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بررسی عوامل مرتبط د ر بکارگيری سيستم يادگيری الکرتونيکی 
 ...با

٥٩

  
  
  
  

 تربيتي علوم هاي دانشكده علمي هيئتبررسي نوع ايدئولوژي برنامه درسي اعضاي 
  دولتي سطح شهر تهرانهاي دانشگاه

  

  1مهدي ملكي
  2دكتر محسن فرمهيني فراهاني

  

  چكيده 
 هاي دانشكده علمي هيئت با هدف بررسي نوع ايدئولوژي برنامه درسي اعضاي پژوهش حاضر

 پيمايشي -روش پژوهش توصيفي. هاي دولتي سطح شهر تهران انجام شده است ه دانشگاتربيتي علوم
 تربيتي علوم علمي هيئتبوده و جامعه و نمونه آماري پژوهش برابر بوده به طوري كه شامل كليه اعضاي 

مجموع  از.   بوده است89-90 سطح شهر تهران در سال تحصيلي تربيتي علوم هاي دانشكدهمستقر در 
 مرد حاضر به همكاري با درصد 70 زن و درصد 30شامل   نفر81 علمي حدوداً هيئتضاي  نفر اع95

 بوده كه بر )2008(ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد ايدئولوژي برنامه درسي شيرو . پژوهشگر شدند
لوژي نوع ايدئو ؛ هدف، تدريس، يادگيري، دانش، فراگير و ارزشيابي به تعيين چهاراساس شش مؤلفه

. پرداخته است) دانش پژوهان علمي، يادگيرنده محور، بازسازي اجتماعي و كارآيي اجتماعي(برنامه درسي 
 رسم نمودار ايدئولوژي برنامه درسي چنين هم و درصد  از آمار توصيفي فراواني وها دادهبه منظور تحليل 

  بهدرصد 5 علمي؛ هيئتاي  پژوهش حاكي از آن بود كه از مجموع اعضهاي يافته. استفاده گرديد
 به ايدئولوژي درصد 69درصد به ايدئولوژي كارآيي اجتماعي، 11ايدئولوژي دانش پژوهان علمي، 

به  نيز به صورت تركيبي درصد 4 چنين هم به ايدئولوژي بازسازي اجتماعي و درصد 11يادگيرنده محور ، 
 بدست هاي يافتهبا توجه به . ان داده بودندهاي يادگيرنده محور و كارآيي اجتماعي گرايش نش ايدئولوژي

 علمي، ايدئولوژي يادگيرنده هيئت گفت كه ايدئولوژي غالب برنامه درسي اكثر اعضاي توان ميآمده 
  .محور بوده است

  
ايدئولوژي برنامه درسي، ايدئولوژي دانش پژوهان علمي، ايدئولوژي يادگيرنده محور،  :واژگان كليدي

  . علميهيئتجتماعي، ايدئولوژي كارآيي اجتماعي، ايدئولوژي بازسازي ا
                                                 

 . ريزي درسي دانشگاه شاهد، دانشكده علوم انساني، تهران، ايران ارشد برنامه كارشناس -1
 .استاديار دانشگاه شاهد، دانشكده علوم انساني، تهران، ايران -2

 »آموزش و ارزشيابيفصلنامه «
   1392تابستان  ـ 22م ـ شماره ششسال 

  59-71 .ص. ص

  18/06/1391: تاريخ دريافت مقاله
 01/04/1392: تاريخ پذيرش نهايي مقاله
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60  92 تابستان ـ 22 شماره ـ 6 سال ـ موزش و ارزشيابيآفصلنامه 

  مقدمه
هايي  و نيز به دليل ويژگي. )1380قادري، ( قلمرو مطالعات برنامه درسيمتغيير و متفاوت بودنبه دليل 

و ) 1992، 1كالين(چون؛ جوان بودن حوزه مطالعات برنامه درسي و گذراندن دوران رشد و تكوين خود
نظران و نويسندگان اين حوزه، از جمله،  بسياري از صاحباي بودن آن؛   رشته ماهيت ميانچنين هم

نسبت به روشن نبودن حدود و ثغور و شفاف نبودن ماهيت آن ابراز ) 1982، 3ولَنس(و ) 1994 (2گودلد
اين ابهام و عدم شفافيت، در بسياري از موضوعات حوزة برنامه درسي ساري و جاري . اند نگراني كرده

، به نقل از مهرمحمدي و 1982، 5كليبارد( است4ملة اين موضوعات، بحث نظرية برنامه درسياز ج. است
  ).1388خندقي 
هاي آخر از  در طول دهه. ها به طور پيوسته پيشرفت نكرده است پردازي برنامه درسي در طول سال نظريه

نظرية برنامة ":  نظيرهايي هاي چالش آوري دست به گريبان شدند؛ پرسش قرن بيستم، محققان با پرسش
آيا ")1982، 7دكر (" نظريه برنامه درسي براي هر كس معنايي دارد") 1982، 6مكاچين("درسي چيست؟

ها بسيار بوده و با هم تفاوت  هاي اين پرسش پاسخ). 1977، 8كليبارد ("توان مثالي براي آن يافت؟ مي
اي برنامه درسي معتبر به ه عنوان اهداف و محتوها در فرضيات پايه در مورد آنچه كه ب اند و اختالف داشته

  ). 2004، 9مارش. (آمد آشكار شده بود حساب مي
هاي كالن هر نظام آموزش و پرورش  از آن جا كه برنامه درسي بشر وسيله تحقق اهداف و جهت گيري

ا در ص نيازههايي كه زيربناي تشخي ها به عنوان نظريه  از ايدئولوژيتوان ميآيند  به حساب مي
). 1381طالب زاده نوبريان و واجارگاه . (گيري مربوط به برنامه درسي هستند نام برد تصميم

