فصلنامه مطالعات برنامه درسی ايران

Journal of Curriculum Studies (J. C. S)
Vol. 15 (58); 2020, 9-40

9 – 40 ،1399  پايیز،58  شماره،سال پانزدهم

ارزیابی وضعیت عنصر محتوا در برنامه درسی اجرا شده دوره کارشناسی رشته آموزش ابتدایی
دانشگاه فرهنگیان از منظر رویکرد یادگیری مادامالعمر
Assessment of the Status of the Content Element in the Curriculum
Implemented in the Undergraduate Course: Lifelong Learning Approach
1399/08/ 17 :؛ تاريخ پذيرش مقاله1399/02/ 29 :تاريخ دريافت مقاله
P. Roshan Ghiyas
B. Zamani (Ph.D)

M.J. Liyaghatdar (Ph.D)
F. Sharifiyan (Ph.D)

Abstract: The present study aims at assessing
the status quo of the content of the curriculum
implemented in the BA course of primary
education at Teacher Training University via
the lifelong learning approach. The study
employed a descriptive-survey research
method. The research population consisted of
all professors of the department of educational
sciences, Teacher Training University
University, campuses of Isfahan province
including 242 individuals. Using the
proportionate-to-the-size stratified sampling
method and observing the principle of
randomness, 145 professors were selected as
participants and data were collected through a
researcher-made questionnaire. Finally, 103
copies of it were returned as the basis for
analysis. The reliability of the instrument was
obtained by calculating Cronbach's alpha
coefficient as 0.94. Its validity was reviewed
and confirmed by the experts and findings of
factor analysis. Results indicated that the
status quo of content of the BA elementary
education curriculum is in a relatively
desirable situation. Among the indicators,
presenting learner-centered learning activities
and emphasizing deep learning (problemoriented) approaches have more desirable
places than other indicators.
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پروین روشن قیاس

بی بی عشرت زمانی

 هدف از مقاله حاضر؛ ارزيابی وضعیت موجود محتوا در:چکیده
برنامه درسی اجراشده دوره کارشناسیی رشیته ومیوزش ابتیدايی
دانشگاه فرهنگیان از منظر رويکرد يادگیری مادامالعمر بود که به
 جامعیه ومیاری پیشوه.روش توصیفی – پیمايشی انجام شید
اساتید گروه علوم تربیتی پرديسهای دانشیگاه فرهنگییان اسیتان
 نفر بود که با روش نمونه گیری طبقهای و242 اصفهان به تعداد
145 ،متناسب با حجم طبقات و با رعايت اصل تصیادفی بیودن
استاد به عنوان نمونیه انتایاو و جمی ووری دادههیا از طريی
103 پرسشنامه محقی سیاهته صیورت گرفیت کیه در نهايیت
 پايیايی ابیزار بیا محاسیبه.پرسشنامه مبنای تحلیل قیرار گرفیت
 روايیی ابیزار بیا نظیر. به دست ومد0.94 ضريب الفای کرونباخ
.صاحبنظران و يافتههای تحلییل عیاملی بررسیی و تايیید شید
نشان داد وضعیت محتوا در برنامه درسی دوره

يافتههای پشوه

کارشناسی رشته وموزش ابتدايی در وضعیت نسبتاً مطلوو قیرار
 ارائیه فعالیتهیای يیادگیری يادگیرنیده، از بین شاهصها.دارد
محور و تأکید بر رويکردهای يادگیری عمی (مسیاله محیوری
نسبت به ساير شاهصها از جايگاه بهتری برهوردار بیوده و در
.وضعیت مطلوبی دارد
، يیادگیری میادامالعمر، برنامه درسی، محتوا، ارزيابی:کلیدواژهها
دانشگاه فرهنگیان

 دانشجوی دکتری برنامهريزی درسی دانشگاه اصفهان.1
 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان (نويسنده مسئول.2
 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.3
 استاديار علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.4
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مقدمه
در جهان سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی امروز که به سرعت در حال تغییر است ،انطباق سري با
دان  ،مهارتها و نگرشها ،ضروری است و کسی میتواند با ونها انطباق يابد که يادگیرندهای
مادامالعمر باشد ،لذا يادگیری مادامالعمر ،1برای افراد به يک ضرورت تبديل شیدهاسیت کیه در
عصر جديد توسط فعاالن در حوزه تعلیم و تربیت به کار گرفته میشیود (تاشی ی و تیتیر ،2
. 2019
اين مفهوم به عنوان اصطالحی علمی ،برای اولیین بیار در دهیهی  1960از سیوی يونسیکو
مطرح شد .اين سازمان ضمن تأکید بر وموزش به عنوان يک ح و عامل اصیلی توسیعه کامیل
ظرفیتهای انسانی ،به اين مطلب اشاره کرد که يادگیری مادامالعمر تمام فعالیتهیای يیادگیری
در سرتاسر زندگی انسان را با هدف بهبود دان  ،مهارتها و شايستگیها ،در يک چشیمانیداز
فردی ،مدنی ،اجتماعی يا شغلی در بیر مییگییرد (يونسیکو . 2013 ،بیه همیین دلییل توسیعه
يادگیری مادامالعمر به عنوان يک موضوع وموزشی در تمام جنبیههیای زنیدگی گسیترش يافتیه
(محمدیمهر ،ملکی ،هوشدل و عباسپور 1391 ،و يکی از مهمترين توانمندیهای موردنییاز
در جامعه اطالعاتی امروزی است (کالینز 2009 ،3و بیه عنیوان هیدف يیادگیری در ومیوزش،
جامعه و دولت مورد توجه قرار میگیرد (کربی ،کناپر ،لومن و ايگناتوف. 2010 ،4
يادگیری مادامالعمر دارای کلیتی است که همه سطوح و مراحل سنی را در بر مییگییرد و در
پی ون است که محیطهای يادگیری هارج از مدرسه را با محیط يادگیری درون مدرسه ارتبیا
دهد و مرزهای تصنعی يادگیری را از بین ببرد .يادگیری مادامالعمر بییانگر ايین اسیت کیه هیر
محیطی ،بالقوه يک محیط يادگیری است و در نتیجه مدرسه ديگر جايگیاه انحصیاری تعلییم و
تربیت نیست (عظیمزاده تبريز. 1390 ،

1. Lifelong Learning
2. Tasçı & Titrek
3. Collins
4. Kirby, Knapper, Lamon & Egnatoff
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در فرويند يادگیری مادامالعمر توسعه دان  ،مهارتهیا ،عالئی و فرصیتهیای يیادگیری در
زندگی توسط افراد حفظ میشود (پترسون . 2004 ،1شاص در اين نیوع يیادگیری ،چگیونگی
يادگیری را میوموزد و پیوسته در حال يادگیری است و مسئولیت مديريت يادگیری را بر عهده
دارد (کروثر ، 2004 ،2هم نین فرد به طور پیوسته دان  ،مهارتها و عالئ هوي

را افزاي

میدهد (ري اردسون و ولف. 2001 ،3
اين نوع يادگیری در واق فرويندی از کسب دان

از گهواره تا گور بدون محیدود کیردن ون

به دوره زمانی مشاص يا به مدرسه يا سازمان معینی است (کاالکگلو 2002 ،4و در بسیاری از
محیطها ،مانند هانه ،مدرسه ،محیطکار و جامعه ،نیازمند ايجاد فرصتهای وموزشی موثر است
(سونی. 2012 ،5
در قرن  21بسیاری از دولتها ،سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان به اين نتیجه رسیدهاند که
رويکرد يادگیری مادامالعمر برای حل مشکالت عمده اقتصادی و اجتمیاعی میورد نییاز اسیت
(اوالوس 2011 ،6و يک ابزار فوقالعاده قدرتمند برای تغییر و رشد است (نوردستروم و مرز،7
به نقل از لعل. 2012 ،
اهمیت مسئله پرداهتن به موضوع يادگیری مادامالعمر در اين است که به داليیل ماتلیف از
جمله تغییرات روزافزون محیط بیرونی انسانها و تبديل جهیان ملمیوس بیه جهیان ناشیناهته،
پی یده ،غیرهطی و البته وشوبنا و پی بینیناپذير ،سبب شیده اسیت تیا نظیامهیای تعلییم و
تربیت کنونی نتوانند به نیازهای وموزشی جوام در حال رشد فزاينیده پاسیخ مناسیب دهنید و
هم نان با چال هايی برای همگام شدن با اين پیشرفتها روبه رو هستند (زندی و معصومی-
فرد. 1397 ،
توجه به موضوع يادگیری مادامالعمر در معلمان به عنوان عناصر اصلی نظام تعلییم و تربییت
موجب میشود تا ايشان همواره ملزم به کسب و حفظ دانی

