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 محتوا در ؛ ارزيابی وضعیت موجودحاضر مقالههدف از چکیده: 

برنامه درسی اجراشده دوره کارشناسیی رشیته ومیوزش ابتیدايی 

که به  بود العمرمادامدانشگاه فرهنگیان از منظر رويکرد يادگیری 

. جامعیه ومیاری پیشوه  شیدپیمايشی  انجام  –روش توصیفی 

اسیتان  دانشیگاه فرهنگییانهای پرديستربیتی  اساتید گروه علوم

و ای طبقهبود که با روش نمونه گیری  نفر 242اصفهان به تعداد 

 145متناسب با حجم طبقات و با رعايت اصل تصیادفی بیودن، 

از طريی  هیا داده جمی  ووریاستاد به عنوان نمونیه انتایاو و 

 103پرسشنامه محقی  سیاهته صیورت گرفیت کیه در نهايیت 

ر بیا محاسیبه پرسشنامه مبنای تحلیل قیرار گرفیت. پايیايی ابیزا

به دست ومد. روايیی ابیزار بیا نظیر  0.94ضريب الفای کرونباخ 

تحلییل عیاملی بررسیی و تايیید شید. های و يافته نظرانصاحب

 محتوا در برنامه درسی دوره پشوه  نشان داد وضعیتهای يافته

مطلوو قیرار  کارشناسی رشته وموزش ابتدايی در وضعیت نسبتاً

يیادگیری يادگیرنیده هیای ارائیه فعالیتها، از بین شاهص دارد.

بر رويکردهای يادگیری عمی  )مسیاله محیوری  تأکید محور و 

از جايگاه بهتری برهوردار بیوده و در ها نسبت به ساير شاهص

 لوبی دارد.وضعیت مط

، العمرمیادامارزيابی، محتوا، برنامه درسی، يیادگیری  ها:کلیدواژه

 دانشگاه فرهنگیان

P. Roshan Ghiyas    M.J. Liyaghatdar (Ph.D) 

B. Zamani (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 (problem-
oriented) approaches have more desirable 
places than other indicators.  
Keywords: assessment, content, curriculum, 
lifelong learning, Teacher Training University 
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 مقدمه

اسی، اقتصادی و اجتماعی امروز که به سرعت در حال تغییر است، انطباق سري  با در جهان سی

ای تواند با ونها انطباق يابد که يادگیرندهها، ضروری است و کسی میها و نگرشدان ، مهارت

ت کیه در اسی، برای افراد به يک ضرورت تبديل شیده1العمرالعمر باشد، لذا يادگیری ماداممادام

، 2شیود )تاشی ی و تیتیر حوزه تعلیم و تربیت به کار گرفته میتوسط فعاالن در عصر جديد 

2019.  

از سیوی يونسیکو  1960ی اين مفهوم به عنوان اصطالحی علمی، برای اولیین بیار در دهیه    

بر وموزش به عنوان يک ح  و عامل اصیلی توسیعه کامیل تأکید مطرح شد. اين سازمان ضمن 

هیای يیادگیری العمر تمام فعالیتاين مطلب اشاره کرد که يادگیری مادامهای انسانی، به ظرفیت

انیداز ها، در يک چشیمها و شايستگیدر سرتاسر زندگی انسان را با هدف بهبود دان ، مهارت

 . بیه همیین دلییل توسیعه 2013گییرد )يونسیکو، میی بیر فردی، مدنی، اجتماعی يا شغلی در

هیای زنیدگی گسیترش يافتیه ک موضوع وموزشی در تمام جنبیهالعمر به عنوان ييادگیری مادام

های موردنییاز ترين توانمندی  و يکی از مهم1391پور، مهر، ملکی، هوشدل و عباس)محمدی

  و بیه عنیوان هیدف يیادگیری در ومیوزش، 2009، 3در جامعه اطالعاتی امروزی است )کالینز

  . 2010، 4پر، لومن و ايگناتوفگیرد )کربی، کناجامعه و دولت مورد توجه قرار می

ییرد و در گمیی بر العمر دارای کلیتی است که همه سطوح و مراحل سنی را دريادگیری مادام   

رتبیا  های يادگیری هارج از مدرسه را با محیط يادگیری درون مدرسه اپی ون است که محیط

سیت کیه هیر مر بییانگر ايین االعدهد و مرزهای تصنعی يادگیری را از بین ببرد. يادگیری مادام

م و محیطی، بالقوه يک محیط يادگیری است و در نتیجه مدرسه ديگر جايگیاه انحصیاری تعلیی

  . 1390زاده تبريز، تربیت نیست )عظیم

    

 

                                                 
1. Lifelong Learning 

2. Tasçı  & Titrek 

3. Collins 

4. Kirby, Knapper, Lamon & Egnatoff 
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هیای يیادگیری در عالئی  و فرصیت هیا،العمر توسعه دان ، مهارتدر فرويند يادگیری مادام   

 . شاص در اين نیوع يیادگیری، چگیونگی 2004، 1)پترسونشود زندگی توسط افراد حفظ می

وموزد و پیوسته در حال يادگیری است و مسئولیت مديريت يادگیری را بر عهده يادگیری را می

ها و عالئ  هوي  را افزاي   ، هم نین فرد به طور پیوسته دان ، مهارت2004، 2دارد )کروثر

  . 2001، 3دهد )ري اردسون و ولفمی

نوع يادگیری در واق  فرويندی از کسب دان  از گهواره تا گور بدون محیدود کیردن ون  اين   

  و در بسیاری از 2002، 4به دوره زمانی مشاص يا به مدرسه يا سازمان معینی است )کاالکگلو

های وموزشی موثر است کار و جامعه، نیازمند ايجاد فرصتهانه، مدرسه، محیطها، مانند محیط

  . 1220، 5)سونی

اند که گیرندگان به اين نتیجه رسیدهگذاران و تصمیمها، سیاستبسیاری از دولت 21در قرن    

العمر برای حل مشکالت عمده اقتصادی و اجتمیاعی میورد نییاز اسیت رويکرد يادگیری مادام

، 7العاده قدرتمند برای تغییر و رشد است )نوردستروم و مرز  و يک ابزار فوق2011، 6)اوالوس

  . 2012به نقل از لعل، 

اتلیف از مالعمر در اين است که به داليیل له پرداهتن به موضوع يادگیری مادامئاهمیت مس   

هته، ها و تبديل جهیان ملمیوس بیه جهیان ناشیناجمله تغییرات روزافزون محیط بیرونی انسان

لییم و هیای تعظیامناپذير، سبب شیده اسیت تیا نبینیرهطی و البته وشوبنا  و پی پی یده، غی

هنید و تربیت کنونی نتوانند به نیازهای وموزشی جوام  در حال رشد فزاينیده پاسیخ مناسیب د

-عصومیها روبه رو هستند )زندی و مهايی برای همگام شدن با اين پیشرفتهم نان با چال 

  . 1397فرد، 

م تعلییم و تربییت ی نظاالعمر در معلمان به عنوان عناصر اصلتوجه به موضوع يادگیری مادام   

ايشان همواره ملزم به کسب و حفظ دانی  بیه روز جامعیه بیوده و نیاگزير شود تا موجب می

های وموزشی ضمن هیدمت تیا مطالعیات فیردی، در جهیت باشند در سطوح ماتلف از دوره

                                                 
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 

  . 1398ند )حسینی لرگانی و امانی، ده

هیای تاصصیی لزم هستند همواره دان  و توانايیم العمرماداممعلمان به عنوان يادگیرندگان    

های الزم را به صورت پويا در هود ايجیاد ارتقا داده و تغییرات و شايستگی هود راای و حرفه

در معلمییان نیازمنیید وجییود  العمرمییادام . تحقیی  يییادگیری 1397نماينیید )فتحییی و همکییاران، 

هیای زبیانی )اوتین و توان به شايستگیها میباشد که از جمله ونهايی در معلمان میصالحیت

؛ کرلیويیک و 2016، 3؛ فیالکنر و الثیم2015، 2هیای ارتبیاطی )بییتس  شايستگی2009، 1اوهانا

، چیو و 2010سیلوی؛ 2011 7؛ ويیو و لیین2009 6؛ سیوگومار2015 5؛ بالکار2013، 4همکاران

؛ 2015، 10 ، شايسیتگی ديجیتیال )اوزداملیی و اوزدال2017 9؛ گیوروا و زلیوا2017، 8همکاران

؛ 2018، 13؛ نوسیینین و همکیاران2013، 12؛ ژائیو، کیوه و کرنیی2008، 11والماتکا، پونه و ردمر

؛ 2017؛ چیو و همکیاران، 2013؛ کريلیويیک و همکیاران، 2015؛ فالکنر و الثیم، 2015، 14شاو

 .شايسیتگی پشوهشیی 2009؛ سیوگومار، 2015؛ بییتس، 2018، 15؛ راتنولیو2017وروا وزلوا، گ

؛ 2016 ؛ شايسیتگی فرهنگیی )فیالکنر و الثیم، 2010؛ سیلوی، 2009)اوزون بويلو و هرسین، 

