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و شناسايي آموزان دانش هايزمينهو  درسيمواد برنامه به  توجه معلمان

  آن عوامل مؤثر بر

  1فيروزجائي تباريحاجمحسن 

  

  چكيده
و آموزان دانش هايزمينهو  درسيمواد برنامه به  بررسي ميزان توجه معلمان دوره اول متوسطههدف پژوهش حاضر، 

 بود. جامعه آماري، شامل كليه معلمان همبستگيش توصيفي و از نوع آن است. روش پژوه عوامل مؤثر برشناسايي 

 اياي يك مرحلهگيري تصادفي خوشهشيوة نمونهكه با استفاده از  بود 1396سال  شهرستان بابل دوره اول متوسطه

توجه معلمان  تدوين شده ميزانها، از پرسشنامه اند. جهت گردآوري دادهنفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شده 202

ضرايب همبستگي  از نيز العاتتحليل اّط تجزيه و براي استفاده شد.آموزان هاي دانشبه مواد برنامه درسي و زمينه

 هنوز توجه معلمان كهنتايج نشان داد استفاده شد.  پيرسون و تحليل رگرسيون خطي چندگانه به شيوه گام به گام

هاي محلي و زمينه و درسي، راهنماي معلم برنامه راهنماهاي به اما ند،و ارزشيابي دار درسي هايكتاب به زيادي

 ها،آن دانش درسي، مواد برنامه درباره مثبت و منفي معلمان اعتقادات. دارند كمي توجه آموزاننيازهاي دانش

- مي تأثير درسي امهبرن مواد به هاآن توجه بر توجهي قابل طور و جنسيت به ديگر، ارزشيابي معلمان با هاآن همكاري

، به برنامه درسي يبر راهنما يبرنامه درسي مبتناستفاده از  هببراي تشويق معلمان  شودبنابراين، پيشنهاد مي. گذارد
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  مقدمه

ريزي درسي به طور اخص، به شيوه نظام آموزش و پرورش ايران به طور اعم و نظام برنامه

هاي درسي به صورت كامالً از پيش تعريف شود. از اين رو، برنامهگيري متمركز اداره ميتصميم

كند آموز سلب ميم و دانششده و به شكل كتاب درسي، امكان هر گونه دخل و تصرف را از معل

هاي متمركز يك تمايل عمومي به سمت كنترل متمركز همه مراحل ). در نظام1381(مهرمحمدي،

هاي مدرسه و تدوين برنامه درسي تا اجراي برنامه هاي درسي، از تبيين هدفطراحي و توليد برنامه

)؛ 1382ود دارد (گويا و ايزدي،آموزان وجهاي دانشدرسي و ارزشيابي از نتايج برنامه و آموخته

ريزي درسي دولتي هستند كه همه مراحل طراحي و تدوين و ابالغ بلكه اين مراكز و دفاتر برنامه

برنامه را بايد در دست داشته باشند و كار مربيان و معلمان تنها اجراي برنامه هاي درسي تجوير شده 

). در نتيجه، در چنين 1386ند (سلسبيلي، ااست كه تا حدود زيادي هم ضد نفوذ و اقتدار معلم

  شوند.تر و متكي به تدريس محتواي كتاب درسي يكسان ميايينظامي معلمان غيرحرفه

آموزش عمومي و  هايدورهدرسي  هايبرنامهمطالعات انجام شده و شواهد موجود در نظام  

درسي يكسان براي تمام  هايبرنامهايران حاكي از متمركز بودن نظام طراحي و توليد  متوسطه

الزاماً، به طور جزئي، موضوعات درسي،  هابرنامه. اين نوع )1382است (سلسبيلي،  آموزاندانش

و امكان نفوذ معلم  كنندميبايد به آن دست يابند، بيان  آموزاندانشرا كه  هاييتواناييو  هامهارت

 جايي كه در سيستم آموزشياز آن قدند) معت2008( 1لي و هنگ .آورندنميرا فراهم  آموزدانشو 

صرف تدوين طرح  يمعلمان زمان كمتر، اندوابسته يهاي درسبه كتاب شديداً معلمانمتمركز 

  هستند.آزمون  يآموزان خود برادانش كردنيشتر به فكر آمادهب و هدرس كرد

و آموزان دانش يازهايبر كتاب معلمان را از انطباق با ن ي، برنامه درسي مبتناينعالوه بر 

، 3؛ پارك2،2008(چونگدارد. مي برنامه درسي باز يو اجرا تدويندر هنگام  يمحل يهايژگيو
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برابر  آموزشي يهافرصت جاديبرنامه درسي استاندارد به ا هر چند ) بيان داشت1997( كيم ).2003

 تيو خالق يانتقادتفكر  ق،يشاگردان را از پرورش عال اما ،كنديكمك م انآموزهمه دانش يبرا

و  تدوين) 2006بر كتاب، هنگ ( ياز برنامه درسي مبتن ندهيواكنش به انتقاد فزا در دارد.مي باز

تر و يانهيزمتدريس تا  كنديم شنهاديرا پ برنامه درسي يبر راهنما يبرنامه درسي مبتن ياجرا

