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Abstract 

The purpose of this study was curriculum content analysis of bachelor of the primary 
education of Farhangian University with respect to the components of professionalism. The 
research method was content analysis. The analysis unit was the objectives and criteria for 
the competencies of 67 unit of revised curriculum of the undergraduate course in the field 
of primary education at Farhangian University (2016). The registration unit was Theme of 
the objectives and criteria. Data collection tools included a content analysis checklist based 
on the components and indicators of the Danielson Teaching Assessment Framework 
(2013) in the form of four areas of planning and preparation, classroom environment, 
instruction and professional responsibilities, 22 main components and 120 indicators. The 
validity of the checklist was confirmed by 5 educational specialists. The reliability of the 
checklist was calculated by determining the agreement coefficient of the code 0.83. In order 
to analyze the data, Shannon entropy method was used. The results showed that in the 
curriculum of primary education, the areas of planning and preparation, classroom 
environment, education, and professional responsibilities were not considered in a balanced 
way. Also, the components of creating an environment with respect and support, accurate 
recording and maintenance of records, knowledge of resource use, application of 
questioning techniques and discussion have not been considered.  
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تحلیل محتوای برنامة درسی دورة کارشناسی پیوستة آموزش ابتدایی 

 گری ای های حرفه وجه به مؤلفهدانشگاه فرهنگیان از نظر ت

 3آبادی زهره اسماعیلی جالل، 2تقی آقاحسینی ،1افسانه کلباسی

 ایران، تهران ،دانشگاه فرهنگیان ،گروه علوم تربیتی استادیار، .1

 ایران ،تهران ،دانشگاه فرهنگیان ،گروه علوم تربیتیاستادیار، . 2

 ، ایرانتهرانیان، ، دانشگاه فرهنگارشد آموزش ابتدایی کارشناسی. 3

 (00/01/0311: ؛ تاریخ پذیرش01/01/0317: تاریخ دریافت)
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دریس دنیلسدوز  های شایستهی سرفصل هر واحد درسی بود ک  با استفادف از فهرست وارسی چارچوب ارزیابی تد  محتوای اهداف و مالک
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بد   نتایج نگاز داد در برنامدة درسدی رشدتة آمدوزش ابتددایی      . ها روش آنتروپی شانوز اهرا شد منتور تحلیل دادف ب . نگانهر، بررسی شد

همچندین،  . طور متدوازز توهد  نگددف اسدت     ای ب  حرف  های مسئولیت آموزش، درس، کالس محیط سازی، آمادف ریزی و برنام  های حوزف
کارگیری فنوز پرسگهری و  آگاهی استفادف از منابع، ب ایجاد محیای همراف با احترا  و حمایت، ثبت و نههداری دقیق سوابق، های  مؤلف 
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 مقدمه

های آموزشی و نیاز دانشجویان و فراگیران به  المللی در عرصه های بین با توجه به گسترش رقابت

ها و مؤسسات  ها، نقش دانشگاه منظور کسب موفقیت در این رقابت و به ،دانش و اطالعات جدید

سازی  های مختلف تحصیلی در ایجاد آمادگی و زمینه های درسی رشته و برنامه آموزش عالی

ها از جمله  آن شده در های درسی و محتوای لحاظ برنامه زیرا. تر شده است موفقیت آنان پررنگ

 ةکنند و ترکیب مطلوب و بهین آفرینی می نقش یادگیری که در فرایند آموزش و عناصری هستند

بسزا  یهای آموزشی اثر اثربخشی این فرایند و عملكرد فراگیران در رقابت صر برها با سایر عنا آن

 ةامروزه در اصالحات جدید برنام (.2931ی، ارفع بلوچ و یثان ی، جعفریکارشك)گذاشت  اهدخو

راهبردهای متنوع  کارگیری بههای فراگیران، یادگیری چگونه یادگرفتن، و  درسی بر پرورش مهارت

 (.1009، 2لیو  ، الملی)که چنین تغییراتی مستلزم تغییر نقش معلم است  شود یتدریس تأکید م

های ایران، دانشگاه  ، از بین دانشگاهآموزش و پرورشبراساس سند تحول بنیادین نظام 

 آموزش و پرورشدر سند تحول بنیادین . فرهنگیان مسئولیت تربیت معلم را بر عهده دارد

های  قای اثربخشی معلمان مطرح شده است؛ از جمله اتخاذ سیاستراهكارهایی برای بهبود و ارت

، گزینش و آموزش و پرورشاصولی برای حفظ، نگهداری و ارتقای کیفی و شغلی معلمان در 

ای،  های حرفه جذب نیروهای با بنیة علمی و تخصصی قوی، برخورداری معلمان از شایستگی

العمربودن و تبادل  مناسب برای یادگیرنده مادامهای نوین تدریس، ایجاد زمینة  آشنایی با روش

بر این اساس،  (.2932، آموزش و پرورش سند تحول بنیادین)اطالعات و تجربیات با همكاران 

را تحول در نظام آموزشی انتظارات سند تواند  های درسی می  دانشگاه فرهنگیان از طریق برنامه

یادگیری و  یاددهیهای  اصلی فعالیت ةنگیان، هستدرسی دانشگاه فره ةدر واقع، برنام .محقق کند

و کارآمد با هدف تأمین ای  معلمانی حرفه منظور تربیت اقدامات و تمهیدات بههمة تمرکز  ةنقط

 . است آموزش و پرورشنیازهای 

                                                           
1. Lee, Lam & Li 
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است که  ییها یستگیتوجه به شا ی،آموزش عال یدرس یزیر از موضوعات مهم در برنامه یكی

ست ا ها و اجزا لفهؤاز م یا شامل مجموعه یستگیشا. کند جادیا رندگانیادگی برنامه قرار است در

کردن  و بر آماده بودهگرا  حرفه طور عمده، ی بهستگیمتمرکز بر شا یالگوها. که قابل آموزش هستند

پور و  یواجارگاه، موس یفتح)ها و مشاغل متمرکز هستند  قرارگرفتن در حرفه یاافراد بر

  (.2939زاده، ادگاری

 ینا. دارند یدتأک یاتیمختلف بر سه عنصر ح یمعلم در کشورها یساز آماده یها برنامههمة 

 یازهای مورد ن یشها و گرا دانش، مهارت عرضةکسب و  یمشتاق برا یانمرب یساز عناصر، آماده

به  یقاطالعات دق عرضة یبرا ییعنصر اول، دانش محتوا. آموزشگر اثربخش است یک یبرا

است  ییها مهارت ،دوم. یرندکار گ به یزندگ های یتدر موقع فراگرفته وها را  آن تا است اگیرانفر

 ةاست که عالق یآموزش های یوهش کارگیری بهشود و شامل  مربوط می یستدر یتیکه به دانش ترب

 ها است که معموالً به یشعنصر سوم، گرا. دکن می  یداررا پا یادگیریو  دهد می یشرا افزا یرانفراگ

ها  شایستگی(. 1022، 2کریسی)شود   شدن اطالق می یا حرفه یا  یا معلم حرفه یساز از آماده یا جنبه

منزلة  کار گرفته شود، بلكه به معلمان به  تواند در آموزش و تربیت تنها می های معلمان نه یا ویژگی

معلمان، تدوین  هایی برای ارزشیابی میزان کیفیت عملكرد و اثربخشی ها و شاخص عوامل، مالک

های آموزش بدو خدمت،  معلم و دوره های درسی مراکز تربیت محتوای آموزشی برای برنامه

عبداللهی، دادجوی تولكی و )شود  کار گرفته می های کارورزی، به های ضمن خدمت و برنامه دوره

 (.2931یوسلیانی، 

 رهنگیان کشور ایران دارایدر دانشگاه ف ابتدایی آموزشرشتة  پیوستة کارشناسی برنامة درسی

آن  در که است، یادگیریهای  فرصت خلق منظور به مربیانای  حرفه ظرفیت هدف کلی توسعة

 پایه، دانش به دستیابی یادگیرنده را برای عمل آزادی و شخصی های تجربه کارگیری به امكان

