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مقدمه
 هاي عرصه در المللي بين هاي رقابت گسترش به توجه با

 اطالعات و دانش به فراگيران و دانشجويان نياز و آموزشي

 نقش ها، رقابت اين در موفقيت کسب منظور به و جديد

 درسي هاي برنامه و عالي آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

 سازي زمينه و آمادگي ايجاد در تحصيلي مختلف هاي رشته

) است شده تر رنگ پر آنان موفقيت

 در شده لحاظ محتواي و درسي هاي برنامه که چرا ؛) 

 و آموزش فرايند در که هستند عناصري جمله از آنها

 آنها بهينه و مطلوب ترکيب و کنند مي آفريني نقش يادگيري

 در فراگيران عملكرد و فرايند اين اثربخشي بر عناصر ساير با

) گذاشت خواهد سزايي به اثر آموزشي هاي رقابت

 بيروني و دروني ارزيابي به بايد ها دانشگاه بنابراين(. 

 را خود قوت و ضعف نقاط و بپردازند خود آموزشي وضعيت

 کيفيت ارتقاي براي مناسبي راهكارهاي و کنند شناسايي

(  .) دهند ارائه آموزش

 تمامي در توسعه و رشد به دستيابي فرايند در ارزشيابي

 طريق از و دارد سزايي به نقش بشري دانش هاي حوزه

 احتمالي مشكالت رفع زمينه امر، مسؤولين نمودن گو پاسخ

)نمايد مي فراهم را آموزشي و تحصيلي مختلف هاي دوره

.) 

 و تفسير تحليل، آوري، جمع طريق از ارزشيابي فرايند

 و ماهيت پيرامون آمده دست به اطالعات و شواهد گزارش

 نياز مورد اطالعات سازي فراهم به فعاليتي، يا برنامه هر ارزش

 نقش(. )کند مي کمک گيري تصميم براي

 در درسي برنامه وضعيت بررسي ارزشيابي، فرايند اصلي

)خاص اجرايي موقعيت

)  آن صحت و مشروعيت ميزان و( 

 مراحل تمامي در توان مي را ارزشيابي فرايند. است(

 برنامه، ضعف و قوت نقاط شناسايي هدف با درسي  برنامه

 انجام آن توقف يا تداوم برنامه، در نظر تجديد

 بهبود آن نتيجه که( )داد

 تجديد و اصالحات انجام و برنامه، اثربخشي و کيفيت

.) است برنامه در اساسي نظرهاي

) 

 پيش پرورش و آموزش گرايش تربيتي علوم رشته

 موردنياز اساسي هاي رشته جمله از دبستاني و دبستاني

 دار عهده که معلماني و مربيان تربيت به که است جامعه

 دبستان و دبستان از پيش هاي دوره در کودکان پرورش

  علوم و شناسي روان هاي يافته اساس بر. پردازد مي هستند،

 کودکان تربيت و رشد در دبستان از پيش هاي سال تربيتي،

 اين اهميت به توجه با. دارد اي کننده  تعيين و اساسي نقش

 همچنين و بعدي تحصيلي هاي دوره زيربناي عنوان به دوره

 مربيان تربيت ابتدايي، دوره به آن الحاق و يافتن رسميت

 ضرورت ها، دوره اين از يک هر در صالحيت با و متخصص

 کفايت(. ) دارد

 درسي برنامه هر در آن ارائه روش و محتوا مناسبت و

 انتقال بر عواملي آموزش فرايند در البته .است ضروري

 اين در که گذارند مي تأثير شده تدوين پيش از محتواي

 هاي فعاليت و تدريس کيفيت نقش به توان مي راستا

 آموزشي مواد و محتوا نوع درس، هاي کالس در يادگيري

)کرد اشاره يادگيري محيط در استفاده مورد

 و يادگيري اساس که آنچه به توجه( . 

 توسعه و ايجاد در دهد، مي تشكيل را مطلوب تدريس

 برخوردار اساسي اهميت از کيفيت تضمين هاي سيستم

 کارگيري به(. ) است

 انتقال به منجر شده سازماندهي و مطلوب تدريس روش

 بحث، و تفكر براي کالس سازي آماده مطالب، واضح و شفاف

 يادگيري نتيجه در و تدريس هنگام در مطالب منطقي توالي

( شد خواهد باال کيفيت با و تر اثربخش و بهتر

 مختلف هاي پژوهش نتايج,.  

