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Abstract
The purpose of this article was to investigate the
Evaluation of a dominant curriculum of high
school teachers in the district 3 of Isfahan
Education. The method of this research regarding
to aim was applied and regarding to data
collection was cause and effect. The Sample
was217 teachers (79 female and 137 male) that
selected randomly from all high school teachers
in district 3 and completed researcher made
questionnair that designed in base of Askayros
Categories (1992). Cronbach's alpha reliability
index with spss20 software was obtained 0/78.
The result showed that dominant approach of
teachers in goals, teachers role and style of their
evaluation, are Academic and social performance
approach. And as a whole implemented in terms
of these two approaches and two learner-centered
and social reconstruction approach are below
average. Furthermore, the teachers paid attention
to scientific approach and social performance
approach respectively.
Keywords: Curriculum, scientific approach, social
performance approach, social reconstruction
approach, learner-centered approach

 / 291پژوهش در برنامهریزي درسي ،دوره دوم ،شماره ( 12پیاپي  ،)99سال پانزدهم ،زمستان 2191

مقدمه

ارتقای کیفیت آموزش در هر مقطع و رتع ت ت عیلی
مس لزم کاربرد اصول و فنون برنامت درسی است .کعاربرد
فنون برنامت درسی با توجه به مبانی آن و اجرای اصعول
یادگیری ،در بازنگری و بهبود برنامعههعا و آمعوزشهعای
موجود در مدارس ،دانشعگا هعا و مراکعز تربیعت نیعروی
انسانی حائز اهمیت است .از این رو برنامهریزی درسعی و
مبععانی آن جایگععا ویععژ ای در آمععوزشوپععرورش دارد.
ارنش ع این و هععانکینز ()Ornestein & Hankins,1997
مع قدند که مبانی برنامت درسی حدود و ثغعور مرزهعای
خارجی برنامت درسی را مشعص کعرد اسعت و تعیعین
میکند که کدام منب اطالعاتی مع بر از کدام نظریههعا،
اصول و اید های قابلقبعول ،بعه برنامعت درسعی معرتب
میتوند .ت میم در مورد عناصر برنامعههعای درسعی در
چععارچوم مبععانی نظععری منسعع،م ،سععامان م عییابععد و
دیعععدگاهی از برنامعععت درسعععی را تعععکل معععیدهعععد
( .)Ahghari,2013آینون و ابنوف مع قدند در طول سه
دهه گذت ه ،برنامههای درسی ت ت تعثثیر رویعدادهای
جامعه و ت والت آن بود است .برنامعه درسعی موضعو
م ور ( )Subject matter curriculumبا ویژگی خعا
خود همچون در نظر داتع ن موضعوعات درسعی جعدا،
حافظه م وری ،ک ام م وری ،معلم م وری ،تعناخت
سط ی و آزمونهای هن،اری ( ،)Norm- testingدائمعا
مورد نقادی واق و مشص تد است کعه ایعن نعو از
برنامههای درسی ،امعروز دیگعر بعا رویکردهعای نعوین
تربی ی تناسبی ندارد .ارزیابان برنامههای درسی بر ایعن
باورند که برنامههای درسی هنعوز از رویکعرد معدیریت
علمی ( )Scientific management movementکعه در
دهت  1990رایج بود  ،الهام میگیرند .اثربصشی و تهیه
الگوی خطی برای تقسیم اوقات روزانه مدارس بر اساس
واحدهای جعدای  40تعا  55دقیقعهای ،جعزو الگوهعای
معمول در مدارس است؛ اما با وجعود رویکعرد معدیریت
علمی در فرایند برنامهریزی درسی مدارس ،هنعوز انعوا
ناهماهنگی ،بعیتناسعبی ،تردیعد و ح عی بالتکلیفعی را
احساس میکنیم (.)Iannone, R. & Obenauf, 1999

