
 

ابتداییآموزش  نظام دورۀ  سرنوشت    که  است  کالن در جامعه   هاينظام  ترین گسترده  از  وپرورش در 

  دانشمندان و   هايتجربه  و  هاپژوهش  مجموعۀ   دیگر،  عبارتبه  کند؛می  تعيين   بلندمدت  در   را  جامعه

  وپرورش ابتدایی آموزش  نظام   با  زیادي   بسيار   رابطۀ  جوامع،  توسعۀ  که  دهد می  نشان  جهان،  کشورهاي

توان اطالعات  می  ابتدایی،   ۀدرسی در دور  ۀگيري از الگوي مناسب ارزشيابی برنامها دارد. با بهرهآن

واسطه آن اصالح و  ههاي درسی فراهم آورد تا بگيري درخصوص کيفيت برنامهاي جهت تصميمارزنده

افزون    ، هاي درسی بيش از پيشاثربخشی و کارایی برنامهها انجام پذیرد و  بازنگري برخی ناکارآمدي

ها از  داده  يگردآور  يبرا  .ها با استفاده از کدگذاري باز انجام گرفتتحليل داده  ،گردد. در این پژوهش

کتابخانه روش  م  يادو  است.    ی داني و  اطالعات جمعاستفاده شده  مطلوب  آوريبراساس  الگوي  شده 

شده  حی و تدوین شده و سپس اعتبار الگوي ارزشيابی برنامه درسی طراحیدرسی طرا  ۀارزشيابی برنام

ابتدایی از طریق    ۀ درسی دور  ۀاعتبارسنجی الگوي ارزشيابی برنام  ،ساختهمحقق  ۀ از طریق پرسشنام

 انجام گرفت.  LISREL 8.8افزارتحليل عاملی و معادالت ساختاري از طریق نرم

 اهداف پژوهش: 

 .هاابتدایی با محوریت تصویرسازي کتاب دوره درسی  ۀبرنام ارائه الگو .1

 .ها مطابق با معيارهاي هنر اسالمیابتدایی با محوریت تصویرسازي کتاب  ۀدور درسی  ۀبرنام  بررسی  .2

 پژوهش:  تاالؤس

 به چه صورت  است؟ها ابتدایی با محوریت تصویرسازي کتاب دوره  درسیۀ برنام ارزشيابی اجرایی .1

اسالمی دره میچگون   .2 هنر  معيارهاي  از  تصویرسازي    رۀدو  درسی   ۀبرنام  توان  با محوریت  ابتدایی 
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 اکبر عجم خيراله بامري، حسين مؤمنی مهموئی، مهدي زیرک، علی 

 مقدمه 

 رشد و شخصيت  گيرىلشک چراکه ؛ است ابتدایى ۀدور تحصيلى، رۀدو ترینمهم پرورش، و آموزش هاىتمام نظام در

 عنوانبه ابتدایی ۀتحصيل در دور  از بشر، اعالميه حقوق 22 ماده در .گيردمی انجام دوره، این در بيشتر فرد ۀجانبهمه

 اهميت از  همواره تحصيلی ۀ دور این مختلف ابعاد ۀلذا مطالع (.1390ویستا، فارسی دانشنامه)  است شده یاد حق یک 

 این درسی ۀبرنام و درسی ریزيبرنامه ابتدایی، آموزشوپرورش نظام ابعاد اساسی از یکی .  است بوده برخوردار بسيار

 هم شامل و درسیۀ  برنام ارزشيابی و اجرا ریزي،برنامه نحوۀ دربرگيرندۀ درسی، برنامه توسعه و تدوین  .است دوره

 طراحان کمک  به درسی ۀبرنام هايمدل  ، باشد. به همين واسطهدر این خصوص می مربوطه هايرویه و فرایندها افراد،

 مستقر و انتخاب سنجش یادگيري و تدریس، رویکردهاي براي را مشخصی منطق شفاف، و مندنظام طورهب تا کنندمی

قش  نهرکشور است،    ریزي درهاي برنامهترین نظامریزي آموزشی یکی از مهمبرنامهاز آنجاکه    .(1392)شریفی،  سازند

ریزان برنامهترین مواردي است که باید طراحان و  ریزي آموزشی در توسعه، سطوح و الگوهاي گوناگون آن از مهمبرنامه 

دهند  قرار  توجه  مورد  دیگر،  .آموزشی  برنامه  از سوي  که  است  این  کيفی  واقعيت  تحقق  اصلی  وسيله  درسی  ریزي 

  وجه قابل اجرا نخواهدهيچهاي آموزشی بهریزيبرنامه هاي درسی معتبر،هاي آموزشی است و بدون وجود برنامهبرنامه 

 .(1390همکاران، )رئيس دانا و بود

  کيفيت   ارزیابی  هايشاخص  و  ها مالک  اعتبارسنجی  و   طراحی  عنوان  با   اي در مقاله  (1395)  فراهانی  فرمهينی و    کشاورز

