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بررسی رابطه بین میزان سواد برنامه ریزی درسی معلمان مرد و زن و یادگیری آموزشی دانش 
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بین میزان سواد برنامه ریزی درسی معلمان مرد و زن و یادگیری آموزشی دانش آموزان دوره ابتدایی  بررسی رابطهاین تحقیق با هدف 

ژوهش جامعه آماری این پهمبستگی بوده،  –انجام شده است. روش تحقیق بصورت توصیفی  مدارس غیر دولتی شهرستان ایرانشهر
می  09-09نفر( شهرستان ایرانشهر در سال تحصیلی  0099ابتدایی )نفر( و دانش آموزان پایه سوم تا ششم  09معلمان ) شامل کلیه

نفر که به روش تصادفی ساده  789نفر از معلمان و دانش آموزان آنها به تعداد  07.حجم نمونه این تحقیق طبق جدول مورگان باشد
و پایایی  80/9امه ریزی درسی با روایی پرسشنامه شامل پرسشنامه سواد برن 2انتخاب شدند، می باشد. .برای جمع آوری داده ها از 

  spss20استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار 00/9و پایایی  89/9و پرسشنامه یادگیری آموزشی با روایی  00/9
حقیق نشان داد نتایج تانجام گرفته و از آمار های توصیفی )میانگین، انحراف معیار( و استنباطی )کندال اسپیرمن( استفاده شده است. 

 رانشهریا شهرستان یدولت ریغ مدارس ییابتدا دوره آموزان دانش یریادگی و زن و مرد معلمان یدرس یزیر برنامه سواد زانیم نیبکه 
 یریدگای و یدرس یزیر برنامه ی و عناصرمبان از زن و مرد معلمان شناخت زانیم نیب، همچنین دارد وجود مستقیم و معناداری رابطه
 .دارد وجود مستقیم و معناداری رابطه آموزان دانش

 

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                               601تا  054 صفحه: از، 0411زمستان ، 4، شماره2جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 155 ریخمحبیب                 ..   بررسی رابطه بین میزان سواد برنامه ریزی درسی معلمان مرد و زن و یادگیری

 

 مقدمه -1

 به رودو برای جوان نسل پرورش و تربیت و تعلیم ی مقوله تاریخی ادوار تمامی در بشر مسئله مهمترین از یکی
 فرزندان تربیت سنگین مسئولیت آموزشی و درسی ریزان برنامه و مربیان ت.اس بوده آنان پذیری و جامعه اجتماع

 کوشش  دارند دخالت تربیت و تعلیم فرایند در که عناصری و عوامل شناخت جهت در و باید عهده دارد بر را جامعه

 ها نیاز این با مطابق را تربیتی های برنامه و بشناسند را آینده و امروز ،هگذشت ی های جامعه ویژگی نیازها .کنند

 در یا و یافته تغییر و جدید شرایط  جوابگوی دیگر آن تغییر قابل غیر و سنتی شکل به تربیت و کنند. تعلیم طراحی

 امروز ی جامعه .دارند نظر تجدید و اصالح به نیاز تربیتی ذات مفهوم و عقاید از بسیاری و .نیست جامعه تغییر حال

 سازان آینده عنوان به دانشجویان و شاگردان از و دارند تربیتی رسالت که کسانی ریزان، به عنوان برنامه و مربیان از

 تحولی و تغییر نیازمند ما تربیتی های اندیشه و ها باور نیز و آموزش و تدریس بنابراین .دارد دیگری انتظارات فردا، 

 و الگوها انواع و آن مبانی درسی برنامه ماهیت عمیق تر شناخت مستلزم و تحول تغییر این که بود خواهد اساسی
 (.9230789، ترجمه احقر، 2999، است )ارنشتاین ارزشیابی آموزشی و درسی ریزی برنامه های مدل

تالش برای فهم و اصالح آن برنامه ریزی درسی به عنوان یک قلمرو تخصصی، برای کسانی که کار روزانه آنها 
است، قلمرو پیچیده، پراکنده و تردید آفرینی می باشد. لیکن جایگاه ویژه برنامه های درسی در فرآیند تعلیم و تربیت، 
حقیقتی آنچنان عمیق و ریشه دار است که علی رغم تمام ویژگی های ناامید کننده ای که در آن وجود دارد، کسانیکه 

ر اشتغال دارند توانسته اند مشعل امید را همواره در دل خود، برای تبدیل برنامه های درسی به در این زمینه به کا
برنامه های با ربط و همچنین برنامه هایی که پاسخگوی نیازها و انتظارات دانش آموزان و مردم باشد، فروزان نگاه 

دارس لیکن اقدام اساسی به منظور پاسخگویی مدارند. این چنین تحولی در برنامه های درسی البته کار آسانی نیست، 
کوشیده شده  مقالهدر این . (370 0781، در مواجهه با نیازهایی که در آینده شاهد آن خواهیم بود )حیدری و دیگران

بررسی رابطه بین میزان سواد برنامه ریزی درسی معلمان مرد و زن و یادگیری آموزشی دانش آموزان دوره به تا 
 پرداخته است. ارس غیر دولتی شهرستان ایرانشهرابتدایی مد

 بیان مسئله  -2

ای است و دست اندرکاران تعلیم و تربیت اذعان می دارند که نظام آموزشی محور تغییرات و تحوالت در هر جامعه
آموزش و پرورش، بهترین راه حل پیچیدگی های جوامع بشری امروز است و آموزش و پرورش به طرق مختلف 

 هر سیاسی و اجتماعی، اقتصادی فرهنگی، توسعه زیربنای این نهاد، اساس و  شودبهبود زندگی افراد میموجب 

برنامه ریزی درسی و مبانی آن جایگاه ویژه ای در (.  300 0700، هروزافخمب ،2902، 0است )گالیندو و شیلدون جامعه
آموزش و پرورش دارد. در حوزه طراحی برنامه ، عناصر تشکیل دهنده یک برنامه درسی مطرح می گردد و در حوزه 

(. وضعیت فعلی 029 07883، واجارگاهفتحی برنامه ریزی درسی چگونگی کاربرد و اجراء این عناصر بیان می شود) 
ریزی درسی معلمان امروز حاکی از آن است که  به طراحی ، هدایت، و سازماندهی تجربه نیاز دارند  سواد برنامه

شاگردان به فهم و درک صحیح دست پیدا کنند نه اینکه آنها فقط مفاهیم ساده و اطالعات و مهارت های مقدماتی 
که این  ه تغییر و توسعه اساسی نیازمند استبنابراین تدریس و آموزش و همچنین باورها و افکار تربیتی ب د.را بفهمن

                                                           
1 Galindo & Sheldon  
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مبانی آن و انواع مدل های برنامه ریزی درسی و اصول یادگیری  کار مستلزم شناخت عمیق تر  از برنامه درسی،
است. جامعه امروز توقع و انتظار بیشتری از معلمان به عنوان رسوالن تربیتی و دانش آموزان به عنوان آینده سازان 

ینده ما نیاز به کسانی داریم که آنها بتوانند خودشان را هدایت کنند و با مشکالت مقابله و آنها را حل کنند دارد. در آ
  (.392 0700، طالب زادهو در مورد مسائل فکر کنند)

یکی از مهمترین محورهایی که نظام آموزش و پرورش در سال های اخیر مطرح کرده و بر آن است تا در راستای 
نماید، مدرسه محوری و واگذاری اختیارات بیشتر به مدارس در زمینه های متفاوت مانند3 برنامه ریزی درسی آن اقدام 

محوری مستلزم اصالحات عدیده ای در ارکان گوناگون نظام آموزشی است  –است. بی گمان تحقق یافتن مدرسه 
ورش به ویژه مدیران و معلمان و تواناسازی که از مهم ترین آنها بازنگری در باره نقش دست اندرکاران آموزش و پر

آنان برای تصدی مسئولیتها و وظایف می باشد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که صرف نظر از پیشینه تاریخی 
میالدی  در  0089مشارکت و نقش معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی، جنبش ویژه ای به ویژه از اوایل دهه 

به وجود آمده است که به موجب آن طیف وسیعی از صاحبنظران تعلیم و تربیت، نتایج و ابعاد  عرصه تعلیم و تربیت
منفی آموزش و پرورش در سطح مدارس را قرار داده اند و ضرورت اقدامات مؤثر برای بهسازی کیفیت آموزش و 

مقطع و رشته تحصیلی مستلزم ارتقای کیفیت آموزش در هر  .(390 0788ه، واجارگا فتحیتدریس را گوشزد کرده اند)
کار برد اصول و فنون برنامه درسی است. کاربرد فنون برنامه درسی با توجه به مبانی آن و اجرای اصول یادگیری در 
بازنگری و بهبود برنامه ها و آموزشهای موجود در مدارس، دانشگاهها و مراکز تربیت نیروی انسانی حایز اهمیت 

(. لذا در این صورت الزم هست که معلمان نسبت به برنامه ریزی  درسی و برنامه های 310 0709، است)میرزا بیگی
معلمان در  همچین مواقعی    درسی شناخت کامل داشته باشند. سواد برنامه ریزی درسی  معلمان  باعث  می شود

اخت کافی وزان خود شنمتناسب ترین برنامه را برای کالس تدوین کنند زیرا تنها معلم هست که نسبت به دانش آم
دارد. برنامه های درسی پیش ساخته، معلم را موظف به پیروی از رهنمود هایی می کند که ممکن  است با ارزش 

مطالعات  .های مورد نظر معلم مغایر باشد، در این صورت چنین رویه ای باعث از بین رفتن استقالل معلم می شود
ی که از انعطاف پذیری بیشتری تدوین شده اند آزادی عمل بیشتری به و بررسی ها نشان می دهند که برنامه های

معلم می دهند و متناسب ترند. در این صورت معلمان باید شناخت و سواد الزم نسبت به برنامه ریزی درسی را داشته 
ک آموزشی د کمو نسبت به مبانی برنامه ریزی درسی و عناصر برنامه ریزی درسی آشنا باشند تا بتوانند، موا باشند

الزم و نوع فعالیت های یادگیری متناسب برای دانش آموزان را بر اساس میزان خالقیت آنها و نوآوری خود انتخاب 
(. با عنایت به مطالب ذکر شده ، پژوهشگر با توجه به تجربه چندین ساله 300 0702همکاران،  )عباباف و تهیه کند و

ای و سایت های دانشگاهی در صدد بررسی داده از منابع مختلف کتابخانه و عالقه مندی به موضوع و مطالب انجام
بررسی رابطه بین میزان سواد برنامه ریزی درسی معلمان مرد و زن و یادگیری  آموزشی دانش آموزان دوره موضوع 

ه مدیران ارشد لی ببرآمده تا از این طریق بتواند پیشنهادات علمی و عم ابتدایی مدارس غیر دولتی شهرستان ایرانشهر
 آموزش و پرورش به ویژه معلمان مدارس ارائه دهد.