برنامه  يبر راهنما يمه درسي مبتنفراهم آورد. او استدالل كرد كه برنا نآموزادانش يبرا تريانفراد

؛ 2006است (هنگ  دتريآموزان مفدانش يهايژگيو و آموزشي طيدر نظر گرفتن شرا يدرسي برا

 ).2008و هنگ  يل

 ينخست، راهنما عبارتند از: يياستفاده معلمان مدارس راهنما برنامه درسي موردو منابع مواد  

 برنامههنماي را .شوندريزي آموزشي تدوين ميمهسازمان پژوهش و برناتوسط  كهبرنامه درسي 

درسي،  برنامهتحصيلي، رويكرد و منطق حاكم بر  دورهدرسي سندي است مشتمل بر اهداف و اصول 

هاي يادگيري مناسب و ارايه شيوه -هاي ياددهيدرسي، تنظيم محتوا، ارايه روش مادهاهداف 

 )2014( 1پيككنندگان مواد آموزشي است. راهنماي عمل توليد يابي. اين سند در واقعارزش

، هاي عينيهدفمانند  يگيرند و شامل جهت عمومبرنامه درسي استانداردها را در برمي يراهنماها

 معلمانتدريس  يراهنماهادوم، . دنشويهر موضوع م يبرا يابيو ارز ي آموزشيهايمحتوا، استراتژ

و  هيته ريزي آموزشيسازمان پژوهش و برنامهوسط ت ايجاد شده منابع برنامه درسيبا توجه به  كه

سازمان توسط  ايجاد شده منابع برنامه درسيبا توجه به  يهاي درسكتابو سوم،  ؛شونديمنتشر م

يو منتشر م هيتههاي درسي ريزي و تأليف كتابدفتر برنامهتوسط  ريزي آموزشي،پژوهش و برنامه

 يبر راهنما يدرسي انتظار دارند كه برنامه درسي مبتن ريزانبرنامهو  تعليم و تربيتمحققان  .شوند

  در سطح كالس درس كمك كند. تريو انفراد تريانهيزم تدريسبرنامه درسي به 

كه است  نشان دادهها خي از پژوهشبر معلمان از مواد برنامه درسيدر ارتباط با ميزان استفاده  

ترين توجه به راهنماي علمان به كتاب درسي و كمگيري برنامه درسي بيشترين توجه مدر تصميم
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را پوشش ندهند و  يهاي درساگر معلمان تمام مطالب موجود در كتاب برنامه درسي است.

 ؛معلمان را متهم خواهند ساخت نيوالد و آموزاندانش رند،ينگ ادي ياندازه كافآموزان بهدانش

 ،يكتاب درس به كردند: وابسته ميگروه تقس را به سه ييابتدا ان) معلم1989( 1و پورتر منيفر

 يرا بررس يهاي درسو تمركز بر اهداف منطقه و نحوه استفاده معلمان از كتاب يتمركز بر مبان

چون در  ؛دانستيم يريزي درسبرنامه هيكتاب را منبع اول ،يمعلم وابسته به كتاب درس .نمودند

 ني. به همداديآموزش م يه در كتاب درسو درسي تأكيد شد ييمحتوا يهايمحدوده استراتژ

، از كرديمحور حمايت مكه از آموزش معلم ي)، معلم1999( 2الرديدر مطالعه رم ب،يترت

گرا معلم اصالح كهدرحالينمود، مي آموزش خود استفاده ياتيعنوان منابع حبه يهاي درسكتاب

 3پورتر، اشميت، فريمن و شوييلن، فلود؛ كرديتمركز م يو تفكر انتقاد ياضيدرك ر يبر رو

مانند اهداف  گرينسبت به منابع د يهاي درسبه كتاب ياضير ييكه معلمان ابتدا افتندي) در1981(

، پليسي، اي. والنسكننديم يتوجه كمتر ن،يوالدو  ريمنطقه، آزمون منطقه و بحث با مدآموزشي 

 يلين با مواد برنامه درسي خمعلما در پژوهش خود نشان دادند )2006( 4گروسمن و مارتين

 يدستور يليمواد برنامه درسي خ پيشنهادهايدو مشكل دارند. اوالً، معلمان معموالً از  يدستور

 فيوظاو  هاتيفعال شتري، اگر معلمان باًدوم. كننديآموزان پيروي مدانش يريادگيبه  بدون توجه

مواد ايجادشده  ياجرا يبرا يزمان كمرا اجرا كنند،  يدستور يليمواد برنامه درسي خ موجود در

و مواد  يابيارز نيب ديكه با ارتباط شد دهديمطالعه نشان م نيتوسط خودشان خواهند داشت. ا

نبودن مواد برنامه درسي بر استفاده معلمان از مواد برنامه درسي  ايبودن  يدستور ،برنامه درسي

  .گذاردمي تأثير

كه دانش معلمان، باورهاي مثبت و تجربي، نشان دادند هاي نوين به صورت برخي از پژوهش 
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مواد برنامه درسي عوامل مؤثر بر استفاده از منفي معلمان و همكاري و مشاركت بين معلمان از 

برنامه  يدر مورد استانداردها يمثبت يكه باورها ي) نشان دادند معلمان2007( 1و بون يدونل است.

