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به نام خدا
ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمائي از مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري به منظور ارائه الگوي عملي جهت ارتقاي
دانش و مهارتهاي آنان .
احمد ولي پور ـ عزت اهلل نادري ـ علي شريعتمداري ـ مريم سيف نراقي
چكيده
هدف اين پژوهش بررسي ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمائي از مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري به منظور ارائه الگوي
عملي جهت ارتقاي دانش و مهارتهاي آنان است  .روش انجام پژوهش زمينه اي است و جامعه آماري كليه معلمان شاغل به تدريس در مدارس
راهنمائي شهرستان بهشهر در سال تحصيلي  87 – 88است  ،نمونه آماري  186نفر از معلمان زن و مرد مي باشند كه به روش نمونه گيري
تصادفي ساده انتخاب شدند  .در اين تحقيق از ابزار آزمون محقق ساخته (حاوي  40سؤال چهار گزينه اي ) استفاده شده است .
داده ها در دو سطح توصيفي ( با استفاده از جداول توزيع فراواني  ،در صد  ،ميانگين ) و استنباطي ( با استفاده از آزمون  x2و با نرم افزار Spss
مورد توصيف و تجزيه و تحل يل قرار گرفت  .عمده ترين يافته هاي پژوهش اين است كه ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمائي از مباني برنامه
ريزي درسي و اصول يادگيري با كسب ميانگين ( 11/4در مقياس  20نمره اي ) در حد متوسط است  .و همچنين چون مقدار  x2بدست آمده در
سطح اطمينان  95در صد از مقدار  x2جدول بزرگتر است بنابراين پراكندگي پاسخها واقعي است و بين فراواني پاسخها مشاهده شده و فراواني
مورد انتظار تفاوت معني دار است .لذا مي توان گفت كه آگاهي معلمان دوره راهنمائي از مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري در حد
متوسط است .
كليد واژه ها  :مباني برنامه ريزي ـ اصول يادگيري ـ معلمان دوره راهنمائي ـ ارتقاي دانش و مهارتها .
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مقدمه :
امروزه استقرار پويا و تداوم مطلوب نظام آموزش و پرورش شديداً متأثر از چگونگي و كيفيت برنامه ريـزي در آن مـي باشـد و برنامـه
ريزي فعاليتهاي ياددهي و يادگيري در اين ميان  ،اساسي ترين آنها است  .تنظيم و شكل دهي مطلوب برنامه درسي مستلزم توجه همـه جانبـه بـه
مباني فلسف ي  ،رواني  ،اجتماعي آن و اصول يادگيري مي باشد كه توامان مد نظر معلمان قرار گيرد  .معلمان بايد كاركردهاي اجتمـاعي مدرسـه را
شناخته و از آن در رفع نيازهاي حال و آينده جامعه بهره گيرند از سويي بايد بدانند تدريس و آموزش ماهيتاً يك نظام ارتباطي متقابل است .
كالس درس بمنزله گروه پوياي اجتماعي است و مدرسه به مثابه يك نهاد اجتماعي است  .از اين رو معلمان امـروز نيـاز بـه طراحـي  ،هـدايت و
سازماندهي تجربياتي را دارند كه يادگيرندگان در خالل آنها  ،به درك و فهم برسند نه اين كه صرفاً اطالعات و مهارتهـاي انتزاعـي و سـاده اي را
بگيرند و اين اطالعات و مهارتهاي انتزاعي را بخاطر بسپارند ( .شريعتمداري  1387،ص)318
بنابراين تدريس و آموزش و نيز باورها و انديشه هاي تربيتي معلمان نيازمند تغيير و تحول اساسي خواهد بـود كـه ايـن تغييـر و تحـول
مستلزم شناخت عميق تر ماهيت برنامه درسي  ،مباني آن و انواع الگوها و مدلهاي برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري است .
اجتماع امروز از معلمان به عنوان كساني كه رسالت تربيتي دارند و از شاگردان به عنوان آينده سازان فـردا  ،انتظـارات ديگـري دارد  .در
آينده ما به افرادي نيازمنديم كه بتوانند خودشان را رهبري كنند  ،تصميم گيرنده باشند  ،با مسائل برخورد كرده و آنها را حل كنند و در امور تفكـر
كنند  .مذاكره كننده اي زبر دست باشند  .عالوه بر آن ويژگي چون انعطاف پذيري  ،ابتكار  ،خالقيت  ،كارداني و ذهنـي بـاز داشـته باشـند و كـار
معلّم  ،سازماندهي تجاربي است كه ويژگيها را در دانش آموزان تقويت كرده و توسعه دهد و دانش آموزان را براي بدسـت آوردن معنـا و مفهـوم
علوم و پديده هاي علمي و درك روابط و الگوها آماده و مهيا سازد(.يارمحمديان 1377ص)14
نتايج پژوهشهاي انجام شده مرتبط با موضوع تحقيق نشان مي دهد كه اكثريت معلمان در زمينه ي شناخت مباني تعليم و تربيـت  ،بهـره منـدي از
دانش و مهارتهاي حرفه اي مورد نياز در سطح مطلوبي قرار ندارند .
مهري عابدي اصفهاني (  ) 1379پژوهشي با موضوع « بررسي ميزان اطالعات شخصي معلمان دوره راهنمـايي در زمينـه طـر و تهيـه سـوا ت
امتحاني و مهارتهاي ارزشيابي در استان اصفهان » انجام داده است كه نتايج بدست آمده از تحقيق بيان ميدارد كه  ،بطور كلي معلمان درباره اصـول
و روشهاي علمي و ارزشيابي آموزش از آگاهي كمي برخوردارند و نسبت به اهداف آموزش دوره راهنمايي شناخت كافي ندارند و مهارتهاي زم
براي ارزشيابي در سطو با تر حوزه شناختي را ندارند و بين ميزان آگاهي معلمان و مدرك تحصيلي تفاوت معني داري وجود دارد .
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حسين جان دايي زاده  1385تحقيقي بعنوان « بررسي ميزان آشنايي معلمان دورة متوسطه با مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري در استان
مازندران سال تحصيلي  » 84-85بعنوان رسالة دكتري رشتة برنامه ريزي درسي با راهنمايي دكتر علي شريعتمداري انجام داده است كـه نتـايج آن
به شر زير است :
آگاهي اكثريت معلمان دوره متوسطه از مباني فلسفي  ،روانشناختي  ،جامعه شناختي برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري در حد متوسط مي باشد
