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Abstract  

The purpose of present study was to evaluate the application of curriculum mapping by 
elementary school teachers. This study is a descriptive survey. The participants of the study 
were chosen from all 420 teachers of elementary schools of Gachsaran city, in school year 
97-98; 201 teachers were chosen as participants of this study through stratified random 
sampling. The instrumentation of this study consisted of self-made questionnaire which was 
made by the researcher using Jacobs’s seven-step framework (2004) in order to evaluate the 
application of curriculum mapping by elementary school teachers. The validity of the 
questionnaire was proved by the expert panel, and its reliability was assessed through a 
pilot study with 30 participants who were teachers; the Cranach’s Alpha was 87%. 
Collected data were analyzed through one-sample T-test. The results showed that generally, 
teachers of elementary schools acted poorly using seven steps of curriculum mapping 
introduced by Jacobs (2004) in order to assess implemented curriculum. In other words, 
teacher did not have a major role in assessing the way the curriculum mapping is 
implemented; while using this technique can provide a chance for modification and 
improvement of intended, implemented and attained curriculums. Implementation of 
programs and textbooks requires conditions such as satisfaction with the current situation, 
acquisition of knowledge and skills required by executives, availability of resources and 
facilities for hardware, software, finance, etc. to run, the necessary time to learn, adapt and 
reflect on the implementation by the presenters. 
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وسیلة  کارگیری تکنیک اجراسنجی برنامة درسی به ارزیابی میزان به

 معلمان دورة ابتدایی

 4دشتی،زینبرحیم3،ابوالفضلبختیاری2مهدیمحمدی،1الهمرزوقیرحمت

 شیراز، ایران دانشگاه شیراز، شناسی، علوم تربیتی و روان ةدانشکد ریزی آموزشی، مدیریت و برنامه گروه ،استاد. 1
 شیراز، ایران دانشگاه شیراز، شناسی، و روان علوم تربیتی ةدانشکدریزی آموزشی،  مدیریت و برنامه گروه ،دانشیار. 2

 تهران، ایرانسازمان مرکزی،  دانشگاه فرهنگیان، علوم تربیتی، گروه استادیار،. 3
 شیراز، ایران دانشگاه شیراز، شناسی، علوم تربیتی و روان ةدانشکدریزی درسی،  ی برنامهدکتر یدانشجو. 4

 (16/66/1318: تاریخ پذیرش؛ 24/11/1317 :تاریخ دریافت)

 چکیده

پژوهش حاضر بهه روش  . حاضر، ارزیابی میزان کاربست تکنیک اجراسنجی برنامة درسی به وسیلة معلمان دورة ابتدایی بودهدف پژوهش 
نفر در سها    426جامعة آماری پژوهش شامل همة معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گچساران به تعداد . پیمایشی انجام گرفت -توصیفی 
ابزار پژوهش پرسشنامه بود که براساس چهارچوب  . نفر انتخاب شدند 261ای،  یری تصادفی طبقهگ بود که با روش نمونه 17-18تحصیلی 

روایهی محتهوای پرسشهنامه بها     . کارگیری معلمان از تکنیک اجراسنجی تهدوی  شهد   برای ارزیابی میزان به( 2664)ای جاکوبز  مرحله هفت
نفر از دبیران با محاسبة آلفای کرونبها  برابهر    36از اجرای آزمایشی بی  نظرسنجی از خبرگان و صاحبنظران تأیید شده، و پایایی آن پس 

طهور کلهی، در    نتایج نشان داد معلمان دورة ابتدایی بهه . نمونه تحلیل شد شده از طریق آزمون تی تک های گردآوری داده. تأیید شد 87/6با 
. کننهد  تهر از حهد معیهار  مهل مهی      ی درسی اجراشدة خهود، پهایی   ها گانة کاربرد تکنیک اجراسنجی برای ارزیابی برنامه همة مراحل هفت

در حهالی کهه   . کننهد  های درسی اجراشده نقشی جدی و شایان توجهه ایفها نمهی     بارت دیگر، معلمان در ارزیابی چگونگی اجرای برنامه به
 همهة در  یدرسه  یها برنامه یبهساز تواند نقشی مؤثر در اصالح و کارگیری تکنیک سنجش چگونگی اجرای برنامة درسی اجراشده می به

ههای درسهی نیازمنهد شهرایطی شهامل رضهایت از وضهعیت        ها و کتاباجرای برنامه. باشد داشته شده آموختهاجراشده و  قصدشده، سطوح
را، وجهود  برای اجه ... افزاری، مالی وافزاری، نرمبودن منابع و امکانات سخت موجود، کسب دانش و مهارت الزم توسط مجریان، دردسترس

 .است اجرا توسط مجریان ةزمان الزم برای یادگیری، سازگاری و تأمل دربار

 .یاجراسنج کیتکن ،برنامة درسی، اجراشده یدرس برنامة :کلیدیواژگان

                                                           

 نویسندة مسئول، رایانامه: zrd2640@yahoo.com 

که در  است «درسی معلمان مقطع ابتدایی ةتکنیک اجراسنجی برنام» دکتری با عنوان ةنام مستخرج از پایان ة حاضرمقال
 .است گرفتهدانشگاه شیراز انجام 
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مقدمه

های نظام آموزشی کشور است؛ با پیشرفت نظام  های درسی در مدارس، از ضرورت توجه به برنامه

های درسی، نسبت به ارزشیابی مراحل طراحی  متمرکز، ارزشیابان برنامه آموزشی از متمرکز به نیمه

ش در جوامع معاصر گستر وپرورش آموزشنظام . کنند ها، دقت و تالش بیشتری می و اجرای برنامه

پیامد این رشد روزافزون، تبدیل نظام آموزشی به سازمان عظیمی است که با . است یافتهزیادی 

