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 چكيده:
های ارزیابي كيفيت  برنامه درسي  ها و شاخص پژوهش حاضر با هدف طراحي و اعتبارسنجي مالک

و  ترین مهمبراین اساس،   مدارس به صورت مورد مدارس استان كهگيلویه و بویراحمد صورت گرفت.

وری و توسط كارشناسان و آمدارس گردرنامه درسي بهای ارزیابي و شاخص ها مالکترین اساسي

، ها داده آوری جمعروش كاربردی و از نظر  از نظر هدف، پژوهش .متخصصين اعتبارسنجي بررسي گردید

متخصصين نفر از كارشناسان آموزش و پرورش و  300 . جامعه آماری پژوهش حاضر،باشد ميپيمایشي 

از آماری  ها دادهتجزیه و ، پرسشنامه محقق ساخته ها دادهگرداوری  ابزار. بودند دانشگاهارزیابي كيفيت 

( t)  آزمون محاسبه در مجموع،  .است صورت گرفته ای نمونه( تك tاز آزمون ) ها دادهتوصيفي و تحليل 

 مشاهده داری معني سطح چون (،299آزادی مشخص ) درجه ها با ها و شاخص در مورد هر یك از مالک

مدارس  برنامه درسي ارزیابي برای های شاخص ها و مالک% نشان داد كه  5خطای و سطح  (sig=0) شده

  قرار دارند.  در سطح مطلوبي ها شاخصو  ها مالکهمه هستند و  قبول قابل و مهمكشور 

 

 .شاخص ،مالك ،برنامه درسي ،كيفيت اعتبارسنجي، :واژگان کليدی

 

 مقدمه

ه اصلي باشد كه وظيفها ميتوسعه و پيشرفت ملت كليد شاهآموزش و پرورش به عنوان 

 مناسب بودن، صالحيت، ،لذا حصول اطمينان از كيفيت، دباشآن تربيت نيروی انساني مي
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عملکردهای اجرایي دستگاه عظيم آموزش و پرورش  ها،برنامه ،ها مشي خط اهداف،

 (.13۸3بختياری،) استضروری 

است و به تغييراتي كه در رفتار  بعدی چند مفهومي ،مدرسه( )آموزش 1كيفيت

 باشدشود اشاره دارد یا به عبارتي همان یادگيری ميحاصل مي آموز دانش

 قبيل از مدرسه هایفعاليت و كاركردها تمام باید (. كيفيت آموزش،13۸3پازارگادی،)

 شود شامل را ...و تجهيزات و امکانات معلمان، ان،آموز دانش یادگيری، -یاددهي فرایند

 و فرایند درونداد، از اعم یادگيری-عناصر فرایند یاددهي تمام باید و یا به عبارتي دیگر

 (.۸0: 13۸0 بازرگان) باشد توجه مورد برونداد

آموزش با  نیدر جهان و ضرورت انطباق ا آمده پيشتحوالت  تبع بهآموزش متوسطه 

 نیا ديو تأك ونسکویتوسط  «در آموزش و پرورش تيفيك» مسئلهو طرح  دیجد یازهاين

برگزار  یهاان را به خود جلب كرده و كنفرانسجه یتوجه اكثر كشورها سازمان بر آن،

آموزش  تيفيتوجه به امر ك یبرا يشروع مناسب زين (200۴) «اسکاتلند مبورگیاد»شده در 

آشکار  ازپيش بيش امر را نیمتوسطه در سطح منطقه و جهان بوده و ضرورت توجه به ا

 (.۷: 13۸۸،یجواد) استكرده 

 ریزی برنامه. باشد مي 2درسي ریزی برنامه اساسي در این زمينه های حوزهیکي از این  

 معني به عام مفهوم در ولي است درسي ریزی برنامه معني به در حوزه آموزش، درسي

 آموزشي تجربه نوعي خود و یادگيری حيطه در تجربه كسب است برای عمل ميدان

 متخصص، انساني منابع تأمين و تربيت درسي، برنامه اصلي شده است. هدف ریزی برنامه

 شودمي گذاشته او عهده بر تحصيل از پس كه است معين وظایف بر اساسمتعهد  و متبحر

دفتر »موزش ایران در تشکيالتي به نام ریزی درسي در نظام آرنامهب (.1390محمدی نژاد،)

این دفتر زیر نظر سازمان پژوهش و  گيرد.صورت مي« و تأليف كتب درسي ریزی برنامه

ي كشور و وظيفه اساسي آن، تهيه و تدوین برنامه درس رود ميآموزی به شمار  ریزی برنامه

ختار اداره آموزش و نجا كه سااز آ .(۸5احمدی،) باشددر مقاطع مختلف آموزشي مي

                                                           
1 - quality 

2-Development 
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و كليه تصميمات اساسي در سطح تشکيالت  باشد ميصورت متمركز  به پرورش كشور،

، سایر نقاط پذیرد ميانجام « و تأليف كتب درسي ریزی برنامهدفتر »ستادی وزارت خانه 

 13۸2)احمدی،  ندارند ای برنامه تصميماتدر  كننده تعيينآن، مدارس، نقش  تبع بهكشور 

 كسب و رشد برای زمينه كننده فراهم و اطالعات دهنده انتقال عنوان به درسي برنامه .الف(

 به توجه بنابراین. باشد مي برخوردار زیادی بسيار اهميت از دانش، ساختن و ها مهارت

سرمد و ) دهدمي تشکيل را پرورش و آموزش غالب بحث امروزه ها آن كيفيت

ان، آموز دانشمدارس بر عملکرد تحصيلي برنامه درسي بدون شك این  (.13۷۷همکاران،

 .1(2013شگرف را دارد )آالبي، تأثيرمدرسه  اندركاران دستمعلمين و دیگر 

مدارس به عنوان عامل مهم و اساسي در كيفيت برنامه درسي ارزیابي از كيفيت  

كشورهای با نظام آموزشي پيشرفته رایج  ویژه بهآموزش و پرورش، در اكثر كشورهای دنيا 

نظارت و ارزیابي بر كيفيت برنامه درسي و  منظور بهبنابراین  .2(200۷الستت،) باشد مي

یي جهت این مهم ها شاخصمقایسه آن با استانداردهای موجود رد این زمينه باید به تدوین 

كيفيت از رویکردهای ارزشيابي  یکي 3الگوی اعتبارسنجي (.2009پرستون،) پرداخت

 تيفيك يابيمدل ارزش ترین معروفالگو  نیا. باشد ميآموزشي مبتني بر نظر متخصصان 

در  ينظام آموزش مختلف های عناصردر جهان است كه در آن شاخص يآموزش های نظام

 اساس ابتدا نیبر ا شود؛يم نیتدو 5«ارزشيابي بروني»و  ۴«يدرون يابيارزش» دو مرحله

یا  «یها شاخص»و  ۷«ها مالک» و سپس مشخص و پرورشآموزش  های نظام 6«عوامل»

 ی سابقه متحده ایاالتدر  این الگو (.۴22: 13۸5ميرزامحمدی،شود ) ميآن تعيين  ۸)نشانگر(

موضوع  و پرورش شوراى عالى آموزشی له دارد. در هفتصد و شصتمين جلسهسا صد یك

ین الگو ا (.3: 13۸۸یادگارزاده،شد )پرورش تصویب ش استقرار نظام اعتبارسنجى در آموز

                                                           
1 - B.O. Alabi 

2 -Alstete WJ. 

3 -Accreditation Model. 

4 -Internal Evaluation. 

5 -External Evaluation. 

6 -Factors. 

7 -Criterions. 

8 -Indicator/ Indexes. 
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باشد كه یکي شامل كنترل كيفيت و دیگری ارتقای تضمين اصلي ميدارای دو كاركرد 

اول شامل یك مکانيسم پاالیش در تأیيد این كه آیا یك مؤسسه  كاركرد ،باشد ميكيفيت 

های كنترل كيفيت در و اینکه رویه سازد ميرا برآورده آموزشي حداقل الزامات كيفيت 

كيفيت اشاره به  نيتضم مورد كاركرد دوم، در .رود ميبه كار  آن زمينه متناسب هستند؛

فرایندهای ارزشيابي یك مؤسسه یا یك برنامه دارد كه به یك تجزیه و تحليل و 

 منجر« راهبردهای ویژه تضمين كيفيت»برنامه در ارتباط با كيفيت مؤسسه یا  هایي پيشنهاد

 (.۴16: 13۸5ميرزامحمدی ) شود مي

زیر  هایپژوهشبه  توان ميو ارزیابي كيفيت  اعتبارسنجي ،تدوین در زمينه طراحي، 

 اشاره داشت.

 الف: داخلي

چهارچوبي بررای تضرمين كيفيرت در آمروزش      ارائه»در پژوهشي ( 1392كشاورززاده )

بررای تضرمين    یيهرا  شراخص و  هرا  مرالک ، هرا  عامرل از  ای مجموعه ارائهبه  ،«متوسطه كشور

اسرتان  كيفيت در آموزش متوسرطه كشرور پرداختره و حاصرل كرار را در مردارس متوسرطه        

، عامرل برنامره   هرا  عاملآزمایشي اجرا كرده است. یکي از این  طور بهكهگيلویه و بویراحمد 

برررای  درنهایررتو  هررا مررالکاز  ای مجموعررهپررژوهش برررای ایررن عامررل . باشررد مرريدرسرري 

 ی مربوطه را پيشنهاد داده است.ها شاخصوعه از ی مطرح شده مجمها مالک

اعتبارسنجي را بره   ،«در آموزش و پرورش ياعتبارسنج»پژوهشي در ( 13۸۸یادگارزاده )

 های نظامي در ارزشيابي بررسي و ضمن مرور تعاریف و سابقه اعتبارسنج الگوی عنوان یك

هرای  همچنين در این پژوهش چالش های آن بحث كرده.ها و روشهدف درباره آموزشي،

 پيش روی استقرار نظام اعتبارسنجي در مدارس رو مورد بحث قرار داده است.