 هاي روش اثرگذاري درباره مساعد نگرش دهنده نشان

 حرفه، با مرتبط هاي توانمندي و ها مهارت ايجاد در تدريس

 يادگيري، عمق معلمان، و آموزان دانش عملكرد بهبود

 اثربخش و انگيزشي محيطي ايجاد و آموزش کيفيت افزايش

 نيز( )همچنين. است

 مسأله يادگيري رويكرد معلمان و آموزان دانش که دريافتند

 هاي مهارت تحصيل براي اصلي روش و رويكرد را محور



 501 / ... تربيتي علوم رشته درسي برنامه محتواي ارزیابي

 و مسأله حل گروهي، کار چون دوره عمومي کليدي

 . دانستند مي خودتنظيمي يادگيري

 برنامه از ارزيابي پيرامون ها پژوهش برخي همچنين

 تربيتينشان علوم هاي دوره تخصصي محتواي و درسي

 ايجاد براي را الزم تناسب دوره درسي برنامه که دهد مي

) است شتهندا دانشجويان در کارآفرينانه هاي مهارت

 ؛(.

 برنامه رشته استادان و دانشجويان که دريافت اماعبدي

 جمله از ارزيابي مورد ابعاد منظر از را دوره اين درسي

 اند کرده ارزيابي مطلوب نسبتاً سطح در دوره محتواي

.)) 

 منظر از که دريافتند نيز ديگري پژوهشگران

 کليه ايجاد در معلم تربيت دوره درسي برنامه دانشجويان،

 به نياز و نيست متناسب معلمان نياز مورد هاي مهارت

(. ) دارد اساسي نظر تجديد

 آموزش رشته درسي برنامه محتواي ارزيابي در همچنين

 مشهد شهر معلم تربيت مراکز دانشجويان منظر از ابتدايي

 شده ارائه دروس محتواي مورد در دانشجويان که دريافتند

 چون عواملي از متأثر را محتوا کيفيت داشته، نسبي رضايت

) اند دانسته متخصص اساتيد کمبود امكانات، کمبود

 موجود وضعيت بررسي در(. 

 سه در آموزشي تكنولوژي رشته درسي  برنامه مطلوب و

 ابزارهاي و ها رسانه از استفاده تدريس، هاي روش زمينه

 هاي دانشگاه در الكترونيكي آموزش راهبردهاي و آموزشي

 اراک و تهران معلم تربيت تهران، طباطبايي عالمه اصفهان،

 درسي  برنامه موجود وضعيت اساتيد، منظر از که دريافتند

 است متوسط سطح از تر پايين فوق ابعاد در رشته

(.) 

 دبستاني و دبستاني پيش مرحله که اهميتي به توجه با

 که است ضروري دارد، کودک شخصيت رشد و تربيت در

 به که عالي آموزش مؤسسات و ها دانشگاه درسي هاي برنامه

 دبستاني و دبستاني پيش حوزه در متخصصاني تربيت

 قرار روزرساني به و نظر تجديد مورد همواره پردازند، مي

 اهميت رغم علي که دهد مي نشان پيشينه بررسي اما. گيرند

 زمينه در ،(د دپ آپ) تربيتي علوم رشته مالحظه قابل

 انجام هايي پژوهش يا پژوهش ها، دوره اين از ارزشيابي

 هاي برنامه آمده، عمل به تحقيقات اکثر در و است نپذيرفته

. است بوده توجه مورد پزشكي آموزش و معلم تربيت مراکز

 تربيتي علوم ي رشته درسي  برنامه به توجه اوصاف، اين با

 و نظر تجديد و آن در شده لحاظ محتواي و( د دپ آپ)