اساسا برنامه درسی که م ول برنامعهریعزی درسعی
است به م،موعهای از ت،ربیات اطعال معیتعود کعه در
اخ یار یادگیرندگان قرار میگیعرد .بعرای طراحعی برنامعه
درسی روشهای م عددی وجود دارد که روش موضعوعی،
روش معوازی ،روش میعانرتع های ،روش چندرتع های و
روش فرارت های از مهعمتعرین آنهعا بعه تعمار معیآیعد.
هرکدام از روشها اصول و مراحل خا خود را داتع ه و
م اسن و معایب ویژ ای دارند .مسئله این است که اهداف
همععه رویکردهععا و روشهععا ،یععادگیری و ای،ععاد تغییععرات
مطلوم در رف ار یادگیرند است .تغییرات مطلعوم تعامل
تغییر در دانش ،نگرش و مهارت افراد است و این امر یکی
از اهداف عمد نظام تعلیم و تربیت م سوم معیتعوند و
تمام تالشها و مناب برای رسعیدن بعه ایعن هعدف مهعم
صرف میگردد (.)Mirzabeygi, Ali,2001
در حوز برنامه درسی بهعنوان قلب نظام آموزتعی،
رویکردهای گوناگونی هست کعه هعر یع از آنهعا بعر
جنبههای گونعاگونی از وجعود انسعان تثکیعد معیکنعد.
نگعاهی بعه تعاری برنامعههعای درسعی و نیعز بررسعی
رویکردهای نظامهای آموزتی از غلبه یکی یا برخعی از
رویکردها در آموزش حکایعت دارد .تعیعین دیعدگا یعا
دیدگا های مناسعب برنامعه درسعی حاصعل از مطالععه
عمیق بر روی جنبههای فلسفی و نظریه برنامه درسی و
هماهنع بعا اهعداف ،مرحلعهای اساسعی در فراینعد
برنامهریزی درسی اسعت کعه بعر سعایر مراحعل فراینعد
طراحی ،اجعرا و ارزتعیابی برنامعه درسعی و روشهعای
تدریس تثثیر میگذارد (.)Salsabil, N.,1382
بوتلععو و اودونععل ()Botelho & Odonnel, 2001
طبقهبندی ،سازماندهعی دیعدگا هعای مص لع برنامعه
درسی را ارائعه معیدهنعد .الب عه در بررسعی و مطالععه
جهتگیریها باید توجه داتت که این طبقهبندیهعای
نظعری ،صعرفا قعراردادی و بعهمنظعور تسعهیل فهعم
دیعدگا هعای برنامعه درسعی هسع ند .در ایعن راسع ا،
طبقهبندیهای گوناگونی از دیدگا های برنامعه درسعی
ارائه تد است که ازجمله آنها میتوان به دیدگا های
مطرح تد در دائر المعارف برنامه درسی ،طبقعهبنعدی
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م کرنن ( )McKernanطبقهبندی سیلور ،الکساندر و
لوویس ،دیدگا م نیعل ( )McNeilطبقعهبنعدی رون
میلعر ( )Ron Millerهاکرسعون واالنعس (،)Vallance
طبقهبندی اسکایرو طبقهبندی واکر ( )Walkerجی .پی
میلر ( )J.p.Millerتعوبرت و طبقعهبنعدی ارنشع این و
هانکینز اتار کرد (.)Qaderi, 2012
از طرفععی نقععش معلععم در فراینععد تعلععیم و تربیععت
دانشآموزان نقشی برجس ه و آتکار بعود اسعت .معلعم،
یکی از حلقه هعای زن،یعرن نظعام آموزتعی و معیثرترین
عن ر آن است .ضع معلم میتواند موجب ازهمپاتعید
تدن این زن،یر و تکست در دس یابی به اهداف معورد
نظر باتد .این اصطالح حکمتآمیز ،معیتوانعد در این،عا
م دا پیدا کند که «قوّت ی زن،یعر ،چیعزی بعیش از
قوّت ضعی ترین حلقت آن نیست» بنعابراین نعام معلعم،
ذهنیت خا درس دادن ،یادگیری سازمانیاف ه و نقش
مس قیم و گف اری او را به ذهن معیآورد کعه همعه ایعن
مفاهیم ریشه در رویکرد برنامه درسی قالبی است که در
معلم ای،اد و تکل گرف ه است (.)Maleki,2011
با توضی ات فو باید گفت که رویکردهعای برنامعه
درسی معلم ،یکی از مباحث اساسی و پعر مناقشعه ایعن
حوز است که مروری بر پیشینه نظری (طبقهبندیهای
صاحبنظران) نشان میدهد که توجه بسیار جعدی بعه
این موضو  ،معطوف تد است؛ لیکن ،درزمینت ت،ربی،
در ایعران ت قیقعات انگشعتتعماری صعورت گرف عه و
تاکنون تواهد زیادی مبنی بر ان،عام چنعین پژوهشعی
مشاهد نشد است .در پژوهش امینخندقی و پاکمهعر
( )1391یاف هها حاکی از حاکمیت دیدگا دیسعیپلینی
بر برنامه درسی بود .ن ایج ت قیق امعامجمععه ()1385
نیز آتکار ساخت که رویکرد حعاکم بعر برنامعه درسعی
تربیتمعلم ایران مطعابق بعا رویکعرد آکعادمیکی اسعت.
چون ( .)Cheung,2000در پژوهشی با عنوان بررسعی
باورهای معلمان دربار انوا طرحهای برنامه درسی بعه
این ن ایج دست یافت که برخالف آنچه ان ظار میرفعت،
همبس گی مثبت و معناداری ( 91درصد) بین رویکردها

به دست آمد ،بهطوریکه مثال معلمانی که جهتگیعری
انسانگرایانه را ارزشگذاری کردند ،گرایش تدیدی بعه
حمایت از جهتگیری رف اری نیعز داتع ند و از ل عا
مقط ت یلی (دورن اب عدایی و م وسعطه) و جنسعیت،
تفاوت معناداری در جهتگیریهای آنان مشاهد نشعد؛
یاف ه اخیر چون  ،برخالف پژوهش جنکینز ()Jenkins
بعود کعه جهعتگیعریهعا برحسعب جنسعیت و مقطع
ت یلی معلمان ،تفاوتی نداتت.
بسیاری از معلمان به قدرت و اهمیت ابزار و وسعایل
کم آموزتی در تدریس پی برد اند .ولی اغلعب ،از آثعار
عمومی و عادی رف ارهای خود که منشعب از تسل ی
رویکرد از برنامه درسی بر رف ار آموزتی اوسعت و قطععا
به منزلت ابزاری پعرارزش و قدرتمنعد در جریعان کعار بعا
کودکان به وقو میپیوندند ،غافل هس ند .بهعنوان مثال
در دیدگا های برنامعت درسعی ،بعرای معلعم نقعش هعای
گوناگونی مطرح تعد اسعت .در دیعدگا اج معاعی ،بعر
ای،اد فضعای ععاطفی در کعالس تثکیعد تعد اسعت تعا
دانش آموزان در سعایت فضعای ای،عاد تعد  ،بعه ب عث و
گفت وگو بپردازند و یا در دیدگا موضوعی ،معلعم نقعش
تثمین کنند مناب آموزتی را دارد .در دیعدگا رف عاری،
معلععم بععه تعری ع قابلیععتهععا پرداخ ععه و بععرای اینکععه
دانش آموزان به سطح مطلوم قابلیتهای مص ل دسعت
یابند ،به طراحی برنامت تقویت کنند میپردازد (میلر ،به
نقل از ()Mehrmohammadi,2013؛ بنابراین با قطعیعت
میتوان گفت که رویکرد قالعب معلعم در برنامعه درسعی
نقش بسزایی در سعاخ ار آموزتعی و تربی عی او خواهعد
گذاتت که میتواند ن ایج م فاوتی را نیز ان ظعار داتعت.
لذا ،سیال اصلی ت قیق حاضر ایعن اسعت کعه رویکعرد
غالععب برنامععه درسععی دبی عران م وسععطه اول ناحی عه 3
آموزشوپرورش تهر اصفهان چه رویکردی است؟
رویکردهای برنامهریزی درسی را میتوان در دو گرو
طبقهبندی کرد .در ی گرو افرادی هس ند کعه اع قعاد
دارند میتوان هدفهای تعلیم و تربیعت را تعیعین کعرد،
به دقت بیان نمعود و بعه تعیو خطعی آنهعا را ت قعق
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بصشید .این گرو رویکرد تکنیکی علمی ( – Technical