و  هررا فرصررت، در آمرروزش و پرررورش ياعتبارسررنج» يپژوهشرر( در 13۸۸) ادگررارزادهی

 .به مدارس پرداخته است ياعتبارسنج یها برادیها و تهدفرصت، «دهایتهد

 یبرا (تيفيك نيتضم) اعتبارسنجيی برا یيارائه الگو»پژوهشي در ( 13۸2پازارگادی ) 

فلسرفه و   برای ارائه الگوی پيشنهادی خود به بررسي پژوهش نیكه در ا «آموزش و پرورش

اعتباربخشري   بررای  مؤلفره  9 بررسري و همچنرين بره    ساختار نقش و وظایف اهداف مدرسه،
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 سرنجش  آموزشري و درسري،   برنامره  و اهداف، رسالت عامل شامل: 9پرداخته است كه این 

 امره، برن ارزشريابي  آموزشري،  منرابع  آموزش/كاركنران،  كرادر  ان،آمروز  دانش ان،آموز دانش

باشد كه برای هر كدام استاندارد پایه را تعریف كرده و پرس  ها ميبرنامه بازنگری ،مدیریت

 را بيان كرده است. مؤلفهاز آن استاندارد ارتقای كيفي برای آن 

الگوی اعتبارسرنجي بررای نظرام جدیرد آمروزش      »( در طرح پژوهشي 13۷۴شيوا )بقایي 

 ،آمروز  دانرش  د آموزشري، بر)كرار  بعد از مورد نظر قرار دادن عوامل اعتبارسرنجي  ،«متوسطه

مراجعه به اسناد و مردارک   ضمن مدیریت(، ها ارزیابي،و فعاليت ریزی برنامه كالبدی، منابع

آموزشري یرك    ریرزی  برنامره نظام آموزش متوسطه و مصاحبه برا كارشناسران و متخصصران    

بره   مربروط  استاندارد 5به كادر آموزشي،مربوط  استاندارد 13) پيشنهادیمجموعه استاندارد 

 3اسرتاندارد مربروط بره مردیریت و      3بره منرابع كالبردی،    اسرتاندارد مربروط   ۴ان،آموز دانش

 تدوین نمود را( های ارزیابيو فعاليت ریزی برنامهد مربوط به استاندار

در چگرونگي ایجراد نظرام تضرمين كيفيرت      ها و ضرورت»ي پژوهش در (13۸۸ی )جواد

ایرن پرژوهش بره تعریرف اصرطالحات مربروط بره تضرمين كيفيرت در          ، «آموزش و پرورش

در آمروزش و پررورش،   هرای تضرمين كيفيرت    زش و پرورش پرداخته و سپس به هدفآمو

عمرده بررای    رویکردهرای  چگونگي ایجاد نظام تضمين كيفيت در این نظام، سابقه موضوع،

 چند پيشنهاد پرداخته است. ارائهتضمين كيفيت و در آخر به 

ارزشريابي   هرای شاخص احصاء نظری مباني»طرحي پژوهشي در ( 13۸5) محمدیميرزا 

 و فراینرد  درونرداد،  شرامل  پرورش و آموزش نظام عاملي سه مدل، «پرورش و آموزش نظام

 گرفته است. قرار نظر ای و نهایي( موردواسطه) برونداد

هرای مطلرود در فراینرد ارزشريابي     بررسري شراخص  »پژوهشري  در ( 13۸6) پرور رجایي 

 ،های پژوهشاساس یافته بر، «شهركردوسطه مدیریت مدارس از دیدگاه مدیران و دبيران مت

ت مردارس مربروط بره امرور     ها در ارزشيابي مدیریشاخص ترین مهمظر مدیران و دبيران از ن

فضرا و تجهيرزات    هرای مربروط بره امرور مرالي،     بره ترتيرب شراخص    آنان باشد.آموزشي مي

اجتماع را به عنروان  ان و روابط مدرسه و آموز دانشامور  امور كاركنان آموزشي، آموزشي،

 اند.ي عملکرد مدیر اعالم نمودهها در ارزشيابشاخص ترین مهم
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 مرردارس كيفيررت ارزیررابي نشررانگرهای سررامانه طراحرري» پررژوهش در( 13۸6) عبرردللهي

 ،درونرداد  ،زمينره  كره شرامل چهرار عنصرر:      1با استفاده از الگوی سري  ، «راهنمایي و ابتدایي

كيفرري عملکرررد   اعتباریررابي و رواسررازی نشررانگرهای ارزیررابي برره و برونررداد اسررت، فراینررد

 .آموزشگاهي پرداخته شده است

 یهررا شرراخص استانداردسررازی و ترردوین» پژوهشرريدر ( 1390) همکررارانعليرراری و 

 پرسررتاری رشررته پيوسررته دور كارشناسرري درسرري برنامرره اعتبارسررنجي و كيفيررت ارزشرريابي

 یيهرا  شراخص  استانداردسرازی  و تردوین  پرژوهش،  هردف ، كره  «پزشکي علوم های دانشگاه

 پرسرتاری  رشرته  پيوسته كارشناسي دوره درسي برنامه اعتبارسنجي و كيفيت جهت ارزشيابي

 .باشد مي كشور پزشکي علوم های دانشگاه

 و آمروزش  كيفيرت  و آموزشي هاینرخ مقایسه»پژوهشي در ( 13۸6) همکارانربيعي و 

در ایرن  ، «بختيراری  و چهارمحرال  اسرتان  غيرانتفاعي و دولتي مدارس های برترنمونه پرورش

 چهارمحرال  استان و غيرانتفاعي دولتي مدارس پرورش و پژوهش به مقایسه كيفيت آموزش

 است. پذیرفته كيفي صورت و كمي بخش دو در كه است بوده بختياری و

 در درونرري كررارایي سررنجش هررایشرراخص»پژوهشرري در  (13۸6) همکررارانیوسررفي و 

 عرالي  آموزش در دروني كار آیي هایشاخص در این پژوهش، «پزشکي علوم هایدانشگاه

 قالرب  در را هرا  كيفيرت  بروندادها، و فرایندها دادها، درون تعامل سنجش با بود خواهند قادر

 ارزیرابي  بررای  نهادینره  و علمري  مردون،  ارزشريابي  نظرام  یرك  عنوان به و داده نشان هاكمي

 .گيرند استفاده قرار مورد كشور هایدانشگاه

 تحليررل در آن كرراربرد آموزشرري نشررانگرهای سيسررتم»پژوهشرري در  (13۷2) بازرگرران

هررای طراحري شراخص   كارهرا در زمينرره  اولرين  از یکري ، ایرن پررژوهش  «كرارایي دانشرگاهي  

نشررانگرهای  بنرردی دسررته ضررمن پررژوهش ایررن در پژوهشررگر باشررد مرريارزشرريابي آموزشرري 

 پيشرنهاد  را آموزشري  نشانگرهای تدوین سيستم چگونگي سيستمي، مدل بر اساس آموزشي

 .است داده

 ب: خارجي

                                                           
1 -(CIPP) 
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 هرا  مالکاعتبارسنجي »( در پژوهشي 201۴) و همکاران فرمهيني فراهاني و كشاورززاده

و  هرا  مرالک ، مجموعره  «ی ارزیرابي كيفيرت مردیران مردارس متوسرطه كشرور      هرا  شاخصو 

ی ارزیررابي كيفيررت ميررران متوسررطه كشررو را شناسررایي و توسررط كارشناسرران و  هررا شرراخص

 و در نمونه آماری خود اجرا كرده است. متخصصان دانشگاهي اعتبارسنجي

 یاسررتانداردها»در طرحرري پژوهشرري  ( 2011) 1ايررنيرجیوزارت آمرروزش و پرررورش و 

 و رهبری، مدیریت اهداف و مقاصد، دوازده استاندارد، «اينيرجیمدارس و یبرا ياعتبارسنج

و  امنيرت  و جو مردارس،  سازمان و تجهيزات، وسایل مالي، منابع بهبود مدارس، ریزی برنامه

هرر   .باشرد  مري ان آمروز  دانشآموزشي و ارزشيابي از یادگيری  ریزی برنامه سالمت مدارس،

در  مردارس  ياعتبارسنج یبراكه  باشد مي هاو شاخص ها مالکاز  یادیكدام شامل تعداد ز

 .باشد ميمدارس استفاده 

پژوهشررري  در طررررح( 2012 و 2011) 2كنررر  هنررر وزارت آمررروزش و پررررورش  

 ،«كنر   هنر  مردارس كشرور    تيفيك های سيستم یبرا سنجياعتبار شرفتهيپ یاستانداردها»

 سرتم يدر س تير فيك نيتضم یبرا ياعتبارسنج یيهاشاخص و ها مالک ها،عاملپژوهش  نیا

 رهبرری،  و مردیریت  اهرداف و مقاصرد،  : بره  تروان  ميكه  اند كردهرا شناسایي مدارس خود 

و  امنيرت  و جو مردارس،  سازمان و تجهيزات، وسایل مالي، منابع ریزی بهبود مدارس،برنامه

 .ان اشاره كردآموز دانشآموزشي و ارزشيابي از یادگيری  ریزی برنامه سالمت مدارس،

 یاسررتانداردها»پژوهشرري  در طرحرري (2009) 3ايررالدلفيوزارت آمرروزش و پرررورش ف 

 عامررلدوازده برره شناسررایي  پررژوهش نیررا در، «ايررالدلفيف الررتیمرردارس ا یبرررا ياعتباربخشرر

 اسرتاندارد »كره شرامل    باشرد  مري  یيهرا ها و شراخص كه هر كدام شامل مالک ياعتبارسنج

و  وسرایل  مرالي،  منرابع  ریرزی بهبرود مردارس،   برنامره  و رهبرری،  مدیریت ف و مقاصد،اهدا

ریررزی آموزشرري و برنامرره و سررالمت مرردارس، امنيررت دارس،و جررو مرر سررازمان تجهيررزات،

 پرداخته است. «انآموز دانشارزشيابي از یادگيری 

                                                           
1 - Virginia Board of Education 

2 - Ministry of Education, Hong Kong 

3 - Middle States Association of Colleges and Schools phladelphia 



 1395، بهار 2ارة ، شمدر برنامه ریزی درسی، سال اول های کیفی پژوهشفصلنامة                                    114

در ، «در آمروزش متوسرطه   تير فيك نيتضم یها شاخص»پژوهشي  در 1(2011) اندرسون

در  تير فيك نيتضم یها برامجموعه از شاخص كدر این پژوهش ی پژوهشگر ،پژوهشاین 

به مردارس متوسرطه    را طراحي اعتبارسنجي كرده و سپس ايمتوسطه كلمب آموزش و پرورش

 .كند ميپيشنهاد 

 یرك مجموعره از  « آموزشي نشانگرهای عملکردی سيستم» پژوهشي ( در1996) 2باتاني

 هرای شراخص  سيسرتم  طررح  رئريس  عنروان  بره  پژوهشرگر . گرفته اسرت  در نظر را هاشاخص

 توسرعه  و سرازمان همکراری   در آموزشري  نوآوری و تحقيقات مركز در المللي بين آموزشي

 كلري  عناوین تحت را آموزشي نشانگرهای از مجموعه 3 خود مقاله در پاریس در اقتصادی

 توسرعه  و تحقيرق  مشراركت،  مرالي،  هرای شراخص  شرامل  منرابع  و فرایند های زمينه،شاخص

 است. كرده برونداد بررسي هایشاخص و گيری تصميم و آموزشي

در ارزشيابي مدیران برر پيشررفت آموزشري مردارس      تأثير»پژوهشي در  (2003) 3ليسیو

در ایرن پرژوهش مشرخص سرده كره برين ارزشريابي و        ، «مدارس ایالت ماساچوست آمریکرا 

در ارزیرابي   هرا  شراخص  تررین  مهرم  پيشرفت آموزشي مدارس رابطه معنراداری وجرود دارد.  

