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چکیده

این پژوهش باهدف تبیین مفهوم تعالی و ارزیابی جایگاا آن در سادد تحاو بدیاادین
آموزش وپرورش به مدظور طرح زمیده های کاربست در برنامه درسی اجراشد اسات
روش پژوهش آمیخته (تحلیل اسدادی ،تحلیال محتاوا و محاا به نیماه سااتتاریاتته
است جامعه پژوهشی شامل سه بخش است :متون اسالمی مرتبط با تعالی ،متن سادد
تحو بدیادین آموزشوپرورش و متخححان وز های برنامه درسی و تلسفه تعلیم
و تربیت اسالمی با توجه به ماهیت موضوع از نمونهگیری هدتمدد استفاد شد است
ابزارهای انداز گیری ترم تیش برداری ،سیاهه تحلیل محتوا و سؤاالت محا به است
داد های اسدادی و محا به به شیو کیفی و داد هاای تحلیال محتاوا باا اساتفاد از
شااات هااای کمّاای در ترایدااد تحلیلاای ناارماتاازار آنتروپاای شااانون نسااخه 5102
موردبررسی قرارگرتتهاند عمد ترین یاتتاههاای پاژوهش بیاانگار آن اسات کاه-0 :
چارچوب مفهومی تعالی را میتوان بر اساس مدارک و مستددات مرتبط در پدج بُعاد و
 25مؤلفه تدوین کرد  -5درمجموع  001مرتبه باه مؤلفاههاای تعاالی در سادد تحاو
بدیادین آموزشوپرورش توجه شد که میزان تراکم آن در بخش هدفهای عملیاتی و
راهکارها با  010تراوانی و  52/0درصد زیاد و در بخش بیانیه مأموریت با  5تراوانی
و  5/5درصد کم است  -3بین ابعاد موردبررسی بُعد سیاسی با میزان باار اطالعااتی
 1/500و ضریب اهمیت  1/580بیشاترین توجاه را باه تاود اتتحاا داد  ،ایان در
الی است که به بُعد اجتماعی با میزان بار اطالعاتی  1/110و ضاریب اهمیات 1/505
کم تر توجه شد است  -0با توجاه باه نظارات متخححاان ،عماد تارین زمیداههاای
کاربست ابعاد و مؤلفه های تعالی در برنامه درسی را مای تاوان در قالاب چهارعدحار
اصلی (اهداف ،محتوا ،روش های یاددهی ا یادگیری و ارزشیابی و  01مضمون ترعی
ذکرشد در مقاله اضر ،تأمین کرد
کلیدواژهها :تعالی ،سدد تحو بدیادین آموزشوپرورش ،برنامه درسی
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