؛ 2009، 18؛ میو2013، 17؛ رنییو2006، 16؛ لوريندا، میشیرا و گرالیدين2013کرلیويک و همکاران

  شايستگی يادگیری هودراهبر )اوزون بويلیو 2012سبرگ و مینیگ، ؛ 2014، 19؛دمیر و اوزدون

                                                 
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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)اوزداملیی  شايستگی فراشناهت و هودتنظیمی  2005نیچ ولت و همکاران،  ؛2011و هرسن، 

  2005؛ نییچ ولیت و همکیاران، 2011؛ اوزون بويلو و هرسین،2009؛ دمیرل، 2015و اوزدال، 

  شايستگی هالقییت و نیوووری )فیالکنر و 2015؛ بیتس، 2015شايستگی مديريت دان  )شاو،

 ؛ 2015؛ چییو و همکییاران؛ گییوروا و زلییوا ؛بیییتس 2013و همکییاران  ؛ کرلیويییک2016الثییم، 

؛ محمییدی زاده و 1396؛ رودی وهمکییاران ، 2018شايسییتگی ابتکییار و کییاروفرينی )راتنولییو، 

و همکیاران،  يیک؛ کرلیو2016؛ فیالکنر و الثیم، 2015  شايستگی تفکر )شاو، 1388همکاران، 

؛ بییتس، 2015؛ بالکیار ،2018؛ راتنولیو، 2017؛ گیوروا و زلیوا، 2017؛ چو و همکیاران 2013

   اشاره کرد. 1395و محمدی 2018 شايستگی اجتماعی )راتنولو، 2015

کند و زمینه را های ونان کمک میمان به بهبود دان ، نگرش و مهارتهای معلحیتاين صال   

کند. چیرا کیه معلمیان در عصیر حاضیر، تر ونان در نظام وموزشی فراهم میبرای اثرباشی بیش

هیای ايشیان ها و توانمندیوموزان هستند و ارتقای مهارتمسئول مستقیم انتقال دان  به دان 

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

  . 2018، 1گردد )فاروقوری مدرسه میقای بهرهمحیط وموزشی و در مجموع ارت

مین نیروی انسانی موردنیاز ومیوزش و أترين مناب  تدانشگاه فرهنگیان به عنوان يکی از اصلی   

های درسیی ها، ساهتار و محتوای برنامهايی هم ون نوووری و تحول در رشتهپرورش راهبرده

ول بنییادين نظیام تعلییم و تربییت رسیمی و با رعايت الزامات اسناد فرادستی ماننید سیند تحی

عمومی، سند برنامه درسی ملی، نقشه جام  علمی کشور و سند دانشگاه اسیالمی را نییز دنبیال 

 . اين درحالی است که برهی تحقیقات انجام شیده 1391کند )اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، می

؛ فراهییانی، نصراصییفهانی و 1384؛ درکییی، 1383؛ وقییازاده، 1380؛ لیاقییت دار، 1377)عابییدی، 

؛ دهقیان، 1390؛ امیین هنیدقی و وفیائی،1389مرعشی، اربابی و صفايی مقدم، ؛ 1389شريف، 

تربییت هیای وموزشیی و تربیتیی مراکیز اند که برنامهن نتیجه رسیده؛ به اي1395مهرام و کرمی، 

ده اسیت. برنامیه وجیود نییاوری معلمی را در دانشجو معلمان بیهمعلم، صفات الزم برای حرفه

هیای فیردی و فرهنگیی، مقیاوم در برابیر انعطاف ناپذير، بی توجه به تفاوتدرسی، متمرکز و 

-و وموزش معلمیان پیی  از هیدمت بیودهدرسی  نامهمشارکت معلمان در طراحی و اجرای بر

وانید تولی و نووورانه است. اين نگیاه مییهای تربیت معلم نیازمند نگاه تحاست. بنابراين برنامه

                                                 
1.  Farooq 
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معلمان را در بسترهای نوين وموزش و يادگیری فراهم ای حرفههای های کسب صالحیتزمینه

کند و کیفیت و مطلوبیت را به ارمغان وورد )میرعارفین؛ مهرمحمدی، علی عسیگری و حیاجی 

  . 1398حسین نشاد، 

اهمییت  ان ازدر دانشیگاه فرهنگیی العمرمیادامبر اين اساس لزوم توجه به رويکرد يیادگیری    

، هیای راهبیردی دانشیگاه فرهنگییاناست زيرا يکیی از وظیايف و ماموريیتزيادی برهوردار 

ارت ای منیاب  انسیانی وزی و حرفیههیای عمیومی، تاصصیتوانمندسازی و ارتقای شايسیتگی

های کوتیاه میدت و تحصییالت تکمیلیی اسیت )اعظیم و وموزش و پرورش از طري  وموزش

میذکور،  ساس رويکیرداين ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان برا . بنابر2014همکاران، 

 ناپذير است. ضرورتی اجتناو

 واسیت. بررسیی  برنامیه درسیی سیتگیفرويند بررسیی ارزش و شاي برنامه درسیارزشیابی    

ه برنامیو هیم کیل  برنامه درسیهای هاص و شايستگی هم شامل عناصر و جنبه مطالعه ارزش

  . 1397)هروشی، نصر و میرشاه جعفری،  شوددرسی می

تحقی   ه درعالی از جمله عوامل و عناصری هسیتند کیهای درسی وموزشجا که برنامهاز ون   

راکیز مهیای درسیی قلیب رو برنامهعالی نق  بسزايی دارند، از اينباشیدن به اهداف وموزش

ته توجیه باشیند کیه شايسیلی مییعاها و اهداف وموزشند و ويینه نق ويشمار میدانشگاهی به

  . 1394دقی  هستند )شبیری و شمسی پاپکیاده، 

کارومد اسیت  برنامه درسیعالی، تدوين يات مراکز وموزشبا توجه به اين که از جمله ضرور   

فقییت يیا عیدم موفقییت موسسیات های درسیی در مو  و برنامه2011، 1)چريستنسن و ارينگ

ای برای بررسیی وضیعیت پیشیرفت ايین موثری داشته و سنجه ها نق عالی و دانشگاهوموزش

عیالی  . بنابراين ومیوزش1395ا، زاده، سلیمی و حدادنیها است )محمدی، مرزوقی، تر سازمان

دارد  برنامیه درسییتغییراتی اساسیی در عناصیر  ، نیاز بهالعمرمادامبرای تحق  هدف يادگیری 

هیای موردنییاز بیرای تقويیت و ت بییت انند صیالحیتکه افراد بتوای گونه  به 1391)سراجی، 

 را ارتقا دهند.  العمرماداميادگیری 

                                                 
1. Christensen & Eyring 
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ه میده کیوهای دانشگاه فرهنگیان رويکردهای ماتلفی بیه وجیود با اين حال گرچه در برنامه   

 سشیته باشیند در میورد ون یه تیدريای بوده کیه تمايیل داپرورش معلمان شايستهها هدف ون

ای فی بیره هدها چکه اين برنامهبا اين همه، بسته به اين ؛ت هوشمندانه بگیرندکنند، تصمیمامی

رتی ه عبیابیباشیند، و  و مسئولیتی برای معلم قائل شدهاند، چه نق  تربیت معلم در نظر گرفته

ی را گوناگونهای حاکم باشد، رويکردهای متفاوت، داللت برنامه درسیديگر چه ايدئولوژی بر 

انید دهسیی دانشیگاه فرهنگییان ارائیه نمیودر هیایهیا و برنامیهی و طراحی دورهبرای سامانده

  .1397وشی، میرشاه جعفری، نصر ، )هر

عبارت است از يک سلسله وقاي  وموزشی طراحی شیده کیه بیه قصید تحقی   برنامه درسی   

میر، اسیت )تانیدر، ونبیرا ، ارت بینیی شیدهيا چنید يادگیرنیده، پیی  نتايج وموزشی برای يک

بیه  برنامیه درسییيند طراحی، تولید و اجرای در فرو نظرانصاحب . 2017، 1لفتويچ-اوتنبريت

را در سیطوح  برنامیه درسییگیرنید و طراحیی يیک نظر می طور معمول عناصر ماتلفی را در

و سطح دوم محتوايی است  برنامه درسیسطح اول عناوين مطروحه در دهند. ماتلفی انجام می

و با ون که متکی بیر سیطح اول اسیت، امیا بیه اقت یای  دهندعمل وموزش میکه مدرسان در 

گیرد و ممکن است با طراحیی اولییه و ن و شرايط واقعی کالس درس شکل میتجارو مدرسا

يکیی از عناصیر اصیلی و مهیم  . 2020، 2اصلی يکسان باشد يا نباشد )جانکر، مارزو  وووگت

هیا بیا وموهتگیان دانشیگاهدان  و مهارت دان  ارتقای کیفیت وموزش عالی و تناسب نگرش،

محتیوا عبیارت اسیت از . وهرين دستاوردهای علمی، محتوای دروس ارائه شده به ايشان است

ريزان و بیه قصید هايی که از سوی برنامهها و گراي ها، ارزشمجموعه مفاهیم، اصول، مهارت

