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چکیده

دانشگاه  ابتدایی  آموزش  رشتۀ  جدید  درسی  برنامۀ  اجرای  بررسی کیفیت  پژوهش  این  هدف 
فرهنگیان، از راه مطالعه و بررسی رویکردها، مؤلفه ها و عناصر حاکم بر برنامه است. نوع پژوهش 
کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی )ترکیبی( است. نمونۀ آماری بخش پرسشنامه ای شامل 41 
نفر کادر آموزشی و 263 نفر دانشجو، مصاحبۀ20 نفر کادر و 85 نفر دانشجو و 35 گزارش پروژۀ 
دانشجویان رشتۀ آموزش ابتدایی سال 1395 و و اسناد باالدستی مرتبط بوده است. ابزار گردآوری 
داده ها شامل پرسشنامۀ محقق ساخته، فرم مصاحبه و چک لیست بوده است. روایی ابزار را پنج 
آلفای کرونباخ سؤال های پرسشنامه 0/97 محاسبه شده  استاد دانشگاه تأیید کرده اند و ضریب 
است. براساس نتایج پژوهش، رویکرد حاکم بر اجرای برنامه، بیشتر وفادارانه بوده است. میزان 
توجه به رویکردهای حاکم بر تدوین و بازنگری برنامه و میزان تأثیر برنامه در ایجاد شایستگی های 
الزم در حد کمتر از متوسط بوده است. گرچه هدف های برنامه به خوبی تدوین شده، اما در اجرا 
مشکالت متعددی وجود داشته است. محتوای آموزشی مطلوبیت آن چنانی نداشته است. بیشترین 
چالش ها و مشکالت اجرای برنامه، به نداشتن دانش و مهارت های الزم آموزشگران برمی گردد و 
اینکه دانشگاه از نظر امکانات، تجهیزات و فضا در وضعیت مطلوبی قرار نداشته است. فرایندهای 

یاددهی-یادگیری و روش های مدیریت و نظارت بر اجرای برنامه نیز چندان مناسب نبوده است. 

کلیدواژه ها: برنامۀ درسی، دانشگاه فرهنگیان، آموزش ابتدایی، کیفیت اجرا.

تاریخ پذیرش: 1396/12/14

*محمد نیکخواه 1تاریخ دریافت:  1396/06/03
محمد جواد لیاقتدار2

1. استادیار گروه تربیت حرفه ای، دانشگاه فرهنگیان.
2. استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.

m.nikkhah22@gmail.com



دوفصلنامه پژوهش در تربیت معلم/ دانشگاه فرهنگیان   106

مقدمه

مهمترین عنصر و جوهرۀ آموزش عالی و تضمین کنندۀ اثربخشی آن، برنامۀ درسی است. 
آینۀ نقش ها و  و  آموزش عالی  به رسالت های  ابزار تحقق بخشیدن  برنامۀ درسی مهم ترین 
هدف های آن است )فتحی واجارگاه و همکاران، 1388: 17(. یارمحمدیان )1395( برنامۀ 
درسی را شامل سازماندهی مجموعه ای از فعالیت های یاددهی-یادگیری برای ایجاد تغییرات 
مطلوب در رفتار یادگیرنده ها و ارزشیابی میزان تحقق آنها برشمرده است. بارود1)2012( 
آن را شامل مجموعه ای از تجارب فراهم شده برای فراگیران، که از طریق آموزشگر انتقال 
می یابند و آیزنر مجموعه ای از وقایع پیش بینی شده که به قصد دستیابی به نتایج آموزشی-
پرورشی برای یک یا بیش از یک فراگیر در نظر گرفته شده اند )فتحی واجارگاه، 1386( و 
گالثورن و همکاران2)2015(، نقشه و راهنمایی برای یادگیری که یادگیرنده آن را تجربه و 

مشاهدهکننده آن را ثبت می کند، تعریف کرده اند. 

نظر  در  را  عنصر(  نه  تا  )یک  عناصر  از  وسیعی  دامنۀ  درسی  برنامۀ  برای  متخصصان 
درسی که  برنامۀ  مهم  عناصر  از  یکی   ،)17  :1387 همکاران،  و  )مهرمحمدی  گرفته اند 
اجرا  فولن3،  زعم  به  است.  برنامه  اجرای  دارند،  اتفاق نظر  آن  دربارۀ  بیشتر صاحب نظران 
عبارت است از فرایند انجام یک تغییر در عمل )مهرمحمدی و همکاران، 1387: 316(. 
اجرا عبارت است از فرایندی در طول زمان که از طریق آن، افراد، رویدادها و منابع تعیین 
می کنند که آیا هنگامی که تغییر در دستور کار قرار می گیرد، در عمل تفاوت رخ می دهد یا 

.)1389 )شریف،  خیر 

اجرای برنامه یکی از مشکل ترین بخش های فرایند برنامۀ درسی است که به تعبیر زایس4 
از اهمیت ویژه ای  برنامه  بنابراین کیفیت اجرای  را روشن و زنده می کند؛  برنامۀ خاموش 
برخوردار است. كيفيت از جمله مفاهیمی است كه در 50 سال اخير ابتدا در فعاليتهای 
آموزشی مورد توجه قرار گرفته شده است )بازرگان، 1388(.  صنعتی و سپس نظام های 
را  برخی کیفیت  است.  تعریف شده  متفاوتی  به روش های  و  است  ذهنی  واژه ای  کیفیت 
معادل آستانه5 می دانند. براساس این مفهوم تعیین استانداردهای خاص و تضمین رسیدن 

1. Bharvad
2 . Glatthorn, Boschee, Whitehead & Boschee
3. Fullan 
4. Zais 
5 . Threshold 
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استاندارد، کیفیت  جهانی  سازمان   .)2006 )پری1،  است  مدنظر  استانداردها  به  مؤسسه 
برآورده کردن  در  آن  توانایی  نشان دهندۀ  یا خدمت که  فرآورده  یک  ویژگی های  را مجموع 
خواسته های تعیین شده است، تعریف می کند )اکلند2، 1993(. شبکۀ بین المللی تضمین 
تعیین شده،  قبل  از  استانداردهای  با  عالی  آموزش  انطباق  را  آن  عالی،  آموزش  در  کیفیت 
انتظارات بیان کرده است )زیگلر3، 1994(. کیفیت در آموزش عالی  رسالت، هدف ها و 
مفهومی چندبعدی بوده و به وضعیت محلی، نظام دانشگاهی، شرایط و استانداردهای نظام 

آموزشی و غیره بستگی دارد )یونسکو، 1995(.

کیفیت اجرای برنامۀ درسی از دیدگاه اندیشمندان مختلف، تابع عوامل متعددی است. 
یکی عوامل مؤثر بر کیفیت اجرای برنامه، رویکرد حاکم بر اجرای آن است؛ به این دلیل 
که اجرا مشتمل بر عملی برای شخص در زمینۀ ایجاد یک تغییر جدید است )مهرمحمدی 
و همکاران، 1387: 316(. بنابراین رویکردهای اجرا مبین میزان دخالت افراد مجری در 
فرایند تغییر یا میزان توجه به واقعیت های محیطی است که قرار است برنامه در آن اجرا شود 

)فتحی واجارگاه، 1377: 184(. 

آن  معلم4 که هدف  یا ضد  وفادارانه  رویکرد  الف(  از:  عبارتند  اجرا  رویکرد عمدۀ  سه 
با  ایجاد و سنجش میزان تغییرات عملی است که بهطور دقیق  انتخابی،  تغییرات  اجرای 
انطباق دارد )مهرمحمدی و همکاران، 1387:  تغییر  نوع کاربرد مورد نظر پیشنهاددهنده 
317(؛ ب( رویکرد سازگاری محدود5 که مجریان می توانند بر اساس پارهای از واقعیت های 
اجتناب ناپذیر محیطی، جرح و تعدیل هایی را در برنامه ایجاد نمایند )فتحی واجارگاه، 1377: 
184( و ج( رویکرد انطباقی یا سازگاری آزاد6 بر این فرض استوار است که طبیعت اجرا 
به طور دقیق نمی تواند یا نباید از قبل مشخص شود، بلکه باید به نسبتی که به کارگیرندگان 
مختلف تالش می کنند تا سرحد امکان تغییر به بهترین شکل ممکن با موقعیت آنها متناسب 
از این سه  باشد، شکوفا شود )مهرمحمدی و همکاران، 1387: 317(. شاور7)2010(، 
رویکرد به عناوین رویکردهای آموزشگر به عنوان انتقال دهنده، برنامه ریز و سازنده برنامۀ 

1. Parri
2. Okland 
3. Ziegler
4 . Fidelity or the Teacher Proof Curriculum Approach 
5 . Limited Adaptation 
6 . Open Adaptation 
7. Shawer
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درسی1 یاد کرده است.

برمن2 و فولن عوامل مؤثر بر کیفیت اجرای برنامۀ درسی را شامل چهار مقولۀ ویژگی های 
مربوط به تغییرات درسی مورد نظر، شرایط خاص حاکم بر مؤسسه، راهبردهای مورد استفاد 
برای مساعد کردن اجرا و عوامل بیرونی مؤثر بر اجرای برنامه ذکر نموده اند )مهرمحمدی 

و همکاران، 1387: 319(. 