 و مربي تربيت فرايند بهتر چه هر بهبود جهت در بازسازي

. شود مي احساس پيش از بيش تحصيلي هاي دوره در معلم

 درسي برنامه محتواي ارزشيابي هدف با پژوهش اين بنابراين

 و دبستاني پيش پرورش و آموزش گرايش تربيتي علوم رشته

 کيفيت و اساتيد تدريس روش نقش بررسي و دبستاني،

 کيفيت ادراک  بر استادان توسط شده تدريس محتواي

 . پذيرفت انجام دوره شده ارائه محتواي

 است طرح قابل زير سؤاالت پژوهش، مسأله به توجه با

 آموزش گرايش تربيتي علوم رشته درسي  برنامه محتواي که

 مربيان و معلمان نظر از دبستاني و دبستاني پيش پرورش و

 چگونه دانشجويان و کارشناسان دبستاني، پيش و دبستاني

 تربيتي علوم رشته محتواي کيفيت شود؟ مي ارزشيابي

 لحاظ به دبستاني و دبستاني پيش پرورش و آموزش گرايش

 دانشجويان، نيازهاي به توجه او، رشد ابعاد و کودک به توجه

 منظر از برنامه پيوستگي هم به و انسجام به توجه لحاظ به

 سه هر ديد از پيشنهاداتي چه است؟ چگونه مزبور هاي گروه

 درسي برنامه بهبود جهت در برنامه اندرکاران دست از گروه

 دبستاني پيش پرورش و آموزش گرايش تربيتي علوم رشته

 مطالعه مورد هاي گروه ديدگاه است؟ شده مطرح دبستاني و

 چگونه شده مطرح پيشنهادات پيرامون حاضر پژوهش در

 است؟

 پژوهش روش

 مطالعات نوع از و پيمايشي توصيفي پژوهش اين

 رشته درسي  برنامه محتواي درباره نظردهي. است ارزشيابي

 و دبستاني پيش پرورش و آموزش گرايش تربيتي علوم

 رشته اين در حتماً افراد که است آن مستلزم دبستاني

 آشنايي رشته محتواي با نزديک از و باشند کرده تحصيل

 جامعه سه از لذا. باشند گذرانده را رشته اين دروس داشته،

 شامل نخست پژوهشي جامعه. شد نظرخواهي پژوهشي

 گرايش تربيتي علوم رشته چهارم و سوم سال دانشجويان

 دانشگاه دبستاني و دبستاني پيش پرورش و آموزش
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 مدارس معلمان و کودک مهدهاي مربيان مشهد، فردوسي