 )Scientific approachبه برنامهریزی درسعی دارنعد .در
مقابل ،رویکردهای غیر تکنیکی قرار دارند؛ یعنی افرادی
که بعه «ذهنیعت»« ،تص عی بعودن»« ،ذوقعی بعودن»،
«اک شافی بودن» تثکید معیکننعد .آنعان بعه م عول و
تولید برنامه توجه ندارند بلکه به یادگیرند و یادگیری از
طریق رویکردهای «فعالیت ع معدار» تثکیعد معینماینعد.
این رویکرد برنامه درسی را «باز» میبیند و بهطور دقیق
طراحی نمیکند .به این ن و در این روش تمام آنانی که
به نوعی با برنامه درسی ارتباط دارند و تثثیر معیپذیرنعد
در طراحی برنامعه درسعی درگیعر معی تعوند .فراگیعران
خودتان را به ر از هرکس دیگری میتناسند؛ بنعابراین
در تعیععین و ان صععام ت،ربععههععای یععادگیری کععه رتععد
تععناخ ی و اج مععاعی را تسععهیل مععیکننععد صععالحیت
بیش ری دارند .این رویکرد روی «خودتناسی» ( – Self
 )perceptionو «خواس ههعای تص عی» ( Personal -
«)preferencesخعععود ارزتعععیابی آنهعععا»( – Self
 )assessmentو تالش هایشان در جهت وحدت بصشی به
خود ( )Self – integrationتمرکز دارد .در این رویکعرد
تمرکز اصلی فعالیت برنامه درسعی م عوا نیسعت بلکعه
روی فعالیت فرد است .م وا تا حدی اهمیعت دارد کعه
دانشآموز ب واند معانی الزم را به دسعت آورد .اتصاصعی
که این جهتگیری را نسبت به برنامه دارند یعادگیری را
بهصورت ی «کل» معی بیننعد .نمعیتعوان یعادگیری را
به واق به مراحل دقیق یا حیطههای ویژ ماننعد حیطعه
تناخ ی ععاطفی و روان حرک عی تقسعیم کعرد .در ایعن
رویکرد برنامه درسی قبل از اینکه دانشآموزان به کالس
بیایند تهیه نمی توند بلکه معلمان بایعد همکعار فراگیعر
باتند و با گف گوی آموزتی بعا او موضعوعات مناسعب را
برای بررسی تعیین کنند .به این ن و در بیش ر مدلهای
غیرتکنیکی برنامه درسی به جای اینکه از قبل تهیه تود
از طریق تعامل دانش آموز و معلم حاصل معیگعردد .بعر
اسععاس دیععدگا تکنیکععی علمععی بععه «عقععلگرایععی»
( )Rationalismو «ت،ربععهگرایععی» ( )Empirismتکیععه

مععیتععود .جهععتگیععری غیرعلمععی و غیرتکنیکععی بععه
«اتععرا گرایععی» ( )Intuitionismو آنچععه معع دونالععد
(« )Macdonaldعقالنیععت زیباتناسععانه» ( Aesthetic
 )rationalityدر مقابععععل «عقالنیععععت تکنولععععو ی»
( )Technological rationalityنامید است م کی است.
طرفداران رویکرد غیرتکنیکعی و غیرعلمعی بعه طراحعی
برنامه هعای درسعی از طعرح هعای «کعودک معدار» و تعا
حدودی «مسعئلهمعدار» ( )Problem - centerdحمایعت
میکنند (.)Arnshtayn and Hankynz,2005
اس عکایرو ( )1999نی عز دس ع هبنععدی از رویکردهععای
مص ل برنامهریزی درسی دات ه است کعه دسع هبنعدی
رویکردهععا در پععژوهش حاضععر نیععز اسععت .اسععکایرو
رویکردهای برنامعهریعزی درسعی را در قالعب  4رویکعرد
دس ه بندی نمود است که به ترتیعب رویکعرد بازسعازی
اج مععاعی ،رویکعرد علمعی دانشععگاهی ،رویکعرد کعارایی
اج مععاعی و رویکععرد فراگیععر م ععوری اسععت .اسععکایرو
( )1999هر ی از این رویکردها را در قالب تعاری زیعر
معرفی کرد است.
رویکرد بازسازی اج ماعی؛ ایعن رویکعرد نسعبت بعه
مسائل اج ماعی و بیعدال یهای صورت گرف عه در حعق
جامعه کعه ریشعه در نعابرابری هعای نعژادی ،جنسعی ی،
اج ماعی و اق ادی دارند ،آگا هس ند .ت ور آنها ایعن
است که هدف آموزش تسهیل ساخت جامعهای جدید و
با عدالت است که باالترین میزان رضعایت را بعرای تمعام
اعضایش ارائه مینماید.
رویکرد علمی دانشگاهی؛ این رویکعرد بعر ایعن بعاور
است که فرهن معا در طعی قعرن هعا دانعش اساسعی و
مهمی جم آوری کرد است کعه بعهصعورت رتع ههعای
ت یلی در دانشگا ها سازماندهی تد است .هعدف از
آموزش ،کم به دانعشآمعوزان بعرای یعادگیری دانعش
جم آوری تد فرهن ما که همان رت ه علمی است.
رویکرد کارایی اج ماعی؛ در این رویکرد هدف نظعام
آموزتی برآورد ساخ ن نیازهای جامعه از طریق تربیت
جوانان است تا ب وانند بهعنعوان اعضعای رتعد یاف عه در
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آیند عمل کنند .درواق هدف آنها پرورش مهارتهعا و
رویههایی در جوانان است که در م ی کعار و خانعه بعه
آنها نیاز دارند تا زندگی پرباری دات ه باتند و عملکعرد
جامعه را تداوم بصشند (.)Aghakhani,2011
رویکرد فراگیر م وری؛ در این رویکعرد بعر نیازهعای
جامعه و یا رت ه علمی تثکید ندات ه بلکعه بعر نیازهعا و
عالیق فردی فراگیران توجه تد است .آن هعا مع قدنعد
مدارد باید مکان های لذت بصشی باتند که در آن افعراد
بععهطععور طبیع عی و بععر اسععاس ماهی عت ذات عی خودتععان
پیشرفت کنند .هدف آمعوزش رتعد افعراد هماهنع بعا
ویژگی های من ربه فرد عقالنعی ،اج معاعی ،ععاطفی و
فیزیکیتان است.
اسکایرو ( )1999پرسشنامه ای مب نعی بعر داد هعای
کیفی برای بررسی رویکردهای برنامعه درسعی در چهعار
سععطح بازسععازی اج مععاعی ،علم عی دانشععگاهی ،ک عارایی
اج ماعی و یادگیرند م وری مب نعی بعر  6بععد تعامل
هدف مدرسعه ،نقعش معلعم ،یعادگیری ،ماهیعت دانعش،
یادگیرنععد و ارزت عیابی و در قالععب  94سععیال طراح عی
نمععود اسععت .پژوهشععگران بععر اسععاس ای عن پرسشععنامه
درصدد برآمدند تا با رویکردی کمی به طراحی سعیاالتی
که گویای جهتگیری قالب معلمان به رویکردها و ابععاد
مورد نظر در دس هبندی اسکایرو است بپردازنعد .پعس از
تبدیل گزار های کیفی پرسشنامه اسکایرو به گویههعایی
قابل سن،ش در قالعب رویکعردی کمعی و تائیعد روایعی
م وایی سیاالت طراحی تد توس م ص ین حعوزن
برنامهریزی درسی ،پرسشنامه توسع دبیعران تکمیعل و
داد های بهدستآمد مورد ت،زیهوت لیعل قعرار گرفعت.

