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ست در عمل، درواقع تفسیر و برداشتی ا برنامه درسیچکیده: 
اساس آن را به اجرا شده دارند و براينکه معلمان از برنامه قصد

برنامه آورند. هدف پژوهش کاربردی حاضر، ارزشیابی درمی
جديد فیزيک در عمل با استفاده از الگوی ارزشیابی  درسی
باشد که با رويکرد تربیتی آيزنر می گرايانه خبرگی و نقدانسان

انجام شده است. در اين پژوهش شیوه نقادی زنده  کیفی و به
جهت گردآوری شیوه هدفمند در دسترس و  گیری بهنمونه
از ابزار مشاهده با حضور مستمر نقاد در هفت کالس ها داده

ساختاريافته، درس فیزيک در مدارس متفاوت، مصاحبه نیمه
نامه باز پاسخ، ضبط تعامالت گفتاری و تصويربرداری پرسش

ها به شیوه تحلیل مضمون و با حلیل دادهاستفاده شده است. ت
به شناسايی  استفاده از کدگذاری باز و محوری انجام و منجر

 مضمون فراگیر 0دهنده و مضمون سازمان 04مضمون پايه،  ۸۸
جهت اعتباربخشی به پژوهش معیارهای گرديد. 

ارجاعی برآورده  کفايت اجماعی واعتبار ساختاری،استحکام
آمده و عدم انطباق کافی دست به نتايج به هتوج شده است. با

ها، آموزش مؤثر معلمان در خصوص اسناد باالدستی و برنامه
 رسد.نظر میجديد ضروری به برنامه درسیهمچنین 

: برنامه درسی فیزيک، ارزشیابی برنامه درسی، برنامه هاکلیدواژ

 درسی در عمل، خبرگی و نقد تربیتی آيزنر

F. Ghasemi                      M. Aliasgari (Ph.D) 

Z. Niknam (Ph.D)    M. Amani ehrani (Ph.D) 

Abstract: The Enacted curriculum is, in fact, 
the interpretation and perception that teachers 
intend of the curriculum and implement it 
accordingly. The aim of the present applied 
research is to evaluate the new physics 
curriculum in action using Eisner's educational 
connoisseurship and criticism humanistic 
model, which has been done with a qualitative 
approach and live critique method. In this 
research, purposeful convenience sampling and 
data collection using observation tools with 
continuous presence of critics in seven physics 
classes in different schools, semi-structured 
interviews, open-ended questionnaires, 
recording speech interactions and imaging have 
been used. Data analysis was performed by 
content analysis using open and axial coding 
and led to the identification of 88 basic themes, 
20 organizing themes and 5 global themes. In 
order to validate the research, the structural 
corroboration, consensual validation, referential 
adequacy have been met. Given the results 
obtained And insufficient compliance with 
curricula, effective teacher training on upstream 
documents as well as the new curriculum seems 
necessary. 
Keywords: Physics curriculum ,Curriculum 

evaluation, Enacted curriculum, Eisner' s 

Educational Connoisseurship and Criticism. 
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 و بیان مسئله مقدمه

ها، رشد وقوع رويدادها و تحوالت فزاينده در ابعاد مختلف جامعه، گسترش علوم و دانش

های نوين اطالعات و ارتباطات و نیز ظهور نیازهای جديد فردی و اجتماعی، بیانگر فناوری

ول بوده و همین ضرورت به تولید سند تحآموزش و پرورش تحول بنیادين در  و لزوم تغییر

و سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ايران انجامیده است آموزش و پرورش بنیادين 

های درسی با هدف تدارک بر اساس دو سند فوق تغییرات برنامه (.1326)امانی طهرانی، 

 های الزم موردآموزان، جهت کسب شايستگیهای تربیتی متنوع و جامع برای دانشفرصت

های تربیت و يادگیری، حدود محتوايی، در برنامه درسی ملی حوزه .توجه جدی قرار گرفت

با توجه به (. 04:1321ها، فرايندها و عناصر کلیدی يادگیری روشن شده است )روش

های هستی و های اين برنامه، علم تجربی حاصل کوشش انسان برای درک واقعیتگیریجهت

 کشف فعل خداوند است. 

شناسی در شناسی و زمینهای فیزيک، شیمی، زيستامل درستجربی شبرنامه درسی علوم

با  20کشور ما منطبق با رويکرد و مبانی تصريح شده در برنامه درسی ملی در زمستان سال 

، با رويکرد (6:1324ذکر شده در سند تحول بنیادين )تعلیم و تربیت های ساحتتوجه به 

رويکرد  های درسی تدوين گرديد. درکتابتجربی دفتر تألیف توسط گروه علوم 1زمینه محور

اصل قرار به عنوان محور، آموزش مفاهیم علمی در زمینه زندگی روزمره فراگیران زمینه

شود. اين نقطه شروع آموزش استفاده میبه عنوان ها گیرد و از کاربردهای علمی و زمینهمی

هوم علمی و سپس رويکرد برخالف رويکردهای سنتی آموزش علوم است که ابتدا مف

 (.3،0410؛ نقل از پانک0444، 0شود )بارکر و میالرکاربردهای آن بیان می

گويد ممکن است برنامه درسی قصد شده به دلیل شیوه اجرای ( می13۸1محمدی )مهر

(. 13۸1های انجام شده اجرا نشود )مهر محمدی، بینیبرنامه توسط مجريان، طبق پیش

های جديد را به عمد برنامه روی گويد ممکن است، معلمان ازمینیز 0دوکاس  -کاراواس 

                                                 
1. Context-Based 

2. Barker & Millar 

3. Panek,H 

4. Karavas- Dukas,E 



... بر اساس یدر عمل: پژوهش کيزیف ديجد یبرنامه درس یابیارزش  

871 

 

( و يا اينکه در ظاهر با 1220دوکاس،  -دلیل عدم موافقت به اجرا نگذارند )کاراواس 

تغییرهای حاصل شده موافقت کنند، اما در عمل اين تغییرها را در کالس درس عملی نسازند 

کننده فعالیت آنان در کالس درس، اسناد مشخص( و يا اينکه به 1،0441)گاهین و مای هیل

گرفته در های صورت(؛ بنابراين کوشش0440، 3و وانگ و هان 0441، 0توجهی نکنند )وانگ

ماند و های درسی در عمل و در محیط کالس و مدرسه ناکام میجهت اصالح و تغییر برنامه

مناسب آن بدانند )رضوی، زمانی و توانند علت ناکارآمدی برنامه را اجرای نامی انريزبرنامه

ای های درسی در کالس درس از اهمیت ويژهارزشیابی از برنامه (. بنابراين1322فرهادی راد، 

 گردد.می برخوردار است. زيرا برنامه نهايی توسط معلم و در کالس درس تنظیم

زشیابی تر، ارارزشیابی يک بررسی سیستماتیک از ارزش يک برنامه است. به طور دقیق

آوردن، گزارش دادن و استفاده از اطالعات توصیفی و قضاوتی دستکردن، بهفرايند مشخص

توان (. فرايند ارزشیابی را نمی0401، 0درباره شايستگی، ارزش، اعتبار و اهمیت است )جوزف

های موردنیاز توان دادههای درسی میهای درسی جدا کرد. با ارزشیابی برنامهاز برنامه

گیری برای اصالح و تغییر برنامه و يا جلوگیری از اجرای آن ريزان درسی، جهت تصمیمامهبرن

های درسی را توان کارايی و اثربخشی برنامهرا فراهم کرد و تنها از طريق ارزشیابی است که می

های درسی مدارس طراحی نمود )فتحی برنامه 0افزايش داد و نظامی برای بهبود مستمر

ناپذيری های درسی ممکن است، نتايج جبرانگرفتن ارزشیابی برنامهناديده(. 1323واجارگاه، 

تر عدم اطالع از میزان موفقیت و يا شکست صرف وقت، هزينه و از همه مهمداشته و منجر به

 (.044۸، 6ها شود )اولیوابرنامه

های ارزشیابی شده و جديد بودن اين برنامه و عدم انجام پژوهشموارد بیانبا توجه به 

گیری از روش کیفی و الگوی خبرگی و نقد هنگام عملی شدن آن، تصمیم گرفته شد که با بهره

به ارزشیابی برنامه درسی جديد فیزيک در عمل پرداخته شود، تا موانع و  ۸آيزنر 1تربیتی

                                                 
1. Gahin,G & Myhill,D 

2. Wang,H 

3. Han,H 
4. Joseph 

5. Continuous Improvement 

6. Oliva, P 

7. Educational Connoisseurship And Criticism Model 

8. Eisner, E 
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شدن آن آشکار شود. اين موضوع ها و همچنین نقاط قوت و ضعف برنامه هنگام عملیچالش

توان با استفاده از درسی و معلمان مؤثر بوده و می ريزانر جهت آگاهی بخشیدن به برنامهد

نتايج اين پژوهش برای اجرای بهتر و مؤثرتر و تقويت نقاط قوت و يا اصالح برنامه درسی 

 فیزيک راهکار ارائه نمود.

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

شی و اقدامات نهادی در بافت آموزشی مدرسه و های آموزبرنامه درسی عملی شده، به فعالیت

کند. اين برنامه در واقع تفسیر و برداشتی است که معلمان از برنامه قصد کالس درس اشاره می

آورند )احمدی، های آموزشی به اجرا درمیاساس آن را در مدرسه يا محیطشده دارند و براين

های منظم مند از فعالیتامل ارزيابی نظام(، ارزشیابی آموزشی ش0410) 1زعم هال(. به13۸0

 باشد. میآموزش و پرورش های آموزشی و اهداف آموزشی و همچنین شامل اجزای برنامه

شود که از تمام کارکردهای های مختلفی می( معتقد است از ارزشیابی استفاده1220آيزنر )

، مقايسه، برای تعیین آن پنج مورد حائز اهمیت است: تشخیص دادن، اصالح برنامه درسی

 0اند. اورنشتاينآمدهدستبینی نیازهای آموزشی و همچنین برای تعیین نتايجی که بهپیش

دهند کند که افراد انجام میای از فرايندهايی توصیف می( ارزشیابی را فرايند يا خوشه12۸۸)

ذيرند، تغییر دهند يا حذف سازد که چیزی را بپهايی را گردآوری کنند که آنها را قادر میتا داده

کنند را کنند. در ارزشیابی افراد دغدغه تعیین ارزش نسبی چیزی که در مورد آن قضاوت می

به کند که دارند. همچنین او در زمینه ارزشیابی برنامه درسی دو رويکرد معارض را مطرح می

 3و رويکرد انسانی باشند. اين دو رويکرد علمیدو انتهای مقابل روی يک پیوستار میعنوان 

های عینی و استاندارد جهت ارزيابی، مشخصه رويکرد علمی است کاربردن تستهستند که به

و اين رويکرد همان رويکرد حاکم بر آموزش نیز هست. رويکرد ديگر که رويکرد انسانی 

تر از برنامه است، در سه دهه اخیر رشديافته که ويژگی اصلی آن سعی در کسب تصوير کامل

آيد، به طور معناداری از هايی که از طريق رويکرد انسانی به دست میدرسی است. داده

                                                 
1. Hall,S 

2. Ornstein,C 

3. Scientific And Humanistic Approaches To Evaluation 
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های کیفی از قبیل مشاهده و مصاحبه ارزشیابی علمی متفاوت است. اين رويکرد غالباً از روش

کند. برخی از الگوهای ارزشیابی مبتنی بر رويکرد ها استفاده میجهت گردآوری داده

، الگوی 1قبیل است: الگوی خبرگی و نقد تربیتی، الگوی ارزشیابی پاسخگواينگرايانه ازانسان

، نقل از مومنی مهمويی و کرمی، 12۸۸)اورنشتاين،  3و الگوی تصويری 0ارزشیابی روشنگری

گرايانه است که با استفاده از الگوی خبرگی و (. پژوهش حاضر مبتنی بر رويکرد انسان13۸6

 د شد.نقادی تربیتی انجام خواه

های درسی در کشور ايران تجارب زيادی در زمینه ارزشیابی مستند نشده است و برنامه

سازوکار کنترلی و به عنوان گیرند. هرچند ارزشیابی مند مورد ارزشیابی قرار نمیصورت نظامبه

دود بهبوددهنده در اسناد باالدستی موردنظر قرار گرفته اما در اجرا، تجارب قابل دفاع بسیار مح

، (13۸1ترين داليل اين امر نگاه حداقلی به برنامه درسی )مهر محمدی، است. يکی از عمده

 های اصلی برنامه و نبود سازوکار مشخص است.مشخص نبودن مؤلفه

هايی در دروس مختلف و مقاطع مختلف تحصیلی در زمینه ارزشیابی برنامه درسی پژوهش

های خود به مطالعه مشکالت ( نیز در پژوهش4140و همکارانش ) 0نیاموی انجام شده است.

