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 چکیده

ی درسی رشته آموزش ریاضی بندی عناصر مؤثر در برنامههدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه

حصیلی در سال ت مراتب فازیدانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجو معلمان با رویکرد تحلیل سلسله

حلیل تروش پژوهش ترکیبی )آمیخته( بوده است که در دو فاز کیفی با رویکرد  .بود 1398-1399

 ی درسیعناصر مؤثر در برنامه ترینمهمپاسخ برای شناسایی  محتوای تلخیصی و ابزار مصاحبه باز

 20 که جامعه آماری در این مرحله شده استرشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان گردآوری

عنوان نمونه و رعایت اصل اشباع و حداکثر تنوع به گیری هدفمندگیری از نمونهدانشجو معلم با بهره

 روش تحلیل پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از پژوهشی انتخاب و در فاز کمی با کمک

 ٔ ینهدرزماز کارشناس خبره  نفر 10شده تعداد بندی عناصر انتخابمراتبی فازی برای رتبهسلسله

اب و تخصورت هدفمند انوپرورش استان هرمزگان شهرستان بندرعباس بهبرنامه درسی در آموزش

ند شده تعیین نمودمیزان اهمیت هر یک از عناصر را نسبت به سایر عنصرها در پرسشنامه مشخص

وتحلیل قرار گرفتند. علیرغم اینکه برنامه ریزان درسی دانشگاه معتقدند و سپس اطالعات مورد تجزیه

 نشان داد هاشده است؛ یافتهای دیدههمه عناصر برنامه درسی در آموزش ریاضی به نحو شایسته

 هاییتفعالمحتوا و ، راهبردهای تدریس به ترتیب مربوط به عنصرهای بیشترین ضریب اهمیت

شده پیشنهاد مشاهدهبا توجه به نتایج منابع درسی و ارزشیابی بود. ، فضای فیزیکی، اهداف، یادگیری

 شه درسی رشته آموزعناصر مؤثر در برنامجهت انتخاب  دتوانهای فرهنگیان میدانشگاهشود که می

 ریاضی خود از نتایج این تحقیق استفاده نمایند.
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 مقدمه

یادگیری برای انتقال  -برنامه درسی مبنای فرآیند یاددهی
یاز در موردنی آموزشی هاسبکمهارت و ، ای دانشمحتو

رود که به ایجاد پل ارتباطی محکمی یمآموزش عالی به شمار 
ابراهیم پور شود )یمدانشگاه و جامعه منجر ، استاد، بین دانشجو

 (.1393، و سبحانی نژاد

های درسی در هر نظام آموزشی به اقتضای نیازها و برنامه
. از مواجهه با تغییر و تحول ناگزیرند شرایط اجتماعی و تربیتی

های یکی از سه سطح اصلی در توجه به تغییر و تحول در برنامه
اجرای برنامه درسی است. اگرچه در این سطح از عوامل ، درسی

توان نام برد که در اجرای برنامه درسی اثرگذارند متعددی می
ی عنصر اجرای ترینعنوان اصلیتوان بهمعلم را می، اما از آن میان

برنامه درسی جدید و به ثمر نشستن تغییر و تحوالت معرفی 
( معلمان را عامالن اصلی تغییر 1993) Full anهمچنان که ، کرد

های آموزشی متمرکز همچون آورد. معلمان در نظامبه شمار می
ای هستند که نظام آموزشی ایران ملزم به اجرایی کردن برنامه

اند لذا اند و بنابراین با آن بیگانهی نداشتهخود در تولید آن نقش
ها در اجرای برنامه درسی به وجود مسئله مهم که در این نظام

چگونگی تغییر معلمان متناسب با اجرای تغییرات جدید ، آیدمی
 Pryorاست )های آن ای همسو باارزشگونهدر برنامه درسی به

2015 Pryor, &.) مطالعات، از سوی دیگر Orr andes Hugh 

عامل کیفیت آموزشی که فراگیران  ترینمهمنشان داد که 
 هاست و سطحمربوط به کیفیت معلمان آن، کننددریافت می

ها نآ کیفیت معلمان تا حدود زیادی به سطح کیفیت آموزش
 (.Glatthorn et al., 2019است )معلم منوط در مراکز تربیت

معلم از اولویت تی درسی تربیبرنامه، های اخیردر دهه
ش نظران بر نقای برخوردار شده است. تقریباً تمام صاحبویژه

معلم تأکیددارند و اصالح و تحول و اهمیت برنامه درسی تربیت
اجتماعی  کارآمددانند. تربیت نیروهای آن را یک مأموریت می

ی گیرد. توسعهای شکل میی حرفههای توسعهی برنامهدر سایه
 هایفعالیتمان عبارت است از فرایندها و ای معلحرفه
مهارت و نگرش ، ای که برای افزایش دانششدهریزیبرنامه

شود که موجب بهبود یادگیری فراگیر مینحویمعلمان به
ی سادگهای درسی بهبنابراین تغییر برنامه؛ (2002، ی)جاسک

                                                            
1.Eisner 

ای کلیه پذیر نیست و نیاز جدی به مشارکت حرفهامکان
ای با اهداف تدوین متخصصان و نهادهای حرفه ،ذینفعان

دارد های درسی متناسب با نیازهای صنعت و جامعه برنامه
(Ngala, 2019مشارکت دانشکده .) علمییئتهها و اعضای ،

ت مشارک، تضمین کیفیت، ین منابع مالیتأمیزی و ربرنامه
تغییر  ٔ ینهدرزمی مؤثرراهبردهای ، دانشجویان و رهبری

 & Nyoniروند )یمبه شمار  هادانشگاهای درسی در هبرنامه

Botma, 2020برای موفقیت در تغییر ، (. بر همین اساس
های یاستراتژباید به راهبردها و  هادانشگاههای درسی در برنامه

 جامع و تلفیقی توجه نمود.
Bosire (2015) المللی طراحی و در مورد تجارب بین

رکز و کند که تممی تأکیدین نکته های درسی بر اتدوین برنامه
کند که تدوین یا عدم تمرکز در این اصل مهم خللی وارد نمی

ت ها و با محوریهای درسی باید توسط دانشگاهبازنگری برنامه
سیر تحول و اصالح نظام ، حالانجام گیرد. بااینها آن خود

ریزی درسی آموزش عالی ایران سراسر با فراز و نشیب برنامه
برنامه درسی تعامل و گفت گویی پیچیده  راه بوده است.هم

های است و برنامه ریزان درسی از طریق دستورالعمل
نند تا کاهداف متمرکز و نتایج ایجادشده تالش می، یافتهسازمان