-ی برای تحق  اهداف به شمار مییاشود. محتوا وسیلهتحق  اهداف، انتااو و سازماندهی می

و  3انتظیار تناسیب داشیته باشید )اسی رير ويد و بدين سبب ضروری اسیت بیا اهیداف میورد

  .2020همکاران، 

چگونگی تنظیم محتوای کتب درسی دانشگاهی عامل مهمیی در تعییین چگیونگی يیادگیری    

انیايی در  و فهیم است. گاهی عدم کارايی و نامناسب بودن محتیوا و عیدم تناسیب ون بیا تو

وورد. معیارهیايی در ای کمتر از انتظار به بار مییکند و يا نتیجهفراگیران، يادگیری را مشکل می

                                                 
1. Tondeur, Van Braak, Ertmer & Ottenbreit-Leftwich 

2. Jonker, März & Voogt 

3. Schreier 
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توان بیه ترين ونها میدهی محتوا بايد رعايت شود که از جمله اساسیدستیابی به بهترين سازمان

هیای ر، نیاظر بیر شییوهتوالی، استمرار، تعادل، وسعت و وحدت اشاره داشت. توالی و اسیتمرا

 . به ايین 2020، 1دهی افقی است )ورنردهی عمودی محتوا، و وسعت مربو  به سازمانسازمان

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

دارد  برنامیه درسییق  بسیار میوثری در کیارويی برقراری ارتبا  افقی و عمودی بین مطالب ن

  . 2019، 2مرادی و اسنلگرو)ويس

را گذاشته به اج 1393از سال  های درسی جديد تربیت معلم ايران کهطراحی و تدوين برنامه   

يری و پیذبیودن، انعطیافقیمحوری، تلفیمحوری، تربیترويکرد شايستگی 5اند، متکی بر شده

 –تربیتیی، عمیل تربیتیی موضیوعی، دانی نوع شايسیتگی بیا عنیاوين دانی  4و  گرايیعملی

  و بیرای تحقی  هیر يیک از 1395عمومی اسیت )موسیی پیور و احمیدی، موضوعی و دان 

ر دتلفیقیی  ای از دروس نظری، عملی و کارگاهی لحاظ شده و رويکیردها، مجموعهشايستگی

-ديیده شیده های گسترده عملی تیدار  استفاده شده و فرصت برنامه درسیتدوين  طراحی و

 است.

درسیی دانشیگاه فرهنگییان  توجیه بیه  هیاینتااو و سازماندهی محتوای برنامهامروزه در ا   

رويکردهای جديد روان شناسی، اجتماعی و فرهنگی ضروری اسیت. يکیی از ايین رويکردهیا 

چیرا کیه تقويیت  ؛ 2012 ،3نوان يیک راهبیرد وموزشیی اسیت )دورنبه ع العمرماداميادگیری 

وزش هیای ومیالعمیر در برنامیهمعلمان به عنوان هدف اصیلی رويکیرد میادامهای درسی برنامه

   . 2011، 4است )چريستنسن و ارينگمعلمان مورد توجه قرار گرفته

هیايی مدنظرقرارگرفتیه و عیالی در پیشوه در وموزش العمرمادامرد يادگیری توجه به رويک   

بییان شیده اسیت. تاشی ی و  برنامه درسییگیری هايی برای عناصرو جهتاساس ويشگیبراين

وموزشی تغییرات اساسی به منظیور ومیوزش و بايد در موسسات ، بیان کردند که 2019تیتر  )

ين عامل در العمر صورت پذيرد. ونها وموزش پايدار را مهمترتربیت دانشجويان با رويکرد مادام

                                                 
1. Werner 

2. Vaismoradi, Mojtaba & Snelgrove 

3. Thorn 

4. Christensen & Eyring 
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 ، وموزش پايیدار و يیادگیری 2017توسعه و پیشرفت جوام  عنوان کردند. فاروق و همکاران )

سسیات ؤالعمر را به عنوان يک عنصیر مهیم در تربییت و عیاملی اثرگیذار بیر میديريت ممادام

ها و ايجاد سالمت علمی عنوان کردند. هم نین بیان کردنید کیه ايین وموزشی هم ون دانشگاه

کاووشیگری، يیادگیری هیودراهبر و توانیايی تفکیر و  د بايد توانايی حل مساله، روحیهررويک

 هالقیت را در دانشجويان پرورش دهد. 

ايجییاد »بقییه اصییلی تحییت عنییاوين   چهارط1395کامیییابی، فروغییی ابییری و يارمحمییديان )   

؛ «عیالیزشپیذيری در پیذيرش بازمانیدگان ومیوانعطاف»؛ «يادگیری برابر و مداومهای فرصت

-زشهای اساسیی ومیورا به عنوان برهی سیاست« یرمحوریفراگ»و « وموزشهای تنوع برنامه»

 معرفی کردند که نیازمند بازنگری هستند.  العمرمادامعالی در زمینه يادگیری 

وا در کننید کیه عنصیر محتی  بیان میی1395سلیمی و حدادنیا ) زاده،محمدی، مرزوقی، تر    

اشیتن، محور بیودن، انسیجام دهیايی چیون نییازبايد از ويشگی العمرمادامموزش و برنامه درسی

 اسیب داشیتن،مند بودن، متنوع بودن، روشنگرايانه بودن، تنپذيری، جذابیت داشتن، نظامانعطاف

 جامعیت داشتن، تاصصی بودن، مارپی ی بودن، برانگیزاننده بودن برهوردار باشد. 

بايد  رسیدبرنامه   محتوای 1396رستگارپور ) يفیان، لیاقتدار وبراساس ديدگاه، مشهدی؛ شر   

-تفیاوت ه بههای مورد عالقه هود و با توجه فراگیران بتوانند براساس مهارتباشد کای گونهبه

ز در ون انیواعی اکیه  برنامیه درسییسیب دانی  بدردازنید. محتیوای های فردی به تسهیل و ک

هیم ، بسییار مباعث افزاي  انگیزه و توانايی فراگیران شیود ای استفاده شود کهامکانات به گونه

 انگییزه و توانیدپذيری مناسب برهوردار بوده و میئه محتوا با اين مشاصه از انعطافاست. ارا

 توجه تمام فراگیران را جهت يادگیری محتوای مورد وموزش جلب نمايند. 

  در تحقیی ، عدم وشینايی بیا روشها  کاربردی نبودن وموهته1395ريف )کريمی، نصر و ش   

-یان رشیتهعدم استفاده از محتوای مالمللی، توجهی به وموزش يک زبان بینتحصیلی، بی رشته

دانشگاه  هایتوجهی به کیفیت کار پشوهشی را چال می و بیهای عموکم بر توانايیتأکید ای، 

 دانند. هنگام انتااو و سازماندهی محتوا می

بیا رويکیرد يیادگیری  برنامه درسیکنند محتوای   بیان می1392و هزايی ) ی، جعفرینصیر   

بايد اقدامی در جهت يادگیری چگونگی يادگیری، کیاربردی بیودن محتیوا، تناسیب  العمرمادام

بیر تأکیید بیه جیای  وموزی اطالعاتی و وموزش شهروندی باشد.توا با نیازهای جامعه، سوادمح
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ای رشیتهازماندهی محتوا نیز بیه شییوه مییانوا توجه شود. در سحجم محتوا بايد بر کیفیت محت

 تری از موضوع کسب کند. ه گردد تا يادگیرنده ديدگاه جام توج

 وهیای درسیی های ماتلف به بررسی وضعیت محتوای برنامهها گرچه به شکلاين پشوه    

در  العمراداممیه يادگیری ه بی توجاند اما تا کنون پشوهشی در زمینهالعمر پرداهتهوموزش مادام

زيابی رادانشگاه فرهنگیان صورت نگرفته است؛ لذا در اين پشوه ، پشوهشگر به  برنامه درسی

ظیر ومیوزش ابتیدايی از من کارشناسییشیده رشیته  اجرا برنامه درسیوضعیت موجود محتوای 

 االت زيیرگويی بیه سیواز ديدگاه اساتید پرداهته و به دنبال پاسیا العمرمادامرويکرد يادگیری 

 است:

ی رشیته شده دوره کارشناسی اجرا برنامه درسیید، وضعیت موجود محتوا در از ديدگاه اسات -1

 چگونه است؟ العمرماداموموزش ابتدايی به لحاظ پرورش يادگیرنده 

ا در ورد وضیعیت موجیود محتیوهای تحصیلی ماتلف، در میويا بین ديدگاه اساتید با رشته -2

تفیاوت  العمرمیادامرشته وموزش ابتدايی به لحیاظ پیرورش يادگیرنیده  اجرا شده سیبرنامه در

 وجود دارد؟

 روش شناسی

 –ووری اطالعیات از نیوع توصییفی ظر هدف کاربردی و از نظر روش جم تحقی  حاضر از ن

ی زيیابی وضیعیت موجیود محتیواباشد. در اين پشوه ، پشوهشگران بیه دنبیال ارپیمايشی می

گییان  ی کارشناسی پیوسته وموزش ابتدايی )هیاص دانشیگاه فرهندوره اجرا شده رسیبرنامه د

ر، محتوای ذکوم برنامه درسیومده است. در در اين دانشگاه به اجرا در 1395 که از سالهستند 

