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 چکیده

ی هدف پژوهش  اضر سنجش میزان سواد برنامه درسی معلمان و رابطۀ آن با موفقیت تحصیل

ها توصیفی آموزان بود. پژوهش  اضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه گردآوری دادهدانش

د که در ژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر یزهمبستگی بود. جامعه آماری در این پ –

نفر بود.  جم نمونه آماری از  2000ها یس بودند که تعداد آنمشغول تدر 98-99سال تحصیلی 

منظور ای تصادفی تعیین گردید. بهگیری طبقهنفر که از طریق نمونه 322طریق جدول مورگان، 

( و موفقیت تحصیلی 1392و همکاران ) درسی عباباف ها از پرسشنامه سواد برنامهگردآوری داده

ها آزمون ضری  همبستگی و تحلیل وتحلیل دادهمنظور تجزیهآموزان( استفاده شد. به)معدل دانش

نامه درسی رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت که نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین بر

آموزان رابطه عنوان فرایند با موفقیت تحصیلی دانشبه عنوان راهنمای عمل وعنوان سند، بهبه

های ؤلفههمچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که م ( P<01/0مثبت و معناداری وجود دارد )

 باشد.آموزان میبینی موفقیت تحصیلی دانشسواد برنامه درسی قادر به پیش
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 دمهمق

بخشی آن از اهداف کلیدی وپرورش و کیفیتتوجه جدی به آموزش 21امروزه و در قرن 

بخشی به امور مدرسه در ابعاد آموزشی و شود. در کیفیتها محسوب میو مهم دولت

آموزان های الزم برای توانمندسازی دانشهای درسی و آموزشپرورشی باید به عناصر برنامه

آموزان )توانمند، مستقل، بخشی دانشکمک الگوی مناس  کیفیتتوجه جدی نمود تا با 

: 1395زاده بارانی کرد و صالحی عمران، خود رهبر، پژوهشگر و متدین( تربیت کرد ) سن

(. مسئله موفقیت تحصیلی در مدارس ازجمله مسائلی است که ذهن رهبران و 85-95

که چه خود جل  کرده است. این وپرورش و درنتیجه محققان را بهمدیران و وزارت آموزش

گذارد، یا سهم و مشارکت هر آموزان تأثیر میعواملی بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانش

های مورد عالقه پژوهشگران و روانشناسان تربیتی عامل چه اندازه است، همواره از  یطه

رد در جهت هایی است که یک فها و تالشبوده است. موفقیت تحصیلی شامل کلیه فعالیت

های تحصیلی مختلف در مراکز آموزشی از ها و دورهکس  علوم و دانش و گذراندن پایه

ها (. در تحقیقات و پژوهش102: 1397دهد. )ر یمی و همکاران، خود نشان می

پژوهشگران سعی دارند تا عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی یادگیرندگان را پیدا کنند و آن 

ه کار ببرند. موفقیت تحصیلی باید طوری تنظیم و هدایت شود که را در محیط آموزشی ب

تواند بر موفقیت رشد و یادگیری در یادگیرندگان افزایش پیدا کند. عوامل مختلفی می

آموزان اثر گذاشته و موج  افت یا ارتقاء آن شود. پیشبرد وضعیت تحصیلی تحصیلی دانش

آموزان بوده و از جان  دیگر های دانشطرف مستلزم شناخت استعدادها و قابلیتاز یک

منوط به کاهش موانعی است که بر سر راه موفقیت این افراد قرار گرفته و موج  افت یا 

(. ارتقای 100-77: 1384گردد )شکرکن، هاشمی شیخ شبانی و نجاریان، تضعیف آن می

امه درسی کیفیت آموزش در هر مقطع و رشته تحصیلی مستلزم کاربرد اصول و فنون برن

است. کاربرد فنون برنامه درسی با توجه به مبانی آن و اجرای اصول یادگیری در بازنگری 

ها و مراکز تربیت نیروی انسانی های موجود در مدارس، دانشگاهها آموزشو بهبود برنامه

(. لذا در این صورت الزم است که 61: 1390 ائز اهمیت است )میرزابیگی و همکاران 

های درسی شناخت کامل داشته باشند. برنامه ریزی درسی و برنامهبت به برنامهمعلمان نس

شوند به همین دلیل یک مدرس های وابسته به هم تلقی میدرسی، آموزش و کیفیت مقوله
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ها، باید توانایی تدوین و بازنگری برنامه درسی به کمک انتخاب و بازبینی اهداف، سرفصل

های ارزشیابی، منابع آموزشی، فضا و زمان مناس  روشمحتوا، راهبردهای آموزشی، 

ریزی درسی در آموزشی در سطح خرد را در کالس درس داشته باشد و به اصول برنامه

ها به مدرسان در جهت باال ابعاد دانش، مهارت و نگرش اشراف داشته باشد. این قابلیت

ریزی درسی درواقع مهکند. داشتن سواد برناها کمک میبردن میزان کیفیت فعالیت

اطالعاتی درباره چگونگی تدوین برنامه درسی، درک نقش معلم در به کار بردن برنامه و 

ها است های برنامه درسی و برقراری ارتباط بین تجربیات یادگیری و هدففهمیدن هدف

آموز نقشی گسترده داشته و شود تا معلم در تضمین پیشرفت دانشکه همگی باعث می

ای (. مفهوم ارتقای  رفه12: 1398زاده و همکاران، برنامه درسی تسهیل شود )ترکاجرای 

های آموزشی معلمان از اواسط قرن بیستم و با ضرورت یافتن اجرای اصال ات در نظام

دهند که معلم های پژوهشی نشان میگیری این مفهوم یافتهپدیدار شده است. در شکل

سو موضوع اصال ات آموزشی و ای دارد از یکو سویهدر انجام اصال ات آموزشی نقش د

(، معلم را عضو 2006) 1شود. مارشاز سوی دیگر عامل اصال ات آموزشی محسوب می

گوید اولین پاسخ به آورد و می ساب میگیرنده برنامه درسی بههای تصمیماصلی گروه

رنامه درسی باشد، معلم گیرنده درباره بهای تصمیماین سؤال که چه کسی عضو اصلی گروه

آموزان است و دوم آنکه است. دلیل نخست اینکه معلم در بهترین اوقات در کنار دانش

تواند اطالعات مناس  را بر س  نحوه یادگیری معلم یگانه شخصیتی است که می

(. بدین لحاظ مدرسان باید با عناصر 138: 1393آموزان ارائه دهد )مهرمحمدی، دانش

های تدریس و ارزشیابی های نیازسنجی، اهداف، محتوا و روشزشی و روشنیازهای آمو

آشنا باشند و از دانش برنامه درسی آگاهی داشته باشند تا بتوانند در قال  یک تیم همکاری 