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر کیفیت اجرای برنامۀ جدید یا تغییریافته، روش های مواجهه 
توسط  تغییرات  پذیرش  اثربخش،  آموزشی  نظام های  در  است.  آن  مجریان  و  کارگزاران 
مجریان و کارگزاران و مشارکت فعاالنۀ آنان در اجرای تغییرات و نوآوری ها در برنامه، ضمن 
اینکه به اجرای موفقیت آمیز برنامه ها کمک خواهد کرد، به منزلۀ فرصتی برای رشد و توسعۀ 
حرفه ای آنان تلقی می شود و خود آنان در طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامۀ مشارکت دارند 

)هاردمن، داچی، لوئیس و آیبزور3، 2015(.

هم چنین اجرای موفقیت آمیز برنامۀ درسی ارتباط نزدیکی با کیفیت مؤلفه های آن دارد. 
براساس دیدگاه سیستمی برنامۀ درسی دارای چهار مؤلفۀ زمینه ها، دروندادها، فرایندها و 
نتیجه ها و عناصر متعددی است. زمینه عبارت است از موقعیت و محیط آموزشی، زمینۀ 
مسائل،  نیازها،  آموزشی،  محیط  مطلوب  و  واقعی  شرایط  نظر،  مورد  جامعۀ  و  سازمانی 
فرصت ها و امکانات محیط پیرامون نظام آموزشی )پنسر4، 2003: 3(. یکی از عناصر مهم 
برنامه هستند. هنگام  تعیین می شود، هدف های  زمینه ها  تحلیل  از طریق  برنامۀ درسی که 
فردی  و  )کالن(  سازمانی  )فراکالن(،  اجتماعی  نتایج  باید  برنامه  اجرای  بررسی کیفیت 

)خرد( برنامه بررسی شود )کافمن و هرمن، 1374: 41(.

درونداد شامل تمامی مواد و عناصری است که وارد سیستم می شوند )استافل بیم، 2003: 
3(. دروندادهای اصلی برنامۀ درسی عبارتند از آموزشگران، دانشجویان، محتوا، امکانات و 
تجهیزات و فضاهای آموزشی )فتری تاوت و همکاران5، 2009 (. آموزشگران رکن اصلی 
مهمترین  آنان،  و حرفه ای  پژوهشی  توانمندی های علمی،  و  دانشگاه هستند  توسعۀ علمی 

1 - teacher as: curriculum-transmitter, curriculum-developer &  curriculum-maker
2 - Berman 
3 - Hardman, Dachi, Louise & Ihebuzor
4 - Pancer
5 - Phattharayuttawat 
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شاخص توسعه دانشگاه است )انجمن تأمین بودجۀ آموزش عالی انگلستان1، 2001: 1(. 
آنان باید با  دانشجویان عنصر دیگر آموزش عالی و فلسفۀ وجودی آن هستند که پذیرش 
 :1388 همکاران،  و  )صمدی  الزم صورت گیرد  استاندارهای  طبق  و  علمی  برنامه ریزی 
331(. محتوا عنصر دیگر برنامۀ درسی است که به فراگیران ارائه می شود تا ورود آنان را به 
فعالیت های آموزشی میسر و رسیدن آنان را به هدف های اجرایی امکان پذیر سازد؛ بنابراین 
کیفیت انتخاب و روش های سازماندهی، توالی، وسعت و تعادل و سایر استاندارهای آن، از 

اهمیت زیادی برخوردار است )حاجی زاده و آتشک، 1394: 124(.

عامل دروندادی دیگر که کیفیت آن بر اجرای برنامه مؤثر است، امکانات، تجهیزات و 
فضاهای آموزشی است. یکی از شاخص های مهم رضایت از دانشگاه، تناسب برنامۀ درسی 
آن با امکانات و توانایی های دانشگاه است )میرکمالی و نارنجی ثانی، 1387: 72(؛ بنابراین 
دانشگاه ها باید برای همگام شدن با تغییرات فناوری روز، در زمینۀ به روزکردن امکانات و 

تجهیزات خود سرمایه گذاری های زیادی کنند )لی2 و همکاران، 2003: 65(.

فرایندهای برنامۀ درسی شامل روش های اجرای مراحل مختلف برنامه و نظارت دقیق و 
مداوم بر آن، است )پال3، 2005: 2(. مهمترین و فنی ترین مقولۀ مربوط به فرایندها، تدریس 
است. تدریس اثربخش شامل تمام روش هایی است که به طور علمی دانشجویان را به تعامل 
ارکان  از  یکی  و هت4، 2004: 5(.  ترغیب می کند )گریفین  برنامه  با کلیۀ عناصر  جدی 
مهم تصمیم گیری در دانشگاه ها، مدیران هستند و میزان مهارت ها و قابلیت های آنان، تأثیر 
چشمگیری بر کیفیت اجرای برنامه دارد )رولی5، 1997: 29(. نظارت بر فرایندها، ابزار 
کارآمدی برای کمک به اجرای مناسب برنامه ها، برای کسب نتایج مطلوب آموزشی است 
)هندرسن، 1994: 2(. مؤلفۀ دیگر برنامۀ درسی که الزم است هنگام بررسی کیفیت اجرای 
آن بدان توجه شود، نتیجه های برنامه است. نتیجه های برنامۀ درسی شامل تمامی پیامدهای 
مورد نظر، مطلوب، ناخواسته، بلندمدت و کوتاه مدت آن می شود )استافل بیم، 2003: 3(. 

با توجه به اینکه موضوع و هدف این پژوهش بررسی کیفیت اجرای برنامۀ درسی جدید 
ابتدایی دانشگاه فرهنگیان است، از اینرو در ادامه مطالب مربوط به اجرای  رشتۀ آموزش 

برنامۀ درسی دانشگاه مذکور آورده شده است. 
1 . Higher Education Funding Council for England(HEFCE)
2. Lee
3. Paul 
4 . Griffin & Hett 
5. Rowley
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با اهتمام مسئوالن سطوح مختلف نظام،  بنابر مقتضیات و شرایط و  دانشگاه فرهنگيان، 
دانشگاه فرهنگیان با هدف ها، رسالت ها و مأموریت های جدید در سال 1391، به دنبال 
تربیت معلم سابق برای تأمين، تربيت و توانمندسازی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش، 
به طور رسمی تأسیس و به پذیرش چندهزار دانشجو اقدام کرده است، برنامۀ درسی تربیت 
معلم از زمان تأسیس تاکنون، با توجه به شرایط و مقتضیات زمانی، تغییرات متعددی را 

تجربه کرده است )جمعی از نویسندگان دانشگاه فرهنگیان، 1394(.

رشتۀ  دارد،  معلم  تربیت  در  صدساله  تقریبًا  پیشینه ای  رشته هایی که  از  یکی  طرفی  از 
آموزش ابتدایی است. برنامۀ درسی این رشته که در دو دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 
ارائه می شد، عمری بالغ بر سی سال داشت. به این دلیل که در برنامۀ مذکور، تحوالت ناشی 
از یافته های علمی در حوزه های مختلف، به ویژه علوم تربیتی و تغییرات نظام آموزشی که 
مطابق با سند تحول بنیادین آغاز شده است، اعمال نشد؛ از این رو فاصلۀ بین این برنامه و 
تحوالت مذکور مانع دستیابی آن به هدف های از پیش تعیین شده است )معاونت آموزشی 
انتظار می رفت  آنجا که  از  بنابراین  دانشگاه فرهنگیان، 1393: 3(.  و تحصیالت تکمیلی 
این دانشگاه از طریق تغییر برنامۀ درسی رشتۀ مطابق شرایط و مقتضیات روز، بتواند روح 
از سال تحصیلی 1393-94،  دانشگاه  رو  این  از  بدمد،  آموزشی  نظام  جدیدی در کالبد 
برنامۀ درسی جدید را که طی فرایندهای متعدد طراحی و تدوین و به تصویب وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری رسیده بود، در دورۀ کارشناسی پیوستۀ آموزش ابتدایی اجرا کرد.

درسی، شایستگی های  برنامۀ  منطق  معلم،  تربیت  درسی جدید  برنامۀ  در طراحی کالن 
برنامه،  بر  حاکم  رویکردهای  عمومی(،  و  تربیتی-موضوعی  تربیتی،  )موضوعی،  اساسی 
آنها  نسبت  و  دروس  انواع  برنامه،  طراحی  راهنمای  اصول  یادگیری،  پیامدهای  و  اهداف 
و  رشته  درسی  برنامۀ  و ساختار  عناصر  یادگیری،  فرصت های  ارائه  نحوۀ  با شایستگی ها، 
ارزشیابی از دانشجویان مورد توجه قرار گرفت. در طراحی برنامۀ جدید، پنج رویکرد حاکم 
بر برنامه شامل شایستگی محوری، تربیت محوری، تلفیقی بودن، انعطاف پذیری و عملگرایی 

از نویسندگان دانشگاه فرهنگیان، 1394(. تعیین شده است )جمعی 

در رویکرد مذکور، برنامۀ درسی درصدد است تا شرایط برای تربیت حرفه ای و تحقق 
همۀ  به  ناظر  مهارت های  و  توانمندی  از صفات،  ترکیبی  عنوان مجموعه ای  به  شایستگی 
جنبه های هویت را فراهم کند که مربیان برای درک موقعیت خود و دیگران و عمل فردی و 
جمعی برای بهبود مستمر آن بر اساس نظام معیار اسالمی در جهت دستیابی به مراتب حیات 
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طیبه نیازمند کسب آن هستند )جمعی از نویسندگان دانشگاه فرهنگیان، 1394(.