 دروس اين رشته در بررسی وضعیت موجود مد نظر قرار گرفت. در کلیه اجرا شده

هیای ديستربیتی دانشیگاه فرهنگییان پیرمکلیه اساتید گروه علووماری پشوه  شامل  جامعه   

  اسیت التدريسوقت و ح وقت، پارهعلمی، مدرسان تماماستان اصفهان )اعم از اع ای هیات

ابتیدايی )هیاص دانشیگاه  دروس رشیته کارشناسیی پیوسیته ومیوزشکه به تیدريس يکیی از 

 باشد.می نفر 242دريس بودند، به تعداد فرهنگیان  مشغول ت

حجیم طبقیات و بیا رعايیت ای متناسب با گیری طبقهوماری، با استفاده از روش نمونه نمونه   

اسیتاد بیه عنیوان نمونیه  145اساس نتايج جدول کرجسی و مورگیان  بودن و بر اصل تصادفی
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 هیا درمورد از پرسشینامه 103ین اساتید، وماری پشوه  انتااو شدند. پس از توزي  ابزار در ب

 وماری مورد استفاده قرار گرفتند. های تحلیل

نفیر  14. برای تهیه ابیزار از استين پشوه  پرسشنامه محق  ساهته گیری در اابزار اندازه     

العمر که در اين حوزه دارای تیالیف و يیا پیشوه  معتبیر حوزه يادگیری مادام نظرانصاحباز 

علمیی و سیواب  اجرايیی و  دارای تسیلط رسیبرنامه ددر حوزه  نفر متاصصانی که 10بودند؛ 

توجه در نفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان که ضمن داشتن سابقه قابل 9عملی بودند، و هم نین 

ايین دانشیگاه در طیول چنید سیال اهییر، از  برنامیه درسییزمینه تدريس، در زمینه تحیوالت 

هیای . پس از تحلیل دادهومدعمل  ساهتاريافته بهافی برهوردار بودند، مصاحبه نیمهاطالعات ک

هیای حتیوا و چگیونگی سیازماندهی ون، روشمقوله اصلی )اهیداف، م 4ای، ابزار در مصاحبه

. 1ای لیکیرت تنظییم شیددرجیه 5مولفه فرعی در طیف  69ياددهی يادگیری و ارزشیابی  و با 

  قیرار گرفیت و برای بررسی روايی ظاهری، پرسشنامه در اهتیار برهی از افراد جامعه پشوه

مورد میزان هماهنگی محتوای ابزار و هدف  برای بررسی روايی محتوايی از نظر متاصصان در

تربیتی و علمیی دانشیکده علیوم نفر از اع ای هیئیت 10ن منظور از پشوه ، استفاده شد. بدي

هیای پرسشینامه معیرف شناسی دانشگاه اصفهان هواسته شد تا مشاص کنند که ويا سؤالروان

)سرمد، بازرگیان  گیری ونها را دارد هستند يا هیرهايی که محق  قصد اندازهها و مهارتويشگی

هیای میرتبط بیا هیر و مولفیه برنامه درسی . برای بررسی اعتبار عناصر 171: 1391و حجازی، 

عنصر از تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم و به منظیور بررسیی دقیی  روايیی و پايیايی ابیزار از 

 استفاده شد. Smart-PLS3افزار گیری از نرمسازی معادالت ساهتاری با بهرهد مدلرويکر

و  2، از پايايی ترکیبییSEM-PLSگیری با رويکرد برای ارزيابی پايايی و روايی ابزار اندازه    

جهت سنج  بارهیای عیاملی  4ها؛ پايايی معرف3ولفای کرونباخ برای ارزيابی سازگاری درونی

اسیتفاده شیده اسیت  1  برای ارزيابی روايی همگیراAVE) 5واريانس استاراج شدهو میانگین 

  .2019، 2)هیر، ريشر،سرستد و رينگل

                                                 
یل جلوگیری از طوالنی شدن بحث و تجاوز مقاله از تعداد صفحات مجاز به ذکر نتیايج مربیو  بیه يیک در اين مقاله به دل. 1

 .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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رونباخ و  ؛ ولفای ک0.708 ≤)ها رو، نقطه برش تأيید بارهای عاملی برای حفظ شاهصازاين   

يج مربو  نتا است.  لحاظ شده 0.50 ≤) ؛ و مقدار واريانس تبیین شده 0.70 ≤)پايايی ترکیبی 

هیای محتیوا و شییوه سیازماندهی ون، روش به ابزار تهیه شده، معطوف به چهار عنصر اهداف،

بود که  العمرماداممعطوف به پرورش يادگیرنده  برنامه درسیيادگیری و ارزشیابی در  -یيادده

 ر اسیتفادهابزاباشد و از قسمت محتوا در می نظرارزيابی عنصر محتوا مد وه ، صرفاًدر اين پش

 برنامهر دهای ون مولفهربو  به مقوله محتوا و زيرشده است. بارهای عاملی و سطح معناداری م

 شود.ها گزارش میقسمت يافته العمر درمعطوف به يادگیری مادام درسی

گییری و شده از طري  ابزار انیدازهتحلیل اطالعات گردووری و در اين پشوه  برای تجزيه    

تحلییل  وای های وماری پارامتريک تی تک نمونهوزمونها به مقادير کمی، از روش پاسختبديل 

 شود. واريانس استفاده می

 

 هایافته

ارهای يب بهای ون، ضرادوم در مقوله محتوا و زير مولفه نتايج تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه

 است. ارائه شده 1ل ها در جدوعاملی، مقادير واريانس تبیین شده و سطح معناداری ون

 العمرمعطوف به يادگیری مادام برنامه درسیبارهای عاملی و سطح معناداری عنصر محتوا در  -1جدول 

سطح  عناصر زير مولفه زير مولفه مقوله

 معناداری

-T بارعاملی 

Values 
   

ون
ی 
ده
مان
ساز
و 
وا 
حت
م

 

دهی دانشیجويان بیه مطالعیه جهت

 مناب  ماتلف
0.79 18.75 

0.955 0.911 103.40 0.001 
 6.54 0.60 جذاو و برانگیزاننده بودن محتوا

هییای توجییه متناسییب بییه سییبک

ماتلف يادگیری در ارائه محتیوای 

 دروس ماتلف

0.54 5.70 

                                                                                                                   
1. Convergent Validity 

2. Hair, Risher, Sarstedt & Ringle 
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سطح  عناصر زير مولفه زير مولفه مقوله

 معناداری

-T بارعاملی 

Values 
   

ا بیه کاربسیت دانی  توجه محتیو

 های عملینظری در موقعیت
0.64 6.91 

و تلفیقیی ای رشتهداشتن نگاه میان

 زماندهی محتوادر سا
0.69 10.01 

وفرينییی محتییوا درتقويییت نقیی 

هیییای ماتلیییف تفکیییر مهیییارت

)استدالل، حل مساله، تفکر هل  و 

 تفکر انتقادی 

0.64 19.82 

استفاده محتیوا از تجیارو گذشیته 

ان در جهیییت کسیییب دانشیییجوي

 های جديديادگیری در موقعیت

0.67 8.31 

ر ی نییوين دهییاکاربسییت فنییاوری

دار در رسیییدن بییه يییادگیری معنییی

 برهورد با محتوا

0.63 5.74 

هییای نییوووری و تقويییت مهییارت

 هالقیت در دانشجويان
0.76 23.80 

فراهم کردن زمینه يادگیری مستقل 

 و مداوم به وسیله محتوا
0.68 20.39 

توجیییه بیییه پیییرورش نگیییرش 

 چندفرهنگی در دانشجويان
0.70 12.64 

هیای پشوهشییی از قويیت مهیارتت

هیای سیازی فرصیتطري  فیراهم

 مناسب در محتوا

0.76 21.68 

تلفی  دانی  بنییادی و دانی  روز 

 در محتوا
0.75 20.33 

هیییای يیییادگیری ارائیییه فعالییییت

 محور در محتوايادگیرنده
0.94 133.01 
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سطح  عناصر زير مولفه زير مولفه مقوله

 معناداری

-T بارعاملی 

Values 
   

بییر رويکردهییای يییادگیری تأکییید 

 واعمی  )مساله محوری  در محت
0.78 14.31 

هییای ارتبییاطی تقويییت مهییارت

)شنیدن، سان گفتن، بازهورد  در 

 دانشجويان

0.68 16.54 

ارائیییه محتیییوا جهیییت ومیییوزش 

 شهروندی به دانشجويان
0.87 54.78 

بیه  وموزش زبیان دوم )انگلیسیی 

صورت کاربردی جهیت گسیترش 

هیییای يیییادگیری بیییرای فرصیییت

 دانشجويان

0.63 6.11 

 0.05طای است و در سطح ه 0.708عاملی باالتر از دارای بار برنامه درسیصر محتوای عن   

عطوف به م برنامه درسیضرايب بارهای عاملی مربو  به عناصر  . P < 0.05)باشد معنادار می

 0.95ار عاملی با ب« محتوا و شیوه سازماندهی»العمر حاکی از ون است که عنصر يادگیری مادام