مدارس  برنامه   و   ترینمهم  اساس،  براین.  گرفت  صورت  بویراحمد  و  کهگيلویه   استان  مدارس  مورد  صورت به  درسی 

  متخصصين   و   کارشناسان   توسط  و   گردآوري   مدارس   درسی   ۀبرنام  ارزیابی   هايشاخص  و  ها مالک  تریناساسی

  ۀ جامع.  باشدمی  پيمایشی  ها، داده  آوريجمع  روش  ازنظر  و   کاربردي  هدف،   ازنظر  پژوهش  .گردید  بررسی   اعتبارسنجی

  وري آگرد  ابزار.  بودند  دانشگاه  کيفيت  متخصصين ارزیابی   و  پرورش  و  آموزش  کارشناسان   از  نفر   300  پژوهش  آماري

  صورت   اي(نمونهتک )  t  آزمون  از  هاداده  تحليل  و  آماري توصيفی  از  هاداده  تجزیه  و  ساخته محقق  ۀپرسشنام  ها،داده

  ( 299)  مشخص  آزادي  ۀ درج  با   هاشاخص  و  هامالک  از  یک  هر  مورد  در   ( t)   آزمون  محاسبه  مجموع،  در .  است  گرفته 

  ارزیابی   براي  هايشاخص  و   هامالک  که   داد  نشان %    5  خطاي   سطح  و   ( sig=    0)  شدهمشاهده  داري معنی  سطح   چون

  نژاددارند. خالقی  قرار   مطلوبی  سطح   در   ها   شاخص   و   هامالک  همه   و   هستند   قبول   قابل  و   مهم   کشور  مدارس   درسی   ۀبرنام

  اعضاي  کارشناسی نظام آموزش عالی شاملۀ  درسی دور  ۀطراحی الگوي ارزشيابی برنام» نامه با عنوان  نیا( در پا1395)

  دانشجویان  (ایران  اسالمی  جمهوري  ارتش  پزشکی  علوم  خوارزمی،  و  تهران  طباطبائی،  عالمه  هاي)دانشگاه  علمی  هيئت

  ریزي آموزشبرنامه  )دفتر   آموزشی   کارشناسان  و   خوارزمی(   و  تهران   طباطبائی،   عالمه  هاي )دانشگاه  کارشناسی ۀ  دور

  وده است.« ب94-95سالعالی در 

  تحليل   .د ش  حاصل  تأیيدپذیري  و  باورپذیري  پذیري، انتقال  اعتمادپذیري،  مالک  چهار  از  استفاده   با  ها اعتمادیافته  قابليت

  شده   شناسایی  مقایسه کدهاي  از  پس.  گردید  مفهومی  ۀگزار  184  شناسایی  به  منجر  ، باز  کدگذاري   ۀمرحل  در   هاداده

  6  ،انتخابی  کدگذاري  ۀمرحل  در  هامقوله  تلفيق  از  پس  نهایت،   در.  شدند  بنديدسته  مقوله  518  ،محوري  کدگذاري  در
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  و   درسی   ۀکيفيت برنام  بررسی   )ضرورت   علی   شرایط   به   مرتبط   ۀ مقول  سه :  گردید  انتخاب   پارادایمی   مدل   کلی  ۀلف ؤم

  درسی(،   ۀبرنام  ارزشيابی   براي  جامع  سيستمی  طراحی  درسی،   ۀبرنام  ارزشيابی  عملی  و       بازاندیشی  آن،   دستاوردهاي

  آموزشی  )رهبري  هايزمينه  شرایط  به  مرتبط  ۀمقول  چهار  درسی(،  برنامه  ارزشيابی  راهبردي  )بازنگري  کانونی  ۀمقول  یک 

  اي مداخله  شرایط  به  مرتبط  مقوله   پنج   درسی(،  لبرنام  ارزشيابی  تيم  تشکيل   اطالعات،  تبادل  ارزشيابی،  فرهنگ   کارآمد، 

  به  مرتبط   ۀ مقول  پنج  فرهنگی(،-اجتماعی   عوامل  سياسی،   عوامل   تکنولوژیکی،   عوامل  نهادي،  عوامل  اقتصادي،  )عوامل

  ۀ مقول  سه  شده(،کسب  شده، سنجش  اجراشده،  شده،حمایت  قصدشده،  درسی  ۀبرنام  )ارزشيابی  تعامل/عمل   راهبردهاي

  و  ارزیابان  براي   مناسبی  انداز چشم  الگو   این   .عالی(  آموزش  و   دانشگاه  کالس،   سطح   در   )پيامدها  نتایج   به   مرتبط