و  اكيسوسن. كنندياستفاده م يبرنامه درسي دولت يتانداردهادارند، احتماالً از اس يدرسي دولت

 ،يهاي درسها به كتاباعتماد آن يبر مبنا ييتداكه چهار معلم اب افتندي) در1993( 2ياستودولسك

. كنندياستفاده م يهاي درساز كتاب يمختلف يهاوهيبه ش ،مشيخط يموضوع و فضا تيماه

 عنوان به يهاي درساز كتاب زياد احتمالبه معتقد بودند  يسهاي دركتاب تيمعلمان كه به مرجع

استفاده از  نيب يميارتباط مستق چي) ه2008( 3يسون و چو ؛كنندياستفاده م تدريسمنابع مهم 

طور خاص، نكرده است. به دايپ ياستفاده از كتاب درس ها در موردو دانش آن يكتاب درس

هاي استفاده از كتاب يبهبود دانش معلم برا يبرا يافهحر شرفتيبرنامه پ كيمشاركت معلمان در

توجهي از استفاده طور قابلبهبود تفكر باالتر، به يبرا اين برنامهنبود؛ بلكه مشاركت در  ديمف يدرس

 كيمصاحبه با پنج معلم زبان در  قي) از طر2009( ؛ سئوتأثيرگذار بود يهاي درسمعلمان از كتاب

و  اتيهر فصل را با دانش، تجرب يهادريافت كه معلمان برنامه، صلف يگروه تدوين طرح درس

گيري در مورد برنامه معلمان در تصميم يحال، همكار. بااينكننديم جاديتخصص مشترك ا

جلسات با  يوقت خود را در ط شتريبمعلمان  رايز ؛كنديبه معلمان كمك نم شهيدرسي هم

مصاحبه  ي) ط2009 ،4نيطور مشابه، (شائل درسي. بهنه مس كرديم يهمكارانش صرف مسائل ادار

گيري قدرت تصميم شهيهم يگروه سيكه تدر بيان كردمتحده در اياالت يرستانيمعلم دب 6با 

اهداف برنامه درسي شود كه با  جاديبلكه ممكن است مانع ا ،كندينم كيمعلمان را تحر

 و اعتقادات معلمان هماهنگ است. تدريس يهاسبك

و  يهاي درسبرنامه درسي نسبت به كتاب يبه راهنماها شتريمعلمان به توجه ب قيتشو ظورمنبه 

 تيوضع از ديآموزان)، بادانش طي(شرا يمحل يهايژگيو و آموزاندانش يازهايبه ن شتريتوجه ب
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 طي) و شرابرنامه درسيبرنامه درسي (مواد  يراهنماهاي، هاي درسبه كتاب توجه معلمان كنوني

 يمعلمان به استفاده از راهنماها قيتشو يپرداختن به چگونگ ي. براآگاهي داشت آموزاندانش

توجه معلمان را به  يكنون زانيمطالعه م نيآموزان، ادانش طيبرنامه درسي و در نظر گرفتن شرا

به مواد برنامه  نكه بر توجه معلما يعوامل نيآموزان و همچندانش يطيو شرا برنامه درسيمواد 

   .كنديم يارند، بررسذآموزان تأثيرمي گدانش يطيي و شرادرس

  روش

از نظر شيوه اجرا، پژوهش توصيفي  اين پژوهش با توجه به هدف از نوع پژوهش كاربردي است و

  است. همبستگياز نوع 

معلمان متوسطه اول شهرستان آماري، شامل تمامي  جامعه گيري:جامعه، نمونه و روش نمونه
از  )2009براي تعيين حجم نمونه بر اساس توصيه فيلد (هستند.  1396سال  نفر) 613بابل (

) استفاده شد. براساس اين نمودارها با فرض يك اندازه اثر متوسط، 2001نمودارهاي ميلز و شيون (
 235بين كافي خواهد بود. با درنظر گرفتن افت نمونه متغير پيش 20نفر تا  200حجم نمونه 

پرسشنامه براي تحليل نهايي باقي  202هاي نامناسب پس از حذف پرسشنامه پرسشنامه اجرا شد.
 23اي انجام شد. از بين مدارس منطقه تصادفي يك مرحله ايگيري به شيوه خوشهماند. نمونه

مدرسه به صورت تصادفي انتخاب شدند. پس از توضيح در مورد پژوهش، پرسشنامه تحقيق براي 
  ن هر مدرسه قرار گرفت.پاسخگويي در اختيار معلما

هاي آوري اطالعات از پرسشنامه توجه معلمان به مواد برنامه درسي و زمينهبراي جمع 
شامل سه بخش  اين پرسشنامهاستفاده شد.  ،تدوين شده )2014( پيكآموزان كه توسط دانش
جمعيت شناختي معلمان و مدرسه شامل (جنسيت، سابقه تدريس،  بخش اول اطالعات است.