و همچنين ميزان آگاهي معلمان مرد بيشتر از معلمان زن مي باشد و دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس و با تر و با سابقة خدمت  10تـا 19
سال نسبت به سايرين از آگاهي بيشتري برخوردارند  .با توجه به رشتة تحصيلي معلمان گروه علوم تربيتي نسبت به گـروه هـاي علـوم انسـاني و
علوم پايه از آگاهي بيشتري برخوردارند  .همچنين در ارتباط با سابقة خدمت معلمان داراي سابقة  10تا  19سال نسبت به معلمان با سابقة بـا ي
 20سال و زير  10سال از آگاهي بيشتري برخوردارند .
فرانك قنبري پورطالمي 1379تحقيقي با عنوان « بررسي ميزان بكارگيري روش تدريس فعـال توسـعه شـده در راهنمـاي تـدريس كتـاب علـوم
تجربي پاية پنجم ابتدايي توسط معلمان شهر رشت و تأثير آن بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان در سال تحصـيلي » بـه راهنمـايي دكتـر عليرضـا
كيامنش بعنوان پايان نامة كارشناسي ارشد علوم تربيتي تربيت معلم تهران انجام داده است  .نتايج تحقيق بيان مي دارد كه بين ميانگين نمرة تدريس
معلمان گروه با و پايين در زمينة پرورش مهارتهاي « مشاهده  ،فرضيه سازي  ،تحقيق  ،برقراري ارتباط  ،مهارت فرآينـدي » تفـاوت معنـي داري
وجود نداشت و همچنين بين ميانگين نمرة نگرش معلمان گروه با و پايين نسبت به پرورش مهارتهاي فرآيندي با نمره تدريس آنها رابطة قوي و
معني داري وجود نداشت و همچنين بين نمرة تدريس معلمان گروه با و پايين با عملكرد تحصيلي دانش آموزان آنها در درس علوم رابطة قـوي
و معناداري وجود نداشت .
شهناز آبيار  1384تحقيقي بعنوان « مطالعة عوامل موثر بر كارايي معلمان در تدريس از ديدگاه مديران و دبيران مدارس ايالم » بعنـوان پايـان نامـة
كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور انجام داده است كه نتايج آن حاكي از آن است كه بين عواملي چون آموزش ضـمن خـدمت  ،رضـايت شـغلي ،
ميزان تحصيالت  ،محيط مناسب كار  ،خدمات رفاهي  ،روشهاي مناسب تدريس و ارزشيابي و كارآيي معلمان رابطة معنادار وجود دارد  .بـه ايـن
معنا كه عوامل ياد شده بر كارآيي معلمان تأثير مثبت داشته است.
هانگ ( ) 1996در پژوهشي با مطالعة توانمنديها و محدوديت هاي معلمان براي مشاركت در برنامه ريزي درسي مدارس ابتدايي كره  ،كارآمـدي
برنامه درسي را منوط به مشاركت افراد و گروههاي متخصص و توجه به نظرات معلمان و مدارس به عنـوان مشـاركت كننـدگان در فراينـد تهيـه
برنامه درسي دانسته و بر افزايش آگاهي معلمان و ديگر عوامل مدرسه در زمينه برنامه ريزي درسي تأكيد كرده است .
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عباس زاده ( ) 1379در پژوهشي با عنوان بررسي ميزان آشنايي معلمان استان مازندران با مواد آموزشي و كاربرد آن در آموزش بيان مي دارد كـه
اكثريت معلمان در مورد اهداف آموزشي اطالع چنداني ندارند و از مهارتهاي زم براي بكارگيري وسايل و فناوري آموزشي برخـوردار نيسـتند و
 95در صد معلمان با شيوه هاي علمي ارزشيابي آموزشي آشنائي ندارند و از نتايج كاربرد آن در تدريس بي اطالع هستند .
اكبر دانايي 1386پژوهشي بعنوان « بررسي ميزان آگاهي معلمان علوم تجربي مقطع راهنمايي تحصيلي از نظريـه هـاي يـادگيري و ارتبـاط آن بـا
پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شهرستان سنندج » به راهنمايي دكتر عزت اهلل نادري بعنوان رسالة كارشناسي ارشد دانشـگاه تربيـت معلـم تهـران
انجام داده است كه نتايج آن حاكي از اين است كه در مقايسه ي بين دو گروه از معلمان زن و مرد حدود  %90معلمان مرد و حدود  %80معلمان
زن در سطح با با اصول و نظريه هاي يادگيري آشنا هستند و ميزان اين آشنايي براي معلمان مرد بيشتر از زنـان مـي باشـد  .در رابطـه بـا ميـزان
آشنايي از نظريه ها و رابطة آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بايد گفت  :حدود  %74دانش آموزان از پيشرفت تحصيلي بـا و  %26آنـان از
پيشرفت تحصيلي ضعيف برخوردارند .
عبداهلل پوربهي (  ) 1373پژوهشي با عنوان « بررسي ميزان آشنايي معلمان پايه چهارم ابتدائي با روشهاي تـدريس و مفـاهيم علمـي دروس پايـه
مربوط به استان بوشهر » بعمل آورده است و نتيجه آن عبارتست از اينكه شناخت معلمان از روشهاي مختلـف تـدريس درجـه مطلـوب نيسـت و
معلمان پايه چهارم در رابطه با مفاهيم علمي دروس اين پايه از آگاهي كمي برخورداند .
دكتر علي شريعتمداري (  ) 1338پژوهشي با موضوع «بررسي ميزان اطالعات تربيتي معلمان مدارس ابتدائي» در ايران انجام داده است كه معلمان
مدارس ابتدائي ايران  ،در زمينه اطالعات علمي رشته علوم تربيتي  ،صالحيت و مهارهاي معلمي در سطح مطلوبي قرار ندارند
عزيزاهلل تاجيك ( )1383در تحقيقي با موضوع «عملكرد معلّمان پايه ي پنجم ابتدايي با توجه به ميـزان آگـاهي آنـان از اهـداف روش تـدريس ،
مهارتهاي تدريس  ،كاربرد مواد آموزشي و كيفيت سوا ت امتحاني در درس تعليمات اجتماعي جهت دريافت درجه ي دكتري از دانشگاه تربيـت
معلّم انجام داده است نتايج آن حاكي است كه اكثريت معلّمان اطالعات و آگاهي كافي از روشـهاي تـدريس ندارنـد و اكثـر معلّمـان بـا اصـول و
روشهاي علمي ارزشيابي آشنايي كافي ندارند .
با توجه به مطالب بيان شده اين تحقيق با هدف بررسي ميزان آگاهي معلمان دورة راهنمايي از مباني برنامـه ريـزي درسـي و اصـول يـادگيري بـه
منظور ارائه ي الگوي عملي جهت ارتقاي دانش و مهارتهاي آنان انجام شده است  .كه طي انجام پژوهش به سؤا ت زير پاسخ داده شد :
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سؤاالت تحقيق :