الزم به توضیح است که ععالو بعر سعن،یدن  4رویکعرد
فو  ،از میان ابعاد معورد نظعر در پرسشعنامه اصعلی ،بعا
توجه به اهمیت سه بععد هعدف مدرسعه ،نقعش معلعم و
روش ارزتع عیابی در قالعععب  34سعععیال و در طیفع عی 7
گزینهای در این پژوهش مورد بررسی قرار گرف ه است.
روش

روش پژوهش حاضعر از نظعر اهعداف ،کعاربردی ،از نظعر
داد ها کمی و از نظر نو مطالعه توصعیفی از نعو علعی
مقایسهای است .جامعت آماری پعژوهش را کلیعت دبیعران
دور م وسطه اول ناحیه  3آموزشوپرورش تهر اصفهان
در سال ت یلی  94-93تشکیل معیدهنعد کعه تععداد
 917نفععر از دبیععران ( 79زن و  137مععرد) بععه روش
نمونه گیری ت ادفی ساد ان صام و به پرسشنامت تعیین
رویکرد برنامه درسی که دارای طی لیکرتعی از  1تعا 5
اسععت پاسعع دادنععد .بععرای ت،زیععهوت لیععل داد هععا از
آزمون های  tت م غیعر  tدو گعرو مسع قل و ت لیعل
واریانس اس فاد تعد اسعت .بعرای اطمینعان از پایعایی
پرسشنامه ها ،به اجرای آزمایشی پرسشنامه در نمونعهای
با ح،م  30نفر پرداخ ه و پایایی آنها از طریق م اسبه
آلفای کرونباخ و با نعرم افعزار  spss20بعرای هعر یع از
عوامل (میلفه ها) به طور جداگانعه م اسعبه و در جعدول
زیر مشص گردید است؛ که این میعزان نشعاندهنعد
پایایی باال و انس،ام درونی سیاالت در پرسشنامه اسعت.
الزم بععه توض عیح اسععت ک عه آلفععای ک عل برابععر بععا 0/78
بهدستآمد است که بیانگر این است کعه پرسشعنامه از
اع بار خوبی برخوردار است.

جدول  .2نتایج آلفاي کرونباخ به تفکیک رویکردها
ردیف

نام مؤلفه

آلفا

1

بازسازی اجتماعی

0/37

2

علمی دانشگاهی

0/528

7

یادگیرنده محوری

0/35

4

کارایی اجتماعی

0/392

8

کل پرسشنامه

0/35
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یافتهها
به منظور تلصی مطالب از روش هعای آمعاری توصعیفی
(حععداقل ،حععداکثر ،میععانگین ،ان ععراف معیععار ،ک،ععی و
کشیدگی) اس فاد تد است.
جدول  .1شاخصهاي توصیفي متغیرهاي پژوهش
متغیرها

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

بازسازی اجتماعی

1/80

8

7/4544

0/44993

-0/049

-0/494

علمی دانشگاهی

1

8

7/0380

0/35970

0/021

-0/422

یادگیرنده محوری

1

8

7/2082

0/38092

-0/254

-0/015

کارایی اجتماعی

1/20

8

7/7353

0/43539

0/078

0/448

بعا توجعه بعه جعدول  9توزیع نمعرات رویکردهعای
بازسععازی اج مععاعی و یادگیرنععد م ععوری دارای ک،ععی
منفی هس ند .بهعبارتیدیگر مکعب م،مو نمرات آن از
میانگین ،عددی منفی است و نمرات اکثر افعراد در ایعن
مقیاس از میانگین کم ر است .همچنعین توزیع نمعرات
رویکردهای علمی دانشگاهی و کارایی اج ماعی کم رین
ک،ععی را دارد .توزیعع نمععر کععارایی اج مععاعی دارای
کشیدگی مثبت است .بدین معنی که نمر اکثر افراد در
این مقیاس ها نزدی به میانگین قرار دارد .توزی نمرات

رویکرد علمی دانشعگاهی بیشع رین کشعیدگی و توزیع
نمرات رویکرد یادگیرند م وری کم عرین کشعیدگی را
دارا است.
پرسش اصلی پژوهش؛ رویکرد غالعب برنامعه درسعی
دبیران مدارس م وسطه اول ناحیعه  3آمعوزشوپعرورش
تهر اصفهان کدام است؟ برای بررسی سیال مورد نظر از
آزمون  tت نمونهای برای هر ی از رویکردها اسع فاد
گردید است که در قالب جدول  4و بعد از ن ایج جدول
توصیفی ارائه تد است.

جدول  .1شاخصهاي توصیفي به تفکیک رویکردها
متغیر وابسته

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

بازسازی اجتماعی

214

1/0420

0/85593

علمی-دانشگاهی

214

7/4714

1/49043

یادگیرنده محوری

214

7/1741

0/85732

کارایی اجتماعی

214

7/2449

0/80734

جدول  .1نتایج آزمون  tتک نمونهاي به تفکیک رویکردها
متغیر وابسته

T

درجة آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگین

بازسازی اجتماعی

1/041

218

0/219

-1/997

علمی-دانشگاهی

4/204

218

0/001

0/2449

یادگیرنده محوری

2/424

218

0/910

0/1741

کارایی اجتماعی

4/288

218

0/01

0/4714
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ن ایج جدول باال بیانگر آن است که مقدار  tمشعاهد
تععد بععا درجععت آزادی ( )df=915در رویکععرد علمععی
دانشگاهی در سعطح ( )ɑ= 0/001و در رویکعرد کعارایی
اج ماعی در سطح ( )ɑ=0/01معنادار است .بدین ترتیب
فرضیت صفر مبنی بر عدم تفاوت بعین میعانگین نمونعه و
میانگین مبنا رد می تود و می تعوان ن ی،عه گرفعت کعه
اس فاد از این دو رویکعرد در حعد مطلعوبی قعرار دارد و
باالتر از م وس است ولی توجه به دو رویکعرد بازسعازی
اج ماعی و یادگیرند م وری پایین تر از م وس اسعت؛

و با توجه به میانگینهای گزارش تد در جدول  3اب دا
به رویکرد علمی دانشگاهی و سپس بعه رویکعرد کعارایی
اج ماعی توجه تد است.
رویکرد غالعب برنامعه درسعی دبیعران م وسعطه اول
ناحیه  3آموزشوپرورش تعهر اصعفهان در بععد اهعداف
مدرسه در برنامعه درسعی بعه چعه صعورت اسعت .بعرای
بررسی سیال مورد نظر از آزمون  tت نمونهای برای هر
ی از رویکردهعا اسع فاد گردیعد اسعت کعه در قالعب
جدول  6و بعد از ن ایج جدول توصیفی ارائه تد است.