آموزان كالس، تعداد كالس هر مدرسه، ميزان دانش درك تحصيلي، نوع مدرسه، تعداد دانشم
 معلمان به بخش دوم ميزان توجه معلمان از تمركززدايي و موافقت معلمان از تمركززدايي) است؛

گيري در مورد برنامه درسي (يعني آموزان در زمان تصميمدانش شرايط درسي و برنامه مواد
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گيرد. تخصيص زمان به هر واحد و توالي واحدها) را اندازه مي ريس، راهبرد تدريس،محتواي تد
بخش سوم  و ليكرت است؛ ايمقياس پنج درجه بر اساس گذاري سواالت اين بخششيوه نمره

ديگر  با همكاري )؛ ميزانگويه 5( عوامل مربوط به معلم در سه بخش ميزان دانش معلمان شامل
براي گيرد. گويه) را اندازه مي 11و باورهاي معلمان نسبت به مواد برنامه درسي (گويه)؛  7(معلمان 

تهيه نسخه فارسي، دو مترجم به صورت مستقل پرسشنامه به فارسي ترجمه كردند. پس از تطبيق دو 
ها توسط محقق نسخه فارسي پرسشنامه تدوين شد. اين نسخه براي ارزيابي ترجمه و رفع ناهمخواني

سنجي وري و محتوايي به سه نفر متخصصان برنامه درسي و يك نفر از متخصصان روانروايي ص
ها و نظرات متخصصان براي بهبود روايي پرسشنامه تهيه ارائه شد. نسخه نهايي پس از اعمال ديدگاه

، 73/0شد. پايايي پرسشنامه با آلفاي كرونباخ بررسي شد. ضريب آلفا براي توجه به راهنماي برنامه 
، توجه 78/0، توجه به سنجش و ارزشيابي 80/0، توجه به راهنماي معلم 81/0وجه به كتاب درسي ت

، باورهاي 71/0 ، دانش معلمان81/0آموزان ، توجه به نيازهاي خاص دانش79/0هاي محلي به زمينه
 بود كه نشان دهنده پايايي قابل قبول 74/0، همكاري معلمان 89/0، باورهاي منفي 87/0مثبت 

  پرسشنامه است.
 )هاي آمار توصيفي (درصد فراواني، ميانگين و انحراف استانداردروشاز  هابراي تحليل داده 

ضرايب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون خطي چندگانه به شيوه گام به ( و آمار استنباطي
  تحليل شد. 21SPSSافزارهاي  ها به كمك نرمداده) استفاده شد. گام

  نتايج

ميزان توجه معلمان به مواد برنامه درسي و  ي توصيفي شامل ميانگين، انحراف معياراهشاخص
  ارائه شده است. 1آموزان در جدول نيازهاي دانش
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  آموزيهاي دانش. ميانگين و انحراف معيار توجه معلمان به مواد برنامه درسي و زمينه1جدول 

  واليت  تخصيص زمان  راهبردهاي آموزشي  محتوا  تصميم گيري
M  SD M  SD M  SD M  SD 

  83/0.  59/1  80/0.  62/1  71/0.  53/1  83/0.  58/1  درسيبرنامه راهنماي
  61/0  81/4  79/0  70/4  63/0  66/4  61/0  88/4  كتاب درسي
  86/0  39/2  73/0  46/2  89/0  47/2  86/0  41/2  راهنماي معلم

  78/0  44/3  91/0  52/3  72/0  50/3  78/0  71/3  سنجش و ارزيابي
  77/0  06/2  78/0  22/2  69/0  25/2  77/0  10/2  محلي هايمينهز 

  75/0  51/2  76/0  44/2  84/0  48/2  75/0  27/2  نيازهاي خاص

هاي برنامه درسي مربوط به راهنماي گيريبراساس نتايج كمترين ميزان توجه معلمان در تصميم

  برنامه درسي است.

  آموزيهاي دانشينهزمامه درسي و . ماتريس همبستگي توجه دبيران به مواد برن2جدول 

  1  2 3  4 5  

            درسيبرنامه راهنماي

          26/0**  كتاب درسي

        48/0**  52/0**  راهنماي معلم

      33/0**  57/0**  19/0**  سنجش و ارزيابي

    37/0**  15/0*  09/0  37/0**  هاي محليزمينه

  59/0**  41/0**  18/0**  17/0**  24/0**  نيازهاي خاص

       *P<0.05**P<0.01  

شود. يممشاهده  2ضرايب همبستگي بين ميزان توجه دبيران به مواد برنامه درسي در جدول  

ضرايب همبستگي مثبت و معنادار هستند  همهجز همبستگي كتاب درسي با زمينه محلي به

)05/0<P( ي وجود دارد. دهد بين ميزان توجه دبيران به مواد برنامه درسي ارتباط مثبتكه نشان مي

همبستگي كتاب درسي با  ) وr ،01/0<P=52/0همبستگي راهنماي برنامه درسي با راهنماي معلم (

  ).r ،01/0<P=57/0سنجش و ارزشيابي (

براي شناسايي عواملي معلم و مدرسه كه روي ميزان توجه دبيران به مواد برنامه درسي از تحليل 
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 عدمهاي تحليل رگرسيون شامل استفاده شد. مفروضه رگرسيون خطي چندگانه به شيوه گام به گام

ها بررسي ها و همگني پراكنش در هر يك از تحليلچندگانه، نرمال بودن توزيع باقيماندههمخطي

 و از برقرار بودن آنها اطمينان حاصل گرديد. 