 1ـ ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمائي از مباني فلسفي برنامه ريزي درسي چگونه است ؟
 2ـ ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمائي از مباني روان شناختي برنامه ريزي درسي چگونه است ؟
 3ـ ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمائي از مباني جامعه شناختي( اجتماعي ) برنامه ريزي درسي چگونه است ؟
 4ـ ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمائي از اصول يادگيري چگونه است ؟
روش تحقيق:
اين تحقيق از نوع تحقيقات كاربردي است و اجراي آن با روش تحقيق زمينه اي 1محقّق مي شود .
جامعه آماري:
كليه معلمان دوره راهنمائي شهرستان بهشهر اعم از معلمان زن و مرد كه در مدارس شهري و
روستائي در سال تحصيلي  87-88مشغول تدريس مي باشند كه به شر جدول زير مي باشد :
مقطع

زن

مرد

جمع

راهنمائي

191

178

369

نمونه و روش نمونه گيري
تعداد نمونه بر اساس جدول تعيين حجم نمونه از روي حجم جامعه جدول مورگان  ( .كيـامنش  1377ص  . ) 216كـه بـا توجـه بـه
نسبت موجود معلمان در دوره راهنمائي كه زنان  52درصد و مردان  48درصد و بر اساس درصد مذكور معلمان جمعاً به تعداد  186نفر بشـر
جدول زير كه بصورت تصادفي ساده انتخاب شدند .
مقطع

زن

مرد

جمع

راهنمائي

97

89

186

. Field research
6

1

روش و ابزار گردآوري داده ها :
در اين پژوهش روش گردآوري اطالعات آزمون محقق ساخته بود كه آزمون حاوي  40سؤال از مؤلفه هاي مربوط به مباني علمي
برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري طراحي گرديده است و محقق با مراجعه به مدارس و برگزاري آزمون اطالعات زم را از معلمان جمع
آوري نموده است و سپس كليه اوراق تصحيح و نمرات ارزشيابي بين صفر تا بيست طبقه بندي گرديد .