های مربوط به برنامه درسی استفاده نمایند. معلمی که کنند و در تدریس خود از قابلیت

کند، الزم ی، خود برنامه درسی متناس  با کالس را آماده میریز مواد درسعنوان برنامهبه

ریزی درسی و مرا ل آن شناخت کامل را داشته است که نسبت به اصول و مبانی برنامه

خصوص در یادگیری موفق عمل کنند. به -باشد تا بتواند در انتخاب راهبردهای یاددهی

باشد )فتحی واجارگاه عامل تربیت میترین و تأثیرگذارترین مدارس ابتدایی که معلم مهم

                                                           
1 -Marsh 
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های درسی در مدارس و میزان (  بنابراین با توجه به اهمیت برنامه44: 1397و همکاران، 

ها در فرایند یادگیری دارند و ضرورت آشنایی معلم نسبت به مبانی تأثیری که این برنامه

هایی کی از محیطریزی درسی و عناصر آن، این پژوهش درصدد آن است که در یبرنامه

ریزی درسی شود، سواد برنامهآموز بیشتر ا ساس میکه در آن تعامل و روابط معلم و دانش

آموزان مشخص معلمان را مورد ارزیابی قرار دهد و رابطه آن را با موفقیت تحصیلی دانش

ره کند. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که سواد برنامه درسی معلمان دو

ریزی درسی معلمان و موفقیت تحصیلی ابتدایی به چه میزان است و بین میزان سواد برنامه

 ای وجود دارد.آموزان چه رابطهدانش

 پیشینه پژوهش

ای مطلوب دانشجو معلمان های  رفهصال یت»( در پژوهشی با عنوان 1391نژاد )مالیی

ای های  رفهصال یتبا هدف شناسایی وضعیت مطلوب « دورۀ آموزش ابتدایی

های پژوهشی معتبر دانشجومعلمان دوره آموزش ابتدایی ایران، اسناد و مدارک و گزارش

یافته داخلی و خارجی را مطالعه نموده است. همچنین، وضعیت سه کشور توسعه

های  اصل از اسناد و مدارک و مستندات موردبررسی قرار گرفت. سپس بر طبق داده

های  رفه معلمی تهیه و پس از تعیین اعتبار و پایایی وط به صال یتعلمی پرسشنامه مرب

ها منظور اعتبار سنجی توزیع شد. یافتهمعلم بهنفر از اساتید مراکز تربیت 130آن بین 

آموزان در گروه دهد که با توجه به باور این مطل  که افزایش عملکرد دانشنشان می

معلم بخشی به برنامه درسی تربیتنظران، کیفیت معلم مؤثر است، بسیاری از صا تربیت

بخشی در برنامه منظور دستیابی به هدف کیفیتاند. بهعنوان هدف کلی مطرح کردهرا به

هایی برای دانشجو معلمان در نظر گرفته شده ها و شایستگیمعلم، صال یتدرسی تربیت

لقین میان تئوری و عمل ها دو راهبرد اصلی توازن و تاست. در تعریف این صال یت

نظران بوده است. بر اساس این باور و با توجه به مطالعات موردتوافق اندیشمندان و صا  

های شناختی و مهارتی و ها در سه بخش صال یتشده در این زمینه، این صال یتانجام

بندی شد. بندی و به اجزا تقسیمصورت تلفیقی طبقهنگرشی و رفتاری و مدیریتی به
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ها در سطح باالتر از میانگین مورد درمجموع، تمامی موارد مربوط به هر یک از صال یت

 تأیید قرار گرفته است.

ای و عملی های  رفهبررسی مهارت»( در تحقیقی تحت عنوان 1392 یدری ) سینیان

که در جامعه آماری « معلم از دیدگاه مدیران، مدرسان و دانشجویانمدرسان مراکز تربیت

ای های  رفهمعلم اجرا شده است. مهارتمدیران، مدرسان و دانشجویان مراکز تربیت کل

و عملی مدرسان از دیدگاه دانشجویان، مدیران و مدرسان تفاوت معناداری دارد و ازآنجا 

معلم توسط مهارت بخشی مراکز تربیتدرصد از واریانس کیفیت18که در این پژوهش 

بخشی به عملکرد ترین عامل در کیفیتن شده است، مهمای و عملی مدرسان تبیی رفه

های آموزشی به کار معلم از دیدگاه مدیران، دانشجویان و مدرسان، روشمراکز تربیت

های آموزشی جهت دهنده کل فرایند شده توسط مدرسان ارزیابی شده است و روشگرفته

 آموزشی خواهند بود.

های شناسایی و اعتبار سنجی شایستگی»ا عنوان ( در تحقیقی ب1393عبدالهی و همکاران )

که بر معلمان مدارس دوره ابتدایی شهر تهران انجام شد، پس « ای معلمان اثربخش رفه

 7شایستگی )صال یت( را در  98از انجام تحلیل عاملی روی پرسشنامه محقق ساخته، 

ریزی و برنامه های شخصی معلم،نیازهای معلم، ویژگیبعد با مؤلفه اصلی شامل پیش

دهی کالس درس، آموزش یا تدریس، نظارت بر پیشرفت و توان آمادگی، مدیریت و سازمان

نیازهای معلم، داشتن ای شناسایی نمود. در بعد پیشهای  رفهآموزان و مسئولیتدانش

آموزان، آموزان در بعد نظارت بر پیشرفت دانشتوانایی کالمی برای انتقال مفاهیم به دانش

ای، داشتن رفتار و تعامل های  رفهوضیح تکالیف به زبان روشن در بعد مسئولیتت

ریزی و آمادگی، بیان نتایج درس به زبان آموزان  در بعد برنامهمحترمانه با والدین دانش