 حقیق تو ضرورت ت اهمی -3

امروزه استقرار پویا و تداوم مطلوب نظام آموزش وپرورش شدیدا متاثر از چگونگی و کیفیت برنامه ریزی در آن می 
باشد برنامه ریزی فعالیت های یاددهی و یادگیری در این میان، اساسی ترین آنهاست. تنظیم و شکل دهی مطلوب 
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ی، اجتماعی آن و اصول یادگیری می باشد که توامان برنامه درسی مستلزم توجه همه جانبه به مبانی فلسفی، روان
مدنظر معلمان قرار گیرد. معلمان باید کارکردهای اجتماعی مدرسه را شناخته و از آن در رفع نیازهای حال و آینده 
 ،جامعه بهره گیرند از سویی باید بدانند تدریس و آموزش ماهیتا یک نظام ارتباطی متقابل است )یارمحمدیان

(. کالس درس به منزله گروه پویای اجتماعی است و مدرسه به مثابه یک نهاد اجتماعی است. از این رو 0930780
معلمان امروز نیاز به طراحی، هدایت و سازماندهی تجربیاتی را دارند که یادگیرندگان در خالل آنها، به درک وفهم 

را بگیرند و این اطالعات و مهارت های انتزاعی  برسند نه این که صرفا اطالعات و مهارت های انتزاعی و ساده ای
(. بنابراین تدریس و آموزش و نیز باورها و اندیشه های تربیتی معلمان 730788، را به خاطر بسپارند )ولی پور ودیگران

 نیازمند تغییر و تحول اساسی خواهد بود که این تغییر و تحول مستلزم شناخت عمیق تر ماهیت برنامه درسی، مبانی
آن و انواع الگوها و مدل های برنامه ریزی درسی و اصول یادگیری است. اجتماع امروز از معلمان به عنوان کسانی 
که رسالت تربیتی دارند و از شاگردان به عنوان آینده سازان فردا ، انتظارات دیگری دارد. در آینده ما به افرادی که 

تصمیم گیرنده باشند، با مسائل برخورد کرده و آنها را حل کنند و در نیازمندیم که بتوانند خودشان را رهبری کنند، 
امور تفکر کنند. مذاکره کننده ای زبر دست باشند. عالوه بر آن ویژگی چون انعطاف پذیری، ابتگار، خالقیت، گاردانی 

وسعه ن تقویت کرده و تو ذهنی باز داشته باشند و کار معلم ، سازماندهی تجاربی است که ویژگی ها را در دانش آموزا
دهد و دانش آموزان را برای بدست آوردن معنا و مفهوم علوم و پدیده های علمی و درک روابط و الگوهای آماده و 

از دیر باز معلمان نقش تعیین کننده در تدارک برنامه های درسی مدارس داشته (. 0930780، مهیا سازد )یار محمدیان
مه درسی از این واقعیت بنیادی ناشی می شود که معلمان عهده دار اجرای تدریس، صرف اند. ارتباط میان معلم و برنا

نظر از نظام طراحی آن) به صورت متمرکز و یا غیر متمرکز( هستند و فعالیت های برنامه ریزی درسی تنها هنگامی 
برداشتی، زایس از )برنامه به ثمر می رسد که در کالس درس به آن عمل شود و به اجرا در آید با عنایت به چنین 

درسی خاموش( و )برنامه درسی زنده( نام می برد. منظور از برنامه درسی خاموش، برنامه درسی به عنوان یک سند 
 ) نوشته شده است و برنامه درسی زنده به اجرای آن در کالس درس در سایه تعامل دانش آموزان و معلم اشاره دارد

راین تدریس و آموزش نیز باورها و اندیشه های تربیتی معلمان نیازمند تغییر و تحول بناب( 3002 0709میرزا بیگی، 
اساسی خواهد بود که این تغییر و تحول مستلزم شناخت عمیق تر ماهیت برنامه درسی ، مبانی آن و عناصر برنامه 

ابتدایی و بخصوص ضرورت با توجه به جایگاه  ویژه مدارس ابتدایی و معلمان  ریزی درسی و اصول یادگیری است.
است پژوهش های علمی  در این زمینه  اجرای درست برنامه های درسی در پیشبرد اهداف جامعه امروزی، نیاز

صورت گیرد. بررسی رابطه بین میزان سواد برنامه ریزی درسی معلمان مرد و زن و یادگیری  آموزشی دانش آموزان 
یرانشهر از آن جهت اهمیت دارد که هم به محیط کاری و هم به منابع دوره ابتدایی مدارس غیر دولتی شهرستان ا

رود این پژوهش  انتظار می .این زمینه صورت نگرفته انسانی تأثیر گذار و تأثیر پذیر تأکید دارد و تاکنون پژوهشی در
ل اثر بگذارد و عوام بر ایجاد یادگیری آموزشی در دانش آموزان ابتدایی و سواد برنامه ریزی درسی معلمان مرد و زن

اثر گذار روی سواد برنامه ریزی درسی معلمان و یادگیری آموزشی معلمان را شناسایی و اهمیت هریک مشخص 
شود. انجام این پژوهش می تواند به مدیران  و دست اندرکاران سازمان مورد نظردرجهت برنامه ریزی بهتر در راستای 

ی عملکرد و رضایت شغلی  معلمان ابتدایی با توجه به برنامه ریزی درست بهبود یادگیری آموزشی کارآمد، و ارتقا
یاری نماید. با توجه به اینکه آموزش وپرورش یکی از نهادهای اصلی جامعه است که تعلیم و تربیت و ساختن انسان 

 ، انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد. های مطلوب جامعه مربوط را بر عهده دارد
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 پژوهشاهداف   -4

 هدف اصلی:

بین میزان سواد برنامه ریزی درسی معلمان مرد و زن و یادگیری آموزشی دانش آموزان دوره ابتدایی بررسی رابطه 
 مدارس غیر دولتی شهرستان ایرانشهر 

 اهداف فرعی: 

تعیین رابطه بین میزان شناخت معلمان مرد و زن از مبانی برنامه ریزی درسی و یادگیری آموزشی دانش آموزان دوره 
 ابتدایی مدارس غیر دولتی شهرستان ایرانشهر  

برنامه ریزی درسی و یادگیری آموزشی دانش آموزان عناصر شناسایی  رابطه بین میزان شناخت معلمان مرد و زن از  
 بتدایی مدارس غیر دولتی شهرستان ایرانشهردوره ا

 هاپژوهشفرضیه های  -5

 فرضیه اصلی:
 بین میزان سواد برنامه ریزی درسی معلمان مرد و زن و یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس غیر دولتی  

 .رابطه  وجود دارد شهرستان ایرانشهر

 فرضیات فرعی: 

از مبانی برنامه ریزی درسی و یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس غیر بین میزان شناخت معلمان مرد و زن 
 دولتی شهرستان ایرانشهر  رابطه وجود دارد

برنامه ریزی درسی و یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس غیر  عناصرمرد و زن از  بین میزان شناخت معلمان
 .دولتی شهرستان ایرانشهر رابطه وجود  دارد

   مبانی نظری و پیشینه پژوهش  -6

که سطوح برنامه درسی های درسی در سطح دوره و ماده درسی به لحاظ اینبرنامه :سواد برنامه ریزی درسی

، به عنوان سواد برنامه ریزی درسی در نظر گرفته می شود. نسبت به یکدیگر دارای ارتباط افقی و عمودی هستند
 ( . 320 0788)فتحی و اجارگاه، 

مبانی برنامه درسی حدود و سغور مرزهای خارجی برنامه درسی را مشخص کرده است و  مبانی برنامه درسی :

تعیین می کند که کدام منبع اطالعاتی معتبر از کدام نظریه ها، اصول و ایده های قابل قبول ، به برنامه درسی مرتبط 
مبانی نظری منسجم، سامان می یابد و دیدگاهی  می شوند. تصمیم در مورد عناصر برنامه های درسی در چارچوب

 (. 930781، از برنامه درسی را شکل می دهد )دائی زاده و دیگران

برنامه های درسی از عناصری تشکیل شده اند که ترکیب وهماهنگی مناسب آنها  معموال  عناصر برنامه درسی:

، اجزاء و عناصر مختلف اعم از برنامه و مواد درسی این فقیت یک برنامه درسی را تضمین می کند.ودر کنار یکدیگر م
ها، معلم، وسایل آموزشی، فضا و تجهیزات، بودجه و اعتبارات با یکدیگر تاثیر متقابل دارند تا دستیابی به یادگیرنده

 (.0830780، پذیر سازند )ملکیهدفهای مورد انتظار را امکان
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3 0700ترجمه سیف،  2902، )هرگنهان دانندرفتار در نتیجه تجربه میرا تغییرات کم و بیش دائمی 3 یادگیری یادگیری
700.) 

 برنامه ریزی 
 نقشه  -2 آینده برای نقشه کشیدن -0 را ریزی برنامه ای عده ، است شده زیادی تعاریف ریزی برنامه عام مفهوم از

 اینگونه را ریزی برنامه ای عده و ها خواسته به رسیدن برای فعالیت ی شده حساب هدایت برای راهی -7کشیدن 

 استفاده برای تدابیری طرح از عبارتند ریزی برنامه راسل،  نظر مشخص. برطبق هدف بسوی اند، انسان کرده تعریف

 دهی سازمان ساده بطور ریزی برنامه هرحال به. های مطبوع هدف به رسیدن برای موجود منابع از مناسب ی

 است3  فرایندی ریزی برنامه  فیروزات تعریف برطبق .است نظر مورد های هدف به رسیدن برای الزم های فعالیت

 هدف به رسیدن برای جمعی های فعالیت هدایت و منظور ارشاد به دورنگر و دار جهت منطقی شده، مداوم، حساب

 (302 0789، ترجمه احقر، 2999مطلوب )ارنشتاین، های

 : از عبارتند گیرد می قرار توجه مورد فوق تعریف طبق بر ریزی برنامه در که مفاهیمی

 مداومت و جریان  -0
 عقالنیت و تفکر   -2

 نگری هدف و دورنگری   -7

 هدایت و ارشاد  -9
 یا و انسان هر سازمانی و شغلی شخصی،  زندگی در خردمندانه و عقالنی فرایند یک ریزی برنامه حقیقت در پس

 می پیش سوال این حال این با .شد خواهد اهداف تحقق به بخشیدن سرعت موجب ریزی برنامه .جامعه است هر

 کرد فعالیت توان می هم ریزی برنامه بدون گفت باید پاسخ کرد؟ در فعالیت ریزی بدون برنامه توان نمی آیا که آید

 کاهش نهایتا و کاراییی، شغل وری بهره کاهش ع، اتالف مناب موجب و .بود خواهد هزینه پر و تند بسیار اقدام این اما

