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  پوراله موسیدکتر نعمت    یحسین حسن       دکتر یحیی معروفی

 دانشگاه شیراز

 چکیده
خصوص آموزگاران دوره ههای تربیت معلم بهای مفید، کلیدی و ضروری دانشجویان دورهدروس تربیتی از درس

تواند نقش مؤثری در بهبود تدوین شود، می انمعلم ایمحتوای این دروس متناسب با نیازهای حرفه چهچنانابتدایی است، 

برنامه درسی اجرا شده دروس تربیتی کارشناسی  یندابررسی فرداشته باشد. در همین راستا، هدف این مقاله،  آنانعملکرد 

 گروه یالزم برا اصالحات و شناسایی نقاط ضعف و قوت،تا از این رهگذر  بودپیوسته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان 

گیری . این مطالعه با روش تحقیق کیفی انجام شد. با استفاده از نمونهشود علوم تربیتی )آموزش ابتدایی( فراهم تخصصی

های عمیق گیری نظریه( و بکارگیری رویکرد اشباع نظری، مصاحبههدفمند و نظری )مبتنی بر روند استخراج متغیرها و شکل

 12های تدریس و شناسی تربیتی، ارزشیابی از یادگیری و اصول و روشدروس روان تاداناسنفر از  31نیمه ساختاریافته با 

دست هها با استفاده از دو روش تطبیق توسط اعضا و بررسی همکار بگروه کانونی دانشجویان، انجام شد. اعتبار و روایی داده

که مشتمل بر پارادایم کدگذاری )باز، محوری و گزینشی( ها( آمد. مراحل کار به روش گراندد تئوری )نظریه برخاسته از داده

کد اولیه و در نهایت پس از چندین بار  628های این تحقیق از مجموع سه درس، است، تدوین و نتایج تحلیل شد. از داده

مراحل بعدی  دست آمد و درهکنندگان بکد اولیه از مصاحبه با مشارکت 503تقلیل و ادغام جهت رسیدن به تراکم مفهومی، 

« کیفیت برنامه درسی اجرا شده»دست آمد. انتخاب عنوان هب« کیفیت برنامه درسی اجرا شده»تجزیه و تحلیل، طبقه اصلی به نام 

ای دست آمده را تبیین نماید. نتایج نشان داد مجموعهههای بتوانست بخش قابل توجهی از گوناگونی دادهبه این دلیل بود که می

های ارزشیابی و یادگیری، شیوه -گر، زمینه، راهبردهای یاددهیهای شرایط علی، شرایط مداخلهم از ویژگیاز عوامل اع

تأثیرگذار است. « کیفیت برنامه درسی اجرا شده»کیف پدیده و مقوله اصلی یا همان وپیامدهای حاصل از این عوامل بر کم

 ها باید با احتیاط صورت پذیرد.گروهها به سایر نتایج مختص این گروه است و تعمیم آن

.، گراندد تئوریبرنامه درسی اجرا شده، دروس تربیتی، رشته آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان :های کلیدیواژه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدانأدانشیار و عضو هی   y.maroofi2007@gmail.com 
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 مقدمه
کشور و ابزار اساسی  یجانبههای پیشرفت همهترین زیرساختتعلیم و تربیت از مهم یعرصه

شود و قلب نظام آموزشی محسوب می 1برای ارتقاء سرمایه انسانی است. در این میان برنامه درسی

 رسمی محتوای کند. برنامه درسی بهنقش کلیدی و حساس در تغییر و اصالح نظام آموزشی ایفا می

 فراگیر هاآن وسیله به که شودمی اطالق پنهان و آشکار هایآموزش محتوا، یند،افر رسمی،غیر و

 ها،گرایش و کندمی را کسب هامهارت آورد،می دستبه را الزم دانش هدایت دانشگاه، تحت

 (.1388دهد )ملکی، می تغییر خود را در هاارزش و هاقدرشناسی

 (.1384)فتحی واجارگاه،  های مختلفی در رابطه با سطوح و انواع برنامه درسی وجود دارددیدگاه

خیالی  پنهان، پوچ، سطح آشکار، اجتماعی، 11(، برنامه درسی را به 2006) 2برای نمونه؛ ویلسون

کند. الکترونیک تقسیم می و درونی شده، درك استفاده، بالغی، درحال پیوسته )همراه(، )توهمی(،

ه، سطح آشکار، پنهان، فوق برنامه، پوچ، سنجش شده، اجرایی، تجربه شد 8(، 2004) 3شوگرنسکی

های مختلفی که متخصصان از سطوح برنامه بندیکند. در میان انواع دستهگزارش شده مطرح می

عنوان راهنمای عمل مورد  کنند، چهار سطح بیش از سایر سطوح برنامه درسی بهدرسی ارائه می

ای است که توسط نظام آموزشی تدوین نظران قرار گرفته است. اولین سطح مجموعهتوافق، صاحب

(. 1996، 4رود، شاگردان یاد بگیرند )روبیتال و ماکسولشود و این همان چیزی است که انتظار میمی

(، 1999، 6)مک کورمیک و مورفی 5این سطح برنامه درسی را تحت عناوین برنامه درسی تصریح شده

(، 2003، 10؛ وین و بروس1369؛ کالین، 1373؛ مهرمحمدی، 2004، 9؛ باتلر8،1992)پوزنر 7رسمی

(، قصد شده 2003، 14)سیسیل 13(، طرح ریزی شده1997، 12)ویلسون 11آشکار یا نوشته شده

، 19، مارش و ویلیس2003، 18)پرایدوکس 17(، و برنامه ریزی شده2003، 16؛ آکر2000، 15)یونیسف

رود یاد آن چیزی است که از شاگردان انتظار می« برنامه درسی قصد شده»کنند. ( توصیف می2003

شود در پرتو آن، آموزش شاگردان به طور عمدی و آگاهانه برنامه ریزی و اجرا میبگیرند و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Curriculum 

2- Wilson, L. 

3- Shugrensky 

4- Robittalle, D. F., & Maxwell, B 

5- Specified Curriculum 

6- McCormic, R., &Murphy, P. 

7- Official 

8- Posner, G.J. 

9- Butler, Judy, D. 

10- Waine & Bruce 

 

11- Overt or written 

12- Wilson, L. 

13- Designed 

14- Ciscel 

15- Unicef 

16- Akker 

17- Planned 

18- Prideux, D 

19- Marsh, C., &Willis, G 
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(. در این پژوهش هرجا سخنی از برنامه درسی قصد شده آمده است، منظور این 1387)پورظهیر، 

سطح از برنامه درسی است. دومین سطح برنامه درسی، محتوایی است که مدرسان در عمل، آموزش 

ه متکی بر سطح اول است، اما به اقتضای تجارب مدرسان و شرایط واقعی زمانی و دهند و با آنکمی

گیرد و ممکن نیست با طراحی اولیه و اصلی یکسان باشد )سیسیل، زبانی کالس درس شکل می

( 2003؛ پرایدوکس، 2003، )سیسیل، 1(. این سطح تحت عناوینی چون برنامه درسی منتقل شده2003

(، مورد 2003؛ آکر، 2003( اجرا شده )وین و بروس، 2000نیسف، )یو 2آموزش داده شده

(، 1373(، آموزشی )مهرمحمدی، 1992؛ پوزنر، 1369)کالین،  4(، عملی1997)ویلسون، 3استفاده

بندی شده است. در این ( طبقه2003؛ مارش و ویلیس، 1999)مک کورمیک و مورفی،  5عمل شده

، این سطح از برنامه درسی است. در سطح سوم، برنامه پژوهش منظور از برنامه درسی اجرا شده

ها از برنامه درسی است )مک کورمیک ن و تجربه زودهنگام و انعکاسی آندرسی متعلق به یادگیرندگا

؛ مک کورمیک 2003)پرایدوکس،  6(. این سطح را با عنوان برنامه درسی تجربه شده1999و مورفی، 

؛ 2003؛ سیسیل، 2003؛ وین و بروس، 1377سیلور و الکساندر، به نقل از  7؛ گودلد1999و مورفی، 

اند. این ( مشخص نموده2003؛ آکر، 1373؛ مهرمحمدی، 1369؛ کالین، 2003مارش و ویلیس، 

سطح از برنامه از هر دو سطح قبلی متأثر است، اما عوامل دیگری نیز در آن نقش اساسی دارند. 

کنند و مفاهیم و ه شاگردان واقعاً از کالس درس اخذ میسطح چهارم، آن نوع برنامه درسی است ک

(. این سطح تحت عناوین 1997سپارند )ویلسون، گیرند و به خاطر میمحتواهایی که حقیقتاً یاد می

( 2000)یونیسف،  8(، آموخته شده1996؛ روبیتال و ماکسول، 2003برنامه درسی کسب شده )آکر، 

شود. وجود فاصله و ناهماهنگی بسیار میان هر یک مطرح می (1997)ویلسون،  9و یا دریافت شده

 شود.های مذکور به عنوان ضعف اساسی در هر آموزشی قلمداد میاز این برنامه

 ندارد. برخی  وجود نظر اتفاق سطوح،چندان درسینیز همانند برنامه عناصر درخصوص

 دیگر این دهند و بعضیمی توسعه عنصر 9 تا را این عناصر 10کالین فرانسیس نظران مانندصاحب

که کنند. به دلیل اینمی و ارزشیابی( تقسیم )هدف، محتوا، روش اساسی عنصر چهار را به عناصر

نظران اتفاق صاحببهاین چهار عنصر اساسی بیش از سایر عناصر مورد تأکید و توافق اکثر قریب

ده دروس تربیتی نیز این چهار عنصر حوزه برنامه درسی است و از طرفی در برنامه درسی قصد ش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Transferred 

2- Taught 

3- Curriculum In use 

4- Operating 

5- Enacted 

6- Experienced 

7- Goodlad 

8- Learned 

9- Received 

10- Francis Klein 
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 در پژوهش حاضر نیز این عناصر اساسی بررسی شده است. اند،اساسی مورد تأکید قرار گرفته

 شده( توسط رسمی/ قصد درسی درسی )برنامه برنامه تدوین درسی، متمرکز برنامه در نظام

درسی حق  برنامه مجری و شودمی ابالغ آموزشی مراکز به اجرا جهت و گرفته صورت متخصصان

های نظام شود. در اجرا کامالً باید شده قصد درسی برنامه بنابراین،. ندارد را برنامه در وتصرفدخل

 صورت کارشناسان شده( توسط رسمی/ قصد درسی برنامه )برنامه تدوین ریزی، متمرکز برنامه نیمه

 غیرمتمرکز، هاینظام بپردازد. در آندر وتصرف دخل به تواندمی تا اندازه محدودی و مجری گرفته

 است )فتحی آزاد تغییرآن در برنامه مجری و پذیردمی انجام مشارکتی شکلی به تدوین برنامه

کند، اما برنامه درسی ی محتوای خاصی اقدام می(. برنامه درسی قصد شده به عرضه1388 واجارگاه،

توان گفت که و برنامه دارای رابطه هستند و میگیرد. این دلزوماً منطبق با آن شکل نمی ،اجرا شده

 و هاهدف یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت برنامه درسی اجرا شده، برنامه درسی قصد شده است. اگر

 به  هاآن بخشیثمر شود، تدوین و طراحی وضع ترینمطلوب در حتی درسی برنامه محتوای

 التفات بدون مکتوب طراحی زیرا دارد. بستگی شاگردان و مدرس یافته نظام هایفعالیت یمجموعه

 هایفعالیت انجام امکان فراگیر اگر واقع است. در فایدهبی آن، اجرای و ایجاد پیرامون و تالش

 هدایت را شاگردان هایفعالیت کارآمد و مؤثر صورت به مدرس و باشد داشته را ثرؤیادگیری م

 به پرورشی و آموزشی اهداف تحقق نهایتاً و شده قصد محتوای آموزش مناسب برای شرایط کند،

(. اجرای برنامه درسی ممکن است به شدت با برنامه درسی رسمی 1388آمد )ملکی،  خواهد وجود