 و سوم سال دانشجويان جامعه از. است مشهد شهر ابتدايي

 شدند انتخاب دسترس در روش به آنان از نفر 83 چهارم،

 لحاظ به توانمند و دسترس در افراد کليه و آنها اکثريت که

 مربيان و معلمان جامعه از. شود مي شامل را تحصيلي

 که شدند انتخاب نمونه عنوان به افرادي کودک مهدهاي

 پرورش و آموزش گرايش تربيتي علوم رشته التحصيل فارغ

 جامعه از منظور اين به. بودند دبستاني و دبستاني پيش

 نواحي از نفر 83 حجم با اي نمونه هدفمند روش به معلمان

 هاي محدوديت توجه با. شدند انتخاب مشهد شهر 6 و 9

 به ناحيه دو تنها ها، پرسشنامه وسعت و تنوع و پژوهش

 هر از سپس. شد انتخاب هفتگانه نواحي بين از تصادف

 به مراجعه در. شد انتخاب تصادف به مدرسه دو ناحيه

 مدرسه، در حاضر معلمان تمامي ميان از ابتدايي، مدارس

 صورت به بودند، رشته اين التحصيل فارغ که معلماني فقط

 توزيع آنان ميان در ها پرسشنامه و شدند انتخاب هدفمند

 . شد

 حجم با اي نمونه نيز کودک مهدهاي مربيان جامعه از

 انتخاب مشهد هفتگانه نواحي از هدفمند روش به و نفر 93

 فهرست مشهد، شهر بهزيستي کل اداره به مراجعه با. شدند

 تربيتي علوم رشته التحصيل فارغ که مهدي مربيان و مديران

 بودند، دبستاني و دبستاني پيش پرورش و آموزش گرايش

 مشهد شهر در که مهدهايي تمامي بين از که شد استخراج

 التحصيل فارغ مهد مربي و مدير نفر 93 تنها داشت وجود

 دبستاني پيش پرورش و آموزش گرايش تربيتي علوم رشته

 قرار مطالعه مورد حاضر پژوهش در که اند بوده دبستاني و

 . گرفتند

 دانشگاهي متخصصان شده، ياد جامعه 8 بر عالوه

 دبستاني پيش و دبستاني پرورش و آموزش و درسي برنامه

 و نظر مورد هاي شاخص و محتوي ارزيابي مورد در نيز

 نفر 3 که نمايند کارشناسي نظر اظهار توانند مي پيشنهادات

 .شدند انتخاب هدفمند شكل به

  پرسشنامه 4 پژوهش اين در استفاده مورد ابزارهاي

 کلي مشخصات مطالعه اساس بر که است بوده ساخته محقق

 ساخته رشته اين کارشناسي دوره دروس سرفصل و برنامه

 محتواي ارزيابي منظور به که اي پرسشنامه. شدند

 پرورش و آموزش گرايش تربيتي علوم رشته درسي برنامه

 هايي گويه برگيرنده در است، شده طراحي دبستاني پيش

 بعد، 8 از را مزبور رشته درسي برنامه محتواي که است

 و ها نيازمندي به توجه کودک، رشد ابعاد به توجه

 علوم رشته التحصيالن فارغ و دانشجويان هاي توانمندي

 و دبستاني، و دبستاني پيش پرورش و آموزش گرايش تربيتي

 قرار ارزيابي مورد برنامه پيوستگي هم به و انسجام به توجه

 شده ذکر مؤلفه 8 و سؤال 38 شامل پرسشنامه اين. دهد مي

 از طيفي در آن سؤاالت از يک هر به پژوهش نمونه که است

. دهند مي پاسخ( 4 نمره) کامل توجه تا( 9 نمره) توجه عدم

 ،93 ،92 ،99 ،93 ،3 ،4 ،8 ،2 ،9 سواالت پرسشنامه اين در

96، 91، 93، 91، 23، 23، 26، 21، 83، 89، 82، 83، 83، 

 ،6 سواالت کودک؛ رشد ابعاد به توجه مولفه به مربوط 43

1، 1، 98، 29، 22، 24، 21، 23، 88، 84، 81، 33، 39، 

 و ها نيازمندي به توجه  مؤلفه به مربوط 38 ،32

 ،81 ،86 ،28 ،94 ،3 سؤاالت و دانشجويان؛ هاي توانمندي

 مؤلفه به مربوط 41 ،41 ،46 ،44 ،48 ،42 ،43 ،49 ،43

 و محتوايي روايي. است برنامه پيوستگي هم به و انسجام

 از پس که صورت بدين. شد احراز پرسشنامه اين سازه

 محور حول سؤاالتي پژوهشي پيشينه و نظري مباني مطالعه

 و آموزش گرايش تربيتي علوم رشته درسي برنامه محتواي

 پرسشنامه و شد طراحي دبستاني و دبستاني پيش پرورش

 داده قرار رشته اين استادان از نفر 3 اختيار در شده طراحي

 آنها پيشنهادي اصالحات و تغييرات اعمال از پس و شد

 آوري جمع از پس. شد اجرا پژوهش نمونه در پرسشنامه

 تأييدي عاملي تحليل طريق از ابزار سازه روايي ها پرسشنامه

 استفاده با تأييدي عاملي تحليل اجراي نتيجه در. شد احراز

 ،3 ،1 سؤاالت سؤال، 38 بين از ليزرل، آماري افزار نرم از

 مشاهده مسير ضرايب معناداري عدم خاطر به 81 ،86 ،29

 درجه ،(χ 2= 81/413) دو خي مقدار. شدند حدف شده،

 شاخص ، ،،= 9821) آزادي

 نيكويي شاخص ،39/3 با برابر( ) کلي برازش نيكويي

 خي مقدار و 33/3 با برابر( ) کلي شده تعديل برازش

 و برازش بيانگر که شد مشاهده 81/3 آزادي درجه به دو

. است پرسشنامه عاملي ساختار مطلوب روايي
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 کل براي کرونباخ آلفاي از استفاده با ابزار اين پايايي

