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  چكيده

آموزش ابتدايي دانشگاه آزاد  ي انشجويان كارشناسي ناپيوسته رشتهد ي درسي تجربه شده ي بررسي برنامه"اين پژوهش به منظور 
اعضاي هيأت علمي و مدرسين  ،آماري ي و جامعه است روش تحقيق پيمايشي بوده. انجام شده است "اسالمي واحد تربت حيدريه

كه كل . نفر بودند 50 حيدريه آموزش ابتدايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت ي نفر و دانشجويان ترم آخر كارشناسي رشته 15
ي نظام  محقق ساخته و مشاهده ي پرسشنامه ،ابزار گردآوري اطالعات. آماري به عنوان نمونه مورد پژوهش قرار گرفتند ي جامعه

نتايج . رديدمستقل براي تحليل داده ها استفاده گ  tتك نمونه اي و tاز آزمون . كه روايي و پايايي آن مورد تأييد قرار گرفت يافته بود
 ي در اجراي برنامه. همخواني وجود ندارد ،شده و تجربه شده درسي اجرا ي معتقدند بين برنامهاستادان و دانشجويان  نشان داد كه

درسي تعاملي  ي رويكرد حمايتي موفق و حمايتي ناموفق برنامه ،رويكرد بالنده و از ديدگاه استادان ،درسي، از ديدگاه دانشجويان
بين استادان و ) نهفته، تعاملي و ياد گرفته شده(درسي اجرا شده و تجربه شده  ي در مورد همخواني برنامه .رد توجه استبيشتر مو

  .دانشجويان اتفاق نظر وجود دارد
  .درسي تجربه شده، آموزش ابتدايي، آموزش عالي ي درسي اجرا شده، برنامه ي برنامه: كليد واژه ها

  مقدمه
ولـوژي و تغييـرات سـريع    افزون تكن رشد روز

ـ  ي ي مختلفي از برنامه، تقاضاهاجامعه ه درسي ب
مربيـان در صـورتي كـه ايـن     . مراه داشته استه

له را ناديده بگيرند و به پويايي اجتمـاعي كـه   أمس
تـوجهي ننماينـد خـود و     ،در آن زندگي مي كنند

امـروزه   .انداختـه انـد   شان را به خطر برنامه هاي

 بـر  يي است كه نـه تنهـا در  تقاضا براي برنامه ها
بلكـه   هـاي اجتمـاعي باشـند،    بازتـاب  ي گيرنده
مشاركت افـراد را در شـكل دهـي مسـتمر      مجوز

ــد ــراهم آورن  1و هــانكينز اورنشــتاين( اجتمــاع ف
ــاران 1996 ــتي آراي و همكـ ــل از كشـ ــه نقـ ، بـ

                                                            
1. Orenstein & Hunkins 
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 رو توجـه بـه انگيـزه هـا،     از اين. )55 ص،1388
 ،يانها و تجـارب دانشـجو   نگرش نيازها، عاليق،

عنوان عاملي اساسي در برنامـه ريـزي درسـي    ه ب
 نـوروز ؛ 1390، نصر و همكـاران ( ضروري است

؛ فتحي واجارگاه و 1387، زاده و فتحي واجارگاه
ايـن عامـل كـه تسـهيل     . )1387، مني مهموئيمؤ

ــده ــاددهي ي كنن ــان ي ــادگيري اســت از  -جري ي
وظــايف اصــلي نظــام برنامــه ريــزي درســي در  

كشـتي آراي و  ( مي شـود  آموزش عالي محسوب
  ).55 ص، 1388، همكاران
 داردرسي سـطوح و ابعـاد متعـددي     ي برنامه

؛ 1381، مهرمحمدي؛ 1374، قورچيان و تن ساز(
درسـي   ي برنامه ).2006، 2ويلسون؛ 2003، 1آكر
دنياي مديران آموزشي و طراحان  ،3طرح عنوانه ب

بيـرون از   ي درسـي اسـت و خاسـتگاه آن    برنامه
 و معلم تنها كارمند و نصاب برنامـه  كالس درس

 گذاشتن فرد اين امر مستلزم كنار درسي است، ي
و عدم حضور زنده و بـا نشـاط افـراد در فراينـد     

 ي مقابـل برنامـه   در .درسي مـي باشـد   ي برنامه
اين واژه ( 4زيست شده ي عنوان تجربهه درسي ب

عبارت است  )مطرح شده است 5از سوي هوسرل
عنوان آنچه ه درسي ب ي ر برنامهاز دنياي واقعي د

ان و معلمان آن را تجربه ندگزيست شده و فراگير
 ،7و ايـروين  بـه نقـل از پاينـار    6آئـوكي ( كرده اند

ـ   ي به زعم ديويي برنامه). 2005 ه درسي نبايـد ب
را  )نـده فراگير( عنوان امري بيروني زندگي كودك

                                                            
1. Akker 
2. Wilson 
3. Curriculum as a Design 
4. Lebenswelt & Lived Experience 
5. Husrell 
6. Aoki 
7. Pinar& Irwin 

بلكـه بايـد از طريـق آزادي بيـان و      اشغال كنـد، 
معلم و ترويج غير  ي وسيلهه ن فرايند بهدايت اي

زمينه هـاي رشـد فراگيـر را فـراهم      رسمي بودن،
 ،به نقل از فتحـي واجارگـاه   1991 ،8رنلاوز( كرد

درسـي بيـانگر    ي ادبيات برنامه ).84 ص، 1384
 ي آن است كه در مـورد انـواع الگوهـاي برنامـه    
 ي درسي و سطوح گوناگون آن همچـون برنامـه  

 اجـرا درسـي   ي برنامـه  ،9ارآشـك  /درسي رسمي
ــده ــه ،10ش ــان  ي برنام ــي پنه ــات  11درس تحقيق

در اين بين يكـي از   .متعددي انجام پذيرفته است
مهمترين انواع برنامه هاي درسي كه كمتـر مـورد   

درسي تجربه  ي برنامه پژوهش قرار گرفته است،
 :درسـي تجربـه شـده    ي برنامـه  .مي باشد 12شده

 طـب عمـالً  دانشـجو يـا مخا   آنچه دانـش آمـوز،  
؛ 1991، كالين( تعريف شده است ،تجربه مي كند

بــه نقــل از فتحــي  1997، مــارش؛ 1995، پــوزنر
ــاه ــه ).88ص ، 1384، واجارگ  ي توصــيف برنام

برنامـه  ( مـي كننـد   درسي كه دانشـجويان تجربـه  
دسـت كـم    .پذير است امكان) درسي تجربه شده

 5درسـي تجربـه شـده     ي مي توان بـراي برنامـه  
   :گرفت كه عبارتند از سطح در نظر