دهی کالس درس، آماده کردن پیشاپیش مواد آموزشی روشن در بعد مدیریت و سازمان

هایی برای های شخصی معلم، ایجاد فرصتر بعد ویژگیبرای استفاده در کالس درس د

گیری از مفاهیم و زبان متناس  آموزان و در بعد آموزش با تدریس، بهرهموفقیت همه دانش

های شناسایی شده است که معلمان ترین شایستگیآموزان، مهمبا سن و سوابق دانش

 ها برخوردار باشند.اثربخش باید از آن



   تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی -مه علمیفصلنا    14 

-( پژوهشی باهدف بررسی دانش محتوایی روش1396و یوسف رشیدی ) پور، کشاورزتقی

آموزان به انجام رساندند که نتایج  اکی های معلمی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش

 آموزان بود.از همبستگی متوسط بین دانش محتوایی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش

های نرم در تلفیق مهارت»نوان ( در پژوهشی تحت ع2015گانگ، مهدیونس و هاشم )

التحصیل کار فارغمعلم تازه 15که بر « کارای معلمی از دیدگاه معلمان تازهآموزش  رفه

از پنج دانشگاه دولتی مالزی که بیش از سه سال سابقه کار نداشتند، انجام شد به این 

ارتباط،  ل  اند از: برقرارینتیجه رسیدند که هفت مهارت نرم در  رفه معلمی عبارت

العمر و مدیریت اطالعات، کارآفرینی، اخالق مسئله و نقادی، کار گروهی، یادگیری مادام

جز ها نشان داد که شش مهارت از این هفت مهارت بهای و رهبری، همچنین، یافته رفه

باشند. ها با  رفه معلمی میترین مهارتترین و مرتبطعنوان مهممهارت کارآفرینی به

ها در های ترم ناکافی بودند که برای  مایت از آنکار نگران مهارتوجود، این معلمان تازهبااین

شرط ترین پیشهای نرم مهمکردند. ازآنجایی که مهارتمحل کارشان از آموزش معلمی کس  می

معلم در دهی شخصیت فرد هستند  بنابراین، پیشنهاد شده است که مدرسان تربیتدر شکل

 های نرم تلفیقی استفاده نمایند. رفه معلمی از ماژول آموزش مهارت طول آموزش

 اهداف

من باید »شود مگر اینکه هدفمند باشد. سؤال وپرورش انجام نمیهیچ فعالیتی در آموزش

رسد. ظاهراً سؤالی کامالً آسان به نظر می« آموزانم به چه دست یابند؟بکوشم که دانش

رسد برخی شود. این پرسشی است که به نظر میکالت می ال اغل  موج  بعضی مشبااین

های علوم تربیتی تقریباً آن پرسند. دانشجومعلمان دانشکدهمعلمان هرگز از خودشان نمی

پرسند شان میخواهند به تمرین آموزگاری بپردازند اغل  از خود و یا معلمانموقعی که می

-ندرت میولی به« ی باید بکار ببرم؟هایچه روش« »من چه چیزی را باید تدریس کنم؟»

درست است که در بعضی « آموزانم به چه دست یابند؟من باید بکوشم تا دانش»پرسند که 

شود شان معموالً اظهارات کوتاهی در مورد هدف دیده میهای آمادگیجاها در یادداشت

به دست آید  ولی این اغل  بر س  محتوایی که باید یاد گرفته شود یا مهارتی که باید

 (.38: 1377)دهقان، « گرددبیان می
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وپرورش، معیارهایی هستند برای انتخاب دروس، محتوای های آموزشها و هدفاین آرمان

های های آموزش، تهیه آزمون و وسایل ارزشیابی. در  قیقت، کلیه قسمتها، تنظیم روشآن

رو، برای مطالعه هستند. ازاین وپرورشدرسی، وسایل رسیدن به مقاصد آموزشمختلف برنامه

های طور منظم و آگاهانه، ابتدا باید اطمینان  اصل شود که هدفهای درسی بهبرنامه

 (.90-69: 1396)وفایی و همکاران، « وپرورش تعیین و مشخص شده استآموزش

 الف: اهداف کلی

این کند  چه انتخاب و تدوین اهداف کلی جهت  رکت و محدوده کار را مشخص می

(. به 56: 1386)محمدی، « فعالیت تدریس یک جلسه با برگزاری یک دوره آموزشی باشد

های کلی شوند، هدفهای کلی بیان میصورت عبارتآن دسته از اهداف آموزشی که به

دهند هنگام تدریس ها تصوری کلی به معلم میشود  اگرچه این هدفآموزش گفته می

های طور مستقیم در فعالیتها را بهتواند آنمعلم نمیکنند و چندان کمکی به او نمی

های نهایی آموزشی( های کلی آموزشی )هدفآموزشی کالس به کار بگیرد  بنابراین هدف

های شوند و ممکن است در مقایسه با هدفصورتی مبهم بیان میهایی هستند که بههدف

 (.164: 1393)شعبانی، « پذیرندای در مدت زمان بیشتری تحققمر له

 ب: اهداف جزئی

تری تقسیم کرد تا صرا ت ها به اجزاء کوچکبه دلیل مبهم بودن اهداف کلی، الزم است آن

شود تا  التی بیشتری داشته باشند، لذا از افعال رفتاری در بیان اهداف جزئی استفاده می

ر مورد (. اهداف جزئی از آن نظ92: 1386)محمدی، « روشن، صریح و واضح پیدا کند

خود و به دلیل مبهم و کلی خودیگیرند که اهداف کلی بهبرداری قرار میاستفاده و بهره

را تی مورداستفاده قرار گیرند  بنابراین الزم است اهداف کلی را به توانند بهبودنشان نمی

تر وخردتری که همان اهداف جزئی هستند تقسیم کرد تا با صرا تی که در اجزاء کوچک

 (.6: 1393پورظهیر، )تقی« اجرا نمایدمطرح است آموزش را قابل هاآن

 پ: اهداف رفتاری

اند که رفتار یا عملی که بروز آن از فراگیر ای از منابع، هدفی را رفتاری معرفی کردهدر پاره

گیری تدوین کرده باشند. بنابراین از این صورت فعلی قابل مشاهده و اندازهرود بهانتظار می
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توان یک هدف جزئی را یک هدف رفتاری نیز نامید  ولی از دیدگاهی دیگر اه میدیدگ

