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Abstract 
Background and Objectives : One of the important elements in curriculum planning is the 
element of time, which has a special importance and place, but has always been neglected. The 
present study investigates the importance and position of the element of time in the curriculum, 
especially in the elementary school, with a case study of the (Shad) students' educational network. 

Methodology:  The method of qualitative research is descriptive-analytical and is a review with 

the statistical population of all primary schools in Mirjaveh city in Sistan and Baluchestan province. 
The sample size selection method was also available as sample selection, in which 2 available 
schools (one boys 'school and one girls' school) were selected. In order to achieve the objectives of 
the research, various tools and resources were used to collect information such as reviewing 
books, documents, articles, as well as the observation method of uncontrolled field observation 
plan in Shad network 
 
Findings: . Evidence from the research findings showed that in the shad network, in terms 
of the element of time in the curriculum, there is a kind of obvious confusion and 
inconsistency between teachers and students in most classes, even in the process of 
scheduling daily and weekly schedules between lessons. 

 

Conclusion: the element of time in the shad network curriculum has not yet found its true place 
among teachers. 
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 چکیده

 باشد؛می برخوردار ایویژه جایگاه و اهمیت از که بوده زمان عنصر درسی ریزیبرنامه در مهم عناصر از یکیزمینه و اهداف: 

 بخصوص درسی هایبرنامه در زمان عنصر جایگاه و اهمیت بررسی به حاضر پژوهش. است گرفته قرار غفلت مورد همواره اما

 است. پرداخته( شاد) آموزان دانش آموزشی شبکه موردی مطالعه با ابتدایی دوره در

 سطح ابتدایی دوره مدارس تمامی آماری مروری با جامعهروش پژوهش کیفی بصورت توصیفی تحلیلی و از نوع روش ها: 

 بوده دسترس در نمونه انتخاب بصورت نیز نمونه حجم انتخاب شیوه. است بلوچستان و سیستان استان در میرجاوه شهرستان

 و منابع ابزار پژوهش از اهداف به نیل برای .شد انتخاب( دخترانه یک مدرسه و پسرانه مدرسه یک) دسترس در مدرسه 2 که

مشاهده از نوع طرح مشاهده کنترل  روش از و هم چنین اسناد، مقاالت کتب، بررسی اطالعات چون آوریجمع برای مختلفی

 بهره گرفته شد. شاد شبکه در میدانی به صورت نشده

 و سردرگمی یک نوع های پژوهش حاکی از آن بود که در شبکه شاد از لحاظ عنصر زمان در برنامه درسییافتهیافته ها: 

 برنامه روزانه و هفتگی بین دروس بندیزمان فرآیند در آموزان حتی دانش و معلمان بین هاکالس اکثر در آشکاری ناهماهنگی

  .شدمی دیده

 عنصر زمان در برنامه درسی شبکه شاد هنوز در بین معلمان جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.    نتیجه گیری:

 شاد برنامه ریزی درسی، عنصر زمان، اهمیت زمان، شبکه کلیدی:کلمات 
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 مقدمه 

های علوم تربیتی شناخته شده است که ریزی درسی به عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش و جزو حیطهبرنامه

 تر از تهیه و تدوین رئوساز آن تعاریف بسیاری مطرح شده است. امروزه، مفهوم برنامه ریزی درسی وسیع

های ها و فرصتبینی کلیه فعالیتاست از پیش ریزی درسی عبارتمطالب درسی است. بطور کلی برنامه

های یادگیری که فراگیر تحت رهبری و هدایت معلم در مدرسه )گاهی خارج از مدرسه( برای رسیدن به هدف

ف پیش بینی آینده به معنای (. یک برنامه ریزی درسی خوب با هد1394معین باید انجام دهد )تقی پور ظهیر، 

آموزان و معلمان است )ون تاسل باسکا یک مسیر محکم و مساعد و کلیدی برای بهبود عملکرد یادگیری دانش

(. برنامه ریزی درسی با یادگیری ارتباط نزدیکی دارد و به طراحی عناصر و عوامل مختلف آن 2021، 1و باسکا

ای از عناصر فرعی طرح و نقشه یادگیری، از چند عنصر اصلی و مجموعهشود. برنامه درسی، به منزله مربوط می

های مهمی هستند که در یادگیری نقش تاثیر گذارتری تشکیل شده است. منظور از عناصر اصلی همان مولفه

 (. 1395دارند )ملکی، 

واند به عنوان الگویی تترین برداشت از عناصر برنامه درسی که میترین و در عین حال کاربردیامروزه، کامل

است. بر طبق این الگو عناصر  2ریزی درسی مورد استفاده قرار گیرد، الگوی تار عنکبوتی اکرکاربردی در برنامه

های یادگیری، عنصر مهم از جمله؛ منطق یا چرایی، مقاصد و اهداف، محتوا، فعالیت 10ی درسی شامل برنامه

(. یکی 1396باشد )فتحی واجارگاه، کان، زمان، سنجش و ارزشیابی مینقش معلم، مواد و منابع، گروه بندی، م

از عناصر مهم برنامه درسی و مورد مطالعه در این پژوهش، عنصر زمان است که به اهمیت و جایگاه مولفه زمان 

وثر ای ارائه گردد که بطور مدر برنامه های درسی خواهد پرداخت. یک برنامه از لحاظ زمانی بایستی به گونه

شناخت و یادگیری مطلوب را در فراگیر ایجاد نماید. لذا، ضروری است تا با توجه به نوع محتوا و اهدافی که از 

شود، زمان الزم برای فعالیت یادگیری لحاظ گردد. به بیان ساده تر، عنصر زمان در طریق محتوا برآورده می

 خواهد پرداخت )همان(.  "گیرد زمانی یاد میکی و چه  "برنامه های درسی به این سوال مهم که فراگیر 

توجهی نمود. در واقع، توان به سادگی به این عامل مهم بیشود، نمیاز آنجا که تدریس در ظرف زمان انجام می

زمان در برنامه درسی چنان از اهمیتی برخوردار است که جزو یکی از عناصر برنامه درسی شناخته شده است. 

