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Abstract 
The aim of this study is to identify the neglected topics in the curriculum of Farhangian 
University. This research was conducted quantitatively (descriptively) and qualitatively. The 
research tools in the qualitative part are semi-structured interviews, and in the quantitative 
part are researcher-made questionnaires derived from the qualitative part. The research 
population consisted of 68 professors and teachers of primary education in Farhangian 
University, in the academic year of 1997-98, of which a number of samplings in the 
qualitative section were done in a purposeful manner by snowball method, with the presence 
of 12 professors. In a small part, out of 68 faculty members and officers of educational 
sciences of Mazandaran University, Golestan, Tehran, Fars, Zanjan, due to the low size of 
the population, all 68 people participated as a sample by census method. To analyze the data 
in a qualitative part of the seven-step method, which finally is the findings of this study, in 
the form of 4 themes include: organizational structure and university output, attention to 
learner needs, curriculum elements, professional skills of the teacher. The contribution of 
each neglected dimension was determined through regression. Given that the negligence and 
ignorance of curriculum planners in some areas of new scientific needs and achievements, 
the main reason for the formation of the curriculum is neglected, so it is suggested that 
curriculum planners at Farhangian University to review such research, Take action and 
consider the results obtained in the curriculum of Farhangian University. 

Keyword: Farhangian University, Field of educational sciences, Implemented curriculum, 
Neglected curriculum.  

                                                           
 Corresponding Author, Email: vahid.fallah.@iausari.ac.ir 

Educational and Scholastic Studies                                                                http://pma.cfu.ac.ir/ 

Vol. 11, No. 3, Autumn 2022                                                                     Print ISSN: 2423-494X 

pp. 689- 718                                                                                               Online ISSN: 2645-8098 

 

http://pma.cfu.ac.ir/


 

 
 

 

 مضامین مغفول در برنامة درسی اجراشده از نگاه اساتید

 با تأکید بر روش آمیخته 

 3عصمت رسولیسیده، 2وحید فالح، 1زهرا اکبرزاده

 ساری، ساری، ایران اسالمی، واحد آزاد درسی، دانشگاه برنامة . دانشجوی دکتری مطالعات1

 ساری، ساری، ایران واحد اسالمی، آزاد نی دانشگاهریزی درسی، دانشکدة علوم انسا. استادیار، گروه برنامه2
 ساری، ساری، ایران واحد اسالمی، آزاد ریزی درسی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه. استادیار، گروه برنامه3

 (20/12/1399؛ تاریخ پذیرش: 05/05/1399)تاریخ دریافت: 

  دهیچک

دو شیوة  علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان بود. این پژوهش به رسی اجراشدة رشتةد برنامةمغفول در  شناسایی مضامین هدف پژوهش حاضر
ساختة ساختارمند، و در بخش کمی پرسشنامة محققبخش کیفی، مصاحبة نیمه پژوهش درابزار و کیفی انجام گرفت. کمی)از نوع توصیفی( 

تشکیل  97-98موزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان، در سال تحصیلی استاد ومدرس رشتة آ 68برآمدة از بخش کیفی بود. جامعة پژوهش را 
استاد  68نفر انتخاب شد. در بخش کمی، از مجموع  12برفی، دادند که از این تعداد، در بخش کیفی به صورت هدفمند و با شیوة گلوله

بودن حجم جامعه، به شیوة ، به دلیل پایینهیئت علمی و مأمور رشتة علوم تربیتی دانشگاه مازندران، گلستان، تهران، فارس، زنجان
استفاده شد. در کالیزی ای مرحلههفتاز روش ها در بخش کیفی دادهتحلیل  نفر به عنوان نمونه شرکت کردند. برای 68سرشماری، همة 

نیاز یادگیرنده، عناصر برنامة درسی  داد دانشگاه، توجه بهمضمون شامل ساختارسازمانی و درون 4این پژوهش، در قالب های یافته نهایت،
 ای عملکرد مناسب استاد است. تعیین سهم هریک از ابعاد مغفول،از طریق رگرسیون صورت گرفت. با توجه به اینکه غفلتو مهارت حرفه

است.  درسی مغفول نامةبر گیریشکل اصلی علت جدید، علمی دستاوردهای و ها، نیازهابرخی حوزه به نسبت درسی ریزانبرنامه ناآگاهی و
از این دست، اقدام کرده و نتایج را در هاییدرسی در دانشگاه فرهنگیان نسبت به بررسی پژوهشریزان شود، برنامهبنابراین، پیشنهاد می

 برنامة درسی دانشگاه فرهنگیان در نظر گیرند. 

 تربیتی.  علوم رشتة، رهنگیانف دانشگاه مغفول، درسی اجراشده، برنامة درسی برنامة: یدیکل واژگان
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 مقدمه

نیازمند  که ،ستا پیشرفت لحا در یندافر یک ،ثربخشا ()دانشگاه فرهنگیان تربیتمعلم به توجه

 هارکشواز  ریبسیا که یرطو. به(2016 و،ونسکی) است یتوجه شایان یارگذسرمایه و هشوپژ

 ثربخشا )دانشگاه فرهنگیان(معلم  تربیتر ب ،را دخو امقدا ترینمهم شیزموآ کیفیت دبهبو رمنظوبه

 پذیر خواهد بود. شفاف امکان درسی دقیق و ةبرنام ةسای در حالی که اثربخشی درند. اداده ارقر

ای اهمیت ویژه ، همگی ازدروس محتوای و اساتید، درسی مواد ،فرهنگیان دانشگاه در

ها که برنامه این نکته توجه داشته باشند باید بردرسی دانشگاه نیز  ةکنندگان برنامبرخوردارند. تدوین

 دکنتقویت  متفاوت را ایجاد وهای موفقیت آنان در موقعیت ةای تدوین شود تا زمینباید به گونه

درسی های دانشگاه فرهنگیان ایران در تدوین برنامه این راستا، (. در2016، 1، مورک و رونه)روکنز

شود می هایی مشاهدهاما هنوز کاستی است، اماتی را انجام دادهآموزش پژوهشگرانه، اقد ةدر حوز

 (. 1395، ، مهرام و کرمی)دهقانکرد ریزی که بایدبرای آن برنامه

درسی  مةو پژوهش در این راستا، بستر الزم را برای تغییر برنابرنامة درسی تشریح انواع 

، 2مالوز و ناسگیل )وان دن آکر، دکنیم پذیرها و پیامدها را، امکانوآشکارسازی شکاف بین ایده

درسی  ةتواند ناشی از شکاف بین برناممی درسی مغفول است که ةها، برنام(. یکی از این برنامه2010

 ةتواند به اندازمی ،شودآموزش داده نمی آنچه (1994) 3آیزنرة دقیبه عاجراشده باشد.  قصدشده و

های مختلف کردن افراد از فرصتچرا که محروم ؛شدبا داشته اهمیت شود،می دادهآنچه آموزش 

ها ها و تجربیات آنآموخته ةنکه تأثیرات مخربی بر زندگی افراد داشته باشد، دامنوه بر ایالتواند عمی

 ایبرنامه را آیزنر آن ،همچنین. ها به دست دهدعیتقشده از وارا محدود کرده و تصویری تحریف

 دارد.  پنهان وجود مغفول و آشکار لمغفو شکل دو در که داندمی

درسی  ةکند: برناممی جبهه تعریف مغفول را در دوبرنامة درسی  نیز( 1395صفایی موحد )

درسی آشکار حذف شده  ةاز برنام ،یادگیری است که به طور کلیهای مغفول آشکار شامل فرصت

تربیتی حاکم برنظام آموزشی  ةفشده در فلسارائههای ها را با توجه به شاخصتوان آنمی است، و
                                                           
1. Rokenes, Mork & Rune 

2. Van den Akker, Fasoglio & Mulder 

3. Eisner 
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محتوایی های حوزه باشد که شامل آن دسته ازمی مغفول پنهانبرنامة درسی شناسایی کرد. نوع دوم آن 

ها به دلیل عواملی مانندکهنگی، عدم تناسب با نیازها آشکار وجود دارد، آنبرنامة درسی است که در 

 محتوایی یا فرصت یادگیری در ةحوز ،حقیقت . دریا عدم تناسب با زمان اثربخشی الزم را ندارند

 مدیران توسط (. وقتی آنچه1395)صفایی موحد،  ندارد زیادی وجود دارند، اما حضورشان اثر ظاهر

برنامة به هر دلیلی اجرا نشود،  ،شود داده آموزش مجریان کالس درس توسط تا شودمی سازماندهی

و  مروزقی، همین راستا در(. 2018، 1و بیجارد ، اسکلینگمغفول اجرا شده است )پینگدرسی 

برنامة درسی علی رغم حضور در  که دندانمی ایمغفول را برنامهبرنامة درسی  (1398همکاران )

 وجود حضور، ارزش و مورد غفلت واقع شده است. یعنی با« یا غیر عمدی»به صورت عمدی 

. گیردمی غفلت قرارو توجهی یده یا مورد بیآموزان ناددانش لفان، معلمان وؤاهمیت آن از نظر م

 و «هاهست» ةبین حوز ةمغفول همواره در صدد تحلیل نقادانبرنامة درسی ، 2به عقیده کوئین

صریح حذف برنامة درسی  ةحوز سنت از به دلیل عادت و را بدین ترتیب آنچه است تا «هانیست»

اجرایی های موقعیت اجراشده، شرایط و برنامة درسی در، از این رو شناسایی کند. ،شده است

 مغفول پیدا کند ةتواند جنبمی عدم کفایت معلمان، منابع، امکانات و.... همچون، کفایت یا

تواند تبیینی برای می مغفول کهبرنامة درسی خصوص کارکردهای  در (.1398و همکاران،  )مرزوقی

آن جهت که قادر است دانش ما نسبت به  از. نوع اجرایی آن نام برد توان ازمی اهمیت مغفول باشد،

واقع  تواند سودمندمی توجه قرار دهد، معرض بررسی و سازی را درممکن در اجراییهای روش

برنامة سازی جهت اجرایی ها درفرصت ها وتعریف محدودیت شود. این کارکرد کمکی به ما در

 (.1985)آیزنر،  استدرسی 

 و دانش آموزند،نمی یادگیرندگان توان نام برد. آنچهمی آن را کارکردهای دیگر نوع سلبی از

 هیچگاه که فرایندهایی و شود،ها ارائه نمیبه آن که هاییهدیدگا شوند،می محروم آن از که مهارتی

)صفایی موحد،  دارند افراد زندگی مسیر و روند بر عمده تأثیراتی همگی ،شودنمی عرضه هابه آن

1393.)  