بیه روز جامعیه بیوده و نیاگزير

باشند در سطوح ماتلف از دورههای وموزشی ضمن هیدمت تیا مطالعیات فیردی ،در جهیت
1. Petterson
2. Crowther
3. Richardson & Wolfe
4. Colakoglu
5. Soni
6. Avalos
7. Nordstrom & Merz
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افزاي

وگاهی هود تالش کرده تا بتوانند سطح مناسبی از دانی

را بیه فراگییران هیود انتقیال

دهند (حسینی لرگانی و امانی. 1398 ،
معلمان به عنوان يادگیرندگان مادامالعمر ملزم هستند همواره دان

و توانايیهیای تاصصیی

و حرفهای هود را ارتقا داده و تغییرات و شايستگیهای الزم را به صورت پويا در هود ايجیاد
نماينیید (فتحییی و همکییاران . 1397 ،تحقی يییادگیری مییادامالعمر در معلمییان نیازمنیید وجییود
صالحیتهايی در معلمان میباشد که از جمله ونها میتوان به شايستگیهیای زبیانی (اوتین و
اوهانا 2009 ،1شايستگیهیای ارتبیاطی (بییتس2015 ،2؛ فیالکنر و الثیم2016 ،3؛ کرلیويیک و
همکاران2013 ،4؛ بالکار2015 5؛ سیوگومار2009 6؛ ويیو و لیین2011 7؛ سیلوی ،2010چیو و
همکاران2017 ،8؛ گیوروا و زلیوا ، 2017 9شايسیتگی ديجیتیال (اوزداملیی و اوزدال2015 ،10؛
والماتکا ،پونه و ردمر2008 ،11؛ ژائیو ،کیوه و کرنیی2013 ،12؛ نوسیینین و همکیاران2018 ،13؛
شاو2015 ،14؛ فالکنر و الثیم2015 ،؛ کريلیويیک و همکیاران2013 ،؛ چیو و همکیاران2017 ،؛
گوروا وزلوا2017 ،؛ راتنولیو2018 ،15؛ بییتس2015 ،؛ سیوگومار. 2009 ،شايسیتگی پشوهشیی
(اوزون بويلو و هرسین2009 ،؛ سیلوی 2010 ،؛ شايسیتگی فرهنگیی (فیالکنر و الثیم2016 ،؛
کرلیويک و همکاران2013؛ لوريندا ،میشیرا و گرالیدين2006 ،16؛ رنییو2013 ،17؛ میو2009 ،18؛
؛دمیر و اوزدون2014 ،19؛ سبرگ و مینیگ 2012 ،شايستگی يادگیری هودراهبر (اوزون بويلیو
1. Otten & Ohana
2. Bates
3. Faulkner & Latham
4. Kereluik, Mishra, Fahnoe & Terry
5. Balkar
6. Sugumar
7. Wu & Lin
8. Chu, Reynolds, Tavares, Notari & Lee
9. Gyurova & Zeleeva
10. Ozdamli & Ozdal
11. Ala-Mutka, Punie & Redecker
12. Zhao, Kuh & Carini
13. Nousiainen, Kangas, Marjaana, Rikala & Vesisenaho
14. Shaw
15. Wrahatnolo
16. Lorinda, Michael & Geraldine
17. Reneau,
18. Mo
19. Demir & Özden
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و هرسن2011 ،؛ نیچ ولت و همکاران 2005 ،شايستگی فراشناهت و هودتنظیمی (اوزداملیی
و اوزدال2015 ،؛ دمیرل2009 ،؛ اوزون بويلو و هرسین2011،؛ نییچ ولیت و همکیاران2005 ،
شايستگی مديريت دان

(شاو2015،؛ بیتس 2015 ،شايستگی هالقییت و نیوووری (فیالکنر و

الثییم2016 ،؛ کرلیويییک و همکییاران 2013؛ چییو و همکییاران؛ گییوروا و زلییوا ؛بیییتس  2015؛
شايسییتگی ابتکییار و کییاروفرينی (راتنولییو2018 ،؛ رودی وهمکییاران 1396 ،؛ محمییدی زاده و
همکاران 1388 ،شايستگی تفکر (شاو2015 ،؛ فیالکنر و الثیم2016 ،؛ کرلیويیک و همکیاران،
2013؛ چو و همکیاران 2017؛ گیوروا و زلیوا2017 ،؛ راتنولیو2018 ،؛ بالکیار 2015،؛ بییتس،
 2015شايستگی اجتماعی (راتنولو2018 ،و محمدی  1395اشاره کرد.
اين صالحیتهای معلمان به بهبود دان  ،نگرش و مهارتهای ونان کمک میکند و زمینه را
برای اثرباشی بیشتر ونان در نظام وموزشی فراهم میکند .چیرا کیه معلمیان در عصیر حاضیر،
مسئول مستقیم انتقال دان

به دان وموزان هستند و ارتقای مهارتها و توانمندیهیای ايشیان

موجب انجام دادن بهتر کارها و وظايف توسط ايشیان و متعاقبیاً افیزاي

کیارويی و اثرباشیی

محیط وموزشی و در مجموع ارتقای بهرهوری مدرسه میگردد (فاروق. 2018 ،1
دانشگاه فرهنگیان به عنوان يکی از اصلیترين مناب تأمین نیروی انسانی موردنیاز ومیوزش و
پرورش راهبردهايی هم ون نوووری و تحول در رشتهها ،ساهتار و محتوای برنامههای درسیی
با رعايت الزامات اسناد فرادستی ماننید سیند تحیول بنییادين نظیام تعلییم و تربییت رسیمی و
عمومی ،سند برنامه درسی ملی ،نقشه جام علمی کشور و سند دانشگاه اسیالمی را نییز دنبیال
میکند (اساسنامه دانشگاه فرهنگیان . 1391 ،اين درحالی است که برهی تحقیقات انجام شیده
(عابییدی1377 ،؛ لیاقییت دار1380 ،؛ وقییازاده1383 ،؛ درکییی1384 ،؛ فراهییانی ،نصراصییفهانی و
شريف1389 ،؛ مرعشی ،اربابی و صفايی مقدم1389 ،؛ امیین هنیدقی و وفیائی1390،؛ دهقیان،
مهرام و کرمی1395 ،؛ به اين نتیجه رسیدهاند که برنامههیای وموزشیی و تربیتیی مراکیز تربییت
معلم ،صفات الزم برای حرفهی معلمی را در دانشجو معلمان بیهوجیود نییاورده اسیت .برنامیه
درسی ،متمرکز و انعطاف ناپذير ،بی توجه به تفاوتهیای فیردی و فرهنگیی ،مقیاوم در برابیر
مشارکت معلمان در طراحی و اجرای برنامه درسی و وموزش معلمیان پیی

از هیدمت بیوده-

است .بنابراين برنامههای تربیت معلم نیازمند نگاه تحولی و نووورانه است .اين نگیاه مییتوانید
1. Farooq
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زمینههای کسب صالحیتهای حرفهای معلمان را در بسترهای نوين وموزش و يادگیری فراهم
کند و کیفیت و مطلوبیت را به ارمغان وورد (میرعارفین؛ مهرمحمدی ،علی عسیگری و حیاجی
حسین نشاد. 1398 ،
بر اين اساس لزوم توجه به رويکرد يیادگیری میادامالعمر در دانشیگاه فرهنگییان از اهمییت
زيادی برهوردار است زيرا يکیی از وظیايف و ماموريیتهیای راهبیردی دانشیگاه فرهنگییان،
توانمندسازی و ارتقای شايسیتگیهیای عمیومی ،تاصصیی و حرفیهای منیاب انسیانی وزارت
وموزش و پرورش از طري وموزشهای کوتیاه میدت و تحصییالت تکمیلیی اسیت (اعظیم و
همکاران . 2014 ،بنابراين ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان براساس رويکیرد میذکور،
ضرورتی اجتناوناپذير است.
ارزشیابی برنامه درسی فرويند بررسیی ارزش و شايسیتگی برنامیه درسیی اسیت .بررسیی و
مطالعه ارزش و شايستگی هم شامل عناصر و جنبههای هاص برنامه درسی و هیم کیل برنامیه
درسی میشود (هروشی ،نصر و میرشاه جعفری. 1397 ،
از ونجا که برنامههای درسی وموزشعالی از جمله عوامل و عناصری هسیتند کیه در تحقی
باشیدن به اهداف وموزشعالی نق