 .(2930780بود )یارمحمدیان،  خواهد سازمانی و شخصی اهداف تحقق عدم و شغلی رضایت

 برنامه درسی
( به معنای راهی currereاست و از نظر لغت از کلمه التین ) "curriculum"کلمه ی برنامه درسی، معادل واژه 

ر برخی موانع یا وظایفی داللت می کند که هر فرد بکه باید طی شود گرفته شده است. این تصور بر یک مسیر یا 
علی ". آن ها غلبه پیدا می کند. یعنی مقوله هایی که دارای آغاز و انجام است و باید هدف هایی از آن ها منتج شود

 برنامه درسی را به عنوان کلیه ی تجارب، مطالعات، بحث ها، فعالیت گروهی و فردی و سایر اعمالی "شریعتمداری
داند که شاگرد تحت سرپرستی و راهنمایی مدرسه انجام می دهد، تعریف می کند. همچنین برنامه درسی می  می

تواند به طور گسترده در ارتباط با تجارب یادگیرنده، تعریف شود. این دیدگاه هر امری در مدرسه و حتی خارج از 
  .مدرسه را به عنوان بخشی از برنامه درسی مورد توجه قرار می دهد

برنامه درسی عبارت است از محتوا و جریان رسمی که از »در تعریف برنامه درسی، اشاره می کند3  "رونالد دال"
طریق آن، یادگیرندگان تحت نظارت مدرسه، معلومات و شیوه ی درک و فهم را به دست می آورند یا مهارت ها را 

برنامه  » در تعریف برنامه درسی می گوید3، ند. آیزنرفرا می گیرند و یا نگرش و نظام ارزشی خود را تغییر می ده
درسی عبارت است از یک سلسله وقایع آموزشی طراحی شده که به قصد تحقق نتایج آموزشی برای یک یا چند 

 . (309 0700)ملکی،  «دانش آموز پیش بینی شده است

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                               601تا  054 صفحه: از، 0411زمستان ، 4، شماره2جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 160 ریخمحبیب                 ..   بررسی رابطه بین میزان سواد برنامه ریزی درسی معلمان مرد و زن و یادگیری

 

 یادگیری 
 تواندانند، میشود و آن را تغییرات کم و بیش دائمی رفتار در نتیجه تجربه میمی یادگیری با توجه به تعریفی که از

زمان تولد تا سالمندی تجارب  خواهیم بود، به این دلیل که فرد ازتصور کرد که با انواع یادگیری در زندگی مواجه 
برای راه رفتن، سخن گفتن، غذا خوردن، ارتباط با  کند. تالشهای مکررهای مختلف کسب میمختلفی در حوزه

گیریهایی یاد هایی ازآموزشگاهی، مهارتهایی مثل رانندگی، یادگیری مشاغل و ... نمونه همساالن، دفاع از خود، مطالب
گیرد. نظریه پردازان مختلف انواع مختلف می های مختلفی آنها را یادهستند که فرد در طول زندگی خود به شیوه

 (3700 0700، ترجمه سیف، 2902،، )هرگنهان اندیادگیری را معرفی کرده

 سازمان های استفاده از تحقیق:
و مدارس شهرستان ایرانشهر، که با ارائه راهکارها و سازمان های آموزشی خصوصا سازمان آموزش و پرورش استان 

پیشنهادات حاصل از این پژوهش می توان نتایج ارزشمندی را در اختیار همکاران آموزش و پرورش بویژه مدیران و 
 معلمان و مدیران ارشد در سراسر کشور ارائه نمایند.

 قلمرو و محدوده تحقیق:
 به اتمام رسیده است. 0709شروع و در اواخر سال  0707الف( قلمرو زمانی3 از ابتدای سال 

 ب( قلمرو مکانی3 مدارس غیر دولتی دوره ابتدایی شهرستان ایرانشهر.
ج( قلمرو موضوعی3 بررسی رابطه بین میزان سواد برنامه ریزی درسی معلمان مرد و زن و یادگیری آموزشی دانش 

 انشهر.آموزان دوره ابتدایی مدارس غیر دولتی شهرستان ایر
 د( جامعه آماری3 معلمان و دانش آموزان مدارس غیر دولتی دوره ابتدایی شهرستان ایرانشهر.

اصطالح برنامه درسی به منظورهای گوناگونی به کار برده شده است از جمله بعنوان برنامه ای برای یک موضوع 
ی برنامه موضوعهای مختلف درسدرسی خاص دریک پایه تحصیلی مشخص،در طول یک دوره تحصیلی،یا به عنوان 

بسیاری از موارد برنامه درسی از فهرستی از هدفهای آموزشی ومطالبی  با این وجود در. در طول یک دوره تحصیلی
که در مدارس باید تدریس شود تجاوز نمی کرد؛ درسالهای اخیر مفهوم برنامه درسی گسترش یافته است، تا آنجا که 

 -اددهیپیشنهاداتی در مورد راهبردهای ی ای یادگیری یادگیرنده،انواع وسایل آموزشی،فعالیته کلیه برنامه تفصیلی
 (.830780، )عباس زادهیادگیری وشرایط اجرای برنامه را شامل شده است

 ادری ونیکلس مفهوم برنامه درسی را در چهار محور زیر شرح داده اند3
ه در مورد اهداف تدریس،چه در مورد دروس یک موضوع فراهم آوردن تمام منابع دانش موجود وداوریهای بصیران

 بررسی دقیق آنها. خاص یا در مورد برنامه درسی به طور کلی و

مواد آموزشی بکار رفته در مدارس که قضاوت می شود باالترین احتمال دستیابی به  امتحان آن روشها و تهیه و 
 هدفهایی دارند که معلمان در مورد آنها توافق کرده اند.

 همچنین ممکن است انتظار رود که این قسمت ارزیابی میزانی که کار برنامه ریزی شده در واقع به هدفهایش رسیده،
 از مرحله، افکار جدیدی در مورد خود اهداف بر انگیزاند.

ازخورد بدست آمده از تمام تجربیات است تا نقطه شروعی برای مطالعات بیشتر فراهم ب بنابراین عنصر نهایی،
 .(0030700، )ملکیودش
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 برنامه ریزی درسی به یادگیری و طراحی عناصر و عوامل مختلف آنها مربوط می شود.فرایند یادگیری با عوامل
اگیرنده، فر گوناگون ارتباط دارد که هر یک از آنها در جریان و چگونگی یادگیری موثر است.استعدادها و تواناییهای

ارتباط متقابل دانش آموزان، فضای یادگیری و وسایل آموزشی هر کدام به نوعی محتوای برنامه درسی، نقش معلم، 
در یادگیری موثر هستند. این عوامل باید به صورت یک مجموعه بهم پیوسته عمل کنند و هر عامل جزئی از کل 

 به فعالیتضوابطی که به همه عوامل و عناصر یادگیری منطق و سازمان می دهد و  محسوب شود. مجموعه قواعد و
س مطالب وئتدوین ر امروزه مفهوم برنامه درسی وسیع تر از تهیه و های یادگیری نظم می بخشد برنامه درسی است.

درسی است و آن عبارت است از پیش بینی کلیه فعالیتهایی است که دانش آموز تحت رهبری وهدایت معلم در 
 (.387 0780)یارمحمدیان،  ید انجام گیردمدرسه)گاهی خارج از آن( برای رسیدن به هدفهای مشخص با

 دیدگاه های )سطوح( برنامه درسی
تصمیم گیری در خصوص عوامل برنامه درسی در انحصار یک مربع واحد نمی باشد. در حقیقت گروه های مختلفی 

سطوح  ردر سطوح مختلف در اینگونه تصمیم گیریها سهیم و دخیل می باشند و به همین دلیل یک برنامه درسی را د
مختلف و ازدیگاه تصمیم گیرندگان مختلف باید شناخت. بر اساس مدل برنامه درسی ...ارائه شده توسط پرفسور 
کالین و همکارانش یک برنامه درسی واحد، در حقیقت پنج برنامه درسی مختلف متناسب با منابع پنج گانه تصمیم 

 گیری، می باشد.
ناسب با افراد دخیل در تصمیم گیری های مربوط به عناصر برنامه دسته بندی این منابع پنج گانه برنامه درسی که مت

شده اند عبارتند از3 برنامه درسی اید آل یا برنامه درسی که توسط خبرگان هر موضوع درسی تهیه و طراحی می شود، 
ه تهیه و جهت برنامه درسی رسمی که عبارتست از برنامه درسی که توسط مراجع و نهادهای رسمی)مرکزی( جامع

اجرا به واحدهای آموزشی ابالغ می گردد، برنامه درسی نهادی که عبارتست از برنامه درسی که در هر یک ازواحدهای 
آموزشی بعنوان کوچک ترین نهاد آموزش وپرورش و تحت نظر مدیر واحد آموزشی شکل می گیرد، برنامه درسی 

ربوط به عناصر آن توسط معلمین اتخاذ می شود ) یا به عبارت آموزشی که عبارتست از برنامه درسی که تصمیمات م
دیگر برنامه ای که توسط معلمین به اجراء گذارده شدهاست( و باالخره برنامه درسی تجربه شده که عبارتست از  

نج پ آنچه که از اجرای یک برنامه درسی دانش آموزان تجربه کرده و آموخته اند بنابراین یک برنامه درسی واحد در
 (.309 0789طبقه متفاوت و بعنوان برنامه درسی قابل تحقیق و تفحص است )مهر محمدی، 

 ریزی درسیفرآیند برنامه

 :ریزی درسی شامل چهار مرحله استفرآیند برنامه
ها بر اساس تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از بررسی نیازهای یادگیرنده، های کلی و حیطهتعیین هدف -0

  .ها، انتظارات جامعه، فرآیندهای یادگیری و معرفت موجود و مورد لزومآرمان

  .های برنامه درسیطرح ریزی حیطه -2

  .پیش بینی چگونگی اجرای برنامه  -7

 (3012 0788)فتحی واجارگاه،  طرح ریزی ارزشیابی از برنامه درسی -9
 ل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره یک فرآیند چندریزی درسی به علت ارتباط داشتن با عوامفرآیند برنامه

 3بعدی است، که عبارتند از
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ای میان افراد است که در خصوص مشارکت افراد مختلف در برنامه درسی، ریزی درسی یک فرآیند یا شیوهبرنامه  -0

 .گرددهای مناسب تعیین میاجرای برنامه درسی، ارزیابی برنامه درسی و روش
ین ای و ملی بطور منظم در تعیریزی درسی یک فرآیند سیاسی است. کارگزاران حکومتی، محلی، منطقهنامهبر  -2

های فشار متعدد درگیر است. این ریزی درسی با گروهکنند. همچنین برنامههای درسی مداخله میخط مشی برنامه

 .دهندهای متضادی را برای تدریس در مدارس ارائه میها ارزشگروه
ای هها، کارکردها و مسئولیتها، اولویتها، ایدئولوژیریزی درسی یک امر اجتماعی است. عالیق، ارزشبرنامه  -7