 ,pinarبماند )عنوان یک تعامل باقی برنامه درسی همچنان به

 تایج یادگیریمعتقد است که برنامه درسی با ن 1(. آیزنر2015
شده. چون افراد یینتعبا اهداف از پیش  فقطنهسروکار دارد 

رار یر برنامه قتأثمختلف تحت  صورتبهمختلف ممکن است 
بنابراین برنامه درسی به دو دلیل ؛ (1381، مهر محمدی) یرندگ

قلب آموزش است: اول چیزی است که باید آموخته شود؛ دوم 
(. Null, 2016 (استالیت و اهداف فع، اینکه ترکیبی از یادگیری

ی هاتولید و اجرای برنامه، در فرایند طراحی، طبق نظر آیزنر
درسی معموالً از برنامه درسی قصد شده و اجراشده سخن به 

، محتوا، هاهدف، هاآید. برنامه قصد شده به آرمانمیان می
ه شده در برنامبینییادگیری و وسایل پیش -های یاددهیروش
توجه دارد که در یک نظام آموزشی از جانب برنامه  درسی

 ،شود. منظور از برنامه درسی اجراشدهریزان درسی توصیه می
یاددهی یادگیری است که بر  هایفعالیتمجموعه اقدامات و 

جه معلمان از آن برداشت  اساس برنامه درسی قصد شده و آن
مهر ) ایدهای درس به اجرا درمیاند در محیط واقعی کالسکرده
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موسی پور و ، (. در این خصوص معروفی1381، محمدی
در تحقیق خود در رابطه با بررسی سطح  (1397حسنی )

همخوانی برنامه درسی قصد شده و اجراشده دروس تربیتی 
دوره کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان با 

مدرس دروس تربیتی نتیجه گرفتند که میزان  30بررسی 
 -راهبردهای یاددهی، محتوا، های اهدافخوانی مؤلفههم

یادگیری و شیوه ارزشیابی برنامه درسی اجراشده از دیدگاه 
استادان در حد متوسط و از دیدگاه دانشجو معلمان و نتایج 

 و حاصل از سیاهه رفتار کمتر از حد متوسط بوده است. امانی
ند که ( در پژوهش خود به این نتیجه رسید1399) همکاران

امه نشناسی آییننامه و بعد اجرایی آسیبوضعیت کل آیین
 ها و مؤسساتریزی درسی به دانشگاهواگذاری اختیارات برنامه

آموزش از دید پاسخگویان دارای وضعیت مطلوب بوده و 
 نامه دارای وضعیت بسیارهمچنین وضعیت بعد محتوایی آیین

ایی اجرایی و محتوبندی ابعاد اصلی مطلوب است. در باب رتبه
 وجود دارد. 05/0نامه تفاوت معنادار در سطح آیین
اشاره دارد که فرایندهای  اجرای برنامه درسی بر این نکته 

فرایندهای میان کنشی است که برنامه درسی را ، اجرا و تغییر
کنند؛ اجرای برنامه درسی از این نظر اهمیت دارد که خلق می

های مطلوب تربیتی یابی به هدفبا ابزارهای الزم برای دست
توان ارتباط دارد؛ بنابراین آنچه از اجرای برنامه درسی می

اجرای برنامه درسی فرایند انجام تغییر در عمل ، استنباط کرد
ت دارد که میزان تغییر را تح تأکیداست و بر آن دسته از عواملی 

 (.Regolith&Duffy, 2014دهد )تأثیر قرار می
( در مطالعه خود بر تمرکز 1399)ان و همکار نقدی

های پرورش ها بر مؤلفههای درسی و دانشگاهبرنامه
خالق و خود راهبر و تربیت افرادی ، دهندگانی فعالآموزش
منظور توسعه سرمایه انسانی برای منعطف و فعال به، فرهیخته

 داشتند. تأکیدینده آگذار از دانشگاه سنتی به دانشگاه 
ؤسسات آموزش عالی در تمام کشورهای ها و مدانشگاه

های ترین نمادها و شاخصو اساسی ترینمهمعنوان جهان به
شوند و نقشی گذاری در نیروی انسانی محسوب میسرمایه
 ،کننده در توسعه پایدار و نیز تربیت شهروندان فرهیختهتعیین

 ،کنند. با توجه به این نقش و اهمیتآگاه و متخصص ایفا می

های درسی و شناسایی معیارهای مؤثر در برنامهبررسی 
 (.1391، امینیاست )ناپذیر دانشگاهی ضرورتی اجتناب

( بر این 1398بهاری بیگ باغلو و عربی جونقانی )، عصاره
با تأسیس دارالفنون و ترجمه آثار و منابع علمی معتبر  باورند که

نظام  یگیرشرایط برای شکل، اروپایی و اعزام محصالن به اروپا
گیری از منابع علمی و معلم و بهرهی درسی تربیتبرنامه

تجربیات جوامع دیگر در تعلیم و تربیت فراهم شد وهم گام با 
معلم و تدوین ضوابط و شرایط تأسیس مراکز متعدد تربیت

معلم عالوه بر آنکه تحت ی درسی تربیتبرنامه، هاحاکم بر آن
 تألیف، اداری، ر سیاسیتأثیر عوامل گوناگون مانند ساختا

 تأسیس سازمان، شورای عالی معارف تأسیس، های درسیکتاب
 ،پژوهش و نوسازی آموزشی و دانشگاه تهران قرارگرفته بوده

ویژه دروس تربیتی دچار تغییراتی شد. به، ازنظر عناوین درسی
 بر اساس، معلم کنونیی درسی تربیتدر برنامه، از بعد دوم

نسبت به تغییر نگرش و تفکر در مشارکت  ،های عینیواقعیت
ی درسی مؤسسات آموزش عالی در تدوین و اجرای برنامه

انداز مناسب با معلم تالش شد و برای ترسیم چشمتربیت
به بازتعریف معلم ، محوری -رویکرد تعاملی و پژوهش

ی ملی و هامؤلفهها و اثربخش و پژوهنده بر اساس شاخص
معلم اقدام شد. گلشنی مکی ی درسی تربیتالمللی در برنامهبین

خود برای طراحی  ( در پژوهش1399آل آقا و اعتماد اهری )
الگوی برنامه درسی آموزش شهروندی به این نتیجه رسیدند که 

مؤلفه اصلی  8های آموزش شهروندی شامل سرفصل
های زندگی آموزش مهارت، های انسانی و اخالقیارزش
 آموزش، بازسازی فرهنگی، ذیری(پنظم و مسئولیت) یجمع

بر عدالت اجتماعی و آموزش  تأکید، مشارکت مدنی، سیاسی
 چند فرهنگی است.