توان یک هدف جزئی را باهدف رفتاری یکسان تلقی نمود زیرا باوجود قابل مشاهده و نمی

گیری بودن رفتار در هدف جزئی، هدفی را که دارای سه جزء اساسی رفتار، شرایط اندازه

ف رفتاری کامل دانست. در رابطه با سه مفهوم یادشده، توان یک هدو معیار نیست نمی

رفتار عبارت است از عمل یا فعالیت و یا توانایی که بروز آن را از فراگیر انتظار داریم. شرایط 

کند و معیار عبارت است از عبارت است از موقعیتی که رفتار موردنظر در آن بروز می

 (.8: 1393)تقی پورظهیر، « رقبول بروز رفتار موردنظ داقل میزان قابل

 مبانی نظری

 ریزی درسیبرنامه

است  که این واژه ریشه التین دارد  curriculumکلمه برنامۀ درسی معادل واژه انگلیسی 

و به معنی فاصله دور و مقدار راهی است که باید طی شود تا فرد به هدف برسد. رونالد 

رنامۀ مدرسه عبارت است از: محتوا و جریان کند که بدر تعریف برنامۀ درسی اشاره می1دال

رسمی که از طریق آن یادگیرندگان تحت نظارت مدرسه، معلومات و شیوه رسمی و غیر

گذاری با گیرند و با نگرش و ارزشها را فرامیآورند یا مهارتدرک و فهم را به دست می

 (.31: 1392دهند. )یارمحمدیان، نظام ارزشی خود را تغییر می

شده توسط هر یک از ( برنامه درسی را کلیه تجربیات کس 2-3: 1993) 2و پارکی هیس

فراگیران در طول یک برنامۀ آموزشی که هدف آن تحقق اهداف کلی و جزئی مربوط است 

ای گذشته های  رفهدانند. این تجربیات بر اساس چارچوبی از تئوری و تحقیق با رویهمی

های از عبارت چارچوب تئوری و تحقیقی یا رویه نظورشوند. مریزی میو  ال برنامه

چارچوب نظری کیفیت برنامه  ای گذشته و  ال این است که بودن یا نبودن این رفه

کنند باید مفاهیمی ریزی شرکت میکند. کلیۀ افرادی که در برنامهدرسی را تعیین می

 خت را دقیقاً درک کنند.چون نیروهای اجتماعی، مرا ل رشد و تکامل انسان، دانش و شنا

کند: برنامۀ درسی به محتوای ( برنامۀ درسی را به این صورت تعریف می1391ملکی )

ها وسیله آنگردد که بههای آشکار و پنهان اطالق میرسمی و غیررسمی، روش، و آموزش

                                                           
1 -Ronald Dal 

2- Hass, G. & Parkay 
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کنند ها را کس  میآورند. مهارتالزم را به دست می دانش شاگردان تحت هدایت مدرسه

 (.13-12: 1391)ملکی،  دهندها را در خود تغییر میگرایش و ارزش و

 ریزی درسیمبانی برنامه

ریزی درسی آن دسته از نیروهای بنیادی و اساسی است که بر منظور از مبانی برنامه

ریزی درسی از آن های درسی، اهداف و محتوای آن اثر گذاشته و در ادبیات برنامهبرنامه

ریزی طورکلی مبانی برنامهشود. بهکننده برنامه درسی نام برده میل تعیینتحت عنوان عوام

 بندی است:درسی در قال  موارد زیر قابل طبقه

ریزی درسی آن دسته و منظور از مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی:مبانی فلسفی برنامه

جهت دهنده و گذارد. فلسفه مسلط اجتماعی در  قیقت تعیین وسایل و ملزومات اثر می

ریز به کننده مقاصد اصلی تعلیم و تربیت است. فلسفه تعلیم و تربیت و اعتقاد برنامهتعیین

سازد. گذشته های درسی را متفاوت میشدت جهت برنامهربط، بهیکی از مکات  فلسفی ذی

 از این، مبانی فلسفی، نقش پاالیشگری اهداف و مقاصد برنامه درسی را نیز بر عهده دارد

های فلسفی یک جامعه مانند فیلتر، اهداف برنامه درسی استخراج زیرا باورها و پنداشت

کند و آن دسته از اهداف و مقاصدی که با ریزان درسی را پاالیش میشده توسط برنامه

 (.25: 1392شمارد )یارمحمدیان، خوانی داشته باشد، جایز و روا میفلسفه  اکم هم

فلسفه اصلی تأسیس مدارس و پاگیری  ریزی درسی:برنامه مبانی اجتماعی و فرهنگی

ترین برداشت خود عبارت است از انتقال، توسعه و ای در گستردهنظام آموزش مدرسه

های اجتماعی و فرهنگی یک جامعه بهسازی میراث فرهنگی، بنابراین بدیهی است که ارزش

های اجتماعی و شته باشد. ارزشها داهای درسی و فرآیند تدوین آناثر قاطعی بر برنامه

عنوان پاالیشگر اهداف و مقاصد برنامه درسی، نقش مهمی را در فرآیند فرهنگی نیز به

ریزی رو است که مبانی اجتماعی و فرهنگی برنامهنماید و هم ازاینریزی ایفا میبرنامه

 (.27-26 :1392رود )یارمحمدیان، درسی یکی از قلمروهای مهم این رشته به شمار می

ها و عنوان یک رشته علمی، یافتهروانشناسی به ریزی درسی:شناختی برنامهمبانی روان

ریزی درسی، ریزان درسی به ارمغان آورده است. در برنامهرهنمودهای بسیاری برای برنامه

های روانشناسی ها تا  د زیادی نیازمند کاربست یافتهفرآیند تدوین طرح و اجرای برنامه
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های درسی باید با توجه به میزان رشد ذهنی یادگیرندگان، . اهداف و محتوای برنامهاست

های اهداف انسانی، ها و محدودیتزمان الزم برای یادگیری و نیز با توجه به تواناییمدت

 (.26: 1390های فردی و ... استخراج و تنظیم گردند )فتحی واجارگاه، متناس  با تفاوت

 یعناصر برنامۀ درس

ها   آناند که ترکی  و هماهنگی مناسهای درسی از عناصری تشکیل شدهمعموالً برنامه

ی اشاره کند. در اینجا به موارددر کنار یکدیگر موفقیت یک برنامه درسی را تضمین می

 عنوان عناصر کلیدی در هر برنامه درسی مدنظر قرار گیرند.توانند بهشود که میمی

 موفقیت تحصیلی

ت تحصیلی ازجمله مفاهیم مهمی است که تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. موفقی