 ها، برداشت :13درسي مورد انتظار ي برنامه -1
اميد و انتظار  انندگفراگيرها يا آنچه كه  ديدگاه
گمان مي كنند يا پيش بيني مي كنند در  دارند،

  .خاص مي آموزند ي يك درس يا برنامه

                                                            
8. Osloorn 
9. Official & Overt Curriculum 
10. Implemented Curriculum 
11. Hidden Curriculum 
12. Experienced Curriculum 
13. Expected Curriculum 
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آنچه هر فرد با خود  :1درسي نهفته ي برنامه -2
 .رس مي آورديا كالس د محيط آموزشي خود به

اين تجربيات و آموخته هاي قبلي نقش مهمي در 
دارد و مي تواند شامل  تحصيلي اويادگيري 

يادگيري هاي قبلي و  هاي يادگيري فرد، روش
  .زمينه ها و شرايط شخصي باشد

ماهيت كنش و  :2درسي تعاملي ي برنامه -3
س است كه هاي ايجاد شده در كالس در واكنش

تعامالت  .مي شودمشاهده گر ترسيم  ي ه وسيلهب
مي  درسي ي مخاطبان در هنگام مواجهه با برنامه

توان در قالب شش وضعيت معرفي كرد كه 
  :عبارتند از

اين  :3پذيرشي / ها رويكرد تحقق هدف
بيانگر وضعيتي در كالس درس است كه  رويكرد،

ور كه همانط درسي دقيقاً ي در آن اجراي برنامه
طور ه ب انتظار مي رفت و پيش بيني شده بود،

كه  بدون اين ،موفقيت آميزي صورت مي پذيرد
يادگيرنده در فهم و درك مطالب دچار مشكل 

  .ا پرسش و تفسيري در او شكل گيردشود ي
در اين  :4خير يا انتقاديتحقق با تأرويكرد 

 ي اجراي برنامهروديكرد زمان بيشتري صرف 
خير مي تواند به سبب اين تأ. درسي مي شود
يشتر موضوع از سوي معلم به نقشه و بررسي ب
آنها دانش آموزان و تفسير  ي سؤال هاي فزاينده

  .درسي باشد ي ز برنامها
در اين وضعيت  :5تقابلي يا انحرافي رويكرد

درسي و اهداف آن به دقت  ي چه برنامه اگر
                                                            
1. Concealed Curriculum 
2. Interactive Curriculum 
3. Adoptive/Objective Achieved Approach 
4. Delay Experienced/Critical Approach 
5. Off-Track/Resistance Based Approach 

اما اجراي آن به داليل متعدد  ،است طراحي شده
ز مسير خود منحرف گشته و مقصد گم شده ا

درسي محقق نشده  ي هاي برنامه است و هدف
 ين وضعيت به علت شرايط خاص موجودا .است

 ي وجود مي آيد كه از جملهه در محيط اجرا ب
تقابل مخاطبان با مباحث مطروحه در  اين موارد،

معلمان و  ي فقدان توانايي و تجربه كالس درس،
برخوردها و تعارضات  درسي، ي مجريان برنامه

دروني در كالس درس يا كمبود منابع و امكانات 
  .است

در اين رويكرد دانش آموز يا  :6بالنده رويكرد
خوبي ه مخاطب مفاهيم ارايه شده را نه تنها ب

متناوب و  ، بلكه با طرح سؤال هايدرك مي كند
فرايند يادگيري را شرح و  برقراري تعامل صحيح،

  .آن را تعالي مي بخشد بسط مي دهد و
رويكردي  :7اصالحي يا حمايتي موفقرويكرد 

داليل متعدد از جمله ضعف در ه است كه در آن ب
غير  دانش آموزان، 8ي درسي نهفته ي برنامه

 درسي، ي ها و مقاصد برنامه واقعي بودن هدف
مناسب  نا مبتني نبودن برنامه بر نيازهاي واقعي،

عدم تدوين ( 9هشد درسي قصد ي بودن برنامه
درسي در آغاز و وجود ابهامات  ي مناسب برنامه
 ي زمينه هاي شكست برنامه )فراوان در آن

اما . هايش وجود دارد درسي در تحقق هدف
بستن اقدامات اصالحي مي  كاره معلم از طريق ب

  .اند مانع از شكست برنامه مي شودتو

                                                            
6. Development Approach 
7. Successful Supportive Approach 
8. Concealed Curriculum 
9. Intended Curriculum 
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درپاره  :1موفق حمايتي نارويكرد اصالحي يا 
بست اقدامات و تدابير  رغم كار رد علياي موا

اجراي برنامه دچار شكست  حمايتي و اصالحي،
ه حمايت كافي از آن در كالس درس ب مي شود،

 ي از انگيزه و توان بالقوه فراگيريا  ،عمل نمي آيد
  .كافي برخوردار نمي باشد

بيانگر  :2درسي يادگرفته شده ي برنامه -4
در پايان كالس  انندگفراگيرآموخته هاي نهايي 

  . تحصيلي است ي درس پايه
بيانگر  :انتقالي / درسي نهادينه شده ي برنامه -5

رفتار بدان سان كه در  است ندهفراگيرآموخته هاي 
؛ 1995، پــوزنر( و كــردار عملــي او متجلــي شــود

، 1384 ،به نقـل از فتحـي واجارگـاه    1997، مارش
  ).88-97 صص

رسي تجربه د ي توجه به انواع و سطوح برنامه
 ي مبنايي را براي مطالعه و پژوهش درباره ،شده

 )جانبي واصلي ( درسي تجربه شده ي انواع برنامه
 ي ا از محدودهر افق فكري ما ،است فراهم كرده

مخاطبان اصلي به مخاطبان فرعي گسترش مي 
 ي با شناسايي و طرح سطوح مختلف برنامه. دهد

در  امكان مطالعه و پژوهش عميق تر درسي،
برخي  .خصوص هر يك از آنها را فراهم مي كند

  :عبارتند از با اين موضوع مرتبطهاي  از پژوهش
بررسي " در پژوهشي با عنوان )1380( احمدي

 ي ميزان همخواني و هماهنگي بين سه برنامه
 ي اجرا شده و كسب شده در برنامه قصد شده،

نتيجه  "داييابت ي جديد آموزش علوم دوره
طراحي  ،درسي علوم ي كه برنامهبا آن گرفت

                                                            
1. Unsuccessful Supportive Approach 
2. Learned Curriculum 

اجرا با مشكالت  ي مناسبي دارد اما در مرحله
كافي بودن آموزش  نا :مانند .بسياري مواجه است