برنامه درسی مفهومی پیچیده است که این امر موجب شده 
مطالعه آن کار دشواری باشد. مفهوم برنامه درسی به ریشه التین 

اند تویمگردد که یبرمبه معنی میدان مسابقه  currereآن یعنی 
ی اسابقهممیدان ، تفاسیر متعددی ایجاد کند. یک تفسیر سنتی

که همان  دهندگانمسابقهاست که آغاز و پایانی دارد و 
مجبورند طی مسابقه از موانع متعددی عبور ، اندیادگیرندگان

کنند. تفسیر دیگر که بازخوانی جدیدی از مفهوم برنامه درسی 
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پردازد یممسیر مسابقه به تجربه یادگیرندگان در ، است
(Mehrmohammadi, 2020همچنین .) ،ی درسیبرنامه ،

های آموزش معلمی و ابزار تحقق بخشیدن به رسالت ترینمهم
ی آن است. برنامه درسی دانشگاه هاهدفها و ی نقشآینه

ی وسیعی از عناصر را در نظر بگیرد. بایست دامنه، فرهنگیان
 نظران وسی که بیشتر صاحبیکی از عناصر مهم برنامه در

مه اجرای صحیح برنا، نظر دارندی آن اتفاقبرنامه نویسان درباره
و کاربردی بودن آن برای دانشجو معلمان است. اگر حضور 

ترم تحصیلی مبتنی بر عملکرد در دانشجو معلمان در طول
توان یقین پیدا کرد که تا حدودی می احساس یا اتفاق افتاد

شده برای دانشجو معلمان کاربردی بوده ارائه ی درسیبرنامه
 (.1394، داوودیاست )

خود به این مهم  ( در پژوهش1398) و همکاران عطاران
م در معلاشاره کردند که الگوی بازنگری برنامه درسی تربیت

تبعیت از دانش ) یتیهوتواند در چهار وجه ایران می
ای و هبیت حرفعملی کردن تر، پذیرش اصل تغییر، ریزیبرنامه

 ،گیری فرا کالنمراتب( و در سه سطح تصمیماهمیت سلسله
 کالن و خرد مطرح شود.

 هایپژوهش، در سطح جهان، بنا به شواهد موجود
روشنی نشان دهند که کدام هنوز نتوانستند به، آمدهعملبه

معلم و با کدام ساختار از اثربخشی ی درسی تربیتبرنامه
ت و قادر است معلمان توانمندتر و بیشتری برخوردار اس

از ، ایران در ی درس سوق دهد.هاکالستری را به موفق
وپرورش در تالش هستند که این افراد در آموزش، سویک

معلم عنوان یگانه نهاد صالح برای تربیتوزارت خانه را به
یز از گذار نمعرفی نمایند و برای متقاعد ساختن مراجع سیاست

رو انجام پژوهش در اند. ازاینوگذار نکردههیچ کوششی فر
هر ماست )معلم یک ضرورت ی درسی تربیتخصوص برنامه

 (.1392، محمدی
( در پژوهش 1398)قاسم پور خوش رودی و همکاران 

کارگیری چارچوب برنامه به خود به این نتیجه رسیدند که
 معلمشده بر مبنای نظریه شناخت موقعیتی در تربیتدرسی ارائه

به کاهش فاصله دانش نظری و عملی و درنتیجه نظریه و عمل 
چهار ، ایکمک خواهد کرد. با استفاده از روش پژوهش نظریه

های فرصت، معلم هدفاصلی برنامه درسی تربیت مؤلفه
راهبردهای یادگیری و ارزشیابی تبیین ، یادگیری - یاددهی

 اند.کرده
لی از سال تحصیبرنامه درسی رشته آموزش ریاضی تا قبل 

طبق برنامه درسی رشته دبیری ریاضی اجرا ، 1395-1394
های مهی برناضرورت بازنگری کلیهاما با توجه به، شده استمی

اه های دانشگدرسی دانشگاه فرهنگیان مطابق با اهداف و رسالت
ی درسی فعلی در برنامه، فرهنگیان و رویکردهای آموزشی آن

، به بعد 94های شده و از ورودی بازنگری 1398و  1394سال 
بنابراین ارزیابی و شناسایی معیارهای مؤثر ؛ در حال اجرا است

، رسدی درسی آموزش ریاضی ضروری به نظر میبرنامه
های درسی بازنگری شده های دیگری از برنامهازاین برنامهیشپ

اند فرهنگیان مورد ارزیابی قرارگرفته و در حال اجرای دانشگاه
( در بررسی کیفیت 1397دار )خواه و لیاقت نیک ازجملهکه 

اجرای برنامه درسی جدید آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان 
به این نتیجه رسیدند که میزان تأثیر برنامه در ایجاد 

های الزم در حد کمتر از متوسط بوده است. همچنین شایستگی
 مدل»( در پژوهشی تحت عنوان 1397) و همکاران خروشی

های مورد انتظار از دانشجو یستگیشامفهومی ارزشیابی از 
نتیجه  به این« محورمعلم شایسته معلمان در برنامه درسی تربیت

منظور لزوم تدوین برنامه درسی مناسب بهرسیدند که 
معلمان شایسته و ایجاد نظام آموزشی کارآمد به همراه تربیت

، معلمان هاییستگیمناسب ارزشیابی از شا هاییوهش
 .خاطرنشان گردید

با توجه به اهمیت دروس ریاضی در برنامه درسی ملی و 
 وپرورش و نیز با توجهدر راستای تحقق سند بنیادین آموزش

دهی محتوا و آموزش های کلی در سازمانگیریبه جهت
ی ریاضی در برنامه درسی ملی که بر رویکرد تلفیقی در حوزه

های فرایند علمی ورش مهارتدارد و به پر تأکیدیادگیری 
د و کنهای دانش اکتفا نمیپردازد و تنها به انتقال فراوردهمی

و  دهدیادگیری قرار می هایفعالیتیادگیرنده را در محور تمام 
ی های درسنیز با توجه به اینکه در چهار پنج سال اخیر برنامه

 ری کارشناسی دانشگاه فرهنگیان متناسب با موارد مذکودوره
ی درسی ی آن برنامهکه ازجمله شده استبازنگری و تنظیم
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لذا با عنایت به موارد ، آموزش ریاضی دوره کارشناسی است
 ویژهتوان گفت جدید بودن رشته آموزش و بهشده میمطرح