                                                           
1. Ping, Schellings & Beijaard 

2. Quinn 
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 محرومیت ناشی از آن در جریان رشد آن جهت است که ازمغفول برنامة درسی اهمیت ن، بنابرای

ضرورت پژوهش در این زمینه به ویژه گذارد. می جای بر کنندهدانشجویان و دانشگاهیان اثری تعیین

علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی، به دلیل اهمیت  ةتربیت معلم، خاصه در رشتبرنامة درسی  در

ای افزایش کیفیت مهارت حرفه ، و1دیگرهای تحصیلی نسبت به رشته ةفراوانی این دورو 

درسی را به تأمل  ةگیرندگان برنامتصمیم اندرکاران و توجه دستتواند می دانشجومعلمان آینده

کند. در این راستا، به مدد شناسایی  شده، جلبدرسی آشکار حذف ةآنچه از دستور کار برنام ةدربار

میسر درسی کنونی ةدرسی جدید یا تحلیل برنام ةبرنام ةگیری درباردرسی مغفول، تصمیم ةرنامب

 (.1387، )مهرمحمدی شودمی

)مغفول(،  نالبرنامة درسی به حداقل رساندن های یکی از راه اعتقاد دارند اللهیعین ملکان و

، (38، ص1398، مروزقی) شده استانجامهای آموزش ةدربار اساتید و بازخوردگرفتن از دانشجویان

وجود  با درسی باید صورت گیرد.های اصالح برنامه بهسازی و برای دربرنامة درسی پایش  بنابراین،

شفافی  ، اما هنوز بررسی دقیق وبرنامة درسی دارد ةمغفول از نگاه متخصصان حوز ةاهمیتی که برنام

 سطح اجرا علوم تربیتی به ویژه در ةدرسی در رشت هایمغفول در برنامههای لفهؤشناسایی م زمینةدر 

درسی در حال اجرا در های هی از برنامهوجت شایانکه بخش  کرده باید توجصورت نگرفته است. 

آنچه در  ها برخالفکه این داده ستهاعات و انتقال دادهالتنها یکسری اطدانشگاه فرهنگیان 

 وری مناسبی داشته باشد.عمل نتوانسته بهره ةدر حوز، قصدشده تبیین شده استهای سرفصل

مشابهی مبنی برتفاوت بین های پژوهش خود به پژوهش (، در1397) همکاران فتحی و طور کههمان

(، در 1396) دارلیاقت نیکخواه و ،همچنیناند. کردهقصدشده اشاره  ةدانشجویان با برنامهای آموخته

شرایط  بابرنامة درسی  هایبخش اغلب انطباق نداشتن زا اند، دانشجویانپژوهش خود نشان داده

های شایستگی ایجاد در جدیدبرنامة درسی  تأثیر میزان ،استان و جو بوروکراتیک حاکم بر دانشگاه

اندرکاران برنامه به عوامل ، توجه دستهای زیاد، به دلیل برخورداری آن از مسائل و چالشالزم

های و چالشمسائل  ،کنند. همچنینمی ابراز نارضایتی درسی ةامثیرگذار در اجرای اثربخش برنأت

                                                           

 ه فرهنگیان. گزارش سامانة دانشگا1



694                                                      1401، پاییز 3، شمارة 11دورة ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 

 

مغفول برنامة درسی  بنابراین، وجود دارد.برنامة درسی  عناصر و هامؤلفه کیفیت ةزمینبسیاری در 

اغلب  ،این فاصلهکردن فاصله بیافتد. برای پیدابرنامة درسی افتد که بین سطوح می زمانی اتفاق

 کردنحالی که پدیدار پردازند. درمی به شناسایی وجوه مغفولبین سطوح  ةن از روش مقایسامحقق

با تکیه بر دیدگاه کنشگران آن برنامة درسی یک از سطوح  هر مضامین مغفول در وجوه، ابعاد و

را  هاتوان آنهمواره می زیراتواند دستاوردهای قابل توجهی را به همراه داشته باشد. برنامه نیز می

توان از نتایج عملکرد می . این ادعا راآورد دلسوزترین به شمار کنندگان وقضاوتبهترین 

پژوهشگر  .کردپرورش ثابت  ارزیابان آموزش و نیز کارشناسان و التحصیالن از منظر خودشان وفارغ

شی راهبر آموز التحصیالن دانشگاه فرهنگیان، به عنوان کارشناس ومیان فارغ ای که درزیسته ةبا تجرب

 در آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ةالتحصیالن رشتاین مسئله بوده که فارغ داشته، بارها شاهد

از  مدیران مدارس نیز بسیاری از ،اند. همچنینمهارت الزم برخوردار نبوده از درس هایکالس

یت مطلوب عدم کیف از اغلب نومعلمان نیز، سوی دیگر اند. ازمناسب نومعلمان گفتهناعملکرد 

 اظهار شده(برنامة درسی اجرا) عملکرد آموزشی دانشگاه درسی دانشگاه فرهنگیان وهای برنامه

تدریس در دانشگاه به شرایط های فرایند ها وکردند. از نگاه این دانشجویان هنوز فعالیتمی نارضایتی

امکانات آموزشی، چه  فضا و بعد به کیفیت عملکرد دانشگاه، چه در ،واقع مطلوب نرسیده است. در

ها امروز در سبب عملکرد نامناسب آن ، بنابراین،وافی نشده ، توجه کافی و1اجراهای شیوه بعد در

 توانمی این عملکرد نامناسب را بخشی از نگارندگانالبته به زعم  و ،کالس درس شده است

آنچه مدارس به آنچه  (1979) یزنرآ به استناد ،هایی در ابعاد اجرا دانست. همچنینلفهؤماندن ممغفول

 شود،اما نادیده گرفته می است،کنار آنچه برای تدریس الزم  در ،شودناخواسته تدریس نمی خواسته و

های اجرایی موقعیت برنامة درسی اجراشده، شرایط و به زعم مهرمحمدی در ،مهم است. همچنین

 ةبرنام ةزمر تواند درامکانات می نابع ملی وجمله کفایت یا عدم کفایت معلمان، منابع انسانی، م از

، مرزوقیکرد ) های مغفول مطمئنلفهؤوجود م مغفول ضمنی اجراشده باشد؛ پژوهشگران را بر

شده کسب اجراشده و قصدشده و ةمیان برنام ةمطالعات مختلفی به فاصل ،همچنین .(51،ص1398

                                                           

های اجرا برنامة درسی است که در جای هایی از عنصر فضا، زمان، شیوهشایان ذکر است که ابعاد یادشده به عنوان مؤلفه. 1

 باشند.خود از عناصر مهم و اثرگذار می
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 جمله، نتایج پژوهش دها بوده است، ازداکند که حاصل آن ضعف برونمی در تربیت معلم اشاره

های موجود چالش (، از1398) همکاران و پژمان (، نامداری1396) (، کیان1397) لیاقتدار نیکخواه و

تضمین کیفیت  در ها را اثرگذارهلفؤاین م و کرده، شده بیانکسب شده وبرنامة درسی اجرادر 

برنامة درسی اجراشده راهمان راهبردها و  1کالین  اند. در حالی کهبیان کردهسازی دانشجویان آماده

توان آنچه که در تضمین کیفیت داند، میشود، میهایی که به صورت واقعی در کالس اجرا میبرنامه

داد دانشگاه دیده نمی شود را همان برنامة درسی سازی دانشجویان اثرگذار بوده اما در برونآماده

 مغفول اجراشده دانست.

 تدوین منطق و سطح قصدشده، و های مناسب درپژوهشگران، علی رغم تدوین برنامه زعمبه 

منابع مورد نیاز برای توانمندسازی  بینی وتدوین محتوا وبینی شده، همچنین پیشهای پیششایستگی

در بعد اجرای  شده قطعا  های بیانتئوری توجه به مشاهدات پژوهشگر و نیز با تحقق آنان، و

برنامة درسی (، 2010) کوئین ةعقید چنانکه به .باید شناسایی شودی مغفول وجود دارد که هایلفهؤم

 ترتیب آنچه تا بدین باشدمی «هانیست» و «هاهست»ة بین حوز ةمغفول همواره درصدد تحلیل نقادان

 ،مرزوقی) صریح حذف شده است، شناسایی کندبرنامة درسی  ةحوز سنت از به دلیل عادت و را

علوم تربیتی به صورت  ةمغفول در دانشگاه فرهنگیان به ویژه رشتبرنامة درسی  ةزمین در. (1398

 مغفول در مقاطع تحصیلی وبرنامة درسی  ةزمین در خاص پژوهش اندکی صورت گرفته است.