باشند كه  ها به زماني مربوط مي پردازد و اين تالشهاي افراد مي هاي برنامه درسي به تالش ايدئولوژي
 ).2008، 10شيرو(كند فرد در جهت برنامه درسي مشغول به فعاليت است يا به مسائل مربوطه فكر مي

شوند كه پشتيبان  هاي كالن تربيتي يا فلسفي اطالق مي هاي برنامه درسي به نظريه ايدئولوژي چنين هم
  ).1388, مهرمحمدي و امين خندقي(هاي توصيفي برنامه درسي است نظريه

برنامه درسي  مرتبط با ايدئولوژي هايي حوزه و رويكردهاي برنامه درسي كه ها ديدگاه، ها نظريهدر زمينه 
، امين )1385(، ملكي )1384(، نوري )1383(، محسن پور )1379(، سلسبيلي )1375(؛ عباسپور باشند مي

                                                 
1- Klein 
2- Good lad 
3- Vallance 
4- Curriculum Theory 
5- Kliebard 
6- McCutcheon   
7- Decker 
8- Kliebard 
9- Marsh  
10- Schiro 
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61    ... بررسي نوع ايدئولوژي برنامه درسي اعضاي

، )1992(، شيرو )1388(، مهرمحمدي و امين خندقي )1388 (پوركلور تقي، )1387(، باقري )1387(خندقي 
، كوتي و )2002 (4ونگ، چونگ و )2002 (3، هونگ و چونگ)2000(2، چونگ و هونگ)1997 ( 1كوتي
  . اند هايي انجام داده پژوهش) 2010 (6، كاكران)2009 (5، جينكينس)2004(شيرو

 ةدر زمينـ  .  امري قطعي و غيرقابل انكـار اسـت         ما  برنامه درسي در كشور    ةفقر منابع علمي در زمين    امروزه  
طه و  مار و ارقام جهاني مربو     فاحشي ميان آ   ة برنامه درسي فاصل   ة حوزة نظري  ويژه در   بهقلمرو برنامه درسي    

  بـوده   و فقر اساسي اين رشته در كشور       رمقي  ف كم تحركي، بي    اين اختالف فاحش، معرّ    .وجود دارد ايران  
جـه بـه ايـن نكتـه مهـم اسـت كـه مجمـوع         تو). 1388محمـدي،  مهر(شود    و يك زنگ خطر قلمداد مي     

 مطرح شده، عمدتاً ناظر بـر تعلـيم و تربيـت            ها و رويكردها   ها، ديدگاه   ، جهت گيري  ها  نظريه،  ها  ايدئولوژي
ـ  چنين  هم. )1379سلسبيلي (باشند  ميغرب و بخصوص امريكا       برنامـه درسـي و   ةتالش براي تبيين نظري

 تاريخي براي  و ديني، فرهنگي-هاي فلسفي  از آموزهملهمبرنامه درسي بومي    ايدئولوژي  دستيابي به يك    
لفـان و معلمـان كـشور    ؤريزان، م  راهنماي عمل برنامهر حكم دآموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران    

  .)1383پور،  محسن(شود  دار تلقي مي يك ضرورت بنيادين، حياتي و  معني
) 9هـاي   يـا نگـرش  8هـا  ، ديـدگاه 7هـا  ايـدئولوژي (هـاي     ايجاد يك ديدگاه روشن و درست در مورد فلـسفه         

 تا بهتـر بـه      كند  ميندگان برنامه درسي را ترغيب       و معلمان و تمام تصميم گير      استادانهاي درسي،     برنامه
به همـين   ). 2008شيرو،  (هاي ديگر در مورد اهداف مهم درسي آگاه شوند          عقايد خود پي ببرند و از ديدگاه      

هاي برنامه درسـي     ه بر آشنايي بيشتر آنان با فلسفه       علمي عالو  هيئتنوع ايدئولوژي اعضاي    دليل بررسي   
 را  تربيتـي   علـوم  هاي  دانشكده علمي   هيئتتخصصان برنامه درسي و اعضاي      خود و اهداف مسلط برآن، م     

 عقالني، اجتماعي، عـاطفي و  هاي ويژگيرشد همه جانبه فراگيران متناسب با       جمله؛ با يكسري وظايف از   
، كمك به افراد بـراي فراگيـري دانـش ارزشـمند            )10متناسب با ايدئولوژي يادگيرنده محور     (ها  آنفيزيكي  

، رفـع نيازهـاي جامعـه از طريـق آمـوزش      )11متناسب با ايدئولوژي دانش پژوهان علمـي      (امعه  حاكم بر ج  

                                                 
1- Cotti 
2- Cheung & Hon Ng 
3- Hon Ng & Cheung 
4- Cheung & Wong 
5- Jenkins 
6- Cochran 
7- Ideologies  
8- Viewpoints  
9- Visions  
10- Learner centered  ideology  
11- Scholar academic  ideology  
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62  92 تابستان ـ 22 شماره ـ 6 سال ـ موزش و ارزشيابيآفصلنامه 

 بازسازي فرهنـگ نـامطلوب و       چنين  همو  ) 1متناسب با ايدئولوژي كارآيي اجتماعي    ( به فراگيران    ها مهارت
  .، آشنا خواهد نمود)2متناسب با ايدئولوژي بازسازي اجتماعي(اصالح شرايط آن در جامعه 

 كساني هستند كه ها آنهاي الزم خود را دارند  ان يادگيرنده محور معتقدند افراد براي رشد، تواناييمربي
 منابع مورد استفاده در تعيين ها انسانبعالوه . هاي خود پي ببرند چون ماهيت خوبي دارند بايد به توانايي