 به توجه هاي مقياس خرده از هريک و پرسشنامه سؤاالت

 و ها توانمندي به توجه کودک، رشدي هاي ويژگي

 هم به و انسجام به توجه و دانشجويان، هاي نيازمندي

 36/3 و 39/3 ،19/3 ،13/3 ترتيب به برنامه پيوستگي

 .شد برآورد

 تدريس شيوه ارزيابي منظور به که دوم پرسشنامه

 بر در است، شده طراحي رشته دروس از هريک در استادان

 تربيتي علوم رشته دانشجويان که است سؤال 84 گيرنده

 اين به دبستاني و دبستاني پيش پرورش و آموزش گرايش

 ،(8) بخش رضايت کامالً اي درجه سه طيف در سؤاالت

 پاسخ( 9)رضايتبخش عدم و( 2) رضايتبخش تاحدودي

 اين کرونباخ آلفاي پايايي و محتوايي روايي. دادند مي

 . شد احراز( 19/3) پرسشنامه

 با که است سؤال 84 برگيرنده در نيز سوم پرسشنامه

 استاد توسط شده ارائه محتواي تناسب ميزان آن از استفاده

 به دانشجويان و گرفت مي قرار ارزيابي مورد رشته محتواي با

 ،(9) نامتناسب کامالً اي، درجه سه طيفي در پرسشنامه اين

 روايي. دادند پاسخ( 8) متناسب کامالً و ،(2) متناسب نسبتاً

 به( 31/3) پرسشنامه اين کرونباخ آلفاي پايايي و محتوايي

 .آمد دست

 در است سؤال 83 شامل که نيز ديگر پرسشنامه

 به که است پيشنهادات و اصالحات از اي مجموعه برگيرنده

 و آموزش گرايش تربيتي علوم رشته بهسازي و بهبود منظور

 و است شده طراحي دبستاني و دبستاني پيش پرورش

 ابتدايي مدارس معلمان و مهد مربيان و مديران دانشجويان،

 روايي. دادند مي پاسخ( 2) خير و( 9) بله صورت به آن به

 نيز( 61/3) پرسشنامه اين کرونباخ آلفاي پايايي و محتوايي

 اين به توجه با و است متوسطي مقدار عدد اين. شد احراز

 عدد پايايي، هاي روش ساير به نسبت کرانباخ آلفاي که

 و پژوهشي مقاصد براي مقدار اين و آيد مي دست به کمتري

 .آيد مي شمار به قبولي قابل مقدار ارزشيابي، ـ پژوهش

 و دروس سرفصل ها، پرسشنامه همراه به اجرا فرايند در

 قرار مطالعه مورد هاي گروه اختيار در نيز دروس بندي ترم

 .دهند پاسخ سؤاالت به بيشتري دانش و آگاهي با تا گرفت

 

 پژوهش هاي یافته

 درسي برنامه محتواي ارزيابي هدف با پژوهش اين

 دبستاني پيش پرورش و آموزش گرايش تربيتي علوم رشته

 شرکت هاي ديدگاه. شد انجام( د پ د آپ) دبستاني و

 جدول در. شد آوري جمع باره اين در پژوهش در کنندگان

 ارائه محتوي کيفيت پيرامون کنندگان شرکت نظر 9 شماره

 در پژوهش سؤال به دهي پاسخ منظور به. است شده

 علوم رشته درسي برنامه شده ارائه محتواي کيفيت خصوص

 از دبستاني و دبستاني پيش پرورش و آموزش گرايش تربيتي

 ارائه محتواي در دانشجويان نمرات ميانگين دانشجويان، نظر

 متوسط ،(43-16) پايين قسمت 8 شامل که مالکي با شده

 است، ممكن نمره طيف( 944-912) باال و( 944-16)