فقدان منابع آموزشی مناسب و کافی ، آموزش ریاضی در ایران
ین تسهیالت و و عدم توجه الزم از سوی برنامه ریزان یا تأم

 –خدمات مناسب برای تأمین و فراهم آوردن منابع علمی 
آموزشی باعث شده است که توجه عمیقی مبانی نظری در این 

صورت نگیرد. ، ویژه در دانشگاه متولی امر آموزشرشته به
تواند از این نظر پژوهشی تازه رو این پژوهش حاضر میازاین

ین پژوهش نیز باهدف ا و جدید محسوب شود. از آنجائی که
ی بندی عناصر مؤثر در برنامه درسی رشتهشناسایی و رتبه

آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجو معلمان 
تحت محیط فازی در پردیس شهید بهشتی استان هرمزگان 

شده است تا بتوان به بازخوردهای آن نسبت به این امر طراحی
انجام اصالحات الزم و اقدامات  چنین بتوان بهآگاه شده و هم

ها آن مفید برای مسائل و مشکالت موجود در این زمینه و رفع
هم از سوی اساتید ، ی درسیدر موارد متعددی برنامه اقدام کرد.

و هم از سوی دانشجویان موردانتقاد قرارگرفته و ایراداتی بر آن 
اه را از نگعناصر  ترینمهمشود که در این تحقیق وارد می

دانشجو معلمان آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان شناسایی و 
ی مراتب فازها با روش تحلیل سلسلهبندی شاخصبه رتبه

 پردازیم.می

 روش

 بندی عناصر مؤثرشناسایی و رتبه، هدف کلی پژوهش حاضر
ی آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان از در برنامه درسی رشته

روش  ط فازی بوده است.دیدگاه دانشجو معلمان تحت محی
 ها طرح ترکیبی )آمیخته(پژوهش حاضر ازنظر گردآوری داده

مطالعه موردی و ابزار مصاحبه باز  از نوع که در بخش کیفی
وتحلیل آن از تحلیل محتوای کیفی و برای تجزیه پاسخ

شده است. در تحلیل محتوای کیفی با رویکرد انجام 1تلخیصی
وسیله وجوی کلمات مشخص بهتحلیل داده با جست، تلخیصی

شود. واژگان پرشماری برای هر دستی یا کامپیوتری آغاز می
شوند. در این رویکرد محقق اصطالح مشخص محاسبه می

صورت مستقیم و چه خواهد بداند که واژه موردنظر چه بهمی

                                                            
1.Summative Content Analysis 
2.Analytic Hierarchy Process 

ده کاربرده شغیرمستقیم به چه تعداد و توسط چه کسانی به
سازی رمزها بپردازد. این ه مضمونبها آن است تا بر اساس

دهد تا به تفسیر مضامین مربوط به هم روش به محقق اجازه می
 .(Morgan, 1993بپردازد. )

ه ها از ابزار پرسشنامبندی شاخصدر بخش کمی برای رتبه
صورت  2AHPها با استفاده از روشوتحلیل دادهو تجزیه

اولین بار توسط ( که (AHPمراتبی گرفت. فرآیند تحلیل سلسله
اساساً یک تئوری عمومی ، ابداع شد 3ساعتی آلتوماس. 

و  شناسیروانای از اصول سنجش است که بر اساس پاره
 یهاهنیدر زمریاضی بناشده که توانایی حل مسائل پیچیده را 

مختلف کمی و کیفی داراست. الزم به ذکر است که در تکنیک 
ری تعداد اعضای جامعه آما تعداد نمونه به، مراتبیتحلیل سلسله

شود. در این های آماری محاسبه نمیو با استفاده از فرمول
قبول با توجه به نسبت سازگاری تعداد نمونه قابل، تکنیک

شود؛ بدین ترتیب که اگر نسبت سازگاری تعداد مشخص می
تعداد نمونه ، باشد 1/0شده برای هر معیار کمتر از نمونه گرفته

 (.1382، خداداد حسینیاست )قبول لشده قابگرفته
برای شناسایی  جامعه آماری این پژوهش در سطح کیفی

ی درسی رشته آموزش ریاضی دانشگاه عناصر مؤثر در برنامه
گیری گیری از نمونهبا بهره نفر بوده است ک 20فرهنگیان 
شده از سوی روسا و اساتید دو دانشجویان معرفی)هدفمند 

بعد  پژوهشگر)سرانه( و رعایت اصل اشباع پردیس دخترانه و پ
ت و جنسیحداکثر تنوع )مصاحبه به حد اشباع رسید( و  20از 

 عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند.ی ورودی( بههاسال
یری گنمونهاز  هابندی شاخصدر سطح کمی برای رتبه

 شدهاستفادهگلوله برفی از جامعه آماری خبرگان  -دارهدف
 ٔ ینهدرزممتخصص  10این پژوهش برابر است. خبرگان 

وپرورش استان هرمزگان برنامه درسی واقع در آموزش
بندی پرسشنامه محقق ساخته رتبه. شهرستان بندرعباس بودند

سؤال  6بر مراتبی مشتمل ها با روش تحلیل سلسلهشاخص
کارشناسان ، شده بودطراحی 4هست که بر اساس مقیاس زوجی

 9ر را نسبت به سایر معیارها از یک تا میزان اهمیت هر معیا
، تاً خوبنسب، خوب، برتر، کمی برتر، برتری خیلی کم، )برابر

 کنند.بررسی می ( رای مطلقوبرترعالی ، خیلی خوب

3.Saaty. T.L. 
5. Pair-wise comparisons 
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 هایافته

عناصر برنامه درسی رشته آموزش  ترینمهمدر خصوص 
با تحلیل ، ریاضی از دیدگاه دانشجو معلمان آموزش ریاضی

نظرات دانشجو معلمان ، هاته بر روی متن مصاحبهگرفانجام
 بندی شد:عنصر در جدول زیر طبقه 6صورت گردآوری و به

 . 1جدول 

 عناصر برنامه درسی آموزش ریاضی ترینمهمنظرات دانشجو معلمان در خصوص 
 عناصر مصادیق ردیف

1 

توجه به ، علمی پژوهشی در حوزه آموزش ریاضیهای یهنشرتوجه به ، توجه به منابع آموزشی و محتوا در حوزه آموزش
، هاتوجه به توانایی، هاتوجه به استانداردهای یادگیری و سطوح عملکرد آن، ی تخصصیواحدهاواحدهای تربیتی و عمومی و 
، رییتوجه به محتوا و مواد یادگ، توجه به یادگیری در حد تسلط، های فردیتوجه به تفاوت، نیازها و عالیق یادگیرندگان

