفصیلي فعالیتهای دوره پیشدبستاني
وارد است؟
روش پژوهش
اهداف تفصیلي فعالیتهای دوره پیشدبستاني که بهنوعي زبان فني و رسمي تعلیم و تربیت
است ،در دو سطح با روش تحلیلي بررسي و تحقیق شده است .در سطح نخست ،تحلیل اهداف
بهصورت مفهومي – زباني (باقری و همكاران )2993 ،صورت گرفته و برخي معیارهای کلي در
این تحلیل مدنظر قرار گرفتهاند .در سطح دوم ،تحلیل تطبیقي مدنظر قرار گرفته است .روش
تحلیل تطبیقي به باور ریوکس ،)2005( 2مقایسه تحلیلي میان افراد ،گفتوگوها ،گزارهها،
مجموعهها ،موضوعها ،گروهها یا دورههای زماني است که شباهتها و تفاوتهای آنها را
تطبیقي پیوسته» 9خوانده شده و آمده است« :در فرایند تحلیل تطبیقي پیوسته ،بخشي از دادهها
همچون یک مفهوم یا یک گزاره ،با دیگر مفهومها یا گزارهها ،مقایسه ميشود تا شباهتها و
تفاوتهای آنها آشكار شود .با جداسازی و مقایسه پیوسته مفهومها و گزارهها ،امكان گسترش
الگوی مفهومي مهیا ميشود که نشان دهنده رابطههای گوناگون میان مفهومها یا گزارهها است»
(ص .)200

1. Rihoux
2. neviG
3. constant comparative analysis
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آشكار ميکند .در دانشنامه پژوهش کیفي (گیون  ،)2009 ،بخش اصلي تحلیل تطبیقي« ،تحلیل
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بر این اساس ،بررسي کلي و تطبیقي  69هدف تفصیلي دوره پیشدبستاني در برنامه درسي
ملّي در چهار عرصه ی رابطه با خویشتن ،رابطه با خدا ،رابطه با خلق خدا و رابطه با خلقت و با
حضور پنج عنصر تفكر ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق با  21هدف تمهید در دوران کودکي بر
اساس نظریه اسالمي عمل ،نكاتي را روشن ميسازد .این چهارده هدف تمهید در دوران کودکي
بر اساس نظریه اسالمي عمل عبارتند از( :سجادیه ،بيتا ،به نقل از رضوی)2932 ،
.2

سالمت ،پاکي و قوت جسمي.

.2

آشنایي اولیه با آموزههای دیني (شامل پیامهای انساني ،مفاهیم ،مناسک و مظاهر دین).

.9

افزایش قابلیت انتخاب.

.1

افزایش گرایش معطوف به مصادیق خیر.

.6

افزایش قابلیت دست ورزی گرایشهای دروني (شامل تعویق ،ترجیح و به اشتراك نهادن
آنها).

.5

آشنایي با پدیدههای طبیعي.

.1

زمینهسازی جهت اندیشهورزی و تفكر (تحلیل -استنتاج -ترکیب).

.9

زمینهسازی تصرف مسئوالنه در طبیعت و افزایش گرایش مسئوالنه نسبت به طبیعت.

.3

آشنایي و ارتباط با پدیدههای ساده انساني.