غیر  که پژوهشگران به دلیل ارتباط مستقیم و هایی انجام شدهای درسی مدارس نیز پژوهشبرنامه

پرورش به دلیل وجه اشتراک عنصر معلم به عنوان یکی از  آموزش و انشگاه فرهنگیان ومستقیم د

 جمله مضامین مغفول همچون اند. ازدر این بخش به آن پرداختهبرنامة درسی مهمترین عنصر در 

آموزش تفکر  های زندگی، وآموزش صلح، آموزش مهارت، آموزش اقتصادی، آموزش خانواده

 کار بازار به توجه جنسیتی، هایدرسی، آگاهی ةاجرای برنام یفیت دری، توجه به کمنطق

زندگی، دانش موضوعی  هایبه مهارت توجهیبی چندفرهنگی، مباحث به توجهیبی التحصیالن،فارغ

اهداف و دبیرستان، برنامة درسی مهارت آن در  ابعاد دانش، محتوا و معلمان فیزیک، کارآفرینی و

درسی دانشجویان های، در برنامهو تکامل یو بارور یسالمت جنس، ملیسی برنامة درهای سیاست

                                                           
1. Klein 
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 ؛ ادیب و1397لیاقتدار،  ؛ نیکخواه و1399همکاران،  پور و)مصطفی بوده استآموزان دانش و

  (.2017، 3چادهایری ؛2،2010هیوم و کول؛ 2019، 1همکاران ؛ آلمو و1395همکاران، 

برنامة درسی  مضامین مغفول در هدف شناسایی»با وهش پژ، موجود ةپیشین ةبراساس مطالع

االت ؤد تا به سشاین پژوهش تالش  در انجام شد. «فرهنگیان دانشگاه تربیتی علوم ةرشت اجراشده

 پاسخ داده شود: زیر

علوم تربیتی )آموزش  ةرشتة شداجراهای مغفول در برنامة درسی لفهؤم از نگاه اساتید ابعاد و. 1

 بیت معلم کدامند؟ابتدایی(، تر

 ؟استشده تا چه اندازه یک از ابعاد مغفول شناسایی سهم هر. 2

 پژوهش شناسیروش

بخش کیفی پژوهش به صورت  است. (کمی و کیفی) روشی آمیخته ،پژوهش حاضر از نظر ماهیت

 ةشدبرنامة درسی اجرامضامین مغفول در  بررسی برای ،ساختاریافته و با روش اکتشافینیمه ةمصاحب

گیری هدفمند، اساتید به صورت نمونه تربیت معلم انجام شد. دیدگاه اساتید آموزش ابتدایی از ةرشت

استاد خاتمه یافت. در بخش کمی  14به  ،نهایت در داشته و تا اشباع نظری ادامه این امر انتخاب و

 5علوم تربیتی ةشتت علمی رئآماری را اساتید هی ةشده، جامعیک از ابعاد کشف تعیین سهم هر برای

 68 ةسرشماری هم ةبودن جامعه، به شیوکه به دلیل پایین شد بودند؛ تشکیل نفر 68استان که تعداد 

آوری اطالعات جمع براینفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت. 

گزینه لیکرتی با پنج ةیز پرسشنامبخش کمی ن در ساختارمند ونیمه عمیقة مصاحب از در بخش کیفی،

 ابعاد یک از سنجش سهم هر برایبخش کیفی بوده،  در آمدهدستهمضامین ب گویه که از 40 تعداد

های تحقیق فرضیه ،های آمارینتایج آزمون ئةپس از تعیین روایی وپایایی با ارا مغفول، استفاده شد.

                                                           
1. Alemu 

2. Hume & Coll 

3. Chowdhury 
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، به تحلیل روابط هر یک از متغیرهای مستقل با بررسی شد. در این راستا 1دومتغیرهدر شکل تحلیل 

متغیر وابسته پرداخته شده است. باالخره در بخش پایانی مدل تحلیلی تحقیق )مدل نظری( از طریق 

و به منظور تعیین سهم تأثیر هریک از متغیرهای مستقل  3و تحلیل مسیر 2تحلیل رگرسیون چندگانه

مستقیم و نیز تأثیرات کل متغیرهای عامل بر  رات مستقیم و غیربرمتغیر وابسته و نیز تعیین میزان تأثی

های چندمتغیره است که عالوه بر بررسی اند. تحلیل مسیر از جمله تکنیکمتغیرهای تابع بررسی شده

 (.1394اثرات مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته اثرات غیر مستقیم را نیز مد نظر دارد )کالنتری، 

و پایایی ها، آمده از تحلیل متن مصاحبهدستز به منظور بررسی روایی اطالعات بهدر بخش کیفی نی

قابلیت ، 4قابل قبول بودن شامل ،صاحبنظران مطالعات کیفی ها از طریق سه معیار مورد نظرداده

 قابلبه منظور  کرد:ذیل استفاده  صورت به (1390 کیان، عطاران و فاضلی،) 6ییدپذیریأت و 5اطمینان

 پژوهش برای معلمان ارسال شد مصاحبه و گزارشهای ها، رونوشتیید درستی یافتهأو ت بول بودنق

 به منظور تضمین .های پژوهش مشخص شودها با مطالب ذکر شده و یافتهتا موافقت یا مخالفت آن

واضح  و دمستن به طور ،مربوط به پژوهش هاییندها و تصمیماش شد فرالت ،هایافته قابلیت اطمینان

 با و پژوهش مقایسه شدند ةها با پیشیننتایج، یافته برای تأییدپذیری د.در متن پژوهش تشریح شو

هفت روش ها از برای تجزیه و تحلیل داده ها اقدام شد.های نظری در تبیین آناستناد به بحث

، انجام گرفت ریبه شرح ز ریزالیبه روش کٌ ی در هفت گام متوالاستفاده شد.  یرالیزکٌای مرحله

 دارد، ر مطالعه که به طور مرسوم پروتکل نامد کنندگانشرکت شدهانیب فاتیتوص یتمامگام اول: 

تالش شد تا با هم احساس شدن با  ،حقیقت چندین بار توسط پژوهشگر مطالعه شد. در

ل، مغفوهای لفهؤم ةاستخراج جمالت مهم در زمین برای کنندگان، به درک درستی از افرادشرکت

 ما  یکه مستق را یت و عباراتالجم ،به هر پروتکل مراجعه گام دوم: در این مرحله پژوهشگر؛ برسد

گام ؛ مفاهیم خاص به جمالت مستخرج داده شد د وکراستخراج  بود، مورد مطالعه مرتبط ةدیبه پد

                                                           
1. Bivariate Analysis 

2. Multiple Regression Analysis 

3. Path Analysis 
4. Credibility 

5. Dependability 

6. Confirmability 
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بندی قبل دسته ةنام دارد، مفاهیم به دست آمده در مرحل «یکردن معانفرموله»که مرحله  نیا سوم: در

 فرموله یمعان ها مقایسه شدند. یعنیداده گام چهارم: در این مرحله به مطالب اصلی مراجعه و؛ شد

نتایج در گام پنجم: ؛ گرفتقرار  موضوعات اصلییا  هاهایی از تمخوشه هم در به شده و مرتبط

تحت مطالعه  ةیدتوصیف جامع پدگام ششم: ؛ دشقالب یک توصیف جامع از موضوع پژوهش تلفیق 

 باکه اغلب  شده مورد مطالعه فرموله ةصریح و روشن از ساختار اساسی پدید ةبه صورت یک بیانی

 ارجاع ها بااعتباربخشی نهایی یافتهگام هفتم: ؛ شد نامگذاریباشد، می« پدیده ساختارذاتی»عنوان 

 کنندگان ارسال شد وای شرکت برشد. نتایج این پژوهش نیز مجددا   انجام کنندگانمجدد به شرکت

  .مضمون اصلی استخراج شد چهار های حاصل،لفهؤیید نهایی اعتبار مأپس از ت
 

 شدهاهم نکات کلیدی روایت کننده در پژوهش ومشخصات اساتید شرکت .1جدول 

 مرتبة علمی رشتة تحصیلی مدرک ردیف
سابقة 

 خدمت
 اهم )نکات کلیدی( در روایت اساتید محل تدریس

 دکتری 1
 تعلیم وة فلسف

 تربیت
 10 استادیار

دانشگاه فرهنگیان 

 ساری

ارزیابی –شایستگی  عدم تطبیق منطق و

 درونی سرفصل

 دکتری 2
 تعلیم و ةفلسف

 تربیت
 12 استادیار

دانشگاه فرهنگیان 

 استان فارس

عدم امکانات الزم برای کسب تجارب 

 واقعی در کالس

 25 استادیار علوم تربیتی دکتری 3
انشگاه فرهنگیان د

 زنجان

آموزش  ةعدم مهارت استادان در رشت

دهی ین عدم سازماننابتدایی همچ

 مناسب دروس ابتدایی در ارائه

 15 استادیار فلسفه دکتری 4
دانشگاه فرهنگیان 

 گلستان

عدم به روز رسانی محتوا مثل روش 

تدریس دروس تخصی مثل ریاضی 

 وفارسی

 15 استادیار برنامة درسی دکتری 5
دانشگاه فرهنگیان 

 تهران

عدم تطبیق منطق وایستگی در 

سرفصلهای دروس این رشته سبب 

 شودمی سردرگمی اساتید دراجرا

 20 استادیار علوم تربیتی دکتری 6
دانشگاه فرهنگیان 

 شیراز

وجود محتوای بی استفاده برای اینده 

 دانشجو که سبب بی انگیزگی شده
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 مرتبة علمی رشتة تحصیلی مدرک ردیف
سابقة 

 خدمت
 اهم )نکات کلیدی( در روایت اساتید محل تدریس

 گلستان 14 راستادیا علوم تربیتی دکتری 7

ها توجیه ة آندروسی که هدف از ارائ

کاربردی  ،در واقع منطقی ندارد و

دروس  چندانی برای دانشجو ندارد..

