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 الگوی براساس 94-95تحصیلی سال در هشتم پایه تجربی علوم کتاب برنامه درسی ارزیابی

کالین فرانسیس  

 3، امین پروری2، عبّاس رشیدی فر1فاطمه رضایی شریف 

 چکیده 

 می کالین فرانسیس الگوی براساس 94-95تحصیلی سال در هشتم پایه تجربی علوم کتاب برنامه درسی ارزیابی به حاضر پژوهش

 دبیران شامل پژوهش آماری جامعه. است کاربردی هدف لحاظ از و پیمایشی -توصیفی های پژوهش نوع از حاضر تحقیق. پردازد

 موسوم که نمونه حجم تعیین جدول طریق از پژوهش این آماری نمونه حجم. باشد می نفر 80 تعداد به مرند شهرستان تجربی علوم

 انتخاب ای طبقه تصادفی گیری نمونه شیوه طبق مرد نفر 27 زن نفر 39 ترتیب به نفر 66 تعداد به باشد می مورگان جدول به

 تائید روایی با و. /96 پایایی ضریب با دلفی روش به ساخته محقق پرسشنامه پژوهش این در استفاده مورد گیریاندازه ابزار. گردید

 جمله از استنباطی و توصیفی آمار های روش از پرسشنامه تاطالعا تحلیل و تجزیه برای. باشد می متخصصان نظر طریق از شده

 علوم کتاب در کالین فرانسیس درسی برنامه عنصر 9 از که داد نشان پژوهش نتایج. است شده استفاده ای نمونه تک t آزمون

 برخوردار الزم لوبیتمط از زمان و گروهبندی یادگیری، روشهای یادگیری، های فعالیت محتوا، هدف،: عنصر 6 هشتم پایه تجربی

 . نیست خوردار بر الزم مطلوبیت از ارزشیابی و مکان منابع، و موّاد عنصر 3و بوده

 فضا، زمان، گروهبندی، یادگیری، منابع و مواد یادگیری، های فعالیت محتوا، اهداف، درسی، ارزیابی،برنامهها: کلیدواژه

 ارزشیابی هایشیوه و تدریس راهبردهای

 مقدمه 

 تواناییهای ه یدرسی علوم تجربی را به نحوی ساماندهی کند که هم های آموزشی وبرنامه آموزش و پرورش وظیفه داردنظام 

با تحوالت جدید کسب  توانمندیهای الزم را برای رویارویی علوم تجربی، آموزان رشد کرده و با بهره گیری از مزایایدانش

این ویژگی هستند و به عبارت  آموزان فاقدکه اغلب دانش دهدهد موجود نشان میاما شوا (.1382ترجمه سعیدی،  نمایند)هارلن

آموزان پرورش روحیه علمی و کاوشگری، آفرینندگی و خالقیت را در دانش نتوانسته استهای آموزشی علوم تجربی دیگر برنامه

که کیفیت آموزش  نشان داد 2003یمز( در سال المللی ریاضیات و علوم)تهای سومین مطالعه بینیافته (.1384دهد)پرویزیان، 

های (. کشورهایی مثل انگلستان و استرالیا در برنامه1381تر از استانداردهای جهانی است)کیامنش و خیریه، علوم در کشور ما پایین

 اند)میددوود و اختهنتایج یادگیری پرد ارزشیابی و هایهای تدریس، روشروش هدف، تعیین درسی خود، بیشتر به تعریف محتوا،

(. ارزیابی و شناخت از برنامه های درسی یکی از راههایی است که به موسسات آموزشی و برنامه ریزان در جهت 2001بورتون،
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دهنده درسی به عناصر تشکیلکنند. طرح برنامه رسیدن به اهداف خود و شناخت موانع و نواقص کار خود کمک شایان توجهی می

شود، این که عناصر برنامه درسی کدامند، دیدگاه های مختلفی عرضه شده است و ونگی روابط بین آنها گفته میدرسی و چگبرنامه

واقع موضوع عناصرتشکیل دهنده  متخصصان نیز در خصوص تعداد عناصر برنامه درسی هنوز به توافق قطعی دست نیافته اند، در

 مورد عنصر 9 در برنامه درسی را الگوی فرانسیس کالین ، عناصر. زه استاین حو مباحث مورد مناقشه در برنامه درسی، یکی از

های  که شامل شناسایی عوامل اثرگذار و نه عنصر اهداف، محتوا، فعالیت. (1388توجه قرارداده است)به نقل از سعادتمند و نراقی، 