امروزه عقیده بر این است که از جمله تغییرات مهمی که در زمینۀ تربیت معلم حرفه ای باید 
صورت گیرد، اهتمام به تربیت معلمان دارای شایستگی های فکری یا معلم فکور است. از 
جمله ویژگی های معلم فکور می توان به انعطاف پذیری، تشریک مساعی با دیگران، نوآوربودن، 
پرسشگر و خالق بودن اشاره نمود )امانی، 1394: 38(. سانیتا و مهاپاترا1)2016: 136-
مهارت های  تدریس شده،  درسی  موضوعات  بر  تسلط  شامل  را  شایستگی ها  این   ،)135
برقراری ارتباط، مهارت های آموزشی و تدریس، مهارت های مربوط به مدیریت و سازماندهی 
و  انصاف  از  برخورداری  مسئله،  حل  مهارت  ارزشیابی،  به  مربوط  مهارت های  کالس، 
عدالت، برخورداری از ویژگی های شخصیتی مناسب و آشنایی با ارزش های حاکم بر معلمی 

برشمرده اند.

با این حال، آنگونه که در برنامۀ راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق چشم انداز 1404، 
جدید  درسی  برنامۀ  اجرای  است،  آمده   )1395( فرهنگیان  دانشگاه  امنای  هیأت  مصوبۀ 
تربیت معلم با چالش های متعددی از جمله مشارکت نابسندۀ عوامل و نهادهای سهیم و مؤثر 
در امر تربیت معلم، نگرش های ناهمخوان در توسعه و نوسازی تربیت معلم، محدودیت 
منابع و زیرساخت های دانشگاه با توجه به جایگاه و نقش آن در اعتالی نظام تعلیم و تربیت 
کشور، بی توجهی مدیران سطوح مختلف به دانشگاه، شکل گیری نگرش منفی به دانشگاه 

فرهنگیان نزد بخش قابل مالحظه ای از واحدهای آموزش عالی کشور روبه رو بوده است

نتایج پژوهش های متعدد نیز از وجود مشکالت فراوان در برنامه های درسی تربیت معلم 
و کیفیت اجرای آنها و ضرورت تغییر و بازنگری در آنها حکایت داشته اند؛ به گونه ای که 
بر اساس نتایج پژوهش عطاران، آیتی و کیامنش )1385(، با توجه به مشکالت ساختاری 
باید تالش های زیادی برای بهبود اجرای آن انجام داد. در  برنامۀ درسی تربیت معلم،  در 
پژوهش مؤمنی مهموئی )1386(، نتیجه گرفته شد که برنامۀ درسی مبتنی بر شایستگی یکی 
از راه هایی است که دانشآموختگان تربیت معلم را برای ورود به شغل معلمی آماده می سازد. 
برنامۀ درسی آموزش معلمان در  نتیجه گرفته اند که اجرای  مهدی زاده و شفیعی )1388( 
هیچ یک از عناصر نه گانۀ برنامۀ درسی کالین، مطلوبیت و پویایی الزم را نداشته است. نتایج 
پژوهش مرادی )1389( نشان می دهد انطباق برنامۀ درسی اجراشده با مؤلفه های بررسی شده 
در تربیت معلم در حد بسیار کمی بوده است. شواهد به دست آمده از بررسی پژوهش های 

1 . Sunita & Mahapatra 
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لحاظ  از  معلم  تربیت  دورههای  نشان می دهد که  و شریف )1389: 61(  فراهانی، نصر 
است. خسروی،  نداشته  را  اثربخشی الزم  و کارورزی  اجرا  فرایند  برنامۀ درسی،  آموزش، 
فتحی واجارگاه، ملکی و نوروزی )1392( نتیجه گرفته اند آیین نامه بازنگری برنامۀ درسی 
دانشگاه های کشور در عمل به طور موفقیت آمیز اجرا نشده است. نتایج پژوهش دایی زاده، 
برای  برنامۀ درسی دانشگاه  سلیمان پور و نعمتی )1393( نشان می دهد مطلوبیت کیفیت 
تربیت معلم حرفه ای کمتر از حد انتظار بوده و در پژوهش کاظم پور و شاه بهرامی )1395( 
نارسایی ها و موانع متعددی برای برنامۀ درسی تربیت معلم و روش برخورد با آنها ذکر شده 

است.

میزان  نتیجه گرفته شد که  ذکاوتی، 1387: 37(  و  مینت سان1)مالیی نژاد  پژوهش  در 
دانش، مهارت ها و نگرش نومعلمان در حد پایینی طی دوره های تربیت معلم تغییر یافته 
است. در پژوهش ویلیج و ریمرز2)2000( مشخص شد که در پانزده کشور بررسی شده، 
رشد و توسعۀ حرفه ای معلمان در حد مطلوبی قرار نداشته است. در مطالعۀ کالینسون و 
اونو3)2001( نتیجه گرفته شد که ارائۀ روش هایی برای ایجاد تغییر و اصالحات در زمینۀ 
و  آدوسان  پژوهش  در  دارد.  آمریکا ضرورت  و  ژاپن  دو کشور  در  معلمان  حرفه ای  رشد 
نتوانستند شایستگی های  تربیت معلم  برنامه های  راه  از  دانشجومعلمان  همکاران4)2009( 
الزم معلمی را به ویژه در زمینۀ تدریس در ابتدایی کسب کنند. استیری )به نقل از کاظم پور 
و شاه بهرامی، 1395: 25(، نیز بر مبنای بررسی های مختلف نتیجه گرفت که آموخته های 

دانش آموختگان تربیت معلم در مواجهه با واقعیات معلمی چندان کارساز نبوده است. 

زمینۀ  در  زیادی  نارسایی های  و  مذکور، مشکالت  پژوهش های  نتایج  اینکه  به  توجه  با 
با توجه به تغییر و بازنگری های اخیر در برنامۀ  برنامۀ درسی تربیت معلم وجود داشته و 
درسی دانشگاه فرهنگیان برای کاستن از این مشکالت و چالش ها، مسئلۀ این پژوهش این 
است که کیفیت اجرای برنامۀ درسی جدید رشتۀ آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان که اجرای 
آن از سال 1393 شروع شده، با توجه به رویکردها، مؤلفه ها و عناصر برنامه، چگونه بوده 
است و بر اساس یافته های پژوهش چه مدل مفهومی می توان برای اجرای مناسب برنامۀ 

درسی رشته ارائه کرد.

1 . Myint  San
2 . Villegas & Reimers 
3 . Collinson& Ono   
4 . Adeosun
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 هدف های این پژوهش شامل تعیین جایگاه، نقش و برنامه های دانشگاه در اسناد باالدستی، 
تعیین میزان توجه به هریک از رویکردهای حاکم بر اجرای برنامه بر اساس واقعیت های 
محیطی و رویکردهای حاکم بر تدوین و بازنگری برنامه هنگام اجرای آن، تعیین میزان تأثیر 
ایجاد شایستگی های الزم در دانشجویان، تعیین میزان مطلوبیت عوامل  برنامه در  اجرای 
مؤثر بر اجرای برنامه و مؤلفه ها و عناصر آن و شناسایی چالش ها و مشکالت اجرای برنامه 

برای ارائۀ یک مدل مفهومی برای بهبود کمی و کیفی اجرای آن بوده است. 

روش شناختی پژوهش

روش پژوهش از نظر ماهیت و هدف پژوهش، از نوع پژوهش های کاربردی و روش آن 
توصیفی-تحلیلی و ترکیبی )پرسشنامه ای، مصاحبه و تحلیل محتوایی( بوده است. جامعۀ 
آماری پژوهش بخش پیمایشی شامل تمامی کادر آموزشی و دانشجویان ورودی های 1391 
تا 1393 رشتۀ آموزش ابتدایی، پردیس های بحرالعلوم و شهیدباهنر و مرکز آموزش عالی 
شهیدرجایی شهرکرد در سال های 1395 و 1396 بوده است )جدول شماره 1(. نمونه های 
آماری کادر آموزشی پاسخ دهنده به سؤال های پرسشنامه ها، 41 نفر بوده است. حجم نمونۀ 
دانشجویان به روش معادلۀ کوکران حدود 263 نفر محاسبه شده است. حجم نمونۀ آماری 
بخش مصاحبه به صورت هدفمند، از روش نمونه گیری موارد مطلوب، 105 نفر انتخاب 
شده است. در بخش پوشۀ کار نیز 35 پروژه )کارنمای معلمی( دانشجویان، به طور تصادفی 
انتخاب و کل محتوای آنها از نظر میزان توجه به سؤال ها و مؤلفه های مدنظر پژوهش بررسی 

و تحلیل محتوایی شده است )جدول شمارۀ 1(. 