( موفقیت تحصیلی را همان عملکرد 1057-1068: 2000) 1باساتو و پرینز، الشات و هماکرا

-های تحصیلی میدانند که شامل نمرات امتحانی و عملکرد فرد در فعالیتتحصیلی می

( موفقیت تحصیلی را ادراک و ارزیابی فرد از 887-899: 2001) 2دانند. کوبال و میوسک

اند. محققان  وزۀ آموزشی و تحصیلی خود در مورد عملکرد تحصیلی خویشتن تعریف کرده

بینی کننده مهمی از موفقیت آینده و بهزیستی و سالمت فرد موفقیت تحصیلی را پیش

ط استخدام و موفقیت تنها شرای(. موفقیت تحصیلی نه2011، 3دانند )چان و دیکسونمی

های اجتماعی و فرهنگی، شغلی فرد را در آینده فراهم خواهد کرد، بلکه باعث ارتقاء سرمایه

 (.2004، 4زندگی استاندارد و سالمت بیشتر نسبت به دیگران خواهد شد )یورکی و النگدن

 روش پژوهش

 –فیها توصیپژوهش  اضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه گردآوری داده

باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر همبستگی می

باشد.  جم نفر می 2000مشغول تدریس بودند به تعداد  99-98یزد که در سال تحصیلی 

ای تصادفی تعیین گیری طبقهنفر از طریق نمونه 322نمونه آماری از طریق جدول مورگان، 

                                                           
1 -Busato, Prins, Elshout & Hamaker 

2 -Kobal & Musek 

3 -Chun & Dickson 
4 -Yorke & Longden 
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های آماری )آزمون همبستگی پیرسون ها از روشوتحلیل دادهر تجزیهمنظوگردیده است. به

های پژوهش و بررسی و تحلیل رگرسیون( استفاده شد. سپس جهت بررسی فرضیه

 استفاده شد. spss 23چگونگی ارتباط بین متغیرهای موجود از نرم 

 ابزار پژوهش

نامه درسی در این برای سنجش میزان سواد برالف( پرسشنامه سواد برنامه درسی: 

( استفاده گردیده است. 1392پژوهش، از پرسشنامه سواد برنامه درسی عباباف و همکاران )

ای از کامالً درجهباشد، این ابزار، از نوع لیکرت پنجسؤال می 40این پرسشنامه که شامل 

بعاد این باشد. امؤلفه می 9باشد. دارای پنج بعد و ( می1( تا کامالً مخالفم )5موافقم )

عنوان نقشه و راهنمای عمل اند از برنامه درسی مکتوب، برنامه درسی بهپرسشنامه عبارت

(، پایایی پرسشنامه را 1392عنوان فرایند کار معلم، عباباف و همکاران )و برنامه درسی به

میزان آلفا کرونباخ گزارش کردند.  71/0و  63/0، 75/0برای هر یک از ابعاد آن به ترتی  

( به 1398ضری  آلفای کرونباخ پرسشنامه سواد برنامه درسی در پژوهش نوری غلباش )

عنوان راهنما و نقشه عمل ، برنامه درسی به74/0ترتی  برای بعد برنامه درسی مکتوب 

 به دست آمد. 69/0عنوان فرایند کار معلم و برنامه درسی معلم به 79/0
آموزان، یا میانگین معدل کل دانششاخص موفقیت تحصیلی  ب( موفقیت تحصیلی:

های گیری موفقیت تحصیلی، با توجه به اینکه میانگین معدل نمرهمنظور اندازهبه

قبول و صورت کیفی )خیلی خوب، خوب، قابلهای مدارس ابتدایی بهآموزان در پایهدانش

آموزان ی دانشا تیاج به تالش بیشتر( بود و امکان برگزاری آزمون هماهنگ و استاندارد برا

شده توسط هر های تحصیلی وجود نداشت پژوهشگر ابتدا پرسشنامه تکمیلدر همه پایه

سازی معدل همه معلم را کدگذاری و سپس با مراجعه به دفتر مدرسه، برای یکسان

ها، میانگین معدل کل های مختلف و محاسبه موفقیت تحصیلی آنآموزان در پایهدانش

صورت های اول تا ششم از مقیاس کیفی به کمی محاسبه گردید بدینآموزان در پایهدانش

و ا تیاج به تالش  2قبول به مقیاس ، قابل3، خوب به مقیاس 4که خیلی خوب به مقیاس 

 تبدیل گردید. 1بیشتر به مقیاس 
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 های پژوهشیافته

قل و های توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار،  دا، یافته1جدول 

 دهد. داکثر نمرات را نشان می

 های توصیفی متغیرهای پژوهش. یافته1جدول 

انحراف  انحراف معیار  داکثر نمره  داقل نمره هامؤلفه

 معیار

 تعداد

ه 
نام
 بر
واد
س

ان
لم
مع
ی 
رس
د

 

 254 7.73 25.20 39 9 مبانی

راهنمای 

 عمل

20 74 45.16 14.90 254 

 254 17.51 54.55 92 9 فرایند

 254 2.32 1564 19 11 آموزانموفقیت دانش

اسمیرنف انجام شد که نتایج -جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات آزمون کالموگروف

 آمده است. 2آن در جدول 

 اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات -. نتایج آزمون کالموگروف2جدول 

 سطح معناداری اسمیرنف-کالموگروف متغیر

 324/0 953/0 عنوان سنددرسی بهبرنامه 

 307/0 967/0 عنوان راهنمای عملبرنامه درسی به

 071/0 1.328 عنوان فرایندبرنامه درسی به

 228/0 1.041 موفقیت تحصیلی

شده برای تمامی متغیرها ، سطح معناداری آماره محاسبه2بر اساس اطالعات جدول 

 شود.رمال بودن توزیع نمرات پذیرفته میباشد بنابراین فرض نمی 0.05تر از بزرگ

عنوان  سند، راهنمای . ماتریس همبستگی پیرسون، میان متغیرهای برنامه درسی به3جدول 

 عمل، فرایند و موفقیت تحصیلی

برنامه درسی  متغیرها

 عنوان سندبه

برنامه درسی 

عنوان راهنمای به

 عمل

برنامه درسی 

 عنوان فرایندبه

موفقیت 

 تحصیلی
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رنامه درسی ب

 عنوان سندبه

1 **20/0 **21/0 **26/0 

برنامه درسی 

عنوان راهنمای به

 عمل

 1 **74/0 **46/0 

برنامه درسی 

 عنوان فرایندبه

  1 **54/0 

 1    موفقیت تحصیلی

01/0**>  

عنوان سند و موفقیت دهد بین برنامه درسی بهچنانچه جدول ماتریس همبستگی نشان می

عنوان و بین برنامه درسی به 26/0مثبت و معنادار با ضری  همبستگی  تحصیلی رابطه

و بین برنامه  46/0راهنمای عمل و موفقیت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار با ضری  