ات عدم دسترسي به تجهيزات و امكان معلمان،
نتايج دو .  ... مورد نياز براي آموزش علوم و

 70آزمون دانشي و عملكردي نشان مي دهد كه 
برنامه  ي ه اهداف قصد شدهدرصد توانسته اند ب

 ،يابي به اهداف دانشي اما سهم دست .دست يابند
و  است بيشتر از اهداف نگرشي و عملكردي بوده

الزم است  .درصد آن محقق نشده است 30 عمالً
تا شوراي برنامه ريزي مديران و معلمان با تالش 

 كاهش نا ي راهكارهاي مناسب در زمينه ،بيشتر
 دل هاي موجود در سه برنامههماهنگي و عدم تعا

آموزش  ي اجرا شده و كسب شده شده، قصد ي
  .ابتدايي ارايه دهند ي علوم دوره

 شكاف" در پژوهشي با عنوان )2008( 3لوئن
: درسي در آموزش بازرگاني ي هاي برنامه

 "نفعان اي موردي در مورد تصورات ذيمطالعه
 و تجربه شده اجرا ،بين آنچه قصد :ان مي داردبي

 هاي صنعت بود هماهنگي وجود ندارد و ديدگاه
 هيأتاعضاي /  و مدرسان) كارفرمايان( گران

 علمي و دانش آموختگان در خصوص شايستگي
  .هاي دانش آموختگان متفاوت است

جذبه "در پژوهشي با عنوان  )1993( 4كوبان
رقت  ي اصالح برنامه درسي و تاريخچه

ز آموزش بين تصور ا :  بيان مي دارد "انگيزش
هاي درس  در كالس فناوري و آنچه كه واقعاً

همچنين  .وجود دارد شكافي ،تدريس شده است
هماهنگي در رياضيات، زيست شناسي و  اين نا

                                                            
3. Luen 
4. Cuban 
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يك دهه بعد از برنامه هاي درسي  فيزيك تقريباً
فيزيك نيز  زيست شناسي و رياضيات، جديد در

  .شناسايي شدند اين ناهماهنگي ها
عواملي چون در ) 2004( 1كامرول حسن

دسترس نبودن مواد آموزشي، كم توجهي به 
تقويت مهارت شنيدن، سوق دادن تدريس در 
جهت ارزشيابي و شيوه هاي ارزشيابي نادرست 
را از مهمترين داليل ناكامي در دستيابي به اهداف 

درسي  ي هاي تعيين شده در برنامه و استاندارد
  .عنوان مي كند

در پژوهشي با عنوان  )1384( فتحي واجارگاه
ملي - درسي تجربه شده ي شكافي برنامه كالبد"

با  "درسي ي برنامه ي ژوهش در حوزهبراي پ
ه درسي تجربه شده ب ي استناد به اينكه برنامه

ه درسي ب ي عنوان محوري ترين سطح برنامه
با  ندرت مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته است،

 اي برنامهيك مدل سطوح مختلفي را بر ي ارايه
در اين  .درسي تجربه شده شناسايي كرده است ي

مدل باور اصلي آن است كه دستيابي به سطوح 
هدف و  درسي تجربه شده، ي سخت برنامه

 .منظور اصلي نظام آموزشي را تشكيل مي دهد
اين امر در حالي است كه طبق پژوهش انجام 
شده بسياري از برنامه هاي درسي اجراشده در 

 شي كشور در سطح اوليه متوقف شدهنظام آموز
لكرد يادگيرندگان در رفتار و عم و كمتر اند

  .متجلي شده اند
 زيميتات و واجارگاه، فتحي آراي، كشتي
 طراحي"در پژوهشي با عنوان  )1388( فروغي

 بر مبتني شده تجربه درسيي  برنامه الگوي

                                                            
1. Kamrul, Hasan 

 در آن سنجي اعتبار و شناسي پديدار رويكرد

 مطالعه اين :اظهار مي دارد "پزشكي هاي گروه

 ي برنامه الگوي بخشي اعتبار و طراحي به

 هاي هديدگا بر تأكيد با شده تجربه درسي

 پژوهش. پردازد يم 2شناس پديدار انديشمندان

 با اول سطح در. شد انجام سطح دو در حاضر

 بر تأكيد و نظري ي مطالعه روش از استفاده

طراحي الگو به  3آئوكي منن و تد ون هاي ديدگاه
 از كيفي پژوهش يك دوم سطح در. اقدام گرديد

 4شناختي پديدار - شده زيست ي تجربه نوع

 تحصيلي ه يرشت دانشجويان. شد انجام

 در پرستاري ارشد كارشناسي و نپزشكيدندا

 علوم و اصفهان خوراسگان آزاد هاي هدانشگا

 و گرفتند قرار  مصاحبه مورد اصفهان پزشكي
 منن ون الگوي از استفاده با دهآم دست به نتايج

سطوح الگوي . گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد
درسي  ي برنامه :طراحي شده عبارت بودند از

 فعاليت( تعاملي نهفته، ،5تصوري انتظار، مورد
برنامه درسي مستور  روابط والديني، پداگوژيك،

 .7فكوري ات پداگوژيك و خودتأثير ،)6شده
درسي تجربه شده با  ي مهالگوي برنا استفاده از
مل و تأ ،سطوح پيشنهادي آن امكان تفكرتوجه به 

و با  مي كند يادگيرنده فراهم ارزيابي را در خود
وجه به شناخت تجارب فردي دانشجويان و ت

درسي را  ي برنامه تأثير يادگيري، -فرايند تدريس
  .بيشتر مي كند

                                                            
2. Phenomenologist 
3. Van Manen & Ted Aoki 
4. Van Manen & Ted Aoki 
5. Imagine Curriculum 
6. Pedagogical Action & In Loco Parentis & 
Covered Curriculum 
7. Pedagogical influence & self-reflection 
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بررسي "در پژوهشي با عنوان  )1386( محمدي
درسي تجربه شده بر رضايت  ي رنامهب تأثير

علوم پايه دانشگاه  دانشجويان ورودي مهندسي و
 "درسي ي پيشنهاد مدل توضيحي برنامه-شيراز

 ،درسي تجربه شده ي برنامه :نتيجه گرفت كه
معناداري بر رضايت دانشجويان سال  ي واسطه
درسي تجربه ي  متغيرهاي برنامه ي همه .اول بود

داري براي رضايت معنا ي واسطه ،شده
نتايج مدل نشان مي  .دانشجويان سال اول بودند

دهد كه دوره هاي مهندسي نياز به سازماندهي 
دارند تا منجر به رضايت و موفقيت دانشجو 

تحصيلي  ي دانشجوياني كه در مورد رشته .گردند
اطالعات   خودشان ي مشاغل مرتبط با رشته شان،