حاميان ). 2008شيرو، ( است هدف نهايي برنامه درسيها آننيازهاي . باشند محتواي برنامه درسي مي
آوري شده توسط بشر به  ايدئولوژي دانش پژوهان علمي معتقدند كه هدف آموزش، ارائه دانش جمع

فراگيران است و با متفاوت بودن برنامه درسي مخالفت نموده و معتقد به ايجاد يك برنامه درسي مشترك 
بودند آنچه مدارس به آن نياز داشتند بعالوه، معتقد . و يك نوع آموزش و پرورش براي همه بودند

  ).2008شيرو، (باشد تر مي هاي درسي بهتر، مفاد درسي بهتر و معلمان مجرب و با مهارت روش
هايشان مرتبط  ها و فعاليت پيروان ايدئولوژي كارآيي اجتماعي معتقدند ماهيت يادگيرندگان به توانايي

 واقع شدن در جامعه را به انجام رسانند مؤثرزم براي هاي ال  بگيرند نقشوقتي فراگيران ياد. باشد مي
هاي درسي  مربيان با انتخاب و به كارگيري استراتژي. اند گفت به آموزش و پرورش الزم رسيدهتوان  مي

طراحي شده براي كمك به يادگيرنده براي رسيدن به رفتارهاي مذكور، روش تدريس خود را مديريت و 
حاميان ايدئولوژي بازسازي اجتماعي معتقدند آموزش يك فرآيند ). 2008شيرو، (كنندساماندهي مي

 به توانايي تعليم و تربيت ايمان دارند و ها آن. شود اجتماعي است كه از طريق آن جامعه بازسازي مي
اي  توان به مردم آموزش داد تا جامعه خود را درك كنند و بتوانند ايده معتقدند از طريق برنامه درسي مي

پردازان  ي كه نظريهاز آنجاي. ايده جامه عمل بپوشانند برخوردي از جامعه بهتر ارائه نمايند و به آن براي
كنند ماهيت جامعه، تعيين  ايدئولوژي بازسازي اجتماعي به تعليم و تربيت از ديدگاه اجتماعي نگاه مي

  ). 2008شيرو، (باشد هايشان مي كننده اكثر فرضيه
 هاي دانشكده علمي هيئتر، بررسي نوع ايدئولوژي برنامه درسي اعضاي لذا هدف اصلي پژوهش حاض

 هيئتهاي دولتي سطح شهر تهران بوده و سعي شده است كه ميزان گرايش اعضاي   دانشگاهتربيتي علوم
و پيرو اين . را مشخص نماييم» شيرو«ي برنامه درسي مطرح شده از سوي ها ايدئولوژيعلمي را به 

  :آيد ه دنبال يافتن پاسخ سؤاالت  زير برميهدف، پژوهش حاضر ب
 دولتي سطح شهر تهران به هاي دانشگاه تربيتي علوم هاي دانشكده علمي هيئتبه چه ميزان اعضاي  )1

دانش پژوهان علمي، كارآيي اجتماعي، يادگيرنده محور و بازسازي (ي برنامه درسي ها ايدئولوژي
 گرايش دارند؟) اجتماعي

 دولتي هاي دانشگاه تربيتي علوم هاي دانشكده علمي هيئته درسي اعضاي ايدئولوژي غالب برنام )2
  ي برنامه درسي است؟ها ايدئولوژيسطح شهر تهران كداميك از 

                                                 
1- Social efficiency  ideology   
2- Social reconstruction  ideology  
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63    ... بررسي نوع ايدئولوژي برنامه درسي اعضاي

  روش پژوهش
 علمي هيئتجامعه پژوهش حاضر شامل كليه اعضاي .  پيمايشي بوده است-روش پژوهش توصيفي

كه در هشت  بوده 89-90هران درسال تحصيلي  دولتي شهر تهاي دانشگاه تربيتي علوم هاي دانشكده
 نفر حاضر به همكاري با 81 علمي، هيئت نفر عضو 95اند كه از مجموع  دانشكده استقرار داشته

گيري انجام نشده و تعداد در پژوهش حاضر، از روش سرشماري استفاده شده، لذا نمونه. پژوهشگر شدند
 ايدئولوژي برنامه درسي سؤالي 24ن پژوهش از پرسشنامه در اي. نمونه و جامعه پژوهش برابر بوده است

اين پرسشنامه داراي شش بخش بوده كه هر بخش داراي چهار عبارت بوده و . دشاستفاده ) 2008(شيرو
ي؛ هدف، تدريس، يادگيري، دانش، فراگير، و ارزشيابي را در ارتباط با چهار هاي شش گانهبه ترتيب مؤلفه
بررسي ) پژوهان علمي، يادگيرنده محور، بازسازي اجتماعي و كارآيي اجتماعيدانش (نوع ايدئولوژي 

 پرسشنامه، ابتدا از توان علمي چندتن از متخصصان زبان 1به منظور بررسي روايي زبان شناختي. كند مي
يك نفر دانشجوي دكتري رشته زبان و ادبيات انگليسي  يك نفر كارشناس رشته زبان انگليسي،(انگليسي 

 درسي ريزي برنامهيك نفر  (تربيتي علوم دو تن از متخصصان چنين همو ) ك نفر استاد زبان انگليسيو ي
به منظور . بهره برده تا برگردان آن به صورتي روشن و قابل فهم باشد) و يك نفر فلسفه تعليم و تربيت

نمودار ). 1992رو،  و شي2004كوتي و شيرو، ( ابزار و نتايج، ملهم از روش 2بررسي پايايي و روايي
 علمي به همراه تفسير آن و نيز مختصري از مباني كلي هيئتايدئولوژي برنامه درسي هر يك از اعضاي 

 خواسته شد تا نظر خود را در ها آن قرار داده و از ها آني برنامه درسي چهارگانه در اختيار ها ايدئولوژي
 ها آن اتفاق نظر داشتند كه نمودارهاي ايدئولوژي تمام شركت كنندگان در پژوهش،. اين باره اعالم كنند