 امررور عملکرررد مرردیران بررر اسرراس نتررایج تحقيقررات مررذكور مربرروط برره امررور آموزشرري،   

 .باشد ميكاركنان آموزشي و امور مربوط به والدین مدارس  امور ی،آموز دانش

 یکري  ۴(2000) متحده ایاالت پرورش و آموزش دپارتمان مركز ملي آمارهای آموزشي

را « پررورش  و آمروزش  هرای  شراخص » دربراره  تفصريلي  هرای  گزارش ترین معروف از دیگر

 زمينره  در معتبرر  عملري  و مفهرومي  یك چرارچود  توان مي را گزارش انجام داده است. این

 را مرنعکس  پررورش  و آمروزش  كيفيرت  تصرویر  خروبي  به كه دانست آموزشي یها شاخص

 پررورش  و آمروزش  مختلرف  هرای  بخرش  در شراخص  13 شامل مزبور گزارش. است كرده

 .باشد مي

                                                           
1 - Anderson،Lena. 

2 -Battana،N. 

3 -willis- Willis, C.A.J. 

4 -NCES. 
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 آمروزش؛  بره  نگراهي » عنروان  با راگزارشي  1(199۸) اقتصادی توسعه همکاری سازمان 

 شرده  یراد  یهرا  شاخص از استفاده با آن در بار نخستين برای كه منتشر كرد« ی آنها شاخص

 از نشرریه  این. داد مينشان  تطبيقي صورت به را عضو كشورهای آموزشي های نظام وضعيت

 یرا  افرزایش  شراهد  سرال  هرر  و یابرد  مي انتشار تحليلي و تفصيلي جلد دو در ساالنه تاریخ آن

 مقيراس  در آموزشري  های نظام در توجه مورد مقوالت به توجه با ها شاخص برخي از تعدیل

 و 36 تعرداد  بره  آموزشري  یها شاخصآموزش،  به نگاهي نسخه آخرین طبق هستيم. جهاني

 .باشد ميزمينه  6 در

 گرایي ذهني، گرایش به مدارسبرنامه درسي مشکالت در ارزیابي از كيفيت  ترین مهم

و نشانگرهای  ها مالکكه  دهد مياست. این شرایط زماني رخ  گرایي عينيتو دور شدن از 

در دسترس ارزیابان نباشد و آنان برای ارزیابي به معيارهای ذهني  سنجش قابلملموس و 

 حالتي، حركات و . در چنينسازد مي آميز مخاطرهمتوسل شوند. این كار، ارزیابي را بسيار 

شدن و  قائلشود و امکان تبعيض سازمان نظارتي مشاهده ميفردی در ای و رفتارهای سليقه

ی ها شاخص(. استفاده از 13۸6عبدالهي،) استدر نظارت بسيار محتمل  بندی رتبهنبود معيار 

 افزودو سرعت ارزیابي  دقت ،وضوح به توان ميو دقيق در ارزیابي،  گيری اندازهقابل 

راین برای ارزیابي عملکرد مدارس باید بناب (.2،2009وزارت آموزش و پرورش فيالدلفيا)

و  ها مالکدر قالب  گيری اندازهو قابل  منطقي ،عيني یك سامانه ارزیابي دقيق،

 نيز درسي برنامه اعتبارسنجي و كيفيت ارزشيابي فرآیند یي تدوین شوند. لذا، درها شاخص

 مالک ارزشيابي،مورد  عامل باید آن مطلوبيت سطح تعيين و كيفيت درباره جهت قضاوت

 را الزم یها داده ها آن وسيله به كه بتوان داد قرار نظر مورد را هایيشاخص و ارزشيابي

 پرداخت قضاوت به ها آن تفسير و تحليل با و كرد آوری جمعموجود  وضعيت درخصوص

 .3(2009مك دولند،)

با  نظری و پيشينه پژوهشي مربوط در این زمينه مبانيبا در نظر گرفتن  پژوهش حاضر

مدارس برنامه درسي ی ارزیابي كيفيت ها شاخصو  ها مالک هدف شناسایي و اعتبارسنجي

                                                           
1 -OESD. 

2 -Middle States Association of Colleges and Schools phladelphia 

3 -Mott MacDonald. 
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از طریق مورد بررسي قرار دادن تحقيقات انجام گرفته داخلي و خارجي در  ،كشورمتوسطه 

مدارس  ارزیابي از برنامه درسيی ها شاخصو  ها مالک ترین اساسيو  ترین مهماین مورد، 

-ي را شناسایي و در قالب پرسشنامهیها شاخص، ها مالکرا شناسایي و برای هر یك از این 

تن از كارشناسان صفي و  300توسط تدوین، سپس ليکرت  ای درجهای با طيف پنج 

 استان كهگيلویه و بویراحمد و متخصصين دانشگاهي ستادی آموزش و پرورش

چارچود نهایي،  اسبات آمار توصيفي و استنباطي،بعد از انجام مح كرده است.اعتباربخشي 

برنامه درسي ی ارزیابي از كيفيت ها شاخصو  ها مالک ترین اساسيو  ترین مهممتشکل از 

 را( مدیران ،مسئولين) اعضاء كه اميد این به .گردد ميبرای مدارس متوسطه كشور ارائه 

 ها برنامه و كيفيت وضعيت بهبود و مطلود وضع سمت به حركت و موجود وضع به نسبت

 گرفته، انجام كارهای ميان پژوهش این گفت توان مي جهت این از. كند تشویق و ترغيب

 اساسي مسئله مذكور، پژوهش سابقه و نظری مباني مالحظه با .باشد نياز مورد و نو پژوهشي

 مدارس درسي برنامه از ارزیابيی ها شاخصو  یها مالک كه باشد مي این حاضر پژوهش

 كشور كدامند؟ متوسطه

 به مربوط های مؤلفه و عوامل مجموعه درسي برنامه از ما در پژوهش حاضر منظور 

 عملکرد یادگيری، -فرآیند یاددهي ارزشيابي، محتوا، هدف،: قبيل از یادگيری، حوزه

 از هایي ویژگي، ها مالک همچنين،. باشد مي زمان و تجهيزات و فضا یادگيرندگان، معلمين،

 درسي برنامه مطلوبيت چگونگي ها آن وضعيت درباره قضاوت كه است درسي برنامه

 خصوصيات كه هستند هایي مشخصه ها،شاخص و كندمي را آشکار مدارس متوسطه كشور

 فهم قابل عددی های ارزش صورت به را ها آن و نموده بيان هاكميت قالب در را كيفي

 برنامه درسي عامل نظر مورد یها مالک درباره قضاوت جهت( نرخ یا و نسبت ميانگين،)

 .رود مي كار به بویراحمد و كهگيلویه استان پرورش و آموزش نظام

 پژوهش: سؤاالت

 كدامند؟ كشور مدارس متوسطهبرنامه درسي  كيفيت ارزیابي از یها مالک -

 كدامند؟ كشور متوسطه مدارسبرنامه درسي كيفيت  از ارزیابي هایشاخص -

 روش پژوهش
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 ارزیرابي  یهرا  شراخص  و هرا  مرالک  اعتبارسنجي و كه طراحي پژوهش هدف به توجه با

 و كهگيلویره  اسرتان  مردارس  مروردی  مطالعره ) كشرور  متوسطه مدارسبرنامه درسي  كيفيت

 پرورش و آموزش وزارت مدارک و اسناد مطالعه طریق پژوهش حاضر باشد مي (بویراحمد

كشرور و خرارا از كشرور،     داخرل  در موجود یها پژوهش فرهنگي، انقالد عالي شورای و

برنامره درسري    ارزیرابي  هرایي شراخص  و هرا مرالک  نیترر  ياساسر  و ترین مهم از ایمجموعه

 كرده كره  تدوین ليکرت یا درجه طيف پنج با ایپرسشنامه قالب و در آموزشي را شناسایي

 كارشناسران صرفي و سرتادی    از نفرر  300 توسرط  هرا شاخص و هامالک مجموعه، این اعتبار

 بنرابراین  .شرد  تأیيدو متخصصين دانشگاهي  بویراحمد و كهگيلویه آموزش و پرورش استان

از نوع  توصيفي ها دادهو از نظر نحوه گرداوری  كاربردی نظر هدف، از پژوهش، این روش

 .باشد ميپيمایشي 

 آماری: نمونه جامعه و

 ارزیرابي  یهرا  شراخص  و هرا  مرالک  اعتبارسنجي و طراحي كه پژوهش هدف به توجه با

 (بویراحمرد  و كهگيلویره  اسرتان  مدارس موردی مطالعهایران ) متوسطه مدارسبرنامه درسي 

 جامعه و نمونه آماری پژوهش شامل: ،باشد مي

فرهنگري،   انقرالد  عرالي  شرورای  و پررورش  و آمروزش  وزارت مردارک  و اسرناد  الف:

 كه در زمينه موضوع وجود دارد. كشور از خارا كشور و داخل در موجود یها پژوهش

آموزش و پرورش استان كهگيلویره و بویراحمرد و چنرد     د: كارشناسان صفي و ستادی

 .باشد ميدر زمينه ارزشيابي كيفيت  نظران صاحبتن از متخصصين و 

 وزارت مردارک  و اسناد مطالعه طریق پژوهش از نمونه در این مرحله از پژوهش شامل؛

 كشرور و  داخل در موجود یها پژوهشفرهنگي،  انقالد عالي شورای و پرورش و آموزش

ارزیرابي از   هرایي شراخص  و هامالک نیتر ياساس و ترین مهم از ایكشور مجموعه از خارا

 ليکررت  یا درجره  طيرف پرنج   برا  یا پرسشرنامه  قالرب  در و مدارس را شناسایيبرنامه درسي 

ترن از   300توسرط   هرا شراخص  و هرا مرالک  هرا، عامرل  مجموعره  این اعتبار كرده كه تدوین

و بویراحمرد و متخصصرين    هیر لويكهگصفي و ستادی آموزش و پرورش اسرتان   كارشناسان

و  با توجره بره ماهيرت پرژوهش، دشرواری      اعتباریابي قرار گرفت. منظور بهعرصه دانشگاهي 
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در  نظر صاحب، به صورت هدفمند از افراد به كارشناسان و متخصصيندسترسي محدودیت 

و كارشناسان صفي و سرتادی اداره آمروزش و    كشور های دانشگاهحيطه ارزیابي كيفيت در 

 پرورش استان كهگيلویه و بویراحمد به عنوان نمونره پرژوهش اسرتفاده شرده اسرت. مرالک      

 یهرا  پسرت  درسرال   5 حرداقل  اشتغال كارشناس، عنوان به افراد نمونه پژوهش شدن شناخته

. مالک شرناخته  باشد ميآشنایي با دانش ارزشيابي كيفيت در آمورش و پرورش  و مدیریتي

 مررتبط  تحقيقرات  شدن افراد نمونه پژوهش به عنوان متخصص دانشگاهي، آشنایي و داشتن

كره، از ميران    شرود  يمحجم نمونه به این ترتيب انتخاد  .باشد ميیابي كيفيت آموزش ارز با

و بویراحمرد و   هیر لويكهگصفي و ستادی آمروزش و پررورش اسرتان     تن از كارشناسان 300

 باشند يمنفر( كارشناسان آموزش و پرورش  2۴3درصد ) ۸1متخصصين عرصه دانشگاهي، 

متوسرط   .باشرند  يمر مدارس و كاركنان ستادی آموزش و پرورش  مدیران كه شامل معلمين.