های ارزشیابی مدنظر قرار گرفته ریس و شیوهیادگیری، مواد و منابع یادگیری، گروهبندی یادگیری، زمان، فضا، راهبردهای تد

تواند در اصالح ریزی که در این تحقیق معرفی شده است مبتنی بر نگرش جامع نسبت به این پدیده بوده و لذا میاست. مدل برنامه

تد)مهرمحمدی، ریزی درسی قلمداد گردد، موثر اف جنس برنامه ای که بایستی از ها از طریق تعیین حدود و ثغور عرصه برداشت

( به این نتیجه رسیدند که از نظر شرکای برنامه درسی، همه عناصر نه گانه برنامه درسی 1394ابراهیم کافوری و همکاران)(. 1381

معلمان علوم در  کتاب کارمایه ( نتیجه گرفت که محتوای1393آموزان موثر هستند. صمدی)کالین بر افت تحصیلی ریاضی دانش

 با محتوا تلفیق نگرش ملی، ارتقای درسی، های کتاب محتوای دادن پوشش منطقی، واضح، نظم و روشن افاهد از برخورداری

 را الزم آموزان موفقیتدانش با مطالعه مورد دروس معلمان بین مثبت تعامل و ارتقای معلم تخصصی دانش ارتقای ملی، های آموزه

 کتاب در کالین فرانسیس درسی برنامه عنصر 9از ن نتیجه رسید که( نیز در پژوهش خود به ای1393خرازی) .است نکرده کسب

 از ارزشیابی و گروهبندی آموزشی، مواد یادگیری، روشهای یادگیری، های فعالیت محتوا، هدف،: عنصر 7 هفتم پایه تجربی علوم

( به این 1390هرندی و همکاران) نیست. جعفری خوردار بر الزم مطلوبیت از مکان و زمان عنصر 2و بوده برخوردار الزم مطلوبیت

در  ایران، علوم آموزش درسی برنامه تدریس روش و محتوا هدف، علوم که آموزش برنامه درسی مناسب نتیجه رسیدند که الگوی

 ارزیابی های فعالیت معلمان از ( به این نتیجه رسید که استفاده2015است. سرین ) شده تعیین خوبی به درصد 95 اطمینان سطح

( نتیجه گرفت که معلمان دانش تخصصی برای 2012است. کایماکام کاراگیل ) جایگزین ارزیابی های فعالیت از بیش غالباً یسنت

با توجه به اینکه الگوی کالین در طراحی برنامه درسی ندارند و ضمنا آنها از عناصر مهم برای طراحی برنامه درسی نا آگاهند. 

تا بر اساس نظریات  این مطالعه برآن است کهدرسی پرداخته است، تری از عناصر برنامه جامع مقایسه با الگوهای دیگر به بررسی

که عبارتنداز:اهداف، محتوا،  دبیران علوم تجربی میزان انطباق محتوای این کتاب را با عناصرنه گانه برنامه درسی فرانسیس کالین

و  دبسنجارزشیابی های ادگیری، زمان، فضا، راهبردهای تدریس و شیوههای یادگیری، مواد و منابع یادگیری، گروهبندی ی فعالیت

 که آیا مولفین کتاب تمام مولفه های الزم برای تالیف این کتاب را بکار برده اند یا نه؟د دریاب

 

 

 روش
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 تماهی نظر از حاضر تحقیق همچنین است، کاربردی تحقیق یک تحقیق، هدف لحاظ از تحقیق این نوع و طرح پژوهش:

 .باشد می پیمایشی -توصیفی نوع از پژوهش

 هشتم پایه( مرد و زن)تجربی علوم دبیران ی کلیّه شامل تحقیق آماری جامعه گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

 از تحقیق ریآما نمونه انتخاب برای. باشد می مرد نفر 33 و زن نفر 47 تعداد این از که ، نفر 80 تعداد به که باشند می مرند شهر

 ای طبقه تصادفی گیری نمونه روش از کار این برای. باشد می نفر 66 نمونه تعداد اساس این بر که شد استفاده مورگان جدول

 .  باشد می مرد نفر 27 و زن نفر 39( نفر 66) تعداد اساس این بر است شده استفاده

 ابزار پژوهش:

 محتوا، اهداف، شامل، درسی برنامه عناصر به توجه با و ایدرجه پنج مقیاس سوالیدر 36 ساخته محقق پرسشنامه استفاده مورد ابزار

 پرسشنامه روایی. است گردیده مطرح ارزشیابی و زمان مکان، گروهبندی، منابع، و مواد تدریس، هایروش یادگیری، فعالیتهای