ر مشخص نمودن ايدئولوژي به منظو. انعكاس دهنده باورهاي آنان بوده و نتايج پژوهش، دقيق بوده است
هدف، تدريس، ( ها به هر يك از مؤلفه) 1-2-3-4(شده بايست امتيازات تخصيص داده  غالب، مي

ي چهارگانه را با هم جمع و ها ايدئولوژيدر هر كدام از ) وزشييادگيري، دانش، فراگير و ارزشيابي آم
 در 3 در درجه دوم و عدد2 در درجه اول ، عدد1و از آن جا كه در پرسشنامه، عدد . سپس مقايسه نمود
 هاي اول و دوم در رديف حمايت و اند، لذا اولويت هارم اهميت بوده در درجه چ4درجه سوم و عدد 

بديهي است كه هر چه . ارم در رديف عدم حمايت از آن ايدئولوژي قرار گرفته اندهاي سوم و چه اولويت
دهد نسبت  ي وي نمره عددي كمتري را نشان ميهاي اول و دوم را انتخاب كند نمره ايدئولوژ فرد اولويت

 غالب فرد بنابراين امتياز كمتر به منزله گرايش.  سوم يا چهارم را برگزيندهاي اولويتبه زماني كه آن فرد 
  3.به ايدئولوژي برنامه درسي مربوطه خواهد بود

  
                                                 

1- Linguistic validation 
2- Reliability and validity 

  )Michael Stephan Schiro( ها و نتايج بدست آمده، از نقطه نظرات دكتر مايكل استفان شيرو در قسمت تجزيه و تحليل داده -1
 .بهره گرفته شده است) ت علمي كالج بوستونعضو هيئ(

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

64  92 تابستان ـ 22 شماره ـ 6 سال ـ موزش و ارزشيابيآفصلنامه 

   پژوهشهاي يافته
   شهر تهرانتربيتي علوم هاي دانشكده ي برنامه درسي درها ايدئولوژي ميزان گرايش به درصد توزيع فراواني و 1-جدول

      ايدئولوژي        
  

  دانشگاه
دانش پژوهان 

  علمي
كارآيي 
  اجتماعي

يادگيرنده 
  محور

ي  بازساز
  اجتماعي

يادگيرنده محور و 
  مجموع  كارآيي اجتماعي

  100  0  17  83  0  0  درصد  عالمه طباطبايي  18  0  3  15  0  0  فراواني
  100  5/12  25/6  75/68  5/12  0  درصد  تهران  16  2  1  11  2  0  فراواني
  100  25/6  75/18  50  5/12  5/12  درصد  تربيت معلم تهران  16  1  3  8  2  2  فراواني
  100  0  0  86  14  0  درصد  الزهراء  7  0  0  6  1  0  فراواني
  100  0  14  86  0  0  درصد  شهيد بهشتي  7  0  1  6  0  0  فراواني
  100  0  0  57  29  14  درصد  تربيت دبير شهيد رجايي  7  0  0  4  2  1  فراواني
  100  0  0  60  40  0  درصد  تربيت مدرس  5  0  0  3  2  0  فراواني
  100  0  20  60  0  20  درصد  شاهد  5  0  1  3  0  1  فراواني
  100  4  11  69  11  5  درصد  مجموع  81  3  9  56  9  4  فراواني

ژي دانش پژوهان علمي  علمي به ايدئولوهيئت اعضاي ازكليه) درصد 5( نفر4 در مجموع 1-طبق جدول
 نفر از دانشگاه 1 علمي دانشگاه تربيت معلم، هيئت نفر از اعضاي 2به اين صورت كه . اند گرايش داشته

هاي شش گانه، متناسب با  گاه شاهد باور خود در مورد مؤلفهنفر هم از دانش1 و رجاييبير شهيد تربيت د
هاي عالمه طباطبايي، تهران،   علمي دانشگاههيئت اعضاي چنين هماين ايدئولوژي بيان نموده اند و 

از آنان، به ) درصد 11( نفر9.  اند الزهراء، شهيد بهشتي و تربيت مدرس نيز از اين ايدئولوژي حمايت نكرده
 علمي دانشگاه هيئت نفر از اعضاي 2به اين صورت كه . اند ايدئولوژي كارآيي اجتماعي گرايش داشته

 علمي دانشگاه هيئت نفر از اعضاي 1 علمي دانشگاه تربيت معلم تهران، هيئت نفر از اعضاي 2تهران، 
 علمي هيئت نفر از اعضاي 2،رجايييد  علمي دانشگاه تربيت دبير شههيئت نفر از اعضاي 2الزهراء، 

. اند ولوژي كارايي اجتماعي بيان نمودهدانشگاه تربيت مدرس، بيشترين ميزان گرايش خود را مطابق با ايدئ
 عالمه طباطبايي، شهيد بهشتي، و هاي دانشگاه نتايج بررسي نمودارهاي ايدئولوژي در مورد چنين هم

  .اند ها از اين ايدئولوژي حمايت نكرده دانشگاهي اين  علمهيئتشاهد نيز نشان داد كه اعضاي 
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 نفر از 15به اين صورت كه . اند لوژي يادگيرنده محور گرايش داشتهاز آنان نيز به ايدئو) درصد 69( نفر56
 نفر از اعضاي 8 علمي دانشگاه تهران، هيئت نفر از اعضاي 11 علمي دانشگاه عالمه، هيئتاعضاي 
 هيئت نفر از اعضاي 6 علمي دانشگاه الزهراء، هيئت نفر از اعضاي 6بيت معلم،  علمي دانشگاه ترهيئت