 هرا  آندرصد از  19و دارای مدرک ليسانس  ها آندرصد از  ۸1سال، ۴3 دهندگان پاسخسن 

 19نفر(  5۷. )باشند يم سال 16 ها آن تدریس سابقه دارای مدرک كارشناسي ارشد، متوسط

كيفيررت و تريم ارزیررابي دفترر نظررارت و   ارزیرابي   نظررر صراحب درصرد دیگرر از متخصصررين   

درصد از متخصصين دارای درجه علمري، دانشرياری،    30كه هستند ارزشيابي دانشگاه شاهد 

اسررتادیاری  درصررد دیگررر از متخصصررين دارای درجرره 50و  ارشررد يدرصررد كارشناسرر 20

سرال   15 هرا  آنسال و متوسط سابق تردریس   ۴5 متوسط سني متخصصين همچنين .باشند يم

 .باشند يم

 ی:ها داده آوری جمعابزار و روش 

 كيفيرت  ارزیرابي  یهرا  شاخص و ها مالک اعتبارسنجيبا توجه به هدف پژوهش حاضر، 

 محقرق سراخته اسرتفاده    پرسشرنامه  از هرا  داده گردآوری برای، متوسطه مدارسبرنامه درسي 

 الزم به ذكر است كه در تهيه این پرسشنامه مراحل زیر مراعات شده است. .است شده

 برنامره و خارجي انجام گرفته برای ارزیرابي كيفيرت    پژوهشگر با بررسي منابع داخلي-1

برنامره  مربروط بره    یهرا  شراخص و  هرا  مالک ،ترین اساسيو  ترین مهمای از ، مجموعهدرسي

مربروط بره هرر یرك از      مجرزا  چهار بخش)در را گرداوری و در قالب یك پرسشنامهدرسي 

 نموده است.ای ليکرت تدوین و تنظيم ساخته با طيف پنج درجه ( محققها عامل
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 اسرتفاده  از اعتبرار صروری و محتروایي    تحقيق این در نامه پرسش اعتبار بررسي جهت-2

 یرير گ انردازه  بررای  مناسرب  یهرا  پرسرش  يتعداد كاف به ،نامه پرسش كه یابيم اطمينان تا شد

 طراحري شرده   یا گونره  به نامه پرسش دیگر، بيان به. باشد برداشته در سنجش را مورد مفهوم

 قررار  دقيرق  تحرت پوشرش   را مردارس برنامه درسري   كيفيت ارزیابي عناصر و ابعاد كه باشد

 اسراس  برر  و شرد  اسرتفاده  دانشرگاهي  نظرران  صاحب از نفر 30 نظرات از منظور، بدین. دهد

 گویرا  مقدمه نامه پرسش شد سعي ضمن در. گردید برطرف نامه پرسش نقایص ها آن نظرات

ایي پرسشنامه برا اسرتفاده از روش   پای .باشد ویراستاری شده مناسب طور به و داشته مختصر و

 محاسربه  96/0نامره   پرسرش  كل برای آمده دست به مقدار لفای كرونباخ محاسبه شده است.آ

 یرير گ انردازه  ابرزار  پایرایي  بود، ۷0/0از  بيشتر آمده دست به مقدار كه این توجه به با. گردید

 .گردید تلقي قبول قابل

پرسشنامه مربوطه بين كارشناسران صرفي و سرتادی آمروزش و پررورش اسرتان       توزیع -3

و تعيرين   هرا  آنگررداوری نظررات    منظرور  بهو متخصصين دانشگاهي  كهگيلویه و بویراحمد

 .طراحي شده ها شاخصو  ها مالکاعتبار هر یك از این 

مراه  ها از متخصصين در طي یرك پروسره شرش    پرسشنامه آوری جمعفرایند توزیع و -۴

را بعرد   هرا  شراخص و  ها مالکمتخصصين در رابطه با هر یك از این و  نظرات انجام گرفت.

 .شش ماه گرداوری شدند از گذشت

افررزار  نرررمكررردن آن در قالررب  متخصصررين و وارد نظرررات كارشناسرران و یكدبنررد -5

(spssو ) انجام محاسبات آماری. 

انجام محاسبات آمار توصريفي )سرنجش امتيراز و ميرزان مطلوبيرت هرر یرك از ایرن          -6

 هرر كردام   دربراره  ای(.)آزمرون تري ترك نمونره     ياسرتنباط آمرار  ( و هرا  شراخص و  ها مالک

 مالحظاتي در نظر گرفته شده است كه شامل؛

 مرحله اول: انجام محاسبات آمار توصيفي

: با توجه به ميانگين كل امتيازدهي بره هرر   ها شاخصو  ها از مالکتعيين امتياز هر یك  -

گيرد تا سطح مطلوبيت هر یك از  صورت مي ها آندهي  ، وزنها شاخص و ها مالکیك از 

 هرا  آنیي كره سرطح مطلوبيرت    هرا  شراخص و  ها به مالکمشخص شود. بدین ترتيب  عوامل
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، سرطح متوسرط ارزش عرددی    ۴، سطح زیاد ارزش عددی 5خيلي زیاد است ارزش عددی 

 شود. اختصاص داده مي 1عددی و سطح خيلي كم ارزش  2كم ارزش عددی  ، سطح3

بررای مشرخص كرردن سرطح      :هرا  شاخص و ها از مالکهر یك  مطلوبيتتعيين سطح  -

 متوسط، 3-99/3 زیاد، امتياز ۴-99/۴امتياز  زیاد، خيلي 5مطلوبيت در پژوهش حاضر امتياز 

 .باشد مي سؤال حذف و كم خيلي 1-99/1 و امتياز سؤال حذف و كم 2-99/2امتياز 
 در ها شاخصو  ها مالك ،ها عامل تأثير مورد در كيفي به كمي های واژه تبديل مقياس-۱شماره جدول 

 ارزيابي

 معيار تصميم کمي     

 

 معيار تصميم کيفي       

 

۵ 

 

۴ 

 

۳ 

 

۲ 

 

۱ 

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد

 معيار تصميم کمي       

 معيار تصميم کيفي       

۵ ۹۹/۴-۴ ۹۹/۳-۳ ۹۹/۲-۲ ۹۹/۱-۱ 

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد

 :ها شاخص و ها مالک مطلوبيت و پذیرش هر یك از،نوشتن سطح امتياز،  -

 استنباطي آمار محاسبات انجام: دوم مرحله

در  (5/0مجراز   و اشرتباه  95/0اطمينران   ضرریب برا   ای نمونره در اجرای آزمون )تي تك 

برنامره  و شراخص   هرا  مرالک )بررای هرر یرك از     (t)  آمرده  دسرت  به آماره مقدارصورتي كه 

 (sigده )مشاهده ش داری معنيطح محاسبه شود و س (299با درجه آزادی مشخص )( درسي

یرا   مرالک  شرود در ایرن صرورت ایرن عامرل،      (0٫05مجراز ) كمترر از ميرزان خطرای     مقردار 

طح سر و در صرورتي كره    باشرد  مري متخصصرين   كارشناسان و دیيتأمورد توافق و  ها شاخص

معنرا   بردین  نباشرد،  (0٫05مجاز )كمتر از ميزان خطای  مقدار (sigده )مشاهده ش داری معني

متخصصرين   كارشناسران و  دیير تأمرورد توافرق و    ها شاخصیا  مالک كه این عامل، باشد مي

 .باشد مين

 پرسشنامه تلخيص فرایند تعدیل،-۷

برنامره درسري   كيفيرت   ارزیرابي  یهرا  شراخص  و هرا  مرالک  نهایي، ساخت چارچود -۸

 ارائه چارچود مورد نظر. منظور به ها پرسشنامهو طراحي  مدارس
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 :ها دادهتحليل  یها روش

 اسرتنباطي انجرام   و توصيفي روش آمار دو اساس تحقيق بر این یها داده تحليل و تجزیه

اسرتاندارد،   ميانگين، واریانس، انحرافاز  ی به شکل توصيفيها داده تحليلو  تجزیه در .شد

ی بره شرکل اسرتنباطي از    هرا  داده و تحليل تجزیه درخطای استاندارد ميانگين استفاده شده و 

 .شده است استفاده (5/0مجاز  و اشتباه 95/0اطمينان  ضریب)با  ای نمونه( تك tآزمون )

 پژوهش های یافته

 مددار  متوسد ه  برنامه درسي ارزیابي از  یها مالک-یكشماره  سؤال -

 بویراحمد کدامند؟ و کهگيلویه استان

برنامره درسري    ارزیرابي از  یها مالک»بر پژوهش مبني  سؤالپاسخگویي به این  منظور به

 اسرناد  مطالعه پژوهش حاضر از طریق« كدامند بویراحمد و كهگيلویه استان متوسطه مدارس

 موجرود  یها پژوهش فرهنگي، انقالد عالي شورای و پرورش و آموزش وزارت مدارک و

-مرادی  امکانرات  برا  درسري  برنامره  تناسرب ) مالک پنج كشور و خارا از كشور، داخل در

 درسرري، برنامرره محترروای جامعرره، و فرررد نيازهررای بررا درسرري برنامرره تناسررب مررالي،-انسرراني

را ارائه داده اسرت.   درسي( های برنامه از انآموز دانش رضایت درسي، برنامه یریپذ انعطاف

پرنج   برا طيرف   ای منسرجم در قالب پرسشرنامه  را، ها مالکن ای ،كه جهت انجام اعتبارسنجي

تن از كارشناسان صفي و سرتادی   300ای ليکرت طراحي و تدوین نموده و در اختيار درجه

پرس از   قررار داده، متخصصين دانشگاهي  آموزش و پرورش استان كهگيلویه و بویراحمد و

در قالرب جرداول آمرار     سرؤال ی پژوهش، تحليل انجام شده پيرامرون ایرن   ها دادهگرداوری 