 به دستیابی در گیرندهیاد عمل تداوم و عمل ساز زمینه که هایی و گرایش باورها ها، مهارت پرورش

برنامة درسی دورة کارشناسی ) کند می فراهم است، آموزشی نظام در انتظار موردهای  شایستگی
                                                           
1. Creasy 
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الن طراحی ک» همچنین، با توجه به سند (.2932پیوسته رشتة آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان، 

مصوب کشور در حوزة ند سترین  یترین و اصل مهم نعنوا هب «معلم تتربی سیدر ةبرنام یعمارم

صل پنج ا، در حال حاضر الت نظام تربیت معلم ایرانیر تاریخی تحوسی سو برر ،معلم تتربی

اند از  شناسایی شده است، که عبارت ملای مع حرفه تاصول ناظر بر تربی نعنوا هب

ت بدین ترتیب، تربی. گرایی بودن و عمل پذیری، تلفیقی محوری، انعطاف محوری، تربیت شایستگی

بر اساس همین سند، . ای است های مختلف حرفه معلم اثربخش، نیازمند کسب شایستگی در حوزه

ای معطوف به دانش موضوعی،  های حرفه در برنامة درسی رشتة آموزش ابتدایی، کسب شایستگی

موضوعی و  -های معطوف به عمل تربیتی  های معطوف به دانش تربیتی، شایستگی شایستگی

پور و احمدی،  موسی) معطوف به دانش عمومی مورد تأکید قرار گرفته استهای   شایستگی

2931 .) 

 یفیتکارتقای  ینو بنابرا ،معلمانگری  ای بهبود حرفه یبراهای زیادی  های اخیر، تالش در سال

 یرو سا ییاروپا یآموزان در اکثر کشورها دانش یت، افزایش پیامدهای یادگیریو در نها یس،تدر

آموزش و زیرا (. 1021، 2هموند و لیبرمن –دارلینگ ) استشرفته انجام گرفته پی یکشورها

معلمان و  استکشورها افراد و  یبرا یندهدر آ یتشرط رقابت و موفق یشپ ینتر یاصل ،پرورش

در (. 1029،  9؛ سدون، اوزکا و لوین1022، 1لیلیا) شوند این پیشرفت قلمداد می یعامالن اصل

تربیت  یها از ضرورت گری معلم یكی ای بودن یا حرفه ای تدریس، حرفه راستای ارتقای کیفیت

 ینگونها یدنبابنابراین،  .متفاوت است یاربس، های مختلف ینهزم دربودن  ای مفهوم حرفه. استمعلم 

 .(1023، 2دودیلت، الندین و کراگر)دارد  یجهانمفهوم واحد  یکبودن  ای شود که حرفه یرتفس

و  کرده، یدکأت گری یا بر حرفههای پیشرفته در کشورعلمان م یتخصص یا فههای حر انجمناغلب 

های  گری در برنامه ای های حرفه یكی از تعریف. ندا کرده تعریفرا  گری یا به نام حرفه یاستاندارد

                                                           
1  . Darling-Hammond & Lieberman 

2. Lilja  

3. Seddon, Ozga & Levin  

4  . Dodillet, Lundin & Krüger 
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است که ( 1029) 1دنیلسون 2«ابزار ارزیابی چارچوب تدریس»درسی تربیت معلم، ابعاد چهارگانة 

ها  معلمان باید بدانند و قادر باشند در حرفة خود به آن هایی که ها و ویژگی هارتشامل دانش، م

و  2، محیط کالس درس2، آموزش9سازی ریزی و آماده این ابعاد شامل برنامه. عمل کنند، است

های معلم را  یتن جنبه از مسئولآ یلسوندن یسچارچوب تدر .هستند 1ای های حرفه مسئولیت

آموزان  دانش یادگیری یشرفتپ برای ینظر یقاتو تحق یمطالعات تجرب یقز طرکه ا کند یممعرفی 

 (. 1022کریسی، )است  شدهاثبات 

در  .است یدر آموزش عال یزیر برنامه ینداز مباحث عمده در فرا یكی یهای درس برنامه ییرتغ

 یازهایبا ن جامع و متناسب یآموزش ةاز برنام یمند متعهد و متخصص، بهره یانسان یروین یتترب

 واقعیتعنوان  به یهای درس برنامه یروزرسان و به یو بازنگر یدبه شمار آ یضرور یروز از ابزارها

یكی از ابزارهای  (.2931عطاران و همكاران، ) شود در نظرگرفته می ریزی های برنامه نظام یجار

 یابیارز یز نشانگرهاا یكی. ها براساس نشانگرهای معین است بازنگری برنامة درسی، ارزیابی آن

های الزم  یستگیها با پرورش شا شده در سرفصل تناسب اهداف مطرح ی،درس ةاهداف برنام ةلفؤم

 ئهارا یقو پرورش تفكر سطح باال از طر یاندانشجو یازدر ابعاد دانش، نگرش و مهارت مورد ن

بر  متعدد،های  ژوهشدر پ ین،همچن(. 2931 ،فرد زاده و میرزایی ی، یوسفمعروف)محتوا بوده است 

 یبرنامه درس یابیدر ارز یمهم و اصل یعنوان عامل ها به  های اهداف، محتوا و سرفصل درس مولفه

 (.1022، 3ید؛ ر1001، 1؛ ون کاترامان1029و همكاران،  1تانگ) شده است یدکأت

 یپور عمران و نعمت یمانزاده، سل ییپژوهش دا یجنتا، در زمینة موضوعی پژوهش حاضر

                                                           
1. The Framework for Teaching Evaluation Instrument 

2. Danielson 

3. Planning & preparation 
4. Instruction 

5. Classroom environment  

6. Professional responsibilities 

7. Tang 

8. Venkatraman 

9. Ried 
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مدرسان دانشگاه  یدگاهاز د دادنشان  (2931)، و کارشكی، جعفری ثانی و ارفع بلوچی (2939)

 یتر از استانداردها یینای پا معلم حرفه یتترب یبرا یدرس ةبرنام یفیتو ک یتمطلوب یان،فرهنگ

های  لفهؤم یهمخوان یزانم گرفته، های انجام پژوهش یجبا توجه به نتاهمچنین،  .است یالملل ینب

قصدشده با اجراشده  یدرس ةبرنام یابیارزش یوةو ش یادگیری -یاددهی یاهداف، محتوا، راهبردها

معروفی، . )از حد متوسط بوده است کمتراستادان و دانشجومعلمان  یدگاهاز د یتیدروس ترب

 یهای موضوع در برنامه یهای معلم یستگیبه شا یابیدست ین،همچن(. 2931 ،پور و حسنی موسی

 (. 2931 و همكاران، یفتح)بوده است  یشترب یهای عموم از برنامه یتیترب

معلمان  یا حرفه یستگیهای شا مؤلفه کارگیری بر به یدر پژوهش( 2932) یو نجف صابر یبایید

 یدرس ةبرنام ینو تدو یطراح ینش،گز برای یعمل ییعنوان الگو به ،یدرس یزانر  توسط برنامه

 یشیوند یو محمد یپژوهش خروش .اند کرده یدتأک یستهپرورش معلمان شا یتر برا اسبمن

در حد مطلوب دانشی، مهارتی و نگرشی  دانشجومعلمان در ابعاد ینشان داد توانمند( 2932)

ای  های حرفه یتنشان داد صالح( 2932) پور یگرام و یانک ،یاسق پژوهش روشن یجنتااما . یستن

 -یتیو دانش ترب یتیدانش ترب ی،انش موضوعد ی،دانش عموم ةمقول چهار درابتدایی معلمان 

 پژوهش در همین زمینه،. استمطلوب  یادشدهها در چهار بعد  آن یابیبراساس خودارز یموضوع

از از بین هفت بعد شایستگی،  نشان داد( 2939)عبدللهی، دادجوی توکلی و یوسلیانی 

های معلم کمترین نقش را در و بعد پیش نیاز ،ای بیشترین های حرفه مسئولیت بعد  معلمان نظر

 و همكاران یوقور کاشانهمچنین نتایج پژوهش  .دارند  معلمان ای های حرفه ابعاد شایستگی