 .20افزایش شناخت از خود :هویت فردی (توانمندیها ،تفاوتها ،ضعفها) ،هویت ملّي و
جهاني و مسئولیت در قبال آنها.
 .22قابلیت برقراری ارتباط اجتماعي ،متناسب با آداب و اخالق.
 .29قابلیت انجام مسئولیتهای اجتماعي مشخص.
 .21آشنایي با امور زیبا و زشت و گرایش به زیبایيها و تنفر از زشتيها.
در بخش نخست ،اهداف تفصیلي سند برنامه درسي ملّي ،به صورتي کلي و از منظر برخي
معیارهای کلي ازجمله انسجام ،همنوایي سطح تعریف و وضوح واژگاني بررسي ميشوند و در
بخش دوم ،بهصورت تطبیقي تحلیل ميشوند.
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 .22زمینهسازی برای تعدیل خودمحوری ،در حیطه شناختي و گرایشي.
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یافتههای پژوهش
در این بخش ،اهداف تفصیلي دوره پیشدبستاني به دو صورت کلي و تطبیقي مورد توجه
قرار ميگیرند .بررسي کلي اهداف ،شامل پنج بخش ميشود که عبارتند از؛ عدم توجه به
مقتضیات روانشناختي ،ابهام واژگان ،اغتشاش سطح تعریف ،عدم توجه به سلسلهمراتب ارزشي
در دین و همپوشاني اهداف .همآوایي نسبي ،تقابل سطحي ،تقابل عمیق و تكمیل ،چهار بخش
مورد بررسي قسمت تطبیقي را تشكیل ميدهند که در ادامه ميآید.
 بررسی کلی اهدافدر این قسمت سعي شده است تا با نگاه کلي به بررسي اهداف تفصیلي دوره پیشدبستاني
سند برنامه درسي ملّي پرداخته شود .در این بررسي ،مشخص شد در این اهداف برخي
معیارهای فلسفي -روانشناختي نقض شده است .این بخش به توضیح این موارد و مستند
نمودن آنها اختصاص دارد .این قسمت شامل پنج اشكال کلي وارد بر سند برنامه درسي است.
مصداقهایي که در زیر هریک از اشكاالت کلي آورده شده است ،تنها برخي از مصداقهای
موجود در سند برنامه درسي ملّي است و سایر اهدافي که اشكاالت کلي بر آنها وارد است در
جدول پایاني مورد توجه قرار گرفتهاند.
  .عدم توجه به مقتضیات روانشناختیاز منظر روانشناختي تفكر کودك از منظرهای مختلف نگریسته شده است .در دیدگاه پیاژه،
جنبههای ظاهری امور است .کودکان در این مرحله هنوز قادر به تفكر عملیاتي یا تفكر منطقي
نیستند .اندیشههای کودکان پیش از سن هفتسالگي ،در قیاس با تفكر بزرگساالن ،مملو از موارد
متناقض و اشتباهات منطقي است .برخي از ویژگيهای تفكر کودك در این دوره را ميتوان
بهصورت زیر فهرست نمود :کودك بر یكي از جنبههای مشخص امور تكیه ميکند و جنبههای
دیگر آن را نادیده ميگیرد؛ استدالل کودك در این مرحله بازگشتناپذیر است؛ یعني کودك
نميداند که هر عمل منطقي قابل بازگشت است؛ کودك قادر به طبقهبندی اشیاء و امور برحسب
قوانین منطقي نیست؛ وی خودمدار است و تصورات و ادراکات خود را بر تصورات و ادراکات
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دیگران ترجیح ميدهد و این امر ناشي از عدم رشد کافي اوست؛ زیرا نميتواند خود را در
موقعیت دیگران قرار دهد (پیاژه و اینهلدر .)2353 ،
بر این اساس ،صحبت کردن از اهدافي برای دوره پیشدبستان که به جنبه انتزاعي امور و
تفكر منطقي تكیه دارد بيمعنا و فارغ از الزامات روانشناختي این دوره است .ازجمله اهدافي که
در برنامه درسي دوره پیشدبستاني با این اصول روانشناختي در تعارضاند عبارتند از« :خود را
مخلوق خداوند و نیازمند کمک او ميداند»« ،ایمان به اینكه خداوند دوست کودکان و محافظ
آنهاست»« ،جهان را مخلوق خدا ميداند و باور دارد که کسي جز خداوند قادر به خلق جهان
نیست»« ،به سخن دیگران گوش ميدهد و مقصود آنان را درك ميکند»« ،کار خوب را از بد
ميشناسد و به انجام کارهای خوب رغبت بیشتری نشان ميدهد» و «از دعوا کردن با دیگران
پرهیز ميکند» .اساساً مفاهیمي چون مخلوق خداوند بودن ،ایمان ،مقصود دیگران را درك کردن،
تشخیص خوب از بد و پرهیز از دعوا که فهم آنها نیازمند انتزاع و تفكر منطقي است ،نمي-
توانند برای کودکي که تفكرش بر جنبه ظاهری امور تكیه دارد و تنها جنبهای از مسائل را آنهم
از دید خود ميبیند ،قابلدرك و دریافت باشند.
از سوی دیگر ،دیدگاههای جدیدی در عرصه روانشناسي به ظهور رسیدهاند که منظر
رادیكال پیاژهای درباره توانایي کودکان را مورد نقادی قرار دادهاند .ازجمله «ایگن بهشدت
منتقد این فرض [پیاژهای] پذیرفته شده رایج است که کودکان «از محسوس به انتزاعي» و «از
معلوم به مجهول» ميآموزند» (حسین پور ،2932 ،ص  .)19به اعتقاد ایگن ( )2006محور تفكر
نیز دارند .وی با طرح مفهوم تخیل و تمرکز بر توانمندی کودکان در آن ،در تالش است تا با
درنوردیدن مرزهای طبقات پیاژهای ،مرزهای سیالتری را برای رشد ذهني و فهم کودکان ،ترسیم
کند .بر این اساس ،ميتوان گفت که مفاهیم مطرح شده در سند برنامه درسي ملّي ،ميتوانند در
زمره مفاهیم انتزاعي-تخیلي قرار گیرند.
اما دو مالحظه دیگر ،در اینجا باید مدنظر قرار گیرد .نخست آنكه به اعتقاد ایگن« ،تجربیات
کودکان از جهان ،نمایشي و معنيدار 2است .در بهترین حالت ،ما باید معنيدارترین و
1. Inhelder
2 .Egan
3. Dramatic
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نمایشيترین چهره از جهان و تجربه بشری را به آنها عرضه کنیم» (ایگن ،2395 ،ص .)201
ازاینرو  ،باید توجه داشت که مفاهیمي چون مخلوق بودن جهان و تشخیص خوب از بد ،به
صورتي نمایشي معنادار ميشوند و در معرض تهدید نمایشهای دیدگاههای رقیباند.
دومین مالحظه مربوط به ماهیت تخیل و خیال ورزی است .تخیل ،به روایت ایگن ،در نظر
گرفتن دو امكان وجود و عدم درآنواحد است .وی در تعریف تخیل بر تعریف وایت از آن
تأکید ميکند که «تخیلِ یکچیز ،یعني اندیشیدن به آن بهمثابه امكانهای بودن» (وایت،2330 ،
ص  .)291ازاینرو ،تخیل شامل دو وجه بود و نبود خواهد بود .ایگن ( ،2332ص  ،)95این دو
وجه را اینگونه تشریح ميکند« :این تعبیر دو معنا از تخیل را در برگرفته است .معنایي که در آن
ما «جهان را آنگونه که نیست» تصور ميکنیم مثل اسب پرنده و سوارکاری ما بر روی آن و
همچنین معنایي که در آن ،تاریخدانان و فیزیکدانان و هر یک از ما تالش ميکنیم که «جهان را
آنگونه که هست» تصور کنیم».
این خصیصه امكاني ،تخیل را بهعنوان امری سیال و بدون سرمنزلي واحد و پایدار در نظر
ميگیرد؛ بنابراین با فرض پذیرش این دیدگاهها نیز همچنان سخن از اهداف قاطع و مشخصي
چون مخلوق دانستن جهان و خود را مخلوق خداوند دانستن ،امری گزاف خواهد بود؛ زیرا
کودکان ،اگر هم با مفروض انگاشتن نیروی تخیل در آنها ،قادر به خیال ورزی در مورد
مفاهیمي چون خدا و خلقت باشند ،این خیال ورزی ،امری سیال ،تصویری ،داستاني و قابلتغییر
است و از آن نميتوان به معرفتي پایدار و منطقي تعبیر نمود.