برنامه درسی رسمی را با توجه به دانش، باورها و اعتقادات و  ،تفاوت داشته باشد؛ زیرا مدرسان

و شاگردان نیز بر برنامه درسی اجرایی تأثیر  دهندهای خود مورد تعبیر و تفسیر قرار مینگرش

کنند، گذارند. مدرسان برنامه درسی را به شکل معنادارتری در کالس درس بیان میبسزایی می

کنند و در برخی موارد تفکر انتقادی را تری در کالس عرضه میزا را به طور سادهتکالیف چالش

(. 1387نمایند )فتحی واجارگاه، متفکرانه میغیرحفظ حقایق و اجرای عملکردهای مبدل به جریان 

دهد، حلقه واسطی میان برنامه درسی چه در کالس درس رخ مییادگیری و آن -های یاددهیفعالیت

دهد که دو ها تأثیر دارد. مطالعات نشان میتدوین شده و برنامه درسی کسب شده است که بر آن

شده در تحقق اهداف  های برنامه درسی اجرامؤلفهمؤلفه روش تدریس و ارزشیابی اثرگذارترین 

 (. اجرای درست و مطلوب برنامه درسی، نیازمند کسب 1389تدوین شده است )صادقی، 

های مختلف از طرف معلم است تا بتواند با درك درست شرایط کالس و نیازهای مخاطبان، شایستگی

قق اهداف آن را تضمین کند. برای های احتمالی برنامه، تحضمن برطرف کردن نقایص و کاستی
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معطوف به دانش  ایحرفه 1هایدرسی آموزش ابتدایی، کسب شایستگی اجرای مطلوب برنامه

های ؛ شایستگی3های معطوف به دانش تربیتی)شایستگی تخصصی رشته(؛ شایستگی 2موضوعی

بینی شده است پیش 5های معطوف به دانش عمومی؛ و شایستگی4معطوف به عمل تربیتی موضوعی

سازی و ارتقاء برنامه درسی تربیت معلم، که هدف آن آماده (. در1394پور و احمدی، )موسی

دانشجومعلمان است، آموزش شایستگی تربیتی یکی از ارکان اساسی برنامه درسی  یهاشایستگی

تربیتی با  ها، مستلزم برنامه درسی است و دروسدهد. آموزش این شایستگیاین دوره را تشکیل می

های معطوف است. در این پژوهش شایستگی بینی شدهاین منظور در برنامه درسی تربیت معلم پیش

آموزش  یگیرد که در برنامه درسی مصوب رشتهمورد بررسی قرار می 6به دانش تربیتی یا علم تربیت

درسی( را دروس عنوان  10واحد ) 18 واحد درسی،  150ابتدایی دانشگاه فرهنگیان، از مجموع 

 (. 1395دهند )مشخصات کلی، تربیتی، تشکیل می

 در  معلم تربیت دوره التحصیالنفارغ که دهدمی نشان معلم تربیت هاینتایج بررسی برنامه

 ضعف برنامه دلیل به تدریس بنیادی هایتوانایی و داشته ضعیفی عملکرد تدریس مهم هایمؤلفه

اند. عالوه بر این، سابقه تدریس دبیران بر نیامده در اجرا مرحله به شرایط سایر و مدون درسی

تری از ایشان مشاهده عملکرد آنان تأثیری منفی دارد و با افزایش سنوات تدریس، عملکرد ضعیف

دهد که می(، نشان 1396) سیفیناطقی و آباد، فارسی علینتایج پژوهش (. 1382شده است )عابدی، 

های آموزش و ده از سوی مدرسان دورهکار گرفته شیادگیری به -راهکارهای یاددهی یدر زمینه

های فعال، خالق و منابع متعدد یادگیری از وضعیت مطلوب تربیت معلمان، استفاده از روش

(، در بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت 1387نژاد و ذکاوتی ). مالییبرخوردار نبوده است

که محتوای  ،به این نتیجه دست یافتندمعلم در کشورهای انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزی و ایران 

یند یاددهی و یادگیری یک طرفه و معلم محور ادروس تربیت معلم در ایران به طور عمده نظری، فر

های کنند و در ارزشیابی از آموختهتر از روش سخنرانی در کالس استفاده میاست و استادان بیش

شود. نتایج پژوهش دانش و فهمیدن تکیه می های شناختی و در سطحتر بر هدفدانشجومعلمان بیش

(، حاصل از بررسی نگرش استادان علوم 1386) 7پور، شریعتمداری، نادری و سیف نراقیحسین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Competency 

2- Content Knowledge (CK) 

3- Pedagogical Knowledge (PK) 

4- Pedagogical Content Knowledge(PCK) 

5- General Knowledge (GK) 

6- Pedagogical Knowledge (PK) 

البته این پژوهش به بررسییی نگرش اسییتادان علوم تربیتی به سییرفصییل   -7

شته کاردانی و    برنامه صیلی ر سی آموزش ابتدایی در آموزش     های تح شنا کار

های درسیییی دروس تربیتی  عالی ایران پرداخته اسیییت که مسیییلماً با برنامه

 آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان متفاوت است.

http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=307178
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=307178
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=98053
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=98053
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=98053
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نوعی عدم رضایت کلی از وضع موجود عناصر  ،دهدهای درسی نشان میتربیتی به سرفصل برنامه

های تحصیلی فعلی ها وجود دارد و برنامهاعم از محتوا، روش آموزش و ارزشیابی از آموخته ،برنامه

نگری جدی دارد. مجتهدی زآموزش ابتدایی با وضعیت مطلوب فاصله آشکار و نیاز به با یرشته

های آموزشی و تربیتی مراکز تربیت معلم کند که مجموعه برنامه(، در پژوهشی بیان می1383)

و همکاران  1وجود آورد. کابریتاهمعلمان بهای الزم را برای حرفه معلمی در نتوانسته است ویژگی

 کارگیری ( کمبود امکانات آموزشی، محتوای نامناسب، به2016و همکاران ) 2( و کافری2017)

ها، یادگیری، ضعف علمی مدرسان دوره -یند یاددهیاهای تدریس غیرفعال و سنتی در فرروش

اند. هیوم و ربیت معلمان عنوان کردههای آموزش و ترا از جمله نقاط ضعف دوره ،فضای نامناسب

گیرند بر کنند و یاد میچه که شاگردان تجربه می(، در پژوهشی دریافتند که آن2015) 3ریچارد کول

های برنامه درسی است و تأکید بیش از حد بر گذاریخالف اهداف برنامه درسی ملی و سیاست

اعمال قوانین و مقررات دقیق و عدم توجه به  های هماهنگ و ارزیابی بر اساس استانداردها وآزمون

منجر به کاهش یادگیری و افزایش فاصله آن با علم واقعی شده است. مطالعات  ،تمرین و تجربه

کار در ایالت فلوریدای آمریکا از (، نشان داد که بسیاری از معلمان تازه2013) 4دلوکا و بالرا

های این ضعف را ناشی از عملکرد ضعیف برنامه ای الزم برخوردار نیستند وهای حرفهصالحیت

(، در پژوهشی که با هدف 2010) 5های پژوهش سیلوینا و جاسوندانند. یافتهدرسی تربیت معلم می

تجزیه و تحلیل رابطه بین برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی قصد شده در نظام آموزش و 

ه درسی اجرا شده و آموخته شده انطباق الزم را پرورش آرژانتین صورت گرفت، نشان داد که برنام

(، در پژوهشی نشان دادند که برنامه 2010) 6نیز با برنامه درسی قصد شده دارد. چیتندرا و گریفین

درسی قصد شده و اجرا شده با هم انطباق ندارند و برای بهبود پیشرفت تحصیلی فراگیران، عالوه 

(، در 2008) 7های درسی نیز پرداخته شود. لوئنییر در کتابهای آموزشی باید به تغبر تغییر شیوه

چه قصد، اجرا و تجربه کند که بین آنهای برنامه درسی، بیان میای موردی در مورد شکافمطالعه

 شده بود هماهنگی وجود ندارد.

پردیس و مرکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان در سراسر  64تعداد  1395-96در سال تحصیلی 

دختر( در مقاطع کاردانی،  30660پسر و  35667نفر دانشجو ) 66327ها ر دایر است که در آنکشو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Cabrita 

2- Cofre 

3- Hume and Richard Coll 

4- Deluca & Bellara 

5- Silvina, Jason 

6- Jitendra, Griffin 

7- Luen 
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کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، و کارشناسی ارشد به تحصیل اشتغال دارند. دانشجومعلمان دانشگاه 

ربی، های آموزش ابتدایی، ادبیات، امور پرورشی، بهداشت، تربیت بدنی، دینی و عفرهنگیان در رشته

حرفه و فن، زبان انگلیسی، علوم اجتماعی، علوم تجربی، علوم ریاضی، علوم هنری، و کودکان 

های عقب مانده ذهنی، نابینا و ناشنوا( مشغول به تحصیل هستند. رشته آموزش استثنایی )در گرایش

کنون )سال های دانشگاه فرهنگیان دایر است. اهایی است که در تمامی پردیسابتدایی یکی از رشته

پردیس و مرکز آموزش عالی دانشگاه  64(، پذیرش دانشجومعلمان برای 1395-96تحصیلی 

گیرد. نظام درسی دانشجومعلمان در این صورت می هااز طریق کنکور سراسری دانشگاهفرهنگیان 

های تحصیلی به تصویب شورای عالی برنامه ریزی واحدی و سرفصل دروس تمامی رشته ،هاپردیس

 آموزش پیوسته کارشناسی دوره ارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و در حال اجراست.وز

 آن تربیت هدف که است فناوری و تحقیقات علوم، وزات عالی آموزش هایدوره از یکی ابتدایی،

 در دوره پرورشی آموزشی، هایفعالیت به اشتغال جهت الزم هایشایستگی واجد که است معلمانی

 باشند. ابتدایی

های کمی های درسی عمدتاً براساس روشهای انجام شده در خصوص همخوانی برنامهپژوهش

 به ها، تنهارسد، این پژوهشنامه انجام شده است. به نظر میو با استفاده از ابزارهایی چون پرسش

ی برنامه یند اجراآفر کیفیت اند به طورعمیق،اند و نتوانستهپرداخته موضوع از کوچکی هایبخش

آن را به درستی مورد کاوش  یبارهپردازی درنظریه و اجرای برنامه درسی چگونگی درسی را درك و

چه گفته شد، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونگی برنامه بر اساس آن و کنکاش قرار دهند.