روايي و پايائي :
روايي  :براي روايي ابزار تحقيق از نظرات و تأييد اساتيد محترم راهنما و مشاورين و اساتيد دانشگاه استفاده شده است و همچنين براي
روايي آزمون از جدول مشخصات (هدف و محتواي ) استفاده گرديده است .
پايائي  :براي پايائي آزمون از روش آزمون مجدد با استفاده از ضريب همبستگي اسپرمن اسـتفاده گرديـد كـه ضـريب همبسـتگي بـراي
سؤا ت مياني فلسفي  0/85و مباني روان شناختي  0/93و مباني جامعه شناختي  0/92و اصول يادگيري  0/86بدست آمده است كـه بـه لحـا
آماري مورد قبول و تأييد مي باشد .
روشها ي آماري و تجزيه و تحليل دادهها:
براي توصيف و تجزيه و تحليل داده ها پژوهش از دو شيوه آماري  ،توصيفي و استنباطي استفاده شد .
 1ـ آمار توصيفي  :با استفاده از آمار توصيفي  ،جداول ،طبقه بندي داده ها  ،فراواني  ،در صد  ،نمودار  ،داده ها مورد توصيف قرار
مي گيرد .
 2ـ آمار استنباطي  :با توجه به عادي بودن توزيع داده ها از آزمون مجذور خي دو ( )X2تك متغيري براي تجزيه و تحليل سؤا ت ويژه پژوهش
با استفاده از نرم افزار  Spssمورد بررسي قرار گرفته است تا تفاوت فراواني پاسخ مشاهده شد  .با فراواني پاسخهاي مورد انتظار مورد مقايسه و
تجزيه و تحليل قرار گيرد و امكان تعميم يافته هاي از نمونه به جامعه ميسر گردد .
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يافته هاي پژوهش:
سؤال يك  :ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمائي از مباني فلسفي برنامه ريزي درسي چگونه است ؟

جدول (شماره  ) 1توزيع نمرات ،فراواني و در صد سؤال ويژه تحقيق 1
طبقه

نمره

فراواني

درصد فراواني

ضعيف

0-9/99

78

41/9

متوسط

10-11/99

39

21

خوب

12-13/99

44

23/7

بسيار خوب

14-16/99

25

13/4

عالي

17-20

0

0

186

100

مجموع

نتايج آزمون خي دو ( ) X2بر اساس مقايسة فراواني ها (جدول شماره ) 1-1
درجه آزادي

كاي -دو جدول

كاي -دو برآورد شده

4

9/49

32/62

ميانگين نمره مباني فلسفي در

سطح معني داري

دوره راهنمايي

0/05

f

9/4
50

40

Percent

30

20

10

نمودار شماره 1

0
ب س يارخوب

م تو سط

خوب

ض ع يف

f

اطالعات به دست آمده از جدول ونمودار مذكور آن است كه ميزان آگاهي  41/9درصد معلمان دوره راهنمـائي از مبـاني فلسـفي برنامـه ريـزي
درسي ضعيف و  21درصد در حد متوسط و  23/7درصد در حد خوب و  13/4درصد در حد بسيار خوب مي باشد .و همچنين بـا توجـه بـه
نتايج به دست آمده در جدول ( ) 1-1ميانگين نمرات معلمان دوره راهنمائي از مباني فلسفي برنامه ريزي درسي  9/4اسـت و چـون مقـدار X2
محاسبه شده ( ) 32/62و در سطح اطمينان  95در صد از مقدار  X2جدول ( ) 9/49بزرگتر است بنابراين پراكندگي پاسخها واقعي است و بـين
فراواني پاسخهاي مشاهده شده و فرا واني هاي مورد انتظار تفاوت معنادار است و لذا مي توان گفت كه آگاهي معلمـان دوره راهنمـائي از مبـاني
فلسفي برنامه ريزي درسي در حد ضعيف است .
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سؤال  : 2ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمائي از مباني روان شناختي برنامه ريزي درسي چگونه است ؟

جدول (شماره  )2توزيع نمرات  ،فراواني و در صد سؤال ويژه تحقيق 2
طبقه

نمره

فراواني

درصد فراواني

ضعيف

0-9/99

34

18/3

متوسط

10-11/99

19

10/2

خوب

12-13/99

35

18/8

بسيار خوب

14-16/99

80

43

عالي

17-20

18

9/7

186

100

مجموع

نتايج آزمون خي دو ( ) X2بر اساس مقايسة فراواني ها (جدول شماره ) 2-1
درجه آزادي

كاي -دو جدول

كاي -دو برآورد شده

4

9/49

68/46

سطح معني داري

ميانگين نمره مباني روانشناختي در دوره
راهنمايي

0/05

12/33

r

50

40

Percent

30

20

10

0
عال ي

ب س يارخوب

م تو سط

خوب

r

ض ع يف

نمودار شماره 2

اطالعات بدست آمده از جدول و نمودار ( )2مؤيد آن است كه ميزان آگاهي  18/3درصد معلمان دوره راهنمائي از مبـاني روان شـناختي برنامـه
ريزي درسي ضعيف و  10/2درصد در حد متوسطه و  18/8در صد در حد خوب و  43درصد در حد بسيار خوب و  9/7درصد در حد عـالي
مي باشد و همچنين با توجه به نتايج به دست آمده در جدول ( ) 2-1ميانگين نمرات معلمان دوره راهنمائي از مباني روان شناختي برنامه ريـزي
درسي  12/33است و چون مقدار  X2محاسبه شده ( ) 38/46و در سـطح اطمينـان  95در صـد از مقـدار  X2جـدول ( ) 9/49بزرگتـر اسـت
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بنابراين پراكندگي پاسخها واقعي است و بين فراواني پاسخهاي مشاهده شده و فراواني هاي مورد انتظار تفاوت معنادار است و لذا مي توان گفت
كه آگاهي معلمان دوره راهنمائي از مباني روان شناختي برنامه ريزي درسي در حد خوب است .
سؤال  : 3ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمائي از مباني جامعه شناختي (اجتماعي) برنامه ريزي درسي چگونه است ؟
جدول (شماره  )3توزيع فراواني ،نمرات و درصد سؤال ويژه تحقيق 3
طبقه