 نفر از 3، رجايي علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد هيئت نفر از اعضاي 4علمي دانشگاه شهيد بهشتي، 
اين  علمي دانشگاه شاهد به هيئت نفر هم از اعضاي 3 علمي دانشگاه تربيت مدرس و هيئتاعضاي 

وژي بازسازي اجتماعي  علمي به ايدئولهيئتاز اعضاي ) درصد 11( نفر9. اند  گرايش داشتهايدئولوژي
 نفر از 1  علمي دانشگاه عالمه طباطبايي،هيئت نفر از اعضاي 3به اين صورت كه . اند گرايش داشته

فر از  ن1 علمي دانشگاه تربيت معلم تهران، هيئت نفر از اعضاي 3 علمي دانشگاه تهران، هيئتاعضاي 
 علمي دانشگاه شاهد به اين هيئت نفر از اعضاي 1 علمي دانشگاه شهيد بهشتي، هيئتاعضاي 

 الزهراء، تربيت دبير هاي دانشگاهنتايج بررسي نمودارهاي ايدئولوژي در مورد . اند ايدئولوژي گرايش داشته
 از اين ايدئولوژي ها دانشگاه علمي اين هيئت و تربيت مدرس نيز نشان داد كه اعضاي رجاييشهيد 

 علمي داراي يك ايدئولوژي هيئتاز اعضاي ) درصد 4( نفر 3، مشخص شد كه چنين هم. اند حمايت نكرده
 علمي به اين دو ايدئولوژي هيئتاعضاي . اند بوده) نده محور و كارآيي اجتماعيايدئولوژي يادگير(تركيبي 

 1 علمي دانشگاه تهران، و هيئتفر از اعضاي  ن2به اين صورت كه . امتياز يكساني اختصاص داده بودند
  . علمي دانشگاه تربيت معلم تهران به اين ايدئولوژي تركيبي گرايش نشان داده بودندهيئتنفر از اعضاي 

 علمي، به ايدئولوژي يادگيرنده محور بوده، به هيئتهمانطور كه واضح است گرايش اكثريت اعضاي 
  نفر56ي برنامه درسي را تكميل نمودند، ها ايدئولوژيمه  نفري كه پرسشنا81طوريكه از مجموع 

  . اند  محور گرايش داشتهوژي يادگيرندهبه ايدئول) درصد 69(
   به تفكيك دانشگاهها ايدئولوژيي برنامه درسي بر طبق نمودار ها ايدئولوژينتايج امتيازهاي   2-جدول

  دانشگاه  

عالمه   ايدئولوژي
تربيت   تهران  طباطبايي

تربيت دبير   بهشتي  الزهراء  تهرانمعلم 
  رجاييشهيد

تربيت 
ايدئولوژي   شاهد  مدرس

  كلي
  21  21  22  21  22  20  21  22  22  دانش پژوهان علمي
  17  16  16  18  15  14  17  15  17  كارآيي اجتماعي

  9  11  9  9  9  7  9  10  8  محور يادگيرنده
  13  12  13  12  14  19  13  13  13  بازسازي اجتماعي

، امتيازات مربوط به هر ها دانشگاه بررسي نمودارهاي ايدئولوژي هر يك از  پس از2-طبق جدول
موده و در كنار يكديگر قرار ايدئولوژي را با توجه به نمودار كلي مربوط به آن دانشگاه، با هم جمع ن

مطابق با ( علمي هيئتبه عنوان نمونه محاسبه امتياز ايدئولوژي كلي برنامه درسي اعضاي . ايم داده
  به قرار زير بوده است؛) 1-ودارنم

  :ايدئولوژي دانش پژوهان علمي شش گانه در هاي مؤلفهامتياز 
  21) = 4(ارزشيابي) + 2(فراگير)+ 4(دانش)+3(يادگيري)+ 4(تدريس)+ 4(هدف
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  :ايدئولوژي كارآيي اجتماعي شش گانه در هاي مؤلفهامتياز 
  17) = 3(ارزشيابي) +3(فراگير)+ 2(دانش)+ 4(يادگيري)+ 3(تدريس)+ 2(هدف
  :ايدئولوژي يادگيرنده محور شش گانه در هاي مؤلفهامتياز 
  9) = 1(ارزشيابي) + 1(فراگير)+ 1(دانش)+1(يادگيري)+ 2(تدريس)+ 3(هدف
  :ايدئولوژي بازسازي اجتماعي شش گانه در هاي مؤلفهامتياز 
  13) = 2(ارزشيابي) +4(فراگير)+ 3(دانش)+ 2(يادگيري)+ 1(تدريس)+ 1(هدف

 علمي بر طبق نمودار ايدئولوژي برنامه درسي، هيئتاعضاي ) 1-2-3-4( انتخابيهاي اولويتهر چه كه 
 اول يا دوم بوده امتياز بدست آمده مقدار عددي كمتري را نشان داده كه اين بدين هاي اولويتشامل 

 و هر چه كنند مي علمي به صورتي قوي از آن ايدئولوژي حمايت هيئتمعني است كه اعضاي 
باشد امتياز بدست آمده مقدار عددي ) سوم يا چهارم( بعدي هاي اولويت انتخابي اعضاء شامل هاي اولويت
 علمي به صورتي ضعيف ميزان هيئت كه اين بدين معني است كه اعضاي دهد ميتري را نشان  بزرگ

 به صورت تركيبي ها اولويتدر صورتي كه انتخاب . اند آن ايدئولوژي نشان دادهگرايش خود را نسبت به 
  .از چهار اولويت باشد، با جمع امتيازها، ميزان گرايش به ايدئولوژي مزبور را مشخص خواهيم نمود