اند و معتقد هستند برنامه موجود در اجرای برنامه درسی رياضیات در آفريقای جنوبی پرداخته

شود اما اجرای درسی ملی، برای يک رشته علمی معموالً با اهداف صريح و روشن دنبال می

سی کسب شده از يک معلم به معلم معلمان در کالس درس متفاوت است در نتیجه برنامه در

ديگر و همچنین از يک مدرسه به مدرسه ديگر متفاوت است و معلمان نقش حیاتی در کاهش 

( با هدف 0411و همکاران ) 0فاصله برنامه درسی قصد شده و اجرا شده دارند. همچنین الماز

رکیه به پژوهشی بررسی نظرات معلمان رياضی در مورد ارزشیابی برنامه درسی جديد هندسه ت

گیرند که معلمان به رويکرد ارزشیابی سنتی تمايل دارند و معلمانی با اند و نتیجه میپرداخته

های ديدگاه منفی در مورد رويکرد جديد وجود داشتند و علت آن را محدوديت زمان، کالس

 دانستند.شلوغ، فقدان ابزار و مواد و فشردگی ساعت کالس می

                                                 
1. Responsive Evaluation Model 

2. Illuminative Evaluation Model 

3. Portraiture Evaluation Model 

4. Nyaumwe, J 

5. Yullmaz, G. K 
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( به ارزشیابی برنامه درسی 13۸2تجربی، احمدی )برنامه درسی علومدر زمینه ارزشیابی 

علوم دوره راهنمايی پرداخته است، نتايج اين پژوهش نشان داد که معلمان در تدريس علوم 

کنند، همچنین نتايج مطابق آنچه که در برنامه قصد شده پیشنهاد شده است عمل نمی

اند در حد مورد انتظار آموزان نتوانستهد که دانشهای دانشی، مهارتی و نگرشی نشان داآزمون

ها( به اهداف مهارتی اين برنامه نائل شوند و در آزمون نگرشی هم درصد هدف 14)تحقق 

( در پژوهشی ديگر به بررسی میزان همخوانی برنامه 13۸1نتیجه مناسبی نداشتند. رضايی )

ره راهنمايی پرداخت که نتیجه تجربی در دودرسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده علوم

گرفت برنامه درسی اجراشده و آموخته شده باهم همخوانی الزم را دارند اما اين دو برنامه با 

 تجربی همخوانی الزم را ندارند.برنامه قصد شده علوم

به نقل از محمدی، نوری و اعتمادزاده ( 0442) 1گورک و کوکاکوال در زمینه درس فیزيک،

سی عقیده معلمان در مورد کتاب درسی فیزيک کالس نهم پرداختند، نتايج نشان به برر( 1320)

شده بینیهای آن برای انجام در محیط کالس مناسب نیست و زمان پیشداد که برخی تمرين

نیز برای آموزش مفاد درسی کتاب کافی نیست و مطالب از تعادل و يکنواختی برخوردار 

هايی درباره ارزشیابی فیزيک در کشور ايران پژوهش امه درسیبرننیستند. در زمینه ارزشیابی 

ها را نصاری، وصالی و بود، انجام شده است. اين پژوهش 10برنامه که مصوب سال 

در پايه اول متوسطه نظام آموزشی قبل و کلهر، رجبی و  1324صدراالشرافی در سال 

عادت و صدراالشرافی در سال دانشگاهی و کرد، سدر پايه پیش 1324صدراالشرافی در سال 

اند که اند و هر سه پژوهش به اين نتايج يکسان رسیدهدر پايه دوم متوسطه انجام داده 1324

اکثر معلمان تا حدودی با اهداف برنامه درسی فیزيک آشنايی دارند و راهبردهای تدريس 

ارزشیابی آنها  هایگیرند ولی روششده در برنامه درسی قصد شده را به کار میبینیپیش

شده بینیهای پیشها و فعالیتاندازه کافی آزمايشهمخوانی الزم را ندارد، از طرفی معلمان به

توان گفت که اهداف دانشی برنامه محقق شده است دهند، در مورد اهداف نیز میرا انجام نمی

 اما اهداف نگرشی تحقق پیدا نکرده است.

                                                 
1. Gorecek & Kocakulah 
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کنون درباره برنامه درسی جديد فیزيک  ، پژوهشی تادهدمطالعه پیشینه پژوهش نشان می

منطبق بر رويکردهای برنامه درسی ملی و سندتحول بنیادين که عمیقاً به مطالعه و ارزشیابی 

های انجام شده برنامه درسی در عمل و در کالس درس بپردازد، انجام نشده است و پژوهش

که به مقايسه برنامه درسی قصد باشد می 10در خصوص برنامه درسی فیزيک مصوب سال 

 شده، اجراشده و کسب شده پرداخته است.  

 روش پژوهش 

های کاربردی و رويکرد اين پژوهش، کیفی و در زمره اين پژوهش از نظر هدف جزو پژوهش

های ارزشیابی است، هدف از انتخاب روش کیفی اين است که پژوهش در قالب يک پژوهش

ها و کشف عوامل درون بافت کنندهتر از نظر مشارکتهای عمیقيهبافت اجتماعی و ورود به ال

ها و اجرای برنامه درسی انجام شود. در اين پژوهش، از الگوی ارزشیابی نسبت به برداشت

 خبرگی و نقد تربیتی آيزنر استفاده شده است.

ند يک تواای آشنا باشد تا حدودی میاز نظر آيزنر، هرکسی که با مدرسه و نظام مدرسه

(. 1323تواند خود را به مرتبه نقادی ارتقا دهد )نوری، رو میخبره تربیتی به شمار آيد و ازاين

اينکه پژوهشگر به مدت بیش از بیست سال به تدريس درس فیزيک اشتغال داشته با توجه به 

ريزان در زمینه آموزش ضمن خدمت معلمان همکاری است و با مؤلفان کتاب درسی و برنامه

توان او را يک خبره کرده است بنابراين میريزی درسی تحصیلاشته است و در زمینه برنامهد

تواند در زمینه پژوهش ياد شده به نقادی بپردازد. اين پژوهش با تربیتی محسوب کرد که می

های طبیعی است و نقاد در تمامی شرايط و موقعیتشده  انجام« نقادی زنده»استفاده از شیوه 

 داشته است.حضور 

ابعاد ارزشیابی با اين الگو به اين شرح است: الف( توصیف: توصیف فعالیتی برای 

های مهم و ظريف تجربه شده و ادراک شده است. در اين مرحله به شناسايی و توصیف کیفیت

تصويرکشیدن شود و هدف از انجام اين مرحله شناسايی و بهتوصیف آنچه هست پرداخته می

باشد. ب( تفسیر: در اين مرحله با استفاده از ا سبک فرهنگی کالس درس میمحیط عمومی ي

انسانی، هنرها و علوم اجتماعی به اکتشافات معانی های برخاسته از علومها، الگوها و نظريهايده

شود تا معانی توصیف شده برای خواننده آشکار گردد. های بديل پرداخته میو تدوين تبیین
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زشیابی به قضاوت ارزشی درباره کیفیت تجربه يا پديده تربیتی بر مبنای ج( ارزشیابی: ار

يابی: اين مفهوم با شود و د(مضمونمعیارها و شواهد حاصل از توصیف و تفسیر مرتبط می

های علوم اجتماعی همخوانی زيادی دارد. در اين بخش ارزشیاب مفهوم تعمیم در پژوهش

دهد. در دار ارائه میهای معنیای از مضمونمجموعهصورت های حاصل از نقد را بهچکیده

توان های مشابه ديگر میگرايانه در موقعیتواقع فعالیتی است که از طريق تعمیم طبیعت

 وجوهی مشترک با آنها را مشاهده نمود.

جامعه اين پژوهش کلیه افراد درگیر در برنامه درسی جديد فیزيک در هنگام عملی شدن 

آموزان پايه يازدهم شهرستان س شامل معلمان فیزيک پايه يازدهم و دانشآن در کالس در

انتخاب شدند. در  0و بر اساس حجم اشباعی 1ها به شیوه هدفمندباشند. نمونهاسالمشهر می

کنیم تا ای را انتخاب میفرد دستهبرداری از موارد غیرمعمول، معمولی و منحصربهاين نمونه

و  0( و آری0441) 0و فرانکل 3نچه که معرف جامعه است، برسیم. والنبتوانیم به همه ابعاد آ

(، نمونه غیراحتمالی و هدفمند را برای مصاحبه و در جهت کشف علل و يا 1226همکاران )

کنند. در اند و اين نوع نمونه را خاص مطالعات کیفی معرفی میها مناسب دانستهتحلیل مؤلفه

اينکه سرگروه درس فیزيک منطقه بوده است و شناخت با توجه به اين پژوهش پژوهشگر 

های نسبتاً مناسبی از معلمان فیزيک از نظر همکاری در پژوهش دارد، جهت گردآوری داده

غنی از ابزار مشاهده با حضور مستمر در هفت کالس درس فیزيک در مدارس متفاوت به 

نامه باز آموزان، پرسشدانشساختاريافته با معلمان و مدت يک سال تحصیلی، مصاحبه نیمه

های درس استفاده آموزان، ضبط تعامالت گفتاری و تصويربرداری در کالسپاسخ ويژه دانش

ها نیز به شیوه تحلیل مضمون و با استفاده از کدگذاری باز و محوری نموده است، تحلیل داده

 شده است. ها انجام آوری دادههم در زمان گردآوری داده و هم پس از پايان جمع

                                                 
1. Purposive Sample 

2. Sequential Sampling 

3. Wallen, N 

4. Frankel, J. R 

5. Ary, D 
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هايی مانند ( سه معیار برای اعتباربخشی به پژوهش1323؛ نقل از نوری 1220آيزنر )