واریانس انحراف استاندارد و سطح مطلوبيت(  خطای استاندارد ميانگين، ميانگين،توصيفي )

 گردیده است. ارائه( ای نمونهتك  t)آزمون  و آمار استنباطي
توسط كارشناسان و برنامه درسي ی ها مالكآمار توصيفي مربوط به اعتبارسنجي -۲جدول شماره 

 متخصصين

 ميانگين ها مالک

خ ای 

 استاندارد

 ميانگين

 واریانس
انحراف 

 استاندارد

 س ح

 م لوبيت
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 امكانات با درسي برنامه تناسب-۱

 مالي و انساني مادی،
 زياد ۰٫۹۲۱ ۰٫۸۳ ۰٫۰۵۳ ۴٫۳۴۵۸

 نيازهای با درسي برنامه تناسب-۲

 جامعه و فرد
 زياد ۰٫۷۷۴ ۰٫۵۹ ۰٫۰۴۴ ۴٫۴۲۷

 زياد ۰٫۸۱۲ ۰٫۶۵ ۰٫۰۴۶ ۴٫۵۴۴ درسي برنامه محتوای-۳

 زياد ۰٫۸۷۳ ۰٫۷۵ ۰٫۰۵ ۴٫۵۲۵ درسي برنامه پذيری انعطاف-۴

 های برنامه از انآموز دانش رضايت-۵

 درسي
 دزيا ۰٫۶۹۶ ۰٫۴۲ ۰٫۰۴ ۴٫۰۲۳

 زیاد ۴٫۳۷۳ ها شاخص ميانگين مقایسه

 پژوهش( های يافته )منبع:

 ها مالک امتياز كل (، ميانگين2 شماره جدول) توصيفيبا توجه به نتایج حاصل از آمار 

باشد. همچنين در این بين مالک مي« زیاد»پس دارای سطح مطلوبيت  باشند مي( ۴٫3۷3)

 داشته و مالک( بيشترین ميزان امتيازدهي را ۴٫525با امتياز ) «درسي برنامه محتوای»

( دارای كمترین ميزان ۴٫023با امتياز ) «درسي های برنامه از انآموز دانش رضایت»

 .باشد ميامتيازدهي 
 و كارشناسان توسطبرنامه درسي  یها مالك اعتبارسنجي به مربوطآمار استنباطي  .۳ شمارهجدول 

 متخصصين

 ها مالک
 تعداد

 متخصصين
 t مقدار

 درجه

 آزادی

 س ح

 معناداری

 وضعيت

 پذیرش

 مادی، امكانات با درسي برنامه تناسب-۱

 مالي و انساني
ييدتأ ۰ ۲۹۹ ۲۹٫۶۸ ۳۰۰  

 و فرد نيازهای با درسي برنامه تناسب-۲

 جامعه
ييدتأ ۰ ۲۹۹ ۳۸٫۴۵ ۳۰۰  

ييدتأ ۰ ۲۹۹ ۳۱٫۶۱ ۳۰۰ درسي برنامه محتوای-۳  

ييدتأ ۰ ۲۹۹ ۲۲٫۳۸ ۳۰۰ درسي برنامه پذيری انعطاف-۴  

ييدتأ ۰ ۲۹۹ ۲۴٫۹۱ ۳۰۰ درسي های برنامه از انآموز دانش رضايت-۵  

 پژوهش( های يافته )منبع:
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حاكي از این است كه مقدار  (3 شماره )جدولای تي تك نمونهبررسي نتایج آزمون 

(، چون 299) آزادیدرجه  بامدرسه  درسي برنامهی ها مالکهر یك از  آمده دست بهآماره 

پس  شده (0٫05) مجازكمتر از ميزان خطای  مقدار (sig=0ده )داری مشاهده شطح معنيس

قرار گرفته  تأیيدها توسط كارشناسان و متخصصين مورد گيریم كه این مالکنتيجه مي

-ميبرنامه درسي بول در جریان ارزیابي كيفيت قهای مهم و قابل است و به عنوان مالک

 .باشد

 برنامه درسي كيفيت ارزيابي هایشاخص -شماره دو سؤال-
 كدامند؟ بويراحمد و كهگيلويه استان متوسطه مدارس
 ارزیابي یها شاخص» برپژوهش مبني  دومشماره  سؤالپاسخگویي به این  منظور به

پژوهش حاضر « كدامند بویراحمد و كهگيلویه استان متوسطه مدارس درسي برنامه كيفيت

 انقالد عالي شورای و پرورش و آموزش وزارت مدارک و اسناد مطالعه از طریق

 ترین اساسيو  ترین مهم كشور، از خارا كشور و داخل در موجود های پژوهش فرهنگي،

را ارائه داده است كه  (درسي برنامه مالک تعيين شده 5) برای (شاخص 62) هایشاخص

 ای درجهمنسجم با طيف پنج  ای پرسشنامهرا در قالب  ها شاخص، جهت انجام اعتبارسنجي

تن از كارشناسان صفي و ستادی آموزش و پرورش  300ليکرت تدوین نموده و در اختيار 

های پس از گرداوری داده هي قرار داده،متخصصين دانشگا استان كهگيلویه و بویراحمد و

 ميانگين،) توصيفيدر قالب جداول آمار  سؤالپژوهش، تحليل انجام شده پيرامون این 

 استنباطيانحراف استاندارد و سطح مطلوبيت( و آمار  واریانس استاندارد ميانگين، خطای

 گردیده است. ارائه( ای نمونهتك  tآزمون )
 و كارشناسان توسطبرنامه درسي  یها شاخص اعتبارسنجي به مربوطآمار توصيفي -۴جدول شماره 

 متخصصين

 مالي و انساني مادی، امكانات با درسي برنامه تناسب-۱

 ميانگين نشانگرها

خطای 

 استاندارد

 ميانگين

 واريانس
انحراف 

 استاندارد

سطح 

 مطلوبيت

 زياد ۰٫۵۳۶ ۰٫۶۶۲ ۰٫۰۵۰۴ ۴٫۱۱تناسب برنامه درسي با امكانات و -۱



 1395، بهار 2ارة ، شمدر برنامه ریزی درسی، سال اول های کیفی پژوهشفصلنامة                                    124

 تجهيزات آموزشي موجود در مدرسه

آوری اطالعات  ميزان استفاده از فن-۲

 و ارتباطات در تدريس
 زياد ۰٫۶۶۴ ۰٫۵۴۱ ۰٫۰۳۸۳ ۴٫۳۵

ميزان تناسب دروس نظری و  -۳

عملي و آزمايشگاهي )كارگاهي( در 

 ها های درسي دوره برنامه

 زياد ۰٫۷۱۹ ۰٫۵۵۳ ۰٫۰۴۱۵ ۴٫۰۲۶

 یها رسانهنسبت دروس دارای  -۴

كمک آموزشي )كتاب راهنمای معلم، 

كتاب كار، لوح فشرده، فيلم آموزشي 

 و ...( به كل دروس ارائه شده

 زياد ۰٫۷۹۶ ۰٫۶۵۲ ۰٫۰۴۵۹ ۴٫۰۸

 ها ييتوانا با درسي برنامه تناسب -۵

 به مربوط تحصيلي معلمين مدرك و

 درس هر

 زياد ۰٫۷۴۸ ۰٫۵۲۵ ۰٫۰۴۳۲ ۴٫۱

تناسب دروس ارائه شده به تعداد  -۶

 معلمان مدرسه
 زياد ۰٫۷۲۵ ۰٫۵۴۶ ۰٫۰۴۱۵ ۴٫۱۹

 زیاد ۴٫۱۶۶ ها شاخصميانگين کل 

 جامعه و فرد نيازهای با درسي برنامه تناسب-۲

آموزشي با  یها دورهتنوع دروس -۱

نيازهای فراگيران و جامعه از نظر 

 معلمين

 زياد ۰٫۸۷۶ ۰٫۷۶۸ ۰٫۰۵۰۶ ۴٫۳۳

آموزشي  یها دورهتنوع دروس  -۲

با نيازهای فراگيران و جامعه از نظر 

 انآموز دانش

 زياد ۱٫۰۳۲ ۱٫۰۶۵ ۰٫۰۵۹۶ ۴٫۴۷

 با درسي برنامه انطباق ميزان-۳

 كلي راهبردهای و ها ارزش اهداف،

 كشور

 زياد ۰٫۶۶۸ ۰٫۴۴۷ ۰٫۰۳۸۶ ۴٫۲۳

هماهنگي دروس اختياری با  -۴

 معلمين نظر از نيازهای فرد
 زياد ۰٫۶۱۲ ۰٫۳۷۴ ۰٫۰۳۵۳ ۴٫۳۸
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ارتباط متناسب عمودی و  زانيم -۵

 های درسي افقي ميان برنامه
 زياد ۰٫۹۰۱ ۰٫۸۱۲ ۰٫۰۵۲ ۴٫۱۹

هماهنگي دروس اختياری با  -۶

 انآموز دانشاز نظر  نيازهای فرد
 زياد ۰٫۶۱۲ ۰٫۳۷۴ ۰٫۰۳۵۳ ۴٫۳۱

نظری و تناسب دروس  زانيم -۷

)كارگاهي( در  و آزمايشگاهي علمي

 های درسي برنامه

 زياد ۰٫۹۰۱ ۰٫۸۱۲ ۰٫۰۵۲ ۴٫۵۶

 زياد ۴٫۳۴۳ ها شاخصميانگين کل 

 درسي برنامه محتوای-۳

ميزان پوشش مطالب در رابطه با -۱

 آموزشي از نظر معلمين یها هدف
 زياد ۰٫۸۵۳ ۰٫۶۴۵ ۰٫۰۴۸ ۴٫۵۹

 یها گروهميزان ملحوظ داشتن -۲

 اقليت اجتماعي
 زياد ۰٫۶۲۱ ۰٫۳۲۱ ۰٫۰۳۲ ۴٫۴۲

جنسي و  یها یريسوگنسبت -۳

 نژادی در محتوای برنامه درسي
 زياد ۰٫۷۰۱ ۰٫۵ ۰٫۰۴۱ ۴٫۲۱

درسي استاندارد  یها كتابدرصد -۴

 انآموز دانشدرسي  یها كتاببه كل 
 زياد ۱٫۱۲۱ ۱٫۲۱۵ ۰٫۰۶۱ ۴٫۴

درسي بازنگری  یها كتابنسبت  -۵

 درسي یها كتابشده به كل 
 زياد ۰٫۷۲۱ ۰٫۴۹۱ ۰٫۰۴۲ ۴٫۴

ميانگين فاصله زماني بازنگری  -۶

 درسي یها برنامه
 زياد ۰٫۶۱۶ ۰٫۳۸ ۰٫۰۲۹ ۴٫۴۵

درسي  یها كتابنسبت  -۷

 درسي یها كتابجديدالتأليف به كل 
 زياد ۰٫۷۱۹۲ ۰٫۵۱۷ ۰٫۰۴۴ ۴٫۵۴

ميزان تناسب محتوای آموزشي و  -۸

نيازهای  و ها يژگيوپرورشي با 

 انآموز دانش

 زياد ۰٫۶۹۱ ۰٫۴۷۸ ۰٫۰۳۷ ۴٫۴۲

ميزان تناسب حجم محتوای  -۹

آموزشي و پرورشي با زمان )ساعات( 

 تعيين

 زياد ۰٫۷ ۰٫۴۵۲ ۰٫۰۴۶ ۴٫۴۰۱
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ميزان استفاده از فناوری  -۱۰