 برطبق . بدست آمده استها دانشگاهدرسي  ي برنامهها ايدئولوژي امتيازهاي هريك از 2-طبق جدول
 ترين امتياز و يا ايدئولوژي غالب، اولويت اول، كم علمي، هيئتدرسي اعضاي  ژي كلي برنامهايدئولو

بنا ) 13با امتياز ( ايدئولوژي بازسازي اجتماعي چنين هم. بوده است) 9با امتياز (ايدئولوژي يادگيرنده محور
. مرتبه دوم قرار دارد مختلف، جزء دانشگاه الزهراء در هاي دانشگاه علمي هيئتبه باور اكثر اعضاي 

 علمي دانشگاه الزهراء ايدئولوژي كارآيي اجتماعي را به عنوان ايدئولوژي مرتبه دوم، و هيئتاعضاي 
ايدئولوژي كارآيي . ايدئولوژي بازسازي اجتماعي را به عنوان ايدئولوژي مرتبه سوم خود انتخاب كرده اند

 مختلف، جزء دانشگاه الزهراء، به هاي دانشگاه علمي ئتهينيز بنا به باور اعضاي ) 17با امتياز (اجتماعي 
) 21با امتياز (در نهايت ايدئولوژي دانش پژوهان علمي . ولوژي مرتبه سوم مشخص شده استعنوان ايدئ

  .  علمي قرار گرفته استهيئتدر مرتبه چهارم اولويت اعضاي 
در ) دگيري، دانش، فراگير و ارزشيابيهدف، تدريس، يا(نمودار ايدئولوژي برنامه درسي داراي شش مؤلفه 

   ايدئولوژي برنامه درسي؛4قسمت افقي باالي نمودار و 
  ) نمودارA-1 ، A-2 ، A-3 ، A-4هاي قسمتمطابق با (دانش پژوهان علمي

 ) نمودارB-1 ، B-2 ، B-3 ، B-4هاي قسمتمطابق با (يادگيرنده محور 
  ) نمودارC-1 ، C-2،  C-3 ، C-4هاي قسمتمطابق با (كارآيي اجتماعي 
در قسمت عمودي سمت )  نمودارD-1 ، D-2 ، D-3 ، D-4هاي قسمتمطابق با (بازسازي اجتماعي

 چهارگانه در هر ايدئولوژي نشانگر ترتيب اولويت اول هاي قسمتكه  راست نمودار نمايان بوده، به طوري
  .باشند يم شش گانه مندرج در فرم نمودار هاي مؤلفهتا چهارم براي هر يك از 
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 چنين همي حاصل از پرسشنامه و جاي گذاري در فرم رتبه بندي مختص به آن، ها دادهآوري  پس از جمع
 شش گانه مندرج در نمودار ايدئولوژي، هاي مؤلفهمشخص نمودن اولويت اول تا چهارم براي هر يك از 

  ). 1-نمودار(شده است  علمي به ترتيب زير رسم هيئتنمودار ايدئولوژي برنامه درسي كليه اعضاي 
  ارزشيابي  فراگير  دانش  يادگيري  تدريس  هدف    
                

  
A-1 
               

  A-2            
    

  A-3        
    

    

  A-4    
    

  
  

  
  

  
B-1 

      
        

  B-2     
  

        

  B-3   
  

          

  B-4               

  
C-1 

  
    

    
  

  

  C-2       
  

    
  

  C-3         
  

    

  C-4           
  

  

  
D-1 

              

  D-2   
  

  
      

  

  D-3     
  

    
    

  D-4       
  

      

   شش گانههاي مؤلفهي برنامه درسي بر اساس هر يك از ها ايدئولوژي علمي از هيئت وضعيت حمايت اعضاي 1-نمودار

ش پژوهان علمي
دان

 
يادگيرنده محور

  
كارايي اجتماعي

  
بازسازي اجتماعي
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  گيري بحث و نتيجه
 علمي هيئتعضاي هاي به عمل آمده، بر روي نمودارهاي ايدئولوژي برنامه درسي كليه ا در بررسي

 به ايدئولوژي درصد 5 علمي شركت كننده در پژوهش، هيئت نفر اعضاي 81مشخص شد كه از مجموع 
 به ايدئولوژي بازسازي اجتماعي، درصد 11 به ايدئولوژي يادگيرنده محور، درصد 69دانش پژوهان علمي، 

ي ها ايدئولوژيت تركيبي به  نيز به صوردرصد 4 به ايدئولوژي كارآيي اجتماعي و در نهايت درصد 11
در بررسي ايدئولوژي غالب برنامه درسي  چنين هم. اند ور و كارآيي اجتماعي گرايش داشتهيادگيرنده مح

 شش گانه برنامه درسي مشخص شد كه هاي مؤلفهبراساس امتيازات تخصيص داده شده به هر يك از 
ي بازسازي ها ايدئولوژي. لمي بوده است عهيئتايدئولوژي يادگيرنده محور، ايدئولوژي غالب اعضاي 

 علمي هيئت بعدي اعضاي هاي اولويتاجتماعي، كارآيي اجتماعي و دانش پژوهان علمي به ترتيب در 
  .قرار گرفته است

 درسي ريزي برنامهمبني بر اين كه رويكرد غالب بر نظام ) 1384( پژوهش حاضر با يافته نوريهاي يافته
بوده و اين كه؛ ) 2گذشته گرايي(وعطف به ماسبق) 1حال گرايي(فظه كارانهآموزش و پرورش رويكرد محا

رويكرد ) 4آينده سازي(و بازآفريني) 3آينده گرايي(از ديدگاه متخصصان و كارشناسان رويكرد فراكنشي
نوري پژوهش خود را بر اساس نظريه .  همسو نبوده استباشد مي درسي ريزي برنامهمطلوب بر نظام 
تقد است  نام برده كه معها نا در سازمريزي برنامهاكاف، از چهار نگرش . ا نهاده استراسل اكاف بن