کلمات فقط مجموعهای از صداها و یا عالئم نیستند ،بلكه ابزارهایي هستند که وظایفي را در
زندگي اجتماعي ما عهدهدار ميشوند .کلمات ميتوانند نقشهای متفاوتي در زندگي ما ایفا کنند.
یكي از کارهای اساسي که کلمات انجام ميدهند حمل اطالعات است ،برای اینکه اشیا و
موقعیتها را شرح دهند .زماني دیگر ،کلمات برای هشدار و آگاهي انسان بكار گرفته ميشوند
(باقری و همكاران ،2993 ،ص  .)256روش تحلیل مفهومي ،در عرصه مسائل تربیت اسالمي،
ميتواند ما را در مفهوم شناسي یاری کند .بخش قابلتوجهي از مسائل تربیت اسالمي ،مسائل
1. Significant
2. White
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مفهومياند .بهعبارتدیگر ،باید مشخص شود هر مفهومي که در متون ،در خصوص تعلیم و
تربیت به کار رفته است ،دارای چه عناصر و چه روابط معنایي است (باقری ،2991 ،ص .)95
بر این اساس ،در برنامه درسي ملّي ميبایست شاهد تحلیل مفهومي واژگان کلیدی و
پرکاربرد باشیم که تا راه بر سوء فهم مخاطب بسته شود؛ درحاليکه چنین رویدادی رخ نداده
است .بهعنوانمثال در هدفِ «ایمان به خداوند متعال خالق جهان و یكتایي او» ،باید پرسید
مقصود از ایمان چیست؟ ایمان در لغت به معنای تصدیق است (لسان العرب ،ج  ،2ص  211به
نقل از اعرافي .)2915 ،ولي در متون اسالمي عالوه بر معنای لغوی ،به معنای باور قلبي و التزام
در مقام عمل نیز آمده است (اعرافي ،2915 ،ص  .)19آیا در این هدف ،صرف علم داشتن
مدنظر است یا علم همراه با التزام قلبي؟ و یا علم همراه با التزام قلبي و ظهور عملي؟ آنچه
تناسب بیشتری با فهم کودك پیشدبستاني دارد ،همان صرف علم داشتن است که در صورت
مفروض گرفتن این وجه ،تعریف ایمان را که در متون اسالمي همراه با التزام قلبي و عملي آمده
است نادیده انگاشتهایم و درصورتيکه ایمان را علمِ همراه با التزام قلبي و عملي بگیریم ،از
مقتضیات روانشناختي دوران کودکي غافل شدهایم.
 .3اغتشاش سطح تعریفدر هر فعالیت تربیتي ،اهداف تربیتي دارای سطوح مختلفي هستند .غایات تربیتي بیشتر جنبه
آرماني دارند و مقاصد مهم نظام تربیتي را به نیازها و انتظارات جامعه و یادگیرندگان ربط
ميگیرند (سیف ،2932 ،ص  .)203از سوی دیگر ،هدفهای کلي آموزشي ،حد واسط غایات
تربیتي و هدفهای رفتاری ميباشند که بهصورت عبارات کلي بیان ميشوند و جهت حرکت را
مشخص ميکنند .درنهایت هدفهای رفتاری یا اجرایي هستند که نوع رفتار و قابلیتهایي را که
انتظار داریم شاگرد پس از یادگیری مطلبي خاص به آنها برسد را مشخص ميکنند (شعباني،
.)2930
در اهداف دوره پیشدبستاني ،نوعي اغتشاش در سطح تعاریف به چشم ميخورد .در این
معنا ،اهداف بیان شده از سطحي یكسان برخوردار نیستند و برخي از آنها بهصورت غایت بیان
شدهاند ازجمله« :ایمان به خداوند متعال خالق جهان و یكتایي او» و «جهان را مخلوق خدا
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ميداند و باور دارد که کسي جز خداوند قادر به خلق جهان نیست» و نیز برخي دیگر در سطح
کلي و رفتاری قرار دارند ازجمله «اذکار نماز را از حفظ ميخواند» و «سورههای حمد و توحید
را از حفظ ميخواند» .این اغتشاش سطح در اهداف ،اولویت و رتبهبندی میان آنها را مغشوش
ميسازد و مشخص نميکند مربي در میان این اهداف ،کدام را باید در صدر قرار دهد و کدام را
در ذیل؛ کدام را بهصورت ظاهری ارزشیابي کند و کدام را بهگونهای تأویلي.
 .4عدم توجه به سلسلهمراتب ارزشی در دینبر اساس سند برنامه درسي ملّي ( ،)2993ارزشهای مطرح شده به چهار حیطهی ارزشهای
مرتبط با خدا ،ارزشهای مرتبط با خود (روحي و جسمي) ،ارزشهای مرتبط با خلق (خانواده،
جامعه و کشور ،امت اسالمي و جامعه جهاني) و ارزشهای مرتبط با خلقت ،تقسیم ميشوند که
هرکدام از این حیطهها دارای سلسله مراتبي از ارزشها هستند .به نظر ميرسد ،این سلسله
مراتب ارزشي در تعیین برخي از اهداف رعایت نشده است .بهطور نمونه در بحث سلسله
مراتب ارزشها که در صدر سند برنامه درسي آمده است ،از ارزشهایي چون؛ برخورداری از
حیا و عفت ،حفظ عزتنفس و کرامت انساني ،احسان و مهرورزی به والدین و پاسداشت از
شخصیتهای مؤثر در عرصههای فرهنگي ،علمي ،ادبي ،سیاسي ،هنری و اجتماعي در تاریخ و
تمدن ایران و اسالم و نظایر آن یاد شده است ،درحاليکه در اهداف تفصیلي دوره پیشدبستاني
به چنین اهدافي اشاره نشده است .درحاليکه در قرآن و روایات ،یكي از مؤلفههای دروني حب،
دروني -بدون رعایت این سلسله مراتب و نیز سلسله مراتب پذیرفته شده توسط خودِ سند ،تنها
اهدافي چون «امام خمیني (ره) پایهگذار انقالب اسالمي ایران را دوست دارد» و «خدمتگزاران
را دوست دارد» ،مطرح شدهاند و عالقه به پدر و مادر ،موردتوجه قرار نگرفته است.
 .5همپوشانی اهدافاز سوی دیگر ،در اهداف تفصیلي ،برخي از اهداف با هم همپوشاني دارند بهنحویکه
ميتوان اهداف متناظر با آنها را حذف کرد .هرکدام از این اهداف در جای خود درست فرض
شدهاند ولي اگر با یک نگاه کلي و جامع در نظر گرفته شوند حشو و زائد هستند و باید حذف
شوند .برای نمونه هدفِ «خداوند را خالق جهان بشناسد و با برخي دستورات خداوند در قرآن
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آشنا شود» ،با اهدافي چون «در مورد آفریننده انسان ،گیاهان ،جانوران و  ...تفكر ميکند»« ،خود
را مخلوق خداوند و نیازمند کمک او ميداند»« ،ایمان به خداوند متعال خالق جهان و یكتایي او»
و «ایمان به قرآن کتاب آسماني مسلمانان» ،همپوشاني دارد؛ و همچنین هدفِ «پیامبر اسالم و
ائمه اطهار (ع) را بشناسد» ،با اهدافِ «ایمان به مهرباني پیامبر خدا و ائمه اطهار (ع)» و «ایمان به
قرآن کتاب آسماني مسلمانان» ،همخواني و همپوشاني دارد.
 بررسی تطبیقی اهدافدر این بخش ،در سطحي عمیقتر 69 ،هدف تفصیلي دوره پیشدبستاني برنامه درسي با 21
هدف واسطي تمهید در دوران کودکي بر اساس نظریه عاملیت انسان در اندیشهی اسالمي،
تحلیل تطبیقي شدهاند .حاصل این تطبیق چهار رابطهی ممكن بین اهداف تفصیلي و اهداف
معیار است؛ و در زیر هرکدام از این چهار رابطه ،به تحلیل برخي اهداف پرداخته شده است و
تحلیل سایر اهداف در جدول پایاني بیان شده است.
  .همآوایی نسبیاهداف تفصیليای که در این قسمت آورده شدهاند با اهداف دوران تمهید همآوا یا منطبق
ميباشند؛ بدین معني که با هیچکدام از  21هدف دوران تمهید تضاد و تناقضي نداشتهاند ،بلكه
در راستای آن اهداف نیز بودهاند.
دلیل پذیرفته شده که با اهداف معیارِ «آشنایي و ارتباط با پدیدههای ساده انساني» و «زمینهسازی
جهت اندیشهورزی و تفكر» ،همآواست و با سایر اهداف معیار نیز در تضاد نیست؛ چراکه
پرسش کودك از ویژگيهای سایر کودکان ،باعث آشنایي با پدیدههای ساده انساني ميشود و
درعینحال زمینهی اندیشهورزی و تفكر را فراهم ميآورد؛ و هدفِ «به اجرای سرودها ،شنیدن
قصهها و نمایشهای محلي از خود عالقه نشان ميدهد» ،نیز با هدفِ «افزایش شناخت از خود:
هویت فردی ،هویت ملّي و جهاني و مسئولیت در قبال آنها» ،همآواست؛ زیرا سرودها و قصهها
و نمایشهای محلي ،همه نمادها و شعائری از هویت فردی ،ملّي و جهاني کودك محسوب مي-
شوند و از طرفي سایر اهداف معیار نیز آن را تأیید ميکنند ،پس قابلپذیرش است.
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هدف تفصیليِ «در مورد تفاوتها و شباهتهای خود با سایر کودکان سؤال ميکند» ،به این

نقد و بررسي «اهداف تفصیلي فعالیتهای دوره پیش دبستاني»...