 ةتئوری مثل فلسفه که شیو صرفا 

 .ن را باید دانشجو بداندآ کردنعملیاتی

 دکتری 8
 تعلیم و ةفلسف

 تربیت
 7 استادیار

پردیس دختران 

 مازندران

پایین  pckدانش .وجود منابع قدیمی

 استاد

9 
کارشناسی 

 ارشد

ریزی برنامه

 درسی

 مورأاستاد م

 به دانشگاه
10 

دانشگاه فرهنگیان 

 ساری
 هاتدوین آن ها ودهی سرفصلسازمان

 دکتری 10
تعلیم  ةفلسف

 وتربیت
 28 التدریسحق

فرهنگیان قایم 

 شهر

ها تفکر استاد درمورد رعایت سرفصل

جو سبب به تبع آن نارضایتی دانش و

 است.شده  تعهدی در اجرابی

11 
کارشناسی 

 ارشد

تکنولوژی 

 آموزشی
 10 مورأاستاد م

دانشگاه فرهنگیان 

 بابل

شایستگی برای دروسی  تدوین منطق و

عدم اجرای درست آن  مثل کارورزی و

 درسهای در کالس

12 
کارشناسی 

 ارشد
 26 التدریسحق علوم تربیتی

دانشگاه فرهنگیان 

 شهرقائم

دروس سبب  ةان نامناسب در ارائزم

 .شودمی اثرماندن محتوابی خستگی و

  ی پژوهشهایافته

انجام مصاحبه هیچ محدودیتی برای  برایعلوم تربیتی،  ةالتحصیالن رشتفارغ و برای انتخاب اساتید

 1علوم تربیتی ةرشت تدریس در ةسال سابق 5جنسیت وجود نداشت. بلکه هدف داشتن حداقل 

 دو هر شونده، ازگروه مصاحبه نظر پژوهشگران بود. در دانشگاه فرهنگیان، مد ابتدایی( در )آموزش

صورت  کنندگان، درشرکت ،دروس تخصصی استفاده شد. همچنین گره مدرسین دروس عمومی و

. با تجزیه و تحلیل کردندابراز تمایل کامل، در این مصاحبه شرکت  عالقمندی به موضوع تحقیق و

مربوط به این مضامین های لفهؤکه البته مجموع مشد  اصلی استخراج یا بعد مضمونچهار ها داده
                                                           

 باشند.مقطع ابتدایی می آموزگاران التحصیالن این رشتهفارغاست. علوم تربیتی در واقع همان آموزش ابتدایی  ةرشت .1
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ال دوم پرداخته خواهد شد. پس از ؤبه س ،سپس ال اول وؤلفه بوده است. در ذیل ابتدا به سؤم 35

 درسی، ةبرنام داد، عناصردرون )ساختار سازمانی و مضمون اصلی 4 ،اساتید هایبررسی متن مصاحبه

 (، استخراج شد.1ای اساتید، توجه به نیاز یادگیرندهمهارت حرفه

 دادساختارسازمانی ودرون

داند. از نظر او های سازمان میساختار سازمان را چارچوب وظایف و فعالیت 2دفتتناعاتا ریچارد 

 ساختار سازمانی، سیستم رسمی وظایف و ارتباطات سازمان است که منجر به کنترل، هماهنگی و

میرکمالی و کند )شود و رسیدن به اهداف سازمان را ممکن میانگیزش افراد در سازمان می

کارایی هر سازمان محسوب  ةکنندساختار سازمانی، یکی از اجزای مهم و تعیین .(1392 راد،فرهادی

 دشومی عملکرد سازمان موجب شود. استفاده از ساختار سازمانی صحیح بهبودهای اساسی را درمی

از مضامین مهمی که اساتید نیز به آن اشاره  ،(. در این راستا1393و سیادت،  پور)رامشگر، رجایی

 موارد زیر را بیان کرد.توان ، میداشتند

 : 5استاد شمارة 

هایی که آزمایشگاه و کارگاه علمی مناسبی در دانشگاه وجود ندارد، حتی آزمایش»

شه اجرا کرد. همیشه از خودم رو هم نمیآموزان وجود داره در کتاب درسی دانش

التحصیالن پرسم وقتی در دانشگاه کارگاه مناسب وجود ندارد، چطوری باید فارغمی

آموزان خود در مدرسه اجرا کنند؟ در حالی های آزمایشگاهی رابرای دانشفعالیت

 «اند؟که نحوة کار در آزمایشگاه را نیاموخته

 : 8استاد شمارة 

گذارد اجرای درست صورت بگیرد. یعنی در ساختار ایراد دارد که نمی خیلی چیزها»

چون ساختار اشتباه هست اجرا هم مغبون واقع میشه. مثال  کارشناسان در باال دروس 

آموزی بخونه، روش تحقیق چینن. دانشجو طراحی پاس نکرده، باید زبانرو بد می

                                                           

 در اینجا منظور از یادگیرنده همان دانشجو است.. 1
2. Richard Daft  
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د چه گناهی کرده؟ چجور باید پاس نکرده، پژوهش روایی دارد این ترم. خوب استا

بره. پس تا ساختار درست نیازها رو؟ اینها زمان میبه دانشجو تفهیم بکنه این پیش

 «.شهنشه خیلی از اهداف محقق نمی

 : 12استاد شمارة 

تعهدی برخی از کارکنان آموزشی موجب شده است برخی از دانشجومعلمان در کم»

ز واحدهای آموزشی دیرتر، استاد مربوطه را ماه دوم انتخاب واحد کنند و برخی ا

ید دیر به دست کنند. همچنین، ساعت و امکانات آموزشی مورد نیاز اساتگزینش می

کند. این مورد برای من ها نیز شدیدا  افت میرسد. بنابراین، کیفیت کاری آنها میآن

 «.اتفاق افتاده و لذا سبب افت کیفیت اجرا در کالسم شد

ای اثرگذار در کسب اهداف ین استنباط کرد که ساختار سازمانی به عنوان مؤلفهتوان چنمی

 اثربخشی آنان مورد غفلت واقع شده است. ها ولفهؤاساتید، این م قصدشده نقش دارد. اکنون به زعم

 ای استادمهارت حرفه

های مورد انتظار شایستگی هایی با منطق ودرسی تربیت معلم در قالب سرفصلهای از آنجا که برنامه

وضوح ی آن بهچگونگی اجرا و گیردمی اختیار اساتید قرار تعریف شده، در قالب جلسات اجرایی در

 1فنی، باشد. –شده است، رویکرد به برنامة درسی اجراشده، به نظر باید وفادارانه تعریف و تبیین

 : 4استاد شمارة 

ندارند. اغلب بدون یک گزینش  متأسفانه در بخش تئوری خیلی از اساتید اطالعات»

 «.شوند، که باید اصالح شودمناسب با هر سطح سوادی وارد این حوزة حساس می

                                                           

های درسی رشتة آموزش ابتدایی، چنین متصور است ن با تجربة زیسته در تربیت معلم، و بررسی اسناد و برنامهنگارندگا. 1

گذاران حوزة برنامة درسی کنندگان یا به نوعی سیاستکه رویکرد حاکم در اجرا، از نوع وفادارانه، مورد انتظار تدوین

باشند. از سوی های تجویزی میوظف به اجرای تمامی سرفصلاین رشته است. چرا که بارها شاهد بوده که اساتید م

ای خود و عدم سواد کافی، قادر به ارائة مناسب دیگر، دراجرای این رویکرد نیز برخی از اساتید به دلیل حضور رابطه

شده ة کسبنیستند. استناد به این گفته نیز براساس پژوهش دیگری است که پژوهشگر در راستای مضامین مغفول در برنام

 انجام داده، است.
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 : 9استاد شمارة 

استادان دروس تخصصی اغلب آشنایی با مقطع ابتدایی ندارند، بعد همینطور با »

شجو در شوم، میبینم از لحاظ عملکرد داندهند. بعد وارد کالس میناآگاهی ادامه می

های آن را درس خیلی جاها ضعف دارد و حاال باید در درسی مثل کارورزی سرفصل

توانم دانشجو را به ام را تغییر دهم. خوب نه میداند. مجبورم شیوهدهم و او نمی

حال خود بگذارم و نه سرفصل درسی مثل کاروزی را حذف کنم. پس مجبورم با 

 «.نیاز را مطرح کنمهای پیشو پایهتغییر رویه و تغییر طرح درسم، اصول 

 : 12استاد شمارة 

های درسی هستیم و به دلیل همین انتقاد خیلی از ما اساتید منتقد به محتواهای برنامه»

شده تعهد مناسبی نداریم. لذا در اجرا به مشکل بر نیز به برنامة درسی ارائه

اساتید که البته دالیل  بنابراین، عدم وفاداری به برنامة درسی توسط«. خوریممی

 مختلفی را نیز در بردارد، از موارد مغفول در حوزة اجرا است. 