  قصدشده،   ۀبرنام  ۀشدکشف  نشانگرهاي  همچنين،. کندمی  فراهم   کارآمد   هاي سياست  طراحی   جهت  گذران سياست

  کيفيت   بهبود  و  درسی  ۀبرنام  از  جامع  ارزشيابی  به  رسيدن  براي  تواندمی  شدهکسب  شده،سنجش  اجراشده،  شده،حمایت

 .شود گرفته   کار به یادگيري-یاددهی   فرایند

که  "پژوهشگر معلم تربيت حيث از فرهنگيان دانشگاه درسی  همبرنا ارزشيابی  "در پژوهشی با عنوان  (1395دهقانی )

برنام ارزشيابی  از  ۀبا هدف  فرهنگيان  دانشگاه  نوع  تربيت حيث  درسی  از  پژوهش  انجام شد، روش  پژوهشگر  معلم 

متخصصان موضوعی    درسی،   ۀبرنام  ۀارزشيابی و مدل ارزشيابی پروواس بود، در مسير بررسی وضعيت مطلوب و اجراشد

گيري هدفمند  دسترس و مدرسان از طریق نمونه  گيري دردانشجویان از روش نمونه  اي،گيري هدفمند و زنجيرهاز نمونه

محور بودن  شگاه فرهنگيان در چند سال اخير به سمت پژوهشها حاکی از این بود که اگرچه دانیافته.  انتخاب شدند

توان به کمبود فضا، زیرساخت فيزیکی، تجهيزات و  که از آن جمله میاست  هایی  حرکت کرده اما هنوز داراي کاستی

  ۀ برنام  ارزشيابی  طرح  تحليلی  بررسی  به  پژوهشی  در(  1392)  همکاران  و  کریمی  اشاره کرد.  ،نيروي متخصص و باانگيزه

  نشان   پژوهش  نتایج .  است  پرداخته  آن  مناسب   اجراي  براي  نظري  چهارچوب   ارائه  جهت  کشور  ابتدایی   مدارس  در   درسی 

  به   مندنظام  نگاه  آموزش،  و  توانمندسازي  مناسب،  بسترسازي  هايمقوله  ۀزمين  در   باید  گذارانسياست  نظر  از  که   داد

  کميته  پشتيبانی،  و  نظارت  مقولۀ  با   رابطه  در   اما   گيرد؛  صورت   بيشتر   هاي تالش  ارتباطی  راهبردهاي   و  طرح  اجراي

  تعامل   طرح،   اجراي  بر   نظارت  و   پشتيبانی   استانی،   مدیران  نظر   از   .است  داده   انجام   خوبیبه  را   خود   نظارتی   وظایف   نظارت 

  صورت   خوبیبه  هاشهرستان  و  مناطق  وزارتخانه،  بين  ارتباطی   پل  برقراري  ها،شهرستان  و  مناطق  در   مجریان  ميان

  بيشتري   هايتالش  به  نياز  انگيزشی   سازوکارهاي  و  مناسب  خدمت  ضمن  هايدوره  سازيفراهم  زمينه  در   اما  گرفته،

 .است

  ۀ جامع  یابی به اهداف این مطالعه انتخاب شده است.روش تحقيق آميخته از نوع اکتشافی براي دستدر پژوهش حاضر،  

شامل خبرگان و متخصصان    -1:گروه افراد است  سه  شده ازتشکيل  ،ماهيت روش پژوهش  رآماري این پژوهش، بنا ب

 انتشار و تحقيق و تدریس ۀدرسی و تجرب  ۀهاي علوم تربيتی که داراي مدرک دکتري برنامریزي درسی دانشکدهبرنامه 

کارشناسان آموزش و پرورش ابتدایی که با توجه به استعالم از وزارت    - 2  ؛ هستند درسی هاي برنامه زمينه  در مقاله 

از   استفاده  با  و  و پرورش شناسایی شده  انتخاب گردیدنداچندمرحله  ياخوشه  ي ريگنمونهآموزش  ها  نمونه    -3  ؛ي 
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 اکبر عجم خيراله بامري، حسين مؤمنی مهموئی، مهدي زیرک، علی 

تحصيلی   سال  در  زاهدان  شهر  ابتدایی  مقطع  ابتدانمونه براي    .97-98معلمان  در  کيفی  بخش  و    گيري  خبرگان 

هاي علوم تربيتی که داراي مدرک دکتري برنامه درسی هستند، شناسایی  درسی از طریق دانشکده  ۀمتخصصان برنام

  ي گردآور  يبراا با استفاده از کدگذاري باز انجام گرفت  هدر این پژوهش تحليل داده  هدفمند انتخاب گردیدند.  ۀو به شيو

  ی مبان  يآورجمع  يبرا  ي ااز روش کتابخانه  در این پژوهش،استفاده شده است.   یدانيو م  ياها از دو روش کتابخانهداده