جدول  .9شاخصهاي توصیفي به تفکیک رویکردها در بعد اهداف برنامه درسي
متغیر وابسته

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

بازسازی اجتماعی

214

0/45441

0/44993

علمی-دانشگاهی

214

7/0380

0/35970

یادگیرنده محوری

214

0/20822

0/38092

کارایی اجتماعی

214

7/7353

0/43539

جدول  .1نتایج آزمون  tتک نمونهاي به تفکیک اهداف برنامه درسي
متغیر وابسته

T

درجة آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگین

بازسازی اجتماعی

0/47

218

0/211

-1/8248

علمی-دانشگاهی

7/793

218

0/05

-0/038

یادگیرنده محوری

1/013

218

0/102

0/5028

کارایی اجتماعی

4/2

218

0/08

0/7313

ن ایج جدول  6بیانگر آن است که مقعدار  tمشعاهد
تد با درجت آزادی ( )df=915در بعد اهداف مدرسه در
برنامععه درسععی از رویکععرد کععارایی اج مععاعی در سععطح
( )ɑ=0/05معنادار است .بدین ترتیب فرضیه صفر مبنی
بر عدم تفاوت بعین میعانگین نمونعه و میعانگین مبنعارد
میتود و میتوان ن ی،ه گرفت کعه بععد اهعداف برنامعه
درسی از رویکرد کارایی اج ماعی در حعد مطلعوبی قعرار
دارد و باالتر از م وس است ولی توجه به اهداف برنامعه
درسععی در سععه رویکععرد بازسععازی اج مععاعی ،علمععی

دانشععگاهی و یادگیرنععد م ععوری پععایینتععر از م وس ع
هس ند.
رویکرد غالعب برنامعه درسعی دبیعران م وسعطه اول
ناحیه  3آموزشوپرورش تهر اصفهان در بعد نقش معلم
کدام رویکرد است؟ بعرای بررسعی سعیال معورد نظعر از
آزمون  tت نمونهای برای هر ی از رویکردها اسع فاد
گردید است که در قالب جدول  8و بعد از ن ایج جدول
توصیفی ارائه تد است.
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جدول  .1شاخصهاي توصیفي به تفکیک رویکردها در بعد نقش معلم
متغیر وابسته

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

بازسازی اجتماعی

214

0/14511

0/31253

علمی-دانشگاهی

214

7/4140

0/82433

یادگیرنده محوری

214

2/9782

0/52392

کارایی اجتماعی

214

7/7420

0/38418

جدول  .1نتایج آزمون  tتک نمونهاي به تفکیک روشهاي تدریس
متغیر وابسته

T

درجة آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگین

بازسازی اجتماعی

1/084

218

0/123

-0/142

علمی-دانشگاهی

11/41

218

0/001

0/41401

یادگیرنده محوری

-1/181

218

0/281

-0/04451

کارایی اجتماعی

3/073

218

0/001

0/74204

ن ایج جدول  8بیانگر آن است که مقعدار  tمشعاهد
تد با درجت آزادی ( )df=915در بععد نقعش معلعم در
برنامه درسی از رویکرد علمعی دانشعگاهی و در رویکعرد
کارایی اج معاعی در سعطح ( )ɑ=0/001معنعادار اسعت.
بدین ترتیب فرضیه صعفر مبنعی بعر ععدم تفعاوت بعین
میانگین نمونه و میانگین مبنا رد معیتعود و معی تعوان
ن ی،ه گرفت که توجعه بعه بععد نقعش معلعم در برنامعه
درسی در دو رویکرد علمی دانشگاهی و کارایی اج ماعی
در حد مطلوبی قرار دارد و باالتر از م وسع اسعت ولعی
توجه به بعد نقش معلم در دو رویکرد بازسازی اج ماعی
و یادگیرند م وری پایینتر از م وس است .با توجه به

میانگین های گزارش تد در جدول  7اب دا بعه رویکعرد
علمی دانشگاهی و سپس بعه رویکعرد کعارایی اج معاعی
توجه تد است.
رویکرد غالعب برنامعه درسعی دبیعران م وسعطه اول
ناحیه  3آموزشوپرورش تهر اصفهان در بعد روشهعای
ارزتیابی در برنامه درسعی کعدام رویکعرد اسعت؟ بعرای
بررسی پرسش مورد نظر از آزمون  tت نمونعهای بعرای
هر ی از رویکردها اس فاد گردید اسعت کعه در قالعب
جدول  10و بعد از ن عایج جعدول توصعیفی ارائعه تعد
است.

جدول  .9شاخصهاي توصیفي به تفکیک رویکردها در بعد روشهاي ارزشیابي
متغیر وابسته

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

بازسازی اجتماعی

214

0/25891

0/89894

علمی-دانشگاهی

214

7/2495

0/80042

یادگیرنده محوری

214

0/24351

0/81414

کارایی اجتماعی

214

1/5141

0/84984
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جدول  .21نتایج آزمون  tتک نمونهاي به تفکیک روشهاي ارزشیابي
متغیر وابسته

T

درجة آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگین

بازسازی اجتماعی

0/08

218

0/271

-1/318

علمی-دانشگاهی

3/777

218

0/001

0/24935

یادگیرنده محوری

1/484

218

0/113

-1/347

کارایی اجتماعی

2/442

218

0/051

-1/192

ن ایج جدول  10بیانگر آن است که مقدار  tمشعاهد
تععد بععا درجععت آزادی ( )df=915در بعععد روشهععای
ارزتیابی در برنامه درسی از رویکرد علمی دانشگاهی در
سطح ( )ɑ=0/001معنادار اسعت .بعدین ترتیعب فرضعیه
صفر مبنی بر عدم تفاوت بین میانگین نمونه و میعانگین
مبنععا رد معیتععود و معیتععوان ن ی،ععه گرفععت کععه بعععد
روشهای ارزتیابی در برنامعه درسعی از رویکعرد علمعی
دانشگاهی در حد مطلوبی قرار دارد و بعاالتر از م وسع

است ولی توجه به روش های ارزتعیابی در سعه رویکعرد
بازسازی اج ماعی ،کارایی اج ماعی و یادگیرند م وری
پایینتر از م وس هس ند.
آیا تفاوت معناداری میان رویکردهعای غالعب برنامعه
درسی (اسکایرو) در میعان دبیعران بعه ل عا جنسعیت
وجود دارد؟ برای بررسی سیال مورد نظر از آزمعون  tدو
گرو مس قل بهر برد ایم که در قالب جدول  19و بععد
از ن ایج جدول توصیفی ارائه تد است.