نمره

فراواني

درصد فراواني

ضعيف

0-9/99

35

18/8

متوسط

10-11/99

6

3/2

خوب

12-13/99

20

10/8

بسيار خوب

14-16/99

89

47/8

عالي

17-20

36

19/4

186

100

مجموع

نتايج آزمون خي دو ( ) X2بر اساس مقايسة فراواني ها (جدول شماره ) 3-1
درجه آزادي

كاي -دو جدول

كاي -دو برآورد
شده

سطح معني داري

ميانگين نمره مباني جامعه
شناختي در دوره راهنمايي

4

9/49

106/41

0/05

13/27

j

50

40

Percent

30

20

نمودار شماره 3
10

0
عال ي

ب س يارخوب

م تو سط

خوب

ض ع يف

j

اطالعات بدست آمده از جدول و نمودار( )3مؤيد آن است كه ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمائي از مباني جامعـه شـناختي (اجتمـاعي) برنامـه
ريزي درسي  18/8درصد در حد ضعيف  3/2درصد در حد متوسط و  10/8درصد در حد خوب و  47/8درصد در حد بسيار خـوب و 19/4
درصد در حد عالي مي باشد و همچنين با توجه به نتايج به دست آمده در جدول ( ) 3-1ميانگين نمرات معلمان دوره راهنمائي از مباني جامعـه
10

شناختي برنامه ريزي درسي  13/27است و چون مقدار  X2محاسبه شـده ( ) 106/41و در سـطح اطمينـان  95در صـد از مقـدار  X2جـدول
( ) 9/49بزرگتر است بنابراين پراكندگي پاسخها واقعي است و بين فراواني پاسخهاي مشاهده شده و فراواني هاي مـورد انتظـار تفـاوت معنـادار
است و لذا مي توان گفت كه آگاهي معلمان دوره راهنمائي از مباني جامعه شناختي برنامه ريزي درسي در حد خوب است .
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سؤال : 4ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمائي از اصول يادگيري چگونه است ؟
جدول (شماره)4توزيع نمرات  ،فراواني و درصد سؤال ويژه تحقيق 4
طبقه