اهدافِ «با واژگان پایه و اساسي زبان فارسي آشناست»« ،برخي از مفاهیم ساده علوم تجربي
را ميداند» و «با برخي از اشعار ساده آشناست و آن را از بر کرده است» ،به ترتیب با اهدافِ
«قابلیت برقراری ارتباط اجتماعي ،متناسب با آداب و اخالق»« ،آشنایي با پدیدههای طبیعي» و
«زمینهسازی جهت اندیشهورزی و تفكر» از اهداف معیار همآوا هستند؛ زیرا بهمنظور اینکه
کودك قابلیت برقراری ارتباط اجتماعي را دارا باشد ناگزیر است که با واژگان پایه و اساسي
زبان فارسي آشنایي داشته باشد و در مورد هدف دوم ،اینکه کودك باید بتواند مفاهیمي ساده از
علوم تجربي را بشناسد تا بتواند پدیدههای طبیعي اطرافش را تمییز و تشخیص دهد و فهم
بهتری برایش حاصل شود و در آخر اینكه حفظ کردن برخي اشعار ساده زمینهای برای گسترش
حافظه کودك و اندیشهورزی وی را فراهم خواهد کرد .این اهداف نیز با سایر اهداف معیار
تضادی ندارند و قابلپذیرش هستند.
  .تقابل سطحیاهدافي که زیر عنوان تقابل سطحي آمدهاند ،اهداف تفصیليای هستند که با  21هدف معیار
در تقابل و تضاد هستند ،ولي این تقابل عمیق نیست و با اصالح این اهداف ميتوان آنها را
پذیرفت .در اینجا برای نمونه به برخي از این اهداف اشاره ميشود و هدف اصالحشدهی آنها
نیز آورده ميشود و سایر اهداف نیازمند اصالح که در زیر به آنها اشاره نشده است در جدول
پایاني بیان شدهاند.
با اهداف معیاری چون؛ «آشنایي با امور زیبا و زشت و گرایش به زیبایيها و تنفر از زشتيها»،
«افزایش گرایش معطوف به مصادیق خیر» و «افزایش قابلیت دست ورزی گرایشهای دروني»،
در تقابل است ،بدینجهت که در اهداف معیار صرف آشنایي سطحي با برخي امور زیبا و زشت
مطرح است که توأم با آن ،کودك سعي ميکند بر روی گرایشهای دروني خود دست ورزی
کند تا به سمت خیر گرایش پیدا کند نه اینكه کودك همهی کارهای خوب را از بد تشخیص
دهد و به انجام آنها مبادرت ورزد .بر این اساس ،هدف اصالحيِ «برخي اصول اولیه و کارهای
خوب و بدی که تشخیص آنها بسیار راحت است را ميشناسد» ،پیشنهاد شده است.
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این هدف تفصیلي که کودك «از دعوا کردن با دیگران پرهیز ميکند» با اهداف معیاری چون؛
«قابلیت برقراری ارتباط اجتماعي ،متناسب با آداب و اخالق»« ،آشنایي و ارتباط با پدیدههای
ساده انساني»« ،افزایش گرایش معطوف به مصادیق خیر» و «افزایش قابلیت دست ورزی
گرایشهای دروني» ،در ارتباط است که با اهدافِ آشنایي با پدیدههای ساده انساني و افزایش
قابلیت دست ورزی گرایشهای دروني ،در تقابل است؛ چراکه کودك در این سن صرفاً باید
بهصورت ساده و سطحي با پدیدههای انساني و آداب و اخالق اجتماعي آشنا شود و صرف
افزایش قابلیت دست ورزی گرایشهای دروني مطرح است نه اینکه بتواند این قابلیت را بهطور
کامل کسب کند که گرایشهای دروني خود را کنترل کند و از دعوا کردن بپرهیزد؛ بنابراین
هدفِ «از صدمه زدن به دیگران جلوگیری ميکند» در این زمینه پیشنهاد ميشود که آثار و نتایج
آن برای کودك ملموستر و قابلفهمتر است.
 .3تقابل عمیقاهداف این بخش شامل اهدافي ميشوند که مستقیماً و بهطورجدی با اهداف چهاردهگانه
تمهید در دوران کودکي در تضاد و تقابل هستند؛ و تقابل این اهداف قابل چشمپوشي و اغماض
نیست و اگر قابل اصالح باشند باید اصالح شوند و اال باید حذف شوند ،ازاینرو ،این امر در
اینجا انجام شده است .در زیر برای نمونه به برخي از این اهداف و تحلیل تقابل آنها با اهداف
معیار اشاره ميشود.
ميداند» ،بهطورجدی با هدفِ «آشنایي اولیه با آموزههای دیني» ،در تضاد و تقابل است؛ چراکه
صرفاً آشنایي اولیه با آموزههای دیني مطرح است نه اینكه کودك به سطحي از تفكر انتزاعي
برسد که بتواند خود را مخلوق خداوند و نیازمند کمک او بداند .بر این اساس پیشنهاد ميشود
که این هدف حذف شود و نیازمند جایگزین نخواهد بود؛ بدینجهت که با اصالح سایر اهداف
و همپوشاني داشتن برخي اهداف با هم این حذف جبران خواهد شد .در ادامه هدفِ «کمک
خواستن از خداوند متعال در همه حال» نیز با هدف معیارِ «آشنایي اولیه با آموزههای دیني» و
«افزایش گرایش معطوف به مصادیق خیر» ،در تعارض و تقابل مستقیم است؛ زیرا این هدف نیز
از سطح انتزاع باالیي برخوردار است و فراتر از آشنایي اولیه با آموزههای دیني است و از طرف
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این هدف که کودك در دوره پیشدبستاني «خود را مخلوق خداوند و نیازمند کمک او

نقد و بررسي «اهداف تفصیلي فعالیتهای دوره پیش دبستاني»...

دیگر باید برای کودك ،گرایش به مصادیق خیری را که محسوس و ملموس است را فراهم کرد
نه گرایش به خداوند را بهعنوان مصداق خیر؛ چراکه برای کودك ،فرض مصداق خیر بودن
خداوند قابلتصور نیست؛ بنابراین این هدف نیز باید حذف شود.
اهداف تفصیليای چون؛ «ایمان به خداوند متعال خالق جهان و یكتایي او»« ،ایمان به
مهرباني پیامبر خدا و ائمه اطهار (ع)» و «ایمان به قرآن کتاب آسماني مسلمانان» ،با هدفِ
«آشنایي اولیه با آموزههای دیني» در تضاد جدی است و چنانچه گفته شد در اینجا نیز صرف
آشنایي مطرح است نه ایمان که نیازمند باور و یقین و انتزاع است ،ولي ازآنجایيکه آشنایي با
خداوند ،پیامبر (ص) ،ائمه اطهار (ع) و قرآن برای کودك شایسته است ،به ترتیب ،اهدافِ «با
فراهمسازی زمینه ،کودك در مورد خداوند ،پرسش و کنجكاوی ميکند»« ،با پیامبر و ائمه آشنایي
اولیه داشته باشد و با داستانهایي از زندگي آنها که حاوی پیامهای ساده انساني است ،آشنا
باشد» و «قرآن را بهعنوان کتاب آسماني مسلمانان بشناسد» ،بهعنوان جایگزین اهداف تفصیلي
مذکور پیشنهاد شدهاند.
 .4تکمیلدر این بخش ما با اهداف معیاری مواجه هستیم که در هدفگذاری دوره پیشدبستاني
مغفول واقع شدهاند؛ بدین معني که سه هدف از اهداف واسطي تمهید در دوران کودکي بر
اساس نظریه عاملیت انسان ،در اهداف تفصیلي دوره پیشدبستاني برنامه درسي ملّي متناظر و
شوند .این سه هدف عبارتند از« :افزایش قابلیت انتخاب»« ،زمینهسازی برای تعدیل خودمحوری،
در حیطه شناختي و گرایشي» و «قابلیت انجام مسئولیتهای اجتماعي مشخص».
در پایان ،بررسيهای تطبیقي الزم که برای  69مورد اهداف تفصیلي فعالیتهای دوره
پیشدبستاني با  21هدف تمهید در دوران کودکي بر اساس نظریه اسالمي عمل صورت گرفته،
در قالب جدول زیر ميآید.
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همتا ندارند .بر این اساس ،اهداف تفصیلي با توجه به این اهداف معیارِ مغفول بهتر است تكمیل
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جدول  .2بررسي کلي و تطبیقي اهداف تفصیلي فعالیتهای دوره پیشدبستاني برنامه درسي ملّي
نوع
ردیف