 .شد ارزیابی. /96 سطح در نیز پرسشنامه کّل پایایی. شد واقع تایید مورد مربوط حوزه متخصصان توسط

جداول( و  درصدفراوانی، توصیفی)فراوانی، آمار های روش از اطالعات وتحلیل تجزیه برای ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

 . است شده استفاده ای(آمار استنباطی)تی تک نمونه

 نتایج 

 ایه هشتم ای برای مطلوبیّت برنامه درسی علوم تجربی پ. آزمون تی تک نمونه1جدول 

مؤلفه
 

میانگین
 

 میانگین مفروض

انحراف 

استاندارد
 

T P n
 

اهداف
 

59/14
 

12 87/1 24/11 000/. 66 

محتوا
 

15/12 12 28/2 09/4 000/. 66 

فعالیت های یادگیری
 

09/12 12 54/2 48/3 001/. 66 

روشهای یادگیری
 

75/13 12 23/2 37/6 000/. 66 

مواد آموزشی
 

46/12 12 24/3 17/1 244/. 66 

گروه بندی
 

74/13 12 20/2 41/6 000/. 66 

مکان
 

33/12
 

12 56/2
 

05/1
 

294/.
 

66 

زمان
 

28/10
 

12 31/3
 

19/4-
 

000/0
 

66 

ارزشیابی
 

42/12
 

12 46/2
 

86/3
 

167/0
 

66 
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 66 ./001 35/3 02/19 108 84/115 عناصر

 مشاهده t، جدول های یافته اساس بر .باشدمی مرد معلمان نفر 27 تعداد و زن معلمان نفر 39 نفری 80 جامعه از که داد نشان نتایج

 بندی، گروه یادگیری، های روش یادگیری، های فعالیت محتوا، اهداف، ابعاد در ارزشیابی و مکان و آموزشی مواد ابعاد جز به شده

 از بنابراین. است بیشتر مفروض ینمیانگ از آمده بدست میانگین و بوده، دار معنی 05/0 از کوچکتر 001/0 خطای سطح در زمان

 کالین فرانسیس درسی برنامه الگوی عناصر اساس بر متوسطه اول دوره هشتم پایه تجربی علوم کتاب درسی برنامه طرح معلمان نظر

 .است برخوردار الزم مطلوبیت از زمان بندی، گروه یادگیری، های روش یادگیری، های فعالیت محتوا، اهداف، ابعاد در

 گیریو نتیجه بحث

 دهنده جهت و آموزشی کیفیت در عامل مهمترین متمرکز آموزشی های نظام در بخصوص و درسی کتاب هر در درسی برنامه

 هم و باشند برخوردار انسجام و جامعیّت از هم که شوند تدوین ای¬گونه به تا است الزم و هستند معلمان و آموزاندانش فعالیت

 مداوم ارزیابی مستلزم ویژگیهایی چنین با هایی برنامه چنین داشتن. سازند برآورده را جامعه همچنین و وزانآمدانش نیازهای بتوانند

 است هایی شیوه از یکی ارزیابی. بخشید ارتقاء را درسی های برنامه کیفیت و داد انطباق تغییراتی چنین با را آن بتوان تا آنهاست از

. پذیرد می صورت آن کیفیت ارتقاء برای اصالحی اقدامهای آن پی در و برده پی درسی های برنامه کیفیت به آن طریق از که

 کالین فرانسیس درسی برنامه اساس بر هشتم پایه تجربی علوم کتاب درسی برنامه مطلوبیت بررسی حاضر پژوهش از هدف

 نشان آمده بدست نتایج. باشدمی مرد معلمان نفر 27 تعداد و زن معلمان نفر 39 نفری 80 جامعه از که داد نشان نتایج. باشدمی

 محتوا، اهداف، ابعاد در ابعاد در کالین فرانسیس درسی برنامه الگوی اساس بر هشتم پایه تجربی علوم کتاب درسی برنامه: دهدمی

 شیمی، یزیک،ف)علوم آموزش شکبی. است برخوردار مطلوبیت از زمان بندی، گروه یادگیری، های روش یادگیری، های فعالیت

 سطح و علوم آموزش کیفیت و. دهدمی اختصاص خود به را مدارس فعالیت از توجهی خور در بخش( زمین علوم و زیستی علوم

 آموزش هدف مهمترین. رودمی شمار به جامعه آن یافتگی توسعه هایشاخص از یکی جامعه، هر مردم تکنولوژیک علمی سواد

 گام مهمترین و. است آموزاندانش در خالقیت و آفرینندگی کاوشگری، و علمی روحیه می،عل سواد افزایش مدارس، در علوم