و  یتقابل ینباالتر یموضوع دانشهای معطوف به  یستگیکسب شا یراهكارها نشان داد( 2931)

 .دارندرا  یتقابل ینکمتر یتیترب یهای معطوف به عمل موضوع یستگیکسب شا یراهكارها

ابعاد  یننشان داد بدر حوزة برنامة درسی دانشگاه فرهنگیان ( 2931) یپژوهش اکبر یجنتا

دانشگاه  یدرس ةبرنام یادگیری، یها و گروه یادگیری -یاددهی های یتمحتوا، فعال یباهداف، ترک

 یها شابعاد رو ینب یمعلمان انطباق وجود داشته است؛ ول یا حرفه های یتبا صالح هنگیانفر

انطباق الزم وجود  یابیارزش یها و روش یآموزش یفضا ی،آموزش یلزمان، مواد و وسا یس،تدر

توجه به  یزانم ،(2931)یاقتدار و ل یكخواهپژوهش ن یجنتاهمچنین، براساس  .نداشته است
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در الزم  های یستگیشا یجادبرنامه در ا یرتأث یزانبرنامه و م یو بازنگر ینحاکم بر تدو یكردهایرو

شده، اما در اجرا مشكالت  ینتدو یخوب برنامه به یها گرچه هدف. حد کمتر از متوسط بوده است

ها و  چالش یشترینب. نداشته است یآنچنان یتمطلوب یآموزش یمحتوا. وجود داشته است یمتعدد

 ینكهو ا گردد یالزم آموزشگران برم یها برنامه، به نداشتن دانش و مهارت یمشكالت اجرا

 ین،همچن. قرار نداشته است یمطلوب ضعیتو فضا در و یزاتگاه از نظر امكانات، تجهدانش

چندان مناسب  یزبرنامه ن یو نظارت بر اجرا یریتمد یها و روش یادگیری -یاددهی یندهایفرا

 .نبود

گیری دانش، نگرش و  دورة ابتدایی و نقش معلمان ابتدایی در شكل اهمیت به توجه با

 مؤسسات ها و دانشگاه درسیهای  باید برنامهبرای ورود به مراحل باالتر، های ضروری  مهارت

نظر و  تجدید مورد پردازند، همواره آموزش ابتدایی می حوزة به تربیت معلم در که عالی آموزش

گرفته در زمینة  های انجام با توجه به اینكه هدف اغلب پژوهشاز طرفی، ؛ بازنگری قرار گیرند

های درسی از  ی نظر استادان و دانشجویان در زمینة کفایت و تناسب برنامهپژوهش حاضر، بررس

تحلیل محتوای در زمینة ای بوده است و تا کنون پژوهشی  های حرفه منظر کسب شایستگی

ها و  اهداف، مالک بین تا چه اندازهاز این منظر که  ،درسی دانشگاه فرهنگیان های هبرنام

ای مورد نیاز  های حرفه شده دانشگاه فرهنگیان با صالحیت یبازنگردرسی ة برنامهای  سرفصل

 تحلیل محتوای برنامة پژوهش حاضر با هدفمعلمان انطباق وجود دارد؟ انجام نگرفته است؛ 

بنابراین . گری انجام گرفت ای حرفههای  مؤلفهآموزش ابتدایی با توجه به  درسی کارشناسی رشتة

 : زیرند های اصلی و فرعی پژوهش به شرح پرسش

 پرسش اصلی

درسی دورة کارشناسی پیوستة رشتة آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان به  تا چه اندازه در برنامة

 گری توجه شده است؟ ای های حرفه مؤلفه

 های فرعی  پرسش

 :های فرعی پژوهش حاضر به شرح زیر است پرسش
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آموزش ابتدایی دانشگاه درسی دورة کارشناسی پیوستة رشتة  تا چه اندازه در برنامة. 2

 سازی توجه شده است؟ ریزی و آماده های بعد برنامه فرهنگیان به مؤلفه

درسی دورة کارشناسی پیوستة رشتة آموزش ابتدایی دانشگاه  تا چه اندازه در برنامة. 1

 های بعد محیط کالس درس توجه شده است؟ فرهنگیان به مؤلفه

کارشناسی پیوستة رشتة آموزش ابتدایی دانشگاه درسی دورة  تا چه اندازه در برنامة. 9

 های بعد آموزش توجه شده است؟ فرهنگیان به مؤلفه

درسی دورة کارشناسی پیوستة رشتة آموزش ابتدایی دانشگاه  تا چه اندازه در برنامة. 2

 ای توجه شده است؟ های بعد مسئولیت حرفه فرهنگیان به مؤلفه

 شناسی پژوهش  روش

انجام گرفته  محتوا تحلیل نوع و از توصیفی ظر هدف، کاربردی، و به روشپژوهش حاضر از ن

در قالب ( 1029)ها و نشانگرها در چارچوب ارزیابی تدریس دنیلسون  مؤلفهبدین منظور  .است

ای تعیین  های حرفه سازی، محیط کالس درس، آموزش و مسئولیت ریزی و آماده چهار حوزة برنامه

شده دورة کارشناسی پیوستة رشتة آموزش  برنامة درسی بازنگری جامعة آماری پژوهش،. شد

های مورد نظر در  ها و سطوح شایستگی اهداف، مالک بود که( 2932)ابتدایی دانشگاه فرهنگیان 

عنوان  11با توجه به هدف و موضوع پژوهش، از بین  .سرفصل واحدهای درسی آن تحلیل شد

، تعلیم و تربیت اسالمی (واحد 11)دروس عمومی  واحد درسی شامل 220درسی که در مجموع، 

( واحد پیشنهادی 21واحد از  1)و انتخابی ( واحد 11)، تخصصی (واحد 21)، تربیتی (واحد 22)

عنوان  ها به در هر طبقه تعدادی از آنمالک و معیارهای الگوی مورد مطالعه، است، متناسب با 

ی و عمومی ویژه به غیر از دروس روس عمومدواحد از بدین ترتیب، نُه . نمونه انتخاب شد

ای   ی شامل اخالق حرفهاسالم یتو ترب یمعلپنج واحد از دروس ت. معارف اسالمی انتخاب شد

یتی به غیر از تربهمچنین، همة واحدهای . معلم و نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسالم انتخاب شد

همة دروس تخصصی  ،(واحد 21) تربیت واحد عملی کاربرد هنر در آموزش و کاربرد زبان در 1

نتخابی به غیر از واحد روس اهمة د و( واحد 12) 9و  1، 2های آموزش هنر  به غیر ازکارگاه
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 در مجموع،که  ندعنوان نمونه انتخاب شد به( واحد 22)های زندگی   درسی آموزش فنون و مهارت

تعدادی از واحدها نداشتن  دلیل حذف .تحلیل شد یدرسعنوان  11معادل با  یواحد درس 213

. بود ها و سطوح شایستگی مضمون اهداف، مالکالگوی مورد مطالعه در ها و نشانگرهای  مؤلفه

ها و نشانگرهای آن براساس  ها، فهرست وارسی تحلیل محتوا بود که مؤلفه ابزار گردآوری داده

کارشناسی رشتة آموزش دورة  برنامة درسی. تعیین شد( 1029)چارچوب ارزیابی تدریس دنیلسون 

ریزی و  قالب چهار حوزة برنامه ابتدایی دانشگاه فرهنگیان توسط این فهرست وارسی در

 210مؤلفه اصلی و  11ای، و  های حرفه سازی، محیط کالس درس، آموزش و مسئولیت آماده

ها و سطوح شایستگی مورد نظر در  واحد تحلیل پژوهش، اهداف، مالک .نشانگر تحلیل شد

ها و سطوح  واحد ثبت، مضمون اهداف، مالک. صل واحدهای درسی در برنامة درسی بودسرف

ها  های شایستگی هر واحد درسی بر اساس مؤلفه بنابراین، مضمون اهداف و مالک. شایستگی بود