آموزان سروکار دارد، معلمان و کارکنان فراوانی را به خدمت  ای از دانش حظهالتعداد قابل م

 رکمالی،می)آورد  ای را به بار می و نتایج گسترده دهد انجام میگیرد، وظایف متنوع و متعدد را  می

کارگیری  به طوری کهبه. است یآموزش یها نظام کار دستور و مبنا یدرس ةرنامب .(91ص، 9831

 یآموزش نظام یاثربخش و یکارآمد ،توسط معلمان سیتدر ی فعالها روشاجرای  باهمزمان  محتوا

تاریخ، علم برنامة درسی به مطالعة (. 873ص، 7002، 9یرین و پارکرالمپرت، ) دهد افزایش می را

کارگیری، ارزیابی،  ها، طراحی، مهندسی، به ها، ابعاد، عناصر، گونه ها، نظام ها، مدل ها، شیوه نظریه

مرزوقی، )پردازد  می ها، توسعة تحقیقات، توسعة حال و آیندة پدیدة برنامة درسی تغییرات، چالش

چیزی  ةکنند عکسدرسی در حقیقت، من ةبرنامبیان کرده است، ( 9818)عابدینی (. 99، ص9812

انتظار دارد  و در نهایت، ،است که معلم بدان امید دارد، برای آن ارزش قائل است، بدان اعتقاد دارد

ای،  های حرفه مهارت ةدرسی در این سطح به درج ةبرنام. دکنبتواند آن را برای فراگیران فراهم 

اصلی در درک مفهوم  ةاید. تعلیم و تربیت بستگی دارد زمینةهای معلم در  ها و برداشت قابلیت

 ةگیرند س درس تصمیمالک ةدرسی در سطح آموزشی این است که یک معلم در محدود ةبرنام

ایران با تفویض  وپرورش آموزشوزارت (. 9811میرکمالی، پورکریمی و فراستخواه، ) اصلی باشد

بینانه  تواند کمک کند انتظارات مشخص، واقع می ،آموزان اختیارات الزم به مدارس، معلمان و دانش

به تری  درسی در ذهن خود ترسیم کنند، نسبت به آن شناخت دقیق ةیافتنی را از برنام و دست

یادگیری  ةهای رفتاری معینی را برای ارزشیابی از برنام و با نگرشی سازنده شاخص دست آورند

                                                           
1. Lambert, Parker & Neary 
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های خود را  و آموخته رده،ه را در خود تقویت کهای تفکر و سازماندهی تجرب طراحی کنند، مهارت

 (. 91، ص7091 ،9متوباو  سرکارآرانی)کنند های زندگی اجتماعی مرتبط  بیش از پیش با واقعیت

یا  7درسی قصدشده ةاز سه برنام معموالًهای درسی  در فرایند طراحی، تدوین و اجرای برنامه

 9شده  شده یا تجربه درسی کسب ةو برنام 8عملیاتیدرسی اجراشده یا  ة، برنام«درسی رسمی ةبرنام»

ست از ا عبارت شدهدرسی اجرا ةبرنام(. 87، ص9832ظهیر،  پور تقی) آید سخن به میان می

 دهند و ممکن است با طراحی اولیه و اصلی متفاوتمی آموزش در عمل،محتوایی که مدرسان 

داند  اجرایی یا عملیاتی را شامل آن چیزی می درسی ة، برنام(9118) 1پوزنر .(7098، 8سیسل)باشد 

به های درسی  برنامهاین است که چگونه  ةشود و نیز دربرگیرند که عمالً توسط معلم تدریس می

ها ها، محتوا، روشها، مقاصد، هدف شده به آرماندرسی قصد ةبرنام .دشو آموزان منتقل می دانش

درسی توجه دارد که در یک نظام آموزشی از ة برنام شده در بینییاددهی و یادگیری و وسایل پیش

ها و به شده، یادگیری شده یا تجربه درسی کسبة برنامو  شودریزان درسی پیشنهاد میجانب برنامه

ها، دانش ةعدرسی در مجموة هایی است که از طریق به اجرا درآمدن برنامتغییر رفتار ،عبارت دیگر

 (.7091، 2، فلوید و وایتهدگلتهورن)آید دانشجویان به وجود میهای ها و نگرشمهارت

ریزی  برنامه ةمسئلتوان گفت  شده، می های درسی قصدشده، اجراشده و کسب با مقایسة برنامه

 ،یا ذهن یادگیرنده تقویت شود درسی تنها توجه به این نیست که کدام موضوع باید آموخته شود،

درسی  ةبرنام ؛باید به بهبود زندگی فرد و اجتماع نیز توجه شود بلکه یابد،یا دانش او افزایش 

ها در  حاصل و ترکیب انتظاراتی است از آنچه کودکان باید یاد بگیرند با آنچه در دنیای واقعیت

ودی جاین مقصود مهم علت و کنند، شان در مدرسه کسب می پرتو صرف وقت بیشتری از زندگی

                                                           
1. Sarkar Arani & Matoba 

2. Intended curriculum 

3. Implemented curriculum 

4. Attained curriculum 

5. Sisel 

6. Posner 

7. Glatthorn, Floyd & Whitehead 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Floyd+A.+Boschee&search-alias=books&field-author=Floyd+A.+Boschee&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Bruce+M.+Whitehead&search-alias=books&field-author=Bruce+M.+Whitehead&sort=relevancerank
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ه اصالح و بهبود مستمر وضع تحصیلی در مدارس در اهمیت مدرسه است و به این دلیل است ک

درسی اجرایی یا  ةبرنامبنابراین، در پژوهش حاضر (. 9811دهدار و ستوان، ) گیرد اول قرار می