رسي را هاي انجام شده براي عوامل تأثيرگذار بر مواد برنامه دنتايج تحليل رگرسيون 3جدول  

  دهد. نشان مي
  . رگرسيون ميزان توجه معلمان به مواد برنامه درسي3جدول 

  B   Beta  t  عوامل پيش بين  ماده برنامه درسي

  08/21**  -  07/0  54/1  مقدار ثابت  راهنماي برنامه

  22/3**  22/0  08/0  25/0  همكاري معلمان

  62/2**  18/0 07/0  19/0  باورهاي مثبت

  50/63**  -  07/0  76/4  ابتمقدار ث  كتاب درسي

  89/3**  26/0  08/0  32/0  همكاري معلمان

  14/3**  20/0 07/0  24/0  باورهاي مثبت

  -10/3**  -21/0  07/0  -23/0  باورهاي منفي

  72/2**  18/0 08/0  21/0  جنسيت

  21/32**  -  07/0  24/2  مقدار ثابت  راهنماي معلم

  56/4**  30/0  07/0  32/0  دانش معلم

  92/2**  19/0 07/0  21/0  رسهنوع مد

  53/51**  -  06/0  44/3  مقدار ثابت  سنجش و ارزشيابي

  07/5**  34/0 07/0  35/0  جنسيت

*P<0.05**P<0.01 

   

بين همكاري معلم و باورهاي مثبت به مدل رگرسيون ميزان توجه به در بين متغيرهاي پيش

درصد از واريانس  5آمده حدود راهنماي برنامه درسي وارد شده است. مدل رگرسيون به دست

). همكاري R2 ،56/8) =199،2(F=08/0كند (ميزان توجه به راهنماي برنامه درسي را تبيين مي

 16حدود  ميزان توجه به راهنماي برنامه درسي دارد. ) بيشترين تأثير را رويBeta=22/0معلم (

علمان، باورهاي مثبت، درصد از واريانس ميزان توجه به كتاب درسي توسط همكاري بين م
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). همكاري معلم و باورهاي R2 ،36/9) =197،4(F=16/0شود (باورهاي منفي و جنسيت تبيين مي

مثبت تأثير مثبت و معناداري روي ميزان توجه به كتاب درسي دارند. باورهاي منفي تأثير منفي 

تغير جنسيت، ميزان روي ميزان توجه به كتاب درسي دارد. بر اساس كدگذاري انجام شده براي م

   توجه زنان به كتاب درسي بيشتر از ميزان توجه مردان به كتاب درسي است.

  آورده شده است.  4آموزي در جدول هاي دانشينهزمنتايج رگرسيون ميزان توجه به 

  يآموزدانشهاي . تحليل رگرسيون ميزان توجه معلمان به زمينه4جدول 

  B  SE B  Beta  t  بينعوامل پيش  بافت دانش آموزي

  01/3**  -  32/0  97/0  مقدار ثابت  زمينه محلي

  99/5**  36/0  08/0  48/0  توجه به سنجش

  00/4**  29/0 07/0  36/0  توجه به راهنماي برنامه

  77/2**  16/0  08/0  23/0  جنسيت

  54/2*  15/0  08/0  21/0  همكاري معلمان

  -99/1*  -11/0 07/0  -14/0  توجه به كتاب درسي

  28/9**  -  24/0  26/2  مقدار ثابت اي خاصنيازه

  36/6**  39/0  06/0  43/0  توجه به سنجش

  -70/3**    -23/0  07/0  -25/0  آموزان كالستعداد دانش

  14/3**  20/0 07/0  21/0  دانش تمركززاديي

*P<0.05**P<0.01 

رنامه، درصد از واريانس زمينه محلي توسط توجه به سنجش، توجه به راهنماي ب 37حدود  

). 2R ،2/23) =196،5(F=37/0شود (تبيين مي جنسيت، همكاري معلمان و توجه به كتاب درسي

بيشترين تأثير مثبت را روي ميزان توجه به زمينه محلي دارد. توجه به  )Beta= 36/0( توجه به سنجش

با مردان توجه  ) تأثير منفي بر توجه به زمينه محلي دارد. زنان در مقايسهBeta= -11/0كتاب درسي (

آموزان در هاي محلي دارند. نتايج رگرسيون ميزان توجه به نيازهاي خاص دانشبيشتري به زمينه

درصد از واريانس اين متغير توسط توجه به سنجش، تعداد  23دهد حدود يمنشان  4جدول 

= 2R، 38/20=23/0شود (آموزان كالس و دانش معلم در مورد سياست تمركززدايي تبيين ميدانش
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)198،3F) 39/0). توجه به سنجش=Betaتأثير مثبت را روي ميزان توجه به نيازهاي خاص  ) بيشتين

) تأثير منفي روي ميزان توجه به نيازهاي Beta= -23/0كالس ( آموزاندانشتعداد  آموز دارد.دانش