مینه پذیرد. در این زریزی درسی در آن زمینه انجام میدهد که فرآیند برنامهمتفاوت، زمینه پویایی را تشکیل می
ختار ریزان درسی، ساهای برنامهاملی با یکدیگر دارند. شخصیتریزی درسی رابطه تعتمامی عوامل مؤثر در برنامه

ریزی درسی را های مدرسه و الگوهای مختلف روابط گروهی اعضای مدرسه، از عوامل مهمی هستند که برنامهنظام
راد گیرند، از چگونگی ارتباط افهای درسی صورت میدهند. اصالحات و تغییراتی که در برنامهتحت تاثیر قرار می

 .شوندها نتیجه میدارای قدرت و مرجعیت در تصمیم گیری
ریزی درسی مستلزم ریزی درسی یک امر جمعی است و باید با همکاری انجام گیرد. این واقعیت که برنامهبرنامه  -9

تنهایی ریزی درسی را برای یک فرد به ها، عالیق و تعهدات ارزشی است، کار برنامههای مختلف، آگاهیمهارت
ریزی ریزی درسی یک کار اساسی است. البته تمامی افراد شرکت کننده در برنامهکند. همکاری در برنامهغیرممکن می

و  های فنی در تهیه برنامه درسیکنند. پیچیدگیریزی شرکت نمیهای برنامهدرسی به یک اندازه در تمامی جنبه
ینکه ریزی درسی است. اها در مراحل مختلف فرآیند برنامهصالحیتهای سیاسی و اجتماعی آن، مستلزم انواع ویژگی
ریزی درسی چه کسانی هستند و چه موقع باید ایفای نقش کنند، به کارکردهای متمایز و کنندگان در برنامهشرکت

ریک شریزی درسی مؤثر باید با توجه به دو اصل همکاری و تهای آنان مبتنی است. بنابراین برنامهنوع صالحیت

 .(030780، )کلباسیمساعی انجام پذیرد

 سواد برنامه ریزی درسی
را سواد برنامه ریزی درسی گویند)عباباف های برنامه درسی دانش مدرس نسبت به عناصر اهداف، محتوا و سرفصل

 (309 0702همکاران،  و
، 2999، ی درسی است )شورتسواد برنامه ریزعنوان ها بهدانش نسبت به عناصر برنامه درسی و ارتباط بین آن

 (308 0788ترجمه مهر محمدی، 
ها در برنامه درسی و تدریس به نحوی که منجر به های چیدمان آندانش نسبت به عناصر برنامه درسی و شیوه

ای هچنین آگاهی از اصول و شیوههم ،های بیرونی شودگیری اعتدال و انسجام در عناصر با همدیگر و واقعیتشکل
که سطوح برنامه درسی نسبت به یکدیگر های درسی در سطح دوره و ماده درسی به لحاظ ایندهی برنامهسازمان

، به عنوان سواد برنامه ریزی درسی در نظر گرفته می شود )فتحی و اجارگاه، دارای ارتباط افقی و عمودی هستند
0788 320) 
 (379 0700)طالب زاده،  نحوی آمیخته با هم پوشش دهدبرنامه درسی باید سه حیطه دانش، عمل و نگاه را به سواد 

 مبانی برنامه ریزی درسی  -
، ترجمه قدسی ،2999برنامه ریزی درسی و مبانی آن جایگاه ویژه ای در آموزش و پرورش دارد. ارنشتاین و هانکینز)

خص کرده است و تعیین (، معتقدند که مبانی برنامه درسی حدود و سغور مرزهای خارجی برنامه درسی را مش0788
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می کند که کدام منبع اطالعاتی معتبر از کدام نظریه ها، اصول و ایده های قابل قبول، به برنامه درسی مرتبط می 
شوند. تصمیم در مورد عناصر برنامه های درسی در چارچوب مبانی نظری منسجم، سامان می یابد و دیدگاهی از 

 (. 930781، ه و دیگرانبرنامه درسی را شکل می دهد )دائی زاد
و  ریزی درسی آن دسته از نیروهای بنیادیگیرد. منظور از مبانی برنامهریزی درسی از مبانی مختلفی الهام میبرنامه

ریزی درسی با عنوان های برنامهگذارد و در نوشتههای درسی، اهداف و محتوای آن اثر میاساسی است، که بر برنامه
 (.372 0781، ، احمدکمالوند2990، )مارش و ویلیس شودنامه درسی نام برده میکننده برعوامل تعیین

ارتقای کیفیت آموزش در هر مقطع و رشتة تحصیلی مستلزم کاربرد اصول و فنون برنامه درسی است. کاربرد فنون 
های موجود در آموزشها و برنامه درسی با توجه به مبانی آن و اجرای اصول یادگیری، در بازنگری و بهبود برنامه

مدارس، دانشگاهها و مراکز تربیت نیروی انسانی حایز اهمیت است. نظامهای آموزشی در گذر از مسائل کمی و 
های آموزشی هستند و ارتقای کیفیت آموزشی را ضمن همگانی کردن آموزش ناگزیر از توجه به مسائل کیفی پدیده

یری گ، مورد توجه و هدف«معلم»عامل در یک نظام آموزشی یعنی  ترینتوجه به منابع و تجهیزات از طریق اصلی
 (. 930709، اند)میرزابیگیقرار داده

 ریزی درسیمبانی برنامهطبقه بندی 
 :بندی استریزی درسی در قالب موارد زیر قابل طبقهمبانی برنامه

 ریزی درسیمبانی اجتماعی و فرهنگی برنامه

وهای سسات و نیروها، مریزی درسی عبارتند از آن مطالعاتی که روابط افراد، گروهبرنامهمبانی اجتماعی و فرهنگی 
کند. فلسفه اصلی های مدارس بررسی میموجود در فرهنگ جامعه را تجزیه و تحلیل و تأثیر آن را بر روی برنامه

عبارت از انتقال، توسعه و  ترین برداشت خودای، در گستردهتأسیس مدارس و به وجود آمدن نظام آموزش مدرسه
های های اجتماعی و فرهنگی یک جامعه، اثر قاطعی بر برنامهبهسازی میراث فرهنگی. بنابراین بدیهی است که ارزش

های اجتماعی و فرهنگی به مثابه پاالیشگر اهداف و مقاصد برنامه درسی، درسی و فرآیند تدوین آنها دارد. ارزش
کنند و از این روست، که مبانی اجتماعی و ریزی درسی ایفا میهای درسی و برنامه نقش مهمی در فرآیند برنامه

 ریزی درسیرود. مدارس به وسیله برنامهریزی درسی، یکی از قلمروهای مهم این رشته به شمار میفرهنگی برنامه
لکه معه به عهده دارند، بخود، نه فقط نقش اساسی در حفظ و انتقال میراث فرهنگی و ارزشیابی میراث فرهنگی جا

های متناسب، افراد جامعه را برای انجام وظایف و ریزی درسی در انتخاب و تحقق هدفمدارس از طریق برنامه
کند. دهد و بدین وسیله رشد فرد و پیشرفت فرهنگ جامعه را تضمین میهای فردی و اجتماعی یاری میمسئولیت
معه سه وظیفه اصلی به عهده دارند که عبارتند از حفظ و انتقال میراث مدارس نسبت به فرهنگ جا« تابا»به نظر 

 .(0930780)یار محمدیان،  فرهنگی، ارزشیابی و توسعه فرهنگی و رشد فردی

 :اشدهای زیربیک برنامه آموزشی که با توجه به مبانی اجتماعی و فرهنگی طراحی شده باشد، باید دارای ویژگی

   د.ها و آرزوهای مردم جامعه توجه داشته باشو اجتماعی، نیازها، هدف های فردیبه نظام ارزش -0

ای که بر روی آموزش و پرورش افراد، اثراتی به ماهیت جامعه جهانی و جامعه مورد نظر و عناصر و عوامل عمده -2
 استفاده از عوامل مساعد درمطلوب و یا نامطلوب دارند، توجه داشته باشد و تدابیر الزم را برای خنثی کردن آنها و 

 .نظر گرفته باشد
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های به مفهومی سالم و ارزشمند از ماهیت انسان و قدرت سازندگی و خالقیت او متکی باشد و مبانی و ارزش  -7

  .واالی انسانی را ترویج کند

، یادگیری جامعه، دانشهایی که درباره ماهیت اساس و بنیادش بر پایه نتایج مطالعات، تحقیقات و تجزیه و تحلیل  -9

  .و فرد انجام شده است، استوار باشد

 .های حساب شده و قاطع را تدارک ببیندهای وارداتی، عکس العملدر مقابل هجوم سیل آسای ارزش  -9

 .با نیازهای آنی و آتی جامعه و افرادش منطبق و با مسائل و مشکالت زندگی روزمره ارتباط داشته باشد  -1

می و فرهنگی جامعه و افرادش را با توجه به سوابق تاریخی، شرایط زمان حال و الزامات زمان آینده خصایص قو -0

 .در نظر بگیرد
از منابع انسانی و مادی نظام آموزشی جامعه در راه تقویت و گسترش مبانی فرهنگی و تقویت هویت ملی استفاده  -8

 .(0930780، )عباس زادهنددر مقابل عوامل نامطلوب فرهنگی و اجتماعی مقاومت ک

 ریزی درسیمبانی فلسفی برنامه

ریزی درسی، آن دسته از عوامل و نیروهای فلسفی است که بر فرآیند تدوین اهداف برنامه منظور مبانی فلسفی برنامه
گذارد. فلسفه مسلط اجتماعی در حقیقت جهت دهنده و تعیین کننده درسی و تعیین وسایل و ملزومات آن اثر می

لسفی ذیربط، به ریز به یکی از مکاتب فمقاصد اصلی تعلیم و تربیت بوده است. فلسفه تعلیم و تربیت و عقیده برنامه
کند. گذشته از این، مبانی فلسفی نقش پاالیشگر اهداف و مقاصد های درسی را متفاوت میشدت جهتگیری برنامه

های فلسفی یک جامعه مانند یک صافی، اهداف برنامه درسی شتبرنامه درسی را نیز به عهده دارد، زیرا باورها و پندا
کند و آن دسته از اهداف و مقاصدی را که با فلسفه اند، پاالیش میریزان آموزشی و درسی استخراج کردهرا که برنامه

رای ها، طراحی و اجشمرد و کمک شایان توجهی در انتخاب خط مشیحاکم همخوانی داشته باشد، جایز و روا می
کند. فلسفه آموزشی یک مدرسه، یا یک شهر و یا کشور باید طوری روشن و صریح باشد که های آموزشی میبرنامه

 .(7230780، )یارمحمدیان هایی روشن و واضح بدهداالتی از این قبیل پاسخوبه تمامی سؤاالت زیر و س