بسزايی دارند ،از اينرو برنامههیای درسیی قلیب مراکیز

دانشگاهی بهشمار میويند و ويینه نق ها و اهداف وموزشعالی مییباشیند کیه شايسیته توجیه
دقی هستند (شبیری و شمسی پاپکیاده. 1394 ،
با توجه به اين که از جمله ضروريات مراکز وموزشعالی ،تدوين برنامه درسی کارومد اسیت
(چريستنسن و ارينگ 2011 ،1و برنامههای درسیی در موفقییت يیا عیدم موفقییت موسسیات
وموزشعالی و دانشگاهها نق

موثری داشته و سنجهای برای بررسیی وضیعیت پیشیرفت ايین

سازمانها است (محمدی ،مرزوقی ،تر زاده ،سلیمی و حدادنیا . 1395 ،بنابراين ومیوزشعیالی
برای تحق هدف يادگیری مادامالعمر ،نیاز به تغییراتی اساسیی در عناصیر برنامیه درسیی دارد
(سراجی 1391 ،به گونهای که افراد بتوانند صیالحیتهیای موردنییاز بیرای تقويیت و ت بییت
يادگیری مادامالعمر را ارتقا دهند.

1. Christensen & Eyring
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با اين حال گرچه در برنامههای دانشگاه فرهنگیان رويکردهای ماتلفی بیه وجیود ومیده کیه
هدف ونها پرورش معلمان شايستهای بوده کیه تمايیل داشیته باشیند در میورد ون یه تیدريس
میکنند ،تصمیمات هوشمندانه بگیرند؛ با اين همه ،بسته به اينکه اين برنامهها چه هدفی بیرای
تربیت معلم در نظر گرفتهاند ،چه نق

و مسئولیتی برای معلم قائل شده باشیند ،و بیه عبیارتی

ديگر چه ايدئولوژی بر برنامه درسی حاکم باشد ،رويکردهای متفاوت ،داللتهای گوناگونی را
برای ساماندهی و طراحی دورههیا و برنامیههیای درسیی دانشیگاه فرهنگییان ارائیه نمیودهانید
(هروشی ،میرشاه جعفری ،نصر . 1397 ،
برنامه درسی عبارت است از يک سلسله وقاي وموزشی طراحی شیده کیه بیه قصید تحقی
نتايج وموزشی برای يک يا چنید يادگیرنیده ،پیی بینیی شیده اسیت (تانیدر ،ونبیرا  ،ارتمیر،
اوتنبريت-لفتويچ . 2017 ،1صاحبنظران در فرويند طراحی ،تولید و اجرای برنامیه درسیی بیه
طور معمول عناصر ماتلفی را در نظر میگیرنید و طراحیی يیک برنامیه درسیی را در سیطوح
ماتلفی انجام میدهند .سطح اول عناوين مطروحه در برنامه درسی و سطح دوم محتوايی است
که مدرسان در عمل وموزش میدهند و با ون که متکی بیر سیطح اول اسیت ،امیا بیه اقت یای
تجارو مدرسان و شرايط واقعی کالس درس شکل میگیرد و ممکن است با طراحیی اولییه و
اصلی يکسان باشد يا نباشد (جانکر ،مارزو وووگت . 2020 ،2يکیی از عناصیر اصیلی و مهیم
ارتقای کیفیت وموزش عالی و تناسب نگرش ،دان

و مهارت دان وموهتگیان دانشیگاههیا بیا

وهرين دستاوردهای علمی ،محتوای دروس ارائه شده به ايشان است .محتیوا عبیارت اسیت از
مجموعه مفاهیم ،اصول ،مهارتها ،ارزشها و گراي هايی که از سوی برنامهريزان و بیه قصید
تحق اهداف ،انتااو و سازماندهی میشود .محتوا وسیلهای برای تحق اهداف به شمار میی-
ويد و بدين سبب ضروری اسیت بیا اهیداف میورد انتظیار تناسیب داشیته باشید (اسی رير 3و
همکاران. 2020 ،
چگونگی تنظیم محتوای کتب درسی دانشگاهی عامل مهمیی در تعییین چگیونگی يیادگیری
است .گاهی عدم کارايی و نامناسب بودن محتیوا و عیدم تناسیب ون بیا توانیايی در و فهیم
فراگیران ،يادگیری را مشکل میکند و يا نتیجهای کمتر از انتظار به بار مییوورد .معیارهیايی در
1. Tondeur, Van Braak, Ertmer & Ottenbreit-Leftwich
2. Jonker, März & Voogt
3. Schreier
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دستیابی به بهترين سازماندهی محتوا بايد رعايت شود که از جمله اساسیترين ونها میتوان بیه
توالی ،استمرار ،تعادل ،وسعت و وحدت اشاره داشت .توالی و اسیتمرار ،نیاظر بیر شییوههیای
سازماندهی عمودی محتوا ،و وسعت مربو به سازماندهی افقی است (ورنر . 2020 ،1به ايین
ترتیب در ساماندهی محتوا ،بسیار ضروری است کیه میواد و موضیوعات درسیی بیا يکیديگر
ارتبا برقرار کرده و دستیابی به اهداف میسر شود .محتیوای دروس و نحیوه سیاماندهی ون و
برقراری ارتبا افقی و عمودی بین مطالب نق

بسیار میوثری در کیارويی برنامیه درسیی دارد

(ويسمرادی و اسنلگرو. 2019 ،2
طراحی و تدوين برنامههای درسی جديد تربیت معلم ايران که از سال  1393به اجرا گذاشته
شدهاند ،متکی بر  5رويکرد شايستگیمحوری ،تربیتمحوری ،تلفیقیبیودن ،انعطیافپیذيری و
عملیگرايی و  4نوع شايسیتگی بیا عنیاوين دانی موضیوعی ،دانی تربیتیی ،عمیل تربیتیی –
موضوعی و دان عمومی اسیت (موسیی پیور و احمیدی 1395 ،و بیرای تحقی هیر يیک از
شايستگیها ،مجموعهای از دروس نظری ،عملی و کارگاهی لحاظ شده و رويکیرد تلفیقیی در
طراحی و تدوين برنامه درسی استفاده شده و فرصتهای گسترده عملی تیدار ديیده شیده -
است.
امروزه در انتااو و سازماندهی محتوای برنامههیای درسیی دانشیگاه فرهنگییان توجیه بیه
رويکردهای جديد روان شناسی ،اجتماعی و فرهنگی ضروری اسیت .يکیی از ايین رويکردهیا
يادگیری مادامالعمر به عنوان يیک راهبیرد وموزشیی اسیت (دورن 2012 ،3؛ چیرا کیه تقويیت
برنامههای درسی معلمان به عنوان هدف اصیلی رويکیرد میادامالعمیر در برنامیههیای ومیوزش
معلمان مورد توجه قرار گرفتهاست (چريستنسن و ارينگ. 2011 ،4
توجه به رويکرد يادگیری مادامالعمر در وموزشعیالی در پیشوه هیايی مدنظرقرارگرفتیه و
برايناساس ويشگیهايی برای عناصرو جهتگیری برنامه درسیی بییان شیده اسیت .تاشی ی و
تیتر ( ، 2019بیان کردند که بايد در موسساتوموزشی تغییرات اساسی به منظیور ومیوزش و
تربیت دانشجويان با رويکرد مادامالعمر صورت پذيرد .ونها وموزش پايدار را مهمترين عامل در
1. Werner
2. Vaismoradi, Mojtaba & Snelgrove
3. Thorn
4. Christensen & Eyring
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توسعه و پیشرفت جوام عنوان کردند .فاروق و همکاران ( ، 2017وموزش پايیدار و يیادگیری
مادامالعمر را به عنوان يک عنصیر مهیم در تربییت و عیاملی اثرگیذار بیر میديريت مؤسسیات
وموزشی هم ون دانشگاهها و ايجاد سالمت علمی عنوان کردند .هم نین بیان کردنید کیه ايین
رويکرد بايد توانايی حل مساله ،روحیه کاووشیگری ،يیادگیری هیودراهبر و توانیايی تفکیر و
هالقیت را در دانشجويان پرورش دهد.
کامیییابی ،فروغییی ابییری و يارمحمییديان ( 1395چهارطبقییه اصییلی تحییت عنییاوين «ايجییاد
فرصتهای يادگیری برابر و مداوم»؛ «انعطافپیذيری در پیذيرش بازمانیدگان ومیوزشعیالی»؛
«تنوع برنامههای وموزش» و «فراگیرمحوری» را به عنوان برهی سیاستهای اساسیی ومیوزش-
عالی در زمینه يادگیری مادامالعمر معرفی کردند که نیازمند بازنگری هستند.
محمدی ،مرزوقی ،تر زاده ،سلیمی و حدادنیا ( 1395بیان مییکننید کیه عنصیر محتیوا در
برنامه درسی وموزش مادامالعمر بايد از ويشگیهیايی چیون نییازمحور بیودن ،انسیجام داشیتن،
انعطافپذيری ،جذابیت داشتن ،نظاممند بودن ،متنوع بودن ،روشنگرايانه بودن ،تناسیب داشیتن،
جامعیت داشتن ،تاصصی بودن ،مارپی ی بودن ،برانگیزاننده بودن برهوردار باشد.
براساس ديدگاه ،مشهدی؛ شريفیان ،لیاقتدار و رستگارپور ( 1396محتوای برنامه درسی بايد
بهگونهای باشد که فراگیران بتوانند براساس مهارتهای مورد عالقه هود و با توجه به تفیاوت-
های فردی به تسهیل و کسیب دانی