عنوان فرایند و موفقیت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری با ضری  همبستگی درسی به

 **(.<01/0وجود دارد ) 54/0

 های سواد برنامه درسی معلمانآموزان بر اساس مؤلفهیون، موفقیت تحصیلی دانش. مدل رگرس4جدول 

مجموع  مدل متغیرها گام

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

f  سطح

 معناداری

سواد  1

برنامه 

درسی 

عنوان به

 فرایند

 0001/0 62/105 80/402 1 80/402 رگرسیون

  81/3 252 961 باقیمانده

  252 81/1363 کل

2 
 

سواد 

برنامه 

درسی 

عنوان به

 مبانی

 0001/0 07/58 73/215 2 47/431 رگرسیون

  71/3 251 34/932 ماندهباقی

 

 کل

81/1363 251  
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در دو گام معنادار است. در گام اول سواد برنامه  Fنتایج جدول  اکی از آن است که مقدار 

عنوان گام دوم با وارد شدن سواد برنامه درسی به ( و درF=  62/105عنوان فرایند )درسی به

معنادار است. به این مفهوم که این معادله  01/0( در سطح کمتر از F=  07/58مبانی ) 

 ازنظر آماری صحیح بوده و همبستگی بین متغیرها خطی است.

تحصیلی بینی موفقیت گام برای پیشبههای  اصل از تحلیل رگرسیون به روش گامخالصه یافته

 .های سواد برنامه درسی معلمان در جدول زیر ارائه شده استآموزان توسط مؤلفهدانش

های سواد آموزان بر اساس مؤلفهبینی موفقیت تحصیلی دانش. ضرای  رگرسیون پیش5جدول 

 برنامه درسی معلمان

 R 2R B 𝛽 T P متغیرها گام

1 
سواد برنامه درسی 

 عنوان فرایندبه
54/0 29/0 07/0 54/0 27/10 0001/0 

2 
سواد برنامه درسی 

 عنوان مبانیبه
56/0 31/0 

06/0 51/0 55/9 0001/0 

04/0 14/0 77/2 006/0 

عنوان فرایند و در گام دهد که ابتدا در گام اول سواد برنامه درسی بهجدول فوق نشان می

عنوان سواد برنامه درسی به عنوان مبانی وارد معادله شده است.برنامه درسی به دوم سواد

( و در گام دوم با وارد شدن سواد برنامه 𝛽 ،/0001=p= 0/54بتای ) فرایند دارای ضری 

، 𝛽= 0.51عنوان فرایند به )بتای سواد برنامه درسی به عنوان مبانی، ضری درسی به

/0001=pدرسی است و همچنین با کنترل سواد برنامه  ( کاهش یافته و همچنان معنادار

( 𝛽 ،/0001=p= 0.14عنوان مبانی با )عنوان فرایند، ضری  بتای سواد برنامه درسی بهبه

 31توان نتیجه گرفت که (، میR2=0.31باشد. همچنین با توجه به ضری  تعیین )می

عنوان فرایند به آموزان توسط سواد برنامۀ درسیدرصد از واریانس موفقیت تحصیلی دانش

 کند.صورت مثبت تعیین میعنوان مبانی بهرسی بهو سواد برنامه د

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش  اضر باهدف سنجش میزان سواد برنامه درسی معلمان و رابطه آن با موفقیت 

نشان داد بین برنامه  3های جدول آموزان در شهر یزد به انجام رسید. یافتهتحصیلی دانش
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عنوان فرایند ن راهنمای عمل و برنامه درسی بهعنواعنوان سند، برنامه درسی بهدرسی به

**(. همچنین نتایج <01/0و موفقیت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )

درصد از واریانس موفقیت تحصیلی  31 اصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که 

نوان مبانی ععنوان فرایند و سواد برنامه درسی بهبه آموزان توسط سواد برنامه درسیدانش

 بینی شده است.صورت مثبتی پیشبه

(،  سینیان  یدری 1391های پژوهش مالیی نژاد )های این پژوهش با یافتهیافته

پور و همکاران (، تقی1393(، عبدالهی و همکاران )1392(، عباباف و همکاران )1392)

( 1396ی )( و ا مدی، مهرمحمدی و منتظر1396نژاد و ترکیان تبار )(، نقدی1396)

طور مثال عباباف و همکاران در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند باشد. بههمسو می

های اثرگذار و موردنیاز که برخورداری مدرسان از سواد برنامه درسی یکی از شاخص

کند که دانش برنامه درسی ازجمله دانش اساسی ( بیان می1392مدرسان است. عباباف )

کند تا قابلیت مشارکت در طرا ی و تدوین برنامه درسی در رشته مورد به درمان کمک می

تدریس خود را بازنگری برنامه درسی موجود را داشته باشد. مهرمحمدی و همکاران 

های ( معتقدند که یک رویکرد انتقادی به تدریس و یادگیری باید به پرسش1393)

جتماعی ارتباط دارند و مدرس را به تر اها و مقاصد وسیعتری بپردازد که با ارزشوسیع

 دهند.دانشی فراتر از  وزه تخصصی سوق می

بایست اذعان داشت که مسئله موفقیت تحصیلی در مدارس در تبیین یافته فوق ابتدا می

وپرورش و درنتیجه ازجمله مسائلی است که ذهن رهبران و مدیران و وزارت آموزش

که چه عواملی بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی محققان را به خود جل  کرده است. این

گذارد، یا سهم و مشارکت هر عامل چه اندازه است، همواره از آموزان تأثیر میدانش

شناسان تربیتی بوده است. موفقیت تحصیلی های موردعالقه پژوهشگران و روان یطه

نش و هایی است که یک فرد در جهت کس  علوم و داها و تالششامل کلیه فعالیت

دهد های تحصیلی مختلف در مراکز آموزشی از خود نشان میها و دورهگذراندن پایه

ها پژوهشگران سعی دارند تا عوامل مؤثر بر (. در تحقیقات و پژوهش1395 )نوذرپور،

موفقیت تحصیلی یادگیرندگان را پیدا کنند و آن را در محیط آموزشی به کار ببرند. 