های حاصل از  سپس، فراوانی. و نشانگرهای موجود در فهرست وارسی کدگذاری شدند

 . تحلیل شد و  افزار آنتروپی شانون تجزیه ایت، با نرمها شمارش شد، در نه کدگذاری

( A, B, C, D)روش کدگذاری به این صورت بود که به چهار حوزة اصلی حروف بزرگ التین 

ها و نشانگرها با  مؤلفه ،و عناصر( …,a, b, c, d)ها حروف کوچک التین  نسبت داده شد، به مؤلفه

 . بیان شده است 2تا  2های  ها در جدول زهکدگذاری عددی مشخص شدند که به ترتیب حو

کار  برای تعیین روایی فهرست وارسی، روش روایی محتوایی و نظر متخصصان برنامة درسی به

نظران این حوزه قرار  گرفت، بدین ترتیب که فرم اولیة تحلیل محتوا در اختیار چهار نفر از صاحب

برای تعیین . لیل محتوای نهایی تهیه شدها فهرست وارسی تح گرفت و پس از اعمال نظرهای آن

شده  بدین صورت که فرم نهایی تهیه. ها ضریب توافق کدگذاران محاسبه شد پایایی، کدگذاری

گر و متخصص برنامة درسی قرار داده شد که چند واحد درسی را  همزمان و مجزا در اختیار تحلیل

تعداد موارد M در این فرمول، . ر گرفته شدکا سپس، برای محاسبة پایایی فرمول زیر به. تحلیل کنند

به ترتیب، تعداد N2  و N1 ها توافق وجود داشته، و شده بین دو کدگذار است که بین آن کدگذاری

واحدی که  90بنابراین، از یک نمونة . شده توسط کدگذارهای اول و دوم است کل موارد کدگذاری

 .محاسبه شد 19/0ت و ضریب پایایی مورد توافق وجود داش 12مورد قضاوت قرار گرفت، 



 533...               تحلیل محتوای برنامة درسی دورة کارشناسی پیوستة آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از نظر توجه به 

  

 

83/0
60

2522

21








NN

M پایایی 

 

 (A)سازی  ریزی و آماده ها و نشانگرها در حوزة برنامه کدگذاری مؤلفه. 1جدول 

 ها مؤلفه ها عناصر مؤلفه کد نشانگرها 2کد 

(A-a-1-1) 

(A-a-2-1) 

(A-a-3-1) 

(A-a-3-2) 

(A-a-3-3) 

(A-a-3-4) 

زتابی از مفاهیم مهم رشته هایی که با طرح درس -
 .هستند

ها روابط پیش نیاز بین  هایی که در آن طرح درس -
 .ها رعایت شده است مفاهیم و مهارت

 توضیحات کالسی دقیق و روشن -
 آموزان های دانش های دقیق به پرسش  پاسخ -
آموزان  بارخورد مناسب که به یادگیری بیشتر در دانش -

 .شود منجر می
 ها و تجربیات ای در برنامه  رشته ارتباطات میان -

a-1) (A- 

(A-a-2) 

(A-a-3) 

بودن نسبت به محتوا و  آگاه -
 ساختار رشته

 نیاز آگاهی نسبت به روابط پیش -

های آموزشی آگاهی به روش -
 مرتبط با محتوای درسی

 

a- دادن  نشان
دانش 

موضوعی و 
 تربیتی
 

(A-b-2-1) 

(A-b-3-1) 

(A-b-4-1) 

(A-b-4-2) 

(A-b-5-1) 

شده توسط  آوری رسمی جمع ات رسمی و غیراطالع -
 ریزی آموزش معلم برای استفاده در برنامه

آموزان   ها و نیازهای دانش مندی آگاهی معلم از عالقه -
 ریزی برای استفاده در برنامه

 های فرهنگی جامعه مشارکت معلم در مناسبت -
هایی توسط معلم برای گردآوردن  طراحی فرصت -

های  گذاشتن فرهنگ اشتراک هها کنار هم و ب خانواده
 متعدد

 آموزان با نیازهای خاص تهیة بانک اطالعاتی از دانش -

(A-b-1) 

(A-b-2) 

(A-b-3) 

(A-b-4) 

(A-b-5) 

آگاهی از رشد کودک و  -
 بزرگسال

 آگاهی از فرایند یادگیری -
ها، دانش و آگاهی از مهارت -

 آموزان عملكرد زبانی دانش
آگاهی از عالئق و فرهنگ  -

 زانآمو دانش
آگاهی از نیازهای خاص  -

 آموزان دانش

b- دادن  نشان
دانش دربارة 

 آموزان دانش

(A-c-1-1) 

(A-c-2-1) 

(A-c-3-1) 

(A-c-3-3) 

(A-c-4-1) 

 .برانگیز پیامدهای یک سطح شناختی چالش -
 .ها آموزان و نه فعالیت آن شرحی از یادگیری دانش -
پیامدهای اصلی مرتبط با یک رشته و همچنین،  -

 های دیگر رشته
آموز را نشان  پیامدهایی که ارزیابی پیشرفت دانش -

 .دهند می
های  آموزان با توانایی پیامدهای مختلف برای دانش -

 یكسان غیر

(A-c-1) 

(A-c-2) 

(A-c-3) 

(A-c-4) 

 میزان، توالی و تنظیم -
 وضوح -
 تعادل -
 بودن برای انواع مناسب -

 آموزان دانش

 

-c های  پیامد
 آموزشی

 
 
 

(A-d-1-1) 

(A-d-1-2) 

(A-d-2-1) 

(A-d-3-1) 

(A-d-3-2) 

(A-d-3-3) 

(A-d-3-4) 

 شده توسط منطقه مواد تهیه -
 ایهای حرفه شده توسط سازمان مواد تهیه -
 طیفی از متون -
 منابع اینترنتی -
 منابع اجتماعی -
های آموزشی یا  مشارکت مداوم معلم در دوره -

 گریایهای حرفه گروه
 های مهمانسخنران -

(A-d-1) 

(A-d-2) 

(A-d-3) 

منابعی برای استفاده در کالس  -
 درس

منابع برای افزایش دانش  -
 محتوای درسی و آموزشی

منابعی برای استفادة  -
 آموزان دانش

d-  دانش
 دربارة منابع
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 ها مؤلفه ها عناصر مؤلفه کد نشانگرها 2کد 
(A-e-1-1) 

(A-e-1-2) 

(A-e-1-3) 

(A-e-1-4) 

(A-e-2-1) 

(A-e-3-1) 

(A-e-4-1) 

کنند و  دروسی که از پیامدهای آموزشی حمایت می -
 .کنندة مفاهیم مهم هستند عكسمن

کنندة ارتباط با  های آموزشی که بیان نقشه -
 .های پیشین است یادگیری

دهندة سطح باالیی از تفكر  هایی که نشانفعالیت -
 .است

 آموزان هایی برای انتخاب دانش فرصت -
 استفاده از منابع متعدد -
 شده های یادگیری خوب طراحیگروه -
 های ساختارمند  طرح درس -

(A-e-1) 

(A-e-2) 

(A-e-3) 

(A-e-4) 

 های یادگیری فعالیت -

 مواد آموزشی و منابع -
 های آموزشی گروه -
 ساختار واحدها و دروس -

e–  طراحی
آموزش 
 هماهنگ

 

(A-f-1-1) 

(A-f-1-2) 

(A-f-1-3) 

(A-f-3-1) 

(A-f-2-1) 

(A-f-4-1) 

ها و  کنندة ارتباط بین ارزیابی ها بیان طرح درس -
 .پیامدهای آموزشی باشند

ها هماهنگ با نوع پیامد مورد انتظار انواع ارزیابی -
 .باشند

 .آموزان های عملكردی متنوع برای دانشفرصت -
شده قابل دسترس برای  های اصالحارزیابی -

 فرد در مواقع نیاز آموزان منحصربه دانش
هایی برای  انتظارات واضح مكتوب همراه با توصیف -

 .سطوح مختلف عملكرد
کردن معلم از  های تكوینی برای آگاه ارزیابی -

 های اتخاذشده در طول دورة آموزشی تصمیم

(A-f-1) 

(A-f-2) 

(A-f-3) 

(A-f-4) 

 تناسب با پیامدهای آموزشی -
 معیارها و استانداردها -
های تكوینی  طراحی ارزیابی -

 (مستمر)
 ریزی استفاده در برنامه -
 
 