 آموز دارد.خاص دانش

  گيريبحث و نتيجه

 هايزمينهو  درسيمواد برنامه به  لمان دوره اول متوسطههدف پژوهش حاضر، بررسي ميزان توجه مع

و  درسيبه مواد  در ارتباط با ميزان توجه معلمانآن بود.  عوامل مؤثر برو شناسايي آموزان دانش

 در معلمانبراي  را نقش تريناصلي ارزشيابي و درسي كتاب داد نتايج نشان يآموزدانش طيشرا

 هايزمينه و آموزانخاص دانش نيازهاي معلم، اشته، اما راهنمايد درسي برنامه هايگيريتصميم

 بود اين جالب يافته. داشته است معلمان توسط درسي برنامه اتخاذ تصميمات در رنگيكم نقش محلي

داشته است  معلمان توسط درسي برنامه هايگيريتصميم در ناچيزي نقش برنامه درسي راهنماي كه

نشان  يهاافتهبه عبارتي ي. است راهنما برنامه درسي از معلمان عدم استفاده شناخت و عدم از نشان كه

با  سهيدر مقا يهاي درسبه كتاب يديهنوز وابستگي شد اول متوسطه سطحكه معلمان  دهديم

 يدرسي مبتن يهااست كه هنوز برنامه يبدان معن نيدارند و او راهنماي معلم برنامه درسي  يراهنماها

 و ي و سنجشهاي درسبه كتاب ياديز جهمعلمان تو ن،يفرما هستند. عالوه بر احكمي سبر كتاب در

با  پژوهش همخوان نيانتايج داشتند.  يمحل يهايژگيآموزان ودانش يازهايبا ن سهيدر مقاارزشيابي 

و نريماني، خشنودنياي چماچائي، زاهد و ابوالقاسمي  )1991( فلودن )،2014ايج پژوهش پيك (نت

هاي پژوهش به كتاب نيمعلمان ا اندازه به پيك و فلودنمطالعه  رگرچه معلمان د. است )1392(

 كيبه  ،يليمختلف تحص طيبا توجه به شرا توانيدو مطالعه را م نيا يهاافتهيتوجه نكردند،  يدرس

 يمبنا كي يهاي درسكتاب نكهيتوجه به ا باتوان گفت ها ميدر تفسير اين يافته كرد. ريتفس وهيش

امر باعث فراهم آوردن آموزش برابر و  نيو ا رنديفرابگ ديآموزان باهستند كه دانش يمشترك علم

 يهاي درسمعلمان به كتاب ي، وابستگشوديآموزان در سراسر كشور متمام دانش يباكيفيت باال برا

 يريادگيبه  حد آموزش ممكن استاز  بيش يكه استانداردساز جايياز آن. رسديمنطقي به نظر م
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 نيا يگرفته شوند. برا دهيها ممكن است نادآن يشخص يازهاينو برساند  بيآموزان آسدانش

 ياز رو سيتدر جاي آموز محور بهتر و دانشارائه آموزش متنوع يمعلمان برا قيتشوجهت منظور، 

 يشتريوجه بشده تمستقل، از معلمان خواسته طور به سيتدر ينگكتاب، در مورد مواد درسي و چگو

مرتبط با برنامه درسي  ماتيتصم يكه به معلمان برا ؛ چرابرنامه درسي داشته باشند يهاييبه راهنما

  .دهنديم يشتريب يآزاد

 ارتباط معلم راهنماي و سنجش با درسي كتاب به توجه بين داد كه همچنين نتايج پژوهش نشان

 به درسي برنامه هايگيريتصميم در كه يمعلمان كه است اين معناي به كه شده است مشاهده قوي

- مي نشان بااليي توجه نيز معلم راهنماي و ارزشيابي و سنجش به دارند زيادي توجه درسي كتاب

 نيازهاي بين. دارد وجود قوي ارتباط نيز معلم راهنماي و درسي برنامه راهنماي به توجه بين. دهند

 زمينه به كه دبيراني دهد مي نشان كه دارد وجود يقو ارتباط نيز محلي زمينه و آموزاندانش خاص

 .دهندمي اهميت نيز آموزدانش خاص نيازهاي به دهندمي اهميت محلي

 و باورها داد كه نتايج نشان درسيعوامل مؤثر بر توجه معلمان به مواد برنامه در ارتباط با 

 به توجه روي كه هستند علمم با مرتبط عوامل از معلمان همكاري بين معلمان و مثبت اعتقادات

 به توجه ميزان روي منفي تأثير نيز منفي باورهاي. گذارندمي تأثير درسي كتاب و برنامه راهنماي

 و سنجش و درسي كتاب به بيشتري توجه مردان با مقايسه در زنان عالوهبه. دارند درسي كتاب

 معلم راهنماي به توجه ميزان بر تمثب اثرگذار عامل دو مدرسه نوع و معلم دانش. دارند ارزشيابي

در تفسير اين . شودمي معلم راهنماي به بيشتري توجه غيرانتفاعي و همچنين درمدارس هستند؛

با توان گفت ) مؤيد آن است مي2014و پيك ( )2008و هنگ ( يل هايها كه نتايج پژوهشيافته