 به نیاز یادگیرنده توجه

گیرند، این مهم زمانی می ق کشور قرارالقشر کارآمد و نیروی خ ةجوانان در زمر، با ورود به دانشگاه

. در دشوصیلی فراهم رفت تحشیابد که هدف اصلی ورود به دانشگاه یعنی موفقیت و پیمی تحقق

تواند سهم مهمی را در تحقق این مهم داشته می گری دانشجویان،این مسیر مهم اراده، انگیزه، مطالبه

یافته های یادگیری خود نظامالشچانگیزه برای یادگیری، در دانشجویان بی باشد. ناگفته پیداست،

 .کنندعمل نمی

هایی که برایش دهدخود دانشجو علی رغم تمام برنامهمی که نشان استاین پژوهش شواهدی  در

 ةیک عنصر مغفول در حوز وجود موجودیت تام او در دانشگاه، اما با تدارک دیده شده و تدوین و

 اجرای برنامة درسی است. 

 : 1استاد شمارة 

توانستند تمرین تدریس داشته برای دانشجو اصال  امکانات الزم فراهم نبود. نمی»

و نتوانستند موقعیت واقعی رو تجربه کنند. امکانات آموزشی بر حسب  باشند،
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نیازشون بسیار در دانشگاه حداقل در پردیس ما خیلی کم بود. یعنی پاسخگوی نیاز 

 «.ای باشه، نیستیک دانشجومعلمی که باید معلم حرفه

 : 2استاد شمارة 

و  1، اغلب ساعت دادمهایی که میزمان ارائة دروس هم خیلی مهم هست. درس»

شد. رفت کارورزی خسته و هالک از مدرسه وارد کالس مینیم بود. دانشجو می

هیچ توان جسمی و یا انگیزة روحی نداشت به درس توجه کند. بنابراین، طبیعی 

اش است که درک و دریافت خوبی نداشته باشد. کاش ارائة دروس همراه واحد عملی

 «.رفتندخواندند سه روز مدرسه میمیبود مثل پرستاران، سه روز درس 

 : 3استاد شمارة 

در بخش اجرا بدترین مشکل درس پیش نیاز خوب ارائه نشد. ما نقص آموزش »

هایم از سرفصل برخی جلسات اصال  نیاز داریم. به طور مثال خیلی از تدریسپیش

محتوا  ربط بود. بنابراین، خودم براساس منطق محتوای سرفصلدرس ندادم. چون بی

دادم. حتی سیستم ارزشیابی پیشنهادی را هم تغییر دادم، چون واقعا منطق را تغییر می

 «.شده با شایستگی مورد انتظارش همسو نبودتعریف

 : 6استاد شمارة 

ها کهجهت ارائه به دانشجومعلمان محتوای واحدهای آموزشی و مطالبی که در آن»

مورد است، که مورد استفاده استفاده و بیبی در نظر گرفته شده است، آکنده از مطالب

دانشجومعلمان قرار نخواهند گرفت. اگر خودت را جای دانشجو بگذاری چگونه 

توانی یاد بگیری؟ برای همین یک ترم، برخی دروس را بیشتر تدریس نکردم، می

چون چیزهایی راباید در سرفصل نگویم، که در ظرفیت کالس نیست. از یک سو، 

ها حتی خودشان را جای شود. نویسندهن دینی نسبت به برنامة قصدشده مینگفتن آ

 «.نویسندگذارند.آرمانی میمدرس هم نمی

 : 10استاد شمارة 

کند اگر خطوط را عینا  رعایت کند، نارضایتی دانشجو را در گاهی استاد فکر می»
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بنابراین، از خط شود. برخواهد داشت و این امر نسبت به استاد و دانشگاه بدبین می

 «.های برنامه جای دانشجو و استاد نیستندکند. گاهی نویسندهعبور می

 : 11استاد شمارة 

تواند موجب ایجاد انگیزه در دانشجومعلمان جهت فراگیری یکی از مواردی که می»

ها در ها بر اساس صالحیت علمی آنآن بندیبهتر مطالب شود، این است که تقسیم

استان باشد. و با این کار، دانشجومعلمان برای کسب امتیاز حضور  شهرهای مختلف

 «.داشتنددر مناطق بهتر بیشترین تالش خود را مبذول می

 برنامة درسیعناصر 

متناسب با نیازهای  ،مواد درسی محتوا واهداف، آموزش و تربیت معلمان باید به های در شیوه

 در جامعبرنامة درسی نیازمند یک  ای نقش خود،برای ایفدانشجومعلم  .کردتوجه معلم دانشجو

دروس  الیکارشناسی با درنظرگرفتن حجم با ةتوان در یک دورمی سختیکه به ،تربیت معلم است

درسی در جهت وصول به های زیرا اعمال برنامه اعمال کرد. جامع رابرنامة درسی ، تخصصی

بینانه برای جدی و واقع ةمستلزم مطالع، حاضر مورد نیاز معلمان در عصر ایحرفههای حیتالص

های درسی دانشگاهی، یا با ترکیبی متفاوت درسی تربیت معلم متفاوت با برنامههای طراحی برنامه

 کنندگان چنین اذعان کردند: (. در این راستا، شرکت1398)فارسی و همکاران،  هاستاز آن

 : 1استاد شمارة 

شه دانشجو زمینة نیاز و هم نیاز سبب میپیشدهی دروس خوب نباشه وقتی سازمان»

ذهنی کافی را برای اون درس در کالس نداشته باشه. لذا هدف آن طور که باید 

ها باید توسط گروه علوم تربیتی ارزیابی درونی بشه، تا ببینند، شه. سرفصلمحقق نمی

خیر؟ دهی مطالب درست صورت گرفته یا های اجرا و حتی سازمانآیا تمام روند

ها این عدم تطبیق منطق و شایستگی دروس سبب سردرگمی در کالس خیلی وقت

دانیم چه باید بکنیم، از سرفصل سرپیچی کنیم؟ ما وحدت رویه هست و واقعا  نمی

 «. نداریم
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 : 2استاد شمارة 

دانشگاه فرهنگیان فقط محتوا را داد. اما در چگونگی اجرا و یا سازماندهی دروس »

استاد نکرد و هیچ هماهنگی صورت نگرفت. یک درس را من اینجا  هیچ کمکی به

دهم، همکارم در واحد دانشگاهی جای دیگر مدل دیگر و دو فاز یک مدل درس می

 «.کامال  متفاوت

 : 3استاد شمارة 

های قبلی مند است. برخی منابع مربوط به سالمند تاریخبرنامة درسی امری زمان»

انش، نگرش، ایجاد مسئولیت و مهارت در این مدت محدود است. لذا امکان ایجاد د

 «.توسط اساتید امکان ندارد

 :4استاد شمارة 

های تدریس را بر اگر برنامة درسی َاکِر حاکم بود براساس منطق محتواها و روش»

توان کنم میتوانستیم به یک زمینة مثبت برسیم. احساس میریختیم. میروی آن می

ل تار عنکبوتی به هم وصل هستند. از لحاظ محتوای دروس گفت تمام دروس مث

های تدریس، روزرسانی داریم. خصوصا  کلیات روشرشتة ابتدایی، احتیاج به به

روز شده باشد. روش تدریس ریاضی و علوم به طور شده محتوا بهها طراحیکتاب

انی هستیم که کامل باید بازنگری شود. درحوزه ارزشیابی ما متأسفانه شاهد دانشجوی

معلم هستند و خیالشان راحت است و این عدم نگرانی سبب عدم کفایت خواهد 

 «.بود

 : 5استاد شمارة 

محتوای سرفصل با منطق و شایستگی و منابع فرق دارد. بنابراین، افت شدید کارایی »

شده اما مدرس وارد کار که شد، مدرس را به همراه دارد. به طور مثال، برنامة طراحی

بیند محتوا چیز دیگری است. فاصلة بین برنامة قصدشده، با محتوایی که باید می

 «.تدوین شود و در نهایت، شایستگی که باید حاصل شود، خیلی فاصله دارد

 : 6استاد شمارة 
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محتوای واحدهای آموزشی ومطالبی که در آنها جهت ارائه به دانشجومعلمان در »

مورد است و مورد استفاده استفاده و بیالب بینظر گرفته شده است، آکنده از مط

 «.دانشجومعلمان قرار نخواهند گرفت

 : 7استاد شمارة 

ها مثل فلسفة باید های این رشته زیاد است، باید کم شود. برخی برنامهبرخی برنامه»

 «.برای دانشجو ملموس و قابل درک و جذب، پس نیاز به تعدیل دارد

 : 8استاد شمارة 

 ی،نه از لحاظ دانش آورد.یبه بار نم یامعلمان کارآزموده ی،فعل یزیربرنامه به نظرم»

 ةدور است. فیضع اریبس یدر قسمت کارورز نکهیا خصوصا ی. نه از لحاظ مهارت

 «.دوره بود نیبهتر از ا یلیمعلم دوساله خ تیترب

  :10ة شمار استاد

 PCKکه االن نداریم این هایی را تربیت معلم خودش تألیف داشت. در حالی کتاب»

را زیر سؤال میبره چون همة منابع خارجی است. اگر بخواهیم تفکیک کنیم به لحاظ 

های محسوسی را دهد. تفاوتفرهنگی و اجتماعی دانشجو را تحت تأثیر قرار می

 «.بینیم. اینها موارد مغفولنمی
 

 نتایج تحلیل مصاحبه . 2جدول 

 ها )مقوله ها(زیرمضمون مضامین اصلی )ابعاد(

 توجه به نیاز یادگیرنده

گری دانشجو، توجه به گری و آموزش مطالبهتوجه به انگیزه و عالقة دانشجو، مطالبه
ایجاد رقابت بین دانشجویان برای کسب برنامة درسی، نظارت بر امر کارورزی 
دانشجو در مدارس، ارائة تکالیف پژوهشی، تخصیص بودجة پژوهشی برای 

جه به آموزش و پرورش خالقیت و تربیت هنری، توجه به خالقیت دانشجو، تو
 دانشجو در اجرای برنامة درسی، دخالت دانشجو در اجرای برنامة درسی