F-  طراحی
ارزیابی 

 آموزان   دانش
 

 
 (B)ها و نشانگرها در حوزة محیط کالس درس  کدگذاری مؤلفه. 2جدول 

 ها مؤلفه ها عناصر مؤلفه کد نشانگرها کد

(B-a-1-1) 

(B- a-1-2) 

 

(B-a-1-3) 

 

(B-a-1-4) 

(B-a-1-5) 

(B-a-1-6) 

دادن فعال، و رعایت  وگوی محترمانه، گوش گفت -

 نوبت

آموزان در خارج از  پذیرش پیشینة زندگی دانش -

 سکالس در

دادن توجه از  استفاده از زبان بدن برای نشان -

 آموزان طرف معلم و دانش

 کردن فاصلة بدنی کم -

 ادب و تشویق -

 طرفی بی -

(B-a-1) 

(B-a-2) 

 

 

 

 با معلم تعامالت -
 و گفتار آموزان در دانش
 عمل

 آموزان با دانش تعامالت -
 عمل و گفتار در یكدیگر

 
 

 

a- ایجاد 

همراه  محیطی

با احترام و 

 حمایت
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 ها مؤلفه ها عناصر مؤلفه کد نشانگرها کد

(B-b-1-1) 

(B-b-2-1) 

(B-b-3-1) 

(B-b-3-2) 

(B-b-3-3) 

 .شود اعتماد به ارزش آنچه فرا گرفته می -

انتظارات باال از یادگیری و مشارکت که از طریق  -

 .شود گفتار و رفتار تقویت می

 آموزان توقع کار با کیفیت از جانب دانش -

 آموزان تكار از دانشتوقع تالش و پش -

 های باال برای ارائه و نتایج کار توقع -

(B-b-1) 

(B-b-2) 

(B-b-3) 

اهمیت محتوای درسی و  -
 یادگیری

 آموزان نفس دانش اعتمادبه -
انتظارات از یادگیری و  -

 پیشرفت

 

b-  ایجاد یک

 فرهنگ یادگیری

 

 

(B-c-1-1) 

(B-c-2-1) 

(B-c-4-1) 

(B-c-5-1) 

 

 ر کالساجرای یكنواخت همة امو -

 ندادن زمان آموزشی ازدست -

 دادن امور کالس آموزان در انجام نقش مهم دانش -

آموزان به چیستی و چگونگی آنچه  آگاهی دانش -

 .دهند انجام می

(B-c-1) 

(B-c-2) 

(B-c-3) 

(B-c-4) 

(B-c-5) 

 های آموزشی مدیریت گروه -
 مدیریت تغییرات -
مدیریت مواد آموزشی و  -

 ها ملزومات آن

نظارت بر راهنمایی و  -
 ها ای  داوطلبان و فراحرفه

های عادی  اجرای برنامه -
 کالس

 

c-  مدیریت

فرایندهای 

 کالسی
 

 

(B-d-1-1) 

(B-d-2-1) 

(B-d-2-2) 

(B-d-2-3) 

(B-d-3-1) 

(B-d-3-2) 

معیارهای رفتاری واضح، در صورت امكان به  -

 شده در دروس صورت اعالنیه، و اشاره

آموزان و  شجلوگیری از تلخی و درشتی بین دان -

 معلم

 آموز آگاهی معلم از رفتار دانش -

 اعمال پیشگیرانه توسط معلم در مواقع نیاز -

 رفتار نداشتن سوء -

 تقویت رفتارهای مثبت -

(B-d-1) 

(B-d-2) 

(B-d-3) 

 انتظارات -
 آموز کنترل رفتار دانش -
پاسخ به رفتار سوء  -

 آموز دانش
 
 

 

d-  مدیریت

 آموز رفتار دانش
 

(B-e-1-1) 

(B-e-1-2) 

(B-e-1-2) 

(B-e-2-1) 

(B-e-2-2) 

 فضای خوشایند و جذاب -

 محیط ایمن -

 آموزان امكان دسترسی برای همة دانش -

های  چیدمان مناسب وسایل برای فعالیت -

 یادگیری

استفادة مؤثر از منابع فیزیكی مانند کامپیوتر  -

 آموزان توسط معلم و دانش

(B-e-1) 

(B-e-2) 

 ایمنی و دسترسی -

فاده از چیدمان وسایل و است -
 منابع فیزیكی

 

e-  سازماندهی

 فضای فیزیكی
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 3(C) ها و نشانگرها در حوزة آموزش کدگذاری مؤلفه. 3جدول 

 ها مؤلفه ها عناصر مؤلفه 1کد نشانگرها 2کد

(C-a-1-1) 

(C-a-2-1) 

(C-a-3-1) 

(C-a-4-1) 

 وضوح اهداف تدریس -
شده برای  های مشخصدستورات روشن و شیوه -

 های درسیلیتدادن فعا انجام

نداشتن اشتباهات محتوایی و توضیحات واضح از  -
 ها حل مفاهیم و راه

 استفادة صحیح و خالقانه از زبان -

(C-a-1) 

(C-a-2) 

(C-a-3) 

(C-a-4) 

 انتظارات یادگیری -

 به مربوط دستورهای -
 های یادگیری  فعالیت

 توضیح محتوا -
های  استفاده از زبان -

 گفتاری و نوشتاری

a-  برقراری

باط با دانش ارت

 آموزان

 

(C-b-1-1) 

(C-b-2-1) 

(C-b-2-1) 

(C-b-2-2) 

(C-b-2-3) 

(C-b-3-1) 

شده با چالش شناختی باال توسط معلم  های مطرح پرسش -
 آموزان و دانش

های متعدد، حتی زمانی که  حل ها یا راه ها با پاسخ پرسش -
 .یک پاسخ درست است

 انآموز ها و نظرات دانش  استفادة مؤثر از پاسخ -

کردن وی از مرکز  مباحثه بدون دخالت معلم یا خارج -
 بحث

 آموزان شده توسط دانش های ارائه تمرکز بر استدالل -
 آموزان در مباحثه سطوح باالی مشارکت دانش -

(C-b-1) 

(C-b-2) 

(C-b-3) 

 ها کیفیت پرسش -
 های مباحثه تكنیک -
 آموزان مشارکت دانش -

b- کارگیری  به

فنون پرسشگری 

 و مباحثه

(C-c-1-1) 

(C-c-1-2) 

(C-c-3-1) 

(C-c-2-1) 

(C-c-4-1) 

 .آموز اشتیاق، عالقه، تفكر و توانایی حل مسئله دانش -
آموز است و  تكالیفی که مستلزم سطح باالی تفكر دانش -

 .کنند ها را تشویق به توضیح تفكر خود می آن
دادن همة  آموزان برای انجام ایجاد انگیزة باال در دانش -

 .برانگیزند امی که تكالیف چالشتكالیف، حتی هنگ
جای اینكه  ، به«کنند کار می»طور فعال  آموزان به دانش -

 .ها تماشا کنند فقط معلم کار کند و آن
زده، با زمان سرعت مناسب دروس؛ نه آهسته و نه شتاب -

 آموز کافی برای تأمل دانش

(C-c-1) 

(C-c-2) 

(C-c-3) 

(C-c-4) 

ها و تكالیف  فعالیت -
 درسی

 آموزان دی دانشبن گروه -
 مواد آموزشی و منابع -
 ساختار و سرعت -

c-  درگیرکردن

آموزان در  دانش

 یادگیری

(C-d-1-1) 

(C-d-2-1) 

(C-d-3-1) 

(C-d-4-1) 

 آموز توجه دقیق معلم به آثار درک دانش -
 آموز های مناسب برای بررسی درک دانش طرح پرسش -
 ها نآموز و دادن بازخورد به آ کنترل روند یادگیری دانش -
آموزان از عملكرد خودشان براساس  ارزیابی دانش -

 معیارهای مشخص

(C-d-1) 

(C-d-2) 

(C-d-3) 

(C-d-4) 