 داده است:درسی اجرا شده دروس تربیتی است و برای دستیابی به این هدف به سؤاالت زیر پاسخ 

 شرایط علّی برنامه درسی اجرا شده دروس تربیتی کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی چیست؟ -1

دروس تربیتی کارشناسی پیوسته آموزش  یهای برنامه درسی اجرا شدهراهبردها و استراتژی -2

 ابتدایی چیست؟

دروس تربیتی کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی  یها یا محیط برنامه درسی اجرا شدهزمینه -3

 چیست؟

دروس تربیتی کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی  یگر در برنامه درسی اجرا شدهشرایط مداخله -4

 چیست؟

 دروس تربیتی کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی چیست؟ یپیامدهای برنامه درسی اجرا شده -5
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 روش پژوهش

و با استفاده از روش گراندد تئوری انجام  شده است. گراندد  1پژوهش حاضر با رویکرد کیفی

هایی است که به صورت منظم گردآوری داده بنیاد، روشی برای بنای نظریه بر داده یتئوری، نظریه

مورد مطالعه صادق  یای است که در زمینهاند و مقصود آن، ساختن و پرداختن نظریهو تحلیل شده

مداری فرآیند رویکردی تئوری، گراندد که جاییآن (. از1385، 2و روشنگر باشد )اشتروس و کوربن

 و آمده حاصل طی زمان در که است تغییری کردن پیدا پی در ؛3مدار رویکرد محصول یک تا است

بپردازند  ،انددیده که شکلی همان به داستان بیان به در مطالعه کنندگانشرکت تا دهدمی اجازه

آن  به مربوط دانش یا و نداریم دانشی هیچ ها،همورد پدید در که زمانی عالوه، (. به1998، 4)شلدون

(. 2000، 5باشد )کاتکالیفمی روش مناسبی تئوری، گراندد روش است؛ کم آن فرآیندِ و پدیدار

 احساس دریافت پژوهش، سؤال سنخیت اساس بر نیز مطالعه برای این تئوری گراندد روش انتخاب

 در که دید مناسب پژوهشگر است. لذا بوده این روش با سهولت و اجرا قابلیت پاسخ، ترینجامع

 بپردازد و سپس شده برنامه درسی اجرا چگونگی به مربوط فرآیند بررسی به تئوری، قالب گراندد

 7حد وسط نظریه طراحی به هاداده از شده استخراج مفاهیم 6هامایهدرون متغیرها، از استفاده با

های انجام پژوهش فرآیند اجرای برنامه درسی بپردازد. با توجه به انواع شیوه چگونگی خصوص در

است. بنابراین در این  9ندمکار گرفته شد، شیوه نظاهای که در این پژوهش ب، شیوه8هابرخاسته از داده

کنندگان پیرامون اجرای داده بنیاد ادراك شرکتند، نظریه مروش پژوهش کیفی بر مبنای طرح نظا

 برنامه درسی دروس تربیتی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان )اهداف، محتوا و 

ها مورد های ارزشیابی( و روابط بین آنیادگیری و شیوه-های یادگیری، راهبردهای یاددهیفرصت

های پراکنده و کمی، با استفاده از روش کاوش قرار گرفت. در این پژوهش به جای تکیه بر داده

های درس از دل و دانشجویان در کالس تادانتحقیق کیفی به دنبال ورود به دنیای تجربه زیسته اس

 نامهچند پرسش یا یک تنظیم که است واضح ها است. پرهای با آندست آمده از مصاحبهههای بداده

اجرای برنامه درسی  فرآیند چگونگی درك پاسخگویتوانست  نخواهد نیز، بسته االتؤس قالب در

  در مؤثرتری نقش کیفی، هایکه پژوهش رسد می نظر به بنابراین باشد. های درسدر کالس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Qualitative approach 

2- Struss  & Corbin 
3- Process-oriented Approach 
4- Sheldon L 
5- Cutcliffe JR. 
6- Themes 

7- Mid-range Theory 
(، شیییوه نوخاسییته که به 1990شیییوه نظامند که به اشییتروس و کوربن ) -8

.شود( نسبت داده می2000(، شیوه سازاگرا که به شارماز )1992گلیزر )  

9- The Systematic Design 
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 کارایی هاپژوهش (. زیرا، این1383باشد )ادیب،  داشته ناشناخته و آمیز ابهام هایسازی حیطهروشن

 روش برای بهترین و بوده انسان ذهنیات و تفاسیر حاوی دارند که االتیؤس به پاسخ در ایویژه

 این پرتو در هستند. هاآن در موجود اجتماعی اساسی فرآیندهای و زندگی تجربیات توصیف

 ارائه برای مبنایی تواندمی که یابددست می هاپدیده یدرباره روشن دیدگاهی به ها محققپژوهش

 محقق رو، این (. از1999، 1)استروبرت و کارپنتر سازد فراهم مفید و بینانهبدیع، روشن راهکارهای

اجرای برنامه درسی  چگونگی تبیین به 2تئوری گراندد روش از فرآیند استفاده با تا ،است آن بر

های درسی دروس تربیتی، تر برنامهبپردازد. به منظور بررسی عمیق برآن پردازینظریه و دروس تربیتی

واحد درسی دروه کارشناسی پیوسته آموزش  18تربیتی که مجموعاً  عنوان درسی دروس 10از بین 

شناسی تربیتی، های تدریس، رواندهند، سه درس دو واحدی )اصول و روشابتدایی را تشکیل می

 و ارزشیابی از یادگیری( انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. 

و دانشجومعلمان سه درس مورد بررسی در این  تادانتر، اسبرای دستیابی به اطالعات دقیق

 3گیری هدفمندهای کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی با استفاده از دو روش نمونهپژوهش، در دوره

این دانشگاه  تادانو مورد مصاحبه قرار گرفتند. الزم به ذکر است اکثریت اس ،انتخاب 4و نظری

 ت علمیأرا دارند و از نیروهای رسمی و عضو هیپرورش وچندین سال تدریس در آموزش یسابقه

اند نیز در دوره کارشناسی معلمانی که مورد مصاحبه قرار گرفتهدانشگاه فرهنگیان هستند. دانشجو

پیوسته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان )پردیس خواهران و برادران( دروس تربیتی مدنظر این 

 64های برادران و خواهران دانشگاه فرهنگیان کل پردیس اند. تعدادپژوهش را اخذ کرده و گذرانده

واحد آن را  32واحد آن پردیس خواهران و تعداد  32که تعداد  ،استان کشور است 32پردیس در 

گروه کانونی از دانشجویان  12مدرس دروس تربیتی و  31دهد. جمعاً با پردیس برادران تشکیل می

و  6روا تعدادی سؤال باز و کلی درباره موضوع به صورت رودرب 5ساختاریافتهعمیق نیمه یمصاحبه

انجام  7کنندگانها و احساسات مشارکتو انعکاس محتوای گفته تادانسه مورد مصاحبه تلفنی با اس

 یسال داشتند. دامنه 21سال و میانگین سنی حدوداً  25-18سنی دانشجویان  یشده است. دامنه

 24سال داشتند. میانگین زمان مصاحبه با مدرسان  47گین سنی سال و میان 56-34 تادانسنی اس

ها و دقیقه بود. به جهت اطالعات شخصی مندرج در مصاحبه 31های دانشجویان دقیقه و با گروه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Streubert H, Carpenter D. 

2- Grounded Theory 

3- Purposeful 

4- Theoretical 

5- Formal semistructured intervive 

6- Face to Face 

7- Participant 
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شوندگان عنوان نشده است و از اسامی رعایت مسائل اخالقی، در تحقیق نام و مشخصاتی از مصاحبه

شوندگان برای استفاده از ابتدای مصاحبه، موافقت شفاهی مصاحبهمستعار استفاده شده است. در 

 ها جلب شد. اطالعات آن

جا که روش پژوهش در برنامه درسی اجرا شده، روش گراندد تئوری بود و در این شیوه از آن

ها استمرار یافت، لذا پس از انجام هر مصاحبه و انتقال آن به داده 1گیری تا اشباعپژوهشی، نمونه

ها انجام های آنکنندگان، نوشتن سطر به سطر گفتهرایانه و شنیدن صدای ضبط شده مشارکت

پذیرفت. سپس، به هر جمله یا عبارت یک کد اختصاص یافت، گاه به یک سطر چند کد و در برخی 

ها به روش پیشنهادی اشتروس و کوربن که مشتمل موارد به چند سطر، یک کد اختصاص یافته، داده

های حاصل از از کل داده ( است، تجزیه و تحلیل شدند.2گذاری )باز، محوری و انتخابیبر کد

کد اولیه استخراج شد. انتخاب کدها نیز به دو طریق:  503و در نهایت  628ها، در مجموع مصاحبه

اهیم کار برده بودند و استنباط محقق از مفکنندگان بهها و عباراتی که مشارکتاستفاده عینی از واژه

لیه مشخص شدند، مقایسه کدها که کدهای اوکنندگان صورت گرفت. پس از آنو کلمات مشارکت

ها، یند مقایسه کدها، ضمن ادغام آناها تعیین شوند. در طی فرها و شباهتگردید تا تفاوتآغاز 

فتند، تر درآمدند و حول یک محور مشترك قرارگرکدهای مشابه تحت عنوان یک طبقه کلی و انتزاعی

های بعدی سرمشق قرار گرفت. در مراحل بعدی تجزیه و تحلیل این روند در طول انجام مصاحبه

دست هکنندگان بدر مصاحبه با شرکت« کیفیت برنامه درسی اجرا شده»ها، یک طبقه اصلی به نام داده

کزی( به این به عنوان متغیر مرکزی )طبقه مر« کیفیت برنامه درسی اجرا شده»آمد. انتخاب عنوان 

 ها را تبیین نماید. های حاصل از دادهتوجهی از گوناگونیتوانست بخش قابلکه این طبقه می دلیل بود

برای یافتن مدلی جدید یا اصالح مدل  ،هامصاحبه یدر طی تحلیل، چندین بار متن پیاده شده

ها و مورد بازنگری قرار گرفت. به منظور بررسی روایی، مدل پارادایمی کامل شده با داده ،قبلی

 ها روشن و دوباره تنظیم شد. همچنین های قبلی مقایسه و وجوه تغییر آن در مفاهیم و مقولهمدل

بر اساس معیارهای ارائه شده توسط کرسول برای حصول اطمینان از روایی پژوهش اقدامات زیر 

 (.125-127، صص 2000، 3نجام شد: )کرسول و میلرا

نفر  2نفر از مدرسان هر یک از دروس و  2کنندگان )نفر از مشارکت 4: 4( تطبیق توسط اعضا1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Saturation 

2- Open, Axial, Selective 

 

 

3- Creswell & Miller 

4- Member Checking 
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دست آمده را بازبینی کردند. ههای بیند تحلیل و مقولهادانشجویان( گزارش نهایی مرحله نخست فراز 

نفر از استادان و  3: 1( بررسی همکار2محوری اعمال شد.   ها در پارادایم کدگذاریپیشنهادهای آن

نفر از دانشجویان دکتری برنامه ریزی درسی، پارادایم کدگذاری محوری را بررسی نمودند و  2

 کار رفت.ها در تدوین مدل بهنظرات آن

 هایافته
تدریس و اجرای دروس  ،گراندد تئوری نشان داد یها به شیوهها وتحلیل آنبررسی مصاحبه

اند. یندی واحد نیست و عوامل و عناصر متعددی در اجرای برنامه درسی سهیماتربیتی محدود به فر

های درسی قصد شده و اجرا در عمل، ترکیب عوامل مؤثر در یکدیگر وضعیتی ناهمخوان در برنامه

های درسی ست میان برنامهتر و گسمستعد برای شکاف هر چه بیش یآورد و زمینهوجود میهشده ب

های انجام شده و مقایسه مداوم کند. بررسی خط به خط مصاحبهقصد شده و اجرا شده را ایجاد می

های درسی مصوب دروس کننده در مسیر اجرای برنامهکدهای اولیه، در نهایت چندین عامل تعیین

 شوند.ور جداگانه بررسی میطه دهد. هر یک از عوامل زیر بتربیتی آموزش ابتدایی را نشان می

 یشرایط علّ  -1

( و وقایع، دالیل و 1389دهند )بازرگان، شرایطی است که مقوله اصلی را تحت تأثیر قرار می

(. 1390)ادیب، پرویزی، صلصالی، کنند بینی میمتغیرهایی هستند که وقوع یا گسترش پدیده را پیش

ها نشان داد در سه درس مورد بررسی محوری دادههای حاصل از کدگذاری یافته(، 1مطابق شکل )

یند برنامه درسی اجرا شده تأثیرگذار هستند که در دو طبقه محوری عوامل درونی اچندین عامل بر فر

 بندی شدند.و برونی طبقه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Peer debriefing 
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 علّی  کدگذاری محوری شرایط  -1شکل 
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تحصیلی و سطح علمی استاد، دهد، عوامل برونی شامل: )مدرك ( نشان می1طور که شکل )همان

تحصیلی استاد، سابقه آموزشی، تحصیلی و پژوهشی استاد،  یتحصیلی، رشته یمحل دانشگاه و دوره

احساس  -های معنویارتقاء پست و سمت، انگیزه -های مادی، سازمانیآموزش، انگیزه یانگیزه

بی یادگیری دانشجویان شامل مسئولیت نسبت به تربیت معلمانی شایسته و باصالحیت، ضوابط ارزیا

ارزشیابی آغازین، مستمر و تکوینی و تراکمی، ارزشیابی تکالیف یادگیری و عملکردی، آموزش 