های تدریس، بیش از کند که اگر روشمیت نقش عنصر زمان در برنامه درسی عنوان می( در اه1395ملکی )

های مانند. از طرفی نیز اگر معلم در روشزمان مقرر در برنامه نیاز باشد بخشی از اهداف در تدریس عقیم می

برای آن موجب  تدریس نتواند از زمان پیش بینی شده به درستی استفاده کند، وقت اضافی و نداشتن برنامه

اختالل در یادگیری می شود. بنابراین، برنامه ریزان و معلمان باید به اهمیت باالی عنصر زمان در فرآیند 

وری موثر های آموزشی معلمان مورد تاکید همگان است. بهرهآموزش بیندیشند. مدیریت صحیح زمان در برنامه

                                                           
1 VanTassel-Baska & Baska  
2  Akker  
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آموزان و کاهش حجم ی درسی اثربخشی تدریس برای دانشهااز عنصر زمان در مدیریت کارآمد معلم در برنامه

 (.  2021و همکاران،  1و فشار کاری و استرس را به دنبال خواهد داشت )سمدن

های اخصشود یک منبع اصلی در مدرسه است که شگیری میهای گوناگونی اندازهزمان آموزشی که به روش

گرفته  ساعتی که برای آموزش یک موضوع درسی در نظرآن از تعداد روزها در یک سال تحصیلی تا تعداد 

نین ایجاد و هم چهای آموزشی صرف خواهد شد و شود متغیر است. زیرا، تعیین زمانی که واقعا در فعالیتمی

اری نظم، کنترل های الزم برای برقرعالوه بر زمان آموزش، زمان کار دشواری است. ،های دقیق برای آنمقیاس

لم به های زمان آموزش معم دروس چه در کالس درس و چه خارج از کالس نیز جزو مقیاستکالیف و تنظی

 (. 1386روند )ابیظی، شمار می

داند که شامل؛ زمان شروع )زمان مورد نیاز در ( زمان را در برنامه درسی دارای سه بعد می1385موسی پور )

رائه محتوا( و جایگاه درس )چگونگی ترتیب ارائه هنگام ارائه محتوا(، زمان آموزش )مدت زمان الزم برای ا

محتوا( می باشد. مدت زمان الزم برای یادگیری یک مفهوم یا مبحث درسی توسط یک دانش آموز به پنج 

های فراگیران، استقامت عامل بستگی دارد که عبارتند از؛ صالحیت، استعداد و شایستگی فراگیران، توانایی

(. بر اساس تحقیقات محققان 1990، 2ری و توجه به کیفیت آموزشی )کاتلین کتانهای یادگیفراگیران، فرصت

(، زمان آموزش بیشتر بصورت یک پیوستار عمودی و 2003دانشگاه پیس و همچنین گزارش بیل متزکر )

باشد. بدین صورت که با در نظر داشتن یک هرم وارونه، در قسمت باالی هرم، زمان بصورت تعداد متنوع می

اند. در قسمت پایین هرم نیز به ات یک روز تحصیلی و روز ها در یک سال تحصیلی در نظر گرفته شدهساع

شود اختصاص داده شده است. این پیوستار از باال به پایین بصورت بیشترین زمانی که یادگیری در آن انجام می

؛ 1998زمان تخصیص یافته، زمان درگیری با تکلیف و زمان یادگیری تحصیلی تقسیم بندی شده است )پیس، 

 (. 1395به نقل از مظاهری، 

 اجرای در یعتسر و نمعلما به کمک به منجر تواندمی درسی برنامه یک در آموزش زمان تعیین تفاسیر این با

 و زمان، از هبهین استفاده و جویی صرفه آموزان، دانش و معلم از انتظارات ساختن روشن آموزشی، فرآیندهای

 صاختصا آموزش، زمان تعیین از منظور. شد در یک زمان کمتری خواهد آموزشی اهداف تحقق هم چنین

 بندی،جمع ارائه، درس، معرفی آمادگی، گانه؛ شش مراحل به آموزش یک در شده تعیین زمان مقدار دادن

 را زمانی ،مراحل از یک هر برای موقعیت، اقتضای به تواندمی معلم. است تکمیلی هایفعالیت ارائه و ارزشیابی

 (.1398 شعبانی،) شود داده اختصاص درس ارائه به باید آموزش زمان بیشترین اما. کند مشخص

های درسی چه در آموزش و پرورش و چه در آموزش عالی زمان در برنامهدر بیان اهمیت و جایگاه عنصر 

تحقیقاتی هر چند کم انجام شده است. لیکن اکثر این نوع تحقیقات به نقش عنصر زمان در یک برنامه درسی 

ضروری است  ،اند. برای بررسی مبانی نظری و پیشینه موضوعخاص با تلفیقی از موضوعات متنوع اشاره کرده

( 1400به برخی از مهمترین این نوع تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع بپردازیم. در این راستا، خجسته )تا 

                                                           
1  Samaden et al..  
2 Cottn Kathleen  
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پیشرفت و مدیریت  ،در پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی آموزش مجازی با استفاده از سامانه شاد بر انگیزش

آموزان بر بهبود مدیریت زمان دانشآموزان در شرایط کرونایی نشان داد که آموزش اجتماعی شاد زمان دانش

آموزان بهتر از گذشته زمان و وقت خود را مدیریت کرده و موثر بوده است که این شرایط سبب گشته تا دانش

( در پژوهشی با عنوان تجربه زیسته 1399به بهترین نحو از آن استفاده نمایند. عباسی، حجازی و حکیم زاده )

های تدریس در شبکه آموزشی دانش آموزان )شاد(، برای این شبکه ها و چالشمعلمان دوره ابتدایی از فرصت