تنظیم و هدایت شود که رشد و یادگیری در یادگیرندگان موفقیت تحصیلی باید طوری 
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آموزان اثر گذاشته و تواند بر موفقیت تحصیلی دانشافزایش پیدا کند. عوامل مختلفی می

طرف مستلزم شناخت موج  افت یا ارتقاء آن شود. پیشبرد وضعیت تحصیلی ازیک

نوط به کاهش موانعی است آموزان بوده و از جان  دیگر مهای دانشاستعدادها و قابلیت

گردد )شکرکن که بر سر راه موفقیت این افراد قرار گرفته و موج  افت یا تضعیف آن می

 (.13910و همکاران 

ارتقای کیفیت آموزش در هر مقطع و رشته تحصیلی مستلزم کاربرد اصول و فنون برنامه 

ای اصول یادگیری در درسی است. کاربرد فنون برنامه درسی با توجه به مبانی آن و اجر

ها و مراکز تربیت نیروی های موجود در مدارس، دانشگاهها آموزشبازنگری و بهبود برنامه

(. لذا در این صورت الزم است که ابتدا به 1390انسانی  ائز اهمیت است )میرزابیگی، 

وپرورش در فرایند یاددهی پرداخت دلیل نخست اینکه معلم نقش معلم در نظام آموزش

آموزان است و دوم آنکه معلم یگانه شخصیتی است که ر بهترین اوقات در کنار دانشد

آموزان ارائه دهد )مهر محمدی، تواند اطالعات مناس  را بر س  نحوه یادگیری دانشمی

های سازی شرایط مناس  برای فعالیتترین نقش را در فراهم(. همچنین معلم مهم1384

زم است صال یت الزم را برای انجام چنین نقشی در نظام نماید و الیادگیری ایفا می

ها در جهت بهبود ای آن(. لذا توجه به ابعاد توسعه  رفه1385آموزشی دارا باشد )ملکی، 

ای از این توسعه ای برخوردار است. جنبهآموزان از اهمیت ویژهموفقیت تحصیلی دانش

شود زیرا معلمان از طرفی با فعل آموزش ای معلمان، مربوط به سواد برنامه درسی می رفه

یا تدریس به شکل مستقیم ارتباط دارند و از طرفی دیگر مقوله آموزشی و تدریس به مقوله 

تواند از برنامه رو فعل تدریس توسط معلم نمیشود، ازاینسواد برنامه درسی مربوط می

های ات و ما صل برنامهجدا باشد و اقدامات مربوط به تدریس، خودش به کار بستن مفروض

 درسی است  بنابراین تالش برای تدریس نیاز به سواد برنامه درسی دارد.

رود سواد برنامۀ درسی معلم کیفیت تدریس را در پی داشته باشد. بنابراین انتظار می

بخشی به امور مدرسه در ابعاد آموزشی و کند در کیفیت(، عنوان می1386 یدری )

آموزان های الزم برای توانمندسازی دانشهای درسی و آموزشاصر برنامهپرورشی باید به عن

آموزان )توانمند، مستقل، بخشی دانشتوجه جدی نمود تا با کمک الگوی مناس  کیفیت

خود رهبر، پژوهشگر و متدین( تربیت کرد. لذا در این صورت الزم است که معلمان نسبت 
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ی شناخت کامل داشته باشند. برنامۀ درسی، آموزش های درسریزی درسی و برنامهبه برنامه

شوند. معلم باسواد برنامه درسی مناس  با های وابسته به هم تلقی میو کیفیت مقوله

ها، محتوا، توانایی تدوین و بازنگری برنامۀ درسی به کمک انتخاب و بازبینی اهداف، سرفصل

فضا و زمان مناس  آموزشی در  های ارزشیابی، منابع آموزشی،راهبردهای آموزشی، روش

ریزی کند و با اشراف به اصول برنامهسطح خرد کیفیت الزم را در فرایند تدریس ایجاد می

شود. های میدرسی در ابعاد دانش، مهارت و نگرش موج  باال بردن میزان کیفیت فعالیت

امه درسی، درک ریزی درسی درواقع اطالعاتی درباره چگونگی تدوین برنداشتن سواد برنامه

های برنامۀ درسی و برقراری ارتباط بین نقش معلم در به کار بردن برنامه و فهمیدن هدف

شود تا معلم در تضمین پیشرفت ها است که همگی باعث میتجربیات یادگیری و هدف

(. 1391آموز نقشی گسترده داشته و اجرای برنامه درسی تسهیل شود )نوربخش، دانش

ریز مواد درسی، خود برنامه درسی متناس  با کالس را آماده وان برنامهعنمعلمی که به

ریزی درسی و مرا ل آن شناخت کند، الزم است که نسبت به اصول و مبانی برنامهمی

یادگیری موفق عمل کنند.  -کامل را داشته باشد تا بتواند در انتخاب راهبردهای یاددهی

باشد ترین و تأثیرگذارترین عامل تربیت میمخصوص در مدارس ابتدایی که معلم مهبه

ترین (. بنابراین با توجه به اینکه معلمان ازجمله مهم1397)فتحی واجارگاه و همکاران، 

آیند و نقطه آغاز هر تحول عوامل مؤثر در رشد و توسعه کیفی تعلیم و تربیت به شمار می

های درسی امل و دقیق برنامهآموزشی هستند، توجه به این نکته ضروری است که اجرای ک

تر، آموزان مستلزم سواد برنامه درسی معلمان است. به عبارت روشنو رشد و پیشرفت دانش

ی تمام نمای میزان پیشرفت و انعکاسی از پاسخگویی به نیازهای در برنامه درسی آیینه

ستم آموزشی گیری از سیریزی صحیح درسی و بهرهآموزان هست. با برنامه ال تغییر دانش

آموزان، شاهد پیشرفت تحصیلی در این توان عالوه بر بهبود در یادگیری دانشدرست می

آموزان دوره ابتدایی شده و شاهد دوره شد که خود منجر به قوی شدن پایه تحصیلی دانش

آموزان در مقاطع باالتر خواهیم بود )کرمی و موفقیت و پیشرفت هرچه بیشتر دانش

 (.1396محمودی، 

گذاران و مجریان  وزه گردد تا سیاستبا عنایت به نتایج تحقیق، پیشنهاد می

های عملی بپردازند که به افزایش آموزان به طرا ی سیاستوپرورش مربوط به دانشآموزش
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آموزان ریزی درسی و درنتیجه، بهبود عملکرد تحصیلی دانشمیزان مهارت سواد برنامه

های شود که این بررسی بر روی سایر معلمان در استانیمنجر گردد، همچنین پیشنهاد م

دیگر انجام شود تا قابلیت تعمیم دهی بیشتری داشته باشد، و همچنین به نقش متغیرهای 

آموزان، در میانجی گر و تعدیل گر همچون اشتیاق تحصیلی، خودپنداره تحصیلی دانش

 روابط بین متغیرها پژوهش پرداخته شود.