 .، و ارزشیابی آن بررسی شده استعملیاتی

های درسی  ارزشیابی برنامه وپرورش آموزش ةهای مهم در حوز یکی از فعالیتبرخالف اینکه 

آنچه کمتر  د و مزایای متعددی دارد؛کنها را نمایان  وفقیت و اثربخشی برنامهتواند م است که می

درسی  ةو برنام معلماندرسی اجراشده توسط  ةبرنام ،گیرد مورد توجه و ارزشیابی قرار می

، 9833 فتحی واجارگاه،) دارددادن آن اهمیت زیادی  انجامکه  استآموزان  شده توسط دانش تجربه

آوری و تحلیل  جوی کاربردی برای جمعو ارزشیابی را فرایند جست( 7008) 9ماتیسون(. 88ص

داربودن، کیفیت برنامه، تولید، اارزش، شایستگی، معن بارةنهایی در ةرسیدن به نتیج برایشواهد 

ارزشیابی  .تعریف کرده است( ارزشیابی است آنچه موضـوع)، یا برنامه و نقشه یمش فرد، خط

های حاصل از اجرای یک برنامه به صورت هدفمند و عینی سنجش  فعالیتی است کـه در آن بـازده

داربودن، کیفیت اها، ارزش، شایستگی، معن فعالیتی است کـه میزان حصول به هدفشود و  می

و تقویت  شده،بازنگری قرار های درسی  برنامه نآکه از طریق  طوری  ؛ بهکند را بررسی میها  برنامه

 .(7099، 7وال و صمدلکو خاندکر،) یا اصالح شوند

 ةچگونگی عملکرد معلم در اجرای برنامارزیابی ی بررسی و معنا بهارزشیابی  ة حاضردر مطالع

 این تکنیک از. شود  استفاده می 8بدین منظور از تکنیک اجراسنجی برنامة درسی. استدرسی 

 «curriculum»ة از دو واژو درسی  ةیا تکنیک اجراسنجی برنام «curriculum mapping»عبارت 

، 7009 ،9جاکوبز) تشکیل شده است ی اجراسنجیمعنا به «mapping»و  ،درسی ةی برناممعنا به

ت علمی و معلمان کمک ئتواند به اعضای هی مهم است که می یاجراسنجی ابزار تکنیک(. 98ص

درسی را تشخیص دهند و تنظیمات الزم را به وجود  ةبرنامعناصر اجرای گیری  جهت کند تا
                                                           
1. Mathison 

2. Khandker, Koolwal & Samad 

3. Curriculum mapping 

4. Jacobs 
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 شده استای که طی  شروع حرکت و فاصله ةنقط ةدهند جاده، نشان ةیک نقش ماننداین فن . آورند

 ،9مسیک و کاپرافریک، ماهافی)دهد  را نشان میهای مختلف برای رسیدن به مقصد و هدف  راه و

های درسی  با ارزیابی نقاط ضعف احتمالی اجرای برنامهدرسی  ةتکنیک اجراسنجی برنام (.7003

 های الزم کند واجد صالحیت نامعلومی که پیش رو دارند ةتواند فراگیران را برای آیند می

فضایی از  یتکنیک اجراسنجی نمایش(. 7009، جاکوبز ؛7003مسیک،  و کاپرافریک، ماهافی)

ارتباطات و اتصاالت بین  ،راویصت ةکه هم طوری درسی است به ةبرنام چگونگی اجرای

، تاداندانشجویان، اس)درسی  ةنفعان برنام آسانی دیده شود و برای ذی های مختلف آن به قسمت

 ،7هاردن)باشد معنادار و مفید ( ن و مردماریزان درسی، محقق سسات آموزشی، برنامهؤمدیران م

فرایندی است  ابزاری راسنجیتکنیک اج ،(7009) کوچران و وینمن از نظر ولز، .(713، ص7009

تقویت و بهبود ، درسی توسعه ةاندازشان را نسبت به برنام کند چشم نفعان کمک می که به ذی

 یا وهیش کیتکن نیمعتقد است ا( 7009)جاکوبز  .(2، ص7009 ،8کوچران و وینمن ولز،) بخشند

 ةمنطق ایمدرسه  ایدر کالس  کند یاست که مشخص م یدرس ةبرنام ةها دربار داده یآور جمع یبرا

. شوند یم داده میتعل یآموزش یاستانداردها ای یآموزش میتقو کارگیری بهبا  یموضوع چه ،یآموزش

و  یمقدار زمان چه در کند یم مشخصاست که  شده داده آموزش یمحتوا از یفیتوص ی،به عبارت

 دهیچیپ یندیفرا یابیو ارزش یدرس ةبرنام یاجراسنج (.7009جاکوبز، )شده است  سیچگونه تدر

آن را  یاجرا یچگونگاست تا  یعوامل مربوط به عملکرد و اثربخش یجوو است که در جست

 یبرا یدتریمف یها ها و طرح پروژه و ابدیب ییمشکالت اجرا یبرا ییها حل هداده، و را صیتشخ

  (.7090، 9مرتنز) کند یطراح زین ندهیآ

حل مدرسه پزشکی برای اجراسنجی برنامة درسی  راه»در پژوهشی با عنوان ( 7098) 8استیکت

                                                           
1. Kopera-Frye, Mahaffy & Messick  

2. Harden 

3. Wolz, Cochrane & Weinman 

4. Mertens 

5. Steketee 
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های مهمی دربارة اجراسنجی برنامة درسی   به طرح و بررسی پرسش« و مدیریت برنامة درسی

هایی مانند اهمیت و ضرورت اجراسنجی برنامة درسی و منطق طراحی آن،  او پرسش. پردازد می