 کفايت و 0اجماعی اعتبار ،1ساختاری کند که عبارت است از: استحکامپژوهش حاضر بیان می

 معیار حاصل شدن میزانبه  توانمی آن به کمک که است مفهومی اجماعی اعتبار. 3ارجاعی

 افراد بازنگری طريق از رسید. نقد از حاصل هایيافته تأيید مالکبه عنوان  ذهنی میان توافق

و  ارزشیابی تفسیر، توصیف، اعتبار توانمی نقد از خارج متخصص افراد نیز و همکار متخصص

 هم پژوهش در کنندگانشرکت به نقد گزارش ارائه با البته ساخت. فراهم را يابیمضمون

با توجه به اينکه گزارش پژوهش حاضر  ايجاد کرد. را اجماعی اعتبار معیار وجود توانمی

توسط دبیران فیزيک برتر کشور مورد بازنگری و تأيید قرار گرفت و از طرفی گزارش پژوهش 

رسید و تأيید کننده میدر همه ابعاد توصیف، تفسیر و ارزشیابی به اطالع معلمان فیزيک شرکت

 ه اعتبار اجماعی در مورد آن وجود دارد. توان نتیجه گرفت کشد، میمی

ارتباط  در پژوهشگر توانايی و کارآمدی بهمعیاری درونی است که  ساختاری استحکام

 ارزشیابی مورد پديده از کامل و جامع فهم يک بازنمايی منظوربه شواهد چندگانه دادن منابع

گردآوری  چندگانه منابع از هاداده که آيدبه وجود می زمانی ساختاری استحکام .دارد اشاره

گرايانه از پديده مورد بررسی ايجاد ای که از يکديگر حمايت کنند و يک فهم کلگونهشود به

پژوهشگر از منابع ها بیان شد، طور که قبالً نیز در قسمت ابزارهای گردآوری دادهکنند. همان

نامه باز پاسخ، زان و معلمان، پرسشآموساختاريافته با دانشمختلفی مانند مشاهده، مصاحبه نیمه

ها بهره گرفته آوری دادهآزمون درسی، ضبط تعامالت گفتاری و تصويربرداری برای جمع

است. الزم به ذکر است که تمامی ابزارهای اين پژوهش مکمل يکديگر بوده و با هم 

معلم و  اند تا به کمک آنها بتوان به شناخت عمیقی از نظراتپوشانی زيادی داشتههم

زمان استفاده شده است آموزان و برنامه درسی عملی شده رسید و از همه آنها به طور همدانش

 ترتیب استحکام ساختاری ايجاد شده است.اينو به

 مخاطبان پژوهش برای نقد در مطالب بیان شده که کندبیان می نیز ارجاعی کفايت مفهوم

ربیتی باالبردن سطح ادراک جامعه تربیتی در مورد هدف عمده نقادی ت چراکه باشد، درک قابل

به وجود  ارجاعی معیاری بیرونی است و زمانی کفايت معیار موضوع ارزشیابی شده است.

                                                 
1. Structural Corroboration 

2. Consensual Validation 

3. Referential Adequacy 
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های مختلف پديده مورد شواهد يا جنبه حضوربه  بتواند فردی غیر از پژوهشگر که آيدمی

انجام پژوهش و  برای کافی زمان اختصاص گزارش که در نقد آمده در موقعیت واقعی پی ببرد.

 فهم موجب موقعیت با مکرر و مداوم ارتباط نیز و حضور پژوهشگر در شرايط موردمطالعه

 که ايجاد کند موقعیت از تصويری خواهد توانست پژوهشگر شود ومی رخدادها جامع و عمیق

سه سال درگیر درک باشد. ازآنجاکه پژوهشگر به مدت قابل هم ديگر شرايط در مخاطبان برای

های موردمطالعه حضور داشته و همچنین پژوهش بوده است و مدت طوالنی در موقعیت

کنندگان پژوهش در زمان اجرای پژوهش و پس از آن وجود ارتباط مستمر و پیوسته با شرکت

توان گفت داشته است و در مورد درک و فهم آنان از گزارش با آنان صحبت شده است، می

 در مورد پژوهش حاضر برقرار است. کفايت ارجاعی

   های پژوهشیافته

به شناسايی  1های مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل مضموننتايج حاصل از تحلیل داده

)واسطه  3دهندهمضمون سازمان 04ها و نکات کلیدی موجود در متن(،)کد 0مضمون پايه ۸۸

 0های اصلی است( و خیص مضمونمضامین فراگیر و پايه شبکه که حاصل ترکیب و تل

عنوان يک کل( منجر برگیرنده اصول حاکم بر متن به)مضمون عالی و در 0مضمون فراگیر

کدگذاری گرديد ها و مشاهدهها گرديد. به اين ترتیب که ابتدا نکات کلیدی همه متون مصاحبه

در ادامه به بیان ابعاد  و به شناسايی مضامین پايه و سپس سازمان دهنده و فراگیر پرداخته شد.

تنیده و يکپارچه الگوی خبرگی و نقد تربیتی آيزنر يعنی  توصیف، تفسیر، ارزشیابی و درهم

 ترسیم خواهد شد.  0مضمون يابی پرداخته و شبکه مضامین

 توصیف

ها، اند از تغییر برنامه، اهداف و شايستگیدر اين بعد به توصیف مضامین فراگیر که عبارت

اينکه در مطالعه با توجه به شود. می يادگیری و ارزشیابی پرداخته_های ياددهیعالیتمحتوا، ف

                                                 
1. Thematic Analysis 

2. Basic Themes 

3. Organizing Themes 

4. Global Themes 

5. Thematic Networks 
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های ابتدايی اجرای آن قرار داشت، يکی از حاضر برنامه درسی فیزيک پايه يازدهم در سال

ها به مضمون تغییر برنامه منجر شد که کانون شبکه مضامین فراگیر حاصل از تحلیل داده

اند از: اسناد ملی آموزش، دهنده آن عبارتگیرد. مضامین سازمانش قرار میمضامین در اين بخ

-توسعه و آموزش نیروی انسانی، نقاط ضعف برنامه جديد به نقاط قوت برنامه جديد، بستر

 سازی مناسب فرهنگی و اجتماعی، تنوع مواجهه معلمان با برنامه درسی جديد.

ما بر مبنای سه مصوبه مهم آغاز شده است. کشور آموزش و پرورش ايجاد تحول در نظام 

های کلی توسط مقام معظم رهبری قانون اساسی، سیاست 114اصل نخست در اجرای بند يک

رسمی و عمومی جمهوری آموزش و پرورش ابالغ گرديد، آنگاه سند تحول بنیادين نظام 

در ادامه برنامه عالی انقالب فرهنگی به تصويب رسید و اسالمی تدوين گرديد و در شورای

آموزش و پرورش عالی درسی ملی بر اساس اسناد فوق تولید گرديد و مورد تصويب شورای

ريزی به تولید تصريحات اين اسناد، سازمان پژوهش و برنامهبا توجه به قرار گرفت. پس از آن 

های بههای درسی و مواد آموزشی منطبق با اين اسناد پرداخت. نتايج مشاهدات و مصاحبرنامه

خصوص اظهار داد که معلمان با اين اسناد آشنايی کافی ندارند. آنان دراينانجام شده نشان می

ام، حتی امتحان ضمن خدمت هم داديم. اما االن حضور ذهن ندارم اسم سند تحول را شنیده"داشتند: 

 "ت.دانم برنامه درسی ملی چیسمن اصالً نمی"معلم ديگر: "که راجع به چه چیزی بود.

کردند. در مورد نقاط قوت گفته همچنین نقاط قوت و ضعف مختلفی را برای آن بیان می

آموزان هم تر شده، محاسبات آن کمتر شده و به نظرم دانشمطالب و محتوای جديد کاربردی"شد: 

تر شده و من در ها، زمان کالس هم خیلی مناسبحذف بعضی فرمولبا توجه به بیشتر دوست دارند، 

در مورد نقاط ضعف نیز گفته "آورم اما در پايه دهم اين مشکل را دارم.يه يازدهم وقت کم نمیپا

بعضی مطالب ظاهراً از برنامه درسی و کتاب حذف شده اما بعد فعالیتی داده شده که ما مجبور "شد: 

شده هستیم مطلب حذف شده را تدريس کنیم. مثالً فرمول میدان مغناطیسی اطراف سیم راست حذف 
های دو سیم را خواسته، من مجبور بودم عوامل مؤثر در اندازه میدان را اما در يک فعالیت مقايسه میدان

ها، در خوب است بدانید گفته که در کتاب نبود و يا مثالً القای متقابل برای تجربیدرس بدهم، درحالی
 ."استهای پايان فصل دقیقاً تمرين مرتبط با آن آمده شده اما در تمرين

دهنده آن ها يکی ديگر از مضامین فراگیر است که مضامین سازماناهداف و شايستگی

شده با شرايط و امکانات، هماهنگی بینیهای پیشعبارت است از عدم همخوانی شايستگی
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ها با محتوا، عدم آشنايی کافی معلمان با شايستگی و اهداف برنامه درسی نسبی شايستگی

ها با به اهداف حیطه دانشی، عدم هماهنگی کافی اهداف و شايستگیجديد، توجه بیشتر 

ای از صفات های پايه مجموعهدر سند تحول بنیادين شايستگیهای تدريس و ارزشیابی. روش

های هويت )عقالنی، عاطفی، ارادی و های فردی و جمعی ناظر به همه جنبهو توانمندی

اس نظام معیار اسالمی است که متربیان برای دستیابی های جامعه بر اسعملی( و نیز تمام مؤلفه

مراتب حیات طیبه برای درک موقعیت خود و ديگران و عمل فردی و جمعی بر اساس بهبود به

 (.1324ها را کسب کنند )سند تحول، گونه صفات و توانمندیمستمر آن، بايد اين

زيک به رفتارهايی که منجر به های جديد فیکتاب"يکی از معلمان در مصاحبه بیان داشتند: 

های قابل شارژ با برق که عکس آن اند، مثالً طرح بحث ماشینزيست شود بیشتر توجه کردهحفظ محیط
که من شود. يا وقتیها به اين موضوع میتوجه بیشتر بچهدر ابتدای يک فصل کتاب آمده، موجب جلب

زنم که در در هر خانه را مثال می w 144پ کردن يک المدهم، همیشه مثال خاموشتوان را درس می
آيد و ها خیلی خوششان میشود، بچهجويی در انرژی و هزينه میکل شهر منجر به چه مقدار صرفه

 ."کنندتعجب می

 :اند ازدهنده آن عبارتمحتوا يکی ديگر از مضامین فراگیر است که مضامین سازمان

در برنامه درسی ملی محتوا  .متعادل بودن محتوا رويکرد زمینه محور، کاربردی بودن محتوا،

های دينی و قرآنی باشد و های فرهنگی و تربیتی و سازوار با آموزهبايد مبتنی بر ارزش

 هها و تجارب يادگیری باشد که زمینای منسجم و هماهنگ از فرصتهمچنین مجموعه

صورت پیوسته فراهم را به هاشکوفايی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت يافتن عناصر و عرصه

های علمی و های اساسی و برگرفته از يافتهآورد. عالوه بر اين دربرگیرنده مفاهیم و مهارت

آموزان، شناختی دانشهای روانمعتبر بشر و متناسب با نیازهای حال و آينده، عاليق، ويژگی