 منابع

طرا ی برنامه (. 1396اطمه زهرا  مهرمحمدی، محمود و منتظری، علی )ا مدی، ف -
درسی سواد سالمت برای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان با تکیه بر تعلیم و تربیت 

 .381-367(، بهار، 3)16نشریه پایش،  وشنودی: یک پژوهش هنجاری.گفت

 بی  و جوکار، ناصر اهلل  محمدی، مهدی  ا مدی، زاده، جعفر  مرزوقی، ر متترک -

ای در راستای بسط امنیت اجتماعی: یک تدوین برنامه درسی آموزش سواد رسانه(. 1398)
 .132-113، 2فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دهم شماره  مطالعه کیفی.

 تهران: انتشارات آگاه. ریزی آموزشی و درسی.برنامه(. 1393تقی پورظهیر، علی ) -

دانش محتوایی (. 1396اصغر )اهلل و یوسف رشیدی، علی سینعلی  کشاورز، روحپور، تقی -
فصلنامه پژوهش در  آموزان.های معلمی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشروش

 .34-12، 45ریزی درسی، پیاپی برنامه

ارتقاء کیفیت آموزش (. 1395زاده بارانی کرد، سودابه و صالحی عمران، ابراهیم ) سن -
فصلنامه آموزش نابع انسانی آموزش عالی با تأکید بر تولید و ساخت سرمایه اجتماعی. م

 .23، پاییز، 10و توسعه منابع انسانی، پیاپی 

ای و عملی مدرسان های  رفهبررسی مهارت(. 1392 سینیان  یدری، فرزانه سادات ) -
شغلی و سازمانی،  مشاورهمعلم از دیدگاه مدیران، مدرسان و دانشجویان. مراکز تربیت

 .147-134، 14شماره 

 تهران: انتشارات قدیانی. ریزی درسی.راهنمای عملی برنامه(. 1377دهقان، داریوش ) -

ر یمی، فاطمه  سیدمیرنس ، هنگامه سادات  علمدار، الهه  کمالی، کورش و گیتی  -

گاه ارتباط خودکارآمدی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانش(. 1397خوشه، مهری )
 .66-59، 53مجله پژوهش پرستاری ایران، پیاپی  علوم پزشکی تهران.

 ها و راهبردهای تفکر(.روش تدریس پیشرفته )آموزش مهارت(. 1393شعبانی،  سن ) -

 تهران: انتشارات امیرکبیر.



  27.........و معلمان درسی برنامه سواد میزان سنجش                                                                                  

(. بررسی رابطه برخی 1384شکرکن،  سین  نجاریان، بهمن  هاشمی، سیداسماعیل ) -
سازی تحصیلی و رابطه آن با پیامدهای برگزیده ط با خود ناتوانپیشایندهای مهم و مربو

 12. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، های اهوازآموزان پسر سال اول دبیرستاندر دانش

(3 ،)77-100. 

(. 1392عباباف، زهره  فتحی واجارگاه، کوروش  فراستخواه، مقصود و مهرعلیزاده، یداهلل ) -

. مدرسین دانشگاه از نگاه مدرسان  وزه مطالعات برنامه درسیسواد برنامه درسی برای 

 .29-7(، 7) 4فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 

شناسایی و  (.1393عبدالهی، بیژن  دادجوی توکلی، عطیه و یوسلیانی، غالمعلی ) -
 .49-25(، 49) 13 ای معلمان اثربخش.های  رفهاعتبارسنجی شایستگی

 زمین.تهران: ایران ریزی درسی.اصول برنامه(. 1390، کورش)فتحی واجارگاه -

(. 1397اهلل و یادگار زاده، غالمرضا )فتحی واجارگاه، کورش  موسی پور، نعمت -

تهران: ناشر ها و الگوها(. ای بر مفاهیم، دیدگاهریزی درسی آموزش عالی )مقدمهبرنامه

 کتاب مهربان نشر.

آموزان گیری خودتنظیم و اختالل یادگیری در دانشرابطه یاد(. 1386محمدی، محمد ) -
شناسی، نامه کارشناسی ارشد روانپایان های چهارم و پنجم ابتدایی استان کردستان.پایه

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی.

تهران: . اندازهاها، رویکردها و چشمبرنامه درسی: نظرگاه(. 1393مهرمحمدی، محمود ) -

 ها.انتشارات آستان قدس رضوی، سازمان مطالعه و تدوین کت  علوم انسانی دانشگاه

کاربرد (. 1390میرزابیگی، محمدعلی  وفایی یگانه، محمد و میرزامحمدی، محمد سن ) -
فصلنامه مهندسی  ارزیابی درونی در طرا ی برنامه استراتژیک در نظام آموزش عالی.

 .61، ص 24-23فرهنگی، پیاپی 

سواد برنامه درسی و نقش و تأثیر آن (. 1393نقدی نژاد، مریم و ترکیان تبار، منصور ) -
دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش،  در رفتار نوآورانه معلمان.

 محمودآباد.

بررسی جایگاه عناصر برنامه  (. 1396وفایی، رضا  ملکی،  سن و علیپور، میکائیل ) -
فصلنامه گاه پست مدرن و نقد آن از دیدگاه مبانی تعلیم و تربیت اسالمی. درسی در دید

 .90-69، ص 35پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، پیاپی 

 . تهران: انتشارات یادواره کتاب.ریزی درسیاصول برنامه(. 1392یارمحمدیان، محمد سین ) -
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