رصد از د 91.1باشد و حدود می برنامه درسیای بیشترين مقدار در تعريف و ارزيابی دار

برنامه وا در های عنصر محتهم نین، نتايج مرتبط با زيرمولفهکند. واريانس ون را تبیین می

 0.05هطای  سطحو در  0.40ها دارای بار عاملی باالتر از دهد کلیه زيرمولفهنشان می درسی

ی مورد ی عاملها بر اساس بارهاتوان گفت پايايی معرفاساس اين نتیجه میند. برمعنادار هست

 ه درسیبرنام های مربو  به ون به درستی الگویلفهؤشد؛ بنابراين، اين عنصر و مباتأيید می

 دهند.العمر را مورد سنج  قرار میمعطوف به يادگیری مادام

وف به معط برنامه درسیيی عنصر محتوا در ی و پاياهای ارزيابی روايدر ادامه شاهص   

 گردد.ارائه می 2در جدول شماره  العمرماداميادگیری 
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 عمرالادامهای ارزيابی پايايی و روايی عنصر محتوا در برنامه درسی معطوف به يادگیری مشاهص -2جدول 

 پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ بار عاملی برنامه درسیعناصر 

 0.95 0.94 0.95 زماندهیمحتوا و شیوه سا

ر دالعمر اممعطوف به يادگیری ماد برنامه درسی یهای ارزيابی پايايی محتوانتايج شاهص   

 ≤)د رار داردر حد قابل قبول ق برنامه درسیدهد که بار عاملی عنصر محتوا نشان می 2جدول 

بول ابل ققد در ح سیبرنامه در  ضرايب ولفای کرونباخ و پايايی ترکیبی عنصر محتوای 0.708

ج  الگوی گیری جهت سنباشد که بیانگر سازگاری درونی ابزار اندازهمی 0.70و باالتر از 

 باشد. العمر میمعطوف به يادگیری مادام برنامه درسی

لیوم رشیته ع اجیرا شیدهاز ديدگاه اساتید، وضعیت موجود محتوا در برنامه درسی  :ال اولسو

 چگونه است؟ العمرمادامگیرنده تربیتی به لحاظ پرورش ياد

رار ربیتی قتوم ساهته در اهتیار اساتید گروه علاساگويی به اين سوال، ابزار محق جهت پ   

نامه برود محتوا در تمام واحدهای ها هواسته شد براساس وضعیت موجگرفت و سدس از ون

 وی، کم اد، تاحدودزياد، زيهای هیلیرشته وموزش ابتدايی از بین مقیاساجرا شده  درسی

 کم دست به انتااو بزنند. هیلی

اجرا شده در دانشگاه فرهنگیان بر  برنامه درسی، وماره توصیفی عنصر محتوا در 3در جدول    

براساس ديدگاه اساتید ارائه شده است.  1اساس میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی

رت )هیلی کم، کم، تا حدودی، زياد و هیلی زياد  که از طیف پنج مقیاسی لیکبا توجه به اين

  لحاظ 5  و حداک ر نمره برابر با )1ها استفاده شده است، حداقل نمره برابر با )برای پرسشنامه

  انتااو شده است. شاهص 3شده است. بر اين اساس، حد متوسط میانگین برابر با نمره )

ها ارائه شده است که حد نرمال داده چولگی و کشیدگی نیز برای بررسی پی  فرض توزي 

+ قرار دارد )پاشا شريفی و 1و  -1مطلوو اين ضريب برای شاهص چولگی و کشیدگی بین 

  . 1395همکاران، 

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

ره
ما

 ش

هاگويه متغیر/  میانگین 

انحراف 

 کشیدگی چولگی استاندارد

 -0.16 0.19 0.52 3.23 دهی دانشجويان به مطالعه مناب  ماتلفجهت 1

 0.08 -0.31 0.47 3.07 جذاو و برانگیزاننده بودن محتوا 2

3 
های ماتلف يادگیری در ارائیه توجه متناسب به سبک

 محتوای دروس ماتلف
3.13 0.61 0.34- 0.78 

4 

هیای ا به کاربست دان  نظری در موقعیتتوجه محتو

 عملی
3.34 0.58 0.27- 0.65- 

5 

و تلفیقیی در سیازماندهی ای رشیتهداشیتن نگیاه مییان

 محتوا
3.31 0.64 0.84- 0.70 

6 

هیای ماتلیف تقويیت مهیارت وفرينی محتیوا درنق 

ق و تفکییر مسییاله، تفکییر هییال)اسییتدالل، حییلتفکییر 

 انتقادی 

2.80 0.62 0.16 0.53- 

7 

ان در جهیت جوياستفاده محتوا از تجارو گذشته دانش

 های جديدکسب يادگیری در موقعیت
3.46 0.59 0.59- 0.57- 

8 

ی نیوين در رسییدن بیه يیادگیری هیاکاربست فناوری

 دار در برهورد با محتوامعنی
3.39 0.78 0.46- 0.01 

 -0.31 0.05 0.77 2.97 های نوووری و هالقیت در دانشجويانتقويت مهارت 9

10 

ری مستقل و مداوم بیه وسییله فراهم کردن زمینه يادگی

 محتوا
2.96 0.80 0.07 0.44- 

 -0.83 0.05 1.11 3.18 توجه به پرورش نگرش چندفرهنگی در دانشجويان 11

12 

سیازی فیراهم های پشوهشیی از طريی تقويت مهارت

 های مناسب در محتوافرصت
3.33 1.12 0.20 0.33- 

 -0.69 0.18 0.65 2.83 تلفی  دان  بنیادی و دان  روز در محتوا 13
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ره
ما

 ش

هاگويه متغیر/  میانگین 

انحراف 

 کشیدگی چولگی استاندارد

 -0.54 0.10 0.78 3.65 امحور در محتو های يادگیری يادگیرندهارائه فعالیت 14

15 

محیوری  يادگیری عمی  )مسیاله بر رويکردهایتأکید 

 در محتوا
3.36 0.57 0.24- 0.71- 

16 

گفیتن، هیای ارتبیاطی )شینیدن، سیانتقويت مهارت

 بازهورد  در دانشجويان
3.13 0.80 0.25- 0.41- 

 -0.64 0.21 1.04 2.76 ارائه محتوا جهت وموزش شهروندی به دانشجويان 17

18 
بیه صیورت کیاربردی  وموزش زبیان دوم )انگلیسیی 

 های يادگیری برای دانشجويانجهت گسترش فرصت
2.72 0.45 0.91 0.77 

-0.66 0.52 3.15 کل   0.51 

                                     

 0.52اف معیار با انحر اجرا شده برنامه درسیکه میانگین عنصر محتوا در دهد نشان می نتايج   

ز نشان نی برنامه درسیی مربو  به عنصر محتوا در هاباشد. بررسی گويهمی 3.15برابر با 

ن ی بیشتريرادا« محور در محتواهای يادگیری يادگیرندهئه فعالیتارا»دهد که از نظر استادان می

به صورت کاربردی جهت گسترش  وموزش زبان دوم )انگلیسی » ، و 3.65گین )میان

باشد. چولگی و   می2.72دارای کمترين میانگین )« يادگیری برای دانشجويانهای فرصت

 ها است.دهنده توزي  نرمال داده+ قرار دارند که نشان1و  -1های ون بین کشیدگی گويه

 نصیر محتیوا در برنامیه درسیی اجیرا شیده در دانشیگاهبه منظور تعیین وضیعیت موجیود ع   

ود شیون در زيیر گیزارش مییهای کیه يافتیه استفاده شدای از وزمون تی تک نمونه فرهنگیان،

ییف )گزينیه متوسیط در ط 3 . به منظور اجرای اين وزمون، مقدار پی  فرض برابیر 4)جدول 

 لیکرت  در نظر گرفته شده است.
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 اجرا شده  برنامه درسیدر « توا و شیوه سازماندهیمح»ر وضعیت موجود عنص -4جدول
 3 =حد متوسط میانگین 

 سطح معناداری t انحراف استاندارد میانگین هاگويه

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 

محتوا و شیوه 

 سازماندهی
3.15 0.52 2.90 0.005 

و  2-2.99نیامطلوو  ؛ نسیبتا3ً-3.99مطلیوو  ؛ نسیبتا4ً-5 : مطلوو 1967نانلی ) اساس مقیاس معیار ق اوت بر

  1390محمدی مهر، و )نامطلو

دهنده ون است که وضعیت موجود عنصر محتوا و چگونگی ای نشاننمونهتک tنتايج وزمون    

به طور معناداری باالتر از  3.15هی ون، در برنامه درسی از ديدگاه اساتید با میانگین سازماند

های به دست ومده،  . هم نین بنابر يافتهM= 3.15; p < 0.05باشد )  می3حد متوسط )
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 است، اما تراز حد متوسط پايین 18و  17، 13، 10، 9، 6های وضعیت عنصر محتوا در گويه

 مطلوو قرار دارد.  وضعیت نسبتاً وت نامبرده، دربراساس معیار ق ا

د وجیوهای تحصییلی ماتلیف، در میورد وضیعیت م: ويا بین ديدگاه اساتید با رشتهسوال دوم