  .(1321انتظارات جامعه اسالمی و زمان آموزش باشد )برنامه درسی ملی، 

های کاربردی در کتاب نسبت به کتاب قبل خیلی مثال"معلمی در خصوص محتوا بیان داشت: 

ها نیز ديگر به وسايل خاصی نیاز ندارد و با ها خیلی جالب است. آزمايشبیشتر شده و برای بچه
داد، تصاوير ها را انجام توان اکثر آزمايشها موجود است میوسايل ساده که معموالً در همه آزمايشگاه

. "ها شودتواند موجب ايجاد انگیزه در بچهها هم که نمونه کاربردی از مطالب فصل است، میاول فصل
ها زياد سخت نیست، من واقعاً وقتی های محتوای کتاب يازدهم اين است که برای بچهيکی از خوبی"



... بر اساس یدر عمل: پژوهش کيزیف ديجد یبرنامه درس یابیارزش  

811 

 

شوند، اما در پايه يازدهم به ها متوجه نمیکنم بچهدهم، حس میترمودينامیک دهم رياضی را درس می
خوبی درس را ياد تواند بهآموز اگر به کالس توجه کند و بخواهد، میجز کمی در قسمت مدارها، دانش

ها بايد برآيند آن را حساب بگیرد. قبالً که تجزيه نیروها در قانون کولن و میدان مطرح بود و بچه
تری داشتند، اما در اين هايی که پايه رياضی ضعیفکردند، خیلی برايشان سخت بود، مخصوصاً بچهمی

ها فقط مفاهیم اولیه رياضی را بداند، يعنی منظورم اين است که کتاب، کافی است در قسمت برآيند
راستا و عمود زند و در اين کتاب فقط نیروهای همضعف رياضی در اين کتاب به فیزيک لطمه نمی

 ."مطرح شده است

باشد که يادگیری می-های ياددهیها، فعالیتحاصل از تحلیل داده مضمون فراگیر ديگر 

اند از: رفتار ورودی، محیط آموزشی، رويکرد زمینه محور، دهنده آن عبارتمضامین سازمان

تربیتی معلمان فیزيک، روش تدريس،  -آموزان، دانش محتوايی رابطه متقابل معلم و دانش

دهی در برنامه درسی ملی ياد و طراحی آموزشی. بندی و ارائه تکلیف، روش تدريسجمع

های فطری، شناخت موقعیت يادگیرنده و اصالح ساز برای ابراز گرايشيادگیری فرايندی زمینه

های مدام آن است. همچنین يادگیری حاصل تعامل خالق، هدفمند و فعال يادگیرنده با محیط

دار نسبت به ارتباط با خود، خداوند، ر معناآموزان را به طومتنوع يادگیری است و ديدگاه دانش

  (.1321دهد )برنامه درسی ملی، ديگران و مخلوقات تحت تأثیر قرار می

کالس مناسب برای تدريس فیزيک، "در خصوص فضای فیزيکی و محیط آموزشی بیان شد: 

ها باشد که بچه اندازه کافی بزرگکالسی است که همه وسايل موردنیاز در دسترس معلم باشد و فضا به
تفريحم بزنم يا از من هر آزمايشی بخواهم انجام بدهم بايد يا از زنگ صورت گروهی بنشینند.بتوانند به

در "برد.ها را آزمايشگاه ببرم، بازهم زمان میها را حاضر کنم، اگر هم بخواهم بچهزمان کالس تا وسیله

مان بیشتر اوقات از روش توضیحی های تدريس مشاهدات نشان داد که معلارتباط با روش

شد مثالً در مبحث های تدريس استفاده میگیرند. اما در برخی مباحث از ساير روشبهره می

آموزان با انجام آزمايش و تغییر زاويه يا تغییر مساحت و يا دور و جريان القايی خود دانش

 بردند.نزديک کردن آهنربا به ايجاد جريان القايی پی می

دهنده رويکرد ابی از ديگر مضامین فراگیر اين پژوهش است که از مضامین سازمانارزشی

با سنتی به ارزشیابی، نبود بستر الزم جهت ارزشیابی نوين و نتايج يادگیری تشکیل شده است. 

جانبه از صورت مستمر، تصويری روشن و همهبرنامه درسی ملی ارزشیابی بايد بهتوجه به 

گری، خودمديريتی و رشد مداوم را با آموز ارائه کند زمینه انتخابانشهای کنونی دموقعیت
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های يادگیری را تأکید بر خودارزيابی فراهم کند. همچنین ضمن حفظ کرامت انسانی، کاستی

 (.1321)برنامه درسی، .آموز بدانرای بهبود موقعیت دانشفرصتی ب

گیرم و بیشتر هم مسئله. حان کتبی میمن معموالً امت"از معلمان در مصاحبه بیان کرد: يکی 

گیرم. تاکنون هم از روش ديگری برای دانند که هروقت سر کالس شلوغ کنند، من امتحان میها میبچه

های مختلفی دارم. من در ارزشیابی معموالً روش"معلم ديگری گفتند:  ."ارزشیابی استفاده نکردم

کنم، اما چیزی که های کوتاه پاسخ استفاده میآزمون گیرم، گاهی ازصورت گروهی امتحان میگاهی به
دانم های گروهی خیلی در يادگیريشان مؤثر است، حاال نمیگويند اين است که آزمونها همیشه میبچه

گويند که ها خیلی استرس نمره را دارند و گاهی میکم بود يا نه )خنده(. چون بچه هبرای فرار از نمر
 "توصیفی بوديم! کاش ما هم مثل دبستان

 تفسیر

آنچه در بعد توصیف بیان شد، شمايی از برنامه درسی اجرا شده جديد فیزيک را به نمايش 

شود و از توصیف بندی میها با استفاده از نظريات علمی، قالبگذاشت. در وجه تفسیر، داده

آيزنر، شوند تا در چارچوب علمی و منطقی برای ارزشیابی قرار بگیرند )صرف خارج می

 پردازيم.(. اکنون به تفسیر مضامین فراگیر پژوهش می1220

وقوع رويدادها و تحوالت روزافزون در ابعاد مختلف جامعه، پیشرفت علوم، رشد 

های نوين اطالعات و ارتباطات و نیز بروز نیازهای جديد فردی و اجتماعی، موجب فناوری

های درسی با هدف و تغییرات برنامه دشآموزش و پرورش تحول بنیادين در نظام  و تغییر

های الزم آموزان، جهت کسب شايستگیهای تربیتی متنوع و جامع برای دانشتدارک فرصت

توجه جدی قرار گرفت  در جهت درک و اصالح موفقیت بر اساس نظام معیار اسالمی، مورد

ی و نوين مقايسه برنامه درسی با رويکرد سنتهای مؤلفه 1در جدول شماره  (.1326)امانی، 

 شده است.
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 (1320های رويکرد برنامه درسی سنتی با رويکرد نوين برنامه درسی ملی )رون، مقايسه مؤلفه -1جدول شماره 

های مؤلفه
 اساسی

با توجه به های برنامه درسی مؤلفه
 رویکرد سنتی

وینرویکرد نبا توجه به های برنامه درسی مؤلفه  

سددؤال،  منتظددر عددل،منف يادگیرنددده   آموزدانش
و  محدور  حافظده  اطالعدات،  کنندده دريافت

کدرده   دريافدت  که است چیزی هدهندانتقال
 است

 فردگرا؛ انگیزه،بی تحرک،کم ساکت، آرام، 

 و زنددگی  شدرايط  انفعدالی  هپذيرندد  - 

 هنجارمدار؛

 ديگران؛ تأيید کنترل به وابسته  -

 و خدالق  عامدل،  متفکدر،  کنندده، سدؤال  فعال، متربی
 وشگر؛کا

تالشدگر،   انگیدزه،  بدا  وجدوش، جندب  اهدل  نشاط، با 
 جو؛مشارکت

 حضدور  ،(متعدالی  هويدت ) موقعیدت  ارتقای دنبال به

 هایارزش فعال يادگیری) معیارمدار در زندگی، فعال

 اصیل(؛

 و خودارزيداب  پددذير،مسدئولیت  ،(متقددی) خودپدا 

 خودپااليشگر؛

 کتاب به وفادار اطالعات، هدهندانتقال  - معلم
 درسی؛

و ( خشک) غیرمنعطف نظری، آموزش  -
 محور؛دانش

 و امین الگوی و مربی يادگیری، هکنندتسهیل  -
 مدار؛ موقعیت

 متنوع جذاب، آموزشی و تربیتی هایفرصت خالق  -

 مدار؛و شايستگی

 و محور موضوع محور، درسی کتاب  - محتوا
 صورتبه

 مجزا؛ هایرشته

به  ورود رایب ایرشته علوم بر تأکید  -
 دانشگاه؛

 درسی کتاب شامل عمدتاً آموزشی مواد -

 کتاب

 معلم؛ راهنمای

 بر مبتنی اساسی هایايده محوری، برنامه  -

 ها،شايستگی
 ای؛فرا رشته

 در آن و کاربرد علوم نگریيکپارچه و تلفیق  -

 زندگی؛

 آموزشی هبست متنوع، تربیتی و درسی مواد و منابع  -

 پويا؛ تعاملی و

زمان  و سخت قواعد با و کالس مدرسه -  محیط
 روح؛بی و خشک دروس و محدود

 نوشتنی؛ درسی تکالیف انجام محل خانه - 

و  غیرمنعطف آمرانه، مدرسه مديريت - 
 دستورالعملی؛

 منعطف زمان غنی، و امن محل و کالس مدرسه  -

 کسب برای
 زندگی؛ تجربیات و هافرصت بهترين

 و محله خانواده، مدرسه، مؤثر و مستمر تعامل  -
 ملی رسانه

 پايه؛ هایشايستگی کسب برای

 اقتصادی، اجتماعی، متنوع مراکز از گیریبهره  -

 فرهنگی؛ و طبیعی

 دارای تربیتی، و آموزشی راهبر مدرسه مديريت  -

 ای؛حرفه صالحیت و صدرسعه
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یابی به شئون مختلف های درسی و تربیتی، شکوفايی فطرت و دستگذاری برنامهدر هدف

مبنا تعلیم و تربیت گانه های ششحیات طیبه، جامعیت يکپارچگی و توجه متوازن به ساحت

قرار گرفته است که در قالب چارچوب مفهومی منسجم و يکپارچه در تدوين اهداف سطوح 

گذاری پنج عنصر: ريزان و مجريان خواهد بود. در الگوی هدفمختلف، راهنمای عمل برنامه

آموز با خود، خدا، خلق و خلقت تعقل، ايمان، عمل، علم و اخالق و چهار عرصه: ارتباط دانش

رود شوند. انتظار میپیوسته و با محوريت ارتباط با خدا تبیین و تدوين میهمصورت بهبه

گذاری، گانه الگوی هدفعناصر پنج های، در مجموعآموزان طی دوره تحصیالت مدرسهدانش

ای از اهداف ها بیان تحصیل يافتههای پايه دست يابند اين شايستگیای از شايستگیبه مرتبه

رود با می (. همچنین انتظار1321های درسی و تربیتی است )برنامه درسی ملی، کلی برنامه

،  نظام مندی طبیعت را براساس درک و تحلیل مفاهیم، الگوها و آموزدانشمطالعه علوم تجربی 