نمره

فراواني

درصد فراواني

ضعيف

0-9/99

64

34/1

متوسط

10-11/99

28

15/1

خوب

12-13/99

26

14

بسيار خوب

14-16/99

61

33

عالي

17-20

7

3/8

186

100

مجموع

نتايج آزمون خي دو ( ) X2بر اساس مقايسة فراواني ها (جدول شماره ) 4-1
درجه آزادي

كاي -دو جدول

كاي -دو برآورد شده

4

9/49

64/6

y

سطح معني داري

ميانگين نمره مباني يادگيري در
دوره راهنمايي

0/05

10/84
40

30

Percent

20

نمودار شماره 4

10

0
عال ي

ب س يارخوب

خوب

م تو سط

ض ع يف

y

اطالعات به دست آمده از جدول و نمودار( )4مؤيد آن است كه ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمـائي از اصـول يـادگيري  34/1درصـد در حـد
ضعيف و  15/1درصد در حد متوسط و  14درصد در حد خوب و  33/7درصد در حد بسيار خوب و  3/8درصد در حـد عـالي مـي باشـد و
همچنين با توجه به نتايج به دست آمده در جدول ( ) 4-1ميانگين نمرات معلمان دوره راهنمائي از اصول يادگيريي  10/84است و چون مقـدار
 X2محاسبه شده ( ) 64/4و در سطح اطمينان  95در صد از مقدار  X2جدول ( ) 9/49بزرگتر است بنابراين پراكندگي پاسـخها واقعـي اسـت و
بين فراواني پاسخهاي مشاهده شده و فراواني هاي مورد انتظار تفاوت معنادار است و لذا مي توان گفـت كـه آگـاهي معلمـان دوره راهنمـائي از
اصول يادگيري در حد متوسط است .
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بحث و نتيجه گيري :
بر اساس نتايج به دست آمده از يافته هاي تحقيق به طور كلي ميزان شناخت معلمان دوره راهنمائي از مباني برنامه ريزي درسي و اصول
يادگيري در حدّ متوسط است و همچنين بر اساس يافته هاي پژوهشي ميزان آگاهي معلمان اين دوره از مباني فلسفي برنامه ريزي درسي در حد
ضعيف و از مباني روان شناخت ي برنامه ريزي درسي در حد متوسط و از مباني جامعه شناختي برنامه ريزي درسي در حد خوب و از اصول
يادگيري در حد متوسط مي باشد  .اين نتيجه با نتايج پژوهشهاي دايي زاده ( ) 1385عابدي ( ) 1379تاجيك ( )1383آبيار ( ) 1384عباس
زاده ( ) 1379هماهنگ است  .بر اساس پژوهشهاي مذكور اكثريت معلمان از اصول يادگيري و روشهاي تدريس و اصول علمي ارزشيابي ،
هدفهاي برنامه درسي و فناوري آموزشي اطالع كافي ندارند .
در اين زمينه آموزش و پرورش نظر به پيشرفت علوم و نياز معلمان به دانش بيشتر زم است بازآموزي جهت توانمند سازي حرفه اي معلمان
پ يش بيني نمايد به گونه اي كه حداقل هر سال يكبار معلمان اطالعات جديدتري به دست آورند و با آخرين يافته هاي تازه علمي و تربيتي در
زمينة شغل خودشان مطلع گردند .
با توجه به يافته هاي پژوهش كسب كمترين ميانگين در مباني فلسفي برنامه ريزي درسي است بنابراين براي ارتقاي دانش معلمان در زمينة مباني
فلسفي برنامه ريزي درسي كالس ضمن خدمت درباره ي مكاتب فلسفي و فلسفه هاي تربيتي در طول سال تحصيلي برنامه ريزي گردد  .نتايج
پژوهش نشان داد كه ميزان آگاهي معلمان در اصول يادگيري در حد متوسط است  .در صورتي كه مطالعه و كاربرد اصول  ،قوانين و يافته هاي
علمي  ،برنامة درسي را متكي به مباني علمي خواهد كرد  .آگاهي و تسلط معلمين بر اين اصول ضامن موفقيت و كار آنها  ،بهبود آموزش و
يادگيري و نهايتاً افزايش كارآيي نظام آموزش و پرورش خواهد شد  .نتايج پژوهش هاي عباس زاده ( ) 1379آبيار ( ) 1384هانگ ()1996
تاجيك ( ) 1383نشان مي دهد كه شركت در دوره هاي آموزش ضمن خدمت و كارگاه هاي دانش افزايي كوتاه مدت موجب ارتقاي دانش و
مهارتهاي حرفه اي معلمان شده است .
لذا تعيين برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت و دراز مدت در زمينة بازآموزي و توانمند سازي حرفه اي معلمان بر اساس مطالعات دقيق نيازسنجي
ها و آگاهي هاي مورد نياز معلمان به منظور ارتقاي دانش و مهارتها و صالحيتهاي حرفه اي آنان از مسائل اساسي و اجتناب ناپذير به منظور
كارآمد ساختن نظام آموزش و پرورش محسوب مي گردد .
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پيشنهادها:
با توجه به نقش برجسته معلمان در تعليم وتربيت و فرآيند ياددهي و يادگيري داده ها پژوهش حاكي از آن است كه ميزان آگاهي معلمان دوره
راهنمائي و متوسطه از مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري در حد متوسط است و بنابراين پيشنهادهائي بشر زير ارائه مي گردد :
 -1تغيير نگرش نسبت به معلم و راههاي تربيت و تأمين آن در جامعه درهمه رده هاي مديريتي  .قبول اين نكته كه تغيير يا اصال نظام آموزش
و پرورش و حل بسياري از مسايل آموزش و پرورش ايران در گرو جذب  ،تربيت و تأمين معلمان شايسته است و سرمايه گذاري در اين راه
مناسب ترين و ثمر بخش ترين سرمايه گذاري مي باشد  .وجود اين نگرش در مديران عالي كشور موجب تخصيص اعتبارات بيش تر و تصويب
طر هاي مختلف مربوط به تربيت معلمان خواهد بود .
 -2تقويت اين باور كه معلمي امري فني و تخصصي است  .هر گاه همه به ويژه مسئو ن برنامه ريزي كشور ،باور كنند كه معلمي همچون
پزشكي و داروسازي و ...امري فني و تخصصي است و بدون كسب صالحيت هاي زم نمي توان در مدارس معلمي كرد  ،به مراكز تربيت معلم
و تربيت دبير اهميت مي دهند و تأمين معلم از اين طريق مهم ترين سياست برنامه ريزي كشور و وزارت آموزش و پرورش خواهد بود .
 -3نظر به پيشرفت علوم و نياز معلمان به دانش بيش تر  ،زم است دوره هاي باز آموزي براي همه معلمان آموزش و پرورش پيش بيني گردد.