 عناصر برنامة درسی
پروش خالقیت و تربیت هنری، نحوة ارزشیابی، چیدمان درست واحدهای درسی، 

ة دروس، منابع مناسب برای تطبیق حوزة تئوری و عمل را در فرایند اجرا، زمان ارائ
 های تجویزیتکمیل و تبیین محتوا و برنامه
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 ها )مقوله ها(زیرمضمون مضامین اصلی )ابعاد(

های سازمانی و ساختار
 داددرون

درسی،  واحدهای مشکالت عدم ارزیابی مناسب، عدم تعهد برخی کارکنان دانشگاه،
عدم تدوین مناسب دروس، عدم وجود کارشناسان مجرب، عدم وجود تیم ارزیاب 

 مه، نبود وحدت رویة اساتید در اجرابرای فرایند اجرای برنا
ای مهارت و توان حرفه

 اساتید
ای استاد، حذف گزینشی سرفصل توسط استاد، تدریس عدم وجود مهارت حرفه

 گزینشی، عدم تخصص در رشتة ابتدایی، درماندگی استاد،

 ؟ است یک از ابعاد مغفول تا چه اندازه سهم هر سؤال دوم پژوهش:

 شود.این سؤال به تفکیک بیان می در ادامه، پاسخ به

 دادسهم ساختار سازمانی و درون .1

از آزمون همبستگی پیرسون و نیز از تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون استفاده شده  در این مورد

 .است
 شده اجرا برنامة درسيو  داددرون ساختار سازماني ویر متغبین  ةرابط بررسي نتایج تحلیل همبستگي پیرسون در .3جدول 

 سطح معناداری تعداد ضریب همبستگی پیرسون متغیر مستقل متغیر وابسته

ابعاد مغفول برنامة درسی 

 اجراشده

ساختار سازمانی و 

 داددرون
313/0 68 000/0 

و برنامة درسی اجراشده از تحلیل  دادساختار سازمانی و درونیر متغدر آزمون رابطة میان 

نشان داده شده است، ضریب  3طور که در جدول ده است. همانهمبستگی پیرسون استفاده ش

دار میان دو متغیر ، که مؤید رابطة مستقیم و معنا313/0شده برابر است با همبستگی پیرسون محاسبه

ساختار و برنامة درسی اجراشده است، به طوری که با افزایش میزان  دادساختار سازمانی و درون

یابد و همانطور که در جدول مالحظه یت برنامة درسی اجراشده بهبود می، وضعدادسازمانی و درون

 شود، شدت رابطه متوسط است.می
 

  شدهبرنامة درسي اجرا و داددرون ساختار سازماني وتحلیل رگرسیون متغیرهای  .4جدول 

2 سطح معناداری تی نسبت تی بتا B متغیر واردشده به معادله
R 

Constant 380/2  775/15 000/0 098/0 

  000/0 393/6 313/0 277/0 ساختار سازمانی ودرون داد
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( از برنامة درسی اجراشدهبرای تعیین تأثیر متغیر مستقل )ساختار سازمانی( بر متغیر وابسته )

شود با عنایت به ضریب تعیین به طوری که مشاهده میتحلیل رگرسیون استفاده شده است. همان

درصد از  8/9 دادساختار سازمانی و درونتوان استنتاج کرد متغیر می (2R= 098/0دست آمده )

توان کند. همچنین، با توجه به ضریب بتا می( را تبیین میبرنامة درسی اجراشدهتغییرات متغیر تابع )

انحراف معیار تغییر در  313/0گفت تغییری به اندازة یک انحراف معیار در ساختار سازمانی موجب 

بین، معادلة رگرسیون به صورت زیر شود. حال بر اساس متغیر پیشمیمة درسی اجراشده برنانمرة 

 است.
 ابعاد مغفول برنامة درسی اجراشده= 380/2داد( + ساختار سازمانی و درون×  277/0)

 سهم عناصر برنامة درسی. 2

 تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. در این بررسی از
 

  شدهبرنامة درسي اجراو برنامة درسي عناصر  یرمتغبین  ةرابط زمینةنتایج تحلیل همبستگي پیرسون در  .5جدول 

 سطح معناداری تعداد ضریب همبستگی پیرسون متغیر مستقل متغیر وابسته

 000/0 68 430/0 عناصر برنامة درسی ابعاد مغفول برنامة درسی اجراشده

در برنامة درسی اجراشده تحلیل عناصر برنامة درسی  ییر هنجارمتغدر آزمون رابطة میان 

، که 430/0شده برابر است با همبستگی پیرسون به کار گرفته شد. ضریب همبستگی پیرسون محاسبه

و ابعاد مغفول برنامة درسی اجرا شده است،  ریزیبرنامهدار میان دو متغیر مؤید رابطة مستقیم و معنا

یابد، ، وضعیت برنامة درسی اجراشده بهبود میعناصر برنامة درسی به طوری که با افزایش میزان

 دهد، شدت رابطه زیاد است.نشان می، 430/0چنانکه ضریب همبستگی برابر با
 

  اجراشدهبرنامة درسي  وریزی برنامهتحلیل رگرسیون متغیرهای  .6جدول 

2 سطح معناداری تی نسبت تی بتا B متغیر واردشده به معادله
R 

Constant 451/1  072/7 000/0 185/0 

  000/0 218/9 430/0 526/0 درسی ةعناصر برنام
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( برنامة درسی اجراشده( بر متغیر وابسته )عناصر برنامة درسیبرای بررسی تأثیر متغیر مستقل )

توان استنتاج کرد ( می2R= 185/0از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. با عنایت به ضریب تعیین )

کند. ( را تبیین میبرنامة درسی اجراشدهدرصد از تغییرات متغیر تابع ) 5/18عناصر برنامة درسی یر متغ

ریزی برنامهتوان گفت تغییری به اندازة یک انحراف معیار در همچنین، با توجه به ضریب بتا می

. حال بر اساس شودمیابعاد مغفول برنامة درسی اجراشده انحراف معیار تغییر در نمرة  430/0موجب 

 بین، معادلة رگرسیون به صورت زیر است:متغیر پیش
 ابعاد مغفول برنامة درسی اجراشده= 451/1( + عناصر برنامة درسی× 526/0)

 ای اساتید سهم متغیر مهارت حرفه .3

 در اینجا از آزمون همبستگی پیرسون و نیز از تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
 

  و برنامة درسي اجراشدهای اساتید مهارت حرفهمتغیر . نتایج تحلیل همبستگي پیرسون در زمینة رابطة بین 7ول جد

 سطح معناداری تعداد ضریب همبستگی پیرسون متغیر مستقل متغیر وابسته

 000/0 68 179/0 ای اساتیدمهارت حرفه برنامة درسی اجراشده 

و برنامة درسی اجراشده از تحلیل همبستگی ای اساتید حرفه مهارتمتغیر در آزمون رابطة میان 

شده شود، ضریب همبستگی پیرسون محاسبهپیرسون استفاده شده است. همان طوری که مشاهده می

و ای اساتید مهارت حرفهمتغیر دار میان دو متغیر ، که مؤید رابطة مستقیم و معنا179/0برابر است با 

، وضعیت ای اساتیدمتغیر مهارت حرفه، به طوری که با افزایش میزان برنامة درسی اجراشده است

است که  179/0برابر با  rگردد یابد و همانطور که در مالحظه میبرنامة درسی اجراشده بهبود می

 دهندة شدت کم رابطه است.نشان
 

  شدهرابرنامة درسي اج وای اساتید مهارت حرفهمتغیر تحلیل رگرسیون متغیرهای  .8جدول 

2 سطح معناداری تی نسبت تی بتا B متغیر واردشده به معادله
R 

Constant 487/2  452/10 000/0 032/0 

  000/0 516/3 179/0 242/0 ای اساتیدمهارت حرفهمتغیر 
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( برنامة درسی اجراشده( بر متغیر وابسته )ای اساتیدمهارت حرفهبرای تعیین تأثیر متغیر مستقل )

شود با عنایت به ضریب تعیین طوری که مشاهده میسیون استفاده شده است. هماناز تحلیل رگر

درصد از تغییرات  2/3 ای اساتیدمهارت حرفهتوان استنتاج کرد متغیر ( می2R= 032/0آمده )دستبه

توان گفت کند. همچنین، با توجه به ضریب بتا می( را تبیین میبرنامة درسی اجراشدهمتغیر تابع )

انحراف معیار  179/0موجب ای اساتید مهارت حرفهمتغیر یری به اندازة یک انحراف معیار در تغی

بین، معادلة رگرسیون به شود. حال بر اساس متغیر پیشمیبرنامة درسی اجراشده تغییر در نمرة 

 صورت زیر است:
 ابعاد مغفول برنامة درسی اجراشده= 487/2( + ای اساتیدمهارت حرفه×  242/0)

 متغیر توجه به نیاز یادگیرنده .4

 آزمون همبستگی پیرسون و نیز از تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون استفاده شد. در این زمینه
 

  شدهبرنامة درسي اجراتوجه به نیاز یادگیرنده و متغیر بین  ةرابط زمینةنتایج تحلیل همبستگي پیرسون در . 9جدول 

 سطح معناداری تعداد مبستگی پیرسونضریب ه متغیر مستقل متغیر وابسته

 000/0 68 468/0 توجه به نیاز یادگیرندهمتغیر  شدهبرنامة درسی اجرا

از تحلیل همبستگی  شدهبرنامة درسی اجراتوجه به نیاز یادگیرنده و متغیر در آزمون رابطة میان 