هدف تفصیلی

هدف معیار

ارتباط

پیشنهاد

تطبیقی

نوع اشکال

سطح

کلی

هدف

 -زمینهسازی

2

بر روی
اندامهای بدن

جهت
اندیشهورزی و

خود و شناخت
کار آنها

تفكر.
-آشنایي با

کنجكاوی
ميکند.

پدیدههای
طبیعي.

همآوایي
نسبي

رفتاری

در مورد

2

در مورد آفریننده
انسان ،گیاهان،
جانوران و ...
تفكر ميکند.

-آشنایي اولیه

آفریننده انسان،

با آموزههای
دیني.
-زمینهسازی

گیاهان،
جانوران و ...

جهت
اندیشهورزی و
تفكر.

تقابل
سطحي

کنجکاوی
ميکند.
در مورد

عدم توجهبه مقتضیات

کلي

روانشناختي.

آشنایي ودر مورد تفاوت
9

کودکان با
یكدیگر تفكر
ميکند.

ارتباط با
پدیدههای ساده
انساني.
زمینهسازیجهت
اندیشهورزی و
تفكر.
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تقابل
سطحي

در مورد
تفاوت کودکان
با یكدیگر

به مقتضیات

کنجکاوی و

روانشناختي.

پرسش ميکند.

عدم توجهکلي
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آفریننده
پرسش ميکند.

نقد و بررسي «اهداف تفصیلي فعالیتهای دوره پیش دبستاني»...

نوع
ردیف

هدف تفصیلی

هدف معیار

در مورد محیط
پیرامون و
پدیدههای

آشنایي باپدیدههای
طبیعي.
-زمینهسازی

ارتباط

پیشنهاد

تطبیقی

1

خلقت
کنجكاوی
ميکند.
خود را مخلوق

6

خداوند و
نیازمند کمک او
ميداند.

جهت
اندیشهورزی و

کلی

هدف

همآوایي

رفتاری

نسبي

تفكر.
آشنایي اولیهبا آموزههای
دیني.

*تقابل
عمیق

*-عدم توجه
حذف شود.

با فراهمسازی

ایمان به خداوند
5

نوع اشکال

سطح

ایمان به مهرباني
پیامبر خدا و

آشنایي اولیهبا آموزههای

ائمه اطهار (ع).

دیني.

عمیق

پرسش و
کنجكاوی
ميکند.

*-ابهام
واژگان.
عدم توجهبه مقتضیات
روانشناختي.

غایت

با پیامبر و

1

ائمه آشنایي
اولیه داشته
باشد و با
*تقابل
عمیق

داستانهایي از
زندگي آنها
که حاوی
پیامهای ساده

ابهام واژگان.عدم توجهبه مقتضیات
روانشناختي.

کلي

انساني است،
آشنا باشد.
 اهدافي که با این عالمت مشخص شدهاند ،در قسمت بررسي اهداف مورد بررسي قرار گرفتهاند.
6
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متعال خالق
جهان و یكتایي
او.

آشنایي اولیهبا آموزههای
دیني.

*تقابل

زمینه ،در مورد
خداوند،

به مقتضیات
روانشناختي

کلي
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نوع
ردیف

هدف تفصیلی

هدف معیار

9

ایمان به قرآن
کتاب آسماني
مسلمانان.

آشنایي اولیهبا آموزههای
دیني.

دوست داشتن
خداوند ،پیامبر و

آشنایي اولیهبا آموزههای
دیني.
-افزایش

ائمه اطهار (ع).

گرایش

ارتباط

پیشنهاد

تطبیقی
قرآن را
*تقابل
عمیق

بهعنوان کتاب
آسمان
مسلمانان
بشناسد.

3

20

تقابل
عمیق

22

از خداوند متعال
در همه حال.

گرایش
معطوف به
مصادیق خیر.

6

خداوند ،پیامبر
و ائمه اطهار
(ع) ميباشند،

روانشناختي.

کلي

گرایش داشته
باشد.

تقابل
عمیق

آنهاست.

کمک خواستن

کلي

روانشناختي.

عدم توجهبه مقتضیات

خداوند را
بهعنوان
موجودی
مهربان
بشناسد.

آشنایي اولیهبا آموزههای
دیني.
-افزایش

ابهام واژگان.عدم توجهبه مقتضیات

*تقابل
عمیق

ابهام واژگان.*-عدم توجه
به مقتضیات

غایت

روانشناختي.

عدم توجهحذف شود.

به مقتضیات
روانشناختي.

غایت
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آشنایي اولیهبا آموزههای
دیني.

کلی

هدف

به مصادیق
خیر که

معطوف به
مصادیق خیر.
ایمان به اینكه
خداوند دوست
کودکان و
محافظ

نوع اشکال

سطح

نقد و بررسي «اهداف تفصیلي فعالیتهای دوره پیش دبستاني»...

ردیف

هدف تفصیلی
همه انسانها را
مخلوق خداوند
ميداند و باور

22

ميکند خداوند
اذیت و آزار
دیگران را
دوست ندارد.

هدف معیار

نوع
ارتباط
تطبیقی

-آشنایي اولیه

تقابل

با آموزههای

عمیق

پیشنهاد

نوع اشکال
کلی

سطح
هدف

 ابهامواژگان
حذف شود.

-عدم توجه

غایت

به مقتضیات
روانشناختي.

دیني.

افزایشگرایش
معطوف به

29

امام خمیني (ره)
پایهگذار انقالب
اسالمي ایران را
دوست دارد.

مصادیق خیر.
افزایششناخت از
خود :هویت
فردی ،ملّي،

پدر و مادر
تقابل
سطحي

21

خدمتگزاران را
دوست دارد.

با داستان
زندگي
تقابل

قهرمانان ملّي

سطحي

ازجمله رهبر
انقالب آشنا
شود.

به سلسله
مراتب ارزشي
در دین.
عدم توجهبه مقتضیات

کلي

روانشناختي.

عدم توجهبه
سلسلهمراتب
ارزشي در
دین.
-عدم توجه

کلي

به مقتضیات
روانشناختي.
-ابهام واژگان.