 راهنماهاينسبت به  يهاي درسدر مورد كتاب تريقوي معلمان اعتقادات مثبت كهنيتوجه به ا

 يهاي درسنسبت به كتاب يدتريشد يوابستگ معلمانكه  ستيآور نبرنامه درسي داشتند، شگفت

دادند،  شنهادي) پ2008و هنگ ( يطور كه لاند. همانبرنامه درسي داشته يهايينسبت به راهنما

برنامه درسي  يراهنماها رايز ؛وندشياستفاده نم يهاي درساندازه كتاببرنامه درسي به يراهنماها
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خاص در مورد  اتيجزئ يحاو يهاي درسكه كتابواضح هستند، درحالي يندرت شامل محتوابه

سازي معلمان ممكن است جهت آماده ن،يبنابرا ؛هستند رند،يبگ ادي ديآموزان باآنچه دانش

 دهند. حينامه درسي ترجبر يرا به راهنماها يهاي درسكتاب ،يابيارز يآموزان خود برادانش

برنامه  يو راهنماها يهاي درساز عوامل مهم در استفاده معلمان از كتاب گريد يكيمعلمان  دانش

 يمعلمان برا دينگوي) كه م1997( ميك) و 2014پيك ( توسط مطالعه افتهي نيا و ؛درسي بود

. با شوديم يبانيپشت به تخصص دارند، ازين ديبرنامه درسي جد يدر استانداردها يمحتو سيتدر

برنامه  يويژه راهنماهابه در استفاده از مواد برنامه درسي،  ينكه معلمان تجربه كميتوجه به ا

 ن،يبرنامه درسي استفاده كنند. عالوه بر ا يچگونه از راهنماها اموزنديب ديها بادارند، آن ،درسي

يم فاير دو نوع مواد برنامه درسي ادر استفاده معلمان از ه يديكل يبا معلمان همتا نقش يهمكار

توجه يكي ديگر از عواملي است كه همتا  معلمانبا  يهمكار)، 2014هاي پيك (يافته همچون .كند

 بيبه معا) 2009) و سئو (2009( دهد. در صورتي كه شينرا افزايش ميبه مواد برنامه درسي 

  .كننديدرسي اشاره م يهابرنامه جاديمعلمان در ا يهمكار

 به توجه داد كه آموزان نتايج نشانهاي دانشزمينهعوامل مؤثر بر توجه معلمان به در ارتباط با 

 محلي زمينه به توجه بر مثبت تأثير معلمان همكاري درسي و برنامه راهنماي و ارزشيابي، سنجش

 بيراند همچنين توجه. شودمي محلي زمينه به توجه كاهش موجب درسي كتاب به دارند، اما توجه

 با تمركززدايي مورد در معلم دانش و سنجش به توجه. است مرد دبيران از بيشتر محلي زمينه به زن

 كالس آموزاندانش تعداد افزايش. است آموزان همراهدانش خاص نيازهاي به توجه افزايش

 )2014در تحليل اين يافته كه نتايج پژوهش پيك ( .شودمي خاص نيازهاي به توجه كاهش موجب

ممكن ي محل يهايژگيو توان گفت توجه كمتر معلمان بهمؤيد آن است، مي )2006هنگ (و 

ها در تجربگي آنبي ليبه دل ايتوسط معلمان  يمحل يهايژگيو ياست به خاطر عدم درك معنا

احتمال وجود  نيبه برنامه درسي باشد. ا طمربو يهاگيريتصميم يبرا يمحل يهايژگيمالحظه و

مواد  دها در مورآن ارياز اخت شتريب سيگيري در مورد نحوه تدرمعلمان در تصميم يددارد آزا
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كه برنامه درسي  كنديم تي) حما2006از استدالل هنگ ( هاافتهي نيا است. (چه چيزي) درسي

در نظر  شتريآموزان را بدانش يازهايتا ن كنديبرنامه درسي به معلمان كمك م يبر راهنما يمبتن

ها به بر توجه آن يتأثير مثبت زين يهاي درستوجه است كه توجه معلمان به كتاب. جالبرنديبگ

 تيشدت اهمبه علمانباشد كه م نياز ا يممكن است حاك افتهي نيآموزان دارد. ادانش يازهاين

درسي  يهابه برنامه ليتدوين طرح درس بدون در نظر گرفتن تما يآموزان را برادانش يازهاين

. اگرچه برنامه كننديدرك م ،يبر كتاب درس يبرنامه درسي مبتن ايبرنامه درسي  يبر راهنما يمبتن

به  يازيكه معلمان ن ستين يمعن نيبه ا نيانتقاد قرار گرفته است، ا بر كتاب مورد يدرسي مبتن

عنوان به ديبا يهاي درسكه كتاب دهدينشان م نيندارند؛ در عوض، ا يهاي درسمالحظه كتاب

  در نظر گرفته شوند. يطرح درس جاديمختلف ا منابعاز  يكي

توان گفت، توجه بيشتر به زمينه و نيازهاي بندي از نتايج اين پژوهش، ميبنابراين، در جمع

آموزان و همچنين توجه به راهنماي برنامه درسي، با امعان نظر به موارد زير محقق خواهد دانش