 این اجرای با تا است علوم آموزش برای استانداردهایی تدوین کشوری، هر در مناسب علمی سواد سطح یک به رسیدن برای

 آمده بدست نتایج همچنین. گیرد صورت جامعه افراد علمی سطح ارتقای نیز و مختلف مدارس در سازیهمسان نوعی استانداردها،

 بر زمان و گروهبندی تدریس، های روش یادگیری، فعالیتهای محتوا، هدف، عناصر در تجربی علوم درسی برنامه: که دهد می نشان

 انفجار با سانان که کنونی عصر ویژگیهای به توجه با. است برخوردار الزم مطلوبیت از کالین فرانسیس درسی برنامه الگوی اساس

 نحوی به را تجربی علوم درسی و آموزشی هایبرنامه دارد وظیفه پرورش و آموزش نظام است، مواجه فناوری توسعه و اطالعات

 برای را الزم توانمندیهای تجربی، علوم مزایای از گیری بهره با و کرده رشد آموزاندانش تواناییهای همة که کند ساماندهی

 دنیای درک به نسبت عمیق بینش و بصیرت ایجاد در سو، یک از تجربی علوم آموزش. نمایند کسب جدید تتحوال با رویارویی
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 روز وابستگی به عنایت با دیگر سوی از و دارد، ضرورت خلقت عظمت فهم طریق از متعال خالق تعظیم برای سازی زمینه و اطراف

 سواد پرورش اگرچه رو، این از. نماید می ضروری فناورانه علمی های هفراورد و ها یافته به انسان زندگی گوناگون ابعاد افزون

 این بر عالوه اسالمی، تربیت مبانی اساس بر ولی آید، می شمار به علوم آموزش های برنامه تمامی مشترک محور فناورانه علمی

 های الیه راز رمزو کشف و کشف باز عبارتی به و خلقت از مند غایت درک به دستیابی و توحیدی نگرش تعالی و تعمیق محور،

 علوم کتاب درسی برنامه که است آن دهنده نشان آمده بدست نتایج همچنی. است علمی تربیت مهم محورهای از هستی، مادی

 نظر در را امکانات و شرایط باید دروس درسی برنامه در بنابراین. نیست برخوردار الزم مطلوبیت از زمان و مکان عناصر در تجربی

 زمان و کرد ریزی برنامه دسترس در های فناوری به توجه با و انسانی و فیزیکی مادی، های سرمایه و تجهیزات اساس بر و گرفت

 باشد می ناهمسو( 1393)صمدی پژوهش نتایج با حاضر پژوهش نتایج. گرفت نظر در باید را شده تدوین برنامه اجرای برای الزم

 نتایج با همچنین. دارد همسویی ابعاد سایر در مکان و ارزشیابی آموزشی، مواد ابعاد در جز به( 1393)خرازی پژوهش نتایج با ولی

 نه عناصر که آنجایی از. دارد همسویی یادگیری های روش و محتوا اهداف، ابعاد در( 1390)همکاران و هرندی جهفری پژوهش

 از و است، شده ارزیابی مرند شهرستان تجربی علوم دبیران ظراتن براساس تحقیق این در کالین فرانسیس الگوی درسی برنامه گانه

 الزم مطلوبیت از زمان و گروهبندی ، تدریس های روش یادگیری، های فعالیت محتوا، ، هدف عنصر هفت عنصر نه این میان

 این بین از اما ندارد، وجود تجربی علوم رشته درسی برنامه در چشمگیری چندان مشکل که رسد می نظر به لذا هستند برخوردار

 عناصر بقیه به نسبت و نبوده خوردار بر الزم مطلوبیت از معلمان ازدیدگاه ارزشیابی و مکان منابع، و مواد عنصر سه گانه نه عناصر

 :شودمی پیشنهاد زیر شرح به عناصر این اصالح برای مواردی بنابراین. اند¬کرده کسب کمتری امتیاز

 :منابع و موّاد عنصر-1

 .شود استفاده بیشتر آموزشی کمک منابع از-1-1

 .شود داده قرار آموزاندانش اختیار در...  و مجله اینرنت، مثل مناسب اطالعاتی منابع-1-2

 .باشند روز به موجود منابع-1-3

 :مکان عنصر -2

 دیده تدارک علوم درس برای( درس و محتوا با مناسب و موضوعی درسی کالسهای از استفاده)مناسبی فیزیکی محیط - 2-1