بدردازنید .محتیوای برنامیه درسیی کیه در ون انیواعی از

امکانات به گونهای استفاده شود که باعث افزاي

انگیزه و توانايی فراگیران شیود ،بسییار مهیم

است .ارائه محتوا با اين مشاصه از انعطافپذيری مناسب برهوردار بوده و میتوانید انگییزه و
توجه تمام فراگیران را جهت يادگیری محتوای مورد وموزش جلب نمايند.
کريمی ،نصر و شريف ( 1395کاربردی نبودن وموهتهها ،عدم وشینايی بیا روش تحقیی در
رشته تحصیلی ،بیتوجهی به وموزش يک زبان بینالمللی ،عدم استفاده از محتوای میان رشیته-
ای ،تأکید کم بر توانايیهای عمومی و بیتوجهی به کیفیت کار پشوهشی را چال های دانشگاه
هنگام انتااو و سازماندهی محتوا میدانند.
نصیری ،جعفری و هزايی ( 1392بیان میکنند محتوای برنامه درسی بیا رويکیرد يیادگیری
مادامالعمر بايد اقدامی در جهت يادگیری چگونگی يادگیری ،کیاربردی بیودن محتیوا ،تناسیب
محتوا با نیازهای جامعه ،سوادوموزی اطالعاتی و وموزش شهروندی باشد .بیه جیای تأکیید بیر
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حجم محتوا بايد بر کیفیت محتوا توجه شود .در سازماندهی محتوا نیز بیه شییوه مییانرشیتهای
توجه گردد تا يادگیرنده ديدگاه جام تری از موضوع کسب کند.
اين پشوه ها گرچه به شکلهای ماتلف به بررسی وضعیت محتوای برنامههیای درسیی و
وموزش مادامالعمر پرداهتهاند اما تا کنون پشوهشی در زمینهی توجه به يادگیری میادامالعمر در
برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان صورت نگرفته است؛ لذا در اين پشوه  ،پشوهشگر به ارزيابی
وضعیت موجود محتوای برنامه درسی اجرا شیده رشیته کارشناسیی ومیوزش ابتیدايی از منظیر
رويکرد يادگیری مادامالعمر از ديدگاه اساتید پرداهته و به دنبال پاسیاگويی بیه سیواالت زيیر
است:
 -1از ديدگاه اساتید ،وضعیت موجود محتوا در برنامه درسی اجرا شده دوره کارشناسیی رشیته
وموزش ابتدايی به لحاظ پرورش يادگیرنده مادامالعمر چگونه است؟
 -2ويا بین ديدگاه اساتید با رشتههای تحصیلی ماتلف ،در میورد وضیعیت موجیود محتیوا در
برنامه درسی اجرا شده رشته وموزش ابتدايی به لحیاظ پیرورش يادگیرنیده میادامالعمر تفیاوت
وجود دارد؟
روش شناسی
تحقی حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جم ووری اطالعیات از نیوع توصییفی –
پیمايشی میباشد .در اين پشوه  ،پشوهشگران بیه دنبیال ارزيیابی وضیعیت موجیود محتیوای
برنامه درسی اجرا شده دورهی کارشناسی پیوسته وموزش ابتدايی (هیاص دانشیگاه فرهنگییان
هستند که از سال  1395در اين دانشگاه به اجرا درومده است .در برنامه درسی مذکور ،محتوای
اجرا شده در کلیه دروس اين رشته در بررسی وضعیت موجود مد نظر قرار گرفت.
جامعه وماری پشوه

شامل کلیه اساتید گروه علومتربیتی دانشیگاه فرهنگییان پیرديسهیای

استان اصفهان (اعم از اع ای هیاتعلمی ،مدرسان تماموقت ،پارهوقت و ح التدريس اسیت
که به تیدريس يکیی از دروس رشیته کارشناسیی پیوسیته ومیوزش ابتیدايی (هیاص دانشیگاه
فرهنگیان مشغول تدريس بودند ،به تعداد  242نفر میباشد.
نمونه وماری ،با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجیم طبقیات و بیا رعايیت
اصل تصادفی بودن و بر اساس نتايج جدول کرجسی و مورگیان  145اسیتاد بیه عنیوان نمونیه
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وماری پشوه

انتااو شدند .پس از توزي ابزار در بین اساتید 103 ،مورد از پرسشینامههیا در

تحلیلهای وماری مورد استفاده قرار گرفتند.
ابزار اندازهگیری در اين پشوه

پرسشنامه محق ساهته است .برای تهیه ابیزار از  14نفیر

از صاحبنظران حوزه يادگیری مادامالعمر که در اين حوزه دارای تیالیف و يیا پیشوه

معتبیر

بودند؛  10نفر متاصصانی که در حوزه برنامه درسی دارای تسیلط علمیی و سیواب اجرايیی و
عملی بودند ،و هم نین  9نفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان که ضمن داشتن سابقه قابلتوجه در
زمینه تدريس ،در زمینه تحیوالت برنامیه درسیی ايین دانشیگاه در طیول چنید سیال اهییر ،از
اطالعات کافی برهوردار بودند ،مصاحبه نیمهساهتاريافته به عمل ومد .پس از تحلیل دادههیای
مصاحبهای ،ابزار در  4مقوله اصلی (اهیداف ،محتیوا و چگیونگی سیازماندهی ون ،روشهیای
ياددهی يادگیری و ارزشیابی و با  69مولفه فرعی در طیف  5درجیهای لیکیرت تنظییم شید.1
برای بررسی روايی ظاهری ،پرسشنامه در اهتیار برهی از افراد جامعه پشوه

قیرار گرفیت و

برای بررسی روايی محتوايی از نظر متاصصان در مورد میزان هماهنگی محتوای ابزار و هدف
پشوه  ،استفاده شد .بدين منظور از  10نفر از اع ای هیئیت علمیی دانشیکده علیومتربیتی و
روانشناسی دانشگاه اصفهان هواسته شد تا مشاص کنند که ويا سؤالهیای پرسشینامه معیرف
ويشگیها و مهارتهايی که محق قصد اندازهگیری ونها را دارد هستند يا هیر (سرمد ،بازرگیان
و حجازی . 171 :1391 ،برای بررسی اعتبار عناصر برنامه درسی و مولفیههیای میرتبط بیا هیر
عنصر از تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم و به منظیور بررسیی دقیی روايیی و پايیايی ابیزار از
رويکرد مدلسازی معادالت ساهتاری با بهرهگیری از نرمافزار  Smart-PLS3استفاده شد.
برای ارزيابی پايايی و روايی ابزار اندازهگیری با رويکرد  ،PLS-SEMاز پايايی ترکیبیی 2و
ولفای کرونباخ برای ارزيابی سازگاری درونی3؛ پايايی معرفها 4جهت سنج