ديده های طبیعی، کشف و گزارش کند و نتايج آن را برای حل مسائل حال و آينده روابط بین پ

در ابعاد فردی و اجتماعی به کارگیرد و نیز با ارزيابی رفتارهای متفاوت در ارتباط با خود و 

 های گوناگون زندگی، رفتارهای سالم را انتخاب کرده و به کارگیرد.ديگران در موقعیت

های مناسب تربیتی شود و فعالیتوبی است که آگاهانه انتخاب میهدف در اصل وضع مطل

ها با نظام آموزشی و حتی گیرد. هدف، محور ارتباط برنامهبرای تحقق آن، طراحی و انجام می

تر فلسفه اجتماعی حاکم بر جامعه است )حسنی، فلسفه تربیتی جامعه و در سطح کالن

روشنی تعیین و  های آن بهستی تحلیل و اولويتدر نظر به های موردالف(. اگر هدف13۸2

های آموزشی در تصريح نشده باشد، امکان حرکت و فعالیت صحیح، و در نهايت تحقق هدف

 (.1320درون آن نظام غیرممکن خواهد بود )شعبانی، 

ها و ها، فرايندها، ارزشها، فعالیتای از مفاهیم، حقايق، اصول، تعمیممحتوا مجموعه

نظر برای فراگیر  های يادگیری مورداست که در ارتباط با هم و در جهت هدف هانگرش

ها و سیاسی است و ارزش -(. انتخاب محتوا يک مقوله فردی 1323شود )ملکی، بینی میپیش

(. در برنامه 1323ريزان، نقش مهمی در فرايند انتخاب محتوا دارد )فتحی، باورهای برنامه

های دينی و قرآنی، های فرهنگی و تربیتی و سازوار با آموزهبر ارزشدرسی ملی، محتوا مبتنی 

ها و تجربیات يادگیری است که زمینه شکوفايی ای منسجم و هماهنگ از فرصتمجموعه
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صورت پیوسته فراهم ها را بهفکری فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت يافتن عناصر و عرصه

 (.1321کند )برنامه درسی ملی، می

های نظام آموزشی از اهمیت خاصی برنامه درسی و تربیتی در بین عناصر و مؤلفه محتوای

برخوردار است چون از طريق آن، نظام آموزشی و پرورشی به طور مستقیم با هويت متربیان 

ها و شخصیت آنها برجا شود و آثار موردنظر را در نگرش، دانش، رفتار، انگیزهمرتبط می

شود آنان با عالقه بیشتری به آموزان موجب میبا زندگی دانش گذارد. ارتباط محتوامی

اند، در زندگی روزمره يادگیری بپردازند و بتوانند از موضوعات درسی که در مدرسه ياد گرفته

جای آنکه مستقیم مثال بهعنوان(. به1320نقل از امانی  0442نیز بهره ببرند )دورين و کورب، 

شود که در آن فراگیر، هوا دارای فشار است، شرايطی پیشنهاد می آموز گفته شود کهبه دانش

پردازد )شهرتاش و زند و به کشف دوباره اين اصول میخود دست به تجربه و عمل می

 (.13۸1همکاران، 

های مناسبی است که در يادگیری، ايجاد شرايط و فرصت -های ياددهی منظور از فعالیت

های موردنظر دادن آنها به اهداف و شايستگیتا فراگیران با انجام شودبینی میبرنامه درسی پیش

تواند شامل شود که میهای يادگیری میها شامل انواع تجربهدست پیدا کنند. اين فعالیت

های آموزشی، اقدامات معلم و روش تدريس او، تعامل فراگیر با ه از ابزار و مواد و رسانهاستفاد

های يادگیری بر اصول و موازين يادگیری بیشتر استوار محیط و ديگران باشد. هر چه تجربه

گیرد. باشد و تنوع و غنای بیشتری داشته باشد، يادگیری در عمق و وسعت بیشتری صورت می

های آموزشی برای تحقق اهداف نقش مهمی دارند و بايد (. محیط13۸1همکاران، )شهرتاش و 

سازی حقايق علمی، درگیر مسئله شوند جای ذخیرهآموزان بهچنان سازماندهی شوند که دانش

تر و عالقه و سعی های خالقانه منطبق با زندگی موقعیت آموزشی را جذابو روش

 (.1320خواهد کرد )حائری زاده، آموزان را در يادگیری بیشتر دانش

های تربیتی هايی اشاره دارد که تجربهها و روشراهبردهای ياددهی يادگیری به سبک

اند که بايد ها گوناگونگیرد. اين روشمخاطبان در فرايند آموزش، بدان گونه شکل می

مکاران، های مخاطبان و نوع محتوا و امکانات انتخاب شوند )کیخا و هتناسب ويژگیبه

آموزان و محول (. راهبردهای ياددهی يادگیری برنامه درسی جديد علوم بر فعالیت دانش132۸

کردن مسئولیت يادگیری به آنها افزايش نقش راهنمايی و نظارتی معلم و نیز بر کار گروهی و 
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های فردی آموزان در کالس درس تأکید دارد. همچنین توجه به تفاوتهمکاری دانش

زان در يادگیری و استفاده بهینه از زمان و مکان در آموزش با استفاده از امکانات آمودانش

ICT بازديدهای علمی آموزشی در خارج از کالس درس و توجه بر فرايند خود يادگیری و ،

 (. 1320باشد )برنامه درسی علوم، آموزان موردنظر میخودارزيابی دانش

های علمی بردن به توانايی و زمینهی برای پیفرايندبه عنوان توان از ارزشیابی می

های آموزشی بعدی معلم، بهبود و اصالح دادن فعالیتگیری برای انجامآموزان و تصمیمدانش

های آموزشی و ترمیم آنها و يادگیری انجام شده و شناسايی نارسايی –های ياددهی فعالیت

(. ارزشیابی کالسی، 13۸2د )میرزامحمدی، آموزان استفاده کرهمچنین عاملی برای ارتقای دانش

 آموز است. آموز و يا حتی اولیا درباره نتايج يادگیری دانشقضاوت ارزشی معلم يا دانش

های پیشرفته آموزان را که امروزه در نظامهای ارزشیابی از دانش( مؤلفهب13۸2حسنی )

داف، انتظارات آموزشی و شناخت اه -1دنیا مورد تأکید است، در پنج مقوله آورده است: 

 -0گیری تصمیم -0تحلیل و تفسیر اطالعات  -3آوری اطالعات جمع -0های تحقق آن نشانه

آموز و معلم باشد و بر آموزان بايد ابزاری جهت کمک به رشد دانشبازخورد. سنجش دانش

ی شبیه تکالیف آموزان برای زندگی در دنیای واقعی و مواجه نمودن آنها با تکالیفآمادگی دانش

شود که نامیده می )واقعی( 1کند. اين رويکرد، رويکرد سنجش اصیلواقعی زندگی تأکید می

آموزان را های اطالع از میزان يادگیری دانشهای عینی )بسته پاسخ( به منزله تنها شیوهآزمون

آموزان را نشدهد و رسیدن به اهداف پرورش تفکر و توانايی حل مسئله دامورد انتقاد قرار می

 داند.های تولید پاسخ میهای نوين ارزشیابی و آزمونگیری از شیوهدر بهره

 یابیمضمونارزشیابی و 

ها و انجام تفسیر آنها نوبت به پس از توصیف و بیان خام داده در روش نقادی و خبرگی آيزنر

ضاوت هنرمندانه بر محور رسد. در اين بعد بايد به داوری پرداخته شود. اين قبعد ارزشیابی می

هايی که در کنار يکديگر قرار بندی و دادهنگرش ظريف و نقادانه محققین نسبت به قالب

مانع  و در قالب مضامینی جامعها يابی نیز تمامی يافتهگیرد. در بعد مضموناند شکل میگرفته

                                                 
1. Authentic Assessment 
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صورت ها بهفتهيابی به اشتراک گذاشتن ياگیرند، دلیل اصلی برای اين مضمونقرار می

شبکه مضامین پايه و فراگیر پژوهش  1(. در شکل شماره 1220آيزنر، بندی شده است )جمع

 حاضر نشان داده شده است.

 
 

 شبکه مضامین پايه و فراگیر -1شکل شماره 

های موردنظر خود های درسی اساس رسیدن نظام آموزشی به اهداف و شايستگیبرنامه

ضعف برنامه درسی و به دنبال آن اصالح و بهبود  ت نقاط قوت وباشد؛ بنابراين شناخمی

های ترين اهداف ارزشیابی است و موجب اثربخشی و کارايی بیشتر برنامهموردنیاز از مهم

معلمان هرچند در آزمون ضمن  شود.درسی خواهد شد. در ادامه نتايج مهم ارزشیابی بیان می

اند. در مورد د، اما با آن آشنايی مختصری داشتهخدمت سند تحول بنیادين شرکت کرده بودن

ای توسط معلمان انجام گونه مطالعهبرنامه درسی ملی و اهداف دوره دوم متوسطه هم هیچ

تجربی نیز در دوره ضمن خدمت حضوری که برای پايه دهم نشده بود. با برنامه درسی علوم

که کامالً غیرحضوری بود،  يازدهمشرکت کرده بودند، تا حدودی آشنا شده بودند ولی پايه 

تا حدودی آشنايی  های مؤلفان را مشاهده کرده بودند با اهداف برنامهفقط معلمانی که فیلم

 داشتند. 
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ها ها و نگرش خانوادههمه معلمان روی آن تأکید داشتند، عدم هماهنگی بین خواسته آنچه

کافی هنگام تغییر برنامه توجیه نشده  اندازهبه آموزان با اهداف برنامه جديد بود کهو دانش

بودند. مثالً روابط پیچیده رياضی و برخی مسائل از کتاب درسی حذف شده بود اما به علت 

های خارج از درسی و همچنین جزوات آموزشگاهاصطالح کمکهای بهوجود داشتن در کتاب

های غیر از عمود و حالتمانند محاسبه نیروی برآيند در  مدرسه از معلم تقاضای حل داشتند.