 ،نموده اند دارند و رشته را با آگاهي انتخاب
شان باعث ارتباط بهتر با ساير  شناخت

 ي و كاركنان اداري و انگيزه تاداناس دانشجويان،
  .بيشتر براي پيشرفت گرديده است

پژوهشي با  در )1388( خاكباز و موسي پور
درسي ميان  ي اجراي برنامه ي تجربه"عنوان 

 ي دوره بررسي موردي :رشته اي در ايران
خاطرنشان مي  "ش رياضيكارشناسي ارشد آموز

 ي كه اين رشته داراي برنامه با وجود آن :دنساز
سرفصل مشخص براي دروس  درسي مصوب و

ها از آن  در بسياري از موارد دانشگاه ،است
روش تدريس  ،دانش آموختگاننمي كنند؛  پيروي

 استادان را براي بحث مناسب نمي دانند و در
استادان با  بسياري از موارد به عدم ارتباط دانش

زمان وضوعات مورد تدريس اشاره شده است؛ م
درسي رشته در اختيار  ي برنامهمناسب براي 

ه صورت اجباري ارايه دروس اختياري بنيست؛ 

دليل كمبود ه برخي دروس تخصصي بمي شوند؛ 
وند؛ متخصص عقيم و ناقص اجرا مي ش تاداناس

، اطالعات دانش آموختگان پيش از ورود به رشته
درسي آن  ي از ماهيت رشته و برنامهاني چند

اما پس از دانش آموختگي نگرش  .نداشتند
ه دست درستي از اهداف و رسالت اين رشته ب

آنها اهداف دوره را متناسب با نياز . آورده اند
اما مواد درسي گنجانده شده در  ،جامعه مي دانند

برنامه را براي نيل به اين هدف مناسب نمي 
 ي اطالعات نشان مي دهد برنامهتحليل  .دانند

درسي اين رشته مطابقت زيادي با بازار كار 
تحصيل در اين رشته  ي وضعيت ادامه .ندارد

ندي دانشجويان نامناسب است و موجبات ناخرس
كمبود  ،هاي ديگر از چالش. را فراهم كرده است

ها و مقاالت تخصصي  منابع از جمله كتاب
ه هاست كه همچنين سبك ارزشيابي از آموخت

نظر ه ب .بيشتر مبتني بر محفوظات است
 ي دانشجويان و دانش آموختگان اين رشته برنامه

داليل ذكر شده فاصله ي ه درسي اين رشته ب
 .ها و نيل به اهداف دارد ي تا استانداردبسيار

كارشناسي ارشد  ي هاي دوره نمايي از چالش
كه مي  در زير ارايه شده استآموزش رياضي 

چشم اندازي براي سياست گذاران و برنامه تواند 
ريزان درسي آموزش عالي در راستاي توسعه و 

ويژه ميان رشته اي ه ب بهبود ميان رشته اي ها،
هاي حاصل از تلفيق علوم پايه و علوم تربيتي 

  .محسوب شود
در  )1389( كرمي و مشهدي مهموئي،مني مؤ

بررسي نقش عوامل كاهش " پژوهشي با عنوان
 درسي قصدشده، ي فاصله بين برنامه ي دهنده
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نوع دارند كه بيان مي  "اجراشده و تجربه شده
هاي تدريس  روش نظام برنامه ريزي درسي،

هاي  سبك ،)ويژگي هاي اجرا و مجري(استادان 
 ي يادگيري و راهبردهاي مطالعه و انگيزه

 دركه هستند عواملي  ،پيشرفت دانشجويان
ثرند و ي درسي مؤخشي و هماهنگي برنامه هااثرب
 )متناسب با شرايط( كارگيري صحيح آنهاه ب

درسي را به ارمغان مي آورد و  ي اثربخشي برنامه
درسي اجرايي و  ي به كاهش فاصله بين برنامه

درسي قصد  ي درسي تجربي و برنامه ي برنامه
شده منجر مي شوند و موجبات اثربخشي و 

راهم كارايي هر چه بيشتر برنامه هاي درسي را ف
در عين حال كاربرد نادرست آنها نيز  .مي سازند

 درسي قصد ي مي تواند هماهنگي بين برنامه
تجربه شده را دچار اشكال  شده و اجراشده و

بين برنامه هاي سازد و منجر به ايجاد فاصله 
  .درسي مذكور گردد

در پژوهشي با  )1388( دادگري و همكاران
باليني  درسي ي بررسي كفايت برنامه" عنوان
يابي دانشجوبان به  مامايي در دست ي رشته

دانشجويان و  اهداف يادگيري پايه از ديدگاه
دانشجويان به اهداف  :اظهار داشتند "استادان

هاي باليني الزم به  يادگيري پايه و حداقل مهارت
در دروس  شكلي مطلوب دست نيافته اند و اكثراً

ي داراي با درس باردارزنان و زايمان در مقايسه 
بنابراين الزم . هاي كمتري در بالين بودند مهارت

ها مورد بازنگري  ها و حداقل است اين مهارت
  .قرار بگيرند

درسي را از  ي الزم است برنامهاز اين روي، 
ديدگاه دانشجوياني كه برنامه براي آنها اجرا مي 

 تجربه كنندگانهدف برنامه و  ي شود و جامعه
ازبيني كنيم و تصويري را ب برنامه درسي هستند،

درسي آموزش عالي براي خود  ي كه از برنامه
 تأثيرو به نوعي يادگيري آنها را تحت  اند ساخته

بيابيم تا موجبات اثربخشي بيش از  قرار مي دهد،
اين  .پيش برنامه هاي درسي را فراهم نماييم

درسي  ي پژوهش نيز درصدد آن است كه برنامه
 ي ن كارشناسي رشتهدانشجويا ي تجربه شده

منظور شناسايي ابعاد آن و ه آموزش ابتدايي را ب
درسي مورد  ي فزوني بخشيدن اثربخشي برنامه

زير  بدين منظور سؤال هاي. بررسي قرار دهد
  :مطرح گرديد

  :پژوهشسؤال هاي 
شده  درسي اجرا ي آيا بين برنامه -1

كارشناسي ناپيوسته آموزش  ي دوره
درسي تجربه  ي مهابتدايي و انواع برنا

 ياد تعاملي، نهفته، مورد انتظار،( شده
همخواني  )نهادينه شده گرفته شده،
  وجود دارد؟

 شده دوره درسي اجرا ي در برنامه -2
 ،كارشناسي ناپيوسته آموزش ابتدايي ي

 ي هاي برنامه يك از رويكرد كدام
بيشتر مورد توجه قرار  ،درسي تعاملي
  گرفته است؟

و دانشجويان  استاداناه آيا بين ديدگ -3
درسي  ي برنامه همخواني مورددر 

اجراشده و تجربه شده تفاوت وجود 
  دارد؟
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  تحقيق روش
 .انجام گرفتپيمايشي حاضر به روش  پژوهش