جدول 1( فراوانی افراد جامعه و نمونۀ آماری پژوهش به تفکیک موقعیت

  
 موقعیت

جمع کلدانشجویان ورودیکادر آموزشی

سرپرست
پردیس

معاون
آموزشی

کارشناسمدرسمدیرگروه
 آموزشی

1391 1392 1393

22250536022671718جامعۀ آماری

2223141449029304نمونۀ پرسشنامه

222113433210105نمونۀ مصاحبه

35-2510-----نمونۀ پروژه

ابزار گردآوری داده ها، شامل یک پرسشنامه پژوهشگرساخته، مصاحبه و چند چک لیست 
برای بررسی، تحلیل و کدگذاری پروژه ها )کارنمای معلمی( دانشجویان بوده است. با توجه 
زمینۀ  در  فرهنگیان  دانشگاه  مرکزی  محترم سازمان  داوران  دیدگاه  پژوهش،  به هدف های 
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پروپزال و طرح پژوهشی، دیدگاه های ناظر محترم طرح و سه صاحب نظر دانشگاه اصفهان 
در زمینۀ برنامۀ درسی و همچنین از راه مطالعه جامع و کامل کتاب ها، مقاله ها و پژوهش های 
انجام گرفتۀ داخلی و خارجی در حوزۀ اجرای برنامۀ درسی، ابتدا 5 مؤلفه تأثیرگذار، دخیل 
و تأثیرپذیر از اجرای برنامۀ درسی، شامل رویکردهای حاکم بر اجرای برنامه، رویکردهای 
حاکم بر تدوین و بازنگری برنامه، تأثیر اجرای برنامه در ایجاد شایستگی ها، کیفیت عوامل 
مؤثر بر اجرای برنامه و مؤلفه ها و عناصر برنامۀ درسی، به شرحی که در بخش مقدمه تبیین 
شد، انتخاب شده است؛ سپس عناصر و عوامل هر مؤلفه تعیین و از این طریق یک پرسشنامه 
با 91 گویه )شاخص(، برمبنای طیف پنج درجه ای لیکرت، ساخته شده است. برای تأیید 
استان  دانشگاه فرهنگیان  استادان  از  نفر  پنج  از نظر  روایی صوری و محتوایی پرسشنامه 
استفاده شده و ضریب پایایی و همبستگی درونی سؤال های آن از روش آلفای کرانباخ، با نرم 
افزار SPSS، بعد از اجرای مقدماتی آن روی 30 نفر از افراد جامعه، به ترتیب 0/91 و 0/97 
محاسبه شده است. ساختار مصاحبه، روش هدایت کلیات بوده است. فرم های مصاحبه، 
تدوین  استانداردشده،  باز  سؤال  چهار  طی  متخصص،  استاد  چند  با  نظر  تبادل  طریق  از 
شده است. روایی فرم را پنج استاد دانشگاه و پایایی آن را بعد از پیاده سازی و مقوله بندی 

گاه به روش های پژوهش کیفی بررسی کرده اند. گفته های افراد، سه همکار آ

به روش مراجعۀ حضوری پژوهشگر و توزیع و گردآوری  گردآوری داده های پژوهش، 
متن  تحلیل کل  و  آنان  گفته های  از  یادداشت برداری  و  مصاحبه ها  انجام  پرسشنامه ها، 

است. شده  انجام  دانشجویان  پروژه های 

 تحلیل داده های پرسشنامه، با توجه به نرمال بودن تقریبی توزیع )بر اساس نتایج آزمون 
آزمون  طریق  )از  افراد  نگرش  نمره های  اکثر  واریانس  برابری  و  کالموگراف-اسمیرنف( 
با   ،)n  <30( آماری  نمونه های  بزرگ بودن حجم  و  پژوهش  داده های  مستقل بودن  لون(، 
استفاده از آزمون های پارامتریک t تک متغیره، t گروه های مستقل و آزمون تحلیل واریانس 
دودراهه، انجام شده است. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها از طریق شمارش 
فراوانی ها و درصدها، به روش های کیفی استفاده شده است. برای بررسی پروژه ها بعد از 
مطالعۀ کامل متن آنها، تمامی مطالبی که به شکلی با هدف ها و مؤلفه های بررسی شدۀ این 
پژوهش مرتبط بوده استخراج، مقوله بندی و کدگذاری و سپس فراوانی و درصد کدها تعیین 

و گزارش شده است.  

یافته های پژوهش

آنان  جمعیت شناختی  ویژگی های  به  توجه  با  افراد  دیدگاه  بین  تفاوت  ابتدا  بخش  این  در 
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)پردیس/مرکز و معدل دانشجویان و جنسیت و مدرک تحصیلی کادر آموزشی(، در پاسخ به 
سؤال های پرسشنامه بررسی شده است. در ادامه برای برقراری ارتباط منطقی بین یافته های 
حاصل از ابزار سه گانه پژوهش، برای پاسخ به هر سؤال ابتدا یافته های حاصل پرسشنامه ها 
و جدول های مربوطه، سپس مقوله های حاصل از مصاحبه ها و بعد از آن مطالب مربوط به 
گزارش پروژۀ دانشجویان آورده شده است. در انتها بر مبنای نتایج حاصل از ابزار پژوهش، 
یک مدل مفهومی برای اجرای برنامه ارائه شده است. در بخش پیوست نتایج حاصل از 
از مصاحبه ها و تحلیل پروژه های دانشجویان آورده  نتایج حاصل  کدگذاری و مقوله بندی 

شده است.

جدول 2( نتایج آزمون تحلیل واریانس دوراهه مربوط به بررسی تفاوت نمرۀ نگرش افراد با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی آنان

S.Sd.fM.SFsigمنبع تغییراتسؤالموقعیت

دانشجو

0.0520.270.10.906پردیس/مرکزرویکرد حاکم بر اجرای برنامه

1.930.632.30.075معدل

0.3520.1760.410.662پردیس/مرکزرویکردهای حاکم بر تدوین و بازنگری برنامه

0.7830.260.610.604معدل

1.4920.741.70.174پردیس/مرکزتأثیر اجرای برنامه در ایجاد شایستگی ها

1.0230.340.80.493معدل

2.8121.42.10.125پردیس/مرکزکیفیت عوامل مؤثر بر اجرای برنامه

2.3230.771.150.328معدل

1.7320.871.80.168پردیس/مرکزمؤلفه ها و عناصر برنامۀ درسی

0.9230.300.630.594معدل

کادر آموزشی

0.1510.150.600.441جنسیترویکرد حاکم بر اجرای برنامه

1.911.91.10.041مدرک

0.0210.020.070.791جنسیترویکردهای حاکم بر تدوین و بازنگری برنامه

3.413.42.60.019مدرک

0.0310.310.090.767جنسیتتأثیر اجرای برنامه در ایجاد شایستگیها

2.212.26.20.017مدرک

0.0010.000.000.938جنسیتکیفیت عوامل مؤثر بر اجرای برنامه

4.014.05.10.030مدرک

0.0010.000.010.903جنسیتمؤلفه ها و عناصر برنامۀ درسی

1.011.01.80.177مدرک

بر مبنای داده های جدول 2، نتایج آزمون تحلیل واریانس دوراهه نشان می دهد که در 
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سطح معنی داری 0/01، تفاوت بین دیدگاه دانشجویان پاسخ دهنده به سؤال های پرسشنامه 
با توجه به پردیس/مرکز و معدل آنان و کادر آموزشی با توجه به جنسیت و مدرک تحصیلی 

آنان و تعامل بین متغیرهای تحت بررسی، معنیدار نبوده است.

3-1( تا چه اندازه ای هریک از رویکردهای حاکم بر اجرای برنامۀ درسی رشتۀ آموزش ابتدایی، بر 

اساس واقعیت های محیطی، مورد توجه قرار می گیرند؟

جدول 3( نتایج توصیفی و آزمون های معنی داری مربوط به رویکرد حاکم بر اجرای برنامه

رویکرد 
حاکم بر 

اجرا

نمرۀ نگرش کادر نمرۀ نگرش دانشجویان  و مقایسۀ ورودی
آموزشی

مقایسۀ نگرش 
دانشجویان و کادر 

آموزشی

139113921393ANOVAXSDt

مستقل

sig

XSDXSDXSDfsig

0.710.473-3.9705940.623.90.580.360.6974.040.65وفادرانه

سازگاری 
محدود

3.90.863.960.843.960.900.170.8373.921.2-1.30.895

0.710.508-2.831.12.761.12.681.00.240.7832.971.1انطباقی

آموزشی  براساس دیدگاه کادر  از پرسشنامه )جدول 3( نشان می دهد  یافته های حاصل 
سازگاری  و  بوده  وفادرانه  بیشتر  رشته  درسی  برنامۀ  اجرای  بررسی،  مورد  دانشجویان  و 
X و p>/01(. همچنین امکان انطباق  محدودی با واقعیت های محیطی داشته است )3/9>
X و  برنامه با شرایط و مقتضیات محیطی و استان در حد کمتر از متوسط بوده است )3≤
p</01(. تفاوت بین دیدگاه دانشجویان با توجه به سال ورود آنان به دانشگاه و همچنین 

تفاوت بین دیدگاه دانشجویان و کادر آموزشی نیز از نظر آماری معنیدار نبوده است. 