تهیه اسناد برنامه درسی قصد شده، جمعیت  یهای دانشگاه فرهنگیان، شیوهگذاریعالی، سیاست

های دانشجویان، مهارتها( و عوامل درونی شامل: )نیازهای شناختی، مهارتی و عاطفی  کالس

باشد. کارگیری فاوا، و توانایی ارائه کنفرانس میههای پژوهشی، توانایی بشناختی شامل: مهارت

های ارتباطی های چند فرهنگی و مهارتهای اجتماعی دانشجویان شامل: درك محیطهمچنین مهارت

 باشد.و زندگی جمعی( می

نشگاه فرهنگیان و سابقه تدریس آن واحد درسی(، سابقه تدریس در دا تدریس )اعم از سابقه

ها در کارگیری آنهروز و جدید جهت بانگیزه و شوق علمی استاد در مطالعه و جستجوی منابع به

تواند بسیار راهگشا باشد. مدرسان درس اصول و می ،های درسارائه توضیحات خود در کالس

دکترا یا دانشجوی دوره دکترا بودند، در  خصوص مدرسانی که دارای مدركه های تدریس، بروش

های درونی، الزم است مسئوالن ارشد دانشگاه اند. با این حال عالوه بر مشوقاین زمینه بسیار فعال

های برونی، تدابیری در راستای ارتقای مشوق یهای خود در زمینهگذاریفرهنگیان نیز در سیاست

 گوید:بیندیشند. به عنوان نمونه استاد این درس می ت علمی خودأتر اعضای هیعلمی هر چه بیش

ها و توضیحات خودم در تدریسم از سایر کتب مرتبط استفاده کنم، در صحبتبه جز دو منابع اصلی که معرفی می»

 «.کنممی

کارگیری هها در پژوهش حاضر نشان داد که بها و کدگذاری آنهای حاصل از مصاحبهیافته

شود و سابقه تدریس مدرسان بر اعث افت کیفیت برنامه درسی اجرا شده میمعلمان بازنشسته ب

تری از ایشان مشاهده عملکرد آنان تأثیری منفی دارد و با افزایش سنوات تدریس، عملکرد ضعیف

 گوید:شود. به عنوان نمونه، یکی از این مدرسان دروس تربیتی میمی

اش کنی، نظم و بندازی و آماده گیر است، تا بخواهی راهردم، وقتکهای قبل من از پاورپوینت استفاده میسال»
رفت. این است که من به این نتیجه رسیدم که خودم شسته و رفته مطلب را به دانشجویان فرصت کالس از بین می

 «.بگویم

 یادگیری -ها( و یا راهبردهای یاددهیها/ تعامل)عمل -های کاربردیروش -2
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 ها کدگذاری محوری راهبردها و استراتژی -2شکل 

شود )بازرگان، ای هستند که از پدیده اصلی حاصل میهای ویژهاقدامات یا تعامل 1راهبردها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Strategy 
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های کاربردی اقدامات هدفمندی هستند که در پاسخ پدیده و به دنبال شرایط مداخله (. روش1389

 (. 1390)ادیب، پرویزی، صلصالی، دهند کننده روی می

گیرند عبارتند از: روش کار میدروس تربیتی غالباً به تادانهایی که اس(، روش2مطابق شکل )

روش  پرسش و پاسخ، روش کاوشگری، روش اجرای مشارکتی، روش کار گروهی، آموزش هر

 های تدریس(.روش در درس اصول و روش تدریس به همان

درس اصول و  تادانخصوص اسه کنند. باقدام می به اجرای ارزشیابی آغازین تادانبرخی از اس

شناسی تربیتی و ارزشیابی از یادگیری به اصول و دروس روان تادانتر از اسهای تدریس بیشروش

تر از این درس بیش تادانرسد اسپردازند. به نظر میمراحل تدریس همچون ارزشیابی آغازین می

 تاداندانند. بنا به اعالم برخی از اسکنند میه تدریس میچه کسایر دروس خود را مقید به آن تاداناس

های تدریس، ارزشیابی تشخیصی نیز گاهی اوقات انجام درس اصول و روش تادانخصوص اسهب

به  تادانشود. همچنین استوضیحات استفاده می یشود و از کتب مختلف روش تدریس در ارائه

پردازند. یکی از نقد و بررسی کارهای دانشجویان می بازخورد و یمنظور اصالح تکالیف به ارائه

 گوید:های تدریس در این زمینه میدرس اصول و روش تاداناس
دهم و در ها بازخورد میکنند. برای مشکالت آندهم و هدف نویسی میهر ترم متن درسی به دانشجویان می»

  «.دهندنهایت یک کار اصالح شده نهایی به من تحویل می

درس ارزشیابی از یادگیری در مقایسه با سایر دروس مورد بررسی این پژوهش در  تاداناس

کنند. به عنوان تر عمل میهای دانشجومعلمان قویارائه بازخورد و بررسی تکالیف و فعالیت یزمینه

 گوید:این درس می تادانمثال یکی از اس
آورند و اگر ایراد و اشکالی داشته بار میویل در پایان ترم یکمعموالً دانشجویان تکالیف و کارهایشان را قبل از تح»

 «.کننددهم و اصالح میباشد، بازخورد می

ها نیز بهره های تدریس از نمایش فیلم تدریس و نقد و بررسی فیلمدرس اصول و روش تاداناس

مه درسی قصد که تکلیف یادگیری و عملکردی جلسه چهارم برناقابل توجه این یگیرند. نکتهمی

شوندگان اعم از یک از مصاحبهشده در درس ارزشیابی از یادگیری نمایش فیلم تدریس است، هیچ

که ای نداشتند. در مقابل، با اینو دانشجومعلمان در این درس به استفاده از فیلم تدریس اشاره تاداناس

تربیتی سخنی از نمایش فیلم شناسی در هیچ قسمتی از سرفصل برنامه درسی قصد شده درس روان

های تدریس در آموزش این درس اظهار داشتند که از فیلم تادانبه میان نیامده است، با این حال اس

 کنند.موضوعات استفاده می
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گویم مطالب فصل کتاب را بخوانند و بعد روی این به دانشجویان می» های تدریس:استاد در اصول و روش

 «. ها را بررسی کنیدط شده آنهای ضبها و تدریسفیلم

ای از مدرسان نیز معتقدند نمایش فیلم تدریس در واحد درسی آنان ناگفته نماند که عده

ای های درس است. به نمونهکه نشان از عدم آگاهی و مراجعه استاد به سرفصل ،موضوعیت ندارد

 شود:از اعالم صریح استاد در این زمینه اشاره می
 «. !کنیم اما نمایش فیلم تدریس موضوعیت نداردها استفاده میاوریکم و بیش از فن»

کنند و نقشی محور استفاده میهای دانشجوتادان در تدریس از روشبنا بر ادعای برخی از اس

پردازند. برخی دیگر نیز بنا بر گر دارند و صرفاً به راهنمایی دانشجویان میگرانه و تسهیلهدایت

 خصوص در درس هگیرند بمحور بهره میهای اقتدارگرایانه و معلمروش خوداظهاری ایشان از

که ارائه مطالب توسط دانشجویان، تری دارد. علیرغم اینشناسی تربیتی که مباحث تئوری بیشروان

های برنامه درسی قصد شده دروس تربیتی مطرح نشده است، اما اکثر قریب در هیچ یک از سرفصل

های کتاب مورد تدریس را به گروه ،دروس تربیتی اذعان دارند که در ابتدای ترمبه اتفاق مدرسان 

تکالیف عملی  یکنند و آن را جزئی از نمرهبندی میدانشجویان جهت ارائه کنفرانس تقسیم

 گوید:شناسی تربیتی میگیرند. استاد درس رواندانشجومعلمان در نظر می
نفره در  4و  3های خواهیم در گروهکنیم و از دانشجویان میمشخص می ما در جلسه اول موضوعات و مباحث را»

 «.طول ترم کنفرانس ارائه دهند

اعتنایی استاد به در مقابل دانشجومعلم درس ارزشیابی از یادگیری در پردیس خواهران از بی

 مند است: های آنان گالیهفعالیت

کالسی و کنفرانس را لحاظ نکردند و امتحان پایان ترم از بیست  استاد ما در آخر سر هم امتیاز و نمره آن فعالیت»

  «.نمره برگزار شد
ابتدایی را  یهای درسی دورههای تدریس کتابهمچنین برخی از مدرسان درس اصول و روش

تادان نیز اظهار کنند. یک تن از اسبندی میهای دانشجویان جهت تنظیم طرح درس تقسیمبین گروه

ای دهند. عدههای اجتماعی در رابطه با مطالب درسی تشکیل میهای مجازی در شبکهکه گروه داشت

در کل طول ترم بر آموزش یک روش خاص و تدریس مباحث درس مبتنی بر آن روش  تاداناز اس

های شخصی خود بر دانشجویان، اصرار و پافشاری دارند و به نوعی با تحمیل عقاید، سالیق و دیدگاه

کنند و از طرفی بنا تدریس، سرکوب می هایکارگیری و ترکیب و تلفیق روشهرا در ب خالقیت آنان

کارگیری هشود که ناشی از بهای دانشجویان نوعی رخوت و کسالت در جو کالس حاصل میبر گفته

 مکرر یک روش تدریس خاص توسط استاد است. 
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 های ارزشیابیشیوه -1-2

پایانی و ارزشیابی مستمر و نیز ارزشیابی میان ترم یا  مدرسان دروس تربیتی غالباً از ارزشیابی

های عملی برای تکالیف و فعالیت تادانکنند. میزان نمره و ارزشی که اسضمن نیمسال استفاده می

چه که به صورت مشترك در بین شوند در دروس مختلف متفاوت است. اما آندانشجویان قائل می

ای از مدرسان به دلیل عدم مراجعه به اسناد برنامه عدهکه دروس مورد بررسی مشهود است این

گونه کار تادان هراند. حتی برخی اسدرسی قصد شده، در این زمینه دچار افراط و تفریط شده

 کنند. طور کلی حذف میه تحقیقاتی و فعالیت و تکلیف عملی دیگر را ب

 یچندین مورد ارائههای یادگیری سرفصل قصد شده این در حالی است که در بخش فرصت

چه در برنامه ای فراتر از آنگزارش از دانشجویان خواسته شده است و یا برعکس ارزش و نمره

های دانشجویان در مواقعی نیز شوند. بر اساس گفتهبرای آن قائل می ،درسی قصد شده آمده است

ایان ترم نادیده گرفته و نمره ها و تکالیف انجام شده دانشجویان را در پفعالیت یکلیه تادانبرخی اس

کنند و یا آن را به عنوان نوعی نمره مازاد و تشویقی ها را در ارزشیابی نهایی لحاظ نمیو امتیاز آن

دروس تربیتی خود آن را تدریس  تادانچه که اسله در تناقضی آشکار با آنئکنند. این مستلقی می

هاست، خن آشکار است، مشکل جمعیت باالی کالسدیگری که در این س یکنند، قرار دارد. نکتهمی

های تدریس دروس تربیتی، حتی مدرسان درس اصول و روش تادانشود، اسله باعث میئهمین مس

کنند، به ناچار از روش های فعال و نوین تدریس توصیه میکارگیری روشهشان را به بکه دانشجویان

 سخنرانی استفاده کنند. 