 ریزی درسیمبانی روانشناختی برنامه
ها و ادراکات مکتسب از روانشناسی است که مربوط به ی شامل آن دسته از آگاهیریزی درسمبانی روانی برنامه

ه ها و تجربیات یادگیری کماهیت یادگیرنده و فرآیند یادگیری است. این ادراکات روی محتوا، سازماندهی فعالیت
کی با اصول نگاتنگ و نزدیثیر بسزایی دارد. بنابراین برنامه درسی رابطه بسیار تاشود، تبرای یادگیرنده فراهم می

صیرت ها و به طور کلی ارتقا دادن سطح دانش و بروانشناسی به ویژه روانشناسی تربیتی دارد. تعلیم و تربیت انسان
های آنها، بدون داشتن شناختی نسبتاً عمیق از مراحل رشد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی در سنین و مهارت

ها برای یادگیری، میسر نخواهد بود. به همین دلیل یک برنامه نگیزهمختلف و چگونگی ایجاد و تقویت ا
ول ها و اصهای آموزشی به طور اعم، باید از بیشتر یافتهدرسی)آموزشی( به طور اخص و یک مسئول مجری برنامه

 (0230780، فتحی)عمیق و وسیعی داشته باشد. ا و قوانین علم روانشناسی، به خصوص روانشناسی تربیتی، اطالع نسبت

 عناصر برنامه درسی
فقیت وبرنامه های درسی از عناصری تشکیل شده اند که ترکیب وهماهنگی مناسب آنها در کنار یکدیگر م معموال

یک برنامه درسی را تضمین می کند.در اینجا به مواردی اشاره می شود که می توانند بعنوان عناصر کلیدی در هر 
در نظام آموزشی کارآمد اجزاء و عناصر مختلف اعم از برنامه و مواد درسی،  د.برنامه درسی مد نظر قرار گیرن

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                               601تا  054 صفحه: از، 0411زمستان ، 4، شماره2جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 165 ریخمحبیب                 ..   بررسی رابطه بین میزان سواد برنامه ریزی درسی معلمان مرد و زن و یادگیری

 

ها، معلم، وسایل آموزشی، فضا و تجهیزات، بودجه و اعتبارات و ... با یکدیگر تاثیر متقابل دارند تا دستیابی یادگیرنده
از اجزاء به تنهایی نیز از کیفیت و پذیر سازند. عالوه بر این الزم است، هر یک به هدفهای مورد انتظار را امکان

سازی شرایط مناسب برای فعالیتهای مهمترین نقش را در فراهم« معلم»کارآمدی الزم برخوردار باشند. در این میان 
نماید و ضروری است صالحیتهای الزم را برای انجام چنین نقشی در نظام آموزشی داشته باشد یادگیری ایفا می

 (. 0830700، )ملکی
نم سئوال من باید بکوشم که دانش آموزا» یچ فعالیتی در آموزش وپرورش انجام نمی شود مگر اینکه هدفمند باشد.ه

به نظر می رسد که سؤالی کامال آسان می باشد.با این حال اغلب موجب بعضی مشکالت ا ظاهر به چه دست یابند؟
کده دانشجو معلمان دانش رسند.پ خودشان نمی می شود.این پرسشی است که به نظر می رسد برخی معلمان هرگز از

های علوم تربیتی تقریبا آن موقعی که می خواهند به تمرین آموزگاری بپردازند اغلب از خود ویا معلمانشان می 
من باید »ولی به ندرت می پرسند که  «چه روشهایی باید بکار برم؟» «من چه چیزی را باید تدریس کنم؟»پرسند

درست است که در بعضی جاها در یادداشتهای آمادگی شان معموالً « وزانم به چه دست یابند؟بکوشم تا دانش آم
اید گرفته شود یا مهارتی که ب اظهار کوتاهی در مورد هدف دیده می شود ولی این اغلب برحسب محتوایی که بایدیاد

  .(0930780، )یارمحمدیان بدست آید بیان می گردد

 یادگیری –راهبردهای یاد دهی 
برنامه ریزی درسی ،محسوب می شود واتخاذ  و عناصر جزو فرایند یادگیری مناسب، -انتخاب راهبردهای یاد دهی

تصمیم در این مورد باید قبل از تهیه وتولید مواد آموزشی انجام گیرد؛انواع فعالیتهای پیشنهادی برای یادگیری دانش 
 حجم مطالب و توالی فعالیتها، انتخاب ویا حذف مطالبی خاص، ات،، شیوه انتقال اطالع(تجارب یاگیری)  آموزان

دگیری یا -آموزشی برنامه ریزان درسی و روشهای یاددهی هیر فلسفاثتحت تال غیره کامل میزان سازماندهی آنها و
 (. 7230700، )ملکی است

 وسایل، رسانه ومواد آموزشی
تدوین   اهرگاه معلم شخص انواع گوناگون مواد آموزشی است.تولید  درسی، هیکی از محصوالت نهایی هر طرح برنام

ولی  ند.استفاده ک می تواند به آسانی از انواع مواد آموزشی که در دسترس است، درسی را بر عهده داشته باشد، هبرنام
موزشی آ انواع مختلف مواد برای جمع کثیری از دانش آموزان تهیه شود، توسط یک سازمان مرکزی اگر برنامه درسی،

  چنان تهیه وعرضه می شود که به سهولت برای توزیع آماده باشد« بسته یا کیت»به صورت 

 محتوای برنامه درسی 
درسی نه تنها به قسمتها وقطعه های سازمان یافته ای که به گونه ای منظم یک رشته  هاصطالح محتوای برنام

و پدیده هایی که به نحوی با رشته های مختلف علمی بلکه شامل وقایع  علمی را تشکیل می دهد اطالق می شود،
 ( 3281 0700، ترجمه سیف، 2902، )هرگنهان ارتباط دارند نیز هست

 ارزشیابی
یزان تحقق فرایند تعیین م ا ارزشیابی یکی از مهمترین مراحل تنظیم برنامه های درسی است. فرایند ارزشیابی اساس

و از آنجایی که هدفهای ، آموزش است طریق برنامه های درسی و پرورش به طور واقعی از هدفهای آموزش و
چون  ر،به عبارت روشنت بیانگر تغییراتی هستند که در رفتارهای انسان به وجود می آیند. در واقع، پرورش، آموزش و

شیابی ارز بنابراین ایجاد تغییرات مطلوب در الگوهای رفتاری دانش آموزان می باشد، غرض نهایی از تدوین هدف ها،
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، ترجمه 2999، )ارنشتاین صورت گرفته شودا نیز عبارت خواهد بود از فرایند میزان تغییرات در رفتارهایی که واقع
 (390 0789احقر، 

 عوامل کیفی موثر بر برنامه ی درسی
رنامه کیفیت بعوامل کیفی نیز در فرایند برنامه ریزی درسی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. نه عامل در 

درسی موثرند که عبارتند از3 توصیف شیوه های اجرایی موجود، شناسایی تصمیم گیرندگان، منطق و دلیل تصمیمات، 
اولویت های منظور شده در برنامه درسی، نگرش نسبت به برنامه درسی، مناسب بودن برنامه، برخورداری از جامعیت، 

سریع و یا کندی جریان اصالح برنامه می شود. هر یک از این ابعاد کیفی فردیت برنامه، و باالخره عواملی که سبب ت
می تواند به نحو بارزی جریان تهیه برنامه درسی را تحت تاثیر قرار دهد. به طور مثال، اگر معلمان به عنوان یکی از 

ان از خود مقاومت نشگروه های تصمیم گیر در طراحی برنامه ها حضور نداشته باشند، ممکن است در مقابل برنامه 
داده، و از اجزای آن در کالس های درس امتناع ورزند )برنامه درسی از دیدگاه آموزسی( مثال دیگر اینکه، مسوالن 
یک منطقه آموزشی )برنامه درسی از دیدگاه رسمی( ممکن است ارزش قائل شدن برای تفاوت های فرهنگی موجود 

ی نمایند. لیکن این هدف ممکن است از نظر اولویت های معلمان )برنامه در کشور را به عنوان یک هدف آموزشی تلق
درسی از دیدگاه آموزشی( مادامی که فراگیران از مهارت خواندن و نوشتن در سطح قابل قبولی برخوردار نگردیده اند 

برنامه  نسبت به یکدر مرتبه نازلی قرار داشته باشد. همچنین نگرش دانش آموزان )برنامه درسی از دیدگاه تجربی( 
درسی جدید بسیار حساس و تعیین کننده خواهد بود، اگر تلقی دانش آموزان از این برنامه به گونه ای باشد که آن را 
معنی دار و مرتبط با نیازها و عالئق خود نشمارند، هرگز آنچه را که از آنها انتظار می رود، فرا نخواهدگرفت. بنابراین 

ر برنامه ریزی درسی که در باال به ذکر مثال هایی درباره هر یک از آنها پرداخته شد، از نفوذ ابعاد نه گانه کیفی د
 (.2930788، قدرتمندی در عرصه برنامه های درسی برخوردار می باشد)مهر محمدی

 ای سواد برنامه درسی مدرسانهای حرفهمولفه
 وجود دارد سه نگاه و تلقی نسبت به برنامه درسی  

وظیفه مدرس اجرای برنامه درسی قصدشده و رسمی است. بدین لحاظ که مدرس 3 عنوان سندرسی بهبرنامه د
ای مدرس های حرفهشود، محدوده صالحیتعنوان مجری برنامه درسی تدوین شده و ارجاع داده شده تلقی میبه

زشی است. در این نگاه های ارزشیابی، زمان و فضای آموهای تدریس، روششامل توانمندی در چهار عنصر روش
عنوان یک سند در حوزه صالحیت متخصصان حوزه مطالعات برنامه درسی است. مسؤلیت تدوین برنامه درسی به
رجاع ا مدارسشوند و سپس برای اجرا به ریزان درسی در وزارت طراحی و تدوین میبرنامه درسی توسط گروه برنامه

شود. این نگاه متاثر از واقعیت طور رسمی آغاز میب وظایف مدرسان بهشوند. از این مرحله حیطه و چارچوداده می
 است که چنین درخواستی را در مدرسان ایجاد کرده است. یموجود در نظام آموزش

نوان عها قائل به یک فرایند سلسله مراتبی است که برنامه درسی بهیافته 3عنوان نقشه و راهنمای عملبرنامه درسی به
شود. این نگاه، خود به دو نگاه تفکیک شد. عمل در دو مرحله کالن ملی و خرد کالس درس انجام میطرح و نقشه 

ریزی برنامه درسی در داند که در دو سطح طرحعنوان طرح و نقشه عمل مینگاه اول، نگاهی که برنامه درسی را به
 شوند. در سطح کالن ملیایز میسطح کالن ملی و سطح تدوین که در سطح خرد مؤسسه و کالس درس است، متم