در تالش . کند اوت اجراسنجی و مدیریت برنامة درسی را مطرح میچگونگی اجراسنجی، و تف

رسد که باید استانداردهایی برای برنامة درسی در  وی به این نتیجه می ها،  برای پاسخ به این پرسش

همچنین، باید تا آموزش و نقشة درسی معتبری تهیه شده، تا به وسیلة آن صحت . نظر گرفته شود

 .ده در اجراسنجی برنامة درسی و مدیریت آن سنجیده شودو سقم شیوة مورد استفا

ای اجراسنجی برنامة درسی،  های پایه در زمینة بررسی استراتژی (7098) 9نتایج مطالعة داتون

 . ای آنان شده است نشان داد همکاری معلمان در فرایند اجراسنجی برنامة درسی باعث رشد حرفه

های آموزشی و  ر زمینة نحوة تدریس، چارچوبد( 7098) 7یحیی و نتایج پژوهش نیلسن

یادگیری، و نیازهای تحصیلی در آموزش عالی و مواجهه با تغییرات نیازمند طراحی و اجرای 

آموزان و یادگیری  های جدید اجراسنجی برنامة درسی نشان داد درک نیازهای تحصیلی دانش شیوه

د و به این طریق به اهداف مهم آموزشی از توان در محیط آموزشی ارزیابی و بررسی کر آنان را می

های درسی مناسب  انداز آموزشی و طراحی برنامه جمله یادگیری مشارکتی، شناخت و درک چشم

 ةموزان در زمینآ نشان داد بین معلمان و دانش( 7090) 8اپالز و نتایج پژوهش سیسیال .دست یافت

 ییمرحنتایج پژوهش . ی توافق وجود دارددرس ةتکنیک اجراسنجی در ارزشیابی برنام کارگیری به

 یک استراتژی برای مشارکت :درسی ةتکنیک اجراسنجی برنام»با عنوان ( 7090) 9مدنی بروجنی و

 فراگیران راتواند عملکرد  نشان داد این استراتژی می« درسی ةت علمی در برنامئثر اعضای هیؤم

 ةتکنیک اجراسنجی برنامنشان دادند  همچنین،. را ارتقا دهد وپرورش آموزشکیفیت و بهبود 

  .داردمثبت بر فرهنگ سازمانی تأثیر سسات آموزشی ؤدرسی در م

                                                           
1. Dutton 

2. Nielsen & Yahya 

3. Cecilia & Plaza  

4. Rahimi & Borujeni Madani 
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در بررسی درک و دریافت معلم از اجراسنجی برنامة درسی و ( 7001) 9نتایج مطالعة بران

دهندة اهمیت همکاری معلمان در فرایند اجراسنجی  آموزان نشان تأثیرگذاری آن بر یادگیری دانش

از این رو، مدیران آموزشی باید شرایط همکاری و دخالت معلمان در این . برنامة درسی است

لیث وود و در مطالعة . این صورت شرایط رشد محیط آموزشی مهیا شود فرایند را فراهم کنند تا به

در زمینة ارزیابی نتایج اجراسنجی برنامة درسی، عواملی مانند نشانگرهای ( 7000) 7فیلیپس

شده توسط دانشگاه، اهداف و  کارگرفته های آموزشی به عملکردی، ارزیابی نتایج تحصیلی، سیاست

های ارزیابی اجراسنجی برنامة درسی و مراحل  اربرد و استراتژیتأثیرگذاری دورة آموزشی، ک

های درسی از برنامهمبتنی بر تحول در گیری  گذشته، جهت ةدر چند ده. طراحی آن بررسی شد

ریزی درسی و چارچوب  ساز اصالح و تغییر در مبانی برنامه که زمینه استجمله مسائلی بوده 

اجرا و  تأکید بر مقوالتی مانند ،در این میان. ها شده استدرسی ملی در بسیاری از کشور ةبرنام

های اخیر این  دهه در ؛ه استکردرا تشدید  نوع تأکیداتهای درسی نیز این  ارزشیابی برنامه

نتایج پژوهش  (.9832فتحی واجارگاه،  و رحمانی) استموضوعات بیشتر مورد توجه قرار گرفته 

یکی از راهکارهای مهم عنوان  بهد تکنیک اجراسنجی نشان دا( 7090)رحیمی و بروجنی مدنی 

، فرهنگ مشارکت و همکاری در مؤسسات آموزشی معرفی وپرورش آموزشبرای بهبود کیفیت 

را ارتقا  وپرورش آموزشتواند عملکرد فراگیران را بهبود و کیفیت  شده است و این استراتژی می

 .دهد

 و منصوری، صالحی، (9818)رزاقی زارع  و یبراه بیدگل یزدخواستی، چشم های پژوهشنتایج 

ترین و  مهم ،درسی ةمجریان برنامعنوان  بهمعلمان  دادنشان ( 9819)سلیمانی  ، و(9818)عباسی 

درسی مشارکت  ةبرنام انطراحعنوان  بهجدید هستند و اگر معلمان  ةاثرگذارترین اجزای یک برنام

همچنین، . ایجاد خواهد شدوری  شود و بیشترین بهره می برابراحتمال موفقیت برنامه دو ،داده شوند

                                                           
1. Browne 

2. Leathwood & Philips 
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های درسی تفاوت وجود  کردن برنامه المللی شدن و بین بین جهانیها نشان داد  نتایج این پژوهش

. درسی باید مورد توجه متخصصان قرار گیرد ةاین تحوالت بر برنام آثارو  تحوالت جهانی. دارد

( 9810)پور  عسگری و موسی ادیب منش، علی، و (9819)ار تب پیری و بهروزیهای  نتایج پژوهش

ریزی  بخشی آموزشی و اجرای برنامه ریزی درسی، کیفیت نشان داد تمرکززدایی از نظام برنامه