 العمراممیادرشته وموزش ابتدايی به لحاظ پرورش يادگیرنیده  اجرا شده برنامه درسیمحتوا در 

 تفاوت وجود دارد؟

ن اصیفهان هیای اسیتاتربیتی پرديسول به تدريس در گروه علومتید مشغبا توجه به اينکه اسا   

ه های تحصیلی ماتلفی هسیتند، بیه منظیور بررسیی اهیتالف ديیدگاه ونیان دربیاردارای رشته

ايج است کیه نتیوضعیت موجود برنامه درسی از وزمون تحلیل واريانس يک راهه استفاده شده 

 شود.ون در زير گزارش می

 های تحصیلی اساتیدبر اساس رشته برنامه درسیعنصر محتوای  وماره توصیفی -5جدول 

 میانگین حجم نمونه گروه تحصیلی
 % 95سطح اطمینان 

 حد باال حد پایین

 3.55 3.28 3.42 51 علوم انسانی

 3.07 2.76 2.92 39 علوم پايه

 2.85 2.68 3.15 13 مهندسی-فنی

 
 تیدتحصیلی اساهای نصر محتوای برنامه درسی بر اساس رشتهمقايسه وضعیت موجود ع، ANOVAوزمون  -6جدول

 مدل متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 وزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری 

 جامعه وماری

 0.001 18.39 3.79 2 7.58 مابین گروهی

   0.21 100 20.61 درون گروهی

    102 28.19 کل

 

  F= 18.39)مشاهده شده  Fدهد   نشان میANOVAراهه )نتايج وزمون تحلیل واريانس يک  

های تحصیلی نسبت به محتوا باشد؛ بنابراين، بین نگرش اساتید گروهمعنادار می 0.05در سطح 

به دلیل ون که وماره   .P < 0.05)تفاوت معناداری وجود دارد  برنامه درسیشیوه سازماندهی  و
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و فرض برابری   p<0.05)عنادار است   م3.15لوين برای عنصر محتوا و شیوه سازماندهی )

 T2شود، جهت مشاص شدن تفاوت بین ديدگاه استادان از وزمون تعقیبی رد میها واريانس

  . 1395هین استفاده شده است )پاشاشريفی و همکاران، تام

 ه درسیتحصیلی ماتلف نسبت به محتوای برنامهای هین، مقايسه نگرش اساتید با رشتهتام T2وزمون  -7جدول 

 سطح معناداری اهتالف میانگین 2گروه  1گروه 
 %95سطح اطمینان 

 حد باال حد پايین

 0.74 0.24 0.001 0.49* علوم پايه علوم انسانی

 0.83 0.45 0.001 0.64* فنی مهندسی علوم انسانی

 0.36 -0.06 0.236 -0.14 فنی مهندسی علوم پايه

     * P < 0.05 
های تحصیلی جهت مقايسه نگرش اساتید با رشته هینتام T2به وزمون مربو   7جدول    

باشد. می برنامه درسی پايه نسبت به محتوا و شیوه سازماندهیمهندسی و علومانسانی، فنیعلوم

به طور   M= 3.42)نتايج حاکی از ون است که نگرش اساتید با رشته تحصیلی علوم انسانی 

 =M)و فنی مهندسی    M= 2.92)ساتید دو گروه علوم پايه  معناداری مطلوبتر از نگرش ا

  .P < 0.05) باشدمی  3.15

 گیری نتیجهبحث و 

 کارشناسی وموزش ابتیدايی برنامه درسیمحتوا در ارزيابی وضعیت عنصر حاضر با هدف  مقاله

 مقاله، . در هصوص سوال اولشد انجام العمرمادامدانشگاه فرهنگیان از منظر رويکرد يادگیری 

رشیته  اجیرا شیده برنامه درسییوضعیت موجود محتوا در نتايج نشان داد که از ديدگاه اساتید 

در وضعیت نسبتاً مطلوو قیرار دارد کیه  العمرمادامبه لحاظ پرورش يادگیرنده وموزش ابتدايی 

امیه برنتواند، قائل بودن علت اين امر می در حد متوسط بوده و با وضعیت مطلوو فاصله دارد.

-نیازمند برنامه العمرمادامگیری دانشگاه فرهنگیان به متمرکز بودن باشد. زيرا رويکرد ياد درسی

هیای يیادگیری هتن به شايستگیهای درسی غیرمتمرکز است تا امکان و شرايط الزم برای پردا

 هیای اجیرایرسید زيرسیاهت  عالوه بر ون به نظر می2004ون، فراهم گردد )پترس العمرمادام

هنوز نیاز بیه توجهیات  سازی مدرسانف ا، تجهیزات و امکانات و وماده از جمله برنامه درسی

اه فرهنگییان از های به دست ومده برنامه درسی موجود دانشیگدارد. هم نین بنابر يافتهبیشتری 
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هیای اساسیی در پیرورش يادگیرنیده ای پشوهشی به عنوان يکی از مولفههمنظر تقويت مهارت

هیای اهییر وضعیت مطلوبی دارد. در تبیین ايین يافتیه بايید اذعیان داشیت در سیال لعمرامادام

در  محوری بیوده و ايین دانشیگاهی دانشگاه فرهنگیان به سوی پشوه گیری برنامه درسجهت

 . از جملیه 1395باشد )دهقان، مهرام و کرمیی، می هود برنامه درسیحال تغییرات اساسی در 

. پیشوه  اسیت برنامه درسیمحور در های معلمی به وموزش پشوه غییرات، توجه جداين ت

فرهنگیان به دو صورت واحد مستقل درسی و تلفیقی در ساير دروس  دانشگاه برنامه درسیدر 

ارائه شیده اسیت،  است. مجموع دروس پشوهشی که به صورت واحد مستقل درسی شدهارائه 

درس بیا عنیاوين  4محیور تحیت  ی معلیمهیاباشد. در اين مییان پیشوه واحد می 13جمعا 

 پشوهیی،: روايیت 1ایوزش ابتدايی، پشوه  و توسیعه حرفیهدر ومای هاص حرفههای تجربه

-پشوهیی مهیم: درس3ای و پشوه  و توسعه حرفیه پشوهی: اقدام2ای پشوه  و توسعه حرفه

س ارائه شیده باشند. مجموع دروس پشوهشی که به صورت تلفیقی در ساير دروها میترين ون

وه بیرون گسیترش  . عیال1395باشید )عبیدالاانی، واحید درسیی میی 150واحد از  36معا ج

ای در دانشگاه فرهنگیان از جمله داليیل ديگیر های ويشه و تاصصی حرفهسمینارها و هماي 

که  العمرماداممبتنی بر رويکرد يادگیری  برنامه درسیهای ر اين زمینه است. از ديگر مشاصهد

هیای شرايط مطلوبی کسب نموده، فعالییت دانشگاه فرهنگیان برنامه درسیوضعیت موجود  در

گییرد و نحیو يیاد میی محوری در محتواست. دانشجو زمانی به بهترينيادگیرنده محور و مساله

مبتنی بر تجربه باشید. در  اش به صورت عملی وکند که فرويند يادگیریدان  هود را حفظ می

عملی و عملی لحاظ  –نشگاه فرهنگیان اک ر واحدهای درسی به صورت تئوری دا برنامه درسی

زی ديیده محیور در دروس کیارورمحور و مسیالههای يادگیرندهاند. که تبلور کامل وموزششده

رزی فرصیت بیه تجربیه برنامیه کیارووری که در منط  اين درس ومده است کیه شود. به طمی

ای های حرفیهی شايستگیديل و تعمی  تجربیات و توسعهی تعها و گفتگو براگذاشتن وموهته

ملی وغاز و به درس پشوهی در سطح مدرسه و کالس أکند. اين فرويند از مشاهده ترا فراهم می

ای و قرارگیرفتن در چرهیه توسیعه حرفیه العمرمیادامهای يادگیری ت کسب مهارتدرس جه

  .  1395تربیتی، وسته رشته علومدوره کارشناسی پی برنامه درسیشود )مداوم هتم می

ورد وضیعیت موجیود محتیوا در در هصوص سوال دوم پشوه  نیز نتايج نشان داد که در م   

نگرش اسیاتید  العمرمادامتربیتی به لحاظ پرورش يادگیرنده  رشته علوم اجرا شده برنامه درسی
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اين مطلب با توجه به جايگیاه  انسانی به طور معناداری مطلوبتر از ساير اساتید است.گروه علوم

پیذيری ون، انسانی قابل تبیین است. چرا که نیازمحور بیودن مطالیب، انسیجام و انعطیاف علوم

گرايی و دستیابی بیه اهیداف کمیال در عیین نووورانیه بر علوم معنوی و معنويتتأکید توجه و 

باشد )محمدی، مرزوقیی، یالعمر مهای درسی مبتنی بر رويکرد مادامبودن از شرو  الزم برنامه

ا   و اين در حالی است که  ايین میوارد در علیوم انسیانی بی1395زاده، سلیمی و حدادنیا، تر 

تیر اسیت. در چنید دهیه اهییر يافتنیتر و دستنها ملموستوجه به ماهیت مطالعات و حیطه و

ايط جامعیه اسیالمی اند تا مفاهیم را بر اساس شرريزان در حیطه علوم انسانی تالش کردهبرنامه