مجازی از دیدگاه معلمان به ده فرصت و نه چالش در این زمینه رسیدند که انعطاف پذیری در ساعت شروع 

های تدریس و عدم وقت گذاری برخی از معلمان به امر کالس و حذف ترددهای پر هزینه جزو یکی از فرصت

 های تدریس در شبکه شاد از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی بوده است. ریس و ارزیابی هم جزو یکی از چالشتد

های هوشمند سازی در دانشگاه فرهنگیان مبتنی ( در پژوهشی به چالش1397معصومی گازرخانی و همکاران )

ها نشان داد که اند، نتایج تحقیقات آنبر پنج عنصر برنامه درسی، هدف، محتوا، زمان، فضا و ارزشیابی پرداخته

های هوشمندسازی در دانشگاه فرهنگیان در عناصر از نظر استادان، مجریان و کارشناسان فناوری، میزان چالش

 هدف با پژوهشی در( 1394) همکاران و محتوا، زمان، فضا و ارزشیابی زیاد و در عنصر هدف کم است. آخش

 نظر از که ندنکمی اشاره معلمان دیدگاه از ابتدایی ششم پایه تجربی علوم سیدر برنامه در زمان عنصر بررسی

 بازخورد ارائه با ولی ندارد، تناسبی ارزشیابی و روش محتوا، عنصر با زمان عنصر ابتدایی ششم پایه علوم معلمان

( در بررسی نقش عناصر برنامه 1394ابراهیم کافوری و همکاران ). رسدمی نظر به کافی زمان این و دارد تناسب

درسی فرانسیس کالین در افت تحصیلی درس ریاضی سال اول دوره متوسطه از دیدگاه شرکای برنامه درسی 

بخصوص در ارتباط با عنصر زمان آموزش نشان دادند که با توجه به میزان تناسب حجم محتوای کتاب با زمان 

ه شده برای آن و زمان بندی تدریس ریاضی )برنامه هفتگی و روزانه(، این عنصر تاثیر پررنگی بر در نظر گرفت

( در بررسی عنصر زمان در برنامه 1394افت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان دارد. عباس زاد و رضوی )

یک از  معلمان با هیچ که زمان در اختیار دنکنمیدرسی علوم تجربی مقطع ابتدایی مدارس شهر ارومیه اشاره 

عناصر محتوا، برنامه هفتگی، روش آموزش و ارزشیابی مستمر در این دروس تناسب زیادی ندارند که این مهم 

حاکی از آن است که بین زمان تخصیص یافته به درس علوم دوره ابتدایی تناسب وجود ندارد، در همین راستا 

برای درس علوم تجربی در برنامه هفتگی جهت پوشش معلمان افزودن یک ساعت به مجموع ساعات فعلی 

 اند. ی اهداف برنامه درسی را الزم دانستهبهینه

های درسی تحقیقاتی در این باب صورت گرفته است؛ اما با عنایت به اهمیت و جایگاه عنصر زمان در برنامه

امه درسی با مطالعه موردی ی جدیدی به بررسی اهمیت و جایگاه عنصر زمان در برنپژوهش حاضر از زاویه

گذرد پرداخته است. با نظر به این شبکه شاد )در شرایط کرونا( که از طراحی و ساخت آن زمان بسیاری نمی

گذرد. اما یکی از مهم ترین پیامدهای این ویروس، می 19که بیش از یکسال از همه گیری ویروس کووید 

ز حالت حضوری به غیر حضوری و در شبکه های مجازی تعطیلی مدارس بود که موجب تغییر رویه آموزش ا

گردید. در کشور ایران نیز، با تعطیلی مدارس و به منظور سازماندهی آموزش مجازی دانش آموزان شبکه 

آموزشی دانش آموزان )شاد( طراحی و پیاده سازی شد، ساختار شبکه آموزشی شاد همانند ساختار مدرسه 
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شوند و معلم در همان زمان مطابق با برنامه کالسی که وارد کالس مجازی می واقعی است. یعنی دانش آموزان

کند. هم چنین، نظارت بر کالس یادگیری را دنبال می -دهد حضور دارد و فرآیند یاددهیمدیر مدرسه ارائه می

حجازی درس مجازی معلمان و حضور و غیاب دانش آموزان بر عهده مدیر و کادر اداری مدرسه است )عباسی، 

 (. 1399و حکیم زاده، 

بار  ،با این حال پژوهش حاضر با تکیه بر مطالعه اهمیت و جایگاه عنصر زمان در برنامه درسی در شبکه شاد

دیگر به ضرورت و جایگاه این عنصر مهم پرداخته و اهداف متعددی را دنبال خواهد کرد. اما بیشتر اهدافی 

ها در هر روز و کل هفته، تعیین مقدار طول زمان تشکیل کالسچون شروع زمان کالس درس در شبکه شاد، 

های درس در زمان اختصاص یافته به هر یک از مراحل آموزش، ترتیب زمانی برنامه درسی، پایان زمان کالس

 باشند. اند. بطور کلی، اهداف اصلی پژوهش حاضر به شرح زیر میشبکه شاد و .. دنبال شده

 شاد شبکه کالسی در هایگروه در درس هایآغاز کالس زمان 

 تحصیلی در شبکه شاد  پایه هر برای هفته کل و روز هر در هاکالس تشکیل زمان مدت طول 

 آموزش توسط معلم در شبکه شاد  مراحل از یک هر به یافته اختصاص زمان مقدار تعیین 

 تحصیلی در شبکه شاد  پایه هر برای درسی برنامه زمانی چینش دروس و ترتیب 

  شاد شبکه در های کالسیدرس در گروه هایپایان کالس زمان  

 پژوهش روش

 درسی هایبرنامه در زمان عنصر جایگاه و اهمیت بررسی به عنوان یک مطالعه موردی به حاضر پژوهش

به روش کیفی و بصورت توصیفی ( شاد) آموزاندانش آموزشی شبکه موردی مطالعه با ابتدایی دوره در بخصوص