نتایج حاصل از مقوله بندی مصاحبه با 105 نفر از افراد جامعۀ آماری )پیوست شماره 1 
و 2( نیز نشان می دهد تنها 21 نفر آنان )20 درصد( گفته اند که شرایط استان برای اجرای 
برنامۀ جدید مناسب بوده و بیش از 75 درصد این شرایط را نامناسب ارزیابی کرده اند. 9 
نفر )8/6 درصد(، معتقد بودند که امکان تطبیق برنامه با شرایط استانی و بومی وجود داشته 
است؛ اما 48 نفر )45/7 درصد( افراد به تغییرات زیاد قوانین و مقررات و صدورنکردن 
به موقع بخشنامه ها در سطح ملی، غیرعملی و غیرمنعطف بودن اغلب آنها با شرایط استان 
و درنتیجه ایجاد سر درگمی، بالتکلیفی و موانع زیاد در سطح استان به دلیل متمرکزبودن 
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برنامه و اتخاذ تصمیم ها در سطح ملی اشاره داشته اند. بررسی پروژۀ دانشجویان )پیوست 
شماره 3( نیز نشان دهندۀ نارضایتی آنان از انطباق نداشتن اغلب بخش های برنامۀ درسی با 

شرایط استان و جو بوروکراتیک حاکم بر دانشگاه است.

3-2( تا چه اندازهای در اجرای برنامۀ درسی رشته،به رویکردهای حاکم بر تدوین و بازنگری آن 

توجه شده است؟

جدول 4( نتایج توصیفی و آزمون های معنی داری مربوط به رویکردهای حاکم بر تدوین و بازنگری برنامه

رویکرد حاکم 

بر تدوین و 

بازنگری

نمرۀ نگرش کادر نمرۀ نگرش دانشجویان و مقایسۀ ورودی
آموزشی

مقایسۀ نگرش 

دانشجویان و کادر 

آموزشی

139113921393ANOVAXSDt

مستقل

sig

XSDXSDXSDfsig

شایستگی-
محوری

2.631.02.612.241.01.720.1802.750.851.10.300

3.421.03.181.03.271.01.420.2433.310.930.050.955تلفیقی بودن

2.30.021-2.6112.5812.3710.610.5402.970.93انعطاف پذیری

0.460.642-2.580.912.460.842.460.860.600.5452.590.87تربیت گرایی

0.110.910-2.7712.620.962.440.901.620.1992.701عملی گرایی

بر اساس داده های جدول 4، میانگین نمرۀ نگرش پاسخ افراد به مؤلفه های میزان توجه 
به رویکردهای حاکم بر تدوین و بازنگری برنامۀ درسی جدید رشته، در هنگام اجرای آن در 
استان، از دیدگاه دانشجویان و کادر آموزشی در زمینۀ چهار رویکرد شایستگی-محوری، 
انعطاف پذیری، تربیتگرایی و عملیگرایی در سطح معنیداری 0/01، در حد کمتر از متوسط 

 .) X ( و در زمینۀ تلفیق بودن بیشتر از متوسط بوده است )3/1> X و متوسط )3≤

نتایج حاصل از مصاحبه گویای آن است که 16 نفر )15/2 درصد( از مصاحبه شوندگان 
 10 آن،  هدفمندبودن  و  زمینۀ کارورزی  در  نوین  رویکردهای  و  به کارورزی  توجه کافی 
و  رسالت  با  دانشجویان  آشناسازی  الزم  سرفصل های  از  برخورداری  درصد(،   9/5( نفر 
هدف های حرفۀ معلمی، 14 نفر )13/3 درصد( حذف برخی واحدهای غیرمرتبط یا قدیمی 
که هیچ گونه شایستگی در دانشجویان را ایجاد نمی کرد، 7 نفر )6/7 درصد( ارائۀ درس 
برنامه ریزی درسی کالس های چند پایه، 6 نفر )5/7 درصد( پرداختن دانشگاه به فعالیت های 
مکّمل و فوق برنامه در حد الزم و وجود پنجرۀ فرهنگی و شرایط الزم برای فعالیت های 
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فرهنگی-اجتماعی و فوق برنامه و 4 نفر )3/8 درصد( برگزاری همایش ها و سمینارهای 
این حال،  با  دانسته اند.  رشته  درسی جدید  برنامۀ  مزایای  از  را  دانشجویان  برای  مختلف 
14 نف )حدود 15 درصد( افراد به غیرعملیبودن و غیرمنعطف بودن درس ها و تغییرات 
انجام گرفته شده در آنها اشاره کرده اند. بررسی پروژه های دانشجویان نیز نشان از بی توجهی 

به شایستگی محوری و عملی بودن و انعطاف پذیری الزم در برنامۀ جدید بوده است.

3-3( تا چه اندازهای برنامۀ درسی جدید رشتۀ آموزش ابتدایی در ایجاد شایستگی های الزم در 

دانشجویان مؤثر بوده است؟

جدول 5( نتایج توصیفی و آزمون های معنی داری مربوط به میزان تأثیر اجرای برنامه در ایجاد شایستگی ها در دانشجویان
تأثیر برنامه 

برایجاد 

شایستگی های 

نمرۀ نگرش کادر نمرۀ نگرش دانشجویان  و مقایسه ورودی
آموزشی

مقایسۀ نگرش 

دانشجویان و کادر 

آموزشی

139113921393ANOVAXSDt

مستقل

sig

XSDXSDXSDfsig

1.60.100-3.10.773.10.853.10.730.020.9983.320.88عمومی

1.20.222-3.180.993.171.13.340.890.310.7283.411تربیت اسالمی

1.00.306-3.060.833.010.773.10.610.210.8123.180.8تربیتی

1.40.144-3.080.733.020.762.990.650.300.7383.230.74موضوعی

موضوعی-
تربیتی

2.970.832.90.792.880.550.280.7552.990.9-0.370.711

1.40.138-3.060.663.010.663.020.490.190.8253.200.63مجموع

بر اساس داده های جدول 5، اجرای برنامۀ درسی جدید رشتۀ آموزش ابتدایی در استان، 
با توجه به دیدگاه دانشجویان و کادر آموزشی در حد متوسطی توانسته است شایستگی های 
عمومی، تربیت اسالمی، تربیتی، موضوعی و موضوعی-تربیتی الزم برای حرفۀ معلمی را 

 .)P<0/01( در دانشجویان ایجاد کند

درصد(   67/6( نفر   71 که  می دهد  نشان  نیز  مصاحبه ها  مقوله بندی  از  حاصل  نتایج 
توجه بیشتر به درس های عملی و کارگاهی و کاربردی ترشدن آنها در ایجاد شایستگی های 
الزم حرفه ای، 57 نفر )54/3 درصد( تناسب اغلب سرفصل ها و درس ها با نیازهای فعلی 
و آیندۀ شغلی و حرفه ای دانشجویان، 31 نفر )29/5( وجود درس های اصلی، تخصصی 
ابتدایی، 27 نفر )25/7 درصد(  و پایۀ بیشتر، مناسب تر و مرتبط تر با آموزش و پرورش 
در  منسجم تر  و  بیشتر  درسی  واحدهای  و  سرفصل ها  از  جدید  درسی  برنامۀ  برخورداری 
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زمینۀ تعلیم و تربیت دینی، اعتقادی، عقیدتی و اخالق اسالمی، 12 نفر )11/4 درصد( 
الزم  شایستگی های  به کسب  دستیابی  در  را  رشته  جدید  درسی  برنامۀ  مأموریت گرابودن 
مؤثر دانسته اند؛ اما با توجه به اینکه برنامۀ جدید بعد از گذراندن چهار نیم سال تحصیلی 
)حدود 80 واحد( توسط دانشجویان ورودی 1391 و دو نیمسال )حدود 40 واحد( توسط 
دانشجویان ورودی 1392به اجرا گذاشته شده است، 61 نفر )71/7 درصد( دانشجویان 
این  که  بوده اند  معتقد  آموزشگران  درصد(   70( نفر   14 و   1392 و   1391 ورودی های 
امر مسائل و مشکالت فراوانی در زمینۀ دستیابی دانشجویان به شایستگی های الزم داشته 
است. هم چنین به کارگیری آموزشگران کمتجربه و نداشتن تخصص و مهارت های آموزشی 
کافی در زمینۀ آموزش ریاضی، علوم، تربیت بدنی، هنر و غیره )79 نفر یا 75/2 درصد(، 
نظری  آموزشی  مواد  و  محتوا  از  استفاده  و  آموزشگران  توسط  سرفصل ها  رعایت نکردن 
اسالمی،  تربیت  آموزشگران گروه  به  مربوط  درصد(. مشکالت  یا 69/5  نفر  صرف )73 
معارف اسالمی و زبان انگلیسی و سایر عوامل امکان برخورداری الزم آنان از شایستگی های 
عمومی و تربیت اسالمی را فراهم نکرده است. بررسی گزارش پروژۀ پایانی دانشجویان نیز 
نشان دهندۀ نارضایتی آنان در زمینۀ میزان تأثیر برنامۀ درسی جدید در ایجاد شایستگی های 

الزم، به دلیل برخورداری آن از مسائل و چالش های زیاد بوده است.  