بارهیای عیاملی

و میانگین واريانس استاراج شده AVE( 5برای ارزيابی روايی همگیرا 1اسیتفاده شیده اسیت
(هیر ،ريشر،سرستد و رينگل. 2019 ،2
 .1در اين مقاله به دل یل جلوگیری از طوالنی شدن بحث و تجاوز مقاله از تعداد صفحات مجاز به ذکر نتیايج مربیو بیه يیک
مولفه از ابزار ( عنصر محتوا بسنده شده است.
2. Composite Reliability
3. Internal Consistency
4. Indicator Reliability
5. Average Variance Extracted
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ازاينرو ،نقطه برش تأيید بارهای عاملی برای حفظ شاهصها (≥  0.708؛ ولفای کرونباخ و
پايايی ترکیبی (≥  0.70؛ و مقدار واريانس تبیین شده (≥  0.50لحاظ شده است .نتايج مربو
به ابزار تهیه شده ،معطوف به چهار عنصر اهداف ،محتیوا و شییوه سیازماندهی ون ،روشهیای
ياددهی -يادگیری و ارزشیابی در برنامه درسی معطوف به پرورش يادگیرنده مادامالعمر بود که
در اين پشوه  ،صرفاً ارزيابی عنصر محتوا مدنظر میباشد و از قسمت محتوا در ابزار اسیتفاده
شده است .بارهای عاملی و سطح معناداری مربو به مقوله محتوا و زيرمولفههای ون در برنامه
درسی معطوف به يادگیری مادامالعمر در قسمت يافتهها گزارش میشود.
برای تجزيه و تحلیل اطالعات گردووریشده از طري ابزار انیدازهگییری و

در اين پشوه

تبديل پاسخها به مقادير کمی ،از روش وزمونهای وماری پارامتريک تی تک نمونهای و تحلییل
واريانس استفاده میشود.
یافتهها
نتايج تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم در مقوله محتوا و زير مولفههای ون ،ضرايب بارهای
عاملی ،مقادير واريانس تبیین شده و سطح معناداری ونها در جدول  1ارائه شده است.
جدول  -1بارهای عاملی و سطح معناداری عنصر محتوا در برنامه درسی معطوف به يادگیری مادامالعمر
مقوله

زير مولفه

جهتدهی دانشیجويان بیه مطالعیه

محتوا و سازماندهی ون

مناب ماتلف
جذاو و برانگیزاننده بودن محتوا

زير مولفه
بارعاملی

TValues

0.79

18.75

0.60

6.54

سطح

عناصر

معناداری

0.955

0.911

103.40

0.001

توجییه متناسییب بییه سییبکهییای
ماتلف يادگیری در ارائه محتیوای

0.54

5.70

دروس ماتلف

1. Convergent Validity
2. Hair, Risher, Sarstedt & Ringle
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مقوله

زير مولفه

زير مولفه

توجه محتیوا بیه کاربسیت دانی
نظری در موقعیتهای عملی
داشتن نگاه میانرشتهای و تلفیقیی
در سازماندهی محتوا

بارعاملی

TValues

0.64

6.91

0.69

10.01

عناصر

سطح
معناداری

نقیی وفرينییی محتییوا درتقويییت
مهیییارتهیییای ماتلیییف تفکیییر
(استدالل ،حل مساله ،تفکر هل و

0.64

19.82

تفکر انتقادی
استفاده محتیوا از تجیارو گذشیته
دانشیییجويان در جهیییت کسیییب

0.67

8.31

يادگیری در موقعیتهای جديد
کاربسییت فنییاوریهییای نییوين در
رسیییدن بییه يییادگیری معنیییدار در

0.63

5.74

برهورد با محتوا
تقويییت مهییارتهییای نییوووری و
هالقیت در دانشجويان
فراهم کردن زمینه يادگیری مستقل
و مداوم به وسیله محتوا
توجیییه بیییه پیییرورش نگیییرش
چندفرهنگی در دانشجويان

0.76

23.80

0.68

20.39

0.70

12.64

تقويیت مهیارتهیای پشوهشییی از
طري فیراهمسیازی فرصیتهیای

0.76

21.68

مناسب در محتوا
تلفی دانی

بنییادی و دانی

روز

در محتوا
ارائیییه فعالییییتهیییای يیییادگیری
يادگیرندهمحور در محتوا

0.75

20.33

0.94

133.01
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مقوله

زير مولفه

تأکییید بییر رويکردهییای يییادگیری
عمی (مساله محوری در محتوا

زير مولفه
بارعاملی

TValues

0.78

14.31

عناصر

سطح
معناداری

تقويییت مهییارتهییای ارتبییاطی
(شنیدن ،سان گفتن ،بازهورد در

0.68

16.54

دانشجويان
ارائیییه محتیییوا جهیییت ومیییوزش
شهروندی به دانشجويان

0.87

54.78

وموزش زبیان دوم (انگلیسیی بیه
صورت کاربردی جهیت گسیترش
فرصیییتهیییای يیییادگیری بیییرای

0.63

6.11

دانشجويان

عنصر محتوای برنامه درسی دارای بارعاملی باالتر از  0.708است و در سطح هطای 0.05
معنادار میباشد ( . P < 0.05ضرايب بارهای عاملی مربو به عناصر برنامه درسی معطوف به
يادگیری مادامالعمر حاکی از ون است که عنصر «محتوا و شیوه سازماندهی» با بار عاملی 0.95
دارای بیشترين مقدار در تعريف و ارزيابی برنامه درسی میباشد و حدود  91.1درصد از
واريانس ون را تبیین میکند .هم نین ،نتايج مرتبط با زيرمولفههای عنصر محتوا در برنامه
درسی نشان میدهد کلیه زيرمولفهها دارای بار عاملی باالتر از  0.40و در سطح هطای 0.05
معنادار هستند .براساس اين نتیجه میتوان گفت پايايی معرفها بر اساس بارهای عاملی مورد
تأيید میباشد؛ بنابراين ،اين عنصر و مؤلفههای مربو به ون به درستی الگوی برنامه درسی
معطوف به يادگیری مادامالعمر را مورد سنج

قرار میدهند.

در ادامه شاهصهای ارزيابی روايی و پايايی عنصر محتوا در برنامه درسی معطوف به
يادگیری مادامالعمر در جدول شماره  2ارائه میگردد.
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جدول  -2شاهص های ارزيابی پايايی و روايی عنصر محتوا در برنامه درسی معطوف به يادگیری مادامالعمر
عناصر برنامه درسی

بار عاملی

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

محتوا و شیوه سازماندهی

0.95

0.94

0.95

نتايج شاهصهای ارزيابی پايايی محتوای برنامه درسی معطوف به يادگیری مادامالعمر در
جدول  2نشان میدهد که بار عاملی عنصر محتوا برنامه درسی در حد قابل قبول قرار دارد (≥
 0.708ضرايب ولفای کرونباخ و پايايی ترکیبی عنصر محتوای برنامه درسی در حد قابل قبول
و باالتر از  0.70میباشد که بیانگر سازگاری درونی ابزار اندازهگیری جهت سنج

الگوی

برنامه درسی معطوف به يادگیری مادامالعمر میباشد.
سوال اول :از ديدگاه اساتید ،وضعیت موجود محتوا در برنامه درسی اجیرا شیده رشیته علیوم
تربیتی به لحاظ پرورش يادگیرنده مادامالعمر چگونه است؟
جهت پاساگويی به اين سوال ،ابزار محق ساهته در اهتیار اساتید گروه علوم تربیتی قرار
گرفت و سدس از ونها هواسته شد براساس وضعیت موجود محتوا در تمام واحدهای برنامه
درسی اجرا شده رشته وموزش ابتدايی از بین مقیاسهای هیلیزياد ،زياد ،تاحدودی ،کم و
هیلیکم دست به انتااو بزنند.
در جدول  ،3وماره توصیفی عنصر محتوا در برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه فرهنگیان بر
اساس میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی 1براساس ديدگاه اساتید ارائه شده است.
با توجه به اينکه از طیف پنج مقیاسی لیکرت (هیلی کم ،کم ،تا حدودی ،زياد و هیلی زياد
برای پرسشنامهها استفاده شده است ،حداقل نمره برابر با ( 1و حداک ر نمره برابر با ( 5لحاظ
شده است .بر اين اساس ،حد متوسط میانگین برابر با نمره ( 3انتااو شده است .شاهص
چولگی و کشیدگی نیز برای بررسی پی

فرض توزي نرمال دادهها ارائه شده است که حد

مطلوو اين ضريب برای شاهص چولگی و کشیدگی بین  -1و  +1قرار دارد (پاشا شريفی و
همکاران. 1395 ،