تمركززدايي  يهااستيدر مورد س كهينامبني بر ي از معلمان گزارش تعداد زيادبا توجه به شد: 

توجهي ها تأثير قابلدانش آن جايياز آن برنامه درسي هيچ دانشي ندارند يا دانش اندكي دارند و

جهت حمايت از معلمان براي توجه شود پيشنهاد مي آموزان دارد.بر توجه معلمان به شرايط دانش

 يهااستيزان، معلوماتي واضح و مشخصي در مورد تمركززدايي از سبيشتر به شرايط دانش آمو

توجه نسبتاً پايين معلمان به شرايط محلي ناشي  ، اگربرنامه درسي براي معلمان فراهم نمود؛ بنابراين

مربوط به سياست تمركززدايي  يهااميپدر اين صورت از عدم ادراك معناي شرايط محلي باشد. 

به نحو متفاوت تفسير كرد. به اين معنا كه  توانيبه شرايط مدارس و معلمان مبرنامه درسي را بسته 

يك تعريف از شرايط محلي، خوب است بگذاريم معلمان تعيين كنند آيا  ارائهجاي تشريح يا به

) و 2009سئو (براي مثال بايد شرايط محلي را در نظر گرفت يا كدام شرايط را بايد مالحظه نمود. 

معلمان  حاًيغيررسمي معلمان (ترج يهاگروه ند كهنشان داد خود مطالعاتدر  )2001كوبورن (

از طريق بحث و گفتگو با معلمان همتا به آنان در روشن كردن يا  تواننديموضوعات مشابه) م
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هنوز به  معلمان با توجه به اينكه مربوط به سياست نامشخص كمك كنند. يهااميتعريف دوباره پ

كه به ارائه استاندارد و  يموضوعات درس يبرنامه درسي برا ينسبت به راهنماها يهاي درسكتاب

و  ؛كننديم يشتري، توجه بيهاي درسخاص موجود در كتاب ينه محتوا پردازنديم يكل ييراهنما

 يازهايتا ن كنديبرنامه درسي به معلمان كمك م يبر راهنما يبرنامه درسي مبتن از آنجايي كه

 و استفاده بيشتر را به توجه معلمانالزم است  رند،يرا در نظر بگ يمحل يهايژگيو وآموزان دانش

 يآماده شدن معلمان برا ه منظورب يريادگي يهافرصتارائه  برنامه درسي فراخواند. يراهنماها

برنامه درسي  كي ن،ي. عالوه بر ابپردازندبرنامه درسي  يبر راهنما يبرنامه درسي مبتناستفاده از 

برنامه  يفقط از راهنماها ديكه معلمان با ستين يمعن نيبرنامه درسي لزوماً به ا يبر راهنما يتنمب

مجاز به استفاده از  دي. معلمان بارندينگ ررا در نظ يهاي درسدرسي استفاده كنند و اصالً كتاب

 يمختلف برا كمبود تجربه در استفاده از منابع ليطرح درس باشند. به دل جاديا يمنابع مختلف برا

برنامه درسي و  يزمينه مالحظه راهنماها ممكن است معلمان در ،مربوط به برنامه درسي ماتيتصم

 يهافرصتبنابراين ايجاد  ؛مشكل داشته باشند يهاي درسآموزان در كنار كتابدانش يطيشرا

دانش معلمان  شيافزا يبرا يراه توانديمبا معلمان ديگر  يهمكار قيمعلمان از طر يريادگبراي ي

برنامه درسي)، نحوه استفاده از  يهااستيمثال تمركززدائي سعنوان(به هااستيدر مورد اهداف س

  .باشدبهتر  يهاطرح درس جاديمواد برنامه درسي و نحوه ا
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Teachers’ attention to curriculum materials and student 
contexts and the identification of the factors affecting it 

M. Hajitabar Firouzjaee 1 

 

Abstract 

The purpose of the present study was to assess high school teachers' 
attention to curriculum materials and student contexts, and identify the 
factors affecting it. The research method was descriptive and correlational. 
The sample consisted of all teachers of the first grade high school of Babol 
selected using a cluster sampling method of 202 participants. To collect the 
data, Peak questionnaire (2014), which measures the amount of teachers' 
attention to the curriculum materials and student contexts was used. For data 
analyses, descriptive statistics and inferential statistics (Pearson Correlation 
Coefficients and Multiple Linear Regression Analysis in a Stepwise 
Method) were used. The results indicated that the teachers still paid 
considerable attention to textbooks and assessments but paid little attention 
to curriculum guides, teacher guide, students’ needs and local 
characteristics. Teachers’ positive and negative beliefs about curriculum 
materials, their knowledge, their collaboration with peer teacher 
assessments, and gender significantly influenced their attention to 
curriculum materials. In addition, teachers’ attention to curriculum guides 
and textbooks, gender, assessments, number of students in your classroom, 
know about the decentralization and collaboration with peer teachers were 
significant factors in teachers’ attention to local characteristics and students’ 
needs. Therefore, it is suggested to encourage teachers to use curricula to 
provide learning opportunities through collaboration with other teachers. 

Keywords: Textbooks, curriculum guides, student contexts, students’ needs 
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