وجه به ت، ی مرتبط توسط اساتیدهاسرفصلتوجه به رعایت ، ها و اهداف هر درستوجه به محتوای تدریس شده با سرفصل
 ی یادگیریهاتجربهتوجه به بعد مهارتی ، ی عملیهاتجربهافزایش زمان کارورزی و 

محتوا و 
 هایفعالیت

 یادگیری

2 
توجه به ، در مدرسهها آن توجه به ارتباط دروس با تدریس، ح دروساستانداردها و سطو، توجه به مشخص کردن اهداف

امه توجه به اهداف آموزش ریاضی در برن، ی آموزشیهاگروهگاه جای بهتوجه ، بیشتر برنامه درسی بر آموزش تا پژوهش تأکید
 درسی

 اهداف

3 
وجه به امکان ت، های قدیمیبه تدریس کتاب توجه، توجه به کمبود استاد تخصصی در دانشگاه، مرتبط توجه به منابع درسی

توجه به  ،توجه به استفاده از فناوری ارتباطات، توجه به استفاده از فناوری اطالعات، انتخاب درس و استاد توسط دانشجو
 هاپیش نیازها در سرفصلتوجه به، توجه به حجم باالی واحدهای نظری، هاها با سرفصلتطابق درس

 منابع درسی

4 

های ضروری توجه به مهارت، توجه به خالقیت و نوآوری دانشجویان، های جدید آموزشییهروه به آگاهی استادان از توج
یاد استادان بر ز تأکیدتوجه به ، به تدریس اغلب استادان به شیوه سخنرانی توجه، بر محتوای مکتوب تأکیدتوجه و ، تدریس

 یهاروشتوجه به ، ی ویدئویی در تدریسهاروشت مورداستفاده از توجه به تجهیزا، صورت تئوریها بهتدریس درس
ه به توج، شدهریزیهای تدریس خطی و برنامهتوجه به روش، توجه به تدریس مبتنی بر مسائل واقعی، یادگیرنده محور

 جای روش تئوریتوجه به استفاده از روش تدریس عملی به، یادگیری –فرایندهای یاددهی 

راهبردهای 
 یستدر

، هاستیلچک قیمحور از طر ندیفرا، و مشاهده یشفاه یهاآزمون، یکاغذ -مداد یهاانواع آزمون یابیتوجه به انواع ارزش 5
توجه ، رندگانیادگی یگروه یابیتوجه به ارزش، رندگانیادگی یفرد یابیتوجه به ارزش، (یصیو تشخ ی)کتب یعملکرد یابیارزش

وجه به نمره ت، مستمر در همه دروس یابیتوجه به ارزش، (یو تراکم ینیتکو، یصیشخ)ت یابیبه تنوع در زمان سنجش و ارزش
 در دروس. یواقع

 یابیارزش

6 
، هاخوابگاه یتوجه به فضا، مناسب یحیو تفر یورزش یتوجه به فضا، خواهران و برادران سیپرد یکیزیف یتوجه به فضا

 یو کارگاه خارج از ساعت آموزش تیتوجه به امکان استفاده از سا، دانشجو در هر اتاق خوابگاه ادیتوجه به تعداد ز
 یکیزیف یفضا

 بندی عناصر برنامه درسیدر خصوص رتبه در مرحله دوم

از دیدگاه دانشجو معلمان آموزش ریاضی  رشته آموزش ریاضی
مراتب فازی پرسشنامه محقق ساخته تحت روش تحلیل سلسله

که سطر و ستون  گردید یلتشک 6 در 6 صورت یک ماتریسبه
شده در این پژوهش است. این آن شامل عناصر شناسایی

 نفر از کارشناسان خبره برنامه درسی 10ها در اختیار ماتریس
ام ها انجهای زوجی نسبت به این معیارقرار گرفت تا مقایسه

 گردد.پر می 2ای با استفاده از اعداد جدول شود. اعداد مقایسه
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 . 2جدول 

 زوجی مقایسه ماتریس در ارجحیت گذاریارزش یهنحو
 مقدار عددی متغیر زبانی

 1 برابر

 2 برتری خیلی کم

 3 کمی برتر

 4 برتر

 مقدار عددی متغیر زبانی

 5 خوب

 6 نسبتاً خوب

 7 خیلی خوب

 8 عالی

 9 برتری مطلق

 ( آمده است.3شماره )ای در جدول های مقایسهنتایج حاصل از تکمیل جدول

 . 3 جدول

 دهی مربوط به عناصر برنامه درسی آموزش ریاضی وزن و زوجی یسهمقا ماتریس
 فضای فیزیکی راهبردهای تدریس ارزشیابی منابع درسی اهداف یادگیری هایفعالیتمحتوا و  عناصر

 81/4 62/0 87/2 85/1 70/0 1 یادگیری هایفعالیتمحتوا و 
 4 86/0 44/2 85/1 1 42/1 اهداف

 57/3 52/0 69/1 1 54/0 37/0 منابع درسی
 34/0 36/0 1 59/0 41/0 35/0 ارزشیابی

 06/6 1 78/2 94/1 61/1 61/1 راهبردهای تدریس
 1 58/0 97/2 37/2 67/0 59/0 فضای فیزیکی

وزن نرمال شده و رتبه ، در مرحله بعد وزن عددی هر عنصر
شده ( مشخص4جدول )نتایج در ، گرددهر عنصر مشخص می

 است.

 . 4جدول 

مراتبی مربوط به شده درروش تحلیل سلسلهیر وزن محاسبهمقاد

 آموزش ریاضی عناصر برنامه درسی

 عناصر
وزن 

 عددی
وزن نرمال 

 شده
 هرتب

 2 18/0 19/0 یادگیری هایفعالیتمحتوا و 
 3 17/0 18/0 اهداف

 5 10/0 09/0 منابع درسی
 6 08/0 07/0 ارزشیابی

 1 20/0 21/0 راهبردهای تدریس
 4 16/0 17/0 فیزیکیفضای 

راهبردهای  شده است( نشان داده4جدول )که در  طورهمان
ای ( شاخصه5تدریس دارای بیشترین اهمیت است. در جدول )

 محاسبه سازگاری آورده شده است.