1. Skewness & Kurtosis
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جدول  -3وماره توصیفی عنصر محتوا و چگونگی سازماندهی ون در برنامه درسی

شماره
1
2
3

انحراف
متغیر /گويهها

میانگین

استاندارد

چولگی

کشیدگی

جهتدهی دانشجويان به مطالعه مناب ماتلف

3.23

0.52

0.19

-0.16

جذاو و برانگیزاننده بودن محتوا

3.07

0.47

-0.31

0.08

3.13

0.61

-0.34

0.78

3.34

0.58

-0.27

-0.65

3.31

0.64

-0.84

0.70

توجه متناسب به سبکهای ماتلف يادگیری در ارائیه
محتوای دروس ماتلف
توجه محتوا به کاربست دان

4

نظری در موقعیتهیای

عملی
داشیتن نگیاه مییانرشیتهای و تلفیقیی در سیازماندهی

5

محتوا
نق وفرينی محتیوا در تقويیت مهیارتهیای ماتلیف
تفکییر (اسییتدالل ،حییلمسییاله ،تفکییر هییالق و تفکییر

6

انتقادی
استفاده محتوا از تجارو گذشته دانشجويان در جهیت

7

کسب يادگیری در موقعیتهای جديد
کاربست فناوریهیای نیوين در رسییدن بیه يیادگیری

8
9

معنیدار در برهورد با محتوا
تقويت مهارتهای نوووری و هالقیت در دانشجويان
فراهم کردن زمینه يادگیری مستقل و مداوم بیه وسییله

10
11

محتوا
توجه به پرورش نگرش چندفرهنگی در دانشجويان
تقويت مهارتهای پشوهشیی از طريی فیراهمسیازی

12
13

24

2.80

0.62

0.16

-0.53

فرصتهای مناسب در محتوا
تلفی دان

بنیادی و دان

روز در محتوا

3.46

0.59

-0.59

-0.57

3.39

0.78

-0.46

0.01

2.97

0.77

0.05

-0.31

2.96

0.80

0.07

-0.44

3.18

1.11

0.05

-0.83

3.33

1.12

0.20

-0.33

2.83

0.65

0.18

-0.69
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شماره

انحراف
متغیر /گويهها

14

ارائه فعالیتهای يادگیری يادگیرنده محور در محتوا
تأکید بر رويکردهای يادگیری عمی (مسیالهمحیوری

15

در محتوا
تقويت مهارتهیای ارتبیاطی (شینیدن ،سیانگفیتن،

16
17
18

بازهورد در دانشجويان
ارائه محتوا جهت وموزش شهروندی به دانشجويان
وموزش زبیان دوم (انگلیسیی بیه صیورت کیاربردی
جهت گسترش فرصتهای يادگیری برای دانشجويان
کل

میانگین

استاندارد

چولگی

کشیدگی

3.65

0.78

0.10

-0.54

3.36

0.57

-0.24

-0.71

3.13

0.80

-0.25

-0.41

2.76

1.04

0.21

-0.64

2.72

0.45

0.91

0.77

3.15

0.52

-0.66

0.51

نتايج نشان میدهد که میانگین عنصر محتوا در برنامه درسی اجرا شده با انحراف معیار 52.0
برابر با  3.15میباشد .بررسی گويههای مربو

به عنصر محتوا در برنامه درسی نیز نشان

میدهد که از نظر استادان «ارائه فعالیتهای يادگیری يادگیرندهمحور در محتوا» دارای بیشترين
میانگین ( ، 3.65و «وموزش زبان دوم (انگلیسی به صورت کاربردی جهت گسترش
فرصتهای يادگیری برای دانشجويان» دارای کمترين میانگین ( 2.72میباشد .چولگی و
کشیدگی گويههای ون بین  -1و  +1قرار دارند که نشاندهنده توزي نرمال دادهها است.
به منظور تعیین وضیعیت موجیود عنصیر محتیوا در برنامیه درسیی اجیرا شیده در دانشیگاه
فرهنگیان ،از وزمون تی تک نمونهای استفاده شد کیه يافتیههای ون در زيیر گیزارش مییشیود
(جدول  . 4به منظور اجرای اين وزمون ،مقدار پی

فرض برابیر ( 3گزينیه متوسیط در طییف

لیکرت در نظر گرفته شده است.
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جدول -4وضعیت موجود عنصر «محتوا و شیوه سازماندهی» در برنامه درسی اجرا شده
حد متوسط میانگین = 3
گويهها

میانگین

انحراف استاندارد

t

سطح معناداری

1

3.23

0.52

4.48

0.001

2

3.07

0.47

1.64

0.103

3

3.13

0.61

2.25

0.026

4

3.34

0.58

6.02

0.001

5

3.31

0.64

4.91

0.001

6

2.80

0.62

-3.14

0.002

7

3.46

0.59

8.00

0.001

8

3.39

0.78

5.15

0.001

9

2.97

0.77

-0.38

0.703

10

2.96

0.80

-0.49

0.625

11

3.18

1.11

1.67

0.097

12

3.33

1.12

2.98

0.004

13

2.83

0.65

-2.54

0.012

14

3.65

0.78

8.37

0.001

15

3.36

0.57

6.48

0.001

16

3.13

0.80

1.71

0.090

17

2.76

1.04

-2.27

0.025

18

2.72

0.45

-5.05

0.001

3.15

0.52

2.90

0.005

محتوا و شیوه
سازماندهی

معیار ق اوت بر اساس مقیاس نانلی ( : 1967مطلوو 4-5؛ نسیبتاً مطلیوو 3-3.99؛ نسیبتاً نیامطلوو  2-2.99و
نامطلوو (محمدی مهر1390 ،

نتايج وزمون  tتکنمونهای نشاندهنده ون است که وضعیت موجود عنصر محتوا و چگونگی
سازماندهی ون ،در برنامه درسی از ديدگاه اساتید با میانگین  3.15به طور معناداری باالتر از
حد متوسط ( 3میباشد ( . M= 3.15; p < 0.05هم نین بنابر يافتههای به دست ومده،
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وضعیت عنصر محتوا در گويههای  17 ،13 ،10 ،9 ،6و  18از حد متوسط پايینتر است ،اما
براساس معیار ق اوت نامبرده ،در وضعیت نسبتاً مطلوو قرار دارد.
سوال دوم :ويا بین ديدگاه اساتید با رشتههای تحصییلی ماتلیف ،در میورد وضیعیت موجیود
محتوا در برنامه درسی اجرا شده رشته وموزش ابتدايی به لحاظ پرورش يادگیرنیده میادامالعمر
تفاوت وجود دارد؟
با توجه به اينکه اساتید مشغول به تدريس در گروه علومتربیتی پرديسهیای اسیتان اصیفهان
دارای رشتههای تحصیلی ماتلفی هسیتند ،بیه منظیور بررسیی اهیتالف ديیدگاه ونیان دربیاره
وضعیت موجود برنامه درسی از وزمون تحلیل واريانس يک راهه استفاده شده است کیه نتیايج
ون در زير گزارش میشود.
جدول  -5وماره توصیفی عنصر محتوای برنامه درسی بر اساس رشتههای تحصیلی اساتید
گروه تحصیلی

سطح اطمینان % 95

حجم نمونه

میانگین

علوم انسانی

51

3.42

3.28

علوم پايه

39

2.92

2.76

3.07

فنی-مهندسی

13

3.15

2.68

2.85

حد پایین

حد باال
3.55

جدول -6وزمون  ،ANOVAمقايسه وضعیت موجود عنصر محتوای برنامه درسی بر اساس رشتههای تحصیلی اساتید

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

وزادی

مجذورات

مابین گروهی

7.58

2

3.79

درون گروهی

20.61

100

0.21

کل

28.19

102

متغیر

جامعه وماری

مدل

F

معناداری

18.39

0.001

نتايج وزمون تحلیل واريانس يکراهه ( ANOVAنشان میدهد  Fمشاهده شده (F= 18.39

در سطح  0.05معنادار میباشد؛ بنابراين ،بین نگرش اساتید گروههای تحصیلی نسبت به محتوا
و شیوه سازماندهی برنامه درسی تفاوت معناداری وجود دارد ( . P < 0.05به دلیل ون که وماره
27