هایی خاص از یک است. پژوهش موردی عبارت است از مطالعه عمیق از طریق تمرکز بر نمونه تحلیلی پرداخته

؛ 1383نظر در محیط طبیعی و از دیدگاه افرادی که در آن پدیده مشارکت دارند )گال و همکاران، پدیده مد

 (. 1394ترجمه دالور، 

ابتدایی سطح شهرستان میرجاوه در استان سیستان و  جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی مدارس دوره

مدرسه در  2بلوچستان بوده است. شیوه انتخاب حجم نمونه نیز بصورت انتخاب نمونه در دسترس بوده که 

دسترس )یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه( انتخاب شد. بعد از انتخاب این نمونه، پژوهشگر با هماهنگی 

های کالسی موجود در شبکه شاد عضو گردید. الزم به ذکر است با توجه به تمامی گروهبا مدیران مدارس در 

بر بودن و در دسترس نبودن ابزارهای فنی و کم بودن مدارس دوره ابتدایی در سطح شهر و همچنین، زمان

 مناسب برای گسترش حجم نمونه، پژوهشگران به ناچار به همین سطح از حجم نمونه اکتفا نمودند. 

آوری اطالعات نظیر بررسی کتب، مقاالت، اسناد کتابخانه برای نیل به این هدف از ابزارهای مختلفی برای جمع

تر از آن بهره گیری از روش مشاهده بصورت میدانی در شبکه شاد استفاده شده است. مشاهده یکی از و مهم

های جمع آوری وان یکی از روشروش های موثر و کارآمد در تحقیقات موردی است. روش مشاهده به عن

دهد که مستقیما پدیده مورد مطالعه را ببیند و واقعیت را اطالعات در تحقیقات میدانی به محقق اجازه می
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های مشاهده بر اساس اهداف (. با توجه به انواع روش1396بصورت مستقیم یا بی واسطه درک کند )حافظ نیا، 

کنترل نشده استفاده شد، یعنی فقط مشاهداتی که مبتنی بر  موجود پژوهش حاضر از روش طرح مشاهده

 اهداف پژوهش بوده و نزدیک به آن بودند ثبت و ضبط شدند. 

های فوق، پژوهشگر با توجه به اهداف تحقیق فقط آن دسته از مواردی بر این اساس با توجه به روش و گفته

بت و ضبط نمود. در همین راستا، با توجه به انواع که با اهداف بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم مرتبط بود ث

های درسی با مطالعه موردی در شبکه های کالسی موجود پژوهشگر فقط عنصر زمان در برنامهمختلف فعالیت

شاد را مد نظر قرار داد و تمامی وقایع و رخدادهای صورت گرفته مرتبط با این هدف را ثبت و ضبط و در 

و تحلیل بصورت توصیفی و تطبیق دادن اهداف مشاهده شده با استانداردهای آموزشی  مرحله بعدی مورد تجزیه

 های روان شناختی، اجتماعی و فرهنگی ترکیب و تحلیل صورت گرفت. موجود و همچنین با یافته

 یافته ها

 عبارتند از؛ترین اهداف قابل بررسی در مشاهدات، در شبکه شاد با توجه به اهداف پژوهش در این تحقیق مهم

 کل و روز هر در هاکالس تشکیل زمان طول مدت شاد، های کالسی شبکهگروه در درس آغاز کالس زمان

آموزشی  مراحل از یک هر به یافته اختصاص زمان مقدار تعیین هفته برای هر پایه تحصیلی در شبکه شاد،

 درس هایپایان کالس زمان صیلی ودرسی برای هر پایه تح برنامه زمانی چینش دروس و ترتیب توسط معلم،

 شبکه در شده گرفته صورت و مشاهدات فوق اهداف به توجه اند. بابوده شاد های کالسی در شبکهگروه در

  .گرفت قرار مشاهده مورد اهداف، این خصوص در متعددی موارد شاد،

 شاد  شبکه در کالسی هایگروه در درس هایکالس آغاز زمان

های درسی در شبکه شاد به عنوان یکی از اهداف مورد بررسی قرار گرفته شد. برای تحقق زمان آغاز کالس

های درس ثبت و ضبط شد. با توجه به این که هر کالسی یک برنامه زمانی ثابت را این هدف زمان آغاز کالس

 شد. کردند، تقریبا زمان آغاز کالس های درس بدون تغییر و سر موعد مقرر برگزار میدنبال می

 مدت. گیردمی صورت دور راه از و غیرحضوری بصورت آموزش فرآیند که حاضر شرایط در این که به توجه با

 مهم ترین از یکی حال، این با اما. باشدمی کمتر حضوری شرایط به نسبت حالت این در هاکالس تشکیل زمان

 و آموزش فرآیند شروع زمان در ناهماهنگی و توافق عدم شد، مشاهده کالسی هایگروه اکثر در که مسائلی

 درس هایکالس از برخی که به طوری. بود هفتگی هایبرنامه هم چنین و روز طول در آموزش پایان هم چنین

  .شد مشاهده هاکالس برخی شروع زمان نیز شب وقت در حتی و ظهر برخی صبح، در

  شاد شبکه در تحصیلی پایه هر برای هفته کل و روز هر در هاکالس تشکیل زمان مدت طول

ها در هر روز و کل هفته برای هر پایه تحصیلی در شبکه هدف بعدی تعیین طول مدت زمان تشکیل کالس

ها در هر روز و طول هفته با توجه به شاد بود. در شرایط حضوری در مدارس طول مدت زمان تشکیل کالس

های یر بود. اما در شرایط غیر حضوری و در شبکه شاد برنامهشیفت بندی، تقریبا بصورت ثابت، منظم و بدون تغی

 درسی از نظر زمانی در هر روز و هم چنین طول هفته دچار تغییراتی شده است. 
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 ساده تر روزها بعضی و تردشوار کالسی برنامه روزها بعضی در. بود متغیر نیز هاکالس تشکیل زمان مدت طول