 . 5جدول 

ای محاسبه سازگاری مربوط به عناصر برنامه درسی شاخصه

 آموزش ریاضی
 5/43 الندای ماکسیمم

 11/0 (CI) یارسازگشاخص 

 097/0 (CR) یسازگارنسبت 

 10/1 (RI) یتصادفشاخص 

متر ک آمده نسبت سازگاریدستبا توجه به اینکه مقدار به
توان چنین بیان نمود که لذا می، ( است097/0<1/0) 1/0از 

از  ی مربوط به عناصر برنامه درسیهای مقایسهیسماتر
شده نه گرفتهسازگاری مناسب برخوردارند و تعداد نمو

 قبول است.قابل

 گیریبحث و نتیجه

بندی عناصر مؤثر در شناسایی و رتبه این پژوهش باهدف
ی درسی رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان از برنامه
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زی مراتب فادیدگاه دانشجو معلمان با رویکرد تحلیل سلسله
اه گای از دانشجو معلمان دانشبود که بر مبنای آن بر روی نمونه

پیشین  هایپژوهششده است. مرور فرهنگیان هرمزگان انجام
بندی که به شناسایی و رتبه دهد که تاکنون پژوهشینشان می

ی درسی رشته آموزش ریاضی دانشگاه عناصر مؤثر در برنامه
 نشده است.فرهنگیان اقدام کرده باشد انجام

ناصر ع ترینمهم در پاسخ به آمدهدستبهبا توجه به نتایج 
برنامه درسی رشته آموزش ریاضی از دیدگاه دانشجو  مؤثر در

 ،یادگیری هایفعالیتعنصر محتوا و  6، معلمان آموزش ریاضی
منابع درسی و ، فضای فیزیکی، اهداف، راهبردهای تدریس

مؤثر در برنامه درسی  عناصر ترینمهمعنوان ارزشیابی به
چ پژوهش داخلی یهآنجائی که  از آموزش ریاضی احصا گردید.

و خارجی به شناسایی عناصر مؤثر در برنامه درسی آموزش 
 است برای بررسی نشدهریاضی دانشگاه فرهنگیان پرداخته 

همخوانی یا عدم همخوانی نتایج این یافته با نتایج پژوهشی 
 موردی پیدا نشد.، های پیشینیافته

ائی جاز آن توان استدالل کردهای پژوهش میدر تبیین یافته
عنوان گروه هدف که که دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان به

اجزا و عناصر در راستای پرورش علمی و تربیتی ، تمامی عوامل
صورت ها آن اخالقی و ایجاد تعهد و تخصص علمی در

گیرد؛ عقیده دارند که توجه به منابع آموزشی و محتوا در می
ی و سطوح توجه به استانداردهای یادگیر، حوزه آموزش

 توجه به رعایت، توجه به یادگیری در حد تسلط، هاآنعملکرد 
توجه به بعد مهارتی ، های مرتبط توسط اساتیدسرفصل

ر بیشتر برنامه درسی ب تأکیدتوجه به ، های یادگیریتجربه
توجه ، های آموزشیگاه گروهجای بهتوجه ، آموزش تا پژوهش

توجه به امکان ، به اهداف آموزش ریاضی در برنامه درسی
توجه به استفاده از ، انتخاب درس و استاد توسط دانشجو

وجه ت، توجه به استفاده از فناوری ارتباطات، فناوری اطالعات
، هاتوجه به فضای خوابگاه، هاها با سرفصلبه تطابق درس

کان به ام توجه، توجه به تعداد زیاد دانشجو در هر اتاق خوابگاه
کارگاه خارج از ساعت آموزشی توجه به استفاده از سایت و 

جه تو، های ویدئویی در تدریستجهیزات مورداستفاده از روش
توجه به تدریس مبتنی بر مسائل ، های یادگیرنده محوربه روش

، شدهریزیهای تدریس خطی و برنامهتوجه به روش، واقعی
توجه به استفاده از ، یادگیری –توجه به فرایندهای یاددهی 

توجه به ارزشیابی ، جای روش تئوریتدریس عملی بهروش 
 ،توجه به ارزشیابی گروهی یادگیرندگان، فردی یادگیرندگان

کوینی ت، تشخیصی) یابیارزشتوجه به تنوع در زمان سنجش و 
ه توجه ب، توجه به ارزشیابی مستمر در همه دروس، و تراکمی(

ر زی ترینمهمعنوان به نمره واقعی در دروس و ... را
در برنامه درسی آموزش ریاضی دانشگاه  های مؤثرشاخص

 فرهنگیان برشمردند.
بندی عناصر برنامه درسی رشته آموزش در خصوص رتبه

از دیدگاه دانشجو معلمان آموزش ریاضی تحت روش  ریاضی
محتوا  ،به ترتیب راهبردهای تدریس، مراتب فازیتحلیل سلسله

ی و منابع درس، فیزیکی فضای، اهداف، یادگیری هایفعالیتو 
. در بندی به دست آوردندارزشیابی بیشترین اهمیت را در رتبه

بندی عناصر مؤثر در برنامه درسی باب پاسخگویی به رتبه
ازی مراتب فآموزش ریاضی با استفاده از روش تحلیل سلسله

 هایفعالیتمحتوا و ، توان بیان کرد که راهبردهای تدریسمی
منابع درسی و ارزشیابی به ، فضای فیزیکی، اهداف، یادگیری

ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند. از آنجائی که هیچ پژوهش 
بندی عناصر مؤثر در برنامه درسی داخلی و خارجی به رتبه

آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان پرداخته نشده است برای 
بررسی همخوانی یا عدم همخوانی نتایج این یافته با نتایج 

 موردی پیدا نشد.، های پیشینیافته پژوهشی
که  توان گفتمی های قسمت دوم از پژوهشتبیین یافته در

راهبردهای تدریس بیشترین وزن دهی را نسبت به سایر عناصر 
بنابراین راهبردهای تدریس باید ؛ به دست آورده است

طورجدی در تدوین برنامه درسی در ابتدا موردتوجه قرار به
خوبی به اجرا گذاشته های درس هم بهکالسگیرد و سپس در 

های نوین تدریس و یاددهی یادگیری شود. آموزش روش
موردتوجه واقع شود و از اساتید مبتکر و متخصص بهره برده 

فضا و ، شود. هرچند عوامل دیگری مانند تعداد دانشجویان
خوبی در محقق ساختن این هدف توانند بهتجهیزات مناسب می

شند. دومین عنصر تأثیرگذار در برنامه درسی رشته اثرگذار با
یادگیری مشخص  هایفعالیت عنوان محتواآموزش ریاضی به
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 کارگیریبنابراین مسئوالن دانشگاه ضمن اهتمام در به؛ شد
ای بر تولید باید توجه ویژه، اشخاص متعهد و متخصص