 که است 68/922 دانشجويان نمرات ميانگين. شد مقايسه

 آن بيانگر که دارد قرار ممكن نمره طيف مياني قسمت در

 منظر از رشته درسي برنامه شده ارائه محتواي که است

.است شده ارزيابي متوسط سطح در دانشجويان

 پيرامون پژوهش سؤال به دهي پاسخ منظور به همچنين

 علوم رشته درسي برنامه در شده  ارائه محتواي کيفيت

 طيف ابتدايي، مدارس معلمان منظر از( د پ د آپ) تربيتي

-944) متوسط ،(43-16) پايين قسمت 8 به ممكن نمره

 نمرات ميانگين و شد تقسيم( 944-912) باال و( 16

 معلمان نمرات ميانگين. شد مقايسه طيف اين با معلمان

 است آن بيانگر که است 16-944 نمرات دامنه در و 923

 سطح در را رشته شده ارائه محتواي مطلوبيت معلمان که

 مربيان نظر بررسي در اين، بر عالوه. کردند ارزيابي متوسطي

 رشته، شده ارائه محتواي کيفيت مورد در کودک مهدهاي

-16) پايين قسمت 8 با نيز( 33/981) آنان نمرات ميانگين

 نمره طيف( 944-912) باال و( 16-944) متوسط ،(43

 دانشجويان و معلمان مانند به نيز آنان و شد مقايسه ممكن

 ارزيابي متوسط سطح در را رشته شده ارائه محتواي کيفيت

 .کردند

 هاي گروه نظر از که سؤال اين به دهي پاسخ منظور به

 به( د پ د آپ) تربيتي علوم رشته محتواي کيفيت مزبور

 طيف است؟ چگونه او رشد ابعاد و کودک به توجه لحاظ

 22-33 دامنه در که را بعد اين در پژوهش نمونه نمرات
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 باال و( 44-66) متوسط ،(22-44) پايين قسمت 8 به است،

. شد تقسيم( 33-66)

 توجه مؤلفه در پژوهش نمونه نمرات ميانگين مقايسه

 نمونه ديد از که داد نشان نمرات طيف اين با کودک رشد به

 در رشته درسي برنامه در شده لحاظ محتواي پژوهش،

 .است متوسط سطح

 محتواي کيفيت که سؤال اين به دهي پاسخ منظور به

 نيازهاي به توجه لحاظ به( د پ د آپ) تربيتي علوم رشته

 هاي گروه منظر از رشته، التحصيالن فارغ و دانشجويان

 بعد اين در پژوهش نمونه نمرات طيف است؟ چگونه مزبور

 ،(98-26) پايين قسمت 8 به است 98-32 دامنه در که را

 مقايسه. شد تقسيم( 81-32) باال و( 26-81) متوسط

 نيازهاي به توجه مؤلفه در پژوهش نمونه نمرات ميانگين

 اين با( 2 شماره جدول) رشته التحصيالن فارغ و دانشجويان

 محتواي کيفيت پژوهش نمونه که داد نشان نمرات طيف

 متوسط سطح در را رشته درسي برنامه در شده لحاظ

 .اند کرده ارزيابي

 علوم رشته محتواي کيفيت بررسي منظور به همچنين

 هم به و بخشي  انسجام لحاظ به(د پ د آپ) تربيتي

 نمونه نمرات طيف مزبور، هاي گروه نظر از برنامه پيوستگي

 قسمت 8 به است 98-32 دامنه در که بعد اين در پژوهش

 تقسيم( 81-32) باال و( 26-81) متوسط ،(98-26) پايين

  انسجام مؤلفه در پژوهش نمونه نمرات ميانگين مقايسه. شد

 اين با( 2 شماره جدول) برنامه پيوستگي هم به و بخشي

 محتواي کيفيت پژوهش نمونه که داد نشان نمرات طيف

 و انسجام لحاظ به را رشته درسي برنامه در شده لحاظ

 .اند کرده ارزيابي متوسط سطح در برنامه، يكپارچگي

 نظر بين آيا که سؤال اين به گويي پاسخ براي

 مدارس معلمان و کودک مهدهاي مربيان دانشجويان،

  شده ارائه محتواي کيفيت پيرامون معناداري تفاوت ابتدايي

 راهه يک واريانس تحليل آزمون از دارد، وجود رشته

. شد استفاده( )

 8 بين که داد نشان ها ميانگين مقايسه از حاصل نتايج

 محتواي کيفيت مورد در دانشجويان و مربيان معلمان، گروه

 پرورش و آموزش گرايش تربيتي علوم رشته درسي  برنامه

 دارد وجود معناداري تفاوت دبستاني و دبستاني پيش

 توکي تعقيبي آزمون نتايج(. ، ،<33/3)