ابتدایی  آموزش  برنامۀ درسی جدید رشتۀ  اجرای  بر  مؤثر  اندازه ای کیفیت عوامل  تا چه   )4-3

است؟ نداشته  را  الزم  مطلوبیت 

جدول 6( نتایج توصیفی و آزمون های معنی داری مربوط به کیفیت عوامل مؤثر بر اجرای برنامه

مشخصهعامل

نمره نگرش نمره نگرش دانشجویان  و مقایسه ورودی

کادر موزشی

مقایسه نگرش 
دانشجویان و کادر 

آموزشی

139113921393ANOVAXSDt

مستقل

sig

XSDXSDXSDfsig

مشخصات 
برنامه

نیاز و 
توافق

2.6698.2.551.02.260.831.901472.71-1.00.305

1.20.201-2.901.02.811.12.371.02.80.0583.01.1وضوح

1.10.256-2.791.02.911.12.650.930.700.4953.01.1پیچیدگی

1.80.059-2.611.12.521.22.550.850.470.6232.921.2سودمندی
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راهبردهای 
محلی

آموزش 
ضمن 
خدمت 

2.700.902.721.02.550.850.360.6932.851.1-1.00.322

سیستم 
اطالعات-
ارتباطات

2.550.912.690.982.160.883.50.0312.651.1-0.60.543

عوامل 
خارجی

تغییر 
سیاست

2.751.23.071.32.480.983.30.0373.11.2-0.80.418

منابع مالی 
و مادی

2.361.02.461.21.810.783.90.0202.61.4-0.70.464

1.50.114-2.651.02.631.22.230.923.20.0462.91.3کمک فنی

ابتدایی  آموزش  برنامۀ درسی جدید رشتۀ  اجرای  داده های جدول 6، کیفیت  اساس  بر 
در استان با توجه به مشخصات برنامۀ جدید و مشخصه های آن، در زمینۀ وضوح برنامه 
متوسط  از  سودمندی کمتر  و  توافق  و  نیاز  و   )P<0/01( متوسط  حد  در  پیچیدگی  و 
اطالعات- سیستم  وجود  و  خدمت  ضمن  آموزش  برگزاری  مشخصه های   ،)P>0/01(
ارتباطی مناسب مربوط به راهبردهای محلی برنامه در حد کمتر از متوسط )P<0/01( و در 
زمینۀ مشخصه های تغییر سیاست ها و کمک های فنی مربوط به عوامل خارجی مؤثر بر برنامه 
.)P>0/01( و ارائۀ منابع مالی و مادی در حد کم بوده است )P<0/01( در حد متوسط

به عوامل مذکور در هنگام  نیز نشان می دهد میزان توجه  از مصاحبه  یافته های حاصل 
با  درس ها  و  سرفصل ها  اغلب  به گونه ای که  است؛  نبوده  مطلوبی  حد  در  برنامه  اجرای 
نیازهای فعلی و آیندۀ شغلی و حرفه ای دانشجویان همخوانی الزم را نداشته است )16 نفر 
یا 17 درصد(؛ مسئوالن سازمان ها و دستگاه های اجرایی مختلف استان، ازجمله استانداری 
و سایر دستگاه ها به دانشگاه توجهی ندارند و منابع و کمک های مالی چندانی به دانشگاه 
ندارند )22 نفر، 23 درصد(؛ ارتباط دانشگاه فرهنگیان با سایر دانشگاه های استان در حد 
پایینی است )19 نفر، 18/1 درصد(. کمبود منابع مالی و اعتبارات الزم برای اجرای برنامه، 
نبود ارتباط کافی بین مسئوالن آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان، مشکالت مربوط به 
آیین نامۀ ممنوعیت ادامه تحصیل دانشجویان، اعمال تنها یک مدرک تحصیلی بعد از آخرین 
مدرک استخدامی فرد، اطمینان دانشجویان از قطعی بودن استخدام آنان، حاکم شدن فضای 
رقابتی منفی بر اجرای برنامه به دلیل تأثیر امتیازهای مکتسبه بر تعیین سهمیۀ خدمتی آیندۀ 
دانشجویان ازجمله عواملی بوده است که در پروژه های دانشجویان به آنها به عنوان عوامل 

مؤثر بر اجرانشدن مناسب برنامه اشاره شده است. 
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3-5( تا چه اندازه ای مؤلفه ها و عناصر برنامۀ درسی جدید رشتۀ آموزش ابتدایی مطلوبیت الزم 

را نداشته است؟
جدول 7( نتایج توصیفی و آزمون های معنی داری مربوط به میزان مطلوبیت مؤلفه ها و عناصر برنامه

نمرۀ نگرش نمرۀ نگرش دانشجویان  و مقایسه ورودیعنصرمؤلفه
کادر آموزشی

مقایسۀ نگرش 
دانشجویان و کادر 

آموزشی

139113921393ANOVAXSDt

مستقل

sig

XSDXSDXSDfsig

2.30.021-2.700.862.670.982.490.820.6605172.941هدف هازمینه ها

1.80.068-2.810.892.650.952.470.812.00.1272.811آموزشگراندروندادها

2.890.772.720.962.470.743.40.0352.680.90.330.704دانشجویان

امکانات، 
تجهیزات، 

فضا

2.550.802.440.882.170.652.70.0682.540.9-0.350.725

یاددهی-فرایندها

یادگیری

2.890.692.790.762.510.733.30.0373.070.7-2.40.014

مدیریت و 
نظارت

2.820.832.710.912.520.731.60.1933.080.9-1.70.079

0.840.398-2.680.762.550.982.500.851.00.3552.73پیامدهانتیجه ها

1.60.097-2.700.652.590.762.400.692.50.0792.83مجموع

با توجه به نتایج جدول 9، نتایج حاصل از پژوهش گویای آن است که در سطح معنی داری 
0/01، مطلوبیت مؤلفه ها و عناصر برنامۀ درسی رشته، در حد متوسط و کمتر از متوسط 
بوده است؛ بنابراین کیفیت این عناصر از دیدگاه دانشجویان ورودی های 1391 تا 1393 و 

کادر آموزشی بررسیشده در وضعیت مطلوبی وجود نداشته است. 

نتایج حاصل از مقوله بندی پاسخ های افراد به سؤال های مصاحبه نیز نشان دهندۀ وجود 
مسائل و چالش های بسیاری در زمینۀ کیفیت مؤلفه ها و عناصر برنامۀ درسی بوده است. 

برخی از این چالش ها و مسائلی که افراد به آنها اشاره کرده اند، بدین شرح بوده است: 

نتیجۀ  در  مناسب،  موقعیت  در  جدید  درسی  برنامۀ  ارائه نکردن  هدف ها:  و  زمینه ها 
برخورداری دانشجویان از تعداد زیادی از واحدهای برنامۀ قبلی و مسائل مربوط به تطبیق 
درس های برنامۀ قدیم و جدید، تعداد زیاد واحدهای درسی و ارائۀ 150 واحد درسی که 

آنها کارگاهی و عملی بوده است و زمان زیادی الزم دارند. اغلب 
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دروندادها: به کارگیری آموزشگران کم تجربه، اغلب غیرموظف و مأمور و نداشتن تخصص 
و مهارت های آموزشی کافی و ناآشنا با دوره و روش های تدریس ریاضی، علوم، تربیت بدنی، 
هنر و غیره؛ مشکالت مربوط به پذیرش و گزینش مناسب دانشجویان عالقه مند، باانگیزه و 
مستعد معلمی، عدم برخورداری دانشگاه از امکانات، تجهیزات و فضاهای آموزشی دوره 
شامل سایت، گارگاه، آزمایشگاه، کتابخانه و نیروی انسانی اداری، آزمایشگاهی، کارگاهی و 
کتابخانه ای مطلوب و به روز؛ عدم کفایت اعتبارات و تسهیالت با فعالیت های آموزشی و 
پژوهشی دوره، ایجاد توسعۀ حس نوآوری و خالقیت در دانشجویان، عدم مطلوبیت نحوۀ 
استفادۀ مدیران، آموزشگران و دانشجویان از امکانات آموزشی دانشگاه در امور آموزشی و 
نبوِد عدالت آموزشی در برخورداری پردیس ها/مرکز آموزش از فرصت های آموزشی یکسان.