 برنامه مقابل، در. کردندمی پیروی هفته طول در ثابت برنامه یک از که بودند نیز هاییکالس بین این در اما. بود

 مورد این خوشبختانه که چند هر بودند محروم ثابت برنامه یک از نیز شاد شبکه در هاکالس کالسی بعضی از

 دروس بررسی نیز معلم اصلی دلیل. کردمی اعالم را بعد روز کالسی برنامه قبل روز در معلم. بود شمار انگشت

  .بود کالسی بندی بودجه از ماندن جلوگیری از عقب هدف با مهم

 شاد  شبکه در معلم توسط آموزش مراحل از یک هر به یافته اختصاص زمان مقدار تعیین

شاد یکی دیگر از اهداف  شبکه در معلم توسط آموزش مراحل از یک هر به یافته اختصاص زمان مقدار تعیین

 بندی،جمع ارائه، درس، معرفی آمادگی، ( مراحل آموزشی را به شش دسته؛1398پژوهش است. شعبانی )این 

تقسیم کرده است. با استناد به این مراحل، ضروری است تا یک معلم چه  تکمیلی هایفعالیت ارائه و ارزشیابی

مدت زمان الزم را به  در شرایط حضوری و بخصوص در شرایط غیر حضوری در شبکه شاد، از نظر زمانی،

 ای اصولی و منطقی به هر یک از مراحل آموزشی با توجه به اهداف مد نظر اختصاص دهد.  شیوه

 شبکه در کالسی هایگروه در آموزشی مراحل از یک هر به شده داده اختصاص زمان مدت تحلیل و تعیین

 زیاد آن طراحی زمان از که شاد شبکه در حاضر شرایط در زیرا،. بود دشوار بسیار مختلفی دالیل به بنا شاد

 شرایطی چنین در کافی تجربه نداشتن آن از ترمهم و آشنایی عدم چون مهمی دالیل به بنا معلمان گذرد،نمی

 و آموزش نوع و سبک طرفی، از. هستند روبرو چالش با مناسب و کامل آموزشی برنامه یک ارائه و طراحی در

 عالوه شاد شبکه در آموزش بر حاکم شرایط. است شده تحول و تغییر دچار شرایطی چنین در آن مراحل حتی

 معلمان آموزش به بسیار موارد از بسیاری در که داشته همراه به نیز مفیدی هایفرصت دارد، که هاییچالش بر

 برای مفیدی و کاربردی بسیار محتواهای شاد، شبکه در نمونه عنوان به. است بوده کننده یاری شرایط این در

 محدودیتی هیچ محتواها نوع این از استفاده. است شده تدوین و تهیه تحصیلی هایپایه یهمه در دروس همه

 ارائه و اجرا صورت بدین آموزشی مراحل از بسیاری تا شد خواهد سبب آن از ترمهم و نداشته معلمان برای

 این از استفاده کنار در معلمان از بسیاری وجود این با گرفت، نادیده آموزش در را معلم نقش نباید اما. گردد

 را آموزان دانش آموزشی هایفعالیت بر الزم کنترل و نظارت نیز خود آموزش مراحل فرآیند در محتواها نوع

 استانداری و منطقی ثابت، زمان تواننمی آموزشی، شرایط چنین در گفت توانمی نوعی به. بودند دار عهده

  .   نمود تصور و تعیین معلمان توسط شاد شبکه کالسی هایگروه در آموزشی مراحل از یک هر به پرداختن برای

 شاد  شبکه در تحصیلی پایه هر برای درسی برنامه زمانی ترتیب و دروس چینش

 در تحصیلی پایه هر برای درسی برنامه زمانی ترتیب و دروس هدف دیگر این پژوهش، چگونگی نحوه چینش

شود. باشد. با توجه به برنامه کالسی در هر روز چند درس به برنامه کالسی اختصاص داده میشاد می شبکه

ترتیب و چینش تمامی دروس در هر روز و در طول هفته از نظر زمانی در شبکه شاد در هر پایه تحصیلی بسیار 

 با اهمیت است. 

 شدمی مشاهده اغلب که مواردی از یکی هفته ولط در کالسی هایبرنامه زمانی ترتیب و دروس چینش در

 در بخصوص مهم این. بود دروس بین تبعیض همان ،نگارندگان زعم به و کالسی برنامه از دروس برخی حذف
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 در حتی و فناوری و کار پژوهش، و تفکر مانند دروسی که طوری به. شدمی مشاهده بیشتر باالتر هایپایه

 روز، طول در آموزش زمان کمبود چون هاییبهانه به کالسی هایبرنامه از قرآن و آسمان هایهدیه مواردی

 چون؛ ترمهم دروس به پرداختن و دروس نوع این بودن ساده هم چنین و بودن عملی کافی، تجهیزات نبود

 برنامه از کلی به این که یا و شدمی محول ها خانواده به پایه و مهم دروس عنوان به علوم و فارسی ریاضی،

  .شدندمی حذف کالسی

 شاد  شبکه در کالسی هایگروه در درس هایکالس پایان زمان 

شاد به عنوان هدف پایانی تحقیق حاضر دنبال شد،  شبکه در کالسی هایگروه در درس هایکالس پایان زمان

هم چنین در هر روز های درس برای هر یک از ساعات و های درس، زمان پایان کالسبعد از زمان آغاز کالس

های های کالسی در شبکهثبت و ضبط گردید. با توجه به مشاهدات صورت گرفته شده، اهداف پژوهش از گروه

های آشکاری در عنصر زمان در برنامه ناهماهنگی و سردرگمی نظمی،نوع بی شواهد حاکی از وجود یک شاد،

روزانه و هفتگی بخصوص  بندیزمان برنامه فرآیند در حتی و آموزان دانش و معلمین بین هاکالس اکثر درسی