 برنامه درسي خود اطالعات در
 زياد ۰٫۷۴۶ ۰٫۵۷۱ ۰٫۰۴۱۵ ۴٫۵۶۲

 موضوعاتميزان كاربردی بودن  -۱۱

 برنامه درسي
 زياد ۰٫۷۴۶۱ ۰٫۵۱۴ ۰٫۰۴۰۵ ۴٫۵۸

ميزان ملحوظ داشتن نظرات -۱۲

برنامه  یمحتوامتخصصين در تدوين 

 درسي

 متوسط ۰٫۹ ۰٫۸۲۵ ۰٫۰۵۲۴ ۳٫۹۶

ميزان ملحوظ داشتن فرهنگ و -۱۳

رسوم رسمي جامعه در تدوين 

 برنامه درسي یمحتوا

 زياد ۰٫۸۸ ۰٫۷۸ ۰٫۰۵۱ ۴٫۳۴

 یها هينظرميزان ملحوظ داشتن -۱۴

برنامه درسي در تدوين محتوای 

 برنامه درسي

 زياد ۱ ۱٫۰۱۱ ۰٫۰۵۸ ۴٫۴۴

 با درسي برنامه محتوای تناسب-۱۵

 انآموز دانش تحصيلي مقطع و دوره
 زياد ۰٫۷۱ ۰٫۵۱۵ ۰٫۰۴۱ ۴٫۵۵

 ،نمودار تناسب استفاده از جدول،-۱۶

 و محتوا هر بخش با متن شكل
 زياد ۱٫۰۱۲ ۱٫۰۲۵ ۰٫۰۵۸ ۴٫۱۸

ميزان استفاده از رويكردها. -۱۷

جديد در  یها پژوهشو  محتواها

 محتوای درسي

 زياد ۰٫۸۸۷ ۰٫۷۸۷ ۰٫۰۵۱ ۴٫۲۸

تناسب محتوای درسي با فلسفه -۱۸

 تربيتتعليم و 
 زياد ۰٫۹۲ ۰٫۸۴۹ ۰٫۰۵۳ ۴٫۵۱

تناسب محتوای برنامه درسي با -۱۹

 يادگيری يشناس روان
 زياد ۰٫۷۷ ۰٫۶۰۴ ۰٫۰۴۴ ۴٫۳۵

ميزان ملحوظ داشتن نظرات -۲۰

برنامه  یمحتواان در تدوين آموز دانش

 درسي

 زياد ۰٫۸۱۲ ۰٫۶۶ ۰٫۰۴۶ ۴٫۳۴

ميزان ملحوظ داشتن نظرات -۲۱

وای برنامه تمعلمين در تدوين مح
 زياد ۰٫۸۷ ۰٫۷۶۳ ۰٫۰۵ ۴٫۴۵
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 درسي

تناسب محتوای برنامه درسي با -۲۲

 انآموز دانشسن 
 زياد ۰٫۶۹ ۰٫۴۸۵ ۰٫۰۴ ۴٫۱۶

تناسب محتوای برنامه درسي با -۲۳

 انآموز دانشجنس 
 زياد ۰٫۷۹ ۰٫۶۳۱ ۰٫۰۴۵ ۴٫۲۹

ميزان خالقيت و نوآوری در -۱۴

 تدوين محتوای برنامه درسي
 زياد ۰٫۸۱ ۰٫۶۵۸ ۰٫۰۴۶ ۴٫۴۵

ميزان روشي و دقت در عرضه -۲۵

 مفاهيم درسي
 زياد ۰٫۸۱ ۰٫۵۹ ۰٫۰۳۴ ۴٫۰۶

 زياد ۴٫۴۳۲ ها شاخصميانگين کل 

برنامه درسي ارائهدر  یریپذ انع اف-۴  

فوق برنامه و  های فعاليتوجود  -۱

 های درسي با برنامه ها آنهمسو بودن 
 زياد ۰٫۶۶۴ ۰٫۴۴۱ ۰٫۰۳۸ ۴٫۳۳

عرضه مطالب از طريق مطرح  -۲

 ختنيبرانگكردن موضوعاتي كه باعث 

 يادگيرنده شود

 زياد ۰٫۷۶۲ ۰٫۵۸ ۰٫۰۴۴ ۴٫۰۲۱

ميزان تناسب دروس نظری و  -۳

عملي و آزمايشگاهي )كارگاهي( در 

 ها های درسي دوره برنامه

 زياد ۰٫۷۰۳ ۰٫۴۹۴ ۰٫۰۴ ۴٫۱۸

ميزان عرضه منابع پيشنهادی برای -۴

 انآموز دانشمطالعه بيشتر 
 زياد ۰٫۷۹۲ ۰٫۶۲۸ ۰٫۰۴۵۱ ۴٫۳۴

 ارائهميزان روشي و دقت در -۵

مفاهيم درسي با استفاده از فناوری 

 آموزش

 زياد ۰٫۸۸۵ ۰٫۷۸۴ ۰٫۰۵۱ ۴٫۱۸

ميزان استفاده از راهبردهای -۶

 ارائهياددهي و يادگيری متنوع برای 

 محتوای برنامه درسي

 زياد ۰٫۹۱۳ ۰٫۸۳۵ ۰٫۰۵۷ ۴٫۵۱

  با درسي   های برنامه  تناسب -۷

فراگيران )ايجاد پايه علمي،   نيازهای
 زياد ۰٫۸۵۳ ۰٫۷۲۸ ۰٫۰۴۹ ۴٫۳۹
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مهارتي و نگرشي قابل قبول( و 

 جامعه

نيازهای   درسي با برنامه  تناسب  -۸

 انآموز دانشجامعه از نظر   و  فراگيران 
 زياد ۰٫۹۰۱ ۰٫۸۱۳ ۰٫۰۵۲ ۴٫۲۲

نيازهای   درسي با برنامه  تناسب  -۹

 جامعه از نظر معلمين  فراگيران و 
 زياد ۰٫۸۵۴ ۰٫۷۲۹ ۰٫۰۴۹۱ ۴٫۲۹

پذيری دروس  ميزان انعطاف -۱۰

های آموزشي با نيازهای  دوره

 فراگيران و جامعه از نظر

 زياد ۰٫۹۹۸ ۰٫۹۹۶ ۰٫۰۵۷۶ ۴٫۵۲

فوق برنامه و  های فعاليتوجود  -۱۱

 های درسي با برنامه ها آنهمسو بودن 
 زياد ۰٫۷۵۸ ۰٫۵۷۵ ۰٫۰۴۳ ۴٫۵۳

ميزان مشاركت معلمان در  -۱۲

 درسي های برنامهطراحي و تدوين 
 زياد ۰٫۷۸۳ ۰٫۶۱۴ ۰٫۰۴۵ ۴٫۵۸

ميزان آزادی معلم در انتخاب  -۱۳

تدريس متناسب با  ارائهروش 

 محتوای برنامه درسي

 زياد ۰٫۶۸۱ ۰٫۴۶۵ ۰٫۰۳۹ ۴٫۵۱

 بازنگری درسي های كتاب نسبت -۱۴

 درسي های كتاب كل به شده
 زياد ۰٫۷۶۱ ۰٫۵۸ ۰٫۰۴۳ ۴٫۴۰۳

 بازنگری زماني فاصله ميانگين -۱۵

 درسي های برنامه
 زياد ۰٫۹۰۲ ۰٫۸۱۵ ۰٫۰۵۲۱ ۴٫۳۶

 درسي های كتاب نسبت -۱۶

 درسي های كتاب كل به جديدالتأليف
 زياد ۰٫۸۳۴ ۰٫۶۹۶ ۰٫۰۴۸۱ ۴٫۳۴۱

 زياد ۴٫۳۵ ها شاخصميانگين کل 

 درسي های برنامه از انآموز دانش رضایت-۵

ان از آموز دانشميزان رضايت -۱

 حجم محتوای برنامه درسي
 زياد ۰٫۸۵۷۶ ۰٫۷۳ ۰٫۰۳۷۴ ۴٫۱۲

ان از آموز دانشميزان رضايت  -۲

 های درسي كاربردی بودن برنامه
 زياد ۰٫۶۹۶۴ ۰٫۴۷ ۰٫۰۳۲۷ ۴٫۲۲

 زياد ۰٫۷۰۰۴ ۰٫۴۵ ۰٫۰۴۳۶ ۴٫۱۹ان از به آموز دانشميزان رضايت  -۳
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 (پژوهش های يافته :منبع)

 تناسب» هایبين شاخصاز  (؛۴ شماره جدول) توصيفيبا توجه به نتایج حاصل از آمار 

 آوری فن از استفاده ميزان»، شاخص «مالي و انساني مادی، امکانات با درسي برنامه

 برنامه تناسب»( باالترین و شاخص ۴٫35با امتياز ارزیابي )« تدریس در ارتباطات و اطالعات

كمترین  (۴٫1) با امتياز« درس هر به مربوط معلمين تحصيلي مدرک و ها توانایي با درسي

 ارزیابي شده است. (۴٫166۷)ها، شاخص كل ميزان امتياز را داشته است. ميانگين

 ميزان»، شاخص «جامعه و فرد نيازهای با درسي برنامه تناسب»های از این بين شاخص 

( بيشترین و ۴٫19) ارزیابيبا امتياز « درسي های برنامه ميان افقي و عمودی متناسب ارتباط