علمي  هيأتاعضاي  ،آماري اين پژوهش ي جامعه
 ي و مدرسين و دانشجويان ترم آخر دوره

زاد آآموزش ابتدايي دانشگاه  ي كارشناسي رشته
در اين پژوهش  .نداسالمي واحد تربت حيدريه بود

كه  آماري مورد تحقيق قرار گرفتند ي كل جامعه
مدرس گروه علوم  علمي و هيأتعضو  15شامل 

دانشجوي ترم آخر كارشناسي  50تربيتي و 
كه از اين تعداد  .ناپيوسته آموزش ابتدايي مي شدند

 12 .ندهيأت علمي مرد بوداعضاي  درصد 100
علمي ميانگين سني  هيأتاز اعضاي ) %80( رنف

ميانگين  )%20( نفر 3سال دارند و  40تا  33بين 
 )%66( نفر 33 .سال هستند 60تا  40سني 

 38 .مرد هستند )%34( نفر 13دانشجويان زن و 
تا  20 از دانشجويان ميانگين سني بين) %76( نفر
تا  30ميانگين سني  )%24( نفر 12 سال دارند و 30
منظور جمع ه اين پژوهش ب در .سال دارند 35

و  محقق ساخته ي آوري اطالعات از پرسشنامه
استفاده  )دوم سؤالدر مورد ( نظام يافته ي مشاهده

براي بررسي  انبدين صورت كه محقق .شد
چك ليستي  ،درسي تعاملي ي هاي برنامه رويكرد

تهيه و در محيط كالس در طول يك ترم تحصيلي 
رداخت و براي ارزيابي هر يك از به تكميل آن پ

از مقياس  ،درسي تعاملي ي مههاي برنا رويكرد

وسيله ه و ب كردند ليكرت استفاده ي پنج گانه
ه ب .ندرا تحليل نمود تك نمونه اي آن tآزمون 

 20پرسشنامه در اختيار  ابزار، منظور بررسي روايي
 ي در زمينه ،دانشگاه ي با تجربهتن از صاحبنظران 

حاصل دقت نظر  .ه ريزي درسي قرار گرفتبرنام
 و لحاظ گرديد ،ها آنها در اصالح محتواي عبارت

و در يك شد نهايي طراحي و آماده  ي پرسشنامه
آماري  ي نمونهتصادفي بين اعضاي  فرايند كامالً

ي يبراي سنجش پايا .توزيع و جمع آوري گرديد
آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شد و  ،پرسشنامه

تجزيه و  رايب .ه شدمحاسب /.88 آزمون ييپايا
در اين پژوهش تحليل داده هاي گردآوري شده 

تك   tآزمونجهت رسيدن به اهداف تحقيق از 
  .شد استفاده مستقل tنمونه اي و 

  

  يافته ها
تك  tبا استفاده از آزمون  ي تحليل شدهداده ها

مستقل در قالب جداول زير ارايه  tنمونه اي و
  :گرديده است

   درسي اجرا ي آيا بين برنامه :اول تحقيق ؤالس
كارشناسي ناپيوسته آموزش  ي دوره ي شده

مورد ( درسي تجربه شده ي ابتدايي و انواع برنامه
 )نهادينه شده يادگرفته شده، تعاملي، نهفته، انتظار،

  وجود دارد؟ همخواني
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  در مورد همخواني برنامه درسي اجراشده و تجربه شده تادانتك نمونه اي دانشجويان و اس tآزمون  :1جدول
 هاي برنامه درسيمؤلفه

  تجربه شده
انحراف ميانگين تعداد

  استاندارد
درجه 
  آزادي

t   سطح
  معناداري

مورد
  انتظار

  /.000  -31/12  49 /.4736 17/3 50 دانشجويان
  /.001  -50/22  14 /.1835 93/2 15 استادان

  /.000  -22/7  49 0309/1 94/2 50 دانشجويان نهفته
  /.000  -27/4  14 /.6042 33/3 15 استادان

  /.000  -73/7  49 /.5031 45/3 50 دانشجويان تعاملي
  /.000  -81/13  14 /.3552 73/2 15 استادان

يادگرفته
  شده

  /.000  -67/15  49 /.4916 91/2 50 دانشجويان
  /.000  -25/9  14 /.5300 73/2 15 استادان

هنهادين
  شده

  /.000  -32/4  49 /.9695 40/3 50 دانشجويان
  /.000  -87/5  14 /.4691 28/3 15 استادان

از ديدگاه چنانكه در جدول مشاهده مي شود 
 33/3 با ميانگين ،درسي نهفته ي برنامه تاداناس

درسي  ي برنامه و داراي بيشترين مطلوبيت
داراي  27/3با ميانگين  ،يادگرفته شده و تعاملي

و از ديدگاه دانشجويان  است مترين مطلوبيتك
داراي  45/3 با ميانگين ،درسي تعاملي ي برنامه

درسي يادگرفته شده  ي بيشترين مطلوبيت و برنامه
 .داراي كمترين مطلوبيت است 91/2 با ميانگين

هاي  مؤلفهتك نمونه اي در مورد  tنتايج آزمون 
 كه ستا درسي تجربه شده نشانگر آن ي برنامه

)05/0 <p (  شده و  درسي اجرا ي بين برنامهكه
و  تاداناسدرسي تجربه شده از ديدگاه  ي برنامه

عبارت ه ب. تفاوت معناداري وجود دارددانشجويان 
 ي معتقدند بين برنامه تاداندانشجويان و اس ديگر

درسي اجراشده و تجربه شده همخواني وجود 
  .ندارد

 اجراشدهدرسي  ي در برنامه :تحقيق دوم سؤال
كارشناسي ناپيوسته آموزش ابتدايي  ي دوره ي

درسي تعاملي  ي هاي برنامه يك از رويكرد كدام
  بيشتر مورد توجه قرار گرفته است؟
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  در مورد رويكردهاي برنامه درسي تعاملي استادانتك نمونه اي دانشجويان و  tآزمون : 2جدول
 هاي برنامه درسي رويكرد
  تعاملي 

انحراف ميانگين تعداد
  استاندارد

درجه 
  آزادي

t   سطح
  معناداري

تحقق هدفها
  )پذيرشي(

  /.000  -82/6  49 /.8497 180/3 50 دانشجويان
  /.000  -24/10  14 /.7559 000/2 15 استادان