های شهر کرمانشاه دارای  کنندگان دبیرستان شرکتهمچنین، . پذیر است محور امکان درسی مدرسه

محور  ریزی درسی مدرسه اجرای برنامه ةدر زمین دانش کافی، نگرش متوسط و مهارت ناکافی

ریزی  مدارس کرمانشاه در سطح متوسطه از امکانات الزم برای اجرای برنامه ،همچنین ،بودند

در پژوهشی اثربخشی اجراسنجی ( 9831)رحیمی و همکاران  .محور برخودار نیستند درسی مدرسه

د اجراسنجی برنامة درسی ابزاری مناسب و نشان دادن ،برنامة درسی در آموزش را مطرح کردند

ها و ارزیابی واحدهای   برای ایجاد ارتباط بین مدرسان با درنظرگرفتن مواردی مانند محتوا، مهارت

 . درسی و آموزشی است

ها و مراحل متمایز اما  گامدرسی شامل  ةتکنیک اجراسنجی برنام( 7009) نظر جاکوبز براساس

های فردی برای هر دوره، تکرار نقد وبررسی فرایند به روش افقی،  مرتبط با هم، مانند توسعة نقشه

ها و  ها درطول دوره به صورت افقی، شناسایی گروهی نقاط قوت وضعف، شکاف تراکم نقشه

مراحل تکنیک اجراسنجی . اشندب ها، تجدید نظر دوره و بازنگری اجرا، تکرار فرایند می پوشانی هم

و مراحل تکرار  ، به صورت فرایندی و تدریجی طراحی شده است(7009) درسی جاکوبز ةبرنام

 ةدهند که نشان ،شود نظر دوره و تکرار فرایند از نقاط قوت این طرح محسوب می جدیدتنقد، 

 . استتوجه به ارزشیابی تشخیصی، تکوینی، پایانی و بازخورد 

کارگیری تکنیک اجراسنجی  ای به مرحله کارگیری چارچوب هفت اضر با بهدر پژوهش ح

، تالش شد چگونگی و میزان کاربست این تکنیک از سوی معلمان دورة ابتدایی (7009)جاکوبز 

های درسی به وسیلة  کارگیری تکنیک اجراسنجی برنامه براساس این مدل مراحل به .بررسی شود

های  یندها و مهارتافر دربارة) ها آوری داده جمع مرحلة. 9ه است؛ معلمان در هفت مرحله بیان شد

ها مرتبط با برنامة  ة دادهخوانش اولیمرحلة  .7 ؛(ی مربوطه و ارزیابی آموزشیامورد نظر، محتو
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ها و  ، مهارتاکسب اطالعات الزم و درک محتو منظور بهدرسی  ةهای برنام نقشه ةمطالع)درسی 

های فردی هر  اشتراک یافته) های کوچک معلمان بازنگری گروهی در گروهمرحلة  .8 ؛(ها ارزیابی

اشتراک )های بزرگ معلمان  بازنگری گروهی در گروهمرحلة  .9 ؛(معلم با دیگر معلمان مدرسه

و  بررسی ،بازنگریمرحلة  .8 ؛(معلمان هر مدرسه با معلمان مدارس دیگر ةهای فردی نمایند یافته

مرحلة  .1 ؛(نادرست های های نیازمند بررسی و تعدیل تصمیم توجه به حوزه)سریع  اصالحات

بررسی بیشتر قبل از  های نیازمند حوزه زمینةپژوهش در ) ة برنامة درسیتحقیق و توسع

درچگونگی اجرای بازنگری مجدد  مرحلة .2 ؛(گیری برای رفع نواقص و موانع آموزشی تصمیم

در . دهد مورد توجه قرار می( سنجی و تجدید نظر مر فرایند تکنیکبازنگری مست)برنامة درسی 

پژوهش حاضر چگونگی و میزان کاربست این تکنیک به وسیلة معلمان ابتدایی در مراحل 

 .یادشده مطالعه شد ةگان هفت

شناسیپژوهشروش

جامعة آماری شامل همة . استپیمایشی  -طرح پژوهش حاضر کمّی و روش پژوهش توصیفی 

بودند، که با  12-13نفر در سال تحصیلی  970لمان مقطع ابتدایی شهرستان گچساران به تعداد مع

براساس جدول مورگان  ،(مرد 12زن و  909)معلم  709ای،  گیری تصادفی طبقه روش نمونه

که این  ،شدکار گرفته  به تکنیک اجراسنجی پرسشنامة آوری اطالعات برای جمع .انتخاب شدند

های  چگونگی اجرای برنامه ةاین پرسشنامه برای مطالع .است( 7009) جاکوبزاز مدل مدل ترکیبی 

تکنیک سنجش چگونگی  گانة هفت چارچوب و مراحل ابتدایی براساس ةدرسی معلمان دور

هفت  برای بررسیگویه  91، که شامل دشطراحی ( یا تکنیک اجراسنجی)های درسی  اجرای برنامه

همیشه، بسیار زیاد، زیاد، گانة  های طیف لیکرت پرسشنامه، شامل طیف هفت گزینه. استمرحله 

است و در  9میانگین معیار، عدد است که براساس این طیف، وقت  متوسط، کم، خیلی کم و هیچ

 .، مقایسه شده است9مقیاس، با میانگین معیار برابر با  بررسی هر پرسش پژوهش، میانگین هر خرده

و  تادانکارشناسان و اس ات اصالحیگیری از نظر با بهره پرسشنامهو محتوایی  روایی صوری
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 باپایایی آن با  ، و ضریب18/0روایی پرسشنامه، . درسی سنجیده شد ةبرنام ةنظران حوز صاحب

و در دو  SPSS22افزار  شده با نرم های گردآوری داده. به دست آمد 32/0، روش آلفای کرونباخ