، 468/0است با  شده به ترتیب برابراستفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون محاسبه پیرسون

 اجراشدهبرنامة درسی توجه به نیاز یادگیرنده و متغیر  یرمتغدار میان دو امستقیم و معن که مؤید رابطة

شده برنامة درسی اجرا، وضعیت توجه به نیاز یادگیرندهمتغیر است، به طوری که با افزایش میزان 

، ضریب دشومی سون مالحظهو پیر یابد و و همانطور که در جدول آزمون اسپیرمنمی بهبود

 زیاد رابطه است. شدت ةدهندنشان است که 468/0همبستگی برابر با 
 

  شدهبرنامة درسي اجراابعاد مغفول  و متغیر نقش دانشجوتحلیل رگرسیون متغیرهای  .10جدول 

2 سطح معناداری تی نسبت تی بتا B متغیر واردشده به معادله
R 

Constant 534/1  659/8 000/0 219/0 

  000/0 251/10 468/0 482/0 نیاز یادگیرندهمتغیر 
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برنامة درسی توجه به نیاز یادگیرنده( بر متغیر وابسته )متغیر مستقل ) متغیر ثیرأتعیین ت برای

شود با عنایت به ضریب طوری که مشاهده می( از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. هماناجراشده

درصد از  9/21 یادگیرنده توجه به نیاز توان استنتاج کرد متغیر( می2R= 219/0آمده )دستهتعیین ب

توان می با توجه به ضریب بتا ،کند. همچنین( را تبیین میشدهبرنامة درسی اجراتغییرات متغیر تابع )

انحراف  468/0توجه به نیاز یادگیرنده موجب متغیر یک انحراف معیار در  ةگفت تغییری به انداز

رگرسیون  ةبین، معادلشود. حال بر اساس متغیر پیشمی شدهبرنامة درسی اجرا ةغییر در نمرمعیار ت

 باشد:می به صورت زیر

 ابعاد مغفول برنامة درسی اجراشده= 534/1توجه به نیاز یادگیرنده( + ×  482/0)

برنامة د مغفول ابعاتوجه به نیاز یادگیرنده و متغیر میان متغیرهای  ةبا عنایت به نتایج سنجش رابط

ب آماری مربوط به آزمون همبستگی پیرسون که یتوان استدالل کرد ضرامی آنان، شدهدرسی اجرا

 دار میان دو متغیر است.امعن ةمبین رابط ،گیری آماری قرار گرفتمالک تصمیم

 
 مستقل بر متغیر وابستههای نمودار اثرات مستقیم متغیر. 1 شکل
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 گیری نتیجه بحث و

 فرهنگیان )تربیت معلم(، به دانشگاه که آن است آیدمی دست به شدهمطرح مباحث مرور از آنچه

 معلمان تربیت و پرورش و آموزش خاص نیازهای از بخشی تأمین وظیفة است که دانشگاهی عنوان

 و آموزش در را دانشگاه این انحصاری نقش فرهنگیان دانشگاه اساسنامة به نگاهی. دارد بر عهده را

 مصوب، انیدانشگاه فرهنگ ة( اساسنام7) ة به ماد دیجدة تبصر کیالحاق کند )می هویدا معلم تتربی

آموزش  رشتة برنامة درسی اجراشده مغفول در (. این پژوهش با هدف شناسایی مضامین1392

داد، بیشترین سهم غفلت در  نشان پژوهش حاضرهای تربیت معلم انجام شده است. یافته ابتدایی

گری های توجه به انگیزه و عالقة دانشجو، مطالبهتوجه به نیازهای یادگیرنده، با مؤلفه  مضمون

گری دانشجو، توجه به ایجاد رقابت بین دانشجویان برای کسب برنامة درسی، نظارت وآموزش مطالبه

بر کارورزی دانشجو در مدارس، ارائة تکالیف پژوهشی، تخصیص بودجة پژوهشی برای دانشجو، 

ه به آموزش پروش خالقیت و تربیت هنری، توجه به خالقیت دانشجو در اجرای برنامة درسی، توج

دخالت دانشجو در اجرای برنامة درسی(، توجه به عناصر برنامة درسی )پرورش خالقیت و تربیت 

هنری، نحوة ارزشیابی، چیدمان درست واحدهای درسی، تطبیق حوزة تئوری و عمل را در فرایند 

های تجویزی(، درجایگاه ان ارائة دروس، منابع مناسب برای تکمیل و تبیین محتوا و برنامهاجرا، زم

، عدم ارزیابی 1های )عدم تعهد برخی کارکناندوم و ساختار سازمانی دانشگاه سهم سوم را با مؤلفه

درسی، عدم تدوین مناسب دروس، عدم وجود کارشناسان مجرب،  واحدهای مشکالت مناسب،

تیم ارزیاب برای فرایند اجرای برنامه، نبود وحدت رویة اساتید در اجرا(، دارند. در حالی  عدم وجود

هایی همچون چگونگی پرورش ها، با خود مهارتن مضامین مورد غفلت واقع شده که کسب آن ای

خالقیت، کاربرد خالقیت در چگونگی تدریس و فرایند آن در کالس درس مدرسه، چگونگی کشف 

جای گمراهی در معلمی، همچنین، هبردهای حل آن، ایجاد انگیزه و شوق به پویایی بهمسئله و را

شدن ایها در نتیجه، قرارگرفتن در مسیر بالندگی و حرفهکسب تجربه از اساتید و برقراری تعامل با آن

                                                           

هایی، شاهد یک از اساتید در پردیس های این پژوهش در بخش کیفی از بین اساتید گرفته شده و هرشایان ذکر است یافته. 1

 اند. عدم تعهد برخی کارمندان بودند، بنابراین، در این حوزه پژوهشگران تعمیم حداکثری را مد نظر قرار نداده
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ن مندی از مواد درسی تربیتی و تخصصی همچوزدن به دانش اساتید باتجربه، همچنین، بهرهبا چنگ

ترین بستر به ترین و نزدیکهای مفغول آن، که به واقع مهمکارورزی در صورت رهیدگی از مقوله

 باشد، را به همراه دارد.محیط مدرسه می

(، که مضامین مغفول 1399پور و همکاران )های پژوهش حاضر با نتایج پژوهش مصطفییافته

گیرنده در این پژوهش همسو است. حاصل از پژوهش آن به صورت ضمنی، با مضمون نیاز یاد

 بخش در آموزشی ( که در آن، ضعف1398های پژوهش فارسی و همکاران )همچنین، با نتایج یافته

 و بوده برخوردار بیشتری فراوانی از دانش تربیتی موضوعی، دانش تربیتی حوزة اجراشده، در برنامة

 و تجهیزات متخصص، اساتید وداساتید، کمب ایحرفههای ویژگی مناسب، محتوای وجود عدم

 داشت، همسو است. همراه به را برنامة درسی اجراشده در آموزشی ضعف کافی امکانات

(و به صورت 1397دار )(، نیکخواه و لیاقت2018) 1همچنین، با نتایج پژوهش آدری و مایک

یی با نتایج (، همسو1391( و نتایج لرکیان و مهرمحمدی )1395ضمنی با پژوهش ادیب و همکاران )

 ( همسو بوده است.2012) 2( و چاد هایری2019آلمو و همکاران )

با دقت در مورد کارکردهای دانشگاه است که ما پی میبریم که هر پدیدهای که با بدیهی است 

بلکه  (.1397)سلیمی، ساعد موچشی و عبدی،  شود سودمند نیستاسم دانشگاه خوانده می

کارکردهای سازمانی، طراحی و هدایت و  ةوسیله بستگی دارد که بسودمندی آن به اجزای ریزتری 

آموزشی،  ةنتایج بخش کیفی حاکی از عملکرد ضعیف در حیط. آیدآن به گردش در می ةبه وسیل

جهیزات، کمبود اعتبارات و  فضاوت ةهای نیروی انسانی، کمبود حوزپژوهشی، ضعف در پتانسیل

عدم نظارت بر سازوکارهای ورودی، فرایندی و  ،مچنینها و هضعف در برنامة درسی و سرفصل

های واقعیت برنامة درسی با هر که است آن مستلزم درسیهای . برنامهخروجی دانشگاه فرهنگیان بود

 داشته پوشانیهم و ارتباط حال زمانی دامنة در درس کالس کنشگران منطق از جمله یادگیری محیط

 کفایت عدم یا کفایت جمله اجرایی از هایموقعیت و رایطش شده، اجر درسی برنامة باشد. در

 یا مثبت هایحساسیت .کند پیدا مغفول ابعاد تواندمی امکانات مالی، منابع انسانی، منابع معلمان،

                                                           
1. Adri & Mike 

2. Chowdhury 
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 وجود های مختلفموقعیت در تواندمی که تربیتی متفاوت هایاولویت و قلمرو یک به نسبت منفی

 (. پویایی1390کند )لرکیان، می اشاره اجراشده سطح در مغفول درسی نامةبر از شکلی به باشد، داشته

 شود؛ از طرفمی رهانیده عادت سنت و دام به گرفتارآمدن از درسی برنامة و حفظ برنامة درسی

 ةبرنام تحلیل یا درسی جدید برنامة دربارة گیریتصمیم مغفول، درسی شناسایی برنامة مدد به دیگر،

 (.2015، 1شود )پاینار و زانگ می یسرم کنونی، درسی

 شود.در ادامه، پیشنهادهای پژوهش بیان می

 و نیازها هابرخی حوزه به نسبت درسی ریزانبرنامه ناآگاهی و با توجه به اینکه غفلت

(. 1391است )مهرمحمدی،  مغفولبرنامة درسی  گیریشکل اصلی علت جدید علمی دستاوردهای

 پیشنهادهای ذیل ارائه این پژوهش، سهم هریک از مضامین مغفول در ایج وبراین اساس، برمبنای نت