با نظر به مشاهدات صورت گرفته شده، الزم به ذکر است که بالفاصله بعد از طراحی و  .بود دروس در چینش

بندی  زمان هاپایه از یک هر برای العملی دستور طبق آغاز به کار شبکه شاد در کشور، وزارت آموزش و پرورش

 است.  زیر شرح به بود که هکرد مشخص مناسب

 
 (1399پرورش،  و آموزش وزارت اجرایی دستورالعمل از )مندرج شاد شبکه در هاکالس تشکیل زمان مدت جدول

 زمانی محدوده پایه کالسی

 کالس تشکیل

 برای تدریس زمان مدت تعداد زنگ

 نگ کالسیز هر

 استراحت زمان

 زنگ هر بین

 دقیقه 10الی  5 دقیقه 20الی  15 زنگ 4 دقیقه 90تا  75از  پایه اول و دوم 

 دقیقه 10الی  5 دقیقه 25الی  20 زنگ 4 دقیقه 120تا  100از  پایه سوم و چهارم 

 دقیقه 10الی  5 دقیقه 30الی  25 زنگ 4 دقیقه 150تا  120از  پایه پنجم و ششم 

 ظهر( از بعد 4 تا صبح 8) هاکالس تشکیل زمانی محدوده* 

 

باشد، طبق این جدول معلمان موظفند که در ها در شبکه شاد میفوق بیانگر مدت زمان تشکیل کالسجدول 

های استراحت در های متغیر برای هر پایه تحصیلی به همراه در نظر گرفتن زمانزنگ با مدت زمان 4هر روز 

محدوده آغاز و پایان آموزش  های کالسی خود در شبکه شاد اقدام کنند. اماها برای برنامهطول تشکیل کالس

بعد از ظهر بنا به شرایط موجود و توافق معلمان و  4صبح تا  8های زمانی بین ساعت در هر روز در محدوده

ها در شبکه شاد در جدول باشد. اما با عنایت به متغیرهای مدت زمان تشکیل کالسدانش آموزان متغیر می

اجرایی وزارت آموزش و پرورش شواهد در این پژوهش بیانگر آن  هایبر اساس ابالغیه دستورالعمل فوق که

 برنامه این از معلمانی هم بودند که بود که عالوه بر رعایت و پایبندی برخی از معلمان به این مهم، در مقابل

 این از بیش معلمان از به طوری که بعضی. کردندنمی درستی تبعیت به کالس ها، تشکیل برای بندیزمان

عالوه بر زمان  .دادندمی کالس تشکیل زمان در طول روز یا حتی در هفته این از کمتر نیز دیگر برخی و زمان
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شود. در این مورد نیز اتفاق نظر آموزان نیز اختصاص داده میها، زمانی نیز به استراحت دانشتشکیل کالس

 و دارای نوسان بسیار بود. ثابتی مشاهده نشد و این زمان نیز بنا به شرایط مختلف زمانی متغیر 

 گیرینتیجهبحث و 

این پژوهش به هدف اهمیت و جایگاه عنصر زمان در برنامه درسی با مطالعه موردی شبکه شاد پرداخت. لذا، 

 از بسیاری مسلما. گیردمی صورت دور راه از و غیرحضوری بصورت شاد شبکه در آموزش که این به توجه با

 متفاوت حضوری شرایط به نسبت درسی برنامه در زمانی هایبرنامه بخصوص آموزش هایکارکردها و مولفه

های درسی در برنامه مهم عامل اغلب این یکی از این موارد عنصر زمان در برنامه درسی است که .بود خواهد

بصورت  صورت گرفته شده با این اوصاف، در این پژوهش شواهد .است شده گرفته قرار غفلت بین معلمان مورد

های معلمان در کالس های درسی شبکه شاد بیانگر آن بود که در بین معلمان طراحی میدانی از تمامی فعالیت

و بکارگیری عنصر زمان در برنامه درسی به دالیلی چون عدم شناخت و آگاهی کافی معلمان از این محیط 

 و سردرگمی، عدم توافق نوع یک ظور،آموزش الکترونیکی نوظهور با نوعی چالش مواجه بودند. به همین من

های درسی آنان از لحاظ آموزان در برنامه دانش و معلمان بین های کالسیگروه اکثر در آشکاری ناهماهنگی

 و ای ثابت بصورت روزانهبرنامه بندیزمان برخی موارد، در فرآیند در هم چنین شد.عنصر زمان مشاهده می

حتی این عامل منجر به کم اهمیت دانستن برخی دروس به اصطالح همان شد مشاهده نمی دروس هفتگی بین

های صورت گرفته توسط عباسی، حجازی و حکیم زاده ها با پژوهشتبعیض بین دروس می شد. این یافته

( ناهمسو 1400( همسو و با پژوهش خجسته )1394( و عباس زاد و رضوی )1394(، آخش و همکاران )1399)

های درسی را مطلوب توصیف کرده ( در پژوهش خود اثربخشی عنصر زمان در برنامه1400است. خجسته )

آموزان دوره متوسطه دوم بوده است. در حالی که عباس زاد و رضوی بود، البته جامعه مورد پژوهش وی دانش

ر عناصر های خود یادآور شده بودند که عنصر زمان با سای( نیز در پژوهش1394( و آخش و همکاران )1394)

( نیز انعطاف پذیری در زمان شروع 1399برنامه درسی تناسب ندارد. از طرفی عباسی، حجازی و حکیم زاده )

 اند. های آموزش مجازی در شبکه شاد دانستههای تدریس را از فرصتکالس

 در درس هایو پایان کالس آغاز در خصوص زمانگونه استنباط نمود که توان اینها میدر تبیین این یافته

های . هر چند در مقابل، گروهها زمان ثابتی وجود داشتشاد در برخی از کالس شبکه در کالسی هایگروه

آموزان خویش استفاده اندکی نیز از یک برنامه زمانی غیر ثابت و متغیر بنا به شرایط و موقعیت خود و دانش