 . و استنباطی تحلیل و بررسی شدسطح آمار توصیفی 

هایپژوهشیافته

در آمار . ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است داده وتحلیل تجزیه بررسی و

محاسبه شده، و در آمار استنباطی  توصیفی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و واریانس

 .نمونه اجرا شد آزمون تی تک

 .بیان شده است 9ها در جدول  مقیاس توصیفی هر یک از خردههای  ویژگی

 

 های توصیفی شاخص .1جدول 

 بیشینه کمینه واریانس انحراف معیار مد میانه میانگین مقیاس خرده

 29/9 9 83/0 21/0 98/7 80/7 19/7 ها آوری داده جمع

 82/1 9 38/0 17/0 29/7 97/7 92/7 خوانش اولیه

 98/8 9 10/0 22/0 31/9 97/7 89/7 کوچکهای  ارزیابی گروه

 90/1 9 11/0 13/0 10/9 70/7 81/7 های بزرگ ارزیابی گروه

 1 9 81/9 91/9 9 28/9 91/7 بازنگری و بررسی سریع

 2 9 98/9 01/9 9 11/9 13/9 تحقیق و توسعه

 2 9 31/0 18/0 12/9 7 92/7 بازنگری مجدد

و کمترین میانگین ، 19/7ها با میانگین  آوری داده مقیاس جمع خردهبیشترین میانگین مربوط به 

 .استبوده  13/9 مقیاس تحقیق و توسعه با میانگین خردهمربوط به 

نمونه اجرا شد  تک  ها، آزمون تی مقیاس برای بررسی کیفیت عملکرد معلمان در هر یک از خرده

 . بیان شده است 7که نتایج آن در جدول 
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  های مختلف مقیاس خردهابتدایی در  ةکیفیت عملکرد معلمان دورمیانگین و انحراف استاندارد . 2جدول 

 مقیاس خرده

 ۴=میانگین معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار

تفاضل 

 میانگین

درجة 

 آزادی
 آمارة تی

ضریب 

 معناداری

 0009/0 -12/78 700 -83/9 21/0 19/7 ها آوری داده جمع

 0009/0 -97/78 700 -88/9 17/0 92/7 خوانش اولیه

 0009/0 -088/72 700 -91/9 22/0 89/7 ارزیابی گروه کوچک

 0009/0 -88/78 700 -19/9 13/0 81/7 ارزیابی گروه بزرگ

 0009/0 -88/77 700 -39/9 91/9 91/7 بازنگری و بررسی سریع

 0009/0 -31/71 700 -07/7 01/9 13/9 تحقیق و توسعه

 0009/0 -28/72 700 -38/9 18/0 92/7 مجددبازنگری 

طور که در  ، همانها آوری داده ابتدایی در جمع ةکیفیت عملکرد معلمان دوربرای بررسی 

دربارة )ها  آوری داده مقیاس جمع شود، میانگین عملکرد معلمان در خرده مشاهده می 7جدول 

است که از  19/7برابر با ( ارزیابی آموزشیهای مورد نظر، محتوای مربوطه و  فرایندها و مهارت

، و با ضریب 700در درجة آزادی  -78/12 برابر با تر است، مقدار تی پایین( 9عدد )میانگین معیار 

 ابتدایی در ةعملکرد معلمان دوربنابراین، از نظر پاسخگویان . معنادار است 0009/0معناداری 

 . کمتر از میانگین معیار، و نامناسب استها  آوری داده جمع مرحلة

، میانگین 7، براساس جدول ها داده خوانشابتدایی در  ةعملکرد معلمان دور برای بررسی

کسب  منظور بهدرسی  ةهای برنام نقشه ةمطالع)مقیاس خوانش اولیه  عملکرد معلمان در خرده

عدد )است که از میانگین معیار  92/7ا برابر ب (ها ها و ارزیابی توا، مهارتاطالعات الزم و درک مح

 0009/0، و با ضریب معناداری 700در درجة آزادی  -97/78 برابر با تر است، مقدار تی پایین( 9

 ها خوانش داده مرحلة ابتدایی در ةعملکرد معلمان دوربنابراین، از نظر پاسخگویان . معنادار است

 . کمتر از میانگین معیار، و نامناسب است

بازنگری گروهی در  اسیمق خردهابتدایی در  ةکیفیت عملکرد معلمان دوربررسی  برای
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شود، میانگین عملکرد معلمان در  مشاهده می 7طور که در جدول  همان های کوچک معلمان، گروه

های  اشتراک یافته)های کوچک معلمان  بازنگری گروهی در گروه اسیمق خردهدر مقیاس  خرده

تر  پایین( 9عدد )است که از میانگین معیار  89/7برابر با ( معلمان مدرسه فردی هر معلم با دیگر

معنادار  0009/0، و با ضریب معناداری 700در درجة آزادی  -087/72 برابر با است، مقدار تی

بازنگری گروهی در  مرحلة ابتدایی در ةعملکرد معلمان دوربنابراین، از نظر پاسخگویان . است

 . کمتر از میانگین معیار، و نامناسب است معلمانهای کوچک  گروه

های بزرگ معلمان،  بازنگری گروهی در گروهابتدایی در  ةعملکرد معلمان دور برای بررسی

های بزرگ  مقیاس بازنگری گروهی در گروه ، میانگین عملکرد معلمان در خرده7براساس جدول 

 81/7برابر با  (مدرسه با معلمان مدارس دیگرمعلمان هر  ةهای فردی نمایند اشتراک یافته)معلمان 

، 700در درجة آزادی  -88/78 برابر با تر است، مقدار تی پایین( 9عدد )است که از میانگین معیار 

عملکرد معلمان دوره بنابراین، از نظر پاسخگویان . معنادار است 0009/0و با ضریب معناداری 