تحقق با تأخير
  )انتقادي(

  /.000  -39/4  49 2215/1 240/3 50 دانشجويان
  /.000  -64/10  14 /.7037 066/2 15 استادان

  /.000  -10/4  49 /.9304 460/3 50 دانشجويان )انحرافي( تقابلي
  /.000  -61/12  14 /.7367 600/1 15 استادان

  /.070  -852/1  49 /.8400 780/3 50 دانشجويان  بالنده
  /.001  -090/4  14 /.8837 066/3 15 استادان

حمايتي 
  موفق )اصالحي(

  /.000  -36/4  49 /.9071 440/3 50 دانشجويان
  /.048 /.695  14 /.7432 333/4 15 استادان

 حمايتي
  موفقنا)اصالحي(

  /.000  -61/3  49 /.7824 600/3 50 دانشجويان
  /.499  -168/2  14 /.8338 533/3 15 استادان

  
چنانكه در جدول مشاهده مي شود از ديدگاه 

 33/4 با ميانگين رويكرد حمايتي موفق ،استادان
داراي  ها رويكردساير  و مطلوبيتداراي بيشترين 

و از ديدگاه دانشجويان  كمتري هستندمطلوبيت 
داراي بيشترين  78/3 با ميانگين رويكرد بالنده
ها داراي مطلوبيت  ساير رويكرد مطلوبيت و

براي بررسي معناداري ميانگين ها  .كمتري هستند
تك نمونه اي  tآزمون  با ميانگين مطلوب از

يدگاه دانشجويان در مورد رويكرد از د .استفاده شد
 )p <05/0(كه  ستا نتايج نشانگر آن ،بالنده

تفاوت معني داري وجود ندارد و ساير رويكردها 
و  اند از ميانگين مطلوبيت كمتري برخوردار بوده

اين بدان معناست كه رويكرد  .معنادار هستند

درسي  ي برنامههاي  در بين انواع رويكرد ،بالنده
از ديدگاه  .يشتر مورد توجه بوده استب ،تعاملي
حمايتي موفق و حمايتي  در مورد رويكرد استادان
 )p <05/0(كه  ستا نتايج نشانگر آن ناموفق

ها از  و ساير رويكرد داري وجود نداردتفاوت معنا
و  اند ميانگين مطلوبيت كمتري برخوردار بوده

اين بدان معناست كه رويكرد  .معنادار هستند
وفق و حمايتي ناموفق در بين انواع حمايتي م

رويكردهاي برنامه درسي تعاملي بيشتر مورد توجه 
  .بوده است
و دانشجويان  استادانآيا بين ديدگاه  :سوم سؤال

ه و شد درسي اجرا ي برنامه در مورد همخواني
  تجربه شده تفاوت وجود دارد؟
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  همخواني برنامه درسي اجراشده و تجربه شدهدر مورد  استادانمستقل دانشجويان و  tآزمون : 3 جدول
هاي برنامه درسيمؤلفه

  تجربه شده
انحراف ميانگين تعداد

  استاندارد
درجه 
  آزادي

t   سطح
  معناداري

مورد
  انتظار

  /.002  92/1  63 /.4736 175/3 50 دانشجويان
 /.1835 933/2 15 استادان

  ./014  -37/1  63 030/1 946/2 50 دانشجويان نهفته
 /.6042 333/3 15 استادان

  /.212  13/5  63 /.5031 450/3 50 دانشجويان تعاملي
 /.3552 733/2 15 استادان

گرفتهياد
  شده

  /.679  89/1  63 /.4916 910/2 50 دانشجويان
 /.5164 633/2 15 استادان

نهادينه
  شده

  /.004  /.45  63 /.9695 406/3 50 دانشجويان
 /.4691 288/3 15 استادان

نتايج جدول بيانگر آن است كه بين ديدگاه 
 و دانشجويان در خصوص همخواني برنامه استادان

تفاوت معني  شده و تجربه شده، درسي اجرا ي
 درسي نهفته، ي در مورد برنامه )p <05/0(داري 

عبارت ه ب .وجود ندارد ،گرفته شده تعاملي و ياد
شده  درسي اجرا ي مهدر مورد همخواني برنا ديگر

بين  )گرفته شده تعاملي و ياد نهفته،( و تجربه شده
اما در  .و دانشجويان اتفاق نظر وجود دارد استادان

 شده و درسي اجرا ي مورد همخواني برنامه
بين  )مورد انتظار و نهادينه شده( تجربه شده

شجويان تفاوت معني دار و دان استادانديدگاه 
  .وجود دارد
  يجه گيريبحث و نت

و  استادان نشان داد كه پژوهش حاضر نتايج
شده  درسي اجرا ي معتقدند بين برنامهدانشجويان 

 ياد تعاملي، نهفته، مورد انتظار،(و تجربه شده 
 .همخواني وجود ندارد) گرفته شده و نهادينه شده

با يافته هاي پژوهشي خاكباز و موسي اين نتايج 
 ،)1388( انكشتي آراي و همكار ،)1388( پور

 و لوئن )1993( كوبان ،)1384( فتحي واجارگاه
كه دانشجويان درك درستي  اين در مورد )2008(

برنامه درسي ( از آنچه قرار است بياموزند ندارند
و با يافته هاي  داشته تناسب ،)مورد انتظار

با نتايج  .داردتناسب ن )1386( پژوهشي محمدي
، )1388( وريافته هاي پژوهشي خاكباز و موسي پ

در مورد  )1389( كرمي و مشهدي مني مهموئي،مؤ
 درسي اجرا شده با آن دانش ي نا همخواني برنامه

هاي پيش نيازي كه  ها و نگرش مهارت ها،
برنامه ( دانشجويان گمان مي كردند دارا هستند

 همخواني برنامه نا نتايج .تناسب دارد )درسي نهفته
ماهيت ( تعامليهاي  درسي اجرا شده با رويكرد ي

) هاي ايجاد شده در كالس درس كنش و واكنش
 و اينرا نشان مي دهد  درسي تجربه شده ي برنامه
 هاي تعاملي در جريان برنامه يك از رويكرد كه هر

درسي ممكن است رخ بدهند كه با يافته هاي  ي
و  )1990(و ون منن ) 1994( آيزنر پژوهشي

 واجارگاه و فتحي )1388( كشتي آراي و همكاران
 ملكي ،)1381(و فتحي واجارگاه ) 1384(
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بسياري از يافته  ، و)1381( مهرمحمدي ،)1382(
 گيري روشبه كارهاي تحقيقاتي ديگر كه تنوع 

هاي تدريس و تعامالت را در آموزش پيشنهاد 
اين خصوص كه ممكن است هر  در نموده اند،

هاي تعاملي در جريان تدريس  يك از رويكرد
 و نبايد تنها منحصر به يك رويكرد پيش بيايد