چه در سرفصل برنامه درسی قصد شده هر یک از دروس آمده است، در مغایر با آن تاداناس

اختصاص نمره به ارزشیابی پایانی کتبی، و ارزشیابی ضمن نیمسال و ارزشیابی تکالیف عملکردی 

های خود از طراحی کنند. استاد درس ارزشیابی از یادگیری در آموزشای عمل میبه صورت سلیقه

های خود پایبند نیست و در گوید، در حالی که خود درنهایت به گفتهمیها انواع سؤاالت در آزمون

 کند. عمل امتحانی کامالً تشریحی برگزار می

شود عبارتند از: شناسی تربیتی از دانشجویان خواسته میدر درس روان کهاز جمله تکالیفی 

-دوبعدی هدف تحلیل و بررسی یک کتاب ابتدایی بر اساس مراحل رشد شناختی، طراحی جدول

 یمحتوا، استخراج اهداف شناختی نگرشی و روانی حرکتی و اهداف رفتاری یک کتاب ابتدایی، ارائه

یک مبحث از کتاب یا جزوه استاد به صورت کنفرانس. در مقایسه با دو درس دیگر مورد بررسی 

یف یادگیری و ارائه تکال ،دست آمده در این درسهدر این پژوهش، با توجه به فراوانی کدهای ب
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افتد. به عنوان مثال، یکی از دانشجومعلمان در رابطه با سؤالی تکالیف عملکردی بسیار کم اتفاق می

 در این زمینه پاسخ داد:
 «. کردیم که انجام ندهیمخواستند ما مقاومت میمقاله یا تحقیق و گزارشی هم نخواستند. اگر هم می»

تر تئوری بود و امتحانی لسه بعد وجود نداشت. مهارت آموزی نبود. بیشتکلیفی برای ج دانشجومعلم کالس دیگر:
رفتیم و قرار بود همان کتاب را از ما امتحان بگیرند. هدف همین بود. امتحان از روی کتاب فصل به فصل پیش می بود....

 «. کامالً حفظیات بود

شود عبارتند خواسته میهای تدریس از دانشجویان در درس اصول و روش کهاز جمله تکالیفی 

پوشه کار عملی،  یها در کالس درس، تهیه طرح درس روزانه و ساالنه، تهیهاز: اجرای عملی روش

نقد و بررسی فیلم تدریس )البته عده معدودی از مدرسان(، انجام تحقیق، ارائه یک مبحث از کتاب 

 یا جزوه استاد به صورت کنفرانس. 

شود عبارتند از: رزشیابی از یادگیری از دانشجویان خواسته میدر درس ا کهاز جمله تکالیفی 

سؤال از انواع سؤاالت،  70-60محتوا، طراحی -طراحی آزمون، طراحی جدول دو بعدی هدف

سطح شاختی  6هدف در  40طراحی آزمون عملکردی، تجزیه و تحلیل یک آزمون، نوشتن حداقل 

پوشه کار، ارائه یک  یوری نمونه سؤاالت، تهیهآچک لیست، جمع -بلوم، تهیه مقیاس درجه بندی

 مبحث از کتاب یا جزوه استاد به صورت کنفرانس.

غالب مدرسان با فراوانی بسیار زیادی عنوان کرده بودند که به ارائه کنفرانس دانشجویان ارزش 

زیادی قائل هستند و بیش از نیمی از وقت کالس صرف توضیحات دانشجویان همراه با ارائه 

شود. محول کردن کار تدریس به دانشجویان عملی آنان محسوب می شود و نمره کاراورپوینت میپ

ها و کارهای کلیه تکالیف، فعالیت تادانیابد که متأسفانه بر اساس اظهارات خود استا جایی اهمیت می

ارزشیابی  شود و صرفاً ارائه کنفرانس به همراهبینی شده است، اجرا نمیعملی که در سرفصل پیش

توان این مسأله را از چند جهت مورد تأمل دهند. میکتبی پایانی نمره دروس تربیتی را تشکیل می

تواند قرار داد. مطالعه مطالب کنفرانس برای دانشجویی که قرار است در کالس سخنرانی کند، می

س دانشجو محور بسیار مفید باشد، منجر به فهم عمیق موضوع توسط فرد سخنران خواهد شد، تدری

اند و بحث و تبادل نظر صورت گیرد، دانشجویان در کالس فعالو با مشارکت آنان صورت می

ها افتد کپی مطالب در اسالیدهای پاورپوینت و روخوانی آنچه که اتفاق میگیرد. اما در عمل آنمی

به دانشجویان،  توسط دانشجو در سر کالس است. از طرفی دانشجویان معتقدند محول کردن تدریس

 نوعی شانه خالی کردن از بار مسئولیت آموزش و مطالعه استاد قبل از برگزاری کالس است.
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 محیط یا زمینه اجرای دروس تربیتی -3

ها و (. زمینه، ارزش1389دهند )بازرگان، ای که راهبردها را تحت تأثیر قرار میشرایط ویژه

 (. 1390)ادیب، پرویزی، صلصالی، هایی است که متغیرها در متن آن قرار دارند موقعیت
 ها کدگذاری محوری زمینه -3شکل 

سازمانی ای( و برونهای سازمانی و حرفهسازمانی)شامل زمینههای درونای، ویژگیشرایط زمینه

ه تأثیرگذارند. شرایطی که های فرهنگی و اجتماعی( هستند که بر برنامه درسی اجرا شد)شامل زمینه
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های (، زمینه3یندها مورد توجه قرار گیرند. مطابق شکل )آبایست برای موفقیت بهتر اجرا، این فرمی

با « جو سازمانی»با دو مفهوم ، و « فناوری، امکانات و تجهیزات»سازمانی شامل دو مقوله  -ایحرفه

 پنج مفهوم است.

با سه مفهوم، « اهداف و فلسفه آموزش»ی ل سه مقولهاجتماعی نیز شام -های فرهنگیزمینه

 باشد.با شش مفهوم می« های جذب و گزینشسیاست»با چهار مفهوم و « حقوق، قوانین»

گرا بودن دانشگاه فرهنگیان، جو سازمانی مناسب با تأثیر بر نگرش و تفکر با توجه به مأموریت

ها، اعتماد، امنیت شغلی، جو مشارکتی، ارزش دادن به ایده، به آزادی عمل، ءافراد برای توسعه و ارتقا

شود. مدرسان دروس تربیتی معتقد بودند انتظارات سطح باال، تعامل سازنده و رقابت سالم منجر می

های موجود تنظیم شود و اگر با مهارت برنامه درسی این دروس، باید متناسب با شرایط و چالش

مناسبی برای توسعه فراهم آورد. رفع  یتواند زمینهگردد، میآموزی، پژوهش و کارورزی عجین 

تواند مسیر سازی حقوق و وظایف میموانع مدیریتی، بازنگری باورهای غلط و تدوین و شفاف

های درسی دروس تربیتی را هموار سازد و با ایجاد رضایت شغلی، اثربخشی اجرای صحیح برنامه

یندهای جذب مدرسان در سطوح باالی اها و فراصالح سیاستسازمانی را افزایش دهد. بازنگری و 

سازد که تضمینی برای موفقیت گذاری، زمینه را برای جذب افراد شایسته و توانمند آماده میسیاست

 یند برنامه درسی اجرا شده است. افر

در های فرد یا زوج( و تعداد جلساتی که مدت زمان اجرای برنامه درسی در طول یک ترم )ترم

شوند و یا ساعت برگزاری شود، تعداد جلساتی که با تعطیالت رسمی مواجه میطول ترم تشکیل می

کالس در طول روز نیز از عوامل دخیل و تأثیرگذار در کیفیت و چگونگی اجرای برنامه درسی است. 

جلسه  12 و دانشجویان به برگزاری حدوداً تادانشوندگان اعم از اساکثریت قریب به اتفاق مصاحبه

دانستند جلسه کالس را بسیار آرمانی و ناشدنی می 16آموزشی کالس درس اذعان داشتند و برگزاری 

اند. محتوای درسی جلسه بوده است، کالس جبرانی برگزار کرده 12تر از هایی که کمو تنها برای ترم

ان عنوان کردند که یک شوندگای که حتی چندین تن از مصاحبهبسیار متأثر از زمان است. به گونه

کنند و در نتیجه مابقی فصول کتاب کتاب را از ابتدا تا جایی که زمان ترم اقتضا کند تدریس می

(، 3شود. مطابق شکل )که جزء موضوعات سرفصل باشد یا نباشد، کنارگذارده مینظر از اینصرف

گر امکانات و تکنولوژی در یلهایی که با مدرسان انجام پذیرفته بود، به نقش تسهدر اکثر مصاحبه

ساز همسو شدن با دستیابی به اهداف توسعه تأکید شده و رفع موانع مادی و تجهیزاتی را زمینه

دانستند. بنابراین امکانات، العمر میتحوالت سریع تکنولوژی و تبدیل شدن به یادگیرنده مادام
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ا از جمله موارد دخیل در کیفیت هافزاری و شرایط الزم در کالسافزاری و نرمتجهیزات سخت

 باشد.اجرای برنامه درسی می

 ایشرایط مداخله کننده/ شرایط واسطه -4

 (. شرایط 1389دهند )بازرگان، عمومی محیطی است که راهبردها را تحت تأثیر قرار می 1شرایط

 کدگذاری محوری شرایط مداخله کننده -4شکل 

دهد متغیرها و شرایطی است که پدیده در آن روی میمداخله کننده مشابه زمینه است و آن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Condition 
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 (. 1390)ادیب، پرویزی، صلصالی، 

التدریس مدعو حق تادانشود، سهم اسها باعث میبودجه دانشگاه فرهنگیان و شرایط مالی پردیس

ت علمی أپرورش نسبت به اعضای هیوو مأموران آموزشی از میان معلمان شاغل و بازنشسته آموزش

تا بدین طریق کمبود درآمدها و بودجه وزارتی با کاهش  ؛تدریس در این دانشگاه افزایش یابددر 

کیف اجرای برنامه درسی تأثیرگذار باشد. نتایج وکه این امر در کم ؛های پرداختی جبران شودهزینه

تر بیشآقا و خانم به دلیل مشارکت  تاداندهد اسها نشان میهای حاصل از مصاحبهکدگذاری داده

های های کالسی، به تدریس و فعالیت در پردیسها و فعالیتدختران نسبت به پسران در بحث

های محروم و مناطق های استانپردیس تاداندهند. همچنین استری نشان میخواهران عالقمندی بیش

. ل باشدتواند در اجرای برنامه درسی دخیهایی داشتند که میها و دغدغهمندیجنوبی کشور گله

، دانشجویان و مسئوالن تادانپذیری و سعه صدر در میان اسفرهنگ حاکم بر پردیس، قدرت نقد

ها، تمرکززدایی، تفویض اختیار های رهبری و مدیریت پردیسدانشگاه، محیط سازمانی اعم از سبک

ها، سها از سوی مدیریت امور پردیها، معاونین و رؤسای پردیسدر سلسله مراتب به مدیرگروه

با یکدیگر و با دانشجویان و مسئوالن آموزشی از جمله مواردی هستند که مصاحبه  تادانتعامل اس

های درسی بودند. همچنین مطابق شکل شوندگان معتقد به دخالت این عوامل در شیوه اجرای برنامه

همزمان واحد گیری از ارائه (، سایر دروس دروه کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی، همچون بهره4)

های پردیس نیز از جمله شرایط کارورزی، رعایت پیش نیازها، ترم ارائه درس، شرایط مالی و سیاست

 یند اجرای برنامه درسی دروس تربیتی است.اگر در فرمداخله

 «کیفیت برنامه درسی اجرا شده»مقوله اصلی:  -5

پدیده، قالب و نمای اصلی  (.1389)بازرگان، یند مورد مطالعه است ااصلی یا )هسته( فر 1پدیده

گیرند )ادیب، است که نظریه بیانگر آن است و مفهومی است که اجزاء آن در کنار هم قرار می

شناسی های درس روانچه که در عمل در کالسمحتوای درسی و آن(. 1390پرویزی، صلصالی، 

 ور کلی عبارتند از:طه شود )حاصل از مرحله کدگذاری نهایی )گزینشی( بتربیتی اجرا می

شناسی پرورشی، پرورش، آموزش، یادگیری، تدریس، کارآموزی، کلیات )تعاریف روان

های رشد اجتماعی های پژوهش توصیفی، همبستگی و آزمایشی، رشد )نظریهکارورزی(، روش

 های رفتارگرایی، های یادگیری )نظریهها و نظریهعاطفی، رشد اخالقی، رشد شناختی(، دیدگاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Phenomenon 
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های فردی )انگیزش، های یادگیری شناختی خبرپردازی(، تفاوتگرایی، نظریههای شناختنظریه