بت و پایبندی به آن، خود نشان از نظم و تعهد معلم کردند. به هر حال داشتن یک برنامه زمانی منطقی و ثامی

و حتی دانش آموزان دارد. اما در چنین شرایطی که متفاوت از شرایط گذشته است، معلمان در سازماندهی 

ها تا حدود زیادی اختیار دارند. بهتر آن است تا بهترین برنامه درسی و همچنین زمان و آغاز تشکیل کالس

لحاظ زمانی برای کالس های خود طراحی کنند و توجه معلمان به مواردی چون مشورت و برنامه درسی را از 

نظر خواهی از تمامی دانش آموزان، در نظر داشتن تاثیر عوامل روان شناختی، فرهنگی و اجتماعی در یادگیری 

 تواند به آنان در طراحی یک برنامه درسی منسجم و انعطاف پذیر در شبکه شاد کمک کند. می
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 کل و روز هر در هاکالس تشکیل زمان مدت ها، طولبعد از توافق نظر در زمان شروع و پایان تشکیل کالس

های درسی تعیین گردد. طبق دستورالعمل وزارت شاد نیز باید در برنامه شبکه در تحصیلی پایه هر برای هفته

ها برای هر پایه تحصیلی کالسها، مدت زمان طول تشکیل آموزش و پرورش در خصوص زمان تشکیل کالس

متغیر است. معلمان نیز موظفند طبق این دستورالعمل برای برنامه درسی روزانه و هفتگی اقدام نمایند. هر 

ها بر اساس این دستورالعمل برای هر پایه تحصیلی نقدهایی چند که نسبت به طول مدت زمان تشکیل کالس

آموزشی معلمان و دانش آموزان تاثیرات منفی در پی داشته باشد. در  هایتواند در فعالیتنیز وارد است که می

آموزش بصورت غیر حضوری در شبکه شاد بنا به دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش طول مدت زمان 

آموزش به نسبت شرایط حضوری در مدارس کمتر شده است. در حالی که در شرایط حضوری در مدارس در 

ها برابر بود. اما با نظر لی دوره ابتدایی زمان آموزشی اختصاص داده شده به تشکیل کالسهای تحصیهمه پایه

های آموزشی برای معلم گیرد این کمبود زمان خود از جهاتی در فعالیتبه این که آموزش از راه دور صورت می

 تواند آسیب زا باشد. یلی میهای تحصتر از آن در آینده تحصیلی آنان در برخی پایهو حتی دانش آموزان و مهم

که هر یک از این مراحل نیازمند  خود از مراحلی تقسیم شده است ،آموزشعالوه بر موارد فوق، سلسله فرآیند 

 مقدار را داشته باشد. تعیین کیفیاختصاص زمان مناسب و کافی است تا بتواند به بهترین شیوه ممکن بازدهی 

شاد جزو مواردی است که کمتر به  شبکه در معلمان توسط آموزش مراحل از یک هر به یافته اختصاص زمان

شود. اما یک معلم با اتخاذ تصمیم منطقی و گنجاندن و تخصیص زمان مناسب برای هر یک از آن توجه می

مراحل آموزش در طراحی یک برنامه درسی اصولی و استاندارد به کیفیت و اثر بخشی فرآیند آموزش خود در 

 تواند بسیار کمک کننده باشد.  ی میهر شرایط

 بندی،جمع ارائه، درس، معرفی آمادگی، تر اشاره شد فرآیند آموزش شامل مراحلی چونطور که پیشهمان 

طلبد باشد. پرداختن به هر یک از این مراحل، زمان کافی خود را میمی تکمیلی هایفعالیت ارائه و ارزشیابی

به سر منزل مقصود برسد. اما با توجه به اینکه مدت زمان آموزش در شبکه  تا یک فرآیند آموزشی سریع تر

شاد نسبت به شرایط عادی گذشته کاهش یافته است شاید نتوان در یک زمان مقرر و مناسب به هر یک از 

این مراحل آن چنان که الزم باشد پرداخت. لذا، معلمان در چنین شرایطی باید با اتخاذ تصمیمی منطقی به 

ترین شکل ممکن در این زمینه مدیریت زمان داشته باشند و بنا به نیاز فراگیر خود و هم چنین حیحص

های الزم در خصوص موضوعات درسی مراحل آموزش را در بهترین زمان ممکن انجام دهند. از طرفی بینیپیش

شبکه شاد نیز برای آموزش خود توانند از دیگر محتواهای الکترونیکی موجود در برای صرفه جویی در زمان می

 شود که در زمانی غیر از زمان اصلی آموزش از محتواهای کمکی استفاده شود. استفاده کنند. پیشنهاد می

شاد، یکی از مواردی  شبکه در تحصیلی پایه هر برای درسی برنامه زمانی ترتیب و دروس سرانجام در چینش

معنا که به همه دروس یا همان کتب درسی به یک چشم نگاه  که مشاهده شد تبعیض بین دروس بود، به این

ها بیشتر پرداخته شود و برخی هر چند که برخی دروس از لحاظ زمانی در برنامه درسی باید به آن .شدنمی

به معنای حذف و کنار گذاشتن کامل آن دروس نیست. در نظام متمرکز کشور ما که تهیه  ایناما  دیگر کمتر.

کنند و فراگیری درسی برای همگان تقریبا یکسان و همه از یک نوع کتاب درسی استفاده می و تدوین کتب
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هر درس و کتابی بنا به صالح دید متخصصان تعلیم و تربیت برای هر پایه تحصیلی الزم و ضروری است. در 

سی به آموزش هر یک باشند و طبق برنامه درها میچنین نظامی معلمان نیز ناچار به اجرای کامل دستورالعمل

تواند بنا به هر شرایطی یکی از های درسی در مدت زمان مقرر در هر هفته بپردازند. هیچ معلمی نمیاز کتاب

یا حتی حذف نماید. شایسته تر آن است که معلمان در چینش دروس و ترتیب زمانی  گذاشتهدروس را کنار 

های فوق برنامه استفاده توانند از زمانحسب نیاز میطبق برنامه درسی عمل کنند و در برخی از شرایط بر 

شود که اجباری کنند. استفاده از زمان فوق تحت عنوان زمان تکمیلی و مکمل آموزشی در صورتی توصیه می

 نباشد و دانش آموزان هم رضایت کامل داشته باشند. 