برنامیه ح نماينید. هم نیین در هصیوص های دانشجويان ايرانی مطرايران و با توجه به توانايی

ساز ی در سطح کالس درس و مدرسه زمینهتربیت/های وموزشیعلوم تربیتی مطالعه مساله درسی

هیای يیادگیری تیدار  و کسب تجربیات دست اول است. فرصتای معتبر عمل مستقل حرفه

هیای های واقعی بیرای يیافتن راه حیل  نظر و عمل تربیتی را در موقعیتديده شده امکان تلفی

های وموزشیی و تربیتیی تیدار  ظری و پشوهشی  جهت پاسخ به مسالهقابل دفاع )با پشتوانه ن

بر اين اساس مطالب  . 1395بینند )برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم تربیتی، می

تر اساتید اين حوزه به محورتر بوده و لذا نگرش مطلوور حیطه علوم انسانی يادگیرندهی ددرس

 العمر قابل تبیین است. وضعیت موجود محتوا به لحاظ پرورش يادگیرنده مادام

ای نظام وموزشی و بیه ترين اجزکه معلمان از اصلیتوان گفت با توجه به اينبه طور کلی می   

ترين عنصر اثرگذار در اين عرصه هستند، نه تنها الزم است با تحوالت جامعه کنندهعنوان تعیین

ای بهتیر ت ايجاد وضعیتی مطلوو بیرای وينیدههماهنگ باشند، بلکه بايستی تحوالت را در جه

وفرين باشند. در اين راستا ضرورت دارد ی عملکرد بهینه، هودشان نیز تحولهدايت کنند و برا

ارتقا داده و  ای هود رااره دان  و توانايی تاصصی و حرفههمو العمراداممبه عنوان يادگیرنده 

های الزم را برای ادامه حیات به صورت پويا در هود ايجاد نمايند. بر اين تغییرات و شايستگی

بايید بیه عنیوان  العمرمادامهای پشوه  پرورش معلمان بم ابه يادگیرندگان اساس و طب  يافته

هیای ی وموزشی دانشگاه فرهنگیان لحاظ گردد. هم نین از ون جا که برنامیههايکی از سیاست

تیرين راه بیرای رسییدن بیه اهیداف نظیام ترين رکن هر نظام وموزشی و پراهمیتدرسی اصلی

هیای در تیدوين برنامیه العمرمیادامیری  ، بنابراين رويکرد يیادگ2018وموزشی هستند )فاروق، 
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توجه به ايین کیه يکیی از مورد توجه قرار گیرد. عالوه بر اين با درسی دانشگاه فرهنگیان بايد 

در تدوين و طراحیی محتیوا بنابراين بايد  ؛عنصر محتواست برنامه درسیوفرين در عناصر نق 

نگییان عیالوه بیر دانشگاه فره برنامه درسینیادی تمرکز نمود. محتوای های کلیدی و ببر مقوله

گیردد، در های درسی لحاظ میی برنامهرای اين عنصر در کلیهی عامی که بهادارا بودن  ويشگی

 جهت ايجاد انگیزه و نگرش م بت به يادگیری، بايد انعطیاف پیذير العمرمادامرويکرد يادگیری 

  و برانگیزاننده باشند به طوری که 1392؛ محمدی مهر و همکاران، 1395 )کريمی و همکاران،

ی وموزشی هود را دنبیال کیرده و فروينید يیادگیری هیود را دانشجويان بتوانند عالي  و نیازها

منفعیل در  هدايت نمايند. درگیرکردن فعال يادگیرنده در جريان يادگیری به جای ح ور صرفاً

ت دانی  جريان يادگیری و تنها پذيرش محض محتوا به تعمیی  يیادگیری و در نتیجیه کاربسی

-در پی پرورش معلمانی است که روش ندانشگاه فرهنگیا کند.نظری در جريان عمل کمک می

سازی و تعقییب ون تیا رسییدن بیه نتیجیه ردن را بیاموزند و توانايی فرضیههای ماتلف فکر ک

برانگیزی مطالب و ايجاد زمینیه مطلوو را کسب نمايند. در بررسی محتوا و ايجاد ون به چال 

تیوای دروس بیه سیمت ان محسازی بايد توجه کرد. در وموزش معلمیبحث و گفتگو و فرضیه

کیردن بسیتر مناسیب بیرای رود. عالوه بر ون به منظور فراهم می های تفکر پی وموزش روش

های ونیان بیرای ح یور فعیال و میوثر در وم معلمان بايد به توسعه توانايیای مداتوسعه حرفه

وزش موثر توجیه شیود. لیذا ومی یبه شیوهها م مسائل و حل کردن ونجامعه، شناسايی به هنگا

عطیف ويیشه در تیدوين محتیوای مساله از جملیه نقیا  های حلهای شهروندی، روشمهارت

د  . قصی2020اسیت )جیانکر و همکیاران،  العمرمیادامبراساس رويکرد يادگیری  برنامه درسی

کیار، موسسیات ای است که بازارنسانی کارومد برای نیازهای جامعهعالی تربیت نیروی اوموزش

قرار دارند. اين کننده ناشی از جهانی شدن به روز تحت تاثیر جريانات متحول و نهادهاي  روز

های الزم برای پاسخ دادن منطقی و مناسب ها و نگرشها، دان کردن مهارتامر در گرو لحاظ

هیای موجیود در  نقیا  ضیعف و هأبه اين الزامات است. معلم موف  کسی است کیه میداوماً

 ها باشید. در نتیجیه محتیوای مناسیب وی کرده و به دنبال رف  ونشناساي ساهتار دان  هود را

هیای تفکیر از جملیه هیای پشوهشیی مجهیز کیرده و مهیارتکارومد بايد معلمان را به مهارت

هیای اطالعیاتی و ی فنیاوریتقويت کند. سیطرهها هت را در وناستدالل، تفکر هالق و فراشنا

يیادگیری نییز -بب شده است که فروينید يیاددهیهای ماتلف جوام  بشری سارتباطی بر جنبه
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ی جديد يیادگیری مطمیح نظیر قیرار گییرد و يادگیری هودراهبر به عنوان گونه متحول شود و

لذا ايجاد ومادگی  ؛افراد برای کسب اطالعات جديد نیازمند استفاده از تکنولوژی پیشرفته باشند

 برنامیه درسییيابید. ای میینیز اهمییت ويیشهها، در محتوا فراد به منظور استفاده از فناوریدر ا

هیای معیه بايید بیه رشید ذهنیی، انیواع سیبکها و فلسفه جادانشگاه فرهنگیان براساس ارزش

هیای فرهنگیی و متنوع افیراد توجیه کنید و ارزشهای فردی و استعدادهای يادگیری و تفاوت

 مهمیی چیون مشیاهده، هیایدنظر قرار دهد. عالوه بیرون مولفیهتحوالت مداوم اجتماعی را م

ن پرس ، تفکر، کاووشگری، وزماي  و استدالل میورد توجیه قیرار گییرد تیا دانشیجو معلمیا

پردازی مجهز شوند. در محتیوای موجیود برنامیه درسیی در توانمندی تفسیر، ق اوت و نظريه

ی انديشیکنار توجه به مسائل وموزشی، زمینه ابتکار افراد از طري  رويارويی بیا مسیائل و ژرف 

ن ضمن تسیلط کیافی و الزم بیه گردد دانشجو معلماشود و باعث میدر ارتبا  با ون فراهم می

هايشیان وگیاه باشید. رندگان، نیازها، طرز تفکر و نگرشهای نوين و کاربرد ون، از يادگیفناوری

ی هیود را بیه هیوبی های درونت م بت و سازنده کسب کرده و نیروعالوه بر ون از هود شناه

از موارد مهم در محتوای برنامه درسیی، ها برای شکوفايی استعدادها بهره ببرند. و از ون شناهته

تقويت مهارت عمومی زبان انگلیسی در دانشجو معلمیان اسیت. در ايین راسیتا تربییت معلیم 

ه نمايید و در مجیام  علمیی و که بتواند به هوبی از مناب  اطالعاتی استفاد العمرماداميادگیرنده 

المللی ارتبا  برقرار کند ضروری است، بر زبان انگلیسی به صیورت کیاربردی های بینهماي 

ای بیا رشیتههیای تلفیقیی و مییاندهی محتوا، استفاده از شیوهو تاصصی مسلط شود. در شکل

شیود تیا ها موجب مییگیرد، اين شیوهتوجه قرار می توجه به رشد سري  دان  و فناوری مورد

 . 2020ود )اسی رير و همکیاران، وس حفظ شود و هم حجم ونها کم شیهم عناوين اصلی در

ريیزی درسیی دانشیگاه شود تا در برنامیهبنابراين بر اساس نتايج حاصل از پشوه  پیشنهاد می

هايی مانند روش تفکیر، روش حیل بر حجم محتوا به وموهتن مهارتتأکید فرهنگیان به جای 

تیوان بیه می چرا کیه بیا پیرورش ايین توانیايی ودمساله و چگونگی جستجو در مناب  توجه ش

العمیر تقويیت گیردد. فراگیران کمک کرد که به دنبال يادگیری بروند و در نتیجه يادگیری مادام