صرف،  نظری  آموزشی  مواد  و  محتوا  از  استفاده  سرفصل ها،  رعایت نکردن  فرایندها: 
مدارس،  مناسب  همکاری نکردن  مانند  دالیلی  به  کارورزی  درس  مناسب  اجرانکردن 
استفاده نکردن از معلم و استاد راهنمای مناسب، تغییر هر ترِم مدرسه، کالس، معلم و استاد 
در مدارس مرکز  اجرای درس کارورزی  دانشگاه،  بی توجهی مسئوالن  راهنمای کارورزی، 
استان و متفاوت بودن شرایط آنها با مدارس روستایی، عشایری و چندپایه، توزیع نامناسب 
تعداد واحدها و زمان آموزش بین درس های مختلف، تعیین نکردن منابع آموزشی برای برخی 
درس ها و ذکر عنواِن »متعاقبًا اعالم  می گردد«، نبوِد شرایط و زیرساخت های الزم برای 
ایجاد انگیزه در دانشجویان، استفاده نکردن از روش های مناسب ارزشیابی، توزیع نامناسب 
درس ها بین ترم های مختلف، تشکیل نشدن مستمر جلسات گروه های آموزشی، رعایت نکردن 
پیش نیازها و برگزارنکردن اردوهای علمی و آموزشی الزم و مشکالت. هم چنین بی توجهی 
مسئوالن دستگاه های اجرایی استان به دانشگاه، تخصیص نیافتن منابع و کمک های مالی به 
دانشگاه، عدم توانایی استفاده از امکانات و نیروهای آموزشی سایر دانشگاه ها، نبوِد ارتباط 
کافی بین مسئوالن آموزش وپرورش و دانشگاه، مشکالت مربوط به مدیران استان، ازجمله 
تربیت  با  آنان  رشتۀ  ارتباط نداشتن  سرپرست بودن،  آنان،  اغلب  مأموربودن  زیاد،  تغییرات 
کادمیک و علمی و دانشگاهی، نداشتن نظارت کافی بر اجرای درست  معلم، نداشتن تفکر آ

برنامه، از جمله مهمترین عوامل مدیریتی و نظارتی بوده است.

دلیل  به  محروم  مناطق  به  ورود  و  خود  شغلی  آیندۀ  از  دانشجویان  نگرانی  نتیجه ها: 
دوری از بومی گزینی، نگرانی از آزمون صالحیت حرفه ای، کاهش انگیزۀ مطالعه و پژوهش 
مدرک،  یک  تنها  اعمال  و  تحصیل  ادامۀ  ممنوعیت  آیین نامه های  دلیل  به  دانشجویان  در 
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اهتمام نداشتن به استفاده از زبان انگلیسی در آموزش، کمبودن میزان حق التدریس، پرداخت 
دیرهنگام و نارضایتی آموزشگران، انگیزه و عالقه نداشتن آموزشگران به مطالعه و پژوهش، 
ارزشیابی نامناسب از عملکرد آموزشی و پژوهشی آنان و بی تأثیربودن نتایج ارزشیابی ها در 
جذب، نگهداشت و پرداخت ها به آموزشگران، نارضایتی مسئوالن نظام آموزشی استان از 

نومعلمان و ارتباطنداشتن دانش آموختگان با دانشگاه.

انتظار داشتند وارد  بررسی گزارش پروژه پایانی دانشجویان نیز نشان می دهد که گرچه 
تغییر  از جمله  زیادی شده اند؛  متوجه مشکالت  اما  باامکانات شوند،  و  دانشگاهی مجهز 
برنامۀ درسی رشته در شروع ترم پنجم، تطبیق نامناسب درس ها، زیادبودن تعداد واحدهای 
درسی، ناتوانی آموزشگران، نبوِد زمینه های الزم عالقه مندسازی آنان به درس و شغل معلمی، 
برخوردارنبودن دانشگاه از فضا و امکانات آموزشی، رفاهی، آموزشی، پژوهشی و فناورانۀ الزم، 
بی کفایتی نیروی انسانی غیرآموزشی دانشگاه و ناتوانایی آنان در حل مشکالت دانشجویان، 
مشکالت مربوط به کالس های ترم تابستان مانند نبود امکانات سرمایشی، فشرده بودن طول 
دوره، کم محتوا و کم اثربودن و بیشتر رفع تکلیف بودن آنها، ارائۀ نامناسب درس های حرفه ای 
به اجرای  بر جنبۀ کاربردی، مشکالت مربوط  تأکید  آنها بدون  ارائۀ نظری  و تخصصی و 
کارورزی، به روزنبودن اغلب منابع آموزشی معرفی شدۀ آموزشگران، ناهمسانی آموزشگران از 
منظر روش های آموزشی، پژوهشی و ارزشیابی، توجه ناکافی به تقویت زمینه های اعتقادی 
و دینی، توجه ناکافی به تدریس در کالس های چندپایه، تعامل نداشتن مناسب مسئوالن با 
دانشجویان، نبود حمایت الزم از دانشجویان مبتکر، وجود بوروکراسی حاکم بر دانشگاه، 
حاکم  علمی  رکود  دانشجویان،  دانشجویان، کاهش  انتقادهای  و  پیشنهادها  به  بی توجهی 
بر جو دانشگاه، تغییر جریان واقعی تربیت معلم و ایجاد زمینه های دشمنی، رقابت منفی 
و تنش زا، زیرآب زنی، جاسوسی، مخفی کاری، نفاق برای کسب امتیاز بیشتر، سوءاستفادۀ 
و  علمی  فعالیت های  سایر  و  مقاله  چاپ  و  تدوین  زمینۀ  در  دانشجویان،  از  آموزشگران 
تحمیل هزینه های مالی، گرفتن فرصت های آموزشی ایجاد رقابت منفی، بی عدالتی آموزشی 
تحت  تصور  ترسناک  و  بی روح  و  خشک  جّو  حاکم بودن  هدف،  و  وسیله  جابه جایی  و 
نظربودن از نظر گزینشی دانشجویان، رعایت نکردن مسائل اخالقی توسط برخی دانشجویان 

و کسر حقوق از دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی.
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نتیجه گیری و پیشنهادها

از آنجا که برنامۀ درسی جدید رشتۀ آموزش ابتدایی از سال 1393 شروع شده است، بنابراین 
دانشجویان ورودی سال 1391 حدود 80 واحد درسی خود را با برنامۀ قبلی و 70 واحد 
درسی را با برنامۀ درسی جدید و تطبیق درس های گذرانده شده با برنامۀ جدید پشت سر 
گذرانده اند. ورودی های سال 1392 دانشگاه حدود دو نیمسال و 40 واحد را با برنامۀ قدیم 
و حدود 120 واحد را با برنامۀ جدید و ورودی های 1393 تمامی واحدهای درسی خود را 
طبق برنامۀ درسی جدید و بازنگری شده دانشگاه گذرانده اند؛ با وجود این، نتایج حاصل از 
پژوهش نشان می دهد تفاوت معنی داری بین دیدگاه دانشجویان ورودی سه دورۀ مذکور در 
زمینۀ کیفیت اجرای برنامۀ درسی جدید رشتۀ آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان در استان، 

با توجه به مؤلفه ها و شاخص های بررسی شده وجود نداشته است.   

یافته های حاصل از پژوهش در زمینۀ مؤلفه های بررسی شده نشان می دهد رویکرد حاکم 
بر اجرای برنامۀ درسی رشته تا اندازۀ زیادی غیرانطباقی و وفادرانه یا مقاوم در برابر آموزشگر 
و شرایط محیطی حاکم بر پردیس ها/مرکز استان بوده و آموزشگران و سایر عوامل در حد 
پیشین  یافته های پژوهش های  استان هستند.  برنامه، مطابق شرایط  تغییر در  به  قادر  کمی 
مینتسان  و   )1395( شاه بهرامی  و  )1385(، کاظم پور  و کیامنش  آیتی  عطاران،  جمله  از 
پیشنهاد  بنابراین  بوده است.  این پژوهش  نتایج  نیز مؤید  )مالیی نژاد و ذکاوتی، 1387( 
می شود به طور تدریجی در دانشگاه فرهنگیان از تمرکز در سطح سازمان مرکزی کاسته شده 

و به استان ها اختیارات بیشتری داده شود.

دانشگاه  جدید  معلم  تربیت  درسی  برنامۀ  تنظیم  چارچوب  طراحی کالن  در  گرچه 
و  انعطاف پذیری  تلفیقی بودن،  تربیت محوری،  شایستگی محوری،  رویکرد  پنج  فرهنگیان، 
عمل گرایی به عنوان رویکردهای اصلی حاکم بر تدوین و بازنگری آن معرفی شده اند، اما 
نتایج پژوهش نشاندهندۀ توجه ناکافی به این رویکردها در هنگام اجرای برنامه است. نتایج 
 ،)1389( همکاران  و  فراهانی   ،)1386( مؤمنی   ،)1385( و کیامنش  آیتی  پژوهش های 
دایی زاده و همکاران )1393( و آدوسان و همکاران نیز نشان می دهد که برنامۀ درسی تربیت 
معلم با توجه به رویکردهای مذکور شرایط نداشته است؛ از اینرو پیشنهاد می شود دانشگاه 
از طریق برنامه های مختلف، مسئوالن، آموزشگران و سایر عوامل انسانی دخیل در اجرای 
برنامه را با رویکردهای مذکور آشنا کند و تدوین هدف ها، سرفصل ها و محتوای، منابع، مواد 
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و روش های آموزشی و ارزشیابی با توجه به این رویکردها انجام پذیرد.