ها بطور بندی فعالیتد که با زمانکنن( در اثربخشی مدیریت زمان پیشنهاد می1399شیخی آرام و همکاران )

رسمی در مدرسه و غیر رسمی خارج مدرسه و ایجاد زمان بندی )رسمی، نیمه رسمی، غیررسمی( با درنظر 

ها در زمان های غیر رسمی خارج از مدرسه و قرار دادن فعالیتها و استفاده از زمانداشتن ماهیت و اولویت

های درسی امیدوار بود. در مجموع با تجزیه سبی از بعد زمان در برنامهرسمی آموزش می توان به ارزشیابی منا

 در زمان توان بیان کرد که عنصرمی های فوق و با تکیه بر شواهد پژوهشگران در این پژوهش،و تحلیل یافته

از طراحی با نظر به اینکه . است نکرده پیدا را خود واقعی جایگاه معلمان بین در هنوز شاد شبکه درسی برنامه

گذرد و از طرفی هم معلمان سابقه زیادی در چنین محیط آموزشی و بکارگیری شبکه شاد زمان بسیاری نمی

تواند برای معلمان مشغول به آموزش در شبکه شاد بسیار کاربردی های پژوهش حاضر میاند. یافتهرا نداشته

مان در برنامه درسی شبکه شاد پیشنهادات باشد با این تفاسیر، در راستای بیان اهمیت و جایگاه عنصر ز

 تواند تا حد زیادی کارگشا باشد. کاربردی ذیل با هدف اثربخشی و کارایی بهتر فرآیند آموزش معلمان می

سطح یادگیری در طول روز متفاوت است. به همین دلیل  ،های تحقیقات روان شناختیبا توجه به یافته _

 ها در شبکه شاد در صبح باشد. شود زمان شروع تشکیل کالسپیشنهاد می

ها باید با توافق معلمان و دانش آموزان تعیین و برنامه بصورت ثابت اجرا طول مدت زمان تشکیل کالس _

 گردد.  

 د و طبق برنامه به هر یک از دروس طبق برنامه پرداخته شود. هیچ درسی در برنامه کالسی نباید حذف شو _

ها و هم چنین مدیران آموزشگاه برای مدیریت بهتر زمان توسط معلمان، مشارکت دانش آموزان، خانواده _

 ضروری است.   

فاده های اضافی با توافق طرفین استتوان از زمانبرای جبران بخشی از کمبودهای زمان در شبکه شاد می _

 کرد. 

های کمکی و محتواهای ها، رسانهتوان از نقش خانوادهدر ارائه هر یک از مراحل آموزشی در شبکه شاد، می _

استفاده کرد. هم چنین، به منظور باال بردن سطح دانش،  زمان بهینه از قبل آماده شده با هدف مدیریت بهتر و

شود ه مدیریت خوب زمان در چنین شرایطی توصیه میآگاهی و تجارب معلمان در شبکه شاد بخصوص در زمین

 های ضمن خدمت توسط مسئولین امر تدارک دیده شود.  که برای تمامی معلمان دوره
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 منابع
(. بررسی عنصر زمان در برنامه درسی علوم تجربی پایه ششم 1394آخش، سلمان؛ عباسی، عفت؛ عابدی تراب، رضا ) -

 ابتدایی. مجموعه مقاالت همایش ملی آموزش ابتدایی، دانشگاه بیرجند. 

ی کالین در (. بررسی نقش عناصر برنامه درس1394بابادی، علی اکبر ) ابراهیم کافوری، کیمیا؛ ملکی، حسن؛ خسروی -

افت تحصیلی درس ریاضی سال اول دوره متوسطه از دیدگاه شرکای برنامه درسی. نشریه پژوهش در برنامه ریزی 

 . 50-62، صص 17درسی، سال دوازدهم، شماره 

(. بررسی عنصر زمان در برنامه درسی حسابان از دیدگاه شرکای برنامه درسی. پایان نامه 1386ابیظی، خاطره ) -

 ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران. کارشناسی 

 ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی. چاپ چهلم، تهران: انتشارات آگه. (. مقدمه1394پور ظهیر، علی )تقی -

 های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات پیام نور. (. روش1394دالور، علی ) -

 ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. چاپ بیست و سوم، تهران: انتشارات سمت. مقدمه (.1396نیا، محمدرضا )حافظ -

 زمان دانش مدیریت و پیشرفت انگیزه بر شاد سامانه از استفاده با مجازی آموزش (. اثربخشی1400خجسته، سعیده ) -

 . 52-43(: 2) 1تربیت،  و تعلیم در پژوهیدانش و فناوری کرونا، فصلنامه بیماری گیریهمه زمان در آموزان

 جلد اول، چاپ سی و سوم، تهران: انتشارات سمت. .های آموزشی و پرورشی (. مهارت1398شعبانی، حسن ) -

 تربیت حوزه درسی برنامه ارزشیابی برای مدلی ارائه (.1398 )اهللعزت منصوری، شاه فائزه؛ ناطقی، امین؛ آرام، شیخی -

 .  331-356( :4) 4 ;سالمت محوریت با اسالمی زندگی سبک. ابتدایی دوره سالمت و بدنی

 (. اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی. تهران: نشر علم استادان. 1396فتحی واجارگاه، کوروش ) -

(. بررسی عنصر زمان در برنامه درسی علوم مقطع ابتدایی مدارس شهر ارومیه در سال 1394عباس زاد، مینا؛ رضوی، اعظم ) -
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