های آموزش، یندهای شناختی، طراحی آموزشی، انواع و اقسام روشاهای یادگیری، هوش، فرسبک

 ها و انواع ارزشیابی.مدیریت کالس درس، تجارب دانشجویان و استاد از تدریس و کالس، شیوه

شود های تدریس اجرا میهای درس اصول و روشچه که در عمل در کالسی درسی و آنمحتوا

 طور کلی عبارتند از:ه )حاصل از مرحله کدگذاری گزینشی( ب

های یادگیری(، تجربیات کلیات، تعاریف و اصطالحات، یادگیری )اصول یادگیری، نظریه

تجربیات استاد از تدریس در مدارس(، )تجربیات دوران تحصیل دانشجویان و معلمان گذشته، 

های تدریس )ابعاد تدریس، مقایسه تطبیقی تدریس در ایران و کشورهای دیگر، اصول تدریس، شیوه

های کالس داری، اصول مدیریت کالس درس، مشکالت ارتباطی و رفتاری، تعامل، الگوها و روش

های نوین محور، روشآموزو دانش محورهای معلمبندی الگوهای تدریس(، روشبندی، دستهگروه

های برانگیختن تفکر، های برانگیختن حس پرسیدن سؤال، شیوهها، سؤال )شیوهو سنتی و تفاوت آن

های های ارزشیابی توصیفی، روشطرح سؤال منطقی و تفکر منطقی(، ارزشیابی )ابزارها و شیوه

)طرح درس روزانه و ساالنه، مراحل عملی، انواع ارزشیابی، طرح درس  -شفاهی -ارزشیابی کتبی

 آموزان دیرآموز(های چندگانه، دانشنویسی(، هوش )هوشطرح درس

های شود و آموزش روشهای تدریس بیش از اصول تدریس پرداخته میدر این درس به روش

شوند. یکی تدریس نیز به صورت گزینشی و بر اساس نظر شخصی استاد انتخاب و آموزش داده می

 گوید: رسان میاز مد
ها دهم و از بقیه گروهمن در طول هر ترمی، از خانواده الگوهای خبرپردازی حداقل شش تا روش را آموزش می»

 «یکی یا دوتا

برنامه درسی اجرا شده این درس در مقایسه با برنامه درسی قصد شده، از لحاظ محتوایی انطباق 

 تدریس )به موضوعیی گستره شرح و شناسیهوممف»و هماهنگی زیادی دارد. البته به دو موضوع 

 هاآزمون انواع درس و کالس در تحصیلی پیشرفت سنجش و آزمون هایعلم(، و روش یک عنوان

که در جلسات سوم و شانزدهم برنامه درسی قصد شده آمده است، در حد « هاآن و معایب مزایا و

ها این درس به موضوع ارزشیابی و انواع آزمون تادانشود. عدم ورود عمیق اسبسیار کمی پرداخته می

های پردیس تادانتوان همپوشانی این موضوع با سرفصل سایر دروس تربیتی دانست. یکی از اسرا می

تر وارد مقوله اگر دانشجویان درس ارزشیابی از یادگیری را پاس کرده باشند، کم»گوید: خواهران در این رابطه می

 «.شومارزشیابی می
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شود های درس ارزشیابی از یادگیری اجرا میچه که در عمل در کالسحتوای درسی و آنم

 طور کلی عبارتند از:ه )حاصل از مرحله کدگذاری گزینشی( ب

های سنجش(، گیری، ارزشیابی، آزمون، سنجش، انواع مقیاستعاریف و اصطالحات )اندازه

ها، کاربردها، ها و قواعد آنانواع سؤاالت آزمونعملکردی،  -شفاهی -ها: کتبی آزمون )انواع آزمون

های های آزمون(، شیوهها، تجزیه و تحلیل نمرههای هر یک از آزمونمحاسن و معایب، ویژگی

های عملکردی، پوشه کار، سنجش چک لیست، آزمون -ارزشیابی توصیفی )مقیاس درجه بندی

های کلی، جزئی و بندی اهداف، هدفقههای طبای، واقعه نگاری(، هدف )سطوح و حیطهمشاهده

محتوا، تحلیل موقعیت(، ضرایب )پایایی -ها، جدول دو بعدی هدفرفتاری، تجزیه و تحلیل هدف

ها، و روایی، ضریب دشواری، ضریب تمییز(، ارزشیابی )رویکردهای ارزشیابی، سیرتحول ارزشیابی

 معیارهای ارزشیابی، مراحل، انواع ارزشیابی(

بینی چه در برنامه درسی قصد شده پیششود، با آنعمل به اجرا گذارده می یعرصهچه در آن

شده است، متفاوت است، تا جایی که به عنوان مثال موضوع جلسه دوم سرفصل مصوب واحد 

کاربردی نبودن برای دانشجویان  یهای پژوهش(، به بهانهشناسی تربیتی، با عنوان )روشدرسی روان

شود. مدرسان خود در رابطه با محتوای مورد ن، )بنا بر اظهارات استاد( حذف میامکارشناسی و معل

ربط به واحد کنند. در مواردی به آموزش موضوعاتی کامالً بیگیری مینیاز دانشجومعلمان تصمیم

پردازند. به عنوان مثال در واحد درسی ارزشیابی از یادگیری، یک جلسه از کالس را به درسی می

 هدهند. همچنین بتأثیر موسیقی بر یادگیری یا موضوع بررسی مجالت رشد اختصاص میموضوع 

های درسی که مشغول به تدریس آن هستند، معتقدند آموزش دلیل ناآگاهی و عدم مراجعه به سرفصل

ها و موضوعات بر عهده واحدهای درسی دیگری است و با محول کردن آن بر بعضی از سرفصل

زنند. زیرا به عنوان مثال، برخی از مباحث سرفصل ها سرباز میر، از تدریس آندیگ تاداندوش اس

شناسی تربیتی های یادگیری و آموزش، با برخی از مباحث سرفصل درس روانواحد درسی نظریه

های نیاز درس اصول و روششناسی تربیتی پیشجایی که درس روانهمپوشانی دارند. یا از آن

نیاز درس ارزشیابی کیفی )توصیفی( است، مباحث ارزشیابی از یادگیری، پیشتدریس است، یا درس 

درس ارزشیابی از یادگیری در این رابطه  تاداناین دو درس با یکدیگر همپوشانی دارند. یکی از اس

 گوید:می
تحت عنوان شویم. چون دانشجویان در یک واحد درسی دیگری ما اصالً وارد مباحث ارزشیابی کیفی توصیفی نمی»

آشنا  ه طور مفصلهای این نوع ارزشیابی بها و شیوهارزشیابی کیفی )توصیفی( در دوره ابتدایی با ابزارها و آزمون
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 «.شوندمی

نیاز و وابسته، توسط یک استاد واحد صورت خصوص در مواقعی که تدریس دو درس پیشه ب

 درسی پیشین برای دانشجویان پذیرد، طرح مباحث تکراری و مرور اجمالی مباحث واحد نمی

آید. یکی از آور است و نوعی دلزدگی از مباحث علمی در دانشجویان پیش میکننده و کسالتخسته

 گوید:دانشجویان پردیس خواهران می
های صد گویند نظریهکه خودشان میگوید طبقه بندی بلوم، با اینآید، مکرر میهر ترم هر استادی به کالس ما می»

خوانیم. گویند. یکسره مراحل رشد شناختی پیاژه را در همه دروس میپیش است، هر جلسه از پیاژه و دیویی میسال 
 «.های ما هستندسگ پاولف، کبوتر اسکینر در همه کتاب

شناسی تربیتی، بر اساس برنامه درسی قصد شده(، که موضوع جلسات آخر درس روانبا این

آموزان است، استاد درس های دانشموضوع انواع اختالالت و ناتوانیکودکان با نیازهای ویژه و 

 گوید: شناسی تربیتی پردیس برادران میروان
 «.گویممی 2و  1گونه مباحث را در درس اختالالت یادگیری شویم. اینما اصالً وارد مقوله اختالالت نمی»

شناسی رشد کودك، و رس روان، د 1نیاز درس اختالالت یادگیری ذکر است که پیشهالزم ب

 شناسی تربیتی است.نیاز این درس نیز، درس روانپیش

توجهی اند که گاه با بینیز بر این مطلب صحه گذارده تادانعالوه بر دانشجومعلمان، شخص اس

و عدم آموزش برخی از مباحث سرفصل، تنها چند فصل گزینش شده از میان فصول کتاب را تدریس 

کردند، شناسی تربیتی تدریس میاز مدرسان خانم در پردیس خواهران که درس روانکنند. یکی می

 گوید:می
 «.های قدیمی که دیکته شده بودکنم. همان سرفصلها مراجعه نمیمن خودم خیلی به سرفصل»

طور که اشاره شد، مدرسان گاه در رابطه با ضرورت یا عدم ضرورت مباحث سرفصل برای همان

کنند، به عنوان نمونه، مدرس درس ارزشیابی از یادگیری در عباراتی گیری میدانشجومعلمان تصمیم

 گوید:متناقض می

 کنم. مثالً الگوهای ارزشیابی را اصالً با توجه به سرفصل، بعضی از فصول کتاب معرفی شده را تدریس می»

 «.ها برای معلمان کاربرد نداردنگوییم. چون مبحث سنگینی است و خیلی هم در تدریس و اینمی

 پیامدها -6

(. پیامدها خواسته یا ناخواسته 1389شوند )بازرگان، نتایجی است که در اثر راهبردها پدیدار می

(، از جمله 5مطابق شکل )(. 1390آیند )ادیب، پرویزی، صلصالی، های کاربردی میبه دنبال روش
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توان به موارد زیر اشاره پیامدهای حاصل از شیوه عمل استاد و تأثیرات ناشی از عوامل پیشین می

همه تکالیف در  یها و تکالیف عملکردی، تحویل یکبارهکرد: تأکید بیش از حد استاد بر فعالیت

و انگیزه  پایان ترم در قالب پوشه کار، عدم ارائه بازخورد و اصالح کارهای دانشجویان، نبود وقت

کافی استاد برای بررسی تک تک تکالیف، ارائه مطالبی مازاد بر موضوعات سرفصل، محتوای انتخابی 

دید شخصی، اقدام به آموزش های تدریس، استاد با صالح)به عنوان مثال در درس اصول و روش

ط خویش شناسی تربیتی با توجه به میزان تسلکند و یا در درس روانچند روش تدریس خاص می

بر نظریات یادگیری و رشد، و بر اساس دیدگاه و نظر شخصی، استاد خود دست به گزینش از میان 

زند و با دیکته کردن سالیق، عالیق و نظرات خود فقط به توضیح چند نظریه خاص می هانظریه

 پردازد(. واگذاری تدریس کالسی دانشجویان به واحدهای درسی دیگر در درس اصول و می

 گوید: های تدریس، استاد این درس در این باره میشرو

کنیم به واحدهای دیگر مثل در این واحد درسی ما تدریس کالسی توسط دانشجویان نداریم. این را واگذار می»

ها را در کار اجرایی و میدانی و پیاده سازی روش»..... گوید:یا یکی از شاگردان می .«روش تدریس ریاضی، و ... 