فصلنامه مطالعات برنامه درسی ،شماره  ،58سال پانزدهم ،پايیز 1399

لوين برای عنصر محتوا و شیوه سازماندهی ( 3.15معنادار است ( p<0.05و فرض برابری
واريانسها رد می شود ،جهت مشاص شدن تفاوت بین ديدگاه استادان از وزمون تعقیبی T2

تامهین استفاده شده است (پاشاشريفی و همکاران. 1395 ،
جدول  -7وزمون  T2تامهین ،مقايسه نگرش اساتید با رشتههای تحصیلی ماتلف نسبت به محتوای برنامه درسی

گروه 1

گروه 2

اهتالف میانگین

سطح معناداری

علوم انسانی

علوم پايه

*0.49

0.001

علوم انسانی

فنی مهندسی

*

علوم پايه

فنی مهندسی

سطح اطمینان %95
حد پايین

حد باال

0.24

0.74

0.64

0.001

0.45

0.83

-0.14

0.236

-0.06

0.36
P < 0.05

*

جدول  7مربو به وزمون  T2تامهین جهت مقايسه نگرش اساتید با رشتههای تحصیلی
علومانسانی ،فنیمهندسی و علومپايه نسبت به محتوا و شیوه سازماندهی برنامه درسی میباشد.
نتايج حاکی از ون است که نگرش اساتید با رشته تحصیلی علوم انسانی ( M= 3.42به طور
معناداری مطلوبتر از نگرش اساتید دو گروه علوم پايه ( M= 2.92و فنی مهندسی ( =M
 3.15میباشد (. P < 0.05

بحث و نتیجهگیری
مقاله حاضر با هدف ارزيابی وضعیت عنصر محتوا در برنامه درسی کارشناسی وموزش ابتیدايی
دانشگاه فرهنگیان از منظر رويکرد يادگیری مادامالعمر انجام شد .در هصوص سوال اول مقاله،
نتايج نشان داد که از ديدگاه اساتید وضعیت موجود محتوا در برنامه درسیی اجیرا شیده رشیته
وموزش ابتدايی به لحاظ پرورش يادگیرنده مادامالعمر در وضعیت نسبتاً مطلوو قیرار دارد کیه
در حد متوسط بوده و با وضعیت مطلوو فاصله دارد .علت اين امر میتواند ،قائل بودن برنامیه
درسی دانشگاه فرهنگیان به متمرکز بودن باشد .زيرا رويکرد يادگیری مادامالعمر نیازمند برنامه-
های درسی غیرمتمرکز است تا امکان و شرايط الزم برای پرداهتن به شايستگیهیای يیادگیری
مادامالعمر فراهم گردد (پترسون 2004 ،عالوه بر ون به نظر میرسید زيرسیاهتهیای اجیرای
برنامه درسی از جمله ف ا ،تجهیزات و امکانات و ومادهسازی مدرسان هنوز نیاز بیه توجهیات
بیشتری دارد .هم نین بنابر يافتههای به دست ومده برنامه درسی موجود دانشیگاه فرهنگییان از
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منظر تقويت مهارتهای پشوهشی به عنوان يکی از مولفههیای اساسیی در پیرورش يادگیرنیده
مادامالعمر وضعیت مطلوبی دارد .در تبیین ايین يافتیه بايید اذعیان داشیت در سیالهیای اهییر
جهتگیری برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان به سوی پشوه محوری بیوده و ايین دانشیگاه در
حال تغییرات اساسی در برنامه درسی هود میباشد (دهقان ،مهرام و کرمیی . 1395 ،از جملیه
اين تغییرات ،توجه جدی به وموزش پشوه های معلممحور در برنامه درسی اسیت .پیشوه
در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان به دو صورت واحد مستقل درسی و تلفیقی در ساير دروس
ارائه شده است .مجموع دروس پشوهشی که به صورت واحد مستقل درسی ارائه شیده اسیت،
جمعا  13واحد میباشد .در اين مییان پیشوه هیای معلیم محیور تحیت  4درس بیا عنیاوين
تجربههای هاص حرفهای در وموزش ابتدايی ،پشوه
پشوه

و توسعه حرفهای  :2اقدامپشوهی و پشوه

و توسیعه حرفیهای : 1روايیتپشوهیی،
و توسعه حرفیهای  :3درسپشوهیی مهیم-

ترين ونها میباشند .مجموع دروس پشوهشی که به صورت تلفیقی در ساير دروس ارائه شیده
جمعا  36واحد از  150واحید درسیی مییباشید (عبیدالاانی . 1395 ،عیالوه بیرون گسیترش
سمینارها و هماي های ويشه و تاصصی حرفهای در دانشگاه فرهنگیان از جمله داليیل ديگیر
در اين زمینه است .از ديگر مشاصههای برنامه درسی مبتنی بر رويکرد يادگیری مادامالعمر که
در وضعیت موجود برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان شرايط مطلوبی کسب نموده ،فعالییتهیای
يادگیرنده محور و مسالهمحوری در محتواست .دانشجو زمانی به بهترين نحیو يیاد مییگییرد و
دان

هود را حفظ میکند که فرويند يادگیریاش به صورت عملی و مبتنی بر تجربه باشید .در

برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان اک ر واحدهای درسی به صورت تئوری – عملی و عملی لحاظ
شدهاند .که تبلور کامل وموزشهای يادگیرندهمحور و مسیالهمحیور در دروس کیارورزی ديیده
میشود .به طوری که در منط اين درس ومده است کیه برنامیه کیارورزی فرصیت بیه تجربیه
گذاشتن وموهتهها و گفتگو برای تعديل و تعمی تجربیات و توسعهی شايستگیهای حرفیهای
را فراهم میکند .اين فرويند از مشاهده تأملی وغاز و به درس پشوهی در سطح مدرسه و کالس
درس جهت کسب مهارتهای يادگیری میادامالعمر و قرارگیرفتن در چرهیه توسیعه حرفیهای
مداوم هتم میشود (برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته علومتربیتی. 1395 ،
در هصوص سوال دوم پشوه

نیز نتايج نشان داد که در مورد وضیعیت موجیود محتیوا در

برنامه درسی اجرا شده رشته علوم تربیتی به لحاظ پرورش يادگیرنده مادامالعمر نگرش اسیاتید
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گروه علومانسانی به طور معناداری مطلوبتر از ساير اساتید است .اين مطلب با توجه به جايگیاه
علوم انسانی قابل تبیین است .چرا که نیازمحور بیودن مطالیب ،انسیجام و انعطیافپیذيری ون،
توجه و تأکید بر علوم معنوی و معنويتگرايی و دستیابی بیه اهیداف کمیال در عیین نووورانیه
بودن از شرو الزم برنامههای درسی مبتنی بر رويکرد مادامالعمر میباشد (محمدی ،مرزوقیی،
تر زاده ،سلیمی و حدادنیا 1395 ،و اين در حالی است که ايین میوارد در علیوم انسیانی بیا
توجه به ماهیت مطالعات و حیطه ونها ملموستر و دستيافتنیتیر اسیت .در چنید دهیه اهییر
برنامهريزان در حیطه علوم انسانی تالش کردهاند تا مفاهیم را بر اساس شرايط جامعیه اسیالمی
ايران و با توجه به توانايیهای دانشجويان ايرانی مطرح نماينید .هم نیین در هصیوص برنامیه
درسی علوم تربیتی مطالعه مسالههای وموزشی/تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه زمینهساز
عمل مستقل حرفهای معتبر و کسب تجربیات دست اول است .فرصتهیای يیادگیری تیدار
ديده شده امکان تلفی نظر و عمل تربیتی را در موقعیتهای واقعی بیرای يیافتن راه حیلهیای
قابل دفاع (با پشتوانه نظری و پشوهشی جهت پاسخ به مسالههای وموزشیی و تربیتیی تیدار
میبینند (برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم تربیتی . 1395 ،بر اين اساس مطالب
درسی در حیطه علوم انسانی يادگیرندهمحورتر بوده و لذا نگرش مطلووتر اساتید اين حوزه به
وضعیت موجود محتوا به لحاظ پرورش يادگیرنده مادامالعمر قابل تبیین است.
به طور کلی میتوان گفت با توجه به اينکه معلمان از اصلیترين اجزای نظام وموزشی و بیه
عنوان تعیینکنندهترين عنصر اثرگذار در اين عرصه هستند ،نه تنها الزم است با تحوالت جامعه
هماهنگ باشند ،بلکه بايستی تحوالت را در جهت ايجاد وضعیتی مطلوو بیرای وينیدهای بهتیر
هدايت کنند و برای عملکرد بهینه ،هودشان نیز تحولوفرين باشند .در اين راستا ضرورت دارد
به عنوان يادگیرنده مادامالعمر همواره دان