پ   ينظر و   ،قيتحق  ۀ نيش يو  الزم    ي آورجمع  يبراساخته  محققرسشنامه  پ  مصاحبه  تحل  هیتجز  جهتاطالعات    ل يو 

استفاده  هيفرض اطالعات جمعها  براساس  ادامه،  در  برنامشد.  ارزشيابی  الگوي مطلوب  و    ۀآوري شده  درسی طراحی 

ساخته اعتبارسنجی  محقق  ۀ درسی طراحی شده از طریق پرسشنام  ۀتدوین شده و سپس اعتبار الگوي ارزشيابی برنام

   LISREL 8.8افزارابتدایی از طریق تحليل عاملی و معادالت ساختاري از طریق نرم  ۀالگوي ارزشيابی برنامه درسی دور

 انجام گرفت.

 معیارهای هنر اسالمی.1

هاي متنوع هندسی، گياهی و  مایه، داراي محتواي دینی و یک هنر انتزاعی با نقشمثابه هنر مقدسهنر اسالمی به

است. هنر اسالمی، هنر توحيد است. تيتوس بورکهارت خصوصيات هنر اسالمی و سرچشمه آن را برگرفته از  حيوانی  

خود در عالم معنی مشاهده  تواند آنچه را  آن می  ۀوسيلخصوصی است که انسان بهتوانایی به  هنر  داند.روح اسالمی می

آن داراي حقيقتی روحانی و    ۀبه دیگران بفهماند. از دیدگاه اسالم، ماهيت اساسی هنر و عناصر متشکل  کرده است،

روزگاراخير به وجودآورده و    ظهور اسالم تا   هنراسالمی که تمدن اسالمی از  توان درین معنویت را می. امعنوي است

حقایق دین اسالم که در نص    را در هنر اسالمیروشنی دریافت. اصول و معيار  اسالمی است، بهبرخاسته از باورهاي  

  یافته اعم از حقایقی بنيادي است که طيفی از واژگان سامان  آن متکی بر  جو کرد وومده است، باید جستصریح قرآن آ

به دنيابی  قدسيت،  نمادگرایی،  زیبایی،  حسن و  توحيد، بودن،  )فقر دنيوي(،  توجهی  گرایی و سلوک  عقل  غيرتمثالی 

بيان می را  آن  یکدیگر،  کنار  در  و...  اروحانی  مرکز  در  که  واژگان  کنند  و   توحيدین  اصول  دارد. شناخت  قرار  الهی 

در    استوار است. توحيدمذهبی که بر یگانگی و  ؛  این هنر با مذهب است  ۀمستلزم درک رابط هنر اسالمی معيارهاي  

بهره هنر اسالمیهاي اصيل  قرون اخير عدم درک عميق ارزش از آن  و  روزافزون  اقتباس  الگوهاي غربی و  از  گيري 

هنرمندان و پژوهشگران  ۀ  وظيف  یهنر اسالم گرایی شده است. پس شناخت مبانی و اصول  موجب عقب ماندگی و واپس

: 1392)شيردست و صادقی    احيا و حفظ این آثار همت گمارند  اسالمی است تا با استفاده از این اصول بنيادین به خلق،

1).   

 .تصویرسازی کتب درسی ابتدایی2

نياز بصري کودک مرز محتوي ندارد و اگر  .«بصري کودکان پاسخ بدهد باید به نيازهاي    تصاویر کتاب، قبل از هر چيز

کتاب، به تمامی آن پاسخ داده شود یا   ۀوسيلکودکان ندارد تا به  ۀهاي ویژداشته باشد ارتباط چندانی با کتاب به فرض

نيا اعتقاد ما، شاید، منطقی  به. نشود یا  اثر  نيازهاي بصري  به  باید  باشد که بگویيم تصویر  زهاي بصري موضوع و  تر 

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%87%D9%86%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%87%D9%86%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%87%D9%86%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%87%D9%86%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
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در این حالت شاید بتوان به شکلی    رابطه با حد سنی و سایر شرایط کودک جواب بدهد؛ چراکه   ماجراي نوشته در 

محدود    نيازهاي بصري یک اثر قائل شد، و یا دست کم، نياز را به یکحداقل و حداکثر   تقریبی، حد و حدودي براي

این وسيله می تواند نمودي از محتواي آموزش باشد و اشاره اي به روش    .هدف  کتاب درسی یک وسيله است نه.کرد

کتاب درسی عالوه بر ارائه، بعضی    .درسی از اهميت باالیی برخوردار است  نقش محدود کتاب   این . آموزش داشته باشد 

  و و یادگيرنده را به ا"آموختن"ميتواند شيوه ها و شگردهاي بهتراز محتوا و روش آموزش، خود موجب پيشرفت و تبحر

 درسی، آموزشی ضروري است که نهایت استفاده ممکن از قوانين بصري  الزم به توضيح است که در کتاب.آموزش دهد