جدول  .22تعداد ،میانگین و انحراف معیار رویکردهاي پژوهش در دو جنس

بازسازی اجتماعی

علمی-دانشگاهی
یادگیرنده محوری
کارایی اجتماعی

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

زن

39

1

0/45741

مرد

173

1/0124

0/44398

زن

39

2/9545

0/44841

مرد

173

7/1230

0/23813

زن

39

4/3811

0/90831

مرد

173

7/2711

0/40895

زن

39

7/7179

0/038540

مرد

173

4/9187

0/31940

جدول  .21نتایج آزمون  tدو گروه مستقل جنسیت و متغیرهاي پژوهش
آزمون لوین برای همگنی واریانسها

t-test

F

سطح معناداری

t

درجة آزادی

معناداری

بازسازی اجتماعی

0/844

0/442

-0/144

214

0/53

علمی-دانشگاهی

0/231

0/407

-1/233

214

0/207

یادگیرنده محوری

0/124

0/957

4/5318

214

0/08

کارایی اجتماعی

0/495

0/404

7/9549

214

0/08
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توجه بیش ری به رویکرد کارایی اج ماعی نسبت به زنان
دات هاند.
آیا بین افراد با سابقت تدریس مص ل در هعر یع از
رویکردهععای برنامععه درسععی تفععاوت وجععود دارد؟ بععرای
مقایست م غیرها برحسعب سعابقه افعراد از روش ت لیعل
واریانس اس فاد تد است .با بررسی ن ایج آزمون اثرات
بین گروهی می توان فهمید که افراد بعا سعابقه تعدریس
مص ل در هیچ ی از رویکردهای برنامه درسی بعا هعم
تفاوت معناداری ندارند.

با توجه به جدول  19ازآن،اییکه مقدار  Fمربوط بعه
آزمون لوین در هیچ یع از معوارد معنعادار نیسعت لعذا
میتوان گفت واریانس م غیرهای معورد بررسعی همگعن
است .مقادیر کوچ ک،ی و کشیدگی در ایعن م غیرهعا
حاکی از نرمال بودن توزی آن هاسعت .همچنعین ن عایج
جدول نشان می دهد که بعین دو جعنس در دو رویکعرد
یادگیرنعععد م عععوری ( )t=4/87و کعععارایی اج معععاعی
( )t=3/98در سطح ( )0/05تفعاوت وجعود دارد .جعدول
 11نشان میدهعد کعه معلمعان زن توجعه بیشع ری بعه
رویکرد یادگیرند م وری نشان داد اند و معلمعان معرد

جدول  .21نتایج آزمون اثرات بین گروهي تحلیل واریانس یک راهه ()ANOVA

بازسازی اجتماعی

علمی-دانشگاهی

یادگیرنده محوری

کارایی اجتماعی

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معناداری

بینگروهی

0/301

4

0/140

0/703

0/905

درونگروهی

98/507

211

0/484

کل

94/804

218

بین گروهی

1/524

4

0/484

درونگروهی

172/119

211

0/429

کل

177/948

218

بینگروهی

4/342

4

1/194

درونگروهی

114/432

211

888.

کل

121/2174

218

بینگروهی

2/544

4

311.

درونگروهی

94/215

211

485.

کل

99/042

218

بحث و نتیجهگیري

رویکردهای برنامه درسی ،یکی از مباحث اساسعی و پعر
مناقشه این حوز است که مروری مص ر بعر پیشعینه
نظری نشان داد که توجه بسیار جدی به ایعن موضعو ،
معطوف تد است .لعیکن ،درزمینعت ت،ربعی ،در ایعران
ت قیقعات انگشعتتعماری صعورت گرف عه و تعاکنون
تواهدی مبنی بر ان،ام چنین پژوهشی (بررسی رویکرد

0/324

2/188

8821.

0/318

0/205

.093

برنامه درسی با رویکرد دس ه بندی اسکایرو) ان،ام تعد
باتد مشاهد نشد است.
در پرسش اصلی پژوهش آمد است که رویکرد غالب
برنامه درسی دبیران کدام است؟
ن ایج بیانگر آن است که رویکرد علمعی دانشعگاهی و
رویکرد کارایی اج ماعی دو رویکرد غالب و معورد توجعه
دبیران هس ند و ن ایج حاصل از جدول توصیفی مربوط
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به این سیال نیز بیانگر این موضو است که از بین ایعن
دو رویکرد نیز ،رویکرد علمعی دانشعگاهی بیشع ر معورد
توجه است .به عبعارتی رویکعرد غالعب دبیعران ،رویکعرد
علمی دانشگاهی اسعت .از ایعن یاف عه معی تعوان ن ی،عه
گرفت که دبیران از میان رویکردها تمایعل بیشع ری بعه
بهر برداری از روشهای مس ر در این رویکرد دات هانعد
که این موضو اتار مس قیم به ن و آموزش دبیران در
مراکز تربیت دبیری (دانشگا فرهنگیان) و یا دیگر مراکز
آموزتععی در حععوز آمععوزش عععالی دارد .الب ععه صععرفا
بهر مندی از این رویکرد نمیتواند دلیل بر ضع دبیران
باتد چراکه قطعا بهر منعدی از ایعن رویکعرد نیعز حعائز
اهمیت است اما با توجه به تعریفعی کعه از ایعن رویکعرد
دات هایم هدف اصلی این رویکرد توجه به سعطح دانعش
است و به عبارتی بیش ر بعه دنبعال انبعار نمعودن ح،عم
زیادی از دانش در حافظه دانش آموزان و ارزیابی ایشعان
اسععت و عععدم توجععه بععه سععایر رویکردهععا در درازمععدت
می تواند در عدم دس یابی به اهداف کالن آموزتی مثعل
تربیت تهروندی فعال در عرصه های اج ماعی تثثیرگذار
باتععد .ن ی،ععه حاصععل تععد از ایععن بصععش پععژوهش بععا
پژوهشععی کععه امععامجمعععه ( )1385ان،ععام داد اسععت
همصوانی دارد .امعام جمععه در ت قیقعی کعه بعه منظعور
بررسی دیدگا حاکم بر نظام آموزش تربیتمعلعم ایعران
ان،ام داد است آتکار ساخت که رویکرد غالب و حاکم
بر نظام تربیتمعلم ،مطابق با رویکردهای فنعی اسعت و
دیدگا موضو مداری مورد تثکید است .این دیعدگا در
حقیقت بیانگر رویکرد علمی دانشگاهی است و بسیار بعه
آن نزدی است .در توجیه این یاف ه ایشان مع قد بودند
که نظام تربیتمعلم بیش ر م مرکز و دارای برنامههعای
یکنواخت است .الب عه در ت قیعق دیگعری کعه بعر روی
دانش،ویان ت یالت تکمیلعی صعورت پذیرف عه ن ی،عه
م فاوتی حاصل تد است.
امعین خنعدقی و پعاک مهعر ( ;Amin khandaghi
 )Pakmhr, 2013نیز در پژوهشی که بعا هعدف بررسعی
برنامه های درسی گعرو هنعر در مقعاط مص لع نظعام
آموزش عمومی ان،ام داد اند به این ن ی،ه رسید اند که