رورشی ها و نیازهای کالن آموزشی و پها، فلسفه تربیتی، آرمانمشیها، تعیین خطگذاریبرنامه درسی در قالب سیاست
شوند. حضور و مشارکت مدرسان در این مرحله یک حضور داوطلبانه و انتخابی است. در سطح ریزی میطرحی آموزش
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ای و کالس درس است مشارکت مدرسان یک امر الزامی است. در سطح خرد موسسهتدوین برنامه درسی که 
مدرسان در انتخاب و تعریف همه عناصر برنامه درسی نقش دارند. مشارکت مدرسان در تدوین برنامه درسی موجب 

ی ایدآل ملشود. خاستگاه رسالت مدرس نگاه کالن و تحلیلی ساختار جامعه غنای علمی و آموزشی برنامه درسی می
یرا شوند. زای تدوین میعنوان نقشه و راهنمای عمل در دو سطح کالن ملی و کالن مؤسسهاست. برنامه درسی به

کند و یها را طلب مشود که تلفیقی از تخصصای تلقی میرشتهتدوین در نگاه دوم، برنامه درسی یک پروژه بین
های علوم مختلف یا مدرسان حوزه مطالعه برنامه درسی به ای توسط مدرسان متخصص در حوزهانجام چنین پروژه

 پذیر نیست.تنهایی امکان
نوان عگرایانه تفکیک شد. در تلقی برنامه درسی بهبه دو نگاه فرایند عملی و انسان 3عنوان فرایندبرنامه درسی به 

ونگی کند و بر چگس را تدبیر میشود که فرایند تدریریز درسی در مقام عمل تلقی میفرایند عمل، مدرس برنامه
رتباط ا دانش آموزانکند. موضوع تدریس با فردیت مدرس و اجرای اثربخش آن تصمیمات متناسب با واقعه اتخاذ می

گیری در انتخاب، سازماندهی، اجرا، ارزشیابی، بازخورد، سازد که توانایی تصمیمکند و او را قادر میدرونی برقرار می
عنوان یک عمل داشته باشد. در تمام مراحل شرایط منحصر به فرد و نوظهور است. تدریس به اصالح و استمرار

ه دهد. ارتباط و شبککند و هر لحظه هویت جدیدی را شکل میعمل می دانش آموزان فرایند گفتمانی بین مدرس و
و این  گیرندها شکل میبلیتبا همدیگر دانش و قا دانش آموزانو  دانش آموزانگفتمانی ایجاد شده بین مدرس با 

گیرنده فکور است. صاحب امتیاز و اختیار است. تدبیر جا مدرس یک تصمیمهمان دستاورد تدریس است. در این
ند. کگیرد. سرنوشت تدریس و پیامدهای آن را هنرمندانه تجسم میعهده میتدریس را از نقطه شروع تا پایان به

-یاستهای نیازسنجی، آگاهی از سهای بیرونی دارد. یافتهفسیری است که از واقعیتمبنای اتخاذ تدابیر و اجرای آن ت

های بیرونی های واقعیتهای کالن آموزش و پیامدها یا استانداردهای برنامه درسی مصداقها، آرمانمشیها، خط
عنوان همتایان انسانی به دانش آموزانکند. از طرف دیگر، ها توجه میریزی درسی به آناست که مدرس در برنامه

چه را که تدبیر کرده است تا چه حد در واقعیت تدریس داند آنفرد هستند. مدرس نمیبا مدرس افرادی منحصر به
یابد. تدریس یک فرایند توصیفی )نه تجویزی(، پیچیده و پویا است و بایدی در آن وجود ندارد. اعتبار تحقق می

های بیرونی است. ها با واقعیتابسته به منطق او و میزان هماهنگی روشهای اتخاذ شده توسط مدرس وروش
ر فعل ای مدرس دهای حرفهتدریس یک تعامل گفتمانی بین مدرس و دانشجویان است. بنابراین مجموعه صالحیت

ید با ریزی درسیای که یک متخصص برنامههای حرفهریزی درسی نهفته است. یک مدرس به تمام صالحیتبرنامه
 (329 0702همکاران،  )عباباف و داشته باشد، نیاز دارد

 هاآن انسانی  هایو احترام به ارزش دانش آموزانها تأکید بر نگاه انسانی نسبت به یافته 3گرایانهانسانبرنامه درسی 
مدنظر  با هموز دانش آم اخالقی و عاطفی ذهنی، جسمی، ابعاد. شودنمی عقالنی تربیت به محدود درسی برنامه. دارند

همین منظور، ها دارد. بههای آنو امکانات و محدودیت دانش آموزانگیرند. برنامه درسی تاکید بر زمان حال قرار می
ای های حرفهتأکید براهمیت توانمندشدن مدرس در دانش و عمل برنامه درسی است. زیرا دارا بودن صالحیت

ه ها باشد. پاسخ بگوی نیازهای رشدی دانشجویان و حل مشکالت آنسختواند پامدرسان در حوزه برنامه درسی می
ه چگیرد. براساس آنها قرار میمبنا و محوریت انتخاب عناصر برنامه درسی و چیدمان آن دانش آموزاننیازهای حال 

طیف حداکثری ای مدرسان در برنامه درسی در دو های حرفهکه به آن اشاره شد، حدود و ثغور اختیارات و صالحیت
های ای مدرسان در طیف حداکثری، شامل اختیارات و توانمندیگیرند. محدوده اختیارات حرفهو حداقلی قرار می
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های کالن ملی برنامه درسی تا اجرای آموزشی در گذاریها را به مشارکت در سیاستمتناسب با آن است که آن
هایی در ای مدرسان شامل توانمندیهای حرفهصالحیتسطح کالس درس قادر سازد. در طیف حداقلی، محدوده 

 (3208 0780، ، سحرنهاوندی2909، 2حوزه آموزش است. )اولیوا

 نقش تجربه معلمان در یادگیری دانش آموران

معلمان با سابقه گرایش بیشتری به سمت به پرورش مهارت های آموزشی و کالس داری از خود نشان می دهند.  
آنها میزان وقتی را که برای امور اداری کالس صرف می شود، کاهش می دهند. در بازگرداندن نظم به کالس به 

ید اببر دوش دانش آموزان قرار دهد.  سرعت عمل می کند و روش تدریسی را برمی گزینند که وظایف بیشتری را
تمام کوشش را به کاربست تا معلمین مجرب به طور یکسان در مناطق شهری حاشیه شهرها و مناطق روستایی به 
کار گرفته شوند و ترک خدمت و جابجایی تقلیل یابد البته این مسئله با حقوق معلمان و ارتقاء منزلت آنها ارتباط 

 (.7130780 دارد)فتحی و همکاران،
 ل( ویژگی های خصوصیات معلم

معلم و یادگیری یکی از مهمترین مباحث تعلیم و تربیت و در عین حال یکی از مشکلترین مفاهیم برای تعریف کردن 
می باشد. یادگیری اساس رفتار افراد را تشکیل می دهد. از طریق یادگیری فرد با محیط خود آشنا می « یادگیری»

ثیر می گذارد و گاهی باعث ایجاد تغییرات مثبت و سازنده در محیط می شود. بنابراین قسمت شود، روی محیط تأ
عمده ی رفتار آدمی آموختنی است. فرد انسان سخن گفتن، محبت کردن، ارتباط برقرار کردن با دیگران و حتی 

رد. رشد قوه تفکر با طرز حل اندیشیدن را یاد می گیرد. شناختن خود و جهان خارج نیز از طریق یادگیری امکان دا
مسئله امری است که به تدریج و در سایه ی یادگیری در افراد به وجود می آید3 توجه به اصول یادگیری و بررسی 
علل عدم توانایی دانش آموز در یادگیری، ارائه بهترین راهکار جهت جبران ناتوانایی ها شرط اساسی موفقیت در 

هت گیری معلمان و مدیران درباره ی یادگیری در طرز کار و تصمیم گیری آنها تأثیر ج .فعالیتهای آموزشی می باشد
فراوان دارد ، معلمانی که اصول و مبانی یادگیری را درست تشخیص نمی دهند بهتر می توانند در تعلیم و تربیت 

اهداف یادگیری معلم از  در راستای رسیدن به .افراد اقدام کنند و از تعداد دانش آموزان در معرض شکست بکاهند
عوامل مهم و مؤثر می باشد. عنصر معلم درهر نظام آموزشی را بایستی آینه ی تمام نمای درجه توفیق آن نظام در 
تحقق اهدافی دانست که فلسفه وجودی آن را تشکیل می دهد. کلیه عوامل درونی سازمان مدرسه الزم و ضروری 

ارد. اگر قصد تغییر در رفتار دانش آموزان را داشته باشیم باید به سراغ می باشد ولی معلم اهمیت خاص خود را د

معلم ضمن نقش آموزشی  :شخصیت معلم .معلمان برویم بدون تحول معلم هیچ تحولی در آموزش صورت نمی گیرد
معلم نباید »، نقش راهنمایی و هدایت دانش آموزان و دانشجویان در زمینه های مختلف را نیز عهده دار است. 

فراموش کند که او کارگزاری است روحانی و ملزم به زندگی با نقش خود، عالقه مند به تمام اشیاء پیرامونی خود که 
ن یکی از رکن های اصلی نظام آموزشی هستند که بدون خواست آنها هیچ معلما« الهام بخش راهنمایی هستند

تحول آموزشی به موفقیت واقعی نخواهد رسید. الزم است که برای تقویت، حمایت جذب و نگهداری و اعتالی 

ا آنچه که معلمان ر .علمی و حرفه ای این ستون های اصلی آموزش و پرورش برنامه هایی تازه و بدیع انجام گیرد
کارآمد می نماید تسلط بر موضوع مورد تدریس ) تخصص( و دارا بودن ویژگیهای شخصی واال می باشد. شخصیت 

                                                           
2 Oliva 

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                               601تا  054 صفحه: از، 0411زمستان ، 4، شماره2جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 169 ریخمحبیب                 ..   بررسی رابطه بین میزان سواد برنامه ریزی درسی معلمان مرد و زن و یادگیری

 

معلم در واقع محصول و نتیجه ی مجموعه ی ترکیبی عوامل، روانی، فکری، اجتماعی، عاطفی، تجربی، فرهنگی، و 
 ،ایر معلمان متمایز می کند. )شعاری نژادبدنی است که به شکل خاصی در هر معلم ترکیب می شوند و او را از س

0788 322) 
محیط کالس از دیواری چند متشکل نیست. بلکه ساحت مقدس است که در دیوارش محدوده ای است از  

راهنماییهای روحانی، اخالقی و اجتماعی. خصوصیات کالس قدرتی را ساطع می کند که نقش و ظیفه ی معلم در 

حرفه معلمی در هر رده ای صرفاً یک پیشه نیست بلکه یک خدمت معنوی است  .ه باشددرون آن نمی تواند ناشناخت