 (.4: 1390قيطانی،)  پذیرد و امکانات تصویري به معنی عام آن صورت

در    .تصویرسازي دچار یکنواختی اندهاي درسی دورهی دبستان اگرچه از نظر مضمون متفاوت اند، اما به لحاظ  کتاب

کتاب حالاین  و  حس  بدون  تصاویري  دورکتاب.بينيممی  ها  عهده    ۀهاي  بر  مهمی  کننده  اجتماعی  نقش  ابتدایی 

اند  ویژه براي کودکان قبل از ورود به دبستان انگيزه اي براي خواندن نداشته  هاي فارسی دوره  ابتدایی باید  کتاب.دارند

مربوط    انگيز، جالب توجه وداراي محتواي نشاط. هاي خواندن را درک کنندمزیت  انند ارزش کتاب وو در نتيجه نميتو

آنان  نزد  به کتاب و خواندن جلب کنند  به موضوع و داراي پيش زمينه  اکثر کسانی که  . باشد تا عالقه کودکان را 

استثناییدست کودکان  پرورش  و  آموزش  کار  کتابها  اندر  ارزیابی  با  مناسب  هستند  را  آنها  محتواي  قدیم  درسی  ي 

هاي فارسی ابتدایی از نظر جلب عالقه  کتاب  :چنين است  هاي درسی قدیمها در مورد کتابنميدانستند و نظرات آن

هاي آن نادیده  ها و هيجانبسياري از شادي  ها واقعيت زندگی نه فقط مسایل و مشکالت، بلکه در آن  .مناسب نبود 

نيازهاي زندگی    ها بهدر آن  .مغایرت داشته  کودکان ۀ  هاي روزمرطور کلی با تجربهها بهاین کتاب. شده استگرفته می

ها به تربيت  بدین ترتيب این کتاب  .شدکودکان به ميزان کافی توجه نشده و توانایی کودکان استثنایی نادیده گرفته می

استثنایی به دليل نيازهاي ویژه     مه جانبه کودکاناجتماعی و رفتارهاي سازشی کودکان و در کل به تربيت جامع و ه

 (. 25: 1380 پدیدار، )  آنان نپرداخته است

 ارائه الگوی ارزشیابی برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی با تکیه بر تصویرسازی مطابق معیارهای هنر اسالمی.3

  ؛ و استخراج شده است  (MAXQDA)افزار کيفی مکس کيودا  ها با نرمهاي کيفی که از تحليل مصاحبهابتدا داده   

مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت؛ هدف پژوهش در این بخش، قسمت کيفی تحقيق بود؛ یعنی استفاده از تکنيک تحليل  

بخش    انجاممنظور  به  ،ابتدایی؛ پس از این مرحله  ۀدرسی دور  ۀمدل ارزشيابی برنام  ۀمنظور ارائکيفی تحليل محتوا به

 است.  کمی تحقيق، مدلی نهایی استخراج شده

  ابتدایی   و کارشناسان مقطع     آماري که معلمان ۀ  در این قسمت یعنی بخش کيفی، از طریق توزیع پرسشنامه ميان نمون 

کارگيري تکنيک تحليل عاملی  هنفر بودند و ب  338به تعداد    97-98  تحصيلی  سال  استان سيستان و بلوچستان در 

اعتبارسنجی شدند و مورد تجزیه و تحليل و اعتبارسنجی قرار گرفته    8.8افزار ليزرل  با استفاده از نرم  CFA)1( تأیيدي

  است. 

 
1 Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
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 محتوا   تحليل  نهایی  جدول  (:1) جدول

ی برنامه
ارزشیاب

 
ی 

درس
 

ی برنامه
ارزشیاب

 
صدشده 

ی ق
درس

 

ؤم
لفه

ها
 

 معیارها 
 اطالعاتیمنابع 

 )ارزشیابان احتمالی(  
 ابزارها 

ف 
هد

 

 شناختی و تناسب اهداف با مبانی فلسفی، روان -

 شناختی)سند برنامه درسی( جامعه 

 تناسب با توان شناختی)قابل فهم بودن(،-

 جسمانی و عاطفی فراگيران 

 تناسب هدف با محتواي برنامه -

 قابل تغيير و انعطاف پذیر بودن اهداف-

 اهميت کافی براي تشویق یادگيري بيشتر-

 سازگاري اهداف بایکدیگر   ،بيان شفاف-

 ریزان درسی،برنامه 

 روانشناس تربيتی، 

 شناس تربيتی، جامعه 

 متخصص موضوعی، 

 آموزشی،   مدیر

 ارزشياب برنامه درسی، 

کارفرمایان    معلم،

 احتمالی و.... 