دیدگا دیسیپلینی که بسیار به رویکرد علمی دانشگاهی
نزدی است بر برنامعه درسعی تربیعت هنعری در ایعران
حاکم است .همچنین یاف هها نشان داد که معلمانی که
سابقه بیش ری در تدریس دارند ،گرایش تدیدتری نیعز
به سمت رویکرد دیسیپلینی دارند؛ بهعبارتدیگعر ،هعر
چه حضور در نظام آموزتعی دیسعیپلین م عور بیشع ر
میتود ،خواس ه یا ناخواس ه گرایش وی نیز به سعمت
این جهتگیری ،افزایش مییابد.
جعفریثانی و همکعاران ( )Jafari Sani1,2016نیعز
پژوهشععی را بععا عنععوان بررسععی گععرایش دانشعع،ویان
ت یالت تکمیلی رت ه برنامه درسی بعه رویکردهعای
برنامه درسی ان،ام داد اند .ن ایج آن پژوهش نیز بیعانگر
این مطلب است که با توجه به اینکه دانشع،ویان معورد
بررسی به رویکرد غیر فنی ،گعرایش بیشع ری داتع ند؛
ایعنگونعه اسع نباط معیگعردد کعه غالعب دانشع،ویان
ت یالت تکمیلی رت ه برنامه درسعی ،بعا تعیو هعای
آموزش و برنامههعای درسعی سعن ی در چعالش بعود ،
بیش ر با خ مشیهای تعلیم و تربیت جدید ،هماهن و
همسو هس ند.
چون ( )Cheung,2000نیز در پژوهشعی بعا عنعوان
بررسی باورهای معلمان دربارن انوا طعرحهعای برنامعه
درسی به این ن ایج دست یافت که برخالف آنچه ان ظار
میرفت ،همبس گی مثبت و معناداری بین رویکردها به
دست آمد ،بهطوریکه مثال معلمانی کعه جهعتگیعری
انسانگرایانه را ارزشگذاری کردند ،گرایش تدیدی بعه
حمایت از جهتگیری رف اری نیعز داتع ند و از ل عا
مقط ت یلی (دورن اب عدایی و م وسعطه) و جنسعیت،
تفاوت معناداری در جهتگیریهای آنان مشاهد نشد.
هنگامیکه سصن از آموزشوپرورش یا آموزش عالی
به میان معیآیعد ،مفعاهیمی همچعون معلعم و بعهویعژ ،
اهداف ،نقش معلم و نو ارزتیابی بعهمراتعب بیشع ر از
سایر م غیرهای مربوط نمایان میتوند تا آن،ا که ح ی
عد ای این سعه را م عرادف بعا آمعوزشوپعرورش تلقعی
کرد اند (.)Fathiazar, 2003
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در این پژوهش نیز در بصش سیاالت جزئعی بعه سعه
سیال توجه تد است که به ترتیب به بررسی و ت لیعل
آن پرداخت خواهد تد .اول اینکه رویکرد غالب دبیعران
در اهداف برنامه درسی کدام است؟
ن ایج بیانگر آن بود که در بعد اهداف برنامه درسعی،
رویکرد کارایی اج ماعی رویکرد غالب دبیران است .برای
ت لیل ن ی،ه فو میتوان اینگونه اس نباط نمود که بعا
توجه به تعریفی که از رویکرد کعارایی اج معاعی وجعود
دارد که درواق هدف آن پرورش مهارتها و رویعههعایی
در جوانان است که در م ی کار و خانه بعه آنهعا نیعاز
دارنععد ،ایععن رویکععرد نیععز بیش ع ر بععر عملکععرد رف ععاری
دانش آموزان توجه دارد ،یعنعی اقعدامات و مهعارت هعای
مورد نیاز دانشآموزان و از آن،ا که دبیران نیز بیش ر بعر
عملکرد رف اری دانش آمعوزان توجعه و گعرایش دارنعد و
ملموس بودن این موضو برایشعان حعائز اهمیعت اسعت
پععس در بصععش اهععداف در میععان رویکردهععا بیشع ر بععه
رویکرد کارایی اج ماعی گرایش دات ه اند .ن ایج حاصعل
از این پژوهش بهنوعی به پژوهشی کعه امعین خنعدقی و
پاکمهر ( )9019ان،ام داد اند نزدی است.
در دومین پرسش جزئی درصدد پاسصگویی بعه ایعن
سیال برآمدیم که رویکرد غالب برنامه درسی دبیعران در
بعد نقش معلم کدام رویکرد است؟
ن ایج بیانگر آن بود که در بعد نقعش معلعم رویکعرد
غالب دبیران ،رویکرد علمی دانشگاهی و رویکرد کعارایی
اج ماعی هس ند و بعه بععد نقعش معلعم در دو رویکعرد
بازسعازی اج معاعی و یادگیرنعد م عوری توجعه نشععد
است .پژوهش هایی که در سایر کشورها ان،ام تد است
تا حدودی مغایر با ن ی،ه حاصل تعد بعا ایعن پعژوهش
اسععت ( Sulaiman, Abdoh rahman & dzulkifli,
 .)2007در پژوهش عی دریاف نععد کععه در مقععاط بععاالتر
ت عیلی ،همچعون دبیرسع ان ازآن،عاییکعه م عوای
برنامههای درسی ،نیازمند سطوح باالی تفکر مثل تفکر
ان قادی و مهارتهعای ارزتعیابی و ارائعه دالیلعی بعرای
عقاید ،اس دالل و اع باریابی م عوایی کعه از دبیعران و