 .شود

 .شود گرفته نظر در علوم درس برای مجهزی آزمایشگاه - 2-2

 ها آزمایشگاه امکانات از گروهی طور به بتوانند آموزان¬دانش کلیه که باشد ای گونه به ها آزمایشگاه و ها کتابخانه وسعت -2-3

 .باشند داشته موثری و بهینه استفاده کتابخانه و

 : یابیارزش عنصر -3



 [دوّمین همایش مّلی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 95اردیبهشت  23 ] 

6 

 

 سایر مدیران، دبیران، و معلمان کافی اعتقاد داراشدن و نگرش تغییر برای مناسب شرایط ایجاد. آمده، بدست نتایج به توجه با -3-1

 آموزش؛ خدمت در ارزشیابی به آموزش بر حاکم یابی ارزش از ها خانواده حتی و اندرکاران دست

 توجه مهارتی اهداف به هم و نگرشی اهداف به هم دانشی، اهداف به هم یابیارزش های شیوه آنها، در که تدابیری اتخاذ -3-2

 کنند؛

 درنظرنگیرند؛ ارزشیابی نمره عنوان به را ماهانه های آزمون نمرات معلمان که تدابیری اتخاذ-3-3

 عملی؛ نمره 20 و نظری نمره 20:  گیرد صورت جداگانه نمره دو با علوم ارزشیابی -3-4

 و جغرافیایی مختلف شرایط درسی کتب تدوین و طراحی در که میشود پیشنهاد درسی کتب ریزان برنامه و راحانط به کلی بطور

 تبعیض به علم با و نکنند باالطراحی امکانات دارای مناطق و تهران برای را درسی کتب و دهند قرار نظر مد را کشور هوایی و آب

 از اعم جغرافیایی مختلف نقاط در تجربی علوم کتاب درسی برنامه اجرای برای را آموزشی محیط آموزشی، سیستم در موجود های

 . بگیرند نظر در عشایر و روستایی و شهری

 منابع

 افت در کالین درسی برنامه عناصر نقش بررسی(. 1394)اکبر علی بابادی، خسروی حسن؛ ملکی، کیمیا؛ کافوری، ابراهیم

 دوره. دوازدهم سال. درسی ریزی برنامه در پژوهش. درسی برنامه شرکای دیدگاه از متوسطه دوره اول سال ریاضی درس تحصیلی

 .62-50 صص.17 شماره. دوم

 استان ابتدایی مدارس پنجم تا سوم هایپایه تجربی علوم درس در کاوشگری آموزش بررسی(. 1384.)علی محمد پرویزیان،

 .تهران وزشی،آم نوآوریهای و درسی ریزیبرنامه پژوهشی موسسه مرکزی،

 معلمان و صاحبنظران      دیدگاه بررسی(. 1390) محمدجواد لیاقتدار، ابراهیم؛ سید جعفری، میرشاه رضا؛ هرندی، جعفری

 و آموزش های پژوهش. علوم آموزش درسی برنامه مناسب الگوی پیشنهاد منظور به ایران علوم آموزش درسی برنامه درخصوص

 .79-100 صص. 3 شماره/جدید دوره /بیستم سال(. رفتار دانشور)یادگیری

 اساس بر مرند شهرستان تجربی علوم دبیران دیدگاه از هفتم پایه تجربی علوم کتاب درسی برنامه ارزیابی(. 1393)جواد خرازی،

 .مرند المیاس آزاد دانشگاه. درسی ریزی برنامه رشته. ارشد کارشناسی نامه پایان. 92-93 تحصیلی سال در کالین فرانسیس الگوی

 شاخصهای تمرکز اثر در درسی¬برنامه عناصر بر توجهی کم مغفول آثار بررسی(. 1388)رضا¬علی نراقی، و زهره سعادتمند،

 .تبریز دانشگاه ایران درسی¬برنامه مطالعات انجمن ساالنه همایش نهمین مقاالت چکیده. پژوهشی بروندادهای بر عملکردی

 تربیتی رویکرد بر مبتنی آموزش طرح مجری اجتماعی تعلیمات و تجربی علوم دبیران یدگاهد ارزیابی(. 1393)معصومه صمدی،

 پیاپی. 15 شماره دوم، دوره ،.یازدهم سال. درسی ریزی برنامه در پژوهش. فوق دروس در معلمان کارمایه کتاب محتوای پیرامون

 .122-135 صفحات ، پاییز -41
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 هاییافته براساس علوم آموزش دادهای برون و دادها درون تغییرات وندر(. 1381)خیریه،مریم و کیامنش،علیرضا

TIMSS و TIMSS-R، تهران.تربیت و تعلیم پژوهشکده. 
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