به گونه اي كه حد اقل هر سال يكبار هر يك از معلمان اين وزارتخانه  ،اطالعات جديدتري بدست آورند و با يافته هاي جديد علمي و تربيتي
آشنا گردند .
 -4جهت افزايش توانمنديهاي معلمان در زمينه مباني روان شناختي  ،برنامه ريزي درسي كالسهاي حين خدمت با موضوع هاي روان شناسي
،انواع نظريات يادگيري و پرورش تفكر خالق و اصول روان شناختي و برنامه درسي براي كلّيه معلمان دوره راهنمايي و متوسطه برنامه ريزي
گردد.
 -5از آنجائيكه داشتن توانائيها ي آشنايي با جامعه  ،نيازها و مشكالت جامعه معاصر  ،فرهنگ و اجزاء آن و رابطه فرهنگ با تعليم و تربيت و
صالحيت ها و مهارتها ي اجتماعي مورد نياز از اطالعات جامعه شناختي معلمان مي باشد لذا كالسهاي ضمن خدمت براي ارتقاء دانش معلمان
بصورت حضوري و غير حضوري براي معلمان در نظر گرفته شود .
 -6با توجه به اينكه معلمان جهت رشد و پيشرفت درسي دانش آموزان نياز به آگاهي در زمينه ماهيت يادگيري  ،عوامل مؤثر در يادگيري و نقش
مدارس در يادگيري و نظريه هاي مهم يادگيري و اصول آن را دارند و يافته هاي تحقيق نشان داد كه در اين زمينه در سطح متوسطي قرار داند لذا
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پيشنهاد مي گردد كالس هاي ضمن خدمت حضوري يا غير حضوري از طريق شبكه آموزش سيما با توجه به قرار داد في ما بين صدا و سيما و
وزارت خانه آموزش و پرورش طراحي گردد .
 -7از آنجائيكه آشنائي كليه معلمان در دوره راهنمائي و متوسطه با « پژوهش حين عمل » يا « اقدام پژوهشي» بسيار مي تواند در ارتقاء دانش آنان
ميسر باشد لذا پيشنهاد مي گردد تحقيق حين عمل به عنوان روش موفقيت آميز براي آميختن عمل تدريس با تفكر و به منزله رويكردي جديد در
تحقيقات آموزش و برنامه ها ي درسي تربيت معلم و آموزش ضمن خدمت معلمان به خاطر ويژگي ها و محاسن آن بطور روز افزوني جهت
ارتقاء كيفيت عمل تربيتي و افزايش كارآيي معلمان به كار گرفته شود .
 -8با توجه به يافته هاي تحقيق پيشنهاد مي گردد آموزش و پرورش بر اساس يك برنامه تدوين شده و مدون از ميزان آگاهي معلمان در زمينه
حرفه اي و مه ارتهاي مورد نياز آنان ارزيابي بعمل آورد و آناني كه نياز به آموزش دارند از طريق كالس هاي آموزش ضمن خدمت جهت ارتقاء
دانش آنان اقدام نمايد .
 -9از آنجائيكه در حال حاضر هيچ گونه ارزشيابي از ميزان آگاهي و اطالعات معلمان در دوره هاي مختلف تحصيلي از توانمنديهاي آنان در
زمينه مباني علمي برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري و ديگر مهارت هاي مورد نياز حرفه اي معلمان به عمل نمي آيد و معلمان با اطالعات
زمان تحصيل خود و تجربياتي كه دارند در حرفه معلمي مشغول فعاليت مي باشند اين موضوع خود باعث بي توجه اي آنان به مطالعه و افزايش
دانش و آگاهي هاي مورد نياز خود شده است لذا پيشنهاد مي گردد معاونت نيروي انساني و ارتقاي دانش معلمان در آموزش و پرورش برنامه
ريزي هاي مناسب در طول سال تحصيلي و ايّام تابستان براي معلمان در زمينه مذكور برنامه ريزي و اجراء نمايد .
ارائه الگوي عملي جهت ارتقاي دانش و مهارتهاي معلمان :
مرحله اول نياز سنجي :
نياز سنجي يكي از مراحل مهم و اساسي هر الگوي مناسب آموزشي است  ،زيرا تنها با شناخت دقيق نيازهاي آموزشي  ،محورهاي
اساسي برنامه آموزش ضمن خدمت مشخص مي گردد ( شارما  ، ) 2001مرحله تعيين نياز شامل :
الف  :مرحله بررسي وضع موجود  :در اين مرحله شرايط موجود شناسايي و تحليل مي گردد  .برخي از انديشمندان نياز را فاصله يا شكافي بين
آنچه كه هست (وضع موجود) و آنچه بايد باشد (وضع مطلوب ) تلقي مي كنند (هابرمن  ، ) 2004در تحليل وضع موجود بايد همه فرصت ها و
محدوديت ها و منابع و امكانات مورد توجه قرار گيرد و بر مبناي آنها  ،راهبرد هاي مناسب براي تأمين نيازها فراهم شود .
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با توجه به نتايج تحقيق وضع موجود ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمائي و متوسطه از مباني فلسفي روان شناختي و جامعه شناختي و اصول
يادگيري با وضع مطلوب فاصله دارد بنابراين وضع موجود بيانگر فاصله و شكاف تا وضع مطلوب مي باشد .
ب :مرحله تعيين نيازهاي آموزشي  :در اين مرحله نيازهاي آموزشي تعيين مي گردد  .نيازهاي كه بر تحليل مسأله و مشكل  ،نقايص عملكردي
مديران مدارس ،بررسي وضع موجود و ويژگي هاي شغلي و نيازهاي مهارتي معلمان مبتني است با توجه به نتايج تحقيق معلمان در زمينه مباني
فلسفي  ،روان شناختي  ،جامعه شناختي برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري از نظر عملكردي دچار مشكل و نياز به آموزش دارند.
مرحله دوم  :تعيين روش و محتواي آموزشي :
الف  :مرحله تعيين روش هاي انجام كار  :در اين مرحله با توجه به نتايج تحليل روش ها و شناسايي مزايا و محدوديت هاي هر روش و نيازها ي
تعيين شده مناسب ترين روش انجام كارمشخص مي شود .
شيوه هاي آموزش به انواع زير قابل تقسيم است :
 -1آموزش هاي ضمن خدمت بلند مدت  :در اين شيوه  ،معلمان ضمن اشتغال به كا ر در ساعاتي غير از ساعات انجام كار در كالس ها حضور
پيدا مي كنند  .محتواي آموزشي شامل مباحث نظري و علمي است در كالس ارائه مي شود و اين دوره ها معمو ً به دريافت مدرك تحصيلي مي
انجامد كه در آينده زمينه ساز ارتقاي شغلي و افزايش در آمد حقوقي معلمان است  .دوره هاي بلند مدت به شكلي پيوسته در ظرف يك تا چند