=  ،<33/3) معلمان و مربيان نظر بين که داد نشان

=   ،<33/3) دانشجويان و مربيان و( ميانگين تفاوت

 مربيان بنابراين. دارد وجود داري معنا تفاوت( ميانگين تفاوت

 مقايسه در 24/91 و 33/981 استاندارد انحراف و ميانگين با

 رشته درسي برنامه محتواي کيفيت معلمان، و دانشجويان با

 ارزيابي بهتر را دبستاني و دبستاني پيش گرايش تربيتي علوم

 در. دارند رشته درسي  برنامه از بيشتري رضايت و کنند مي

 اصالحات و پيشنهادات پيرامون پژوهش سؤال به پاسخ

 از مهدها، مربيان و معلمان دانشجويان، سوي از شده مطرح

. شد استفاده فراواني توصيفي شاخص

 معلمان، دانشجويان، ـ مطالعه مورد هاي گروه از يک هر

 موافق شده مطرح پيشنهادات با افراد اکثريت ـ مهد مربيان

 تفاوت پيرامون پژوهش سؤال به دهي پاسخ در. هستند

 و معلمان دانشجويان، سوي از شده مطرح پيشنهادات

 شماره جدول) شد استفاده دو خي آزمون از مهد، مربيان

2.) 

ـ ميانگين و انحراف معيار محتواي ارائه شده برنامه درسي رشته علوم تربيتي )آپ د پ د( از نظر  9جدول 

 شرکت کنندگان

 انحراف معيار ميانگين تعداد متغير

 81/22 38/521 38 محتواي ارائه شده

 99/50 38/11 38 ابعاد رشد كودكتوجه به 

هاي دانشجويان و  ها و توانمندي توجه به نيازمندي

 فارغ التحصيالن
38 18/82 28/1 

 12/1 18/88 38 انسجام يافتگي برنامه
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 شده داده نشان 2 شماره جدول در که طور  همان