نباید نادیده گرفت که  .قرین گشته و در مسیر بیداری آگاهی انسانها گام برمی دارد« انسانی » بارشد یک فرهنگ 
یز معلم گی دارد. قبل از هر چراز موفقیت معلمان بیشتر به آمادگیهای شغلی قبل از ورود در جامعه ی معلمان نیز بست

مؤثر کسی است که به معلمی عالقمند باشد. همواره بر خود تسلط داشته باشد، با آرامش بر کالس حاکمیت داشته 
منقبض بودن از ویژگیهای شخصیتی مهم معلم است. معلم در هر « . یک صبر طوالنی است»باشد. امر تدریس 

اجتماعی و نمونه باشد. معلم باید این اضطراب را داشته باشد که آیا فراگیران راهی که باشد بر وی الزم است یک فرد 
من موفق به یادگیری مطالب شده اند؟ آنچه امروزه در آموزش و پرورش چاره ساز می باشد، مشارکت دانش آموزان 

خصوص روابط در  برای استفاده از مشارکت در تدریس ایجاد ارتباط مناسب الزم است. ایجاد ارتباطات به .است
خورد تجارب آموزشی در رشته های مشابه مواد درسی درباره ی تدریس معلم کمک می کند، آنچه که قبل از تدریس 
باید در نظر گرفته شود، تفاوتهای فردی است باید آماده باشد با هر یک از دانش آموزان خود برخوردی متناسب با 

 (.3702 0780 ،)سیف« سبک و شیوه یادگیری او داشته باشد
معلم باید چهار توزیع را رعایت کند. انرژی ، نگاه، صدا، توجه. آنچه که معلم از شخصیت خود در ذهن دانش آموزان  

ترسیم می کند باید یک رهبر و راهنمای مطلع ، آرام ، متین ، مهربان، و صدیق و قابل اعتماد باشد که تصویری به 

علم معلم آگاه که به تدریس خود فکر می کند. همیشه باید در فکر باروری ویژگی علمی م .جز آن پذیرفتنی نیست

اطالعاتی را که الزم  .کالس درس خود باشد. از این راه است که او می تواند موقعیت کار خود را استحکام بخشد
مجهز  که بدون است معلمان داشته باشند عبارت است از اطالعات در رابطه با شغل خود، فراگیران، رشته درسی خود

معلمی، از نظر علمی قوی است که به محتوا و روشهای ارائه محتوا  .بودن به این اطالعات موفقیت حاصل نمی گردد
و چگونگی برقراری ارتباط آگاه و بر آنها مسلط باشد. کارگرانی یک جریان تدریس از مهارتهای هنرمندانه ی معلم 

وزان غرور و تکبر خود را ارضاء نمایید. فقط به کنجکاوی آنها را بیدار »انش آسعی نکنید با زیاد یاد دادن به د»است. 

کافی است جرقه ای در آنها به وجود  .کنید، چشم شنوندگان خود را باز کنید، ولی از سنگین کردن مغز آنها بپرهیزید 
ود. شناخت قوّت ها و آید. هر جا خوراکی برای آتش وجود داشته باشد شعله ی آن به خودی خود فروزان می ش

ضعف های دانش اموزان به کاربردنی شیوه های مؤثر تنبیه و پاداش از ظرافتهای معلمی است. برای آموزش یک 
مطلب تنها دانستن آن مطلب کافی نیست، بلکه آموختن یا روشن ساختن راه اندیشیدن در مورد مطلب مواد تدریس 

هر ماده ی درسی بر معلم الزم است که هدفها را از سه زاویه اصلی  به طور کلی در تدریس .نیز باید دانسته شود
سعی بر گسترش استعدادها از اجرای برنامه ی  -2سعی بر افزایش تفهیم محتوای برنامه درسی  -0 .دنبال کند

 دافزایش و رشد طرز تفکر به وسیله تدریس یک ماده درسی تعقیب سه گانه فوق در تمام مواد درسی بای -7درسی 
عملی شود، ولی در هر یک از این هدفها نسبت به هر موضوعی، دارای اهمیت خاصی بوده که با توجه به نظر معلم 

» طراحی برای سهولت تدریس تعیین هدف کلی، هدفهای رفتاری  .و متعلم میزان اهمیت آن متفاوت می گردد
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همه ی جوانب، چون فعالیت درون و برون  یعنی انتظاری که معلم در آخر یادگیری از دانش آموزان دارد. سنجش
کالسی مستلزم سنجش مداوم است، داده های معلم به دانش آموز و دریافتهای آموزشی آنها باید مورد ارزشیابی قرار 

یقیناً افرادی با شخصیت و توانایی مناسب شغل معلمی می توانند مهمترین تأثیر را در یادگیری دانش آموزان  .گیرند
 ( 9130780)سیف،  ندداشته باش

 پژوهشروش  -7

روش این پژوهش از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی واز نوع تحقیقات همبستگی می باشد.در این تحقیق 
بین میزان سواد برنامه ریزی درسی معلمان مرد و زن و یادگیری آموزشی دانش سعی براین است که همبستگی 
مشخص گردد.  تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی  دولتی شهرستان ایرانشهرآموزان دوره ابتدایی مدارس غیر 

است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً 
ی را می ربرای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. بیشتر تحقیقات علوم رفتا

توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد. تحقیق همبستگی یکی از انواع روشهای تحقیق توصیفی است در این 
 (.0700، نوع تحقیق رابطه ی میان متغیر ها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد )سرمد

 جامعه آماری 
دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معموالً در جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که 

هر پژوهش،  جامعة مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت )صفت ها( متغیر 
 09(.در این مقاله پژوهشی جامعه آماری شامل کلیه معلمان )0700، واحدهای آن به مطالعه بپردازد)سرمد و همکاران

-09نفر( شهرستان ایرانشهر در سال تحصیلی  0099ان آنها در پایه های سوم تا ششم ابتدایی )نفر( و دانش آموز
 بود  09

 حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش نمونه گیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن 

تصادفی ساده براساس این اصل انتخاب می شود که کلیه افراد جامعة  باشند، انجام می پذیرد. روش نمونه گیری
( در این تحقیق با روش 0780مورد مطالعه با هم مشابهت دارند ومتجانس یا در واقع یکدست هستند )حافظ نیا، 

از نفر  07نمونه گیری سرشماری، نمونه های تحقیق را انتخاب کردیم حجم نمونه این تحقیق طبق جدول مورگان 
 نفر به روش تصادفی ساده می باشد. 789معلمان و دانش آموزان آنها به تعداد 

 ابزارهای گرد آوری داده ها
 آلفای کرونباخ پرسشنامه سواد برنامه ریزی درسی -2-3جدول 

 تعداد پایایی تعداد سواالت پرسشنامه

 79 88/9 20 سواد برنامه ریزی درسی

20 002/9 07 
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 پرسشنامه یادگیری آموزشیآلفای کرونباخ 

 تعداد پایایی تعداد سواالت پرسشنامه

 98 07/9 79 

98 00/9 789 

 روشهای تجزیه و تحلیل آماری 
برای توصیف داده های گردآوری شده از روش های آمار توصیفی شامل جدول، نمودار، فراوانی، درصد، میانگین و 

برای تعیین معنادار بودن روابط ذکر شده در فرضیه ها تحلیل کندال انحراف استاندارد استفاده شده است. همچنین 

صورت  spssاسپیرمن استفاده شد زیرا داده های هر دو متغیر نرمال نبودند. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار
 گرفته است.

 (n=385و  n=73های توصیف کمی متغیرهای تحقیق )مقادیر شاخص

 هبیشین کمینه کشیدگی چولگی انحراف معیار مد میانه میانگین ابعاد متغیر

 سواد
 برنامه

 یزیر
 یدرس

 9 9/0 920/8 -90/2 927/9 9/9 77/9 00/9 یدرس یزیر برنامه یمبان

 9 0 92/02 -087/2 190/9 1/9 99/9 70/9 یدرس یزیر برنامه عناصر

 کل
20/9 78/9 9/9 990/9 980/7- 02/09 2/0 0/9 

 
 

        

 یریادگی
 یآموزش

 کل
08/7 09/7 0/0 080/9 800/9- 790/9 1/0 9 

 

 ارایه تحلیل یافته ها

 سؤاالت تحقیق9-2-3
 چگونه است؟ معلمان یدرس یزیر برنامه سوادوضعیت 

 های توصیفی متغیر سواد برنامه ریزی درسی معلمانتوزیع فراوانی، آماره

 سواد برنامه ریزی درسی  فراوانی درصد فراوانی

 خیلی کم 0 9/0

 کم 9 9

 متوسط 2 0/2

 زیاد 29 0/72

9/17 91 
 خیلی زیاد

 کل 07 9/099

 
سؤال پرسشنامه سواد برنامه ریزی  20نمره متغیر توجه به سواد برنامه ریزی درسی از طریق محاسبه جمع نمره های 

درسی حاصل شده است و برای توصیف این متغیر نمرات آن به پنج رده خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد 
 0/72نفر ) 29درصد( متوسط،  0/2نفر ) 2( خیلی کم، درصد 9/0نفر ) 0معلم مورد بررسی،  07تقسیم گردید. از بین 
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 شهرستان یدولت ریغ مدارس ییابتدا دورهدرصد( سواد برنامه ریزی درسی معلمان را در  17نفر ) 91درصد( زیاد و 
 خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.. رانشهریا

  

 
 معلمانهای توصیفی وضعیت سواد برنامه ریزی درسی توزیع نرمال و آماره

 
 چگونه است؟ دانش آموزانآموزشی یادگیری وضعیت 

 دانش آموزان یآموزش یریادگهای توصیفی متغیر یتوزیع فراوانی، آماره

 یآموزش یریادگی فراوانی درصد فراوانی

 خیلی کم 2 9/9

 کم 79 8/8

 متوسط 19 0/01

 زیاد 019 1/90

 خیلی زیاد 029 2/72

 کل 789 9/099

 
ی حاصل آموزش یریادگسؤال پرسشنامه ی 98از طریق محاسبه جمع نمره های  یآموزش یریادگتوجه به ینمره متغیر 

شده است و برای توصیف این متغیر نمرات آن به پنج رده خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تقسیم گردید. از 
درصد(  0/01نفر ) 19درصد( کم،  8/8نفر ) 79درصد( خیلی کم،  9/9نفر ) 2دانش آموز مورد بررسی،  789بین 

 ریغ مدارس ییابتدا دورهدرصد( یادگیری دانش آموزان را در  2/72نفر ) 029درصد( زیاد و  1/90نفر ) 019متوسط، 
 خیلی زیاد ارزیابی کرده اند. رانشهریا شهرستان یدولت
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 آموزانهای توصیفی وضعیت یادگیری آموزشی دانش توزیع نرمال و آماره

 
 اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها -نتایج آزمون کولموگروف

 معنی داری آماره آزمون حجم نمونه ابعاد

 990/9 200/2 789 یدرس یزیر برنامه سواد

 992/9 892/0 789 یآموزش یریادگی

 