محتوای آموزشی مناسب و در دسترس در حوزه آموزش 
باشند. عنصر مهم دیگر از دیدگاه دانشجو معلمان ریاضی داشته 

بنابراین ضرورت دارد برنامه ؛ عنوان اهداف مطرح گردیدبه
هایی برای مدرسان و استادان آموزش ریزان با برگزاری دوره

ها به نحو دقیق و مناسبی تبیین اهداف را در این دوره، ریاضی
یگری هم دعنوان شاخص مو تشریح کنند. فضای فیزیکی هم به

مطرح گردید. با توجه به نقش و جایگاه ساختار فیزیکی و 
معماری محیط دانشگاه الزم است که اصطالحات و تغییرات 

ی درس صورت هاکالسویژه در طراحی الزم در این بخش به
 عنوان شاخص مؤثر دیگر در رتبهپذیرد. منابع درسی هم به

و خود  اسبپنجم قرار گرفت. استفاده از منابع درسی من
های نظری روزآمدسازی مدرسان و استادان این رشته با دانش

عنوان عنصر شود. ارزشیابی به تأکیدها آن های علمیو مهارت
مهم دیگر در برنامه درسی آموزش ریاضی از دیدگاه دانشجو 

گیری از ارزشیابی انتخاب شد. بهره معلمان در رتبه ششم
، تیی درسی عملیاهای برنامهتکوینی و مستمر و ارزیابی پیامد

، همچنین بازنگری پیگیری شود.، بر مبنای برنامه قصد شده
تر از آن تحول و تغییر در و مهم مؤثرشناسایی عوامل  اصالح و

برنامه درسی کارشناسی آموزش ریاضی مستلزم تحقیق و 
 تبیین شرایط مطلوب و، پژوهش است. شناخت موقعیت فعلی

ب از ضروریات تهیه این برنامه تدوین یک چارچوب مناس
هستند. از طرف دیگر اجرای شایسته برنامه مطلوب و مؤثر در 

؛ آیدحساب میای دشوار و اساسی بهمسئله، دانشگاه فرهنگیان
های ریاضی در دانشگاه فرهنگیان باید برای این بنابراین گروه

امر آماده شوند. این آمادگی ابتدا مستلزم اصالح باورها و 
جز ها در جامعه ریاضی و پذیرش این نکته است که بهدگاهدی

اجزا دیگری نیز در آموزش ریاضی ، محتوای خالص ریاضیات
باشند. در مرحله بعد نیاز به یک عزم راسخ از طرف سهیم می

 ریزی صحیح و فراهم نمودنمسئولین آموزشی برای برنامه
موزش ناسی آهای تحقیق در مورد تغییر برنامه درسی کارشزمینه

ن آموزانی شایسته بدوریاضی است. موفقیت در تربیت دانش
 پذیر نیست.سازی دبیرانی کارآمد امکانتوفیق در آماده

های این پژوهش به استادان و مدرسان با توجه به یافته
وی سشود که در جهت سوق برنامه درسی بهگرامی پیشنهاد می
شده برای هر یک از های شناساییویژگی، هاپرورش شایستگی

راهبردهای ، یادگیری هایفعالیتمحتوا و ، عناصر اهداف
منابع درسی و ارزشیابی را در فرایند ، فضای فیزیکی، تدریس

های ناهمسانی، گرددآموزش اعمال کنند. همچنین پیشنهاد می
ی ی قصد شده و عملیاتی در دانشگاه در حوزه رشتهبین برنامه

های د. برنامه آشکار حاکم بر آموزشآموزش ریاضی مرتفع شو
ضی ی آموزش ریای درسی پنهان رشتهدانشگاه نسبت به برنامه

ریزی درسی در تر شود؛ از متخصصان حوزه برنامهبرجسته
 ،تدوین برنامه آموزش ریاضی به نحو احسن استفاده شود

ی مختلف برنامه زیاد شده و توازن هابخشیکپارچگی بین 
تئوری و عملی و تخصصی و عمومی صحیحی بین دروس 

های مختلف ایجاد شود و مشارکت دانشجو معلمان در حوزه
عناصر برنامه درسی بیشتر شود. همخوانی محتوای تدریس شده 

ها و اهداف هر درس بیشتر شود و برخی از دروس با سرفصل
ها و انگیزه، نیازها، هاحذف شود. به ویژگی -که مازاد هستند
یدوشاید توجه شود. هم باطور که و معلمان آنروحیات دانشج

ریزی درسی دانشگاه به دست اندر کاران برنامهاساتید و هم
 یهاآموزشتولیدات جدید علمی وقوف الزم را داشته باشند؛ 

ی هاکالسهای نوین تدریس و نحوه کار در روش مربوط به
د دانش و تخصص اساتی، طور که باید صورت پذیردچندپایه آن

روز شده و نحوه تعامالت و پویایی در فضای آموزشی به
پررنگ شود و همچنین به فرایند ارزشیابی کیفی و تکوینی در 
جریان آموزش توجه حداکثری شود. فرایند یاددهی و یادگیری 

 آموزش دروس، به شیوه فراگیر محور و دوطرفه صورت پذیرد
را  هاییمرینای که دانشجویان عمالً تکالیف و تگونهعملی به

هر پژوهشی با توجه به شرایط  معموالً انجام دهند اتفاق بیفتد.
هایی است یتمحدوداست دارای  اجراشدهو امکاناتی که در آن 

جامعه را کاهش  کلبهپذیری آن یمتعمی گستردهتواند یمکه 
هایی است که یتمحدوددهد. پژوهش حاضر نیز دارای 

را تا حدودی کاهش دهد. در پذیری نتایج یمتعمتواند یم
نامه یرگذار برتأثبندی عناصر یتاولو منظوربهپژوهش حاضر 

درسی رشته آموزش ریاضی از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه 
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ی کوتاه بیشترین اطالعات را به دست درزمانرغم اینکه یعل
دهد اما ممکن است که پاسخ دانشجو معلمان با برخی یم

ه دلیل ب یر بودن تکمیل پرسشنامهگوقتاشد. ها همراه بیریسوگ
یجه نیاز به توجیه نمودن دانشجو معلمان درنتو  سؤاالتتعداد 

 هاییتمحدودبه تکمیل پرسشنامه یکی از ها آن و تشویق
عدم وجود مبانی نظری کافی  پژوهش حاضر بود. همچنین

های پژوهش یتمحدودپیرامون این موضوع یکی دیگر از 
 .است

 هادپیشنها

بررسی  ی ٔ ینهدرزمهای آموزشی ها و کارگاهبرگزاری دوره -
واند تعلمی میآثار و پیامدهای برنامه درسی برای اعضای هیئت

 در این زمینه مثمر ثمر واقع شود.
های الزم برای ایجاد تغییرات انجام دادن مطالعات و بررسی -

 منظوربه، و بازنگری در محتوای دروس مختلف دانشگاهی
توجه هر چه بیشتر به اقتضائات و نیازهای واقعی و عملی 

توانند رهنمودهایی برای بهبود عملکرد تربیتی دانشجویان می
 به همراه داشته باشند.