های بزرگ معلمان کمتر از میانگین معیار، و نامناسب  بازنگری گروهی در گروه مرحلة ابتدایی در

 . است

، 7بازنگری و بررسی سریع، براساس جدول  در ابتدایی ةعملکرد معلمان دور برای بررسی

های نیازمند  توجه به حوزه)مقیاس بازنگری و بررسی سریع  میانگین عملکرد معلمان در خرده

است که از میانگین  91/7برابر با  (نادرست های متعدیل تصمیاتخاذ تصمیم و تغییر و  بررسی و

، و با ضریب معناداری 700در درجة آزادی  -88/77 برابر با تر است، مقدار تی پایین( 9عدد )معیار 

 مرحلة عملکرد معلمان دوره ابتدایی دربنابراین، از نظر پاسخگویان . معنادار است 0009/0

مقیاس  همچنین، میانگین خرده. معیار، و نامناسب است بازنگری و بررسی سریع کمتر از میانگین

 برابر با تر است، مقدار تی پایین( 9عدد )است که از میانگین معیار  13/9تحقیق و توسعه برابر با 

بنابراین، از نظر . معنادار است 0009/0، و با ضریب معناداری 700در درجة آزادی  -31/71

تحقیق و توسعه کمتر از میانگین معیار، و  مرحلة دایی درابت ةعملکرد معلمان دورپاسخگویان 

 .نامناسب است
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، 7بازنگری مجدد، براساس جدول ابتدایی در  ةعملکرد معلمان دور در نهایت، برای بررسی

های درسی  در برنامه بازنگری مستمر)مقیاس بازنگری مجدد  میانگین عملکرد معلمان در خرده

تر است،  پایین( 9عدد )است که از میانگین معیار  92/7برابر با  (سنجیاجرا تکنیک فرایند براساس

. معنادار است 0009/0، و با ضریب معناداری 700در درجة آزادی  -28/72 برابر با مقدار تی

بازنگری مجدد کمتر از  مرحلة ابتدایی در ةعملکرد معلمان دوربنابراین، از نظر پاسخگویان 

 . ب استمیانگین معیار، و نامناس

گیریبحثونتیجه

، به (7009) جاکوبز یدرس ةبرنام یاجراسنج کیپژوهش حاضر طرح مربوط به مراحل تکن در

مرتبط با هم در  آن کامالً ةهفت مرحل کهی طور شده است؛ به اجرا یجیو تدر یندیصورت فرا

طرح  نیاز نقاط قوت ا ندیو تکرار فرا ،دوره نظر دیمراحل تکرار نقد، تجد .استنظر گرفته شده 

 .است بازخورد و یانیپا ،ینیتکو ،یصیتشخ یابیارزش به توجه ةدهند نشان که ،شود یمحسوب م

 شامل گام به گام مراحل با یاجراسنج کیتکن که کرد انیب توان یم ندهایفرا نیا به توجه با بنابراین،

 و یبازنگر بزرگ، یها گروه یابیارز کوچک، یها گروه یابیارز ه،یاول خوانش ها، داده یآور جمع

حاضر بررسی شد،  پژوهشدر  آن کاربست که ،مجدد یبازنگر و توسعه، و قیتحق ع،یسر یبررس

 معلمان عملکرد تیفیک شیافزا برای تواند یم یآموزش نظام در ها یکاست رفع و ییشناسابرای 

 .یابد می ییاجرا تیقابل

 ،(7090) فارم و پالز ال،یسیس ،(7098) ییحی و لسنین یها پژوهش جینتا با ها هافتی نیا

 ،(7000) پسیلیوود و ف ثیل ،(7090) یو کادواد یادیسور ،(7090) ی مدنیبروجن ی ورحمان

 ،یمنصور ،(9818)زارع  یرزاقی و دگلیبراه ب چشم ،یزدخواستی ،(7003) همکاران و نامیرت

ی و همکاران میرح ، و(9819)تبار  یو بهروز یریپ ،(9819) یمانیسل ،(9818) یعباس ی وصالح

 .است همسو( 9831)

 یبرا یاجراسنج کیتکن کاربرد ةگان هفت مراحل همة در ی،کل طور به ییابتدا ةدور معلمان

 گر،ید عبارت به. کنند یم عمل مطلوب حد از تر نییپا خود، اجراشده یدرس یها برنامه یابیارز



   10   وسیلةمعلماندورةابتداییکارگیریتکنیکاجراسنجیبرنامةدرسیبهارزیابیمیزانبه

 

 فایا توجه شایان و یجد ینقش اجراشده یدرس یها برنامه یاجرا یچگونگ یابیارز در معلمان

 تواند یم اجراشده یدرس ةبرنام یاجرا یچگونگ سنجش کیتکن کارگیری به که یحال در. کنند ینم

 و اجراشده قصدشده، سطوح همة در یدرس یها برنامه یبهساز و اصالح در یثرؤم نقش

های درسی نیازمند شرایطی شامل ها و کتاباجرای برنامهبنابراین،  .باشد داشته شده آموخته

رضایت از وضعیت موجود، کسب دانش و مهارت الزم توسط مجریان، در دسترس بودن منابع و 

برای اجرا، وجود زمان الزم برای یادگیری، سازگاری ... افزاری، مالی وافزاری، نرمامکانات سخت

توانمندسازی مجریان،  به مجریان،هایی اجرا توسط مجریان، دادن پاداش با پرداخت ةو تأمل دربار

کاران اصلی، و آشکاربودن رهبری راندحمایت محترمانه از باال و کالمی از اجرا توسط دست

مدیران و معلمان  .ای از ابهام خواهد بودکه بدون درنظرگرفتن، موفقیت اجرا در هاله اجراست