 «.نداشتیم. تئوری خوندیم کالس

دروس  تاداناصلی برنامه درسی اجرا شده، مدرسان هستند، گاهی اوقات اس جا که کارگزاراناز آن

کنند. نکته قوت تربیتی اقدام به حذف موضوعات تکراری مطالعه شده در واحدهای درسی قبلی می

اما  .های معرفی شده در سرفصل استشناسی تربیتی در تدریس کتابدیگر کار مدرسان درس روان

هایی شوندگان دو درس دیگر مورد نظر این پژوهش، کتاببنابر اظهارات صریح بسیاری از مصاحبه

کنند و خود را های معرفی شده در سرفصل برنامه درسی قصد شده، تدریس میبه غیر از کتاب

کنند. استاد درس اصول  دانند و یا از جزوات شخصی استفاده مینمیچندان مقید به کتب معرفی شده 

ها در تدریسم ها را خودم ترجمه کردم و از آنمن بعضی از روش»گوید: های تدریس در این باره میو روش

 «.ها نیستمکنم و خیلی مقید به کتاباستفاده می

زشیابی از یادگیری به مطالعه ده که استاد درس ار ،حتی در مواردی دانشجویان گزارش کردند
 نویس دانشجویان یا جزوه دانلود شده از اینترنت اکتفا کرد. برگ جزوه دست

شوند، و در بر این اساس، مطالب و موضوعاتی حذف، موضوعاتی مازاد بر سرفصل، اضافه می
ضوع چند ربط، عنوان و مومواقعی بر اساس اظهارات دانشجویان مطالب و موضوعاتی کامالً بی

بینی شده در های یادگیری پیشکشانند. در نتیجه محتوا و فرصتجلسه از کالس را به انحراف می
مانند. دانشجویان نیز به عدم فعالیت در طول ترم و شب امتحانی بودن سرفصل مصوب، مغفول می

 ها بر روی برگه امتحانی اعتراف دارند. و حفظ کردن مطالب برای انتقال آن
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در این قسمت چارچوب کیفی برنامه درسی اجرا شده دروس تربیتی در دوره کارشناسی پیوسته 

(. این 6آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان به صورت نمودار ترسیم و طراحی شده است )شکل 

و دانشجومعلمان سه درس  تادانهای مشترك مصاحبه با استصویر حاصل از کدگذاری گزینشی داده

 مورد بررسی در این پژوهش است:

 طراحی چارچوب برنامه درسی اجرا شده دروس تربیتی کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان -6شکل  
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 بحث و نتیجه گیری
 بایست با مباحث دروس تربیتی به حد کافی آشنا باشند تا به درستی به وظایفمعلمان میدانشجو

های تخصصی مرتبط با تعلیم و تربیت شغلی خود عمل کنند. تحقیقات ارتباط بین دانش و مهارت

(. دروس 2004، 1معلمان با پیشرفت تحصیلی فراگیران را به خوبی نشان داده است )شاکتر و تام

 خصوص آموزگارانههای تربیت معلم، بهای مفید، کلیدی و ضروری دانشجویان دورهتربیتی از درس

دوره ابتدایی است. در همین راستا، هدف این پژوهش، بررسی وضعیت برنامه درسی اجرا شده 

 تا از این رهگذر ،دروس تربیتی دوره کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان بوده است

 تخصصی گروه الزم برای اصالحات و دروس تربیتی شناسایی هایبرنامه در موجود هایناهماهنگی

 برنامه، اقدامات تغییر یا اصالح برای بتواند گروه این و شود علوم تربیتی )آموزش ابتدایی( فراهم

 سازد.  فراهم را الزم

ی برنامه درسی دروس یند اجرااای از عوامل در چگونگی و فرمجموعه ،نتایج تحقیق نشان داد

شامل: عادات نحوه  تادانهای اسگیتوان به ویژها را میترین آنکه مهم ،گذار هستندتربیتی تأثیر

تدریس استاد، رشته و  یسابقه در این دروس، فرهنگ و نوع نگرش استاد، انگیزه و تادانتدریس اس

های دانشجویان از قبیل: انگیزه، جنسیت، سطح علمی مدرك تحصیلی استاد، زمان، و نیز ویژگی

دانشگاهی شامل: محیط سازمانی، سیاست های های پردیسهای آنان، و ویژگیدانشجویان، مهارت

 ها اشاره کرد. ها، امکانات و تجهیزات آنها، شرایط مالی پردیسگذاری

آموزشی خود و موضوعاتی که مشغول به تدریس آن هستند،  یهر درس، در همان حیطه تاداناس

های ول و روشدرس اص تادانترند. به عبارتی اسنسبت به سایر موضوعات در تدریس خود نیز موفق

اجرای ارزشیابی آغازین، ارزشیابی تشخیصی، رعایت مراحل تدریس مانند ایجاد  یتدریس، در مقوله

درس ارزشیابی  تادانکنند و اسهای متنوع تدریس بهتر و مؤثرتر عمل میکارگیری شیوههانگیزه و یا ب

اع ارزشیابی در تدریس خود، ارائه تکالیف عملکردی، اجرای عملی انو یاز یادگیری نیز، در حوزه

 کنند. تر و بهتر عمل میها و کارهای عملی دانشجو معلمان قویارائه بازخورد به فعالیت

ای، راهبردها و مقوله اصلی( ی، عوامل واسطهمحیط یا زمینه بستری برای سایر عوامل )عوامل علّ

طی، صداهای گوناگون مطرح گذارد. بر این اساس، در چنین محیها تأثیر میاست و بر روی آن

 گیرد. درهای گفتگو باز است، رقابت بین های چندفرهنگی مورد توجه قرار میشود، آیینمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Schacter and Thum 
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های ای مورد احترام است. این نظام بسته و محدود به نظامای و بین مؤسسههای درون مؤسسهگروه

رتباطات گسترده و چندجانبه ( چنین محیطی ا2017، 1فکری و ارزشی از قبل تعیین شده نیست )گری

 کند. برای دانشجویان را فراهم می

های پیشین به هیچ یک از پژوهش ،توان گفتهای قبلی میبرای مقایسه این مطالعه با پژوهش

برنامه درسی  یاند و به مقایسهطراحی چارچوب برنامه درسی اجرا شده دروس تربیتی نپرداخته

های انجام شده در اند. پژوهشسب شده یا قصد شده پرداختههای درسی کاجرا شده با برنامه

های کمی و با استفاده از ابزارهایی چون های درسی عمدتاً براساس روشخصوص همخوانی برنامه

اند و پرداخته موضوع از کوچکی هایبخش به ها، تنهانامه انجام شده است. این پژوهشپرسش

 اجرای برنامه درسی چگونگی یند اجرای برنامه درسی را درك وآفر کیفیت اند به طورعمیق،نتوانسته

نژاد و همکاران آن را به درستی مورد کاوش و کنکاش قرار دهند. مالیی یپردازی دربارهنظریه و

دهند که محتوای دروس تربیت معلم در ایران به طور عمده (، در پژوهش خود نشان می1387)

تر از روش سخنرانی یک طرفه و معلم محور است و استادان بیش یند یاددهی و یادگیریانظری، فر

ها در پژوهش حاضر نیز یند کدگذاری مصاحبهاهای حاصل از فرکنند، یافتهدر کالس استفاده می

به  ،دروس تربیتی آموزش ابتدایی نیز انتقال صرف اطالعات به دانشجویان تاداندهد اسنشان می

افزارهای ارائه مطلب ها یا نرمتا جایی که حتی استفاده از رسانه .نددهصورت سخنرانی را ترجیح می

ناطقی و آباد، فارسی علیپژوهش نتایج کنند. همچنین مشابه را نیز نوعی اتالف وقت قلمداد می

یادگیری که مدرسان استفاده  -دهد راهکارهای یاددهینشان مینتایج پژوهش حاضر، (، 1396) سیفی

 های سنتی، غیرفعال و غیرخالق است که مطابقت و هماهنگی چندانی با اً روشکنند، غالبمی

های تدریس، روش های مطرح شده در سند برنامه درسی قصد شده ندارند و در میان روشروش

 سخنرانی حاکمیت بسیاری دارد. 

گیری کارهکه ب ،ها در پژوهش حاضر نشان دادها و کدگذاری آنهای حاصل از مصاحبهیافته

تدریس مدرسان بر  یشود و سابقهمعلمان بازنشسته باعث افت کیفیت برنامه درسی اجرا شده می

تری از ایشان مشاهده عملکرد آنان تأثیری منفی دارد و با افزایش سنوات تدریس، عملکرد ضعیف

 (، نیز مؤید این نکته است. 1382شود که نتایج پژوهش عابدی )می

در مجموع باید گفت بسیاری از مدرسان دروس تربیتی از برنامه درسی قصد شده دروس تربیتی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Gary 

http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=307178
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=307178
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=98053
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=98053
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=98053
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های یادگیری، شیوه -اطالع و آگاهی الزم را ندارند. در نتیجه در اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی

اشی از تواند نله میئشود. این مسارزشیابی، منابع آموزشی معرفی شده در سرفصل تغییر ایجاد می

انگیزگی استاد و یا اعتقاد استاد به قدیمی بودن و منسوخ کاری مسئولین آموزشی و یا بیکوتاهی و کم

های آموزشی ویژه بودن محتواهای از پیش تعیین شده باشد و یا معلول عدم برگزاری کارگاه

د، باشد تا انهای اخیر مصوب شدهبازآموزی و بررسی سرفصل جدید دروسی که به تازگی در سال

راهه نکشاند. مطالعه بدین طریق تشابه اسمی برخی از دروس، موضوع و سرفصل درسی را به بی

تر سطوح برنامه تواند در هماهنگی هر چه بیشسرفصل درس، معرفی منبع درسی در سرفصل می

 (. 1396پور، ناطقی، سیفی، درسی قصدشده، اجرا شده و کسب شده مؤثر باشد )فرزان

 برنامه این به با برنامه درسی پنهان غیرقابل انکار است. توجه برنامه درسی اجرا شده ارتباط

 ریزانمدرسان و برنامه بر را آن از حاصل و نتایج شده ریزیبرنامه درسی برنامه بین یفاصله تواندمی

 از و شده توجه آشکار عوامل به آموزشی و برنامه درسی اجرا شده طراحی در معموالً کند. آشکار

 شوند شناسایی پنهان درسی برنامه به مربوط عوامل که است الزم شود. پسغفلت می پنهان عوامل

 (.1396درآیند )هاشمی، خدابخشی و صادق آبادی،  کنترل تحت حدودی تا اجرا و طراحی در و

بیش پر واضح است که برنامه درسی با تنگناها و مشکالتی مواجه است که اجرای هرچه بهتر آن 

باز، شوق و اشتیاق و احساس مسئولیتی است که جان  یاز همت مسئوالن، مستلزم همان اندیشه

نظران، تا خود مدرسان وارد میدان پژوهش و نقد گوید. به باور برخى صاحبدیویی از آن سخن می

 هاى پژوهشى مرسوم تحولتوانند فقط به اتکاى یافتهنمى ،های درسی نشوندو بررسی برنامه

پور، )فرزان چشمگیرى در آموزش و یادگیرى به وجود آورند. بنابراین اقدام پژوهی، تدریس پژوهی

. باشدتواند در این زمینه مؤثر ( می1396و دانشگاه پژوهی )خسروی،  (1396ناطقی، سیفی، 

 تواندمی که است یندیافر دانشگاه پژوهی که باورند براین عملیاتی نگرش دارای متخصصان

 افزایش دهد. را عالی آموزش درسی برنامه اقدامات و اجرای خشیاثرب

 پیشنهادها
 کنندگان تدوین و متخصصان راهگشای پژوهشگران، توانندمی زیر پیشنهادهای پایان در 

کارگیری راهبردهای پیشنهاد شده در سند هدر ب تادانباشند: با توجه به ضعف اس درسیهایبرنامه

خصوص در اجرای تکالیف یادگیری و تکالیف عملکردی، ضروری است ه ببرنامه درسی قصد شده 

های آموزشی و همفکری، برای انجام این مهم اقداماتی صورت گیرد. در تا از طریق برگزاری دوره
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کارگیری همیان امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای مناسب برنامه درسی دروس تربیتی، نقش ب

های جدید اطالعات و ارتباطات فراگیران را درگیر ا از همه بارزتر است. فناوریهها و رسانهفناوری

(. از 1395نماید تا مسئولیت یادگیری خود را بر عهده گیرند )منصوری گرگر، صالحی و عباسی، می

چند کالس معدود مجهز به دیتا  یاهای دانشگاه فرهنگیان تنها یک جا که در برخی از پردیسآن

چه که در برنامه درسی قصد شده تحت عنوان نمایش و کامپیوتر هستند، و با عنایت به آن پروژکتور

تر این تجهیزات های تدریس، در راهبردهای آموزشی آمده است، ضروری است تا هر چه سریعفیلم