 هاي پرسشنامه 

 نظرسنجی

 مصاحبه   -

 اسنادي تحليل     -

 ()تحليل محتوا

محتوا
 

 تناسب با اهداف برنامه   -

 تناسب محتوا با زمان تدریس پيشنهادي   -

 به روز بودن محتوا -

 هاي فراگيران تناسب با نيازها و توانایی  -

 سودمندي محتوا در زندگی یادگيرنده    -

 اعتبار علمی محتوا   -

زندگی  انعطاف محتوا با شرایط فراگيران و محل    -

 آنها 

 ارتباط افقی و عمودي محتواي آموزشی    -

 متخصصان برنامه درسی 

 متخصص موضوع درسی 

 شناس تربيتی روان 

 ، ارزشياب برنامه درسی 

 معلمان با تجربه

 هاي پرسشنامه 

 نظرسنجی

 مصاحبه   -

 تحليل اسنادي    -

 )تحليل محتوا(

اجرا
 

س
)تدری

 ) 

 هاي پيشنهادي با اهداف برنامه تناسب روش 

ه محتوا و اقتصادي  ئهاي ارااثربخشی و کارایی روش 

 هابودن آن 

 هاي اجرایی پيشنهادي پذیر بودن شيوه انعطاف -

 هاي تدریس پيشنهادي تناسب روش 

 با زمان درنظر گرفته شده در برنامه 

 متخصصان برنامه درسی 

 متخصص موضوع درسی 

 شناس تربيتی روان 

 ، ارزشياب برنامه درسی 

 معلمان با تجربه

 هاي پرسشنامه 

 نظرسنجی

 مصاحبه   -

 تحليل اسنادي    -

 )تحليل محتوا(

ی 
ارزشیاب

 

 هاي هاي ارزشيابی با شيوه تناسب روش   -

 تدریس و اهداف برنامه 

 شده با محتواي بينیهاي پيش تناسب آزمون   -

 هابرنامه 

 بينی اطالعات پيش تناسب ابزارهاي گردآوري    -

 ها شده با آزمون 

 متخصصان برنامه درسی 

 متخصص موضوع درسی 

 شناس تربيتی روان 

 ارزشيابان برنامه درسی 

 معلمان با تجربه

 هاي پرسشنامه 

 نظرسنجی

 مصاحبه   -

 تحليل اسنادي    -

 )تحليل محتوا(
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 1ادامه جدول  
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 فراگيران   
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 در هنگام تدریس  

هاي گروهی و فراهم نمودن زمينه فعاليت-

 مشارکتی براي فراگيران 

 گيري از فناوري هاي نوین در تدریس  بهره -

 ها و منابع  تعهد نسبت به رعایت سرفصل -

 مصوب شده 

 متخصصان برنامه درسی 
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 هاي فراگيران با اهداف تناسب ميزان آموخته-

 مصوب برنامه درسی   

 تناسب فنون و راهبردهاي مورد استفاده ارزشيابی  -

 با اهداف مورد انتظار برنامه درسی  

هاي  درنظرگرفتن تفاوت -

 فردي،فرهنگی،قومی،زبانی و جنسيتی .

 فراگيران در دستيابی به اهداف برنامه هاي درسی  

 متخصصان برنامه درسی   -

  متخصص موضوع درسی

 برنامه درسی ارزشياب  

 ،معلمان با تجربه 

 

 هاي ارزشيابیفرم 
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بهره گيري ازشيوه هاي مناسب ارزشيابی )مثل  -

 ارزشيابی تشخيصی،تکوینی و تراکمی(

استفاده از آزمون ها و ابزارهاي مناسب)انواع    -

آزمون هاي کتبی،شفاهی،عملی،خود  

رفتار،ارزشيابی توسط  ارزشيابی،سياهه مشاهده  

 همتایان(

 متخصصان برنامه درسی 

  متخصص موضوع درسی

 ارزشياب برنامه درسی 

 ،معلمان با تجربه 

 

هاي  آزمون   -

 مالک 
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گذاران  درسی دست یابيم که سياست  ۀارزشيابی برنام  ۀمراحل قبلی طی شد تا اینکه به یک مدل مناسب در زمين   ۀهم

  را   کيودا   مکس   کيفی  افزارنرم  با  مصاحبه  هايداده  از  شدهاستخراج  کيفی  مدل(  1)  بتوانند از آن استفاده نمایند؛ شکل

یيدي  أاعتبارسنجی آن به روش کمی و تحليل عاملی ت  ه باشد کدهد؛ این مدل، مدل نهایی کيفی پژوهش میمی  نشان

 بعدي صورت پذیرفته است. هاي در بخش

 گیری نتیجه 

امکههان اسههتفاده از تحليههل عههاملی  .باشههدگویههه می 1ال تنههها ؤهاي مربههوط بههه ایههن سهه با توجه به اینکه تعداد گویههه

ها وجههود نههدارد؛ حههداقل بایههد تعههداد گویههه 8.8  3(  و اعتبارسههنجی آن بهها اسههتفاده از نههرم ليههزرلCFA2تأیيههدي )