گیردد بیا های فرهنگیان نییز پیشینهاد مییربط و سیاستگذاران دانشگاههم نین به مسئولین ذی
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های تربیت معلم هیودراهبر دارای ی زمینهبازنگری اهداف، محتوا، امکانات و تجهیزات وموزش

 العمر را فراهم وورند. های يادگیری مادامشايستگی

 

 منابع

ح و پژوهش چند متغیری کااربردی ططار . 1395اس. میرز، الورنس؛ گامست، گالن؛ گارينو. ا.جی. )

 . )ترجمه پاشا شريفی و ديگران . تهران: انتشارات رشد.تفسیر(

 .گیان . معاونت وموزشی و پشوهشی.تهران: نشر دانشگاه فرهن1391هنگیان. )اساسنامه دانشگاه فر

 ان. . وموزش و پرورش در کشورهای پیشرفته صنعتی. تهران: انتشارات رو1383وقازاده، احمد. )

در دو   . بررسی تطبیقی نظام برنامیه درسیی تربییت معلیم1390امین هندقی، مقصود و وفايی فاطمه. )

 مجموعه مقاالت همایش تربیت معلم.مان. کشور ايران و ول

اشی مدرسه در العمر با اثرب . بررسی رابطه يادگیری مادام1398حسینی لرگانی، مريم و امانی، مرت ی )

  .1) 7. . فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرساهشهر تهیران 5معلمان مدارس هوشمند منطقه 

23-39 . 

بی از  . میدل مفهیومی ارزشییا1397عفری، سید ابراهیم. )هروشی، پوران؛ نصر، احمدرضا و میرشاه ج

فصلنامه  های مورد انتظار از دانشجو معلمان در برنامه درسی تربیت معلم شايسته محور.شايستگی

 .44-5 ، 50)12، مطالعات برنامه درسی

ه وجیوه سیهای کنونی نظام تربیت معلم ايران و مقاي . بررسی تحلیلی ويشگی1384درکی، سیمین. )    

 .109 -151 ، 84)21، فصلنامه تعلیم و تربیتتفاوت و تشابه ون با دو کشورولمان و ژاپن. 

فرهنگیان از   . ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه1395دهقان، عبدالمجید؛ مهرام، بهروز و کرمی، مرت ی.)

صالنامه دوفهای شهید بهشتی و شهید هاشیمی نیشاد . حیث تربیت معلم پشوهشگر )مورد پرديس

 .100-78 ،13)7، مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

 تهایصیالحی بیر ترکیبیی يیادگیری  . تأثیر1396رودی، ثريا، ويتی، محسن و رستمی نشاد، محمدعلی.)

 .دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسیالعمردانشجويان، مادام يادگیری
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دهای عصر العمر در قالب سواهای يادگیری مادام . اولويت1397زندی، بهمن و معصومی فرد، مرجان )

، فصلنامه پژوهش در یاادگیری آموزشاگاهی و مجاازیحاضر از ديدگاه استادان و دانشجويان. 

6(3 ، 65-80 . 

 يیادگیری، فرهنیگ بهبیود بیه کمیک برای امکانی مجازی، های يادگیری .محیط1391فرهاد.) سراجی،

 .51-27 ،18و17)5،فرهنگ راهبرد

ان: . تهیرروش های تحقیق در علاوم رفتااری .1391. )الهه حجازی، و عباس بازرگان، زهره؛ سرمد، 

 .انتشارات وگاه

  . دانشگاه فرهنگیان.1395.)1404سند راهبردی دانشگاه فرهنگیان در اف   

رشناسیی ا . ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی رشته ک1394شبیری، محمد و شمسی پاپکیاده، زهرا )

مه فصلناور. نیارشد علوم تربیتی از ديدگاه استادان، دانشجويان و کارشناسان وموزشی دانشگاه پیام 

 . 94-83 . 9) 3، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

 فرهنگیان. دانشگاه اساسنامه  .1390فرهنگی.) انقالو عالی شورای 

های تربیت معلیم ی تدريس در برنامه درسی دورههای عموم . بررسی و توانايی1377عابدی، لطفعلی.)

 پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، تهران.دو ساله ايران، 

رسیی های پشوهشی دانشیجويان در برنامیه د . جايگاه وموزش و توسعه مهارت1395عبدالاانی، علی.)

 مه درسی ایران.چهاردهمین همایش ساالنه انجمن مطالعات برنادانشگاه فرهنگیان. 

کارشناسای  پایان ناماهالعمر.  . بررسی فرويند وموزش با رويکرد وموزش مادام1390زاده، مريم )عظیم

یاام ناور ارشد رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه پ

   استان تهران.

 . موفقییت 1397صیغری و دالور، علیی )فتحی، معصیومه؛ سیعدی پیور، اسیماعیل؛ ابراهیمیی قیوام، 

عاات فصالنامه مطالای معلمی. های حرفههای درسی دانشگاه فرهنگیان در ايجاد شايستگیبرنامه

 .139-166 ، 50)12، برنامه درسی
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ی  .ارزيیاب1389فراهانی، علیرضا؛ نصر اصیفهانی، احمدرضیا و شیريف هلیفیه سیلطانی، مصیطفی. )  

نشاریه فنااوری لمیان ابتیدايی در نظیام ومیوزش عیالی کشیور. های ومیوزش و تربییت معشیوه

 .75-61 ،  1)5،آموزش

هیای مطلیوو  . ويشگی1396کامیابی، میترا؛ فروغی ابیری، احمیدعلی و يارمحمیديان، محمدحسیین )

له آموزش مجالعمر: از ديدگاه اساتید. های وموزش عالی با تأکید بر رويکرد يادگیری مادامسیاست

 .49-37 ، 5)17، یدر علوم پزشک

ن های دانشیگاه در تیدوي . چال 1395کريمی، صديقه؛ نصر اصفهانی، احمدرضا و شريف، مصطفی. )

، درسی پژوهش در برنامه ریزیفصلنامه .العمر های يادگیرنده ماداممحتوای متناسب با شايستگی

2(23، 14-26. 

ائل مسا در پاژوهش فصالنامه ايران، در معلمان عملی وموزش  . وضعیت1380.) جواد دار، لیاقت    

 .14و  13، شماره تعلیم و تربیت

 . بررسی وضیعیت عناصیر برنامیه ی درسیی دوره ی 1392محمدی مهر، مشگان و هوشدل، علیرضا.) 

علاوم  مجله دانشگاهالعمر. پششکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارت  با رويکرد يادگیری مادام

 .281-273 ، 4)11. پزشکی جمهوری اسالمی ایران

کیرد  . طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی پزشکی عمومی بیا روي1390محمدی مهر، مشگان. )

 رساله دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه عالمه طباطبایی.العمر. يادگیری مادام

.  1395محمدی، مهدی؛ مرزوقی، رحمت اله؛ تر  زاده، جعفر، سیلیمی، قاسیم و حیدادنیا، سییروس.)

 . دوفصالنامهرويکیرد کیفیی -العمربرنامه درسی وموزش عالی مبتنی بیر رويکیرد ومیوزش میادام

 .77-37 ، 13)7مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 

 یای  . تبیین نقی  اع1391پور، عباس. )مهر، مشگان؛ ملکی، حسن؛ هوشدل، علیرضا و عباسمحمدی

مجلاه فی. العمر: يک مطالعه کیرد يادگیری مادامهیات علمی در برنامه وموزش طب نظامی با رويک

 . 263-256 . 4)9.علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی

نی شیدن  .بررسی تاثیرات جهیا1389مرعشی، منصور؛ اربابی، نظر محمد و صفايی مقدم، مسعود. )     

 شهید چمران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاهبر تربیت معلم در ايران. 
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سیی  . برر1396مشهدی، حمیدرضا؛ شريفیان، فريدون، لیاقتیدار، محمیدجواد و رسیتگارپور، حسین .)

یات نظران، اع ای هوضعیت مطلوو و موجود محتوا برای تربیت معلمان فناور از ديدگاه صاحب

 . 68-37 ، 47)12. فصلنامه مطالعات برنامه درسیعلمی و دانشجويان، 

م معماری کالن ططراحی( برنامه درسای تربیات معلا .1395ر، نعمت اله و احمدی، ومنیه )موسی پو

 تهران: دانشگاه فرهنگیان. جمهوری اسالمی ایران.

 اد، غالمرضیاشمیرعارفین، فاطمه سادات؛ مهرمحمدی، محمود، علی عسگری، مجید و حاجی حسیین نی

ر تربیت د« زيبايی شناسانه به تدريس رويکرد» . طراحی و اعتبارباشی برنامه درسی درس 1398.)

 .79-116 ، 54)14، فصلنامه مطالعات برنامه درسیمعلم. 

العمر ادام . دوره ابتیدايی در ايیران: يیادگیری می1392نصیری، مريم؛ جعفری، شیدا و هزايی، زينب. ) 

 وش هاای تحصایلی آماوزهمایش تغییر در برنامه درسی دورهمبنايی برای تغییر برنامه درسی. 

 پرورش، بیرجند: دانشگاه بیرجند.
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