6
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رهبر انقالب و

امام خمیني
(ره) را
بشناسد.

جهاني و
مسئولیت در
قبال آنها.
افزایشگرایش
معطوف به
مصادیق خیر.
افزایششناخت از
خود :هویت
فردی ،ملّي،
جهاني و
مسئولیت در
قبال آنها.

خود را دوست
داشته باشد.

*-عدم توجه
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ردیف

هدف تفصیلی

هدف معیار

26

جهان را مخلوق
خدا ميداند و
باور دارد که
کسي جز
خداوند قادر به
خلق جهان
نیست.

آشنایي اولیهبا آموزههای
دیني.

25

29

67

*-عدم توجه
تقابل
عمیق

آشنایي وارتباط با
در مورد شناخت پدیدههای ساده
همآوایي
انساني.
ویژگيهای خود
نسبي
زمینهسازیکنجكاوی مي-
جهت
کند.
اندیشهورزی و
تفكر.
آشنایي وارتباط با
در مورد
پدیدههای ساده
تفاوتها و
*همآوایي
انساني.
شباهتهای خود
نسبي
زمینهسازیبا سایر کودکان
جهت
سؤال ميکند.
اندیشهورزی و
تفكر.
خداوند را خالق
جهان بشناسد و
با برخي
دستورات
خداوند در قرآن
آشنا شود.

آشنایي اولیهبا آموزههای
دیني.

پیشنهاد

همآوایي
نسبي

حذف شود.

به مقتضیات
روانشناختي.
-ابهام واژگان.

غایت

درباره
ویژگيهای
جسمي و
روحي خود،
کنجكاوی مي-
کند.

رفتاری

در مورد
تفاوتها و
شباهتهای
خود با سایر
کودکان
کنجکاوی و
پرسش ميکند.

رفتاری

خداوند را
بهعنوان خالق
جهان که در
فرهنگ
اسالمي مطرح
است بهصورت
سطحي و
اسمي بشناسد.

اغتشاشسطح تعریف.

ابهام واژگان.*-همپوشي
باهدف شماره
.5 ،6 ،2 ،9

کلي

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-23

21

نوع
ارتباط
تطبیقی

نوع اشکال
کلی

سطح
هدف

نقد و بررسي «اهداف تفصیلي فعالیتهای دوره پیش دبستاني»...

ردیف

هدف تفصیلی

هدف معیار

نوع
ارتباط
تطبیقی

23

پیامبر اسالم و
ائمه اطهار (ع)
را بشناسد.

آشنایي اولیهبا آموزههای
دیني.

*همآوایي
نسبي

با داستانهای
سادهای از قرآن،
زندگي پیامبر و
ائمه اطهار (ع)

آشنایي اولیهبا آموزههای
دیني.

20

پیشنهاد

نوع اشکال
کلی

سطح
هدف

*-همپوشي
با اهداف
شماره  1و .9

رفتاری

همپوشي بااهداف شماره
.3 ،1 ،9

همآوایي
نسبي

رفتاری

آشنا شود.

22

با برخي از
مناسبتهای مهم
و مكانهای
مقدس آشناست.

آشنایي اولیهبا آموزههای
دیني.

*همآوایي
نسبي

قابلیتبرقراری ارتباط
اجتماعي،

مقصود آنان را
درك ميکند.

زمینهسازیجهت
اندیشهورزی و

تقابل
سطحي

به سخنان ساده
و ملموس
دیگران گوش
ميدهد و فهم
نسبی برایش
حاصل مي-
شود.

تفكر.

*-عدم توجه
به مقتضیات
روانشناختي.

رفتاری

*-ابهام
واژگان.

قابلیت29

نحوهی ارتباط

برقراری ارتباط

با والدین و

اجتماعي،

همآوایي

بزرگترها را
ميشناسد.

متناسب با
آداب و اخالق.

نسبي

کلي

67
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به سخن دیگران
گوش ميدهد و

متناسب با
آداب و اخالق.

رفتاری
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ردیف

هدف تفصیلی

هدف معیار

نوع
ارتباط
تطبیقی

قابلیتبرقراری ارتباط

21

قوانین و

اجتماعي،

مقررات موجود
در خانه و

متناسب با
آداب و اخالق.

کودکستان را
درك ميکند.

زمینهسازیجهت
اندیشهورزی و
تفكر.

برخي از
26

نهادهای
اجتماعي و دیني
از قبیل مدرسه و
مسجد را
ميشناسد.

قوانین و
مقررات
تقابل
سطحي

موجود در
خانه و
کودکستان را
میشناسد و

عدم توجهبه مقتضیات
روانشناختي.
-ابهام واژگان.

کلي

رعایت ميکند.

قابلیتبرقراری ارتباط
اجتماعي،
متناسب با

همآوایي
نسبي

رفتاری

آداب و اخالق.

با واژگان پایه و

قابلیتبرقراری ارتباط

اساسي زبان
فارسي آشناست.

اجتماعي،
متناسب با

*همآوایي
نسبي

-ابهام واژگان.

رفتاری

آداب و اخالق.
برخي از مفاهیم
21

ساده علوم
تجربي را
ميداند.
با برخي از

29

66

اشعار ساده
آشناست و آن را
از بر کرده است.

آشنایي باپدیدههای
طبیعي.
-زمینهسازی

جهت اندیشه-
ورزی و تفكر.

*همآوایي
نسبي

*همآوایي
نسبي

-ابهام واژگان.

رفتاری

رفتاری
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پیشنهاد

نوع اشکال
کلی

سطح
هدف

نقد و بررسي «اهداف تفصیلي فعالیتهای دوره پیش دبستاني»...

هدف تفصیلی

هدف معیار

نوع
ارتباط
تطبیقی

برخي از مفاهیم
ساده ریاضي را
درك ميکند.
خطرات مهم
موجود در خانه
و محیط
کودکستان را
ميشناسد( .از
قبیل
آتشسوزی،
تصادف و .)...
برخي از پدیده-
های طبیعي در
محیط اطراف را
ميشناسد.

زمینهسازیجهت اندیشه-
ورزی و تفكر.

همآوایي
نسبي

آشنایي باپدیدههای
طبیعي.

همآوایي
نسبي

رفتاری

آشنایي باپدیدههای
طبیعي.

همآوایي
نسبي

رفتاری

92

آداب نظافت،
خوردن و
آشامیدن و لباس
پوشیدن را
رعایت ميکند.

سالمت ،پاکيو قوت
جسمي.
قابلیتبرقراری ارتباط
اجتماعي،
متناسب با
آداب و اخالق.

همآوایي
نسبي

99

نحوهی چیدن
وسایل شخصي
و شیوهی
نگهداری آنها را
نشان ميدهد.
وسایل شخصي
خود را درست
ميچیند.

سالمت ،پاکيو قوت جسم.

ردیف

23

90

92

-ابهام واژگان.

-ابهام واژگان.

رفتاری

کلي

متناظرنداشتن در
اهداف معیار.
اغتشاشسطح تعریف.

رفتاری

66
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همآوایي
نسبي

پیشنهاد

نوع اشکال
کلی

سطح
هدف
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ردیف

هدف تفصیلی

هدف معیار

نوع
ارتباط
تطبیقی

پیشنهاد

نوع اشکال
کلی

سطح
هدف

زمینهسازیجهت
با اشیا ،مواد و
ابزارهای ساده
91

دست ورزی
ميکند و از خود
خالقیت ذهني
نشان ميدهد.