 معیارهای ارزشیابی -
کنترل یادگیری  -

 آموزان دانش
دادن بازخورد به  -

 آموزان دانش
آموزان  ارزشیابی دانش -

از خود و کنترل روند 
 پیشرفت

-d کارگیری  به

ارزیابی در 

 تدریس

(C-e-1-1) 

(C-e-2-1) 

(C-e-3-1) 

 آموزان و وقایع روزانه در درس تلفیق عالیق دانش -
آمده  دست تغییر روند آموزشی معلم براساس شواهد به -

 (یا فقدان)آموزان  از فهم دانش

 شمردن لحظات آموزشی توسط معلم غنیمت -

(C-e-1) 

(C-e-2) 

(C-e-3) 

 دروس تغییر -

 به نسبت واکنش -
 آموزان دانش

 ماندگاری و دوام -

e– دادن  نشان

پذیری و  انعطاف

 پاسخگویی
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 ( D)ای  ها و نشانگرها در حوزة مسئولیت حرفه کدگذاری مؤلفه. 4جدول 

 ها مؤلفه ها عناصر مؤلفه 2کد نشانگرها 1کد

D-a-1-1)) 

D-a-2-1)) 

 تأمل دقیق بر یک درس -
استناد به اصالحات تجربی که موجب فهرستی از  -

 .شود راهكارها می

(D-a-1) 

(D-a-2) 

 دقت -
استفاده در تدریس  -

 آتی

a-  تأمل در

 تدریس

(D-b-1-1) 

(D-b-2-1) 

D-b-3-1)) 

آموزان را دنبال  هایی که اتمام تكالیف دانش سیستم -
 .کنند می

آموزان را  های اطالعاتی که پیشرفت دانش سیستم -
 .کنند دادهای آموزشی بررسی می براساس برون

 زشیآمو فرایندهای نگهداری دقیق اسناد غیر -

(D-b-1) 

(D-b-2) 

اتمام تكالیف دانش  -
 آموز

پیشرفت دانش آموز  -
 در یادگیری

 اسناد غیر آموزشی -

b-  ثبت و

نگهداری دقیق 

 سوابق

 

(D-c-1-1) 

(D-c-2-1) 

(D-c-3-1) 

ها دربارة  ارسال مكرر و متناسب اطالعات به خانواده -
 .آموز برنامة آموزشی و میزان پیشرفت دانش

 .ها علم و خانوادهارتباط دوطرفه بین م -
ها برای شرکت در  های مكرر برای خانواده فرصت ایجاد -

 .فرایند یادگیری

(D-c-1) 

(D-c-2) 

(D-c-3) 

 

رسانی دربارة  اطالع -
 برنامة آموزشی

رسانی دربارة  اطالع -
وضعیت فردی 

 آموز دانش
ها  مشارکت خانواده -

 در برنامة آموزشی

c-  ارتباط با

 ها خانواده

D-d-1-1)) 
D-d-2-1)) 

D-d-3-1)) 

(D-d-4-1) 

منظور تقسیم و  مشارکت منظم معلم با همكاران به -
 آموزان ریزی کارها در راستای موفقیت دانش برنامه

ای  ها یا جوامع حرفه شرکت منظم معلم در دوره -
 منظور بهبود عملكرد به
های ابتكاری و جدید  شرکت منظم معلم در برنامه -

 مدرسه
های ابتكاری و جدید  امهشرکت منظم و حمایت از برن -

 ای حرفه ةجامع

(D-d-1) 
(D-d-2) 
(D-d-3) 
(D-d-4) 

 

 ارتباط با همكاران -
مشارکت در یک  -

فرهنگ پژوهش 
 ای حرفه

رسانی به  خدمات -
 مدرسه

مشارکت در  -
های مدرسه و  پروژه
 منطقه

d-  شرکت در
 ای جوامع حرفه

(D-e-1-1) 

(D-e-2-1) 
D-e-3-1)) 

ها ی آموزشی و  ها و کارگاه حضور مكرر معلم در دوره -
 مطالعة منظم

های یادگیری با همكاران و  شرکت در شبكه -
 ها گذاشتن آزادانة دیدگاه اشتراک به

کننده از  ای حمایت های حرفه شرکت در سازمان -
 پژوهش آکادمیک

(D-e-1) 
(D-e-2) 
(D-e-3) 

افزایش دانش محتوا  -
 های تربیتی و مهارت

پذیرابودن  -
های  بازخورد
 نهمكارا

رسانی به  خدمت -
 حرفه

e-  رشد و
 ای توسعة حرفه
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 ها مؤلفه ها عناصر مؤلفه 2کد نشانگرها 1کد

(D-f-1-1) 

(D-f-2-1) 

 
(D-f-3-1) 

(D-f-4-1) 

 
(D-f-5-1) 

عنوان عامل انتشار  معلم قابل اعتماد است و اغلب به -
 .شودعقاید شناخته می

ریزی  معلم اغلب به اعضای جامعه یا گروه برنامه -
 .دارند آموزان در اولویت قرار کند که دانش یادآوری می

آموزان حتی در شرایط سخت و پیچیده  معلم از دانش -
 .کند حمایت می

آموزان،  معلم به منظور در اولویت قرار دادن دانش -
 .کشدهای موجود را به چالش می رویه

طور مداوم به اجرای وظایف و دستورات ناحیه  معلم به -
 .کند ها عمل می مشی ها و خط  با توجه به سیاست

(D-f-1) 
(D-f-2) 
(D-f-3) 
(D-f-4) 
(D-f-5) 

یكپارچگی و رفتار  -
 اخالقی

رسانی به  خدمت -
 آموزان دانش

حمایت از  -
 آموزان دانش

 گیری تصمیم -

پیروی از قوانین  -
 مدرسه و منطقه

f- دادن  نشان
 بودن ای حرفه

 

 پژوهش های یافته

 .شود های پژوهش بیان می ها با توجه به پرسش در ادامه، یافته

 ابتدایی آموزش دورة کارشناسی پیوستة رشتة درسی برنامة در اندازه چه تا :پرسش اصلی

 است؟  شده توجه گری ای حرفه ابعادهای  هر یک از مؤلفه به فرهنگیان دانشگاه
 

 های درسی مورد تحلیل گری در واحد ای های ابعاد حرفه فراوانی مؤلفه. 5جدول 

 ای های حرفه  مسئولیت آموزش محیط کالس درس سازی ریزی و آماده برنامه حوزه ها

 21 29 22 1 0 22 2 1 22 1 21 1 21 1 2 2 91 93 13 12 11 12 فراوانی

 1/9 2/9 1/9 2/1 0 3/1 2/2 2/1 3/1 1/2 1/2 1/2 1/2 2/1 2/2 9/2 1/20 2/20 1/1 1/2 1/1 1/23 درصد

مجموع 

فراوانی در 

 هر حوزه

111 22 21 21 

درصد 

 ها حوزه
2/12 22 9/21 2/22 

فراوانی، به ترتیب به حوزة  919از مجموع  ،شود مشاهده می 2طور که در جدول  همان

های  مسئولیتدرصد، بیشترین توجه، حوزة  2/12فراوانی و  111سازی با  ریزی و آماده برنامه
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و حوزة محیط کالس  ،9/21فراوانی و  21درصد، حوزة آموزش با  2/22فراوانی و  21با  ای حرفه

 .درصد، کمترین فراوانی و توجه را دارد 22فراوانی و  22 درس با

 .شود های فرعی پژوهش پاسخ داده می در ادامه، پرسش
 

 شده شناسایی یها مؤلفهضرایب اهمیت . 6 جدول

 ها مؤلفه
 ضریب اهمیت

A b c d e f 
A- 220/0 212/0 213/0 221/0 211/0 119/0 سازی ریزی و آماده برنامه 

B- 999/0 911/0 213/0 221/0 021/0 س درسکال یطمح - 

C- 210/0 231/0 191/0 011/0 921/0 آموزش - 

D- 232/0 101/0 191/0 211/0 001/0 192/0 ای مسئولیت حرفه 

 ابتدایی آموزش رشتة پیوستة کارشناسی دورة درسی برنامة در اندازه چه تا :پرسش فرعی اول