 های آموزشی جهت آشناییها و دورهمعلمان قرار گیرد. برگزاری کارگاهتادان و دانشجودر اختیار اس

های برنامه ریزی درسی )تدوین، طراحی، اجرا ت علمی این دانشگاه با ویژگیأن و اعضای هیامدرس

و ارزشیابی( و جایگاه نظام برنامه ریزی درسی )ضد مدرس، نیمه سازگارانه و سازگاری آزاد( در 

ت علمی و أهای درسی آموزش عالی. تسهیل مشارکت اعضای هیهماهنگی و اثربخشی برنامه

های درسی در مشارکت در طراحی و تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه یدانشجومعلمان در زمینه

کنندگان برنامه درسی در دانشگاه فرهنگیان کنندگان و مجریان و تجربهجهت کاهش فاصله بین تدوین

ت أیهای درسی قصد شده و اجرا شده. آشناسازی اعضای هتر برنامهدر راستای هماهنگی هرچه بیش

های تدریس مناسب و اجرای کارگیری روشهعلمی و مدرسین با تأثیرات فزاینده جایگاه استاد و ب

های های درسی. بر اساس یافتههای درسی در هماهنگی و کاهش فاصله بین برنامهصحیح برنامه

الن ئوشود مسپژوهش پیرامون همپوشانی برخی از مباحث سرفصل واحدهای درسی، پیشنهاد می

نیاز، در صورت امکان، از یک استاد واحدهای درسی مشابه و پیش یها در ارائهموزشی پردیسآ

نیاز همانند دروس پیش تادانواحد استفاده کنند تا از طرح مباحث تکراری جلوگیری شده و اس

وپرورش، همراه با دانشجویان خود وارد مباحث درس جدید در ترم جدید سیستم دوری در آموزش

شود در به منظور کاهش فاصله میان سطوح برنامه درسی اجرا شده و قصد شده پیشنهاد می شوند.

، 1ها )کوچهای درسی دروس تربیتی نیازسنجی صورت گیرد. سایر پژوهشتدوین برنامه یزمینه

توجهی به نیازسنجی در تدوین ( نیز به بی2017، 3، ایلماز و ایسن2015، 2، کاتمن و توتکان2016

 اند.تر به آن را مورد تأکید قرار دادهترین ضعف و توجه بیشهای درسی آموزش معلمان را مهمهبرنام

توان به موارد زیر ویژه روش پژوهش حاضر میه های پژوهش کیفی و باز جمله محدودیت

های نظری از پیش ها و فرضاشاره کرد: شروع یک مطالعه پژوهشی بدون داشتن یک سری ایده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- koc 

2- Katman & Tutkan 

3- Yilmaz & Esen 
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پذیر هایی بین رویکرد در حال ظهور و استقرایی یک مطالعه انعطافار دشوار بود. تنشموجود بسی

ای وجود دارد زمینه یو رویکرد رهیافت نظامند )رویکرد مورد استفاده در این پژوهش( در نظریه

 شوند یا چه وقت نظریهها اشباع میکه چه زمانی مقولهگیری در مورد این( تصمیم1389)محمدپور، 

 های ای دارای انواع خاصی از مقولهزمینه ییابد، بس دشوار بود. نظریهطور کافی توسعه میه ب

دست ههای بشده به عنوان اجزای نظریه است که در مواردی ممکن است با عناوین مقولهتعیینازپیش

 آمده هماهنگی نداشته باشند.

 

 منابع
 الف. فارسی 

 بررسی مفهوم قدرت در پرستاری و طراحی الگوی (. 1383) .محسنادیب حاج باقری، 
وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی، دانشگاه  نامه دکتری،، پایانایتوانمندسازی حرفه

 .علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

، های تحقیق کیفیروش(. 1390) .صلصالی، مهوش و ادیب حاج باقری، محسن؛ پرویزی، سرور

 تهران: نشرو تبلیغ بشری و تحفه. چاپ سوم. 

ها و اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی؛ رویه(. 1385) .جولیتاشتروس، آنسلم و کوربن، 

، )ترجمه بیوك محمدی(، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. )تاریخ هاشیوه

 (.1998انتشار اثر به زبان اصلی: 

های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم ای بر روشمقدمه(. 1389) .بازرگان، عباس
 تهران: دیدار. چاپ دوم. رفتاری، 

 . تهران: نشر آگه. ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سومبرنامه(. 1387) .پور ظهیر، علیتقی

(. نگرش استادان 1386) .و سیف نراقی، مریم لهپور، محمد؛ شریعتمداری، علی؛ نادری، عزت احسین

های تحصیلی رشته کاردانی و کارشناسی آموزش ابتدایی در علوم تربیتی به سرفصل برنامه

وهش در علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ژمجله دانش و پآموزش عالی ایران، 

 .95-118، صص 86، شماره پانزدهم، پاییز )اصفهان(

گاه ددرسی آموزش عالی از دی تحلیل نقش دانشگاه پژوهی در برنامه(. 1396) .خسروی، محبوبه

 .146تا  121،  صفحه 27، شماره 1396بهار ، گیری تربیتیاندازهمجله ، متخصصان برنامه درسی

https://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/32970
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/63424
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/63424
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/63424
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/63424
https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=538&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D9%88+%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&qd=6
https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=538&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D9%88+%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&qd=6
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/470075/%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8%d9%87_%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1284590/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c?q=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%D8%AF%D9%87&score=20.780365&rownumber=30
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1284590/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c?q=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%D8%AF%D9%87&score=20.780365&rownumber=30
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https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/83994
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ریزی درسی برای تدریس  برنامه(. 1378) .الکساندر، ویلیام ام و لوئیس، آرتور جی ؛سیلور، جی گالن

 نژاد، مشهد، آستان قدس رضوی.غالمرضا خوی :ترجمه، و یادگیری بهتر

درسی اجرا شده در درس ریاضیات پایه چهارم  بررسی وضعیت برنامه(. 1389) .صادقی، نسرین

نامه کارشناسی ارشد، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و ، پایانابتدایی

 .شناسیروان

درسی کاردانی  سه گانه آرمانی، رسمی، تجربه شده برنامه(. تأملی بر سطوح 1382) .عابدی، لطفعلی

تا  45، ص 1382و بهار  1381، زمستان 73و  72، شماره فصلنامه تعلیم و تربیتتربیت معلم، 

88. 

های درسی ضمن ارزیابی برنامه(. 1396) .سیفی، محمد و ناطقی، فائزه؛ آباد، نسرینفارسی علی

های الزم در معلمان به منظور تحقق بخشیدن به خدمت معلمان دوره ابتدایی در ایجاد صالحیت

  .85تا صفحه  65صفحه  ،35  شماره ,14 دوره ،های درسی و تربیتیهدف کلی برنامه

(. بررسی نقش عوامل مؤثر بر مشارکت 1387فتحی واجارگاه، کورش و مؤمنی مهموئی، حسین. )

. سال اول. فصلنامه آموزش عالی ایراناعضای هیأت علمی در برنامه ریزی درسی دانشگاهی. 

 -131، انجمن آموزش عالی ایران و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1تابستان، شماره 

 .154صص 

(. کالبد شکافی برنامه درسی در ایران مدلی در حوزه پژوهش در 1384فتحی واجارگاه، کورش. )

)مجموعه مقاالت انجمن ایران. قلمرو برنامه درسی در ایران وضعیت موجود و چشم انداز آینده 
 .تهران: سمتمطالعات برنامه درسی ایران(. 

، تهران: بال. چاپ و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی اصول(. 1388) .فتحی واجارگاه، کوروش

 اول.

واکاوی اصول حاکم بر اجرای مطلوب برنامه (. 1396) .سیفی، محمد و ناطقی، فائزه؛ پور، آزادهفرزان

 .148تا  127، صفحه 1شماره  ,5دوره  ,96بهار  ،تدریس پژوهی، نشریه درسی درس پژوهی

یند برنامه ریزی ا(. استفاده از یک مدل تحقیقاتی به عنوان راهنمای فر1369) .کالین، فرانسیس

 .23و 22محمود مهرمحمدی، ص  :، ترجمهفصلنامه تعلیم و تربیتدرسی، 

نامه کارشناسی ارشد، ، پایانهای موجود در نظام تربیت معلم ایراننارسایی(. 1383) .مجتهدی، مهین

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی.دانشکده روان

 

http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=307178
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=307178
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=307178
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=98053
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=98053
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 ، تهران: انتشارات جامعه شناسان.شناسی کیفیو طرح در روشمنطق (. 1389) .محمدپور، احمد

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی، )خاص دانشگاه 

 .28/09/1394مورخ  869(. نسخه بازنگری مجدد، مصوبه جلسه 1395) .فرهنگیان(

های درسی تربیت معلم (. بررسی تطبیقی برنامه1387) .نژاد، اعظم و ذکاوتی قراگوزلو، علیمالیی

، تابستان سال هفتم، شماره های آموزشیفصلنامه نوآوریانگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزی، ایران، 

 .62-35، صص 26

 .تهران: انتشارات مدرسه برنامه ریزی درسی )راهنمای عمل(.(. 1388) .ملکی، حسن

های درسی در های برنامهویژگی(. 1395) .عباسی، عفت و صالحی، اکبر؛ منصوری گرگر، رحیمه

دوره ، پژوهش در برنامه ریزی درسینشریه ، المللی کردن برنامه درسیعصر جهانی شدن و بین

 .13تا  1صفحه  ،(50)پیاپی  23، شماره 13

فصلنامه تعلیم و (. تأملی در ماهیت نظام متمرکز برنامه ریزی درسی. 1373) .مهرمحمدی، محمود

 .11-8شماره ،  11. صص  41 -42.تربیت

طراحی کالن )معماری( برنامه درسی تربیت معلم، (. 1394) .و احمدی، آمنه لهاپور، نعمتموسی

 (.10/04/1394، ویراست نوزدهم. ))برنامه درسی ملی تربیت معلم جمهوری اسالمی ایران(

 در آن نقش و پنهان درسی برنامه(. 1396) .فاطمه آبادی، صادق خدابخشیو  سیداحمد هاشمی،

. قابل 41تا  28، از صفحه 8شماره  ،1396 رفتاری، خرداد علوم در نوین پیشرفتهای ،مدارس

 https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1235023 دستیابی در: 
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Explore the Implemented curriculum in educational courses; 
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Abstract 

Pedagogical Knowledge are useful, essential and essential lessons for students at 

teacher training courses, especially elementary teachers, when the content of these 

courses is tailored to the needs of the teacher's profession, they can play an important role 

in improving teacher performance. In this regard, the purpose of this article was to study 

the status Implemented Curriculum in Continuous Primary Education B.S courses at 

Farhangian University, in order to provide the strengths, weaknesses, and modifications 

needed for the specialized education group (elementary education). This study was 

performed by qualitative research method. The data of this study was obtained from semi-

structured interviews with 31 faculty members of educational psychology courses, 

assessment of learning, principles and teaching methods, and 12 core student groups, 

using purposeful and theoretical sampling to saturation data (Based on the process of 

extracting variables and forming the theory), and the method The grounded theory 

suggestion, which include the coding paradigm (open, axial, and selective), the process 

of compilation and the results were analyzed. From the data of this research, from the 

total of three lessons, 628 initial codes, and finally, after several reductions and 

integration to achieve conceptual density, 503 initial codes were obtained from the 

interview with the participants, and in the subsequent analysis, the main class Called 

"Implemented curriculum quality". The choice of the word "Implemented curriculum 

quality" was due to the fact that it could explain a significant portion of the variety of data 

obtained. The results showed that a set of factors such as the characteristics of the 

causative conditions, the conditions of the intervener, the context, the teaching-learning 

strategies, and the methods of evaluation, and the consequences of these factors, affect 

the phenomenon and the main category, or "Implemented curriculum quality" is affected. 

The results are specific to this group and their generalization to other groups should be 

done with caution. 

Key words: Implemented curriculum, educational courses Continuous primaried 

education B.S courses, Farhangian University, grounded theory method. 
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