اندیشهورزی و
تفكر.
 زمینهسازیتصرف
مسئوالنه در
طبیعت و
افزایش گرایش

ابهام واژگان.همآوایي
نسبي

اغتشاشسطح تعریف.

رفتاری

مسئوالنه نسبت
به طبیعت.
96

حرکات ساده
ورزشي را انجام
ميدهد.

95

نمایشهای
محلي از خود
عالقه نشان
ميدهد.

91

99

66

 افزایششناخت از
خود :هویت
فردی ،هویت
ملّي و جهاني
و مسئولیت در
قبال آنها.

سورههای حمد

-آشنایي اولیه

و توحید را از

با آموزههای

حفظ ميخواند.

دیني.

اذکار نماز را از
حفظ ميخواند.

*همآوایي
نسبي

آشنایي اولیهبا آموزههای
دیني.

-ابهام واژگان.

رفتاری

متناظرنداشتن در
اهداف معیار.
-اغتشاش

رفتاری

سطح تعریف.

*همآوایي
نسبي
*همآوایي
نسبي

رفتاری

رفتاری
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به اجرای
سرودها ،شنیدن
قصهها و

سالمت ،پاکيو قوت جسمي

همآوایي
نسبي

نقد و بررسي «اهداف تفصیلي فعالیتهای دوره پیش دبستاني»...

ردیف

هدف تفصیلی

به پیامبر اسالم و
93

ائمه اطهار (ع)
از خود عالقه
نشان ميدهد.

هدف معیار
آشنایي اولیهبا آموزههای
دیني.
افزایشگرایش
معطوف به
مصادیق خیر.

نوع
ارتباط
تطبیقی

پیامبر اسالم و
ائمه اطهار (ع)
تقابل

را بشناسد و

سطحي

به آنها

10

به قرآن احترام
ميگذارد.

افزایشگرایش

رفتاری

گرایش داشته
باشد.

آشنایي اولیهبا آموزههای
دیني.

پیشنهاد

نوع اشکال
کلی

سطح
هدف

تقابل
سطحي

معطوف به
مصادیق خیر.

با قرآن آشنایي
نسبي داشته

عدم توجهبه مقتضیات

باشد و به آن
احترام بگذارد.

روانشناختي.

رفتاری

 افزایشگرایش
مربي ،کودکان

مصادیق خیر.

همسال و افراد
بزرگسال سالم

افزایشقابلیت دست

ميکند.

ورزی

همآوایي
نسبي

اغتشاشسطح تعریف.

رفتاری

گرایشهای
دروني.
با دوستان هم
12

سن و سال به
مهرباني رفتار
ميکند.

قابلیتبرقراری ارتباط
اجتماعي،
متناسب با

همآوایي
نسبي

کلي

آداب و اخالق.
66
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به پدر ،مادر،

معطوف به
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ردیف

هدف تفصیلی

هدف معیار

نوع
ارتباط
تطبیقی

19

برخي از اشعار
ساده را از حفظ
ميخواند.

زمینهسازیجهت اندیشه-
ورزی و تفكر.

همآوایي
نسبي

11

16

67

همپوشيباهدف شماره

رفتاری

.29

رفتاری

رفتاری

کلي
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 افزایشگرایش
معطوف به
مصادیق خیر.
به دوستان خود
*همآوایي
افزایشدر کالس کمک
نسبي
قابلیت دست
ميکند.
ورزی
گرایشهای
دروني.
قابلیتبرقراری ارتباط
اجتماعي،
متناسب با
اندیشهها و
آداب و اخالق.
خواستههای
همآوایي
 افزایشخود را در
شناخت از
نسبي
حضور دیگران
خود :هویت
بیان ميکند.
فردی ،هویت
ملّي و جهاني
و مسئولیت در
قبال آنها.
 زمینهسازیاستفاده از
تصرف
فناوری اطالعات
مسئوالنه در
همآوایي
و ارتباطات در
طبیعت و
حد بازیها و
نسبي
افزایش گرایش
برنامههای ساده
مسئوالنه نسبت
رایانهای.
به طبیعت.

پیشنهاد

نوع اشکال
کلی

سطح
هدف

نقد و بررسي «اهداف تفصیلي فعالیتهای دوره پیش دبستاني»...

ردیف

11

هدف تفصیلی

هدف معیار

محیط زندگي

زمینهسازیتصرف
مسئوالنه در

خود را پاکیزه

طبیعت و

نگه ميدارد.

افزایش گرایش
مسئوالنه نسبت
به طبیعت.

نوع
ارتباط
تطبیقی

پیشنهاد

نوع اشکال
کلی

همآوایي

سطح
هدف

کلي

نسبي

آشنایي باامور زیبا و
زشت و
کار خوب را از
19

بد ميشناسد و
به انجام کارهای
خوب رغبت
بیشتری نشان

13

خود را دوست
داشته باشد.

برخي اصول

از زشتيها.
افزایشگرایش

اولیه و کارهای
خوب و بدی
که تشخیص

معطوف به
مصادیق خیر.

*تقابل
سطحي

افزایشقابلیت دست
ورزی
گرایشهای
دروني.
 افزایششناخت از
خود :هویت
فردی ،ملّي و
جهاني و
مسئولیت در
قبال آنها.

آنها بسیار
راحت است را

*-عدم توجه
به مقتضیات
روانشناختي.

کلي

ميشناسد.

همآوایي
نسبي

کلي

6
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ميدهد.

گرایش به
زیبایيها و تنفر
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ردیف

60

هدف تفصیلی

هدف معیار

خداوند را

آشنایي اولیهبا آموزههای

دوست دارد و

دیني.

دوستي خدا را
در رفتار نشان

افزایشگرایش

ميدهد.

معطوف به
مصادیق خیر.

نوع
ارتباط
تطبیقی

تقابل
سطحي

پیشنهاد

نسبت به
خداوند عالقه
نشان ميدهد.

نوع اشکال
کلی

عدم توجهبه مقتضیات
روانشناختي.

سطح
هدف

کلي

آشنایي وارتباط با
پدیدههای ساده

62

با اعضای
خانواده خود با
احترام برخورد
ميکند.

انساني.
افزایشگرایش
معطوف به
مصادیق خیر.
افزایشقابلیت دست

همآوایي

رفتاری

نسبي

گرایشهای

به نصیحت پدر
62

و مادر گوش
ميکند.

6

دروني.
قابلیتبرقراری ارتباط
اجتماعي،
متناسب با
آداب و اخالق.
آشنایي وارتباط با
پدیدههای ساده
انساني.

همآوایي

*-ابهام

نسبي

واژگان.

رفتاری
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ردیف

هدف تفصیلی

69

با مربي خود با
احترام برخورد
ميکند.

هدف معیار

نوع
ارتباط
تطبیقی

پیشنهاد

نوع اشکال
کلی

سطح
هدف

قابلیتبرقراری ارتباط
اجتماعي،
متناسب با
آداب و اخالق.
افزایشقابلیت دست
ورزی

همآوایي
نسبي

رفتاری

گرایشهای
دروني.
آشنایي وارتباط با

61

از دعوا کردن با
دیگران پرهیز
ميکند.