انجام وظيفه معلم بدون توجه به يادگيري (
به استفاده از يك روش  يا توصيه ندهفراگير

  .د همخواني و مطابقت داردبشو )تدريس خاص
درسي  ي يافته هاي برگرفته از مشاهدات برنامه

رويكرد  ،از ديدگاه دانشجويان ،تعاملي نشان داد كه
مورد توجه بوده است كه با يافته هاي بيشتر ،بالنده 

مطابقت  )1388( خاكباز و موسي پورپژوهشي 
رويكرد حمايتي موفق و  ،استاداناز ديدگاه  .داردن

بيشتر  ،درسي تعاملي ي موفق برنامه حمايتي نا
 كه با يافته هاي پژوهشي مورد توجه بوده است
 )1380( و احمدي )1388( خاكباز و موسي پور

  .ددار مطابقت
درسي يادگرفته  ي برنامه پيراموننتايج تحقيق 

 استادانشده بيانگر آن است كه دانشجويان و 
و درسي اجرا شده  ي برنامه معتقدند كه بين

همخواني وجود  )گرفته شده ياد( تجربه شده
هماهنگي  يافته هاي اين بخش از پژوهش نا .ندارد

 گرفته شده را شده و ياد درسي اجرا ي بين برنامه
هاي  مي رساند كه با يافته هاي بسياري از پژوهش

مرتبط در اين زمينه كه به مقايسه بين اين برنامه ها 
بررسي " در )1380( احمدي :همچون ؛مي پردازند

اجرا شده و كسب  شده، درسي قصد ي برنامه
 اخالقي ،)1388( دادگري و همكاران ،"شده علوم

اني بررسي ميزان هماهنگي و همخو"در  )1383(

العات درسي قصد شده و اجرا شده مط ي برنامه
 ارزشيابي برنامه" در )1383( كاظم پور ،"اجتماعي

 ي آن با برنامه ي مقايسه و جرا شدها درسي ي
درس مطالعات اجتماعي آموزش درسي قصد شده 

متوسطه شاخه نظري با استفاده از مدل سه بعدي 
 ي مطالعه" در )2004( حسن كامرول ،"روبيتايل

نگليسي در درسي زبان ا ي زبان شناختي برنامه
 در )2008( لئون ،"سطح متوسطه در بنگالدش

درسي در آموزش  ي هاي برنامه شكاف"
يك مطالعه موردي در مورد تصورات  :بازرگاني

  .همخواني و مطابقت دارد "نفعان ذي
 درسي نهادينه شده ي درخصوص برنامه

 استادانان و دانشجوي ،نتايج نشان داد ،)انتقالي(
درسي اجراشده و  ي اعتقاد دارند كه بين برنامه

همخواني  )انتقالي / نهادينه شده( تجربه شده
 احمدي وجود ندارد كه با يافته هاي پژوهشي

  .مطابقت دارد )2008( و لوئن )1380(
و  استادانهاي  ديدگاه ي نتايج مقايسه

 ي نشان داد در مورد همخواني برنامه دانشجويان
 تعاملي و ياد نهفته،( ي اجراشده و تجربه شدهدرس

و استادان بين نشان داد كه  ،)گرفته شده
كه با يافته هاي دانشجويان اتفاق نظر وجود دارد 
مؤمني ، )1388( پژوهشي خاكباز و موسي پور

ون  ،)1994( ، آيزنر)1389( و همكاران مهموئي
 ،)1388( كشتي آراي و همكاران ،)1990(منن 

 ،)1382( ملكي ،)1381و  1384( ارگاهفتحي واج
 ، اخالقي)1380( ، احمدي)1381( مهرمحمدي

 ، كامرول حسن)1383( ، كاظم پور)1383(
اما در  .ندارد همسويي) 2008( و لئون )2004(

درسي اجراشده و تجربه  ي مورد همخواني برنامه
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بين  )انتقالي / مورد انتظار و نهادينه شده( شده
 تفاوت وجود داشته دانشجويانو  استادانديدگاه 
كه با يافته هاي  ؛اتفاق نظر وجود نداردو  است

خاكباز و  ناهمخوان و )1386( محمديپژوهشي 
 كشتي آراي و همكاران ،)1388( موسي پور

 )1993( كوبان ،)1384( فتحي واجارگاه ،)1388(
درسي مورد  ي درمورد برنامه )2008( و لوئن
يافته هاي پژوهشي با  و همخواني داردانتظار 
و )1388( خاكباز و موسي پور ،)1380( احمدي
درسي نهادينه  ي د برنامهدر مور )2008( لوئن
  .دارد همسويي ،شده

يافته هاي پژوهش موارد زير پيشنهاد  با توجه به
آموزش ابتدايي  ي درسي رشته ي برنامهمي گردد؛ 

عنوان تجربه كنندگان ه از ديدگاه دانشجويان ب
علمي و مدرسين  هيأتو اعضاي درسي  ي برنامه

مورد بازنگري  درسي ي عنوان مجريان برنامهه ب
 منظور تجهيز و تقويت مجريانه بقرار گيرد و 

به آموزش ابتدايي  ي رشته )درسانم / استادان(
هاي طراحي  مهارت ها و فنون تدريس، روش

 يها مهارت ان،ندگرويارويي با فراگير تدريس،
اجراي  به منظوركالس درس كنترل و مديريت 

هاي  كارگاه ،شده درسي قصد ي مطلوب برنامه
 ها و مهارت دانش عالوه بر .آموزشي برگزار گردد

برنامه ( يها رفتارها و عملكرد ها، نگرش ها،
آموزش  ي دانشجويان رشته )درسي نهادينه شده

نسبت و مورد ارزشيابي قرار گيرند  نيز ابتدايي
به  )پنهان( يزي نشدهيادگيري هاي برنامه ر

 )شده قصد( ي يادگيري هاي برنامه ريزي شده
دفترچه هاي راهنما در  .بررسي شود دانشجويان

خصوص آشنايي با رشته هاي دانشگاهي و جايگاه 

 دانش آموخته مشاغلي كه به لحاظ آنها درجامعه،
تحصيلي  ي متناسب با رشتهدر آينده  مي تواند

 ي تبط جهت ادامهرشته هاي مر ،انتخاب كنداش 
ش با ساير رشته هاي ا به لحاظ ارتباط تحصيل،

تعداد  علمي ديگر در سطح كشور و بين المللي،
معرفي واحدها  گذارنده شود، واحدهايي كه بايد
توسط وزارت  س،روهاي د در قالب سرفصل