سال ادامه مي يابد .
 -2آموزش هاي ضمن خدمت كوتاه مدت  :اين دوره ها با توجه به هدفي كه دنبال مي كنند و شيوه انجام آنها  ،طيف وسيع تري از آموزش
ضمن خدمت را در بر مي گيرند  .آموزش هاي كوتاه مدت ممكن است به صورت ضمن خدمت يا حين كار ارائه گرددو آموزش معلمان در طول
اشتغال كه در خارج از محيط واقعي كار و به صورت گردهمايي – كارگاه آموزشي و تشكيل كالس صورت مي گيرد .
ب  :مرحله تعيين محتواي آموزشي :
تناسب محتواي آموزشي با هدف هاي دوره  ،ويژگيهاي شغلي و نيازهاي مهارتي معلمان مدارس و مورد توجه قرار دادن روش هاي تهيه آن در
اين مرحله تأمين مي گردد .
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الف  :دروس مشترك  :شامل  -1 :اصول و مباني آموزش و پرورش  -2اصول و فلسفه تعليم و تربيت  -3تكنولوژي آموزشي  -4آموزش و
پرورش تطبيقي  -5روان شناسي عمومي  -6روان شناسي تربيتي  -7روان شناسي رشد نوجواني  -8مسائل نوجوانان و جوانان  -10جامعه
شناسي عمومي  -11جامعه شناسي آموزش و پرورش  -12اقتصاد آموزش و پرورش  -13روش تحقيق ضمن عمل  -14روشها و فنون تدريس
 -15سنجش و اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي  -16مقدمات و اصول برنامه ريزي درسي و آموزشي  -17آموزش مباني كامپيوتر .
ب :دروس تخصصي  :با توجه به رشته هاي موجود در مدارس راهنمائي.
مرحله سوم  :اجرا :
مرحله اجرا شامل مراحل زير مي باشد :
الف  :تدارك امكانات و وسايل  :در اين مرحله بايد با تدارك امكانات زم زمينه اجراي آموزش را فراهم ساخت  ،تدارك نيروي انساني مناسب
 ،تهيه وسايل آموزشي مورد نياز و تأمين به موقع بودجه و منابع مالي و امكانات رفاهي  ،اجراي مطلوب دوره هاي آموزشي معلمان را ممكن
مي سازد .
ب :تدارك فضاي مناسب آموزشي  :تدارك فضاي متناسب با نياز برنامه و انتظارات معلمان و استفاده از آن در اين مرحله تأمين مي گردد.
ج :مرحله توجه به فرصت ها و محدوديت هاي معلمان :
در فرآيند آموزش ضمن خدمت معلمان مدارس به دليل اشتغال  ،بزرگسالي و ايفاي مسئوليت هاي متعدد با مشكالت زيادي روبه رو
هستند  .براي معلمان مدارس توجه به زمان و مكان مناسب و محتواي آموزشي متناسب با توانايي آنان مهم است .
مرحله چهارم  :مرحله ارزشيابي و بازخورد :
ارزش يابي فرآيندي است كه شناخت را ممكن و اتخاذ تصميمات مناسب را ميسر مي سازد  .ارزش يابي براي دست يافتن به ميزان تحقق اهداف
و مقاصد  ،جلوگيري از انحرافات و رفع نواقص  ،ارائه راه حل هاي مناسب و كمك به افزايش كارآيي و اثر بخشي و  ...مورد استفاده قرار
مي گيرد  .فرآيند ارزشيابي شامل چهار زير مرحله است كه عبارتند از :
ـ مرحله ارزش يابي از روش هاي آموزشي .
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ـ مرحله ارزش يابي از محتواي آموزشي.
ـ مرحله ارزش يابي از آموخته ها .
ـ مرحله ارزش يابي از كاربرد آموخته ها .
مرحله بازخورد  :در اين مرحله نتايج هر مرحله از ارزش يابي به صورت بازخورد به قسمت ورودي سيستم بر مي گردد و كنترل و اصال جريان
آموزشي را از مرحله تعيين نياز تا پايان مرحله ارزش يابي ممكن مي سازد .
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A survey and comparison on the level of knowledge in teachers from
guidance and high school , The fundamentals of curriculum and principles
of learning in order to introduce an operational pattern to develop their
knowledge and skills.
Ahmad Valipoor 1, Ez’atollah Naderi 2, Ali Shariatmadari 3, Maryam Seifnaraghi 4
Abstract
The aim of this research is to find the level of knowledge of teachers from high school and guidance school, in
subjects like lesson programming and learning in order to give an operational pattern to teachers to increase their
skills and knowledge. The survey was done as field research and the statistic society is the collection of teachers
working in guidance and high schools in Behshahr in the educational year 2008-2009 , the statistic sample is 382
teachers ( men and women ) , which are chosen by accidental sampling. In this research, we have used 40 tests as a
tool for researching.
Data are discussed and analyzed in two levels : descriptive ( by using abundance tables , percentage , medium ) and
deductive ( by using X2 test and SPSS program). The majority of discoveries in this research are the rate of their
knowledge of the fundamental of curriculum and principles of learning is a medium range by achieving 10.83 from
20. Also, because the value of X2 from trustful 95 percent is 32.6 and it is bigger than the value of the table (9.49), so
the dispersal of answers is real and it is seen among the observations and expected answers is meaningful difference.
So we can say that the knowledge of teachers from the fundamentals of curriculum and learning principles is
medium level.
Keywords: fundamentals curriculum, learning principles, teachers of high and guidance school, development in
knowledge and skills.
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