ی برای برنامه درسی رشته عنصر اصل 7در پژوهش حاضر  -
آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان شناسایی شد. توصیه 

ردی هریک از عنصرهای مو هایپژوهشدر قالب ، شودمی
شده برای برنامه درسی رشته آموزش ریاضی شناسایی

 صورت جداگانه و با جزئیات بیشتر بررسی و مطالعه شود.به
و  بیشتر هایپژوهشاز آنجائی که این موضوع نیاز به  -

تری جهت بررسی تمام جوانب آن حال در ابعاد متنوعدرعین
های حوزه برنامه ایشاختصاص دادن چند محور در هم، دارد

جهت ، طورکلی و بدون مشخص کردن جزئیاتدرسی به
ها نآ برانگیختن کنجکاوی محققان و عدم تعیین جهت برای

شود. بدیهی است هر محققی دید خاص خود را پیشنهاد می
دارا است و مجموع نظرات محققان در زمان و کارهای پژوهشی 

اهد ه درسی را فراهم خوتر مفهوم این برنامتبیین کامل، بیشتر
 کرد.

های برنامه درسی آموزش ریاضی اگر بخواهد در نوآوری -
انداز نظام آموزشی عالی باشد و نقش اصلی خود راستای چشم

باید به نقش و اهمیت عناصر ، را در توسعه کشور پیدا کند
 پیشنهادشده در پژوهش توجه کنند.

ان دانشگاه فرهنگی های دیگر علوم پایهانجام پژوهش در رشته -
های مختلف های درسی در رشتهو مقایسه کیفیت برنامه

 .دانشگاه فرهنگیان
انجام پژوهش با جامعه آماری اساتید دانشگاه فرهنگیان در  -

رات با نظها آن رشته ریاضی در سراسر کشور و مقایسه نظرات
 دانشجو معلمان در این پژوهش.

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.

 نابعم

(. 1399ب. )، عبدالهی و .س ح.، آبادیزین، ع.، نوه ابراهیم، .م، امانی
ی ریزی درسنامه واگذاری اختیارات برنامهشناسی آیینآسیب

نشریه (. 1395) عالیها و مؤسسات آموزش به دانشگاه
 .23-7، (49)14، های آموزشیپژوهش در نظام

(. ارزیابی کیفیت برنامه 1391ع. )، و یزد خواستی .م، گنجی، م.، امینی
فصلنامه های مهندسی از دیدگاه دانشجویان. درسی رشته

 .87-61، (55)14، آموزش مهندسی ایران
(. ارزیابی وضع موجود 1394م. )، سبحانی نژاد و م.، ابراهیمی پور

و مطلوب برنامه درسی مجازی دانشگاهی از دید دانشجویان. 
 .106-89، 22(2)، آموزش و یادگیری هایپژوهش
(. 1382ش. )، و عزیزی .ع، اصغرپورفاز، .ح س.، خداداد حسینی

بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان شناسایی و اولویت
خودرو با استفاده از مدل خودروهای سواری شرکت ایران

 7، انداز مدیریت بازرگانیچشممراتبی. فرآیند تحلیل سلسله
 .74-47، 8و 

(. 1397ا. )، میر شاه جعفری و .ر .ا، نصر اصفهانی، پ.، خروشی
های مورد انتظار از مدل مفهومی ارزشیابی از شایستگی

 .معلم شایسته محوردانشجو معلمان در برنامه درسی تربیت
 .44-5، (50)13، یمطالعات برنامه درس

(. 1398ا. )، و عربی جونقانی .ح، بهاری بیگ باغلو، .ع. ر، عصاره
جله ممعلم در ایران. ی درسی تربیتبررسی سیر تحول برنامه

 .174-151، (2)35، تعلیم و تربیت
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(. 1398ع. )، حسینی خواه و .م، عطاران، ن.، موسی پور، ع.، عطاران
طراحی و اعتباربخشی الگوی بازنگری برنامه درسی 

، ریزی درسیپژوهش در برنامه .معلم در ایرانتربیت
16(61) ،14-33. 

 ک.، صالحی و .م، دهقانی، م.، تلخابی، .ع، قاسم پور خوش رودی
بنای معلم بر مهای برنامه درسی تربیتتبیین مؤلفه (.1398)

 58، (4) 21، های علوم شناختیتازهنظریه شناخت موقعیتی. 
-73. 

(. طراحی 1399ع. )، و اعتماد اهری .ب، مکی آل آقا، .م، گلشنی
ان. الگوی برنامه درسی آموزش شهروندی برای دانش آموز

 .60-39، (51)14، های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظام

معلم و الگوی اجرائی (. برنامه درسی تربیت1392م. )، مهر محمدی
معلم در ایران. راهبرد تحولی برای تربیت، مشارکتی آن

 .26-5، (1)1، ی درسیدوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه
فکورانه در فرایند  (. پژوهش مبتنی بر عمل1381م. )، مهر محمدی

فصلنامه ی شواب. گراعملیزی درسی: نظریه ربرنامه
 .38-21، 1(1)، های آموزشیینوآور

(. بررسی سطح 1397) ح.، حسنی و .ن، موسی پور، ی.، معروفی
همخوانی برنامه درسی قصد شده و اجراشده دروس تربیتی 
دوره کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی دانشگاه 

 .71-98، (1)7، طالعات آموزشی و آموزشگاهیم .فرهنگیان
های . شناسایی مؤلفه(1399ع. ) م.، نادی و .ب، شاه طالبی، .م، نقدی

آموزش و توسعه سرمایه انسانی درگذر از دانشگاه سنتی به 
فصلنامه پژوهش و دانشگاه آینده به روش آمیخته. 

 .51-75، (1) 26، ریزی در آموزش عالیبرنامه
 برنامه اجرای کیفیت بررسی .(1397م. )، دار یاقتل، م.، خواهنیک

 مطالعه فرهنگیان؛ دانشگاه آموزش ابتدایی جدید درسی

 پژوهش فصلنامه دو .بختیاری و چهارمحال استان :موردی

 .134-105، (1)3، معلمدر تربیت
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