در صورتي كه پيروان . شود ها غالب مي  بر ديگر نگرشها ناها در افراد و سازم معموالً يكي از اين نگرش
ردازند حتي پ هاي زماني مختلف به فعاليت مي ي برنامه درسي در پژوهش حاضر، در چارچوبها ايدئولوژي

پژوهان  زماني كه دانش. اگر هر چارچوب زماني با در نظر گرفتن گذشته، حال و آينده تعيين شده باشد
مورد نظرشان ي علمي  پردازند به دانشي كه قبالً توسط رشته هاي درسي مي علمي به تنظيم برنامه
مربيان پيرو ايدئولوژي كارآيي . گيرند راهنمايي مي» گذشته«كنند و در واقع از  پذيرفته شده توجه مي
ريزي درسي به برآورد سازي اين نيازها در آينده   ي جامعه توجه دارند و در برنامهاجتماعي به نيازهاي فعل

توجه دارند و مسائل را از چشمان » حال«مربيان يادگيرنده مدار تنها به . كنند كيد ميأبسيار نزديك ت
ئولوژي بازسازي اجتماعي  براي تجزيه تحليل ماهيت جامعه به زمان مربيان پيرو ايد. نگرند فراگيران مي

هايشان  كنند و آينده را در رأس برنامه كيد ميأگذشته و حال توجه دارند و در عين حال به شرايط آينده ت
  ). 2008شيرو، (دهند قرار مي

ارس ابتدايي با توجه به رويكرد غالب برنامه درسي از ديدگاه معلمان مد) 1388 (پوركلور تقيدر پژوهش 
در واقع . ديدگاه رفتارگرايي ارزيابي شده است) هدف، روش تدريس و ارزشيابي(سه عنصر برنامه درسي

                                                 
1- Inactive approach 
2- Retrospective approach 
3- Proactive approach 
4- Recreation 
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ايدئولوژي . ايدئولوژي كارآيي اجتماعي با ديدگاه رفتارگرايان داراي وجوه مشترك بسياري بوده است
ي ها مهارتز دانش پر كند بلكه قصد دارد كارآيي اجتماعي  قصد ندارد فقط اذهان يادگيرندگان را ا

ي آن مبني بر آنكه مفيدترين دانش توانايي انجام ها ديدگاه.  بياموزدها آنسازنده و كارآمد را به 
هاي كالس درس است، فراگير انجام دهنده كار است و اهداف برنامه  هاست، معلم مدير فعاليت مهارت

 موجب شده هاي معياري وند همراه با در نظر گرفتن آزمونح ش مطرفراگيراندرسي بايد در قالب عملكرد 
ن ايدئولوژي اهداف اي. تر شوند و فراگيران زندگي بهتري در آينده داشته باشند مدارس كارآمدتر و مسئول

شيرو، (هاي تحقيقات كميتي عيني را به ارمغان آورده است هاي مديريت رفتار، و روش رفتاري، تكنيك
2008.(  

 از معلمان با درصد 67معلمان كارآموز و   ازدرصد 83در تحقيق خود يافتند كه ) 2004(يرو كوتي و ش
 ابراز ها آن. موقعيت ايدئولوژيكي اوليه خود شناسايي كردندتجربه، ايدئولوژي يادگيرنده محور را به عنوان 

آور نبوده،  ي شگفتيري به سمت يادگيرنده محورگ با جهت بااليي از معلمين درصد اند كه، چنين كرده
افتد  ادي كه اين تحقيق در آن اتفاق ميگيري ايدئولوژيكي دانشكده تربيت معلم در هر دو نه چون جهت

 خاصي از هاي آموزشي در هر دو نهاد، شيوه  بوده و موضوع اصلي مرتبط با روشيادگيرنده محور
ولوژي يادگيرنده محوري به عنوان محقق نيز بر اين عقيده است كه شناسايي ايدئ. سازندگي گرايي  است

سي در  علمي مورد بررهيئت علمي، به اين خاطر بوده كه اعضاي هيئتايدئولوژي غالب از نظر اعضاي 
 دولتي سطح شهر تهران فعاليت داشته و هاي دانشگاه تربيتي علومهاي  اين پژوهش تماماً در گرايش

هاي علوم انساني   علمي رشتههيئتهاي اعضاي  اند و مخصوصاً اين كه فعاليت يس بودهمشغول به تدر
هاي غير از علوم انساني، بيشتر بر روابط انساني و تعامل با   علمي رشتههيئتنسبت به اعضاي 

  .باشد ميالبته اين سخن آخر تنها، احتمال محقق . دانشجويان مبتني است
مبني بر اين كه؛ ) 2010(اكرانو ك) 2002( چونگ و ونگهاي يافته پژوهش حاضر با هاي يافته چنين هم

هان علمي بيشترين گرايش را معلمان با تجربه به سمت جهت گيري علمي و يا ايدئولوژي دانش پژو
ن داد كه معلمان با نشا) 2009(و باالخره اين كه نتايج پژوهش جينكينس. اند همسو نبوده است داشته

 رفتاري و فرايندهاي شناختي گرايش داشته هاي برنامه درسي  كه به سمت جهت گيرياند تجربه متمايل
لوژي يادگيرنده محور  علمي غالباً به سمت ايدئوهيئتدر صورتي كه در پژوهش حاضر اعضاي . باشند

  .اند گرايش داشته
 هيئتباشند، حتي اگر اعضاي  اند و خود واقعيت نمي ها از واقعيت برگرفته شده ئولوژيي كه ايداز آنجاي

توان افرادي را پيدا كرد كه  كنند به سختي مي ها عمل مي ابق يك سري ديدگاهعلمي بگويند كه مط
و حتي اگر يك سري مربيان دقيقاً مطابق يكي از اين . هايشان دقيقاً مطابق آن ديدگاه خاص باشد ويژگي