 های درسي روز بودن برنامه

ان از آموز دانشميزان رضايت  -۴

های درسي در ايجاد  كفايت برنامه

 های الزم در آنان قابليت

 زياد ۰٫۷۴۶۱ ۰٫۵۴ ۰٫۰۴۰۵ ۴٫۴۸۳

ان از آموز دانشرضايت  ميزان -۵

 و نمودارها خواندن در سهولت

 لوجدا

 زياد ۰٫۷۶۱۹ ۰٫۵۷ ۰٫۰۴۳۹ ۴٫۱۹۳

ان از آموز دانشميزان رضايت  -۶

 در ها نقشهسهولت در خواندن 
 زياد ۰٫۸۷۲ ۰٫۷۶ ۰٫۰۵۶ ۴٫۰۹

ان از آموز دانشميزان رضايت -۷

سهولت مطالعه متن كتاب از نظر 

 انآموز دانش

 زياد ۰٫۷۷۷ ۰٫۵۸ ۰٫۰۴۳۳ ۴٫۰۱

ان مقاطع آموز دانشميزان رضايت  -۸

های درسي  از كفايت برنامه باالتر

های الزم  دوره قبلي در ايجاد قابليت

 در آنان

 زياد ۰٫۸۱۳۹ ۰٫۶۷ ۰٫۰۴۳۱ ۴٫۴۵

 رضايت ها شاخصميانگين كل 

 درسي های برنامه از انآموز دانش
 زياد ۴٫۲۱۹

ی برنامه ها شاخصميانگين كل 

 درسي
 زياد ۴٫۳۰۲
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 های برنامه در( كارگاهي) آزمایشگاهي و عملي  و  نظری دروس تناسب ميزان»شاخص 

-شاخص كل ( كمترین ميزان ارزیابي را داشته است. ميانگين۴٫56با امتياز ارزیابي )« درسي

 ارزیابي شده است. (۴٫3۴31) ها،

 در مطالب پوشش ميزان» های، شاخص«درسي برنامه محتوای»های از این بين شاخص 

 ميزان»شاخص ، (۴٫59) با امتياز ارزیابي« معلمين نظر از آموزشي هایهدف با رابطه

 از استفاده ميزان»شاخص (، ۴٫5۸) با امتياز ارزیابي« درسي برنامه موضوعات بودن كاربردی

بيشترین و شاخص  (،۴٫562) با امتياز ارزیابي« خود درسي برنامه در اطالعات فناوری

با امتياز ارزیابي « برنامه درسي وایتمح تدوین در متخصصين نظرات داشتن ملحوظ ميزان»

( ارزیابي ۴٫۴321)، هاي را داشته است. ميانگين كل شاخص( كمترین ميزان ارزیاب3٫963)

 شده است.

 ميزان» یها شاخص ،«درسي برنامه ارائه در پذیری انعطاف»ی ها شاخصاز این بين  

 ميزان»، (۴٫5۸3با امتياز ارزیابي ) «درسي های برنامه تدوین و طراحي در معلمان مشاركت

با امتياز « درسي برنامه محتوای با متناسب تدریس ارائه روش انتخاد در معلم آزادی

 بيشتر مطالعه برای پيشنهادی منابع عرضه ميزان»بيشترین و شاخص  (۴٫513ارزیابي )

ميانگين كل  يزان ارزیابي بوده است.ی كمترین م( دارا۴٫21امتياز ارزیابي )با  «انآموز دانش

 ارزیابي شده است. (۴٫350۷)ها، شاخص

 ميزان» های، شاخص«درسي های برنامه از انآموز دانش رضایت»های از این بين شاخص

 ایجاد در قبلي دوره درسي های برنامه كفایت از باالتر مقاطع انآموز دانش رضایت

 از انآموز دانش رضایت ميزان»شاخص  (،۴٫۴5با امتياز ارزیابي )« آنان در الزم های قابليت

( ۴٫۴۸3) ارزیابيبا امتياز « آنان در الزم های قابليت ایجاد در درسي های برنامه كفایت

 نظر از كتاد متن مطالعه سهولت از انآموز دانش رضایت ميزان» بيشترین و شاخص

 كل ميانگين ( دارای كمترین ميزان ارزیابي بوده است.۴٫01) ارزیابيبا امتياز « انآموز دانش

 ارزیابي شده است. (۴٫302۴) «ورزشي فضای» هایشاخص
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 و كارشناسان توسطبرنامه درسي  هایشاخص اعتبارسنجي به مربوطآمار استنباطي -۵جدول شماره 

 متخصصين

 مالي و انساني مادی، امكانات با درسي برنامه تناسب-۱

تعداد  نشانگرها

 متخصصين

t Df  سطح

 معناداری

وضعيت 

 پذیرش

تناسب برنامه درسي با امكانات و -۱

 تجهيزات آموزشي موجود در مدرسه

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۱۹٫۸۷ ۳۰۰

آوری اطالعات و  ميزان استفاده از فن-۲

 ارتباطات در تدریس

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۳٫۰۸ ۳۰۰

ميزان تناسب درو  نظری و عملي و  -۳

های  آزمایشگاهي )کارگاهي( در برنامه

 ها درسي دوره

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۱۹٫۷۱ ۳۰۰

کمك  های رسانهنسبت درو  دارای  -۴

آموزشي )کتاب راهنمای معلم، کتاب 

کار، لوح فشرده، فيلم آموزشي و ...( به 

 کل درو  ارائه شده

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۲٫۳۹ ۳۰۰

 و ها توانایي با درسي برنامه تناسب -۵

 هر به مربوط تحصيلي معلمين مدرک

 در 

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۱۹٫۲۷ ۳۰۰

تناسب درو  ارائه شده به تعداد  -۶

 معلمان مدرسه

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۳٫۱۱ ۳۰۰

 . تناسب برنامه درسي با نيازهای فرد و جامعه۲

آموزشي با  های دورهتنوع درو  -۱

 نيازهای فراگيران و جامعه از نظر معلمين

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۳۶٫۵۹ ۳۰۰

آموزشي با  های دورهتنوع درو   -۲

نيازهای فراگيران و جامعه از نظر 

 انآموز دانش

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۳٫۳۵ ۳۰۰
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 اهداف، با درسي برنامه ان باق ميزان-۳

 کشور کلي راهبردهای و ها ارزش

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۴۱٫۶۶ ۳۰۰

هماهنگي درو  اختياری با نيازهای  -۴

 فرد

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۷٫۵۸ ۳۰۰

ارتباط متناسب عمودی و افقي  زانيم 5-

 های درسي ميان برنامه

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۴۵٫۹ ۳۰۰

هماهنگي درو  اختياری با نيازهای  6-

 فرد

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۳۳٫۸۱ ۳۰۰

و  نظری و علميتناسب درو   زانيم 7-

های  برنامه)کارگاهي( در  آزمایشگاهي

 درسي

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۹٫۲۲ ۳۰۰

 درسي برنامه محتوای-۳

يزان پوشش م الب در راب ه با م-۱

 های آموزشي از نظر معلمينهدف

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۳۶٫۵۴ ۳۰۰

های اقليت ميزان ملحوظ داشتن گروه-۲

 اجتماعي

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۶٫۷۲ ۳۰۰

ی جنسي و نژادی در هاسوگيرینسبت -۳

 برنامه درسيمحتوای 

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۱٫۶۱ ۳۰۰

های درسي استاندارد به درصد کتاب-۴

 انآموز دانشای درسي کل کتاب 

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۲٫۲۶ ۳۰۰

درسي بازنگری شده  های کتابنسبت  -۵

 درسي های کتاببه کل 

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۲٫۷۲ ۳۰۰

-برنامهفاصله زماني بازنگری ميانگين  -۶

 های درسي

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۱٫۰۳ ۳۰۰

های درسي جدیدالتأليف نسبت کتاب -۷

 های درسيبه کل کتاب

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۲٫۵۷ ۳۰۰

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۱۸٫۵۵ ۳۰۰محتوای آموزشي و ميزان تناسب  -۸
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نيازهای  ها وپرورشي با ویژگي

 انآموز دانش

ميزان تناسب حجم محتوای آموزشي  -۹

 زمان )ساعات( تعيينو پرورشي با 

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۱٫۰۴ ۳۰۰

ميزان استفاده از فناوری اطالعات  -۱۰

 در برنامه درسي خود

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۵٫۰۵ ۳۰۰

 موضوعاتميزان کاربردی بودن  -۱۱

 برنامه درسي

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۱٫۱۹ ۳۰۰

ميزان ملحوظ داشتن نظرات -۱۲

وای برنامه تمتخصصين در تدوین مح

 درسي

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۲٫۵۵ ۳۰۰

ميزان ملحوظ داشتن فرهنگ و رسوم -۱۳

وای برنامه ترسمي جامعه در تدوین مح

 درسي

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۶٫۲۷ ۳۰۰

امه های برنملحوظ داشتن نظریه ميزان ۱۴

 برنامه درسيدرسي در تدوین محتوای 

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۱۷٫۹۶ ۳۰۰

 دوره با درسي برنامه محتوای تناسب-۱۵

 انآموز دانش تحصيلي مق ع و

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۳۷٫۳۷ ۳۰۰

 ،نمودار تفاده از جدول،تناسب اس -۱۶

 و محتوا هر بخش با متن شكل

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۱۶٫۴۷ ۳۰۰

محتواها  يزان استفاده از رویكردها.م-۱۷

 جدید در محتوای درسي های پژوهشو 

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۳٫۱۵ ۳۰۰

تناسب محتوای درسي با فلسفه تعليم -۱۸

 و تربيت

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۱۹٫۱۷ ۳۰۰

تناسب محتوای برنامه درسي با -۱۹

 یادگيری شناسي روان

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۳۰٫۱۶ ۳۰۰

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۸٫۵۷ ۳۰۰ميزان ملحوظ داشتن نظرات -۲۰
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برنامه  محتوایان در تدوین آموز دانش

 درسي

ميزان ملحوظ داشتن نظرات معلمين -۲۱

 برنامه درسي محتوایدر تدوین 

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۲٫۷۹ ۳۰۰

تناسب محتوای برنامه درسي با سن -۲۲

 انآموز دانش

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۳۷٫۶۴ ۳۰۰

تناسب محتوای برنامه درسي با جنس -۱۳

 انآموز دانش

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۸٫۲۷ ۳۰۰

ميزان خالقيت و نوآوری در تدوین  -۲۴

 محتوای برنامه درسي

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۶٫۷۶ ۳۰۰

عرضه ميزان روشي و دقت در -۲۵

 مفاهيم درسي

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۲٫۵۳ ۳۰۰

برنامه درسي ارائهدر  پذیری انع اف-۴  

فوق برنامه و  های فعاليتوجود  -۱

 های درسي با برنامه ها آنهمسو بودن 

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۳٫۵۳ ۳۰۰

عرضه م الب از طریق م رح کردن  -۲

یادگيرنده  برانگيختنموضوعاتي که باعث 

 شود

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۳۰٫۶۳ ۳۰۰

ميزان تناسب درو  نظری و عملي و  -۳

های  آزمایشگاهي )کارگاهي( در برنامه

 ها درسي دوره

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۲٫۳۸ ۳۰۰

ميزان عرضه منابع پيشنهادی برای -۴

 انآموز دانشم العه بيشتر 

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۷٫۷۶ ۳۰۰

ميزان روشي و دقت در عرضه مفاهيم -۵

 درسي

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۱۹٫۱ ۳۰۰

ميزان استفاده از راهبردهای یاددهي و -۶

محتوای برنامه  ارائهیادگيری متنوع برای 

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۱۷٫۸۹ ۳۰۰
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 درسي