و توانايی تاصصی و حرفهای هود را ارتقا داده و

تغییرات و شايستگیهای الزم را برای ادامه حیات به صورت پويا در هود ايجاد نمايند .بر اين
اساس و طب يافتههای پشوه

پرورش معلمان بم ابه يادگیرندگان مادامالعمر بايید بیه عنیوان

يکی از سیاستهای وموزشی دانشگاه فرهنگیان لحاظ گردد .هم نین از ون جا که برنامیههیای
درسی اصلیترين رکن هر نظام وموزشی و پراهمیتتیرين راه بیرای رسییدن بیه اهیداف نظیام
وموزشی هستند (فاروق ، 2018 ،بنابراين رويکرد يیادگیری میادامالعمر در تیدوين برنامیههیای
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درسی دانشگاه فرهنگیان بايد مورد توجه قرار گیرد .عالوه بر اين با توجه به ايین کیه يکیی از
عناصر نق وفرين در برنامه درسی عنصر محتواست؛ بنابراين بايد در تدوين و طراحیی محتیوا
بر مقولههای کلیدی و بنیادی تمرکز نمود .محتوای برنامه درسی دانشگاه فرهنگییان عیالوه بیر
دارا بودن ويشگیهای عامی که برای اين عنصر در کلیهی برنامههای درسی لحاظ میگیردد ،در
رويکرد يادگیری مادامالعمر جهت ايجاد انگیزه و نگرش م بت به يادگیری ،بايد انعطیاف پیذير
(کريمی و همکاران1395 ،؛ محمدی مهر و همکاران 1392 ،و برانگیزاننده باشند به طوری که
دانشجويان بتوانند عالي و نیازهای وموزشی هود را دنبیال کیرده و فروينید يیادگیری هیود را
هدايت نمايند .درگیرکردن فعال يادگیرنده در جريان يادگیری به جای ح ور صرفاً منفعیل در
جريان يادگیری و تنها پذيرش محض محتوا به تعمیی يیادگیری و در نتیجیه کاربسیت دانی
نظری در جريان عمل کمک میکند .دانشگاه فرهنگیان در پی پرورش معلمانی است که روش-
های ماتلف فکر کردن را بیاموزند و توانايی فرضیهسازی و تعقییب ون تیا رسییدن بیه نتیجیه
مطلوو را کسب نمايند .در بررسی محتوا و ايجاد ون به چال برانگیزی مطالب و ايجاد زمینیه
بحث و گفتگو و فرضیهسازی بايد توجه کرد .در وموزش معلمیان محتیوای دروس بیه سیمت
وموزش روشهای تفکر پی

میرود .عالوه بر ون به منظور فراهم کیردن بسیتر مناسیب بیرای

توسعه حرفهای مداوم معلمان بايد به توسعه توانايیهای ونیان بیرای ح یور فعیال و میوثر در
جامعه ،شناسايی به هنگام مسائل و حل کردن ونها به شیوهی موثر توجیه شیود .لیذا ومیوزش
مهارتهای شهروندی ،روشهای حلمساله از جملیه نقیا عطیف ويیشه در تیدوين محتیوای
برنامه درسی براساس رويکرد يادگیری میادامالعمر اسیت (جیانکر و همکیاران . 2020 ،قصید
وموزشعالی تربیت نیروی انسانی کارومد برای نیازهای جامعهای است که بازارکیار ،موسسیات
و نهادهاي

روز به روز تحت تاثیر جريانات متحولکننده ناشی از جهانی شدن قرار دارند .اين

امر در گرو لحاظکردن مهارتها ،دان ها و نگرشهای الزم برای پاسخ دادن منطقی و مناسب
به اين الزامات است .معلم موف کسی است کیه میداوماً نقیا ضیعف و هأهیای موجیود در
ساهتار دان

هود را شناسايی کرده و به دنبال رف ونها باشید .در نتیجیه محتیوای مناسیب و

کارومد بايد معلمان را به مهارتهیای پشوهشیی مجهیز کیرده و مهیارتهیای تفکیر از جملیه
استدالل ،تفکر هالق و فراشناهت را در ونها تقويت کند .سیطرهی فنیاوریهیای اطالعیاتی و
ارتباطی بر جنبههای ماتلف جوام بشری سبب شده است که فروينید يیاددهی-يیادگیری نییز
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متحول شود و يادگیری هودراهبر به عنوان گونهی جديد يیادگیری مطمیح نظیر قیرار گییرد و
افراد برای کسب اطالعات جديد نیازمند استفاده از تکنولوژی پیشرفته باشند؛ لذا ايجاد ومادگی
در افراد به منظور استفاده از فناوریها ،در محتوا نیز اهمییت ويیشهای مییيابید .برنامیه درسیی
دانشگاه فرهنگیان براساس ارزشها و فلسفه جامعیه بايید بیه رشید ذهنیی ،انیواع سیبکهیای
يادگیری و تفاوتهای فردی و استعدادهای متنوع افیراد توجیه کنید و ارزشهیای فرهنگیی و
تحوالت مداوم اجتماعی را مدنظر قرار دهد .عالوه بیرون مولفیههیای مهمیی چیون مشیاهده،
پرس  ،تفکر ،کاووشگری ،وزماي

و استدالل میورد توجیه قیرار گییرد تیا دانشیجو معلمیان

توانمندی تفسیر ،ق اوت و نظريهپردازی مجهز شوند .در محتیوای موجیود برنامیه درسیی در
کنار توجه به مسائل وموزشی ،زمینه ابتکار افراد از طري رويارويی بیا مسیائل و ژرف انديشیی
در ارتبا با ون فراهم میشود و باعث میگردد دانشجو معلمان ضمن تسیلط کیافی و الزم بیه
فناوریهای نوين و کاربرد ون ،از يادگیرندگان ،نیازها ،طرز تفکر و نگرشهايشیان وگیاه باشید.
عالوه بر ون از هود شناهت م بت و سازنده کسب کرده و نیروهای درونی هیود را بیه هیوبی
شناهته و از ونها برای شکوفايی استعدادها بهره ببرند .از موارد مهم در محتوای برنامه درسیی،
تقويت مهارت عمومی زبان انگلیسی در دانشجو معلمیان اسیت .در ايین راسیتا تربییت معلیم
يادگیرنده مادامالعمر که بتواند به هوبی از مناب اطالعاتی استفاده نمايید و در مجیام علمیی و
هماي های بینالمللی ارتبا برقرار کند ضروری است ،بر زبان انگلیسی به صیورت کیاربردی
و تاصصی مسلط شود .در شکلدهی محتوا ،استفاده از شیوههیای تلفیقیی و مییانرشیتهای بیا
توجه به رشد سري دان

و فناوری مورد توجه قرار میگیرد ،اين شیوهها موجب مییشیود تیا

هم عناوين اصلی دروس حفظ شود و هم حجم ونها کم شیود (اسی رير و همکیاران. 2020 ،
بنابراين بر اساس نتايج حاصل از پشوه

پیشنهاد میشود تا در برنامیهريیزی درسیی دانشیگاه

فرهنگیان به جای تأکید بر حجم محتوا به وموهتن مهارتهايی مانند روش تفکیر ،روش حیل
مساله و چگونگی جستجو در مناب توجه شود چرا کیه بیا پیرورش ايین توانیايی میتیوان بیه
فراگیران کمک کرد که به دنبال يادگیری بروند و در نتیجه يادگیری مادامالعمیر تقويیت گیردد.
هم نین به مسئولین ذیربط و سیاستگذاران دانشگاههای فرهنگیان نییز پیشینهاد مییگیردد بیا
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بازنگری اهداف ،محتوا ،امکانات و تجهیزات وموزشی زمینههای تربیت معلم هیودراهبر دارای
شايستگیهای يادگیری مادامالعمر را فراهم وورند.
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معلمان مدارس هوشمند منطقه  5شهر تهیران .فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرساه. 1( 7 .
.23-39
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مطالعات برنامه درسی.5-44 ، 50(12 ،
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تفاوت و تشابه ون با دو کشورولمان و ژاپن .فصلنامه تعلیم و تربیت.109 -151 ، 84(21 ،
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