 چند هاي  تركيبي از ويژگيها آن عمل كنند با اين وجود بسياري ديگر وجود دارند كه رفتار ها ايدئولوژي
قريب به اتفاق  كه كند ميتأكيد ) 1379(، سلسبيليچنين هم). 2008شيرو، (باشد  ايدئولوژي، مي
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، 6، ميلر5، سيلر، الكساندر و لوئيس4، شوآب3، شوبرت2، آيزنر1نظران حوزة برنامة درسي چون هس صاحب
هنگي و اجتماعي ي ارزشي فلسفي، فرها Ĥن معتقدند به علت آنكه جري7براملد، ارنشتاين و هانكينس

صورت پيچيده در تعامل هستند، تا ماهيت انسان را شكل دهند و چون هيچ ديدگاه برنامه ه متفاوتي ب
خواهد جمعيت  مه درسي در يك نهاد تربيتي كه ميهاي برنا د براي تمام طرحتوان ميدرسي به تنهايي ن

 در حوزة برنامه درسي ها ديدگاهقي از متنوعي را با اهداف چندگانه زيرپوشش ببرد كافي باشد ما با تلفي
  .روبرو خواهيم بود

برنامه درسي ايدئولوژي  برنامه درسي و دستيابي به يك ةامروزه در كشور ما تالش براي تبيين نظري
 تاريخي براي آموزش و پرورش جمهوري اسالمي  و ديني، فرهنگي-هاي فلسفي  از آموزهملهمبومي 
لفان و معلمان كشور يك ضرورت بنيادين، حياتي و  ؤريزان، م  برنامه راهنماي عمل و در حكمايران
نامه درسي در ايران يكي از لذا بررسي ايدئولوژي بر. )1383پور،  محسن(شود  دار تلقي مي معني

به منظور . رسد نظام آموزش عالي ضروري به نظر ميهايي است كه در بررسي برنامه درسي  ضرورت
رسي و گسترش اساسي آن نياز به نظريه پردازي در حوزه  برنامه درسي به تحول در عرصه برنامه د

  . عنوان يكي از نيازهاي اساسي به عنوان مطالعه حوزه معرفتي يك ضرورت انكارناپذير است
  :منابع
بندي مفهومي  رايه طبقهتبيين ماهيت نظريه در حوزه برنامه درسي و ا). 1387(خندقي، مقصود  امين

  .رساله دكتري دانشگاه تربيت مدرس تهران. هاي معتبر در اين حوزه هجديد از نظري
: تهران. ريزي درسي جمهوري اسالمي ايران تدوين مباني فلسفي برنامه). 1387(باقري، خسرو 

  .ريزي آموزش وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه
سي معلمان مدارس ابتدايي منطقه شناسايي رويكرد غالب برنامه در). 1388(پوركلور، الهام  تقي

ريزي درسي   رشته برنامهارشد نامه كارشناسي پايان. 87-88شهر قدس شهريار در سال تحصيلي 
 .دانشگاه شهيد بهشتي

درسي در نظام  هاي برنامه گوي راهنما درخصوص كاربرد ديدگاهه يك الاراي). 1379(سلسبيلي، نادر
  .شناسي دانشگاه تربيت معلم تهران و روانتربيتي دانشكده علومرساله دكتري . ريزي درسي كشور برنامه

: ترجمه. هاي مداوم ي متضاد و نگرانيها ديدگاه: نظريه برنامه درسي). 2008(شيرو، مايكل استفان 
  .انتشارات آييژ). زير چاپ(محسن فرمهيني فراهاني، 

                                                 
1- Hass 
2- Eisner 
3- Schubert 
4- Schwab 
5- Saylor, Alexander & Lewis 
6- Miller 
7- Ornstein & Hunkins 
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تهران، . ريزي درسي خصصي برنامهمباحث ت). 1381(زاده نوبريان، محسن؛ فتحي واجارگاه، كورش  طالب
  .انتشارات آييژ

ريزي درسي با تأكيد بر  هاي فلسفي در برنامه بررسي كاربرد نظريه). 1375(عباسپور، نورعلي 
  .تربيتي دانشگاه تربيت معلم تهران  دانشكده علومارشد نامه كارشناسي پايان. نظريه جان ديويي

 صص 127، شماره مجله رشد تكنولوژي آموزشي. مه درسيقلمرو مطالعات برنا). 1380(قادري، مصطفي
25-22. 

. مي ايرانضرورت تدوين نظريه برنامه درسي براي آموزش و پرورش جمهوري اسال). 1383(محسن پور، بهرام 
  .سال سوم7، شماره هاي آموزشي فصلنامه نوآوري: تهران

. »ر فلسفه تعليم و تربيتمبتني ب« معنوي -ديدگاه برنامة درسي فطري). 1385(ملكي، حسن 
  .كنگره ملي علوم انساني

. نگاهي ديگر :درسي آيزنر باميلر ي برنامهها مقايسه ايدئولوژي). 1388(مهرمحمدي، محمود؛ امين خندقي، مقصود 
 .، دوره دهممطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي

: مـشهد . چـاپ دوم  . انـدازها  ها و چـشم   ها، رويكرد   نظرگاه: درسيبرنامه  ،  )1388(مهرمحمدي، محمود   
 .نشر انتشارات به

ريزي در خصوص رويكرد  مقايسه ديدگاه متخصصان و كارشناسان برنامه). 1384(نوري، مراد 
. ريزي درسي آموزش و پرورش ايران و رويكرد مطلوب براي آن غالب بر نظام برنامه

 .ناسي دانشگاه شهيد بهشتيتربيتي وروان ش  دانشكده علومارشد نامه كارشناسي پايان
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