افههزار ليههزرل وجههود داشههته باشههد؛ البتههه عدد باشههد تهها امکههان اجههراي تحليههل عههاملی تأیيههدي بهها اسههتفاده از نرم  2

ال یهها متغيههر( توسههط یههک گویههه ؤکههه متغيههر پنهههان )سهه علمی دارد؛ بههدین صههورت کههه، زمانی  ۀاین موضوع پشتوان

متغيههر پنهههان همههان گویههه اسههت و  ۀکننههدتبيين ۀن بههدان معنهها اسههت کههه تنههها گویهه شههود؛ ایهه گيري میانههدازه

دیگههري در ایههن تبيههين نقشههی نههدازد؛ بنههابراین   ۀگيري متغير پنهان تنها بههر دوش همههان گویههه اسههت و گویهه اندازه

 شود.گيري میگيري متغير پنهان توسط همان یک گویه اندازهدرصد تبيين یا اندازه 100

 

 

 

 

 

  

 
2 Confiimatory Factor Analysis 
3  LISREL 
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 ژ.انتشارات آیي :تهران .هاي نوین تدریسراهنماي روش(. 1384).  آقازاده، محرم

 . گاج:  تهران(. کرامتی هادي  ترجمۀ ) .کاربردها و  مفاهيم: کالسی  سنجش(. 1390)  .مایکل راسل،  و پيتر آیراسيان،

  بيوک   :ترجمه  ،هاو روش  هارویه  مبنایی،  نظریه:  کيفی  تحقيق  روش  اصول  .(1390)  .جوليت  کوربين،  و  آنسلم  اشتراوس،

 .فرهنگی  مطالعات و  انسانی علوم  پژوهشگاه  :تهران، سوم چاپ  محمدي، 

و  .(1385)  .غالمعلی احمدي، یادگيري  جایگاه  و  آموزش  در  تحصيلی  پيشرفت  ارزشيابی  مدار نقش  اولين  فرایند   ،

 ارزشيابی تحصيلی، تهران: انتشارات تزکيه.  همایش  

و(.  1384)  .حسين  احمدي، برنامه  دو مفهوم  یکپارچگی  برنامه  مبانی و دالیل  همایش علمی   خالصه مقاالت. فوق 

  . عليزاده، فاطمه صغري  و مقدم،حسين    پور قاسم  ؛اي، فریدوناکبري شلدره.یکاربردي. کرمان: انتشارات رسانه تخصص

 ب.انتشارات فرتا تهران: ، یادگيري - یاددهی  هاي نوین(. روش1388)

  ، یادگيري  -یاددهی    هاي نوین(. روش1388)  .عليزاده، فاطمه صغري  و مقدم،حسين    پورقاسم  ؛اي، فریدوناکبري شلدره

 ب.انتشارات فرتا  تهران:

برنامه ایرانانجمن  ایران،1388)  .ریزي درسی  در  برنامه درسی  قلمرو  ترسيم چشم  (.  و  موجود  انداز  ارزشيابی وضع 

 تهران: سمت.  مطلوب،

یاسينی، مجتبی   اندرز، و  ایران،  دالیل و»(.  1394)  .سعيد  ابتدایی  آموزش  ارزشيابی  نظام  تغيير در  ومين  د  ضرورت 

تحقيقات اسالمی    :اجتماعی و فرهنگی، تهران  مطالعات  .«کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربيتی و روانشناسی

 .سروش مرتضوي، مرکز راهکارهاي دستيابی به توسعه پایدار

 سمت. تهران: ارزشيابی آموزشی،(. 1383) .سيدعباس بازرگان،

 ، تهران: سمت.ماتریس زندگی -برنامه ریزي چند بعدي  اي برمقدمه(. 1386)  .عباس بازرگان،

 :. تهرانکاربردي  هاي نوین والگوهاي ارزشيابی آموزش با تأکيد بر تجربه(.  1393)  کامران.  منش، کيانی  یزدان؛   بختياري، 

 انتشارات تمدن علمی. 

 مقاالت

اکرم. ابراهيم کتاب»(.  1389)  کافوري،  ارزشيابی  براي  الگویی  اعتبارسنجی  و  رویکرد  تدوین  براساس  درسی  هاي 

 .64-61، 6( 92)  ،هاي نوین تربيتیاندیشه ، «روانشناسی یادگيري و تربيتی
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 اکبر عجم خيراله بامري، حسين مؤمنی مهموئی، مهدي زیرک، علی 

ریزي درسی  بررسی نقش عناصر برنامه»(.  1394)  .اکبرخسروي بابادي، علیو    ابراهيم کافوري، کيميا؛ ملکی، حسن