موانع  يکی ازبه عنوان ها و مؤسسات آموزشی کنکور طورکلی معلمان از آموزشگاهراستا. بههم

 بردند.مهم اجرای مناسب برنامه درسی جديد نام می

با تغییر برنامه، راهنمای تدريس آماده شده توسط مؤلفان، به دست اکثر معلمان از طريق  

ود هرچند که بعضی از آنان استفاده نکرده بودند. ضمناً همه معلمان فضای مجازی رسیده ب

اطالع بودند. در خصوص ها و مجالت مرتبط با تغییر برنامه بینامهمورد پژوهش از وجود ويژه

دانستند. البته تأيید تجهیزات و امکانات مدارس، آنها را با اهداف برنامه جديد هماهنگ نمی

از  و تر شدهانجامتر و قابلای کتاب درسی به نسبت کتاب قبلی سادههنمودند که آزمايشمی

ها وسايل در دسترس بیشتر استفاده شده است. اما هنوز زمان کافی برای انجام برخی آزمايش

ها مانند مباحث در ساعت درسی و استفاده از روش علمی در تدريس به جز در برخی قسمت

از آنان حذف برخی از مباحث محتوا مانند به هم بستن  مغناطیس وجود ندارد. به نظر بعضی

 ها موجب لطمه به تدريس شده است.خازن

کردند که هرچند نسبت به قبل بیشتر به آن معلمان در خصوص اهداف نگرشی بیان می

کردند. اندازه کافی به آن توجه نمیتوجه شده است اما هنوز کافی نیست و همه معلمان هم به

شناسی بود و به شیوه هايی از کتاب که مرتبط با دروس شیمی يا زيستا قسمتدر ارتباط ب

کنند. ها واگذار میداشتند که کالً به خود بچهارائه شده بود، بعضی از معلمان اظهار می تلفیق

دانند به خوبی نمیشناسی را بهکردند که چون شیمی و زيستگروهی ديگر نیز عنوان می

 گذرند.کنند و از آن میها بسنده میين قسمتتوضیح کوتاهی در ا

ها نسبت به قبل تأکید داشتند و همه معلمان در پژوهش حاضر به کاربردی شدن کتاب 

ها و کردند اين کاربردها هم در عکس ابتدای فصل، هم در متن و هم در مثالبیان می

د کمی از آنها به کاربردها خوبی مطرح شده است. هرچند در اجرا تنها تعداهای کتاب بهتمرين
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خوبی موردبحث قرار کردند و آن کاربردها و پیوندشان با زندگی واقعی را بهتوجه کافی می

کردند. روش دادند و بقیه معلمان تنها به حل مسئله مرتبط با آن و توضیح مختصر اکتفا میمی

بود. البته در  های مورد پژوهش روش توضیحی و سخنرانیغالب معلمان در کالس تدريس

ها و مباحث مغناطیس از روش آزمايشگاهی نیز استفاده مباحثی مانند به هم بستن مقاومت

شد. در تدريس عوامل مؤثر در شار مغناطیسی نیز اکثر معلمان از روش علمی بهره می

 گرفتند.می

م تجربی محتوای کتاب فیزيک در ادامه مباحث فیزيک علودر برنامه درسی جديد علوم 

باشد و اين در حالی بود که اکثر معلمان قبل از آنکه شروع به تدريس دوره متوسطه اول می

ها آنها را خوانده مبحث موردنظر نمايند، مباحث مطرح شده در کتاب علوم را که قبالً بچه

شد. هرچند کردند. با اين کار وقت زيادی از کالس گرفته میدانستند تدريس میبودند و می

 علمان اذعان داشتند که هماهنگی محتوا و زمان نسبت به کتاب قبل بیشتر شده است.همه م

های مورد پژوهش، احترام و صمیمیت و فضای امن روانی بین معلم و در اکثر کالس

وجوش بیشتری به ها شادی و نشاط و جنبآموزان وجود داشت. البته در برخی کالسدانش

گروهی و شد. کارر هنگام تدريس بیشتر توجه میخورد و به نکات اخالقی دچشم می

ها بسیار کم بود و يا آموزان در بعضی کالسمشارکت در تدريس و فرصت بیان تجارب دانش

های ها و استفاده از رسانهکالسیهم برآن انجام تحقیق و ارائه آن بهعالوه اصالً وجود نداشت.

های شد. دسترسی به فناوریان خواسته میآموزپرشمار، بسیار محدود توسط معلم از دانش

 نوين در حین تدريس نیز بسیار محدود بود.

خورد و توجه های مورد پژوهش، خالقیت در ارائه تکلیف بسیار کم به چشم میدر کالس

های های فردی در ارائه تکلیف تقريباً در هیچ کالسی وجود نداشت. البته در پرسشبه تفاوت

گرفت. رويکرد غالب در های فردی تا حدی موردتوجه قرار میاوتشفاهی توسط معلم تف

شد و های مرسوم ارزشیابی استفاده میها رويکرد سنتی بود و از همان شیوهارزشیابی

های نوين گرفت. هرچند برخی شیوهتوجه قرار می های عملی و نگرشی کمتر موردمهارت

آموزان به خودارزيابی و جود داشت که دانشها وارزشیابی نیز به طور محدود در برخی کالس

نکردن  پرداختند و نمره محوری کمتر وجود داشت. اکثر معلمان علت استفادهدگر ارزيابی می

آموزان زياد در برخی ها و تعداد دانشبر بودن اين شیوههای نوين ارزشیابی را زماناز شیوه
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ن پايه، سازمان دهنده و فراگیر پژوهش مضامی 0کردند. در جدول شماره ها عنوان میکالس

حاضر آمده است که در قسمت مضامین سازمان دهنده خالصه نتايج ارزشیابی نیز ذکر شده 

 است.
 دهنده و فراگیرمضامین پايه، سازمان -0جدول شماره 

 

      
 مضامین

رفراگی  

دهنده و خالصه نتایج ارزشیابیمضامین سازمان  مضامین پایه 

ارزشیابی بر
ک در عمل

نامه درسی جدید فیزی
 

 

مه
رنا

ر ب
غیی

ت
 

   

  

 اسناد ملی آموزش

 )معلمان از اسناد باالدستی آگاهی کافی نداشتند(

 

 سند تحول بنیادين

 برنامه درسی ملی

تجربیبرنامه درسی علوم  

 اهداف دوره دوم متوسطه

بسترسددازی مناسددب فرهنگددی و اجتمدداعی )طبددق نظددر 

هددا و نگددرش مدداهنگی بددین خواسددته معلمددان عدددم ه

آموزان با اهداف برنامه جديدد وجدود   ها و دانشخانواده

 دارد(

 

ها از آگاه ساختن خانواده

 اهداف برنامه درسی

آموزانتوجیه دانش  

ا کنکور و مؤسسات مرتبط ب

 آن

 

 توسعه و آموزش نیروی انسانی

اسدت.  )هنگام اجرای برنامه نظارت کافی وجود نداشته 

راهنمای تدريس از طريق فضای مجازی در اختیار همه 

معلمان بوده است. ضمن خددمت پايده يدازدهم کدامال     

مجددازی بددوده کدده معلمددان آن را کددافی نمددی دانسددتند. 

معلمان در خصوص تغییرات برنامه به حددکافی توجیده   

نشده بودند بنابراين نحدوه مواجهده متفداوتی بدا برنامده      

 داشتند(  

یجرای برنامه درسنظارت بر ا  

 راهنمای تدريس معلمان

های ضمن خدمتآموزش  

ب تعامل معلمان و تبادل تجار

 با يکديگر

ا ها و مجالت مرتبط بنامهويژه

 تغییر برنامه

 مواجهه معلمان با برنامه درسی

 

 

 نقاط ضعف برنامه جديد

)طبدق نظدر معلمدان عددم همداهنگی بدین تجهیدزات و        

کانات مدارس با اهدداف برنامده جديدد وجدود دارد.     ام

بهتر بود برخی مطالب از کتاب حذف نشود. توجده بده   

 تجهیزات و امکانات مدارس

 حذف برخی مباحث از محتوا

 اهداف نگرشی

های ارائه شده در کتابرينتم  
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 مضامین

رفراگی  

دهنده و خالصه نتایج ارزشیابیمضامین سازمان  مضامین پایه 

اهداف نگرشی بیشتر شده است اما هنوز کدافی نیسدت.   

 ها هماهنگی الزم با محتوا را ندارد(برخی تمرين

 

 نقاط قوت برنامه جديد

مبحدث در   )طبق نظر همه معلمدان بده کاربردهدای هدر    

هدا،  هدا، شدکل  های مختلدف کتداب مانندد مثدال    قسمت

ها و همچنین توجه به مسائل اجتماعی و زيسدت  تمرين

محیطی در برنامه جديد بیشتر توجه شده است. حدذف  

هدای  تر شدن آزمدايش نجامروابط پیچیده رياضی، قابل ا

تدر  کتاب، هماهنگی بیشدتر زمدان و محتدوا و متناسدبت    

 شدن با نیاز فراگیران از نقاط قوت برنامه جديد است(

ابکاربردی بودن محتوای کت  

حذف مطالب دانشگاهی و 

 روابط پیچیده رياضی

های کتابآزمايش  

 هماهنگی زمان و محتوا

حورنه مرويکرد تلفیقی و زمی  

های مطرح شده در کتابمثال  

مسائل اجتماعی و 

محیطیزيست  

 جذابیت کتاب درسی

 نیازهای فراگیران

  

گی
ست

شاي
و 

ف 
دا

اه
ها

 

 

 هماهنگی اهداف با شرايط و امکانات

)بین اهداف برنامه جديد و شدرايط و امکاندات هنگدام    

 عملی شدن برنامه انطباق کامل وجود نداشت(

ضای فیزيکی کالسف  

آموزانتعداد دانش  

 زمان موردنیاز

 منابع و تجهیزات

 

 هماهنگی اهداف با ساير عناصر برنامه

)در برنامه قصدشده بین اهداف و ساير عناصدر انطبداق   

کافی وجدود داشدت امدا روشدهای تددريس معلمدان و       

آنان در کالس درس بیشتر از روش سنتی های ارزشیابی

 کرد(می یپیرو

عیپیوند محتوا با زندگی واق  

رهای تدريس فراگیرمحوروش  

 رويکردهای نوين ارزشیابی

 

 هاآشنايی معلمان با اهداف و شايستگی

مطدرح شدده در   هدای  )معلمان از اهدداف و شايسدتگی  

برنامه جديد و علت تغییر برنامه اطالع کافی نداشدتند و  

کدالس درس کمتدر بده    هنگام عملی ساختن برنامده در  

 شد(می اهداف نگرشی و مهارتی توجه

 آگاهی از علت تغییر برنامه

 درسی

 تسلط بر اسناد باالدستی

 مطالعه راهنمای برنامه درسی

های توجه به اهداف حیطه

 نگرشی و مهارتی
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توا
مح

 
 تعادل محتوا

)طبق نظر همه معلمان محتوا و زمدان ارائده آن در پايده    

دهم تناسب بیشتری نسبت بده پايده دهدم رياضدی و     ياز

 تر است(ان سادهآموزدانشدوازدهم دارد و محتوا برای 

 تناسب زمان و محتوا

 پیچیدگی محتوا

 

 رويکرد زمینه محور

قابدل قبدولی بدا     )طبق نظر معلمان محتوا تدا حدد نسدبتاً   

رويکرد زمینه محور همخدوانی دارد امدا هنگدام عملدی     

شدد و  مدی  امه کمتر بده ايدن رويکدرد توجده    ساختن برن

زيادی بین برنامه قصد شده و عملدی شدده    فاصله نسبتاً

 از اين جهت وجود داشت(

توجه به انتخاب رفتارهای 

 سالم

 حل مسائل واقعی زندگی

 پیوند فیزيک و زندگی

 

 کاربردی بودن محتوا

 )طبق نظر معلمدان بده نیداز واقعدی فراگیدران در برنامده      

جديد بیشتر توجه شده است اما هنوز کدافی نیسدت در   

 شد(می عمل هم کاربردها تا حدی بیان

ده ها با وسايل ساانجام آزمايش

 و در دسترس

 

توجه به نیاز واقعی 

 يادگیرندگان

 

ا های مرتبط بها و مثالتمرين

 زندگی واقعی

 

 

ت
عالی

ف
ی 

گیر
ياد

ی 
ها

- 
ی

گیر
ياد

 

  

 