 آموزان دانش یریادگی و زن و مرد معلمان یدرس یزیر برنامه سواد زانیمضرایب همبستگی بین 

وجود  یادگیری آموزشی متغیر
 رابطه

نوع 
 رابطه

R2 
 تعداد p اسپیرمن تعداد p کندال

 برنامه سواد
 یدرس یزیر

 99/9 مستقیم دارد 789 <990/9* 299/9 789 <990/9* 018/9

 
 زانآمو دانش یریادگی و یدرس یزیر برنامه یمبان از زن و مرد معلمان شناخت زانیمضرایب همبستگی بین 

وجود  یادگیری آموزشی متغیر
 رابطه

نوع 
 رابطه

R2 
 تعداد p اسپیرمن تعداد p کندال

 برنامه یمبان
 یدرس یزیر

 979/9 مستقیم دارد 789 <990/9* 208/9 789 <990/9* 090/9

 
  زانآمو دانش یریادگی و یدرس یزیر برنامه عناصر از زن و مرد معلمان شناخت زانیمضرایب همبستگی بین 

وجود  یادگیری آموزشی متغیر
 رابطه

نوع 
 رابطه

R2 
 تعداد p اسپیرمن تعداد p کندال

 برنامه عناصر
 یدرس یزیر

 990/9 مستقیم دارد 789 <992/9* 019/9 789 <997/9* 091/9

 دارمعنی 99/9در سطح *
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 بحث و نتیجه گیری  -8

  یدولت غیر مدارس ابتدایی دوره آموزان دانش یادگیری و زن و مرد معلمان درسی ریزی برنامه سواد میزان . بین
 .دارد وجود  رابطه ایرانشهر شهرستان

و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  018/9بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی، ضریب همبستگی کندال برابر 
 دانش یادگیری و زن و مرد معلمان درسی ریزی برنامه سواد است  که نشان دهنده این است بین میزان 299/9

بنابراین فرضیه  (>99/9pمعنی داری وجود دارد ) رابطه ایرانشهر شهرستان  دولتی غیر مدارس ابتدایی دوره آموزان
صفر رد می شود و رابطه بین این دو متغیر مستقیم است. لذا فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید قرار می گیرد به این 

و به  است آموزان دانش معلمان موجب تغییرات در یادگیری درسی ریزی برنامه رات در میزان سوادمفهوم که تغیی
زایش با اف معلمان درسی ریزی برنامه سواد طرف مثبت )افزایشی( سیر می کند، بدین معنی که افزایش میزان

 ل و اسپیرمن دلیل افزایشیهمراه است و بالعکس، که مثبت بودن ضرایب آزمون های کندا آموزان دانش یادگیری

 درسی ریزی برنامه سواد تغییرات از درصد 9 آموزان دانش یادگیری ،R2 مقدار اساس بودن این رابطه است. بر
 .دهدمی توضیح را معلمان

 ارسمد ابتدایی دوره آموزان دانش یادگیری و درسی ریزی برنامه مبانی از زن و مرد معلمان شناخت میزان . بین2
 .دارد وجود  رابطه ایرانشهر شهرستان دولتی غیر

و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  090/9بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی، ضریب همبستگی کندال برابر 
 گیرییاد و درسی ریزی برنامه مبانی از زن و مرد معلمان شناخت است که نشان دهنده این است بین میزان 208/9

( بنابراین >99/9pمعنی داری وجود دارد ) رابطه ایرانشهر شهرستان  دولتی غیر مدارس ابتدایی دوره آموزان دانش
فرضیه صفر رد می شود و رابطه بین این دو متغیر مستقیم است. لذا فرضیه فرعی )اول( تحقیق مورد تایید قرار می 

ات در موجب تغییر درسی ریزی برنامه یمبان از زن و مرد معلمان شناخت گیرد به این مفهوم که تغییرات در میزان
 معلمان اختشن است و به طرف مثبت )افزایشی( سیر می کند، بدین معنی که افزایش میزان آموزان دانش یادگیری

همراه است و بالعکس، که مثبت بودن  آموزان دانش با افزایش یادگیری درسی ریزی برنامه مبانی از زن و مرد

 دانش یادگیری ،R2 مقدار اساس اسپیرمن دلیل افزایشی بودن این رابطه است. برضرایب آزمون های کندال و 
 .دهدمی توضیح را درسی ریزی برنامه مبانی از زن و مرد معلمان شناخت میزان تغییرات از درصد 9/7 آموزان

 ارسمد ابتدایی دوره آموزان دانش یادگیری و درسی ریزی برنامه عناصر از زن و مرد معلمان شناخت میزان . بین7
 .دارد وجود رابطه ایرانشهر شهرستان  دولتی غیر

و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  091/9بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی، ضریب همبستگی کندال برابر 
 گیرییاد و درسی ریزی برنامه عناصر از زن و مرد معلمان شناخت است که نشان دهنده این است بین میزان 019/9

( بنابراین >99/9pمعنی داری وجود دارد ) رابطه ایرانشهر شهرستان دولتی غیر مدارس ابتدایی دوره آموزان دانش
فرضیه صفر رد می شود و رابطه بین این دو متغیر مستقیم است. لذا فرضیه فرعی )دوم( تحقیق مورد تایید قرار می 

ات در موجب تغییر درسی ریزی برنامه عناصر از زن و مرد معلمان شناخت گیرد به این مفهوم که تغییرات در میزان
 معلمان اختشن است و به طرف مثبت )افزایشی( سیر می کند، بدین معنی که افزایش میزان آموزان دانش یادگیری

همراه است و بالعکس، که مثبت بودن  آموزان دانش با افزایش یادگیری درسی ریزی برنامه عناصر از زن و مرد
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 دانش یادگیری ،R2 مقدار اساس ضرایب آزمون های کندال و اسپیرمن دلیل افزایشی بودن این رابطه است. بر
 .دهدمی توضیح را درسی ریزی برنامه عناصر از زن و مرد معلمان شناخت میزان تغییرات از درصد 0/9 آموزان

 محدودیت ها و تنگناهای تحقیق: 
واقعی خود را پیدا نکرده و به این مهم به میزان کافی توجه نمی شود و این  در جامعه ما پژوهش و تحقیق جایگاه

بخش بیشتر مورد بی مهری قرار گرفته است. در نتیجه مشکالت بسیاری برای محققین و دانشجویان ایجاد می 
حقیق این تشود که باعث طوالنی شدن زمان اجرای طرح های تحقیقاتی و گاهی بی نتیجه ماندن آنها می گردد. در 
 جامعه آماری به علت مشغله کاری و ارعاب از پیامد پاسخگویی، به سختی حاضر به همکاری می شدند.

بعضی از کارکنان تجربه ای در کارهای تحقیقی و جوابگویی حرفه ای به پرسشنامه را نداشته و دقت و وقت الزم را 
 برند.برای پر کردن برخی پرسشها از پرسشنامه ها را به کار نمی 

 دالیل به است ممکن افراد و بود پرسشنامه تحقیق این در رفته بکار ابزار3 ها داده آوری جمع روش محدودیت
 امکان ورتص در موارد سایر یا مشاهده و مصاحبه از بود بهتر کمبود این رفع برای نکنند، منعکس را واقعیتها مختلف،
 نشد میسر امر این امکانات و منابع زمانی، محدودیتهای دلیل به که شود استفاده

 منابع در مورد سواد برنامه ریزی درسی بسیا کم بود و در ایران یکی دو تحقیق بیشتر انجام نشده بود
 جمع آوری پرسشنامه در دانش آموزان دوره ابتدایی بسیار مشکل بود.

 

 مراجع  

  ،1384ترجمه  قدسی احقر،« برنامه درسی، مبانی اصول و مسائل 2005ارنشتاین، استیفن، و هانگینز ،

 انتشارات آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

  ،نظام برنامه ریزی درسی متناسب با توسعه ی 1386حیدری، زهرا، موسی پور، نجمه، حری، عاطفه ،

 .22-4،48،شماره1سواد اطالعاتی. فصل نامه مطالعات برنامه درسی، دوره

 میزان آشنایی معلمان 1386تمداری، علی، نادری، علی، سیف نراقی، محمد، دائی زاده، حمید، شریع ،

دوره متوسطه استان مازندران از مبانی برنامه یزی درسی و اصول یادگیری. مجله دانش و پژهش در 

 .1-13،24واحد خوراسگان، شماره  علوم تربیتی دانشگاه آزاد،

 تاثیر ارزشیابی توصیفی بر ویژگی های شناختی ، عاطفی و روانی  ،1385اکبر، رضایی، اکبر،  ، علیسیف

 .17شماره  ،فصلنامه نوآوریهای آموزشی ،  حرکتی دانش آموزان -

  ،بررسی میزان سواد برنامه ریزی درسی دبیران زن دبیرستان های دولتی ، 1321طالب زاده، محمد

دانشگاه پیام نور استان تهران  ،کارشناسی ارشد. پایان نامه ردخترانه شهر تهران بر اساس الگوی اک

  دانشکده علوم انسانی -

 سواد برنامه درسی برای مدرسین دانشگاه از نگاه مدرسان ، 1322، کاظم، اجارگاه، وفتحی،زهرا، عباباف

 22-7، 7، شماره 3دوره . مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. حوزه مطالعات برنامه درسی

 کارشناسی نامةپایان آموزش، در آموزشی مواد کاربرد و آشنایی میزان بررسی ،1381 قاسم، زاده،عباس 

  طباطبایی تهران، عالمه دانشگاه ارشد،
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 طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی مدرسه، 1388زینب، گویا، کاظم،  اجارگاه،، علی، وفتحی- 

نوآوری  (، تهران وزارت آموزش و پرورش. موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی وSBCNAمحور)

 آموزشی

  ،ارتباط برنامه ریزی درسی با علوم تربیتی. فصل نامه تکنولوژی و آموزش، شماره 1382کلباسی، اکبر ،

4 

  ،34ص ، کتاب برنامه ریزی درسی )راهنمای عمل(. چاپ تهران، انتشارات مدرسه،1321ملکی، حسن-

22. 

  ،مه ریزی درسی در آموزش عالی ، تحلیلی بر سیاست کاهش تمرکز از برنا1388مهر محمدی، محمد

 . www.sid.irایران: ضرورت و فرصت ها،

  ،برنامه ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی،  ،1320علی،میرزا بیگی

 یسطرون :تهران

  ،تهران.1، اصول برنامه ریزی درسی. تهران،دوره1382نهاوندی، سحر ، 

 میزان آگاهی معلمان دوره 1388عت مداری، علی و نراقی، مهران، ولی پور، اکبر، نادری، عباس، شری ،

راهنمایی از مبانی برنامه ریزی درسی و اصول یادگیری به منظور الگوی عملی جهت ارتقا دانش و مهارت 
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