 .شودمی

اندازی مدارس وابسته است که مغفول در دانشگاه فرهنگیان، تأسیس و راههای از جمله حوزه -

شود دانشگاه در این در اساسنامة دانشگاه فرهنگیان نیز بدان تأکید شده است. پیشنهاد می

 کارورزی در ارتقای کیفیت ةشود. در این زمینه پیوند مدارس وابسته با مقول زمینه وارد عمل

اجرا  ةشیو وبرنامة درسی در تدوین محتوای  ،همچنین .اثرگذار است درسی ةمااجرای برن

ت علمی قرار گیرد تا بتوان ئاندیشی با دانشجومعلمان در دستور کار اعضای هیهم مشورت و

 کالس درس دانشگاه فرهنگیان جاسازی وهای جرایی برنامهاین عنصر مهم را در سبک ا

 د. )توجه به نیاز یادگیرنده(کرنهادینه 

دهی دهی مناسب دروس و واحدهای درسی، بازسازمانسازمان تطبیق و ریزی درست وبرنامه -

محتوای مبتنی  تمرکز بر ،همچنین ،دهیبازنگری در اصول سازمان وبرنامة درسی محتوای 

 استاد از های فردی، توجه به ارزشیابی مبتنی بر عملکرد دانشجو ورش مهارتبر پرو

کاربرد فناوری  های معلمی وبعدی، توجه به مهارتجای ارزشیابی تکهمختلف بهای حوزه

این حوزه،  نظارت بالینی بر آموزشی وهای کارگاه ها ودر تدریس از طریق برگزاری کالس

نقش الگویی اختی برای متولیان دانشگاه فرهنگیان باتوجه به نشروانهای برگزاری کارگاه

                                                           
1. Pinar& Zhang 
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بازتعریف زمان کارورزی، توجه به  معلمان، تخصیص زمان بیشتر وآنان در تربیت دانشجو

عدم همزمانی دروس دیگر با این واحد  کارورزی و روانی دانشجو در شرایط جسمی و

روشدن هیادگیری همچون روبای هفرصت عمل در تدوین محتوا و ةمهارتی، توجه به حوز

جای طرح انتزاعی آن هکالس درس بهای هست کردنعینی کالس درس،های با واقعیت

 درسی(.  ة)عناصر برنام

دانشگاه،  اساتید( ،اعضای هیئت علمی، مدیران و کارکنان)کارگیری منابع انسانی جذب و به -

شود با تدوین نظام سنجش می یکی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت آن است. پیشنهاد

ذیربط با التزام به رعایت قوانین و مقررات، نسبت به های شایستگی منابع انسانی، حوزه

 ،. همچنین، اقدام کنندکارشناسان آموزشاستادان،  ،گماری معلمانگزینی و شایستهشایسته

 مصاحبه، عالقمند در هنگام دستورالعمل پذیرش و گزینش دانشجویان با انگیزه و در

مین امکانات برای أت مین فضای مناسب وأتعریف صورت گیرد. تباز بازاندیشی و

 داد(.درون پژوهشی )ساختار سازمانی وهای اندازی سایتراه دانشجومعلمان و

برنامة رویکرد وفادارانه به بنابراین، باانگیزه نیازمند است.  پرورش به معلم خالق و آموزش و -

 تواند زنگ خطری باشد برای در نطفه ماندن خالقیت ومی فرهنگیاندر دانشگاه درسی 

درسی،  ةکورشدن انگیزه به یادگیری. دانشجو نه تنها به عنوان منبع تعیین نیاز در تدوین برنام

برنامة درسی فعال در تمام مراحل طراحی تا ارزشیابی  عنوان عنصری مهم وه بلکه خود ب

 مورد توجه ویژه قرار گیرد.
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 منابع

 استادان (. ادراک1395اکبر ) ادیب، یوسف، فتحی آذر، اسکندر، کریمی، سیدبهاالدین، و سلطانی،

 در کیفی هایپژوهش .کیفی مطالعة یک: دانشگاه در درسی پوچ برنامة از مشاوره گروه

 ،1-25(، 3)1، درسی ریزیبرنامه

از ارزشیابی برنامة درسی دانشگاه فرهنگیان (. 1395دهقان، عبدالمجید، مهرام، بهروز، و کرمی، کرم )

 برنامةطالعات منژاد(. های شهید هاشمیمحور )مورد: پردیسحیث تربیت معلم پژوهش
 .78-100(، 13)7، آموزش عالیدرسی 

ای ساختار سازمانی هبررسی مقایس(. 1393پور، سعید، و سیادت، سیدعلی )رامشگر، ریحانه، رجایی

 .78-98(، 27)7، نامة آموزش عالی .نشگاه علوم پزشکی اصفهاندانشگاه اصفهان و دا

واکاوی وضعیت دانشگاه فرهنگیان  (.1397اله، و عبدی، آرش )سلیمی، جمال، ساعد موچشی، لطف

 ،یهای برنامة درسپژوهشدانشجومعلمان، یک مطالعة آمیخته.  ةبر حسب تجارب زیست
8(2 ،)144-98. 

. منتشر شده در دانشنامة برنامة درسیامة درسی مغفول مقالة ارائهبرن(. 1393صفایی موحد، سعید )

 نشده

 درسی ایران. ة. دانشنامة برنامبرنامة درسی مغفول(. 1395صفایی موحد، سعید )

(. بررسی میزان همخوانی و هماهنگی سه 1398فارسی، فاطمه، کاظمی، شبنم، و خروشی، پوران )

های شده دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگیبرنامة درسی قصدشده، اجراشده و کسب

آموختگان رشتة علوم تربیتی مورد انتظار معلمان )مطالعة موردی: بررسی دیدگاه اولین دانش

 .73-90(، 16)2، دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانیدانشگاه فرهنگیان اصفهان(. 

موفقیت (. 1397ری، و دالور، علی )پور، اسماعیل، ابراهیمی قوام، صغفتحی، معصومه، سعدی

، مطالعات برنامة درسیای. های حرفههای درسی دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگیبرنامه

12(50 ،)166-139. 

. تهران: فرهنگ اقتصادی –ها در تحقیقات اجتماعی پردازش و تحلیل داده (.1394کالنتری، خلیل )

 صبا.
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یازدهمین  .علوم تربیتی ةشده در دانشجویان رشتدرسی تجربه ةتحلیل برنام (.1396کیان، مریم )

 .1396اردیبهشت  دانشگاه تبریز، ،های دانشگاهیهمایش ملی ارزیابی کیفیت نظام

در ،واکاوی فرهنگ یادگیری الکترونیکی .(1390اهلل )نعمت ،و فاضلی، مرجان، عطاران، محمد کیان،

 ..95-128 ،24 ،و ارتباطات یمطالعات فرهنگ .اییمبن یةوهش نظرژهای ایران، یک پدانشگاه

 مغفول برنامة درسی سطوح و ابعاد تبیین و شناسایی(. 1391) محمود ،مهرمحمدیو لرکیان، مرجان، 

 ،درسی ریزیبرنامه رشتة دکتری، .رسالةمطلوب الگوی بر مبتنی ایران ابتدایی در دورة هنر

 طباطبایی. عالمه تربیتی دانشگاه علوم و شناسیروان دانشکدة

برنامة درسی نال (. 1398اله، زارع، پریسا، جهانی، جعفر، و محمدی، مهدی )مرزوقی، رحمت

 . تهران: انتشارات آوای نور. نواندیشی و بسط مفهومی

شناسایی ابعاد (. 1399پور، روزیتا، ادیب، یوسف، ملکی آوارسین، صادق، و طالبی، بهنام )مصطفی

 آموزشة درسی قصدشد ةدرسی آکادمیک و برنام ةر اساس تفاوت برنامدرسی مغفول ب ةبرنام

، یهای برنامة درسپژوهش. اول دورةة متوسط اجتماعی مطالعات کتب در شهروندی مفاهیم

10(1 ،)202-157. 

پنهان. در  چدرسی پو ة، و برنامچدرسی پو ةان، برنامنهدرسی پ ةبرنام(. 1391) رمحمدی، محمودهم

 .ران: انتشارات سمتهت ا.اندازهرویکردها و چشم ،هارگاهظدرسی: ن ةبرنام

 ان،یدانشگاه فرهنگ ة( اساسنام7) ةبه ماد دیجد ةتبصر کیالحاق (، 1392مهرمحمدی، محمود )

 .06/12/1392مصوب 

انتشارات : تهران .اندازهاها، رویکردها و چشمدرسی، نظرگاه ةبرنام(. 1387) مهرمحمدی، محمود

 .سمت

کنکاشی در ساختارهای سازمانی دانشگاه به (. 1392راد، حمید )، سیدمحمد، و فرهادیمیرکمالی

 .75-100(، 17)5. مدیریت آموزشیتحقیقات . یک مدل تلفیقی ةمنظور ارائ

(. 1398)جواد، و فراستخواه، محمود  نامداری پژمان، مهدی، میرکمالی، سیدمحمد، پورکریمی،

سازی دانشجومعلمان در دانشگاه مین کیفیت آمادهاثرگذار در تضهای شناسایی مؤلفه

 .1-34(، 38)10 ،آموزشی مدیریت در نو فتیرهیا. فرهنگیان: رویکرد کیفی

 آموزش جدید ة درسیبررسی کیفیت اجرای برنام(. 1397) محمدجواد، لیاقتدارو  ،محمد ،نیکخواه
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