موضوعی،  پنج گانۀ  شایستگی های  کسب  بر  باالدستی  اسناد  بسیار  تأکید  وجود  با 
هدف ها،  تعریف  و  دانشجویان  در  عمومی  و  موضوعی-تربیتی  تربیتی،  اسالمی،  تربیت 
ارائۀ درس ها و تدوین سرفصل ها، مبتنی بر ایجاد این شایستگی ها، نتایج پژوهش گویای 
رضایت بخش نبودن اجرای برنامه در ایجاد شایستگی های مذکور در دانشجویان، به دالیل 
مختلف ازجمله تغییرنیافتن برنامه از بدو ورود دانشجویان، مشکالت مربوط به آموزشگران، 
سرفصل ها، امکانات و تجهیزات، محتوای آموزشی، روش های تدریس و غیره بوده است. 
نتایج پژوهش های پیشین از جمله عطاران و همکاران )1385(، مؤمنی )1386(، فراهانی 
ذکاوتی،  و  )مالیی نژاد  مینتسان   ،)1393( همکاران  و  دایی زاده   ،)1389( همکاری  و 
1387(، کالینسون و اونو )2001(، آدوسان و همکاران )2009( و استیری )کاظم پور و 
شاه بهرامی، 1395(، نیز گویای عدم موفقیت برنامه های درسی تربیت معلم در دستیابی به 
شایستگی های الزم در دانشجویان بوده است؛ بنابراین پیشنهاد می شود دانشگاه از راه ارائۀ 
آموزشی و  انسانی  منابع  آموزشگران،  استانی،  بالندگی حرفه ای مختلف مسئوالن  دورهای 
دانشجویان را با فلسفۀ وجودی، رسالت ها، مأموریت ها و هدف های دانشگاه و برنامۀ درسی 
آن آشنا سازند، شایستگی های مورد نیاز معلمان آینده را به طور دقیق شناسایی و برنامه را 
طبق آنها ارائه دهند و بر فعالیت های آموزشگران و سایر عوامل در زمینۀ اهتمام آنان بر کسب 

این شایستگی ها نظارت شده و رهنمودهای الزم ارائه شود. 

اجرای موفقیت آمیز برنامۀ درسی تابع عوامل مختلفی از جمله مشخصات و ویژگی های 
برنامه، شامل نیاز و توافق مجریان، روشنی و وضوح، پیچیدگی و کیفیت و سودمندی مواد 
مربوط به برنامه، راهبردهای محلی که در سطح مناطق و مؤسسه های آموزشی برای اجرای 
آموزش ضمن خدمت مجریان و وجود سیستم  قرار می گیرد، شامل  استفاده  برنامه مورد 
اطالعات و ارتباطات و عوامل خارج محیط آموزشی تأثیرگذار بر اجرای برنامۀ درسی مانند 
تغییر سیاست ها و خط مشی های دولت در زمینۀ برنامۀ درسی، کمک های مالی و مادی از 
از  نتایج حاصل  این حال،  با  فنی است.  آموزشی و کمک های  نظام  منابع مختلف خارج 
پژوهش نشان دهندۀ توجه ناکافی به این عوامل در هنگام اجرای آن است؛ بنابراین پیشنهاد 
می شود طراحی برنامۀ درسی دوره بر اساس نیازسنجی و تعیین نیازهای علمی و حرفه ای 
الزِم معلمان آینده، از راه ایجاد توافق نظر بین تمام افراد دخیل انجام شود؛ برنامه به طور 
و  برنامه  با  دوره های ضمن خدمت  از طریق  آنان  و  گیرد  قرار  اختیار مجریان  در  واضح 
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پیچیدگی ها و دشواری های آن آشنا شوند؛ زمینه های الزم برای مشارکت آموزشگران و جریان 
برنامه در طراحی، تدوین و تصمیم گیری دربارۀ آن فراهم شود و به روش های متعدد و از 
از  برای حمایت  استان  طریق گمانه زنی های متعدد حمایت مسئوالن دستگاه های مختلف 

دانشگاه جلب شود.

نتایج حاصل از پرسشنامه، مصاحبه و بررسی پروژۀ پایانی دانشجویان گویای وجود مسائل 
و مشکالت زیادی در زمینۀ مؤلفه ها و عناصر مؤثر بر اجرای برنامۀ درسی دوره، از جمله 
زمینه ها )هدف ها(، دروندادها )آموزشگران، دانشجویان، محتوا و امکانات و تجهیزات(، 
فرایندها )یاددهی-یادگیری، مدیریت و نظارت( و نتیجه ها )پیامدها( وجود داشته است و 

این مؤلفه ها و عناصر مطلوبیت مناسبی از نظر کمی و کیفی نداشته اند. 

مقایسۀ نتایج این پژوهش با سایر پژوهش هایی که پیشتر به شکلی مؤلفه ها و عناصر برنامۀ 
درسی تربیت معلم را بررسی کرده اند، ازجمله عطاران و همکاران )1385(، مهدی زاده و 
و همکاران  دایی زاده  و همکاران )1389(،  فراهانی  مرادی )1389(،  شفیعی )1388(، 
)1393(، کاظم پور و شاه بهرامی )1395(، مینتسان )1387(، آدوسان و همکاران )2009( 

و استیری )1395( نیز نشان دهندۀ وجود همسویی بین نتایج آنها با این پژوهش دارد. 

با توجه به موارد مذکور پیشنهاد می شود هنگام انتخاب هدف ها عالوه بر در نظر گرفتن 
شرایط ملی و بین المللی، شرایط مناطق آموزشی نیز مدنظر قرار گیرد؛ ویژگی های شخصیتی 
به روش های  مأمورکردن  استخدام،  و  از جذب  قبل  آموزشگران  توانمندی های مختلف  و 
علمی بررسی شود؛ زمینه های جذب آموزشگران موّظف و تمام وقت به جای آموزشگران 
مأمور و غیرموظف فراهم شود؛ زمینه های مناسب ارتقای پایه و مرتبۀ علمی اعضای هیأت 
مختلف  فرایندهای  در  آموزشگران  مشارکت  زمینه های  فراهم ساختن  شود؛  فراهم  علمی 
برنامۀ درسی، اصالح روش های فعلی پذیرش دانشجوی دورۀ کارشناسی دانشگاه فرهنگیان؛ 
دانشجویان؛  انتظارات  و  نیازها  به  توجه  متقاضیان؛  استخدام  فعلی  روش های  اصالح 
پذیرش دانشجو با توجه به امکانات، تجهیزات و فضای آموزشی دانشگاه؛ تجهیز دانشگاه 
دوره های  برگزاری  یاددهی-یادگیری،  فرایندهای  اصالح  روز،  آموزشی  فناوری های  به 
بالندگی حرفه ای برای آموزشگران، برگزاری همایش های مختلف؛ تجدید نظر در برنامه های 
کارورزی؛ انتخاب یا انتصاب مدیران شایسته؛ فراهمساختن زمینه های ترغیب مدیران برای 
اهتمام به انجام وظایف مدیریتی و نظارتی خود؛ استفاده از روش های مناسب ارزشیابی از 
فعالیت های مختلف آموزشگران، اصالح شیوه های ارزشیابی از دانش، نگرش و مهارت های 



127بررسی کیفیت اجرای برنامۀ...

دانشجویان و پیگیری و بررسی مداوم وضعیت دانش آموختگان از نظر قابلیت های متعدد. 

با توجه به نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل اطالعات به دست آمده از پرسشنامه ها، مصاحبه ها 
و پروژه های دانشجویان در این پژوهش و مطالعۀ منابع مختلف و پیشینۀ پژوهش، مدل 
مفهومی زیر )شکل 1( برای بهبود کّمی و کیفی اجرای برنامۀ درسی دورۀ کارشناسی رشتۀ 
آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ارائه شده است. در این مدل که با هدف انطباق اجرای 
برنامه با شرایط، موقعیت و مقتضیات استان ارائه شده است، ابتدا تمام عوامل برنامه که به 
شکلی بر اجرای آن تأثیر دارند یا از اجرای برنامه تأثیر می پذیرند، شامل شامل رویکردهای 
حاکم بر اجرای برنامه، رویکردهای حاکم بر تدوین و بازنگری برنامه، تأثیر اجرای برنامه در 
ایجاد شایستگی ها، کیفیت عوامل مؤثر بر اجرای برنامه و وضعیت مؤلفه ها و عناصر برنامۀ 
درسی در مرحلۀ اجرا، تعیین شده اند. بعد از بررسی موارد مذکور، از راه ابزار سه گانۀ پژوهش 
و بعد از تعیین چالش ها، مسائل، مزایا و معایب و نقاط قّوت و ضعف برنامه، راهکارهای 
مناسب برای اجرای برنامۀ متناسب با هر عامل و مؤلفه، برای دستیابی موفقیت آمیز برنامه 
در سطح استان به هدف ها و رسالت های خود ارائه شده است. خالصه و جمع بندی موارد 

مذکور و نتایج حاصل از پژوهش در مدل مفهومی ارائه شده )شکل 1( آورده شده است. 

 

شکل 1: مدل مفهومی اجرای برنامۀ درسی جدید رشتۀ آموزش- ابتدایی دانشگاه فرهنگیان
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