ریزي  مجله پژوهش در برنامه«. کالین در افت تحصيلی ریاضی سال اول دوره متوسطه از دیدگاه شرکاي برنامه درسی

 .44-50 (،  62) ، درسی

ارزیابی وضع موجود و مطلوب برنامه درسی مجازي دانشگاهی از  »  (.1394)  .نژاد، مهديپور، مریم و سبحانیابراهيم

 .89-87، 2( 106) ، هاي آموزش و یادگيريپژوهش  «.دید دانشجویان

هاي مطلوب عناصر برنامه درسی  ویژگیتبين  »(.  1395)   . مریم  اله و سيف نراقی، نادري، عزت  سميرا؛   پور کومله، ابراهيم

آموزان دبستانی و ارزشيابی آن از  هاي حل مسئله دانشمطالعات اجتماعی به منظور ارائه الگویی براي ارتقاي مهارت

 .       1-20، 3، شماره پژوهیفصلنامه تدریس ، «ربطدیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان ذي

اي مرتبط با زیست فناوري در سازمان  هاي فنی و حرفهنيازسنجی آموزش»  .(1391)  ، حجت و آتشک، محمد.احمدي

  .161-1،180، شماره ریزي آموزشیمطالعات برنامه  ،«اي ایرانآموزش فنی و حرفه

و شيخ  احمدپوري،  رعنایونس  تکابی،  کيفی»(.  1396)  . زاده  و  ارزشيابی کمی  و  نقد سنجش  و  مطالعات  «.  مقایسه 

 .59-73، 3( 3) ،و علوم تربيتی  روانشناسی 

- 8،  نو علم  ،« بررسی ميزان همپوشانی ارزشيابی آموزشی و ارزشيابی از برنامه درسی»(.  1395)  .اصابت طبري، ابراهيم

1 . 

  با   دانش(   و  )شاخه کار   دوره متوسطه  درسی   هارزیابی برنام»  (.1394)  .عليرضا  و فقيهی،   ليال؛ سيفی، محمد   زاده،امين

 . 143-163، 3(6) ، نظریه و عمل در برنامه درسی ، «کارآفرینی از دیدگاه متخصصان موضوع به نظر

علیامين   عجم،  و  مقصود  الگوهاي  أت»(.  1390)  .اکبرخندقی،  با  آموزشی  ارزشيابی  رویکردهاي  نظري  برپيوند  ملی 

 . 47- 73 ،13 ، عالینامه آموزش پژوهش ، «کيفيت آموزشی و تبيين پيامدهاي آن بر حوزه عمل

طراحی برنامه درسی پژوهش محور در علوم تجربی پایه  » (.  1397)  .زهرا؛ سيف نراقی، مریم و نادري، عزت اله  ایجادي، 

 .49-60، 2(29)  ،نظریه و عمل در برنامه درسی ، «ششم دوره ابتدایی

موزان ایرانی  آشناختی سواد ریاضی دانشهاي  طراحی و ساخت آزمونی براي صالحيت»(.  1393)  .سيد عباس  بازرگان،

 .5-34،  2(4)  ،نظریه و عمل در برنامه درسی«. بر مبناي مطالعات پيزا

اي در علوم  رشتهمطالعات ميان  ۀمجل  اي،رشتههاي درسی ميان(. چگونگی ارزشيابی برنامه1388)  .سيد عباس  بازرگان،

 .55-66، 3شماره انسانی،

 blogfa.com/1392/07 ریزي درسی،(. برنامه1392)  .چندري ،باي محمد

تهران: وزارت آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه ریزي   (.1391) .ایران اسالمی جمهوري ملی درسی  برنامه

 آموزشی.

اجتماعی آن«. مجله  (. »لزوم تغيير در کتابهاي درسی کودکان کم توان ذهنی از دیدگاه پرورش  1380پدیدار،  مانيا. )

 .10تعليم و تربيت اسثئنایی، ش
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هاي  اي تأثير آموزه(. »اصول و معيارهاي هنر اسالمی«، همایش منطقه1392شيردست، عبدالرضا؛ صادقی، فاطمه زهرا. )

 هاي نوین، ساري.آورياسالمی در پيشرفت علوم و فن

 هانامهپایان

ارسون، فرایندي از تبریز شهر متوسطه دوره پسران تجربيات مطالعه (.  1391)  .کبري احدي   نامهپایان .ارزشيابی 

 .تبریز  دانشگاه ارشد، کارشناسی

محمداکبري پيش   .(1384)  .،  دوره  ارزشيابی  و  سيبررسی  الگوي  براساس  قم  شهرستان  پایانپدانشگاهی  نامه  . 

  ن.دانشگاه تهرا  - کارشناسی ارشد

نامه  در دورۀ مقدماتی. پایان  زباناستفاده از تصویرسازي در آموزش زبان فارسی به غير فارسی(.  1390قيطانی، ایمان. )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد.

 