ه دانش و اطالعاتی گسترده نیاز های درسی، ب برای کسب موفقیت در ارتقای کیفیت اجرای برنامه

های درس  و کالس مدارس. دارند؛ دانش و اطالعاتی که از منابع موثق و معتبر قابل حصول باشد

 .اند های گذشته تر از مدارس و کالس تر و پیچیده ویژه مدارس دورة ابتدایی، بسیار ناهمگن امروز به

آموزی و چه در جامعة معلمان و  ة دانشهای فردی و فرهنگی، چه در جامع به دلیل وجود تفاوت

ها، معلمان و  بودن فرهنگ و محیط مدارس و کالس کارکنان مدارس، و نیز به دلیل چندوجهی

های  داران چرخة یادگیری، با چالش رهبران آموزش و سُکانعنوان  بهمدیران مدارس متوسطه 

شک در کیفیت اجرای  ها، بی چگونگی رویارویی با معضالت و چالش. اند متعدد و متنوع مواجه

 (.8، ص9818موسوی، )ترین مؤلفة مسئولیتی و کاری مؤثر است  مهمعنوان  بههای درسی،  برنامه

باتوجه به مجموعة متشکل از اجزا و رویدادها، لزوم وجود یک تکنیک اجراسنجی در برنامة 

یادگیرندگان و یاددهندگان کمک ها به   دادن این اجزای کلیدی و ارتباط بین آن درسی که در نشان

های جدید  کارگیری فناوری ریزی درسی، اخیراً به برنامه با توجه به توسعة. شود کند، احساس می

به . ارزشیابی در آموزش مورد توجه قرار گرفته است یادگیری و رویکردهای جدید به ارزیابی و

ولی آنچه کمتر مورد . داشته استهایی وجود  همین نسبت، در محتوا و شیوة آموزش نیز پیشرفت

اینکه یاددهندگان و یادگیرندگان چگونه . رسانی دربارة برنامة درسی است توجه قرار گرفته، اطالع
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دادن تغییرات الزم  شوند برنامة درسی چه چیزی را پوشش داده است و محل انجام متوجه می

شان و توسط چه  رنامة درسیشوند چه تغییراتی در ب کجاست؟ چگونه یادگیرندگان متوجه می

منظور کسب پیامدهای یادگیری مورد انتظار  هایی یادگیری را به کسی رخ داده است؟ چه فرصت

در اختیار دارند؟ ارزیابی یادگیرنده با یاددهی چه ارتباطی دارد؟ چگونه برنامة درسی با اهداف 

مورد نیاز اجرای هر بخش از  شود؟ در نهایت، این که منابع راستا می مؤسسة آموزشی تراز و هم

تواند فراگیران  کارگیری تکنیک اجراسنجی برنامة درسی می برنامة درسی چیست؟ در این زمینه، به

؛ جاکوبز، 7003 کاپرافریک، ماهافی و مسیک،)را برای آیندة نامعلومی که پیش رو دارند، آماده کند 

 (. 97ص، 7009

 و بارز ینقش ارزشیابی، و آموزشی و درسی ةبرنام رایاج درمعلمان ، یادشدهبا توجه به مطالب 

 توسط آنچه نیز کالس درس سطح در وسیع، سطح در برنامه اجرای بر عالوه. نددار کننده تعیین

، نیز گیرد می قرار تعدیل و تغییر بازنگری، مورد قضاوت، اجرا، با همزمان شود، یا  طراحی می معلمان

 ارزشیابی، همچنین یادگیرندگان، پیشرفت از ارزشیابی نیز اجرای برنامه از پس بسیار مهم است؛ زیرا

های  مسلماً طراحی تکنیک اجراسنجی برنامه .گیرد می انجام شدهااجر ةبرنام مفیدبودن از میزان

تکنیک اجراسنجی برنامة درسی . های نظام آموزشی است درسی اجراشده از ضرورت

این تحلیل از . های درسی کالس در حین آموزش معلم است ای از برنامه ی زمینهوتحلیل تجزیه

شده و مدت زمانی است  برنامة درسی یک ارزیابی حقیقی است و توصیفی از محتوای آموزش داده

ی وتحلیل تجزیهتواند نوعی  ، و می(9132انگلیش، )که به آموزش اختصاص داده شده است 

 .یلة معلم باشدهای درس اجراشدة کالس به وس ای از برنامه زمینه

منظور تکمیل و توسعة دستاوردهای علمی و عملی، پیشنهادهایی  با توجه به نتایج پژوهش و به

 .شود به شرح زیر مطرح می

طع امقدر همة درسی اجراشده معلمان  ةتکنیک اجراسنجی در ارزشیابی برنامتدوین  -

 تحصیلی 

فاصلة وضعیت موجود با برنامة  منظور شناسایی بهمعلمان  ةدرسی اجراشد ةارزشیابی برنام -

 درسی مطلوب
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منظور  به معلمان ةدرسی اجراشد ةتکنیک اجراسنجی در ارزشیابی برناماجرای آزمایشی  -

 سنجش کارآمدی آن در نظام آموزشی

شناسی تربیتی و فلسفة تعلیم و تربیت، در همة مراحل برنامة درسی  اصول مربوط به روان -

 .قرار گیردویژه مرحلة اجرا، مد نظر  به

طور ملموس و  همة مقاطع تحصیلی، به درسیهای  برنامهانداز و اهداف  مأموریت، چشم -

 .رسانی شود به مدیران مدارس متوسطه و دبیران مربوطه اطالع کاربردی

 .برگزار شوددرسی  ةبرنامهای تخصصی برای معلمان و دبیران مجری  ها و نشست کارگاه -

 .های درسی اختصاص یابد  بهتر برنامه بودجه و زمان کافی برای اجرای -
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