  نيازهای  با درسي   های برنامه  تناسب -۷

فراگيران )ایجاد پایه علمي، مهارتي و 

 نگرشي قابل قبول( و جامعه

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۳۷٫۱۳ ۳۰۰

نيازهای   درسي با برنامه  تناسب  -۸

 انآموز دانشجامعه از نظر   و  فراگيران 

 تأیيد 0.000 ۲۹۹ ۲۴٫۹۷ ۳۰۰

نيازهای   درسي با برنامه  تناسب  -۹

 جامعه از نظر معلمين  فراگيران و 

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۶٫۵۴ ۳۰۰

پذیری درو   ميزان انع اف -۱۰

 های آموزشي با نيازهای فراگيران و دوره

 جامعه از نظر

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۳۷٫۸۵ ۳۰۰

فوق برنامه و  های فعاليتوجود  -۱۱

 های درسي با برنامه ها آنهمسو بودن 

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۴۱٫۸۹ ۳۰۰

ميزان مشارکت معلمان در طراحي و  -۱۲

 درسي های برنامهتدوین 

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۸٫۲۶ ۳۰۰

ميزان آزادی معلم در انتخاب روش  -۱۳

تدریس متناسب با محتوای برنامه  ارائه

 درسي

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۳۶٫۹۲ ۳۰۰

 بازنگری درسي های کتاب نسبت -۱۴

 درسي های کتاب کل به شده

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۳۱٫۹۷ ۳۰۰

 بازنگری زماني فاصله ميانگين -۱۵

 درسي های برنامه

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۸٫۰۲ ۳۰۰

 درسي های کتاب نسبت -۱۶

 درسي های کتاب کل به جدیدالتأليف

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۳٫۹ ۳۰۰

 درسي های برنامه از انآموز دانش رضایت-۵

ان از حجم آموز دانشميزان رضایت -۱

 محتوای برنامه درسي

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۲٫۵۵ ۳۰۰
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ان از آموز دانشميزان رضایت  -۲

 های درسي کاربردی بودن برنامه

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۶٫۲۷ ۳۰۰

ان از به روز آموز دانشميزان رضایت  -۳

 های درسي بودن برنامه

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۱۷٫۹۶ ۳۰۰

ان از کفایت آموز دانشميزان رضایت  -۴

های  های درسي در ایجاد قابليت برنامه

 الزم در آنان

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۳۷٫۳۷ ۳۰۰

 ان از سهولتآموز دانشرضایت  ميزان -۵

 اولجد و نمودارها خواندن در

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۱۶٫۴۷ ۳۰۰

ان از سهولت آموز دانشميزان رضایت  -۶

 در ها نقشهدر خواندن 

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۲۳٫۱۵ ۳۰۰

ان از سهولت آموز دانشميزان رضایت -۷

 انآموز دانشم العه متن کتاب از نظر 

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۱۹٫۱۷ ۳۰۰

از  آموختگان دانشميزان رضایت  -۸

های درسي در ایجاد  کفایت برنامه

 های الزم در آنان قابليت

 تأیيد ۰ ۲۹۹ ۳۰٫۱۶ ۳۰۰

 پژوهش( های يافته )منبع:

حاكي از این است كه مقدار  (5 شماره )جدولای تي تك نمونهبررسي نتایج آزمون 

(، 299) آزادیبا درجه  مدارس برنامه درسي یها شاخصهر یك از  آمده دست بهآماره 

 مجازكمتر از ميزان خطای  مقدار (sig=0.000ده )داری مشاهده شطح معنيچون س

متخصصين مورد  ها توسط كارشناسان وگيریم كه این شاخصپس نتيجه مي شده (0٫05)

های مهم و قابل قبول در جریان ارزیابي كيفيت قرار گرفته است و به عنوان شاخص تأیيد

 .باشد ميمدارس برنامه درسي 

 

 گيری نتيجه و بحث
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 از استفاده با. است ارزشيابي عالي، آموزش نظام در ها فعاليت ترینمشکل از جمله

 انجام گيری تصميم و قضاوت آموزشي اهداف تحقق ميزان با رابطه در توان مي ارزشيابي

 شمار به نظام این اساسي اركان جمله از پرورش آموزش در درسي های برنامه محتوای. داد

 كه طور همان برنامه درسي از ارزشيابي. بگيرند قرار ارزشيابي مورد دائماً بایستي كه آیند مي

 هاشاخص و هامالک این. است پذیر امکان ها شاخص و هامالک از استفاده با شد ذكر

 در. دهند قرار قضاوت و سنجش مورد را درسي هایبرنامه محتوای كيفيت ندتوان مي

. باشد داشته وجود درسي هایبرنامه محتوای ارزشيابي برای ایكميته باید پرورش آموزش

 به توجه. باشد درسي هایبرنامه محتوای در كيفيت تضمين از مراقبتباید  كميته این وظيفه

 سطح در را محتوا كيفيت كه نمود خواهد كمك ارزیابي كميته به ،ها شاخص و هامالک

 تعریف و تعيين دقت به ها شاخص و هامالک كه است الزم لذا. نمایند دارینگه قبولي قابل

ضر با بررسي منابع وزارت حاپژوهش . داد انجام احسن نحو به را وظيفه این بتوان تا شوند

، عات انجام گرفته در خارا از كشورمطال عالي انقالد فرهنگي، شورای پرورش،وآموزش

را برای ارزیابي از كيفيت  هاها و شاخصترین مالکو اساسي ترین مهمای از مجموعه

 مالک پنجكرده است. پژوهش، تدوین  ساخته محقق ای پرسشنامهتخاد و در قالب ان

 و فرد نيازهای با برنامه درسي تناسب مالي،-انساني-مادی امکانات با برنامه درسي تناسب)

 از انآموز دانش رضایت ،برنامه درسي پذیری انعطاف ،برنامه درسي محتوای جامعه،

 و ترین مهم برای )پنج مالک مذكور( همچنين .است داده ارائه را (درسي های برنامه

هت اعتبارسنجي هر یك از این ج. است داده ارائه را (شاخص 62) هاشاخص تریناساسي

اختيار كارشناسان صفي و ستادی  تدوین شده را در پرسشنامه ،هاها و شاخصمالک

متخصصين ارزیابي كيفيت در عرصه آموزش و پرورش استان كهگيلویه و بویراحمد و 

بعد از گرداوری دادها و انجام محاسبات آماری، نتایج بيانگر . دانشگاهي قرار داده است

 امتياز با« برنامه درسي محتوای»مالک  ،برنامه درسيهای ميان مالکاز  كهاین است 

 باشد مياست كه بيانگر اهميت و نقش اساسي  داشته را امتيازدهي ميزان بيشترین (۴٫525)

در ارزیابي از كيفيت قائل « برنامه درسي محتوای»كه كارشناسان و متخصصين برای 

 دارای (۴٫023) امتياز با «درسي های برنامه از انآموز دانش رضایت» مالک همچنين هستند.
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 برنامه درسي یها مالک امتياز كل ميانگين كليطور به .باشد مي امتيازدهي ميزان كمترین

ارائه  هایبنابراین مالک. باشد مي «زیاد» مطلوبيت سطح دارای پسارزیابي شده،  (۴٫3۷3)

را دارا  برنامه درسيارزیابي از كيفيت از اعتبار الزم جهت  برنامه درسي شده برای

 این از حاكي (3 شماره جدول) ای نمونه تك تي آزمون نتایج همچنين بررسي .باشند مي

 درجه با مدرسه برنامه درسي هایمالک از یك هر آمده دست به آماره مقدار كه است

 ميزان از كمتر مقدار( sig=0.000) شده مشاهده داری معني سطح چون ،(299) آزادی

 و كارشناسان توسط هامالک این كه گيریممي نتيجه پس شده( 0٫05) مجاز خطای

 جریان در قبول قابل و مهم هایمالک عنوان به و است گرفته قرار تأیيد مورد متخصصين

 .باشد مي برنامه درسي كيفيت ارزیابي

-های پنج مالک مطرح شده در این پژوهش، مجموع ميانگين شاخصشاخص از ميان

(، ۴٫350۷) «درسي برنامه ارائه در پذیریانعطاف»و  (۴٫۴321) «درسي برنامه محتوای»های 

و اهميت كه بيانگر نقش  توسط كارشناسان و متخصصين داشته را امتيازدهي ميزان بيشترین

كيفيت برنامه  پذیری و بروز بودن این دو در ارزیابي ازو انعطاف برنامه درسيمحتوای 

)پنج مالک مطرح شده( های نتایج تجزیه و تحليل شاخص طوركلي به. باشد مي درسي

 این پسشده،  ارزیابي( ۴٫302۴ها )انگر این است كه ميانگين كل شاخصبي برنامه درسي

 كيفيت از ارزیابي جهت الزم اعتبار و از باشند مي «زیاد» مطلوبيت سطح دارای ها شاخص

در  (tنتایج حاصل از اجرای آزمون ) .باشند مي دارا را مدارس در تجهيزات و امکانات

 این كه، است این از ، حاكي«برنامه درسي»های ها و شاخصمورد هر یك از مالک

 كارشناسان و متخصصين تأیيد و توافق مورد «برنامه درسي»های ها و شاخصمالک

 از كفایت الزم برخوردار هستند.برنامه درسي  از كيفيت ارزیابي برای و باشند مي

توان گفت كه، مي موجود،ادبيات پژوهشي  های پژوهش حاضر بادر مقام مقایسه یافته

تمامي كارهای انجام گرفته، ابعاد، وسعت مطالعاتي و معيارهای دقيق و كمي در تدوین 

اند. همچنين، مطالعات های ارزیابي از كيفيت برنامه درسي را نداشتهها و شاخصمالک

های پيشنهادی خود، جهت مشخص ها و شاخصانجام گرفته، به انجام اعتبارسنجي مالک
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توان گفت این اند. بنابراین، از این جهات، مينپرداخته ها آن مطلوبيت و ردن وزنك

 باشد.پژوهش در ميان كارهای انجام گرفته، پژوهشي نو و مورد نياز مي

باشد كه چارچود ، نتایج حاصل از این پژوهش بيانگر اهميت این نکته ميدرنهایت

تواند ي متوسطه، موفقيت الزم را داشته و ميپيشنهادی برای ارزیابي از كيفيت برنامه درس

 برای سنجش كيفيت برنامه درسي مدارس متوسطه كشور بکار گرفته شود.
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