پدیدههای ساده
انساني.
افزایشقابلیت دست
ورزی

*تقابل
سطحي

از صدمه زدن
به دیگران
جلوگیری مي-
کند.

*-عدم توجه
به مقتضیات

رفتاری

روانشناختي.

دروني.
-قابلیت

66

به اشیاء متعلق به
دیگران دست
نميزند و در
صورت احتیاج
از آنها اجازه
ميگیرد.

برقراری ارتباط
اجتماعي،
متناسب با
آداب و اخالق.
آشنایي وارتباط با

تقابل
سطحي

به اشیاء متعلق
به دیگران
آسیب نمي-
رساند.

عدم توجهبه مقتضیات

رفتاری

روانشناختي.

پدیدههای ساده
انساني.
6
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ردیف

هدف تفصیلی

هدف معیار

نوع
ارتباط
تطبیقی

پیشنهاد

نوع اشکال
کلی

سطح
هدف

قابلیتبرقراری ارتباط

65

61

از طریق گفت-
وگو با دیگران

حق خود را مي-
گیرد.

از گیاهان
مراقبت ميکند.

اجتماعي،
متناسب با
آداب و اخالق.
آشنایي وارتباط با
پدیدههای ساده
انساني.
زمینهسازیتصرف
مسئوالنه در
طبیعت و
افزایش گرایش
مسئوالنه نسبت
به طبیعت.

از طریق
تقابل
سطحي

گفتوگو

-عدم توجه

خواستار
عالیق و امیال
خود ميشود.

به مقتضیات
روانشناختي.

همآوایي

رفتاری

رفتاری

نسبي

69

از اذیت جانوران
پرهیز ميکند.

أ

-

مسئوالنه در
طبیعت و
افزایش گرایش

رفتاری

همآوایي
نسبي

مسئوالنه نسبت
به طبیعت.
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افزایش قابلیت
انتخاب.

تكمیلي

متناظرنداشتن در
اهداف
تفصیلي.
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ردیف

هدف تفصیلی

ب

-

ج

-

هدف معیار
زمینهسازی
برای تعدیل
خودمحوری،
در حیطه

نوع
ارتباط
تطبیقی

تكمیلي

پیشنهاد

نوع اشکال
کلی
متناظرنداشتن در
اهداف

شناختي و
گرایشي.

تفصیلي.

قابلیت انجام

-متناظر

مسئولیتهای
اجتماعي
مشخص.

تكمیلي

سطح
هدف

نداشتن در
اهداف
تفصیلي.

نتیجهگیری
در باب نتیجهی این پژوهش ميتوان گفت که در بخش بررسي کلي ،نخستین نكتهای که در
تنظیم اهداف دوره پیشدبستاني مغفول واقع شده ،عدم توجه به مقتضیات روانشناختي و
رشدی کودکان در این سنین است .برای نمونه ،اهدافي چون «همهی انسانها را مخلوق خدا
ميداند و باور ميکند که خداوند اذیت و آزار دیگران را دوست ندارد» و «ایمان به خداوند
سخن ميگوید که در دوره پیشدبستاني با این وصف و عمق ناممكن است .دوم اینكه،
سلسلهمراتب توجه به ارزشها ،مطابق با معیارهای دیني در اهداف رعایت نشده است .ازجمله
باوجود تأکید قرآن بر دوست داشتن و مهرباني به پدر و مادر ،اهداف دوره پیشدبستاني ،در
بحث ایمان و باور – بهمنزله مؤلفههایي دروني -تنها به دوستي امام خمیني (ره) ،رهبر انقالب و
خدمتگزاران قناعت کرده و بقیهی دیگرانِ مهم اطراف کودك را مغفول انگاشته است .سوم
اینكه ،ابهام مفهومي در بسیاری از واژگان بكار رفته در اهداف مالحظه ميشود .ازجمله منظور
از «ایمان» در هدف «ایمان به خداوند متعال و یكتایي او» و نیز مفهوم «خدمتگزاران» در هدف
پیش گفته دارای ابهام است .چهارم اینكه ،اغتشاش در سطح تعریف اهداف – غایت ،هدف کلي
67
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یا رفتاری -نقد دیگری است که بهصورت کلي بر اهداف مذکور وارد است .درنهایت ،باید گفت
که برخي اهداف با یكدیگر همپوشاني دارند که در این زمینه حذف و اصالح صورت گرفت.
از سوی دیگر ،در سطحي عمیقتر ،تحلیل تطبیقي  69مورد هدف تفصیلي با  21هدف
تمهید در دوران کودکي از منظر رویكرد اسالمي عمل ،نشان ميدهد که چهار حالت ممكن در
مورد اهداف تفصیلي دوره پیشدبستاني قابل ذکر است .در حالت نخست ،میان اهداف معیار و
اهداف مورد بررسي همآوایي نسبي وجود دارد .برای نمونه هدفِ «از گیاهان مراقبت ميکند» با
هدفِ «زمینهسازی افزایش گرایش مسئوالنه در طبیعت» ،همراستاست .در حالت دوم ،بین
اهداف دو مجموعه تقابل وجود دارد .این تقابل در دو سطحِ سطحي و عمیق مورد بازشناسي
قرار گرفته و در سطح نخست ،رویكرد اصالح و در سطح دوم ،رویكرد اصالح و حذف پیشنهاد
شده است .برای نمونه ،هدفِ «کار خوب را از بد تشخیص ميدهد و به انجام کارهای خوب
رغبت بیشتری دارد» ،با هدفِ «افزایش گرایش معطوف به مصادیق خیر» ،تعارضاتي سطحي دارد
که قابل اصالح است .در مقابل ،تقابل میان هدفِ «خود را مخلوق خداوند و نیازمند کمک او
ميداند» با «آشنایي اولیه با آموزههای دیني» ،تقابلي عمیقتر است .در حالت چهارم ،با اهدافِ
معیارِ مغفول در اهداف برنامه درسي دوره پیشدبستاني مواجهیم که پیشنهاد تكمیلي ارائه شده
است .ازجمله ،هدف «افزایش قابلیت انتخاب» از اهداف تمهید در دوران کودکي ،در اهداف
حاضر حضور ندارد و نیازمند توجه است.
مقایسه این پژوهش و یافتههایش با پژوهش حسني که در سال  2993با عنوان «نقد الگوی
دریافتهها را نشان ميدهد .ازجمله یافته پژوهش مذکور که حاکي از همپوشي منطقي آرایه
تكوین یافته برای تكثیر اهداف در سطوح پاییني هرم اهداف است (حسني ،)2993 ،در بررسي
مجموعه اهداف پیشدبستاني سند با عنوان همپوشاني اهداف تائید شده است.
از سوی دیگر ،درحاليکه پژوهش مذکور ،صرفاً نقدی ساختاری بر اهداف روا داشته ،این
پژوهش از منظر محتوایي بهنقد اهداف پرداخته و مواردی چون عدم رعایت اقتضائات
روانشناختي و ابهام واژگان را در مقام نقدهای کلي بیان کرده است .عالوه بر این ،در پژوهش
حاضر ،اهداف بیانشده در سند برنامه درسي ملّي ،از منظری نظری نیز بررسي و نقادی شده
است.
66
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