سازمان سنجش و آموزش  آموزش و پرورش،
كشور و وزارت علوم تحقيقات و فناوري و 

تصحيح  درمان و آموزش پزشكي بهداشت،وزارت 
 ي هاي آموزشي زمينه با برگزاري كارگاه .گردد

علمي و مدرسين دانشگاه  هيأتاعضاي آشناسازي 
درسي و جايگاه آنها در  ي با سطوح متعدد برنامه

 اثربخشي برنامه هاي درسي در آموزش عالي
وجود آورنده شكاف بين ه همچنين عوامل ب(

و مختل كننده اثربخشي برنامه برنامه هاي درسي 
  .فراهم گردد )درسي در آموزش عالي

  

  منابع

بررسي ميزان  .)1380(. غالمعلي احمدي، -
 همخواني و هماهنگي بين سه برنامه قصد شده،

موزش ا شده و كسب شده در برنامه جديد آاجر
سال  .فصلنامه تعليم و تربيت .علوم دوره ابتدايي

 .86شماره مسلسل .2ره، شماتابستان .بيست و دوم
  .56-92صص  .پژوهشكده تعليم و تربيت

بررسي ميزان  .)1383(. مرتضي اخالقي، -
هماهنگي و همخواني برنامه درسي قصد شده 

ول و اجرا شده مطالعات اجتماعي سال ا
پايان نامه  .دبيرستانهاي پسرانه شهر تهران
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دانشگاه شهيد  چاپ نشده كارشناسي ارشد
  .بهشتي تهران

 آتش سخن،امير؛  كسائيان،؛ علي دادگري، -
ليال و كالته  دادور،ليال؛  ناصري فدافن،گيتي؛ 
بررسي كفايت برنامه ). 1388. (مهرداد جاري،

درسي باليني رشته مامايي در دستيابي دانشجوبان 
به اهداف يادگيري پايه از ديدگاه دانشجويان و 

 ،4دوره  ،فصلنامه دانش و تندرستي .استادان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  .3، شمارهيزپاي

  .28-33صص  .درماني شاهرود
اصول برنامه . )1381(. فتحي واجارگاه، كورش -

  .ايران زمين :تهران .ريزي درسي

كالبد شكافي  .)1384(. كورش ،فتحي واجارگاه -
برنامه درسي در ايران مدلي در حوزه پژوهش 

ن وضعيت قلمرو برنامه درسي در ايرا .در ايران
مجموعه مقاالت ( موجود و چشم انداز آينده

  .سمت :تهران .)انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
برنامه  .)1386(. فتحي واجارگاه، كورش -

   .آييژ :تهران .درسي به سوي هويت هاي جديد
 مني مهموئي،و مؤ فتحي واجارگاه، كورش -

 بر مؤثربررسي نقش عوامل ). 1387. (حسين
ت علمي در برنامه ريزي أعضاي هيمشاركت ا

 .فصلنامه آموزش عالي ايران .درسي دانشگاهي
انجمن آموزش عالي  .1 شماره تابستان، .اول سال

 .يعپژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتما ايران و
  .131-154صص 

. )1374(. فروغ ،نادر قلي و تن ساز ،قورچيان -
تحوالت برنامه درسي به عنوان  ندسيماي رو

سسه پژوهش در ؤم: تهران .رشته تخصصييك 
  .آموزش عالي يبرنامه ريز

ارزشيابي برنامه  ).1383(. اسماعيل كاظم پور، -
آن با برنامه درسي  مقايسه و جرا شدها درسي

درس مطالعات اجتماعي آموزش قصد شده 
متوسطه شاخه نظري با استفاده از مدل سه 

چاپ  پايان نامه كارشناسي ارشد .بعدي روبيتايل
  .دانشگاه عالمه طباطبايي تهران نشده

 ؛كورش فتحي واجارگاه، نرگس؛ كشتي آراي، -
 .)1388(. علي احمد كرايگ و فروغي، زيميتات،

طراحي الگوي برنامه درسي تجربه شده مبتني بر 
اعتبار سنجي آن در  شناسي و رويكرد پديدار

مجله ايراني آموزش در علوم  .شكيزگروههاي پ
-67صص .1 شماره بهار، .9ي  دوره ،پزشكي

55.  
مرتضي و  حسين و كرمي، مني مهموئي،مؤ -

بررسي نقش عوامل  ).1389(. علي مشهدي،
 شده، كاهش دهنده فاصله بين برنامه درسي قصد

 دو .شده و تجربه شده در آموزش عالي اجرا
 .فصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي

طالعات برنامه انجمن م .2شماره  ،پاييز و زمستان
  .90- 110صص  .درسي ايران

بررسي برنامه درسي  .)1386(. مهدي محمدي، -
تجربه شده بر رضايت دانشجويان ورودي 

پيشنهاد مدل ، مهندسي و علوم پايه دانشگاه شيراز
مجله علوم تربيتي و روانشناسي  .توضيحي

سال  دوره سوم، دانشگاه شهيد چمران اهواز،
  .63-96صص  .3هشمار .پاييز چهاردهم،

 برنامه درسي، .)1381(. محمود مهر محمدي، -
: مشهد .چشم اندازها ها، رويكرد ،هاگاه نظر

   .آستان قدس رضوي
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 هدايت اهللا و اعتمادي زاده، رضا و احمد نصر، -
هاي نظري و  رويكرد). 1390. (رضا محمد نيلي،

ن برنامه هاي درسي در آموزش عملي تدوي
  .سمت :تهران .عالي

. زاده، رضا و فتحي واجارگاه، كورش نوروز -
درآمدي بر برنامه ريزي درسي ). 1387(

سسه پژوهش و برنامه مؤ :تهران .دانشگاهي
  .ريزي آموزش عالي
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Abstract 

This study intended to examine the experimented curriculum of undergraduate students of 
elementary education in the Islamic Azad University at Torbat-e-Heidarie. The research method 
was a survey. The population was the faculty members, teachers (n=15) and undergraduate senior 
B.A. students majoring in Elementary Education from the Islamic Azad University at Torbat-e-
Heidarie (n=50). The total population was studied. A questionnaire and systematic observation were 

the data collection instruments in this study. A one-sample t-test and an independent t-test were 
used for analyzing the data. The results showed that the participant faculty members, teachers and 
students believed that there was no match between the implemented curriculum and experimented 
curriculum. In the curriculum implementation, from the students’ point of view, the ‘development 
approach’ and from the faculty members’ view, the ‘supportive approach’ was considered to be 
significant. Regarding the consistency of the implemented curriculum and experimented curriculum 
(concealed, learned and interactive curriculum), there was consensus between teachers and 
students. 

Key words: Experimented Curriculum, Implemented Curriculum, Higher Education, Elementary 
Education. 

  