برنامههای درسی دریافت میکنند ،اسعت ،لعذا در ایعن
دوران ،اس فاد از روشهای تدریس دانشآموز م عور و
تغییر در سرف علهعای دروس و نعو سعازماندهعی آن
ضرورت مییابد .حال آنکه در این پژوهش توجه بیشع ر
به رویکردهای چون علمی دانشگاهی و کارایی اج ماعی
است تا رویکردهای فراگیر م ور .با اس ناد به ایعن امعر
میتوان اینگونه اس نباط کرد که اسع فاد ازایعنگونعه
تیو های تدریسی ،مطابق با رویکردهعای فنعی بعود و
درن ی،ه ،همین امعر ،ععاملی معیثر در جهعت گعرایش
دانشآموزان مورد بررسی به سعمت رویکردهعای علمعی
دانشگاهی و کارایی اج ماعی بود که تا ان هعای مراحعل
ت یل خود با این دور رویکرد آتنا و آموزش میبیننعد
و در آیند ای نزدی بهعنوان نیروی انسعانی معورد نیعاز
در مراکز آموزتی نیز به کار گرف عه معی تعوند و تعیو
تععدریس و بععهطععورکلی رویکردتععان کععامال مب نععی بععر
رویکردهعععای فعلعععی معلمعععان ،دبیعععران و م،موععععا
آموزشدهندگانشان است.
پرسش جزئی سوم ،توجه بعه رویکعرد غالعب برنامعه
درسی دبیران در بعد روشهای ارزتیابی است.
ن ایج بیانگر آن است که در بعد روشهای ارزتعیابی
رویکرد غالب دبیران ،رویکرد علمی دانشگاهی در است و
در سه رویکرد بازسعازی اج معاعی ،کعارایی اج معاعی و
یادگیرند م وری پایینتعر از م وسع هسع ند و توجعه
کم ری به آنها میتود .این موضو نیز ناتی از رویکرد
غالب برنامه درسی در نظام آموزتی کشور است.
سیمر و تیموسعین ( )Cimer & Timucin, 2010در
پژوهشی دریاف ند که م ناسب با نو و رویکرد حاکم بعر
معلمان مع قدند کعه بایعد یع ت،دیعدنظر اساسعی در
برنامههای درسی و آموزتی به عمل آیعد و ایعن تغییعر
پعارادایم نیازمنعد تثمعل در نقعش معلعم و یادگیرنعد ،
روشهای ارزتیابی و پیامدهای یادگیری است.
برای پاسصگویی به سیال چهارم پژوهش که تفاوت نظعر
دبیران مب نی بر مشص ههای دمگرافی است از آزمونهعای
 tدو گرو مس قل و ت لیل واریانس اس فاد تد است.
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بررسی تفاوت میان دو جنس ن ایج نشان میدهد که
بین دو جنس در دو رویکرد یادگیرند م وری و کارایی
اج ماعی تفاوت وجود دارد که بر اسعاس ن عایج جعداول
توصیفی دبیران زن توجه بیش ری به رویکرد یادگیرنعد
م وری نشان داد اند و در رویکرد کارایی اج معاعی نیعز
مردان توجه بیش ری بعه نسعبت زنعان بعه ایعن رویکعرد
دات هاند.
در بصش بررسی هعای جمعیعت تناسعی بعه بررسعی
رویکرد دبیران با توجه به سابقه ایشان با این عنوان کعه
آیععا بععین افععراد بععا ت عیالت مص ل ع در هععر ی ع از
رویکردهای برنامه درسی تفاوت وجود دارد ،پرداخ هایم.
با بررسی ن ایج آزمون اثرات بعین گروهعی معیتعوان
فهمی عد کععه افععراد بععا سععابقه مص ل ع در هععیچ ی ع از
رویکردهای برنامه درسی با هم تفاوت معناداری ندارند.
جنکینز ( )Jenkins, 2006نیز در پژوهشی با عنعوان
بررسی باورهای معلمان دربار انوا طعرحهعای برنامعه
درسی دریافت که جهتگیریهعا برحسعب جنسعیت و
مقط ت یلی معلمان ،تفاوتی نداتت .یاف ه ،حاکی از
آن بود که برای هر دو جنس باالترین و پایینترین نمر
به ترتیب مربوط به رویکرد انسانگرایی و رف اری بعود
است .این یاف ه نمایانگر این است که هر دو جعنس بعه
رویکرد انسانگرایی گرایش دات ه ،تفاوتی بین رویکعرد
غالب آنان وجود ندات ه است .درواق  ،جنسیت ،تثثیری
بر تمایل به جهتگیریهای مذکور ندات ه است.
بر اساس ن عایج حاصعل از پعژوهش فعو معی تعوان
مواردی را بهعنوان پیشنهاد به م دیان و مدیران حوز
آموزشوپرورش ارائه نمود.
 ازآن،ععاییکععه دبیععران بیش ع ر بععه رویکععرد علمععی
دانشگاهی گرایش دات ه اند پیشنهاد می تود که مدیران
آموزت عی دور هععایی را بععهصععورت کارگععا هععای عمل عی
به منظور آتنایی بیش ر دبیران بعا رویکردهعای مص لع
برنامه درسی در قالعب فعالیعتهعای کارگعاهی و عملعی
برگزار نمایند تا دبیران بهصورت علمی و عملعی از همعه
رویکردها در فعالیتهای آموزتی بهر گیرند.

 دبیران م ثثر از اینکه نظام حاکم آموزتی بیش ر به
رویکردهای علمی دانشگاهی و کارایی اج ماعی گعرایش
دارد ،رویکرد غالبشان به این سمتوسو سو داد تعد
است ازاین جهت دبیران نیز می بایسعت خالقیعت الزم را
در اجرای روش های تدریس و ارزتیابی و  ...مب نعی بعر
سایر رویکردها از خود نشان دهند که این مهم مسع لزم
همکاری دوسویه مسئولین و دبیران است.
 بر اساس ن ایج بعه دسعت آمعد رویکردهعایی چعون
یادگیرنعععد م عععوری و بازسعععازی اج معععاعی نیعععز از
رویکردهای مغفول ماند (حداقل) در ناحیعه  3اصعفهان
در دور م وسطه اول به تمار میروند ،پیشنهاد میتود
بر اساس مفعاهیم مسع ر در ایعن رویکردهعا دور هعای
آموزتی مناسب طراحی و اجرا گردد.
 تغیی عر در رویکردهععای اجرایععی آمععوزش و تربی عت
معلمین و دبیران در مراکز آموزتی تربیتمعلم (دانشگا
فرهنگیان).
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