 است؟ شده توجه سازی آماده ریزی و برنامه بعدای ه هر یک از مؤلفه به فرهنگیان دانشگاه

 سازی، مؤلفة ریزی و آماده ، در حوزة برنامه1براساس نتایج آنتروپی شانون در جدول 

، بیشترین ضریب اهمیت را دارد، سپس، 119/0 با ضریب« دادن دانش موضوعی و تربیتی نشان»

با « ، مؤلفة طراحی آموزش هماهنگ211/0با « ایجاد یک فرهنگ یادگیری»میزان توجه به مؤلفة 

 «آموزان طراحی ارزیابی دانش» ، مؤلفة221/0با ضریب « پیامدهای آموزشی»، مؤلفة 212/0ضریب 

در برنامة درسی رشتة آموزش  ضریب 213/0با « دانش دربارة منابع»، و مؤلفة 220/0 با ضریب

 . ابتدایی کمترین توجه انجام گرفته است

 ابتدایی آموزش رشتة پیوستة کارشناسی دورة درسی برنامة در اندازه چه تا :پرسش فرعی دوم

 است؟ شده توجه کالس درس محیط بعدهای  هر یک از مؤلفه به فرهنگیان دانشگاه

در حوزة محیط کالس درس، بیشترین توجه به ، 1در جدول  براساس نتایج آنتروپی شانون

ایجاد »، و کمترین توجه مربوط به مؤلفة 999/0با ضریب « سازماندهی فضای فیزیكی»مؤلفة 

 . بوده است 021/0با ضریب « محیطی همراه با احترام و حمایت
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 به فرهنگیان دانشگاه ابتدایی آموزش رشتة درسی برنامة در اندازه چه تا: پرسش فرعی سوم

 است؟ شده توجه آموزش بعدهای  هر یک از مؤلفه

، در حوزة آموزش، بیشترین توجه به مؤلفة 1براساس تحلیل آنتروپی شانون در جدول 

کارگیری فنون  به»، و کمترین توجه به مؤلفة 921/0با ضریب « آموزان دانش با ارتباط برقراری»

 . شده است 011/0با ضریب « پرسشگری و مباحثه

 آموزش رشتة پیوستة کارشناسی دورة درسی برنامة در اندازه چه تا :پرسش فرعی چهارم

 است؟ شده توجهای  حرفه مسئولیت بعدهای  مؤلفه به فرهنگیان شگاهدان ابتدایی

اند  ای به ترتیب، بیشترین توجه عبارت براساس نتایج آنتروپی شانون در حوزة مسئولیت حرفه

، 192/0با ضریب « تأمل در تدریس» ، مؤلفة191/0ضریب  با « ای شرکت در جوامع حرفه»از مؤلفة 

، 232/0با  ضریب « بودن ای دادن حرفه نشان»، مؤلفة 101/0برابر با « یا رشد و توسعة حرفه»مؤلفة 

با  « ثبت و نگهداری دقیق سوابق»، و در نهایت، مؤلفة 211/0با ضریب « ها ارتباط با خانواده»مؤلفة 

 . باشند می 001/0ضریب 

 گیری  بحث و نتیجه

آموزش ابتدایی پیوستة رشتة ة کارشناسی رتحلیل محتوای برنامة درسی دو هدف با حاضر پژوهش

از مجموع با توجه به نتایج، . انجام گرفتگری  ای های حرفه دانشگاه فرهنگیان با توجه به مؤلفه

درصد، حوزة  2/12فراوانی و  111سازی با  ریزی و آماده برنامه فراوانی، به ترتیب، حوزة 919

، و حوزة 9/21فراوانی و  21زش با درصد، حوزة آمو 2/22و  فراوانی 21با  ای های حرفه مسئولیت

این یافته با نتایج پژوهش . درصد، از نظر توجه قرار دارند 22فراوانی و  22محیط کالس درس با 

با . باشد های مورد نیاز معلمان همسو نمی مبنی بر انطباق برنامة درسی با صالحیت( 2931)اکبری 

ارگانة چارچوب دنیلسون، نتایج به ترتیب، های چه های پژوهش در هر یک از حوزه توجه به یافته

 . شود های الگوی مورد نظر ارائه می در حوزه

سازی در برنامة درسی رشتة آموزش ابتدایی،  ریزی و آماده های حوزة برنامه از بین مؤلفه -



 515...               تحلیل محتوای برنامة درسی دورة کارشناسی پیوستة آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از نظر توجه به 

  

 

نتایج پژوهش فتحی این یافته با . تربیتی شده است -دادن دانش موضوعی  بیشترین توجه به نشان

های موضوعی تربیتی از  های معلمی در برنامه که دستیابی به شایستگی( 2931)اران و همك

همچنین، با نتایج پژوهش وقورکاشانی و همكاران . باشد های عمومی بیشتر است، همسو می برنامه

های  مبنی بر اینكه در معماری برنامة درسی تربیت معلم، راهكارهای کسب شایستگی( 2931)

 . موضوعی بیشترین قابلیت اجرایی را دارند، همسو استمعطوف به دانش 

، محیط کالس درس در برنامة درسی درسی رشتةآموزش ابتداییحوزة های  از بین مؤلفه -

ایجاد محیطی همراه »و کمترین توجه به مؤلفة « سازماندهی فضای فیزیكی»بیشترین توجه به مؤلفة 

شود به چگونگی  هم احترام و سازگاری مربوط میهای م یكی از جنبه. است« با احترام و حمایت

الگوهای . آموزان با یكدیگر آموزان و چگونگی رفتار دانش العمل معلم نسبت به دانش عكس

آموزان حس  در یک محیط مملو از احترام، همة دانش. تعامالت برای کل کالس ارزش دارد

آموزان  که از جانب معلم یا دیگر دانش ترسند ها نمی آن. ارزشمندبودن، امنیت و خطرکردن را دارند

آموزان  به معلم باید متمایز از رفتارهایی باشد که دانش« گذاشتن احترام». سرکوب یا تمسخر شوند

های مؤلفة ایجاد  آموزان از نشانه توجه به روابط بین معلم و دانش. دهند برحسب وظیفه انجام می

لی که تبعیت از قوانین کالس درس مربوط به مؤلفة محیطی همراه با احترام و حمایت است، در حا

که ( 2931)ها با نتایج پژوهش رجبی  این یافته(. 1029دنیلسون، )شود  آموز می مدیریت رفتار دانش

روانی معلمان، فضای  -نیت روحی را امای معلمان   هثیر گذار بر صالحیت حرفأترین عوامل ت همم

همچنین، با نتایج پژوهش . داند، همسو است مستمر می ةعمطال ادگیری الكترونیكی ویآموزشی، 

های هوش هیجانی و کنترل  مبنی بر تأکید بر کسب مهارت( 2931)وقور کاشانی و همكاران 

های تربیتی همسو  عنوان یكی از راهكارهای تحقق شایستگی گیری مناسب به احساس و تصمیم

 . است

بیشترین توجه به های حوزة آموزش،  بین مؤلفهدر برنامة درسی رشتة آموزش ابتدایی، از  -

استفاده از فنون پرسشگری و »و کمترین توجه به مؤلفة « آموزان برقراری ارتباط با دانش»مؤلفة 

، معلمانی موفق هستند که آموزان از نگاه دانشنیز ( 2931)در پژوهش رجبی . شده است« مباحثه
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گو تنها و و بحث و گفت یدنپرس .هستند ها بازیبه عامل  ق والخبوده، صمیمیت دارای 

. ها اشاره شده است به آن دنیلسون طور خاص در چارچوب هستند که به یآموزش یراهكارها

آموزان شوند  دانش یادگیریشدن  یقه موجب عمککار گرفته شود   به طوری یدو مباحثه با یدنپرس

 های پرسشاز ای  حرفهمعلم یک . نباشد شفاهیامتحان  یاکردن درس و تنها به صورت بازگو

 یدنکش چالش ارتباط و به یجادا ی،ساز یهبه فرض یقآموزان را تشو تا دانش پرسد میهمگرا و واگرا 