 رفتار ورودی

لمان از محتوای کتدب علدوم دوره متوسدطه آگداهی     )مع

کافی نداشتند و نقطه شروع تددريس در بعضدی مدوارد    

شد. ايجاد انگیدزه بیشدتر   می موجب اتالف زمان کالس

 به صورت بیان کاربردی از موضوع تدريس بود(

 ارزشیابی آغازين

 ايجاد انگیزه

مطالعه کتب علوم دوره 

 متوسطه اول

 

 سروش تدري

های قابل توجه بین برنامه قصد شدده و  )يکی از شکاف

کاربستن روش علمیبه  

 روش کاوشگری و اکتشافی

 هدايت شده
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های تدريس به کار گرفته شده توسدط  عملی شده روش

 های سنتی استفادهمعلمان بود که در اکثر موارد از روش

های مطرح شده در برنامده جديدد کمتدر    شد و روشمی

بدا وجدود تأکیدد برنامده بده       شدد، مدثالً  می به کار گرفته

علمی به جز موارد محددود در مبحدث    استفاده از روش

 شد(  می مغناطیس، کمتر از آن استفاده

 روش توضیحی و سخنرانی

 روش آزمايشگاهی

گردش علمی، روش نمايشی 

 و تدريس معکوس

 

 محیط آموزشی

فضددای آموزشددی )در بیشدتر مددوارد امکانددات کدافی در   

وجود نداشت و چیدمان کالس به جز مواردی محددود،  

 های پشت سرهم بود(مانند قديم و نیمکت

 فضای فیزيکی کالس

 امکانات فضای آموزشی

ریدسترسی به منابع يادگی  

 

 طراحی آموزشی

)موارد مورد تأکید در برنامه جديدد بده منظدور طراحدی     

عملی شدن برنامه،  های درس هنگامآموزشی در کالس

 گرفت(می خیلی کم و به ندرت مورد توجه قرار

ر و های پرشمااستفاده از رسانه

های نوينفناوری  

هاانجام آزمايش  

های بیان تجارب فرصت

 فراگیران

تحقیق و ارائه آن توسط 

 فراگیران

آوردن فرصت کشف و فراهم

 تفکر

محول کردن مسئولیت 

 يادگیری

سمشارکت فراگیران در تدري  

گرايی انجام کارگروهی، جمع

دوستیو نوع  

های فردیتوجه به تفاوت  

 

 آموزروابط متقابل معلم و دانش

ان در کالس با آموزدانش)در بیشتر موارد روابط معلم و 

 احترام و صمیمت

 فضای امن روانی

وجوشی و نشاط و جنبشاد  
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 توجه به نکات اخالقی برنامه جديد همخوانی کافی داشت(

 

 بندی و ارائه تکلیفجمع

)ارائه تکلیدف توسدط معلمدان کمتدر بدا برنامده جديدد        

 کرد(می همخوانی داشت و بیشتر از شیوه سنتی پیروی

ر های فردی دتوجه به تفاوت

 ارائه تکلیف

 نتايج يادگیری

 منابع غیر از کتاب درسی

ت در ارائه تکلیفخالقی  

 

 دانش معلمان فیزيک

)دانش تخصصی فیزيک در معلمان در حد  مطلوب بود 

های آزمايشدگاهی آندان قابدل    اما دانش تربیتی و مهارت

 ارتقا ارزيابی شد(

 دانش تخصصی فیزيک

 های فراگیرآشنايی با روش

 محور

 مهارت آزمايشگاهی

شناخت اهداف و 

یامه درسهای برنشايستگی  

 دانش تربیتی

 

 

بی
شیا

رز
 ا

 

 رويکرد سنتی به ارزشیابی

های قابل توجه بین برنامده قصدد   )يکی ديگر از شکاف

ارزشیابی معلمدان بدود کده    های شده و عملی شده شیوه

و رويکردهدای ندوين    در اکثر موارد به شیوه سنتی بدود 

 شد(می مطرح شده در برنامه جديد کمتر به کار گرفته

جه به تحقیق و ارائهتو  

های عملی و نگرشیمهارت  

 خالقیت در ارزشیابی

 خودارزيابی و دگر ارزيابی

 نمره محوری

آموزانزمان و تعداد دانش  

 

 نتايج يادگیری

قابدل قبدولی    آموزان تا حد نسبتاً)در حیطه دانشی دانش

بده   به اهداف مورد نظر رسیده بودند امدا تغییدر نگدرش   

اندازه کافی اتفداق نیفتداده بدود، بده جدز مدوارد خیلدی        

 محدود خلق ايده در آنان شکل نگرفته بود (

شناخت اهداف و 

های مورد انتظارشايستگی  

 تغییر نگرش فراگیران

ص تداوم يادگیری توسط شخ

 فراگیر

 خلق ايده و نوآوری
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  گیریبحث و نتیجه

های الزم برای تغییر در های درسی زمینهزشیابی مداوم از برنامهانواع برنامه درسی و ارشرح 

نقل  0414سازد )وان دان اکر، ها و پیامدها را آشکار میآن را ممکن ساخته و شکاف بین ايده

(. برنامه درسی عملی شده در شکاف ياد شده، هرچند بسیار پررنگ است 1321از خالقی نژاد 

اند و از تحلیل عمیق از و پايان برنامه درسی عالقه زيادی داشتهولی ارزيابان تنها به نقطه آغ

اند. ضمن آنکه برنامه درسی عملی شده در میان انواع برنامه درسی عملی شده غفلت کرده

سازی برنامه درسی به مفهوم (.1321برنامه درسی دارای جزئیات بیشتری است )خالقی نژاد، 

دی مختلف برای درک برنامه درسی، متفاوت است و های فردلیل تعدد رويکردها و فلسفه

حلی برای اين سردرگمی پیدا گرفته تا راههايی توسط افراد و دانشمندان صورتهمیشه تالش

اين پژوهش به تحلیل عمیق برنامه درسی عملی شده فیزيک دوره دوم   (.0404، 1کنند )موتلو

و با شیوه مطالعه  . در فرايند ارزشیابیمتوسطه و ارزشیابی آن در پايه يازدهم پرداخته است

تر از برنامه درسی به وجود آمده و به ما در شناخت بافت پیچیده نگر، برداشتی عمیقکیفی

کنند، ها به آن دست پیدا میای که يادگیرندهتر از نتايج قصد نشدهو درک جامعتعلیم و تربیت 

 (. 1320کند )شیخعلی پور و همکاران، کمک می

( همسويی دارد. ايشان در پژوهش خود به 13۸4) ج اين پژوهش با پژوهش احمدینتاي

تولید برنامه تضمینی  اين نتیجه رسیده بودند که صرفاً توجه به ارزشیابی تکوينی در مراحل

شده ممکن  های درس نیست. برنامه درسی قصدبرای موفقیت آن در شرايط واقعی کالس

عملی نشود و در نهايت اهداف  های قبلیبینییر عوامل گوناگون، طبق پیشاست تحت تأث

اند از: موردنظر به نحو مطلوب در فراگیران به تحقق درنیايد. برخی از اين عوامل عبارت

فرهنگ و نگرش معلمان، عادات مربوط به شیوه تدريس آنان، امکانات و تجهیزات مدارس، 

ها و نظام نامهآموزان هر کالس، آيینبه برنامه، جمعیت دانش آموزان نسبتنگرش اولیا و دانش

حاکم بر فرايند ارزشیابی مدارس. اين پژوهش نیز نشان داد برنامه درسی قصد شده در شرايط 

واقعی کالس درس به طور کامل عملی نمی شود. مثال با وجود تأکید بر رويکرد زمینه محور و 

هايی که محتوا به شد. يا به قسمتبه آن توجه کافی نمیبیان کاربردها در هر مبحث، گاهی 

حال شد. بااينصورت تلفیقی با دروس ديگر مانند زيست شناسی آمده بود، پرداخته نمی

                                                 
1. Mutlu 
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های الزم و که جهت عملی شدن برنامه، اقدامات الزم از قبل انجام پذيرد و زمینهدرصورتی

شود های درسی بیشتر میمال موفقیت برنامهمناسب برای اجرای برنامه درسی فراهم شود، احت

الزم به طور های (. دبیران حاضر در پژوهش نیز اذعان داشتند که آگاهی بخشی1323)فتحی، 

کامل و مستمر هنگام عملی شدن برنامه انجام نشده است و يک دوره ضمن خدمت آن هم به 

ضمن خدمت که به صورت های صورت مجازی برای پايه يازدهم کافی نبود، آنان از دوره

شد و همکاران فرصت تعامل و تبادل تجربیات داشتند، رضايت بیشتری می حضوری برگزار

 داشتند.

نقل از معدنی پور،  1324نويدی ) پژوهش ديگر همسو با پژوهش حاضر نتیجه پژوهش

آموزان در علوم مربوط به رويکردها و کند، بخشی از ضعف دانش( است که بیان می1323

ها به شرايط واقعی زندگی باشد که در ايجاد درک معنادار تعمیم آموختههای آموزش میوشر

های فعال تدريس توسط دبیران و کارگیری روشنقش مهمی دارند. در پژوهش حاضر نیز به

آموزان به منظور کشف مفهوم و به کارگیری دادن فرصت فکرکردن و بیان تجارب توسط دانش

( 1320های درس مشاهده شد. امانی، علی عسگری و عباسی )ر در کالسآن در زندگی، کمت

منظور طراحی و تدوين مدل کارآمد برای آموزش علوم به اين نتیجه رسیدند نیز در پژوهشی به

وسیله يادگیرنده، که راهکارهای مرتبط ساختن محتوای درس علوم با زندگی، تولید مفهوم به

های فرايندی، ورزی فکری و مهارتهای دستتأکید بر فعالیتيادگیری مشارکتی و همیارانه، 

های جايگزين و متفاوت مانند افزودن کارگیری روشکارگیری فنون ارزشیابی مستمر و بهبه

 تواند در کارآمدی آموزش علوم مؤثر واقع شود. ارزشیابی عملکردی در ارزشیابی پايانی می

تجربی، کارکرد حوزه تربیت و يادگیری علوم برنامه درسی ملی، ضرورت وبا توجه به  

آموزان و برخوردار شدن ايشان از سواد علمی فناورانه در بعد شخصی و پرورش علمی دانش

آمیز و در بعد اجتماعی الزمه بقای عزت مدار و فردی برای داشتن زندگی سالم و موفقیت

های علمی يا ها و فراوردهيافتهشتوسعه پايدار ايران اسالمی است. قلمرو اين حوزه تنها آموز

گیرد، بلکه فرايندهای علمی و روش ديگر تنها مفاهیم و دانش علمی را در برنمیعبارتبه

های های پیچیده تفکر و همچنین نگرشهای فرايندی و مهارتآموزی همچون مهارتعلم

در سازماندهی  گیری کلیشود. جهتزيست را نیز شامل میخصوص به محیطناشی از علم به



... بر اساس یدر عمل: پژوهش کيزیف ديجد یبرنامه درس یابیارزش  

111 

 

نگری و بر اساس رويکرد جانبهپذيرش اصل همهبا توجه به محتوا و آموزش در اين حوزه 

هايی که با تلفیق نظر و عمل سازگاری های يادگیری و با اتخاذ روشتلفیق در همه حوزه

ی هاکند و يادگیرنده در محور تمامی فعالیتهای دانش اکتفا نمیدارند، به انتقال فرآورده

های علمی و زندگی واقعی و مرتبط ساختن گیرد. ايجاد ارتباط بین آموزهيادگیری قرار می

سودمند و  محتوای يادگیری با کاربردهای آن به معنادار شدن يادگیری و کسب علم مفید،

پذير متفکر و های مسئولیتشود. اين امر به پرورش انسانآموزان منجر میدار برای دانشهدف

کند. عالوه بر اين موارد ذکر شده در خصوص حوزه يادگیری و تربیت کمک می خالق به

های تازه برای معلمین در جهت تحقق هويت شخصی و تجربی، ايجاد و بهبود موقعیتعلوم

های ضمن ای يکی از تأکیدات مهم اسناد تحولی است که جلوه بارز آن در آموزشحرفه

های نظام ، معلم مؤثرترين عنصر در تحقق مأموريتخدمت معلمان است. از منظر سند تحول

آمده دستنتايج بهبا توجه به (. 14:1324رسمی و عمومی است )سند تحول، تعلیم و تربیت 

در اين پژوهش آموزش مؤثر معلمان در خصوص اسناد باالدستی و همچنین برنامه درسی 

های الزم بخشیترسازی و آگاهیشود. چراکه تا بسرسد و پیشنهاد میجديد ضروری به نظر می

های کاربردن روشتوان انتظار بههای معلم، نمیصورت نپذيرد، حتی با وجود توانمندی

های تدريس و ارزشیابی همسو با رويکرد جديد و در نتیجه دستیابی به اهداف و شايستگی

ر شدن محتوای ترغم کاربردیچنانچه نتايج اين پژوهش نشان داد که علی موردنظر را داشت.

و ايجاد برخی تغییرات مطلوب به اذعان معلمان مانند حذف روابط پیچیده رياضی و  کتاب

های آموزش و ارزشیابی نسبت به برنامه تر شدن حجم مطالب با زمان، بازهم روشمتناسب

 درسی قبل تغییرات خاص و جدی نداشته است. 

ين نتیجه رسیدند که معلمان نیاز دارند نیز در پژوهش خود به ا (1321) جلیلی و همکاران 

رابطه صرف های درسی جديد ياد بگیرند. درايندرباره محتوا، اهداف، رويکردها و کتاب

شود، برای معلم کافی های غیرحضوری به آنان ارائه میداشتن اطالعات که بعضاً در آموزش

ای درسی جديد دارند تا ههايی برای بررسی و مطالعه کتابنیست و معلمان نیاز به فرصت

های خود و ديگر همکارانشان برای آنها آشکار شود. نتیجه چنین نگاه، تفسیرها و برداشت

با رويکرد و اهداف  فعالیتی، درگیرشدن هدفمند و فعال معلم در بازطراحی برنامه درسی که

 ان و در کنارآموزدانشهای فردی برنامه جديد بیشتر همسو است، خواهد بود؛ توجه به تفاوت
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آن توجه به يادگیری مشارکتی، اجتماعی و گروهی، انتخاب الگوی تدريس مناسب و متناسب 

در موقعیت جديد، ها با رويکرد تلفیقی و زمینه محور و توجه به اهمیت کاربست آموخته

تعیین اهداف از جنس شايستگی و توجه به سطوح باالی يادگیری، توجه به يادگیری فعال و 

های خارج از کالس و خودارزيابی و مفهوم توسط يادگیرنده، طراحی مناسب فعالیت تولید

دگرارزيابی توسط يادگیرندگان از جمله مواردی هستند که مورد توجه برنامه درسی جديد 

بوده است اما اين پژوهش نشان داد که اين موارد در عملی شدن برنامه کمتر مورد توجه 

شود ضمن مشارکت دادن بیشتر به معلمان در نابراين پیشنهاد میمعلمان قرار گرفته است. ب

های تعامل معلمان با تر بر عملی شدن آن، زمینهمراحل مختلف تولید برنامه و نظارت جدی

انديشی و تبادل تجربیات زيسته هنگام عملی شدن برنامه و نیز فرصت بیان يکديگر جهت هم

های ارزشیابی برنامه تی فراهم آيد. همچنین انجام پژوهشو اصالح تفاسیر آنان از اسناد باالدس

تجربی و بررسی های مختلف علومهای تحصیلی و شاخهدرسی عملی شده در ساير پايه

تواند های موردنظر توسط ساير پژوهشگران میآموزان به اهداف و شايستگیدستیابی دانش

 دن آن مفید باشد.تجربی و عملی شجهت اصالح و بهبود برنامه درسی علوم

 منابع

وپرورش: ، وزارت آموزشارزشیابی از برنامه درسی علوم دوره راهنمایی (.13۸2) .احمدی، غالمعلی

 ريزی آموزشی.سازمان پژوهش و برنامه

، تهران: دانشگاه تربیت دبیر های درسیراهنمای عملی ارزشیابی برنامه (.13۸0) .احمدی، غالمعلی

 شهید رجايی.

 اجراشده،  قصد درسی برنامه سه بین هماهنگی و همخوانی میزان بررسی (.13۸4) .معلیغال احمدی،

 .۸6شماره  ،وتربیتتعلیم فصلنامه ابتدايی، دوره علوم جديد برنامه در شده کسب و شده

ملی،  درسی برنامه سند راستای در درسی هایبرنامه تغییر از هدف (.1326) .محمود طهرانی، امانی

 .0-0، 341 ،رشد معلم

طراحی و تدوين مدلی کارآمد  (.1320) د؛ علی عسگری، مجید و عباسی، عفت.امانی طهرانی، محمو

 .31-2، 100، وتربیتتعلیم فصلنامه اول متوسطه، هبرای آموزش علوم در دور
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معلم و  (.1321) و امانی طهرانی، محمود. علی عسگری، مجید، نیکنام، زهرا ؛جلیلی هزاوه، مهسا

 ،ای برای فهم برنامه درسی عملی شده در کالس درسست مواد برنامه درسی: طرحوارهکارب

 .140-۸1 (.01)13، مطالعات برنامه درسی ایران  فصلنامه

 ، تهران: نشر نی.تفکر خالق و حل خالقانه مسئله (.1320) حائری زاده، خیريه بیگم.

راهنمای برنامه درسی  (.1320) کتب درسی. تألیفگروه علوم تجربی دفتر حذرخانی، حسن و 

 ريزی آموزشی.سازمان پژوهش و برنامهتهران:  (.تجربی )غیر مصوبعلوم

 گذاری سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ايران، نقد الگوی هدف (.الف13۸2). حسنی، محمد

 .112-۸2 (.1۸)0، ایران درسی برنامه مطالعات فصلنامه

تهران:  (.ارزشیابی کیفی توصیفی در کالس درس )ویراست دوم راهنمای (.ب13۸2) حسنی، محمد.

 انتشارات عابد.

آموزش  فصلنامهکنیم؟،   ارزشیابی را شده اجرا درسی برنامه چگونه (.1321) .خالقی نژاد، سید علی

 .104-20 (.00)11، عالی

 مصوبه ،رانای اسالمی جمهوری ملی درسی برنامه (.1321) .وپرورشآموزش عالیشورای دبیرخانه

 ريزیبرنامه و سازمان پژوهش همکاری باآموزش و پرورش  عالیشورای :. تهران1321 اسفند

 .آموزشی

 وزارت ، تهران:وپرورشآموزش بنیادین تحول سند (.1324) .وپرورشآموزش عالیشورای دبیرخانه

 .فرهنگی عالی انقالبشورای همکاری باآموزش و پرورش 

بررسی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده و اجرا شده و آموخته شده  .(13۸1) .رضايی، سهیال

 نامه کارشناسی ارشد،، پايانتجربی سال سوم دوره راهنمایی مدارس ناحیه یک شیرازعلوم

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت.دانشکده روان

ارزيابی تغییر برنامه  (.1322) .اد، حمیدرضوی، سیدعباس؛ زمانی احمدمحمودی، رضا و فرهادی ر

مطالعات برنامه  فصلنامه ، درسی پايه ششم ابتدايی در شهرستان کوهرنگ بر اساس الگوی فولن

 .040-110 (.0۸) 10، درسی ایران

 نامه پایه دهمویژه، درسی ملی جمهوری اسالمی ايران هنگاهی به برنام (.1320) .رون، سید امیر

 .03-1۸، رسانی معلماطالع موزشیآ ماهنامه ضمیمه

 تهران: سمت. (.1، جلد 3های آموزشی و پرورشی )نسخه مهارت (.1320) .شعبانی، حسن
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مبانی نظری و مهارتهای  (.13۸1) .حاجیان، سهیال و فلسفی، فاطمه، رهبر، ژاله ؛شهرتاش، فرزانه

 ، تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ايران.آموزش علوم

ارزيابی نقادانه رشته هوشبری  (.1320) .افض ،ويرانی و لیال ،زادهمژگان، ولی ،لطفی ؛پور، زهراشیخعلی 

 .001-031( ، 64)16، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی بر اساس مدل ارزيابی ايزنر، 

 .، تهران: علم استادانریزی درسیاصول و مفاهیم اساسی برنامه  (.1323) .فتحی واجارگاه، کوروش

و آزمایشگاه در سال  2ارزشیابی برنامه درسی کسب شده و اجراشده فیزیک   (.1324) .کرد، هادی

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی.، پايانشهر تهران 13۹۹-۹۸تحصیلی 

 ارزشیابی برنامه درسی کسب شده و اجراشده فیزیک پیش دانشگاهی در سال  (.1324)کلهر، میثم. 

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی.، پايانشهر تهران 13۹۹ -۹۸تحصیلی 

تدوين و اعتباريابی  (.132۸) .کیخا، علیرضا؛ ملکی، حسن؛ شريعتی، سید صدرالدين و صادقی، علیرضا

 -دوماهنامه علمی  گرای توحیدی، يادگیری در برنامه درسی فطرت -راهبردهای ياددهی 

 .00-33( ،0) 10، هشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکیپژو

تجربی  -بررسی نحوه اجرای رویکرد زمینه محور در برنامه درسی علوم  (.1323) .معدنی پور، داود

نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید ، پايانپایه ششم ابتدایی

 رجايی.

تهران: مؤسسه فرهنگی برهان )انتشارات  (.ریزی درسی )راهنمای عملامهبرن (.1323) .ملکی، حسن

 مدرسه(.

ارزشیابی برنامه درسی مبتنی بر رويکرد ساخت و  (.13۸6) .مومنی مهمويی، حسین و کرمی، مرتضی

های تربیتی دانشگاه پژوهشسازگرايی راهبردی نوين در ارزشیابی برنامه درسی دوره ابتدايی، 

 .1۸۸-161 (.14) 0، واحد بجنوردآزاد اسالمی 

  (.برنامه درسی: نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها )ویراست دوم  (.13۸1) .مهرمحمدی، محمود

 مشهد: انتشارات آستان قدس.

های تبیین داللت (.13۸2) .؛ رهنما، اکبر، افشار، عبداله و قبادی، محترممیرزا محمدی، محمدحسن

، دوماهنامه دانشورگرايی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی،  دهشناختی رويکرد سازنمعرفت

11(00.) 101-104. 
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ارزیابی برنامه درسی کسب شده و اجراشده فیزیک سال اول متوسطه در   (.1324) نصاری، امین.

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید ، پايانشهر تهران 13۹۹-۹۸سال تحصیلی 

 رجايی.
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