و  یممفاه ینب کنند می یبآموزان را ترغ باال، دانش کیفیتبا  ها پرسش. کند یشینپ یاتنظر

 لئاز مسا یدیر کنند و به درک جدرابطه برقرا رسیدند، ربط به نظر می یکه در گذشته ب ییرخدادها

. دانند یها را نم پاسخ آن یزکه خود ن کنند مطرح می هایی پرسشمعلمان اثربخش . برسند یچیدهپ

بدون فرمول ارائه  پرسشجواب درست است،  یتعداد محدود یای دارا هلأکه مس یزمان یحت

شوند  داده میافراد شرکت  ةهم یکالس یگوهاو گفتدر . دکن یرآموز را درگ شود تا ذهن دانش می

بارة در تواند ها می مباحثه. یابد می یشآموزان افزا درک دانش ةمنظور ارتقا از زبان به یحصر ةو استفاد

پاسخ  یافتکه معلم منتظر در یزمان ین،ا عالوه بر. یردشكل گنیز آموزان  خود دانش های پرسش

 یحظف به توضوآموز م دانش( یگران دآموز دانش یا ودتوسط معلم مطرح ش پرسش ینچه ا)است 

 یکاز  یمثال قسمت برای)است  یگریشواهد د ةارائ یااز متن  یقسمت یبازخوان یا یشافكار خو

 دهد را شكل می یهای استدالل منطق یهپا، مناظره. کند یبانیتا از موضع خود پشت( یعلم یشآزما

های کوچک  آموزان در گروه دانش که ییها در طول درس. هاست رشته همةدر  یاساس یکه مهارت

مؤلفه در نظر  یناز ا یعنوان بخش ها به های آن و مباحثه ها پرسش یفیتهستند، ک یتمشغول فعال

 یکار ینچن ید برایبا ،سطح باال بپرسند های پرسشآموزان قرار است  اگر دانش. شود گرفته می

آموزان چه در سطح کالس و  دانشسطح باال از جانب  های پرسش ین، طرحبنابرا. ینندآموزش بب

این . ها آموزش داده شده است ها به آن مهارت ینادهد  نشان میهای کوچک،  چه در سطح گروه

که پرورش تفكر سطح باال را ( 2931)پور و حسنی  تأکید دنیلسون با پژوهش معروفی، موسی

. ، همخوانی داردعنوان نشانگر اهمیت و سودمندی اهداف برنامة درسی معرفی کرده است به

مبنی بر اینكه یكی از راهكارهای ( 2931)همچنین، با نتایج پژوهش وقور کاشانی و همكاران 
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های فكری  ای در دانش تربیتی، توانمندکردن معلمان در مهارت پیشنهادی کسب شایستگی حرفه

 . باشد، همسو است سطح باال و خالقیت در تفكر می

ای در واحدهای درسی رشتة آموزش ابتدایی،  های حرفه یتهای حوزة مسئول از بین مؤلفه -

ثبت و »و کمترین توجه به مؤلفة « ای در جوامع حرفهشرکت »بیشترین توجه به مؤلفة 

 یهای اساس یتاز مسئول در چارچوب دنیلسون، یكی. شده است« نگهداری دقیق سوابق

رخدادها شامل  ینا. تاس یآموزش یرو غ یآموزش یرخدادها یقثبت دق ی،ا حرفه علمانم

 یرغ یو رخدادها یریگیادآموزان در  دانش یشرفتآموزان، روند پ دانش یفتكال یلتكم

داشتن . است رسههای مد ینهاردوها و هز یهای مجوز امضاشده برا ارجاع برگه یلاز قب یآموزش

موزان و آ دانش ینروابط ب ةدهند اسناد نشان ینا یرازبسیار مهم است، مؤلفه  ینمهارت در ا

های  را کنترل کرده و دستورالعمل یادگیری اینددهد فر است و به معلم اجازه می ینوالد

بر این اساس، نتایج پژوهش حاضر با نتایج . (1029دنیلسون، ) کند یمرا طبق آن تنظ یآموزش

مبنی بر اینكه راهكارهای کسب شایستگی معطوف ( 2931)پژوهش وقور کاشانی و همكاران 

ربیتی موضوعی از جمله فرهنگ سازی برای استقرار پایانه دارای حافظه برای به عمل ت

های آموزشی، کمترین قابلیت اجرایی را در برنامه درسی کنونی دارند،  سازی سناریو دخیره

 . همسو است

شود در برنامة درسی رشتة آموزش ابتدایی بازنگری مجدد  براساس نتایج پژوهش، پیشنهاد می

هایی که کمترین توجه به آن شده است، به  واحدهای درسی مرتبط با مؤلفه انجام گیرد و

 : اند از بدین ترتیب، تغییراتی که باید اعمال شود، عبارت. واحدهای درسی اضافه شود

کردن  با هدف آماده« کارگیری منابع یادگیری های به روش»ارائة واحد درسی با عنوان  -

ها به منابع اطالعاتی  بع یادگیری مختلف و دستیابی آنکارگیری منا دانشجومعلمان برای به

 .روز جدید و به

عاطفی کالس  یسازماندهطراحی و الگوهای تعاملی و » عنوان با یواحد درسشدن  اضافه -

 .یاندانشجوبرنامة درسی به  «درس
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در پیامدهای یادگیری مورد های تفكر و استدالل  مهارت یادگیریهای  یوهانواع شتوجه به  -

و دقت در تفكر یادگیری در سطوح باال و فرهنگ تأکید بر تحكیم . تظار از دانشجویانان

ابراز تفكر خود از  یبراها بتوانند  طوری که آن دانشجومعلمان های درسی در برنامه زبان

 . آگاهی یابندتفكر  یفیتک یتاستفاده کنند و بر اهم یحزبان صر

بت آموزشی مانند چگونگی ث وزشی و غیررخدادهای آم های ثبت روشآموزش بر  دیکأت -

 ،نیهمچن، ها داده گاهیصفحات گسترده و پا کارگیری به ها، ی کارپوشهكیالكترون

است آموزان  دانش شرفتیثبت روند پ یبرا یای کمتر رسم لهیوسکه  یتیهای روا ادداشتی

 .شود می ینگهدار ها آن ةدر پروند و
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ای مورد  های حرفه صالحیت با فرهنگیان دانشگاه درسیة برنام انطباق میزان (.2931)اکبری، ناصر 
ارشد مدیریت آموزشی،  نامة کارشناسی پایان. نیاز معلمان مدارس متوسطة شهر اهواز

 .دانشگاه شهید چمران اهواز

مان ای دانشجومعل های حرفه بررسی صالحیت(. 2932)خروشی، پوران، و محمدی وندیشی، زهره 

 ،(1)2، ای معلم توسعة حرفه. از دیدگاه مدرسان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اصفهان
23-22. 

ة برنام تیفیک تیمطلوب یبررس. (2939) اهلل حیذب ،یو نعمت ،عمران مانپور،یسل ن،یحس زاده، ییدا

 یلالمل نیب شیهما. نیمدرس دگاهیاز د یا معلم حرفه تیدر ترب انیدانشگاه فرهنگ یدرس
 90، خوراسگان واحد المیاصفهان، دانشگاه آزاد اس ،یآموزش عال یدرس ةدر برنام تیفیک

 .2939 مهرماه

تحلیل سند بنیادین آموزش و پرورش از نظر میزان (. 2932)دیبایی صابر، محسن، و نجفی، حسن 

، دومین همایش ملی تربیت معلم مجموعه مقاالت. های شایستگی معلمان اهمیت به مؤلفه

 .2932ماه  اردیبهشت

. ابتدایی ةای معلمان موفق دور ثر بر صالحیت حرفهؤشناسایی عوامل م(. 2931)رجبی، حسن 

مطالعات برنامة درسی، دانشگاه خوارزمی، دانشكدة علوم تربیتی ارشد  نامة کارشناسی پایان

 .شناسی و روان

ساخت ابزار ارزیابی (. 2932)پور، مسعود  قیاس، پروین، کیان، مرجان، و گرامی روشن

المللی در حوزة  ای معلمان دورة ابتدایی براساس اسناد معتبر ملی و بین های حرفه صالحیت
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