 در مهد مربيان و معلمان دانشجويان، نظرات بين است،

 رشته، براي شده مطرح اصالحات و پيشنهادات خصوص

 کلي گيري جهت: شده مطرح پيشنهادات از مورد 4 در تنها

 39/3) شود نزديک وتربيت تعليم دروس سمت به رشته اين

 هم در خواندن شناسي روان و آموزي زبان ،( ،<

 مرکزي است الزم ،( ،< 39/3)گردد ادغام

 و آموزش با رشته اين دانشجويان ارتباط براي پژوهشي

 براي رشته اين برتر دانشجويان تا باشد داشته وجود پرورش

 39/3)گردند شناسايي پرورش و آموزش در کارشان ادامه

 رياضي آموزش گويي، قصه مانند دروسي ،( ،<

 علوم، آموزش آموزشي، وسايل و مواد کاربرد خواندن، و

 داشته هم عملي واحد 2 خود يک هر غيره و کودک مشاوره

 39/3)شود گذرانده عملي همراه به نظري دروس تا باشد

 درباره و شد مشاهده معناداري تفاوت( ،<

 کيفي، سنجش و کارآفريني چون دروسي افزودن

 اختالالت درمان و شناسايي کودکي، رشد شناسي روان

 کار و اجتماعي هاي مهارت رايانه، آموزش کودکان، رفتاري

 آن، کاربرد و زبان آموزش اجتماعي، شناسي روان گروه، در

 مذکور هاي گروه حيوانات و زيست محيط به احترام آموزش

 در ها گروه اين، بر عالوه. نداشتند يكديگر با نظري اختالف

 با کودکان هاي بازي و بازي شناسي روان دروس ادغام مورد

 . داشتند نظر اتفاق يكديگر

 مشاهده 2 شماره جدول در که گونه همان همچنين

 رشته اين گيري جهت که کردند پيشنهاد ها گروه شود، مي

 که شود تالش و شود نزديک شناسي روان دروس سمت به

 پرورش و آموزش گرايش تربيتي علوم رشته به

 تئاتر چون ديگري هاي گرايش دبستاني و دبستاني پيش

 آموزشي، افزارهاي نرم ساخت گويي، قصه و کودک

 بر عالوه. شود اضافه وغيره رياضي و هنر آموزش ارزشيابي،

 گزينش هاي مالک پيرامون مطالعه مورد هاي گروه اين

 تأکيد جنسيت و انگيزش استعداد، هاي مالک به دانشجو،

 با دبيرستاني وزانآم دانش آشنايي همچنين. داشتند زيادي

 اثرگذار اصلي عنصر عنوان به را دانشگاهي هاي رشته ماهيت

 در آنها انگيزش و آموزان دانش تحصيلي موفقيت در

 از پيش که اين و دانند مي دانشگاهي تحصيلي هاي دوره

 درباره اطالعاتي بايد ها دانشگاه به آموزان دانش ورود

 شناخت و آگاهي با تا شود داده آنها به دانشگاهي هاي رشته

 که کنند انتخاب را دانشگاهي هاي رشته بيشتر چه هر

 چه هر عالقمندي و انگيزش اي آگاهانه انتخاب چنين نتيجه

 .است آنان بيشتر

 پيرامون پژوهش فرعي سؤال به دهي پاسخ منظور به

 محتواي کيفيت ارزيابي بر استادان تدريس شيوه تأثير

 و آموزش گرايش تربيتي علوم رشته شده ارائه اختصاصي

 از دانشجويان نظر از دبستاني و دبستاني پيش پرورش

  شد استفاده ساده رگرسيون

 که دهد مي نشان رگرسيون واريانس تحليل نتايج

 هزارم 3 که معني بدين است، (2) تعيين ضريب

 از رشته شده ارائه محتواي مالک متغير تغييرات درصد

 مجذورات مجموع. است تبيين قابل تدريس روش طريق

 ترتيب به 21 و 9 آزادي درجات با نيز خطا و رگرسيون

 جدول در که طور همان. هستند 34/92311 و 42/63

 رشته، دانشجويان ديد از است، شده داده نشان 8 شماره

 ارائه محتواي بيني پيش به قادر اساتيد تدريس روش متغير

 (.،،> 33/3) نيست رشته شده

 تأثير مورد در پژوهش سؤال به دهي پاسخ منظور به

 ارزيابي بر استاد توسط شده ارائه تخصصي محتواي کيفيت

 پيش گرايش تربيتي علوم رشته شده ارائه محتواي کيفيت

  شد. اجرا ساده رگرسيون آزمون دبستاني، و دبستاني

 تربيتي علوم رشته شده ارائه محتواي بيني پيش در

 طريق از دبستاني و دبستاني پيش پرورش و آموزش گرايش

 2) تعيين ضريب استاد، توسط شده ارائه محتواي

 مالک متغير تغييرات درصد هزارم 8 که معني بدين. است

 شده تدريس محتواي طريق از رشته شده ارائه محتواي

 نيز با خطا و رگرسيون مجذورات مجموع. است تبيين قابل

 48/92839 و 12/83 ترتيب به 24 و 9 آزادي درجات با

 شده داده نشان 8 شماره جدول در که گونه همان. هستند

 شده ارائه محتواي متغير رشته، دانشجويان نظر از است،

 رشته شده ارائه محتواي بيني پيش به قادر اساتيد توسط

 (.، ،>33/3) نيست
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 کودک مهدهاي مربيان و معلمان دانشجويان، نظرات و پيشنهادات( دو)خي فراواني  تحليل نتايج ـ 2 جدول

 پيشنهادت و اصالحات

دو
ي 

خ
ه  

رج
د

دي
آزا

 

ح  
سط

امعن
 يدار

 12/0 2 21/5 .شوند تفكيك هم از دبستاني و دبستاني پيش تربيتي علوم هاي رشته است ضروري

 18/0 2 1/0 .شود اضافه رشته اين دروس به دبستاني و دبستاني پيش كارآفريني درس است الزم

 اضافه رشته اين دروس به دبستاني و دبستاني پيش در كيفي سنجش و ارزشيابي درس

 .شود
39/0 2 18/0 

 85/0 2 88/2 .شود اضافه رشته اين دروس به بيشتري كودكي و رشد شناسي روان دروس

 اين دروس به كودكان رفتاري اختالالت درمان و شناسايي مورد در درسي است الزم

 .شود اضافه رشته
12/5 2 88/0 

 81/0 2 11/5 .شود ادغام هم در كودكان هاي بازي و بازي شناسي روان دروس

 82/0 2 28/2 .شود اضافه كاربردي دروس به و شود كاسته نظري دروس از

 81/0 2 83/5 .شود اضافه دانشجويان براي رايانه آموزش

 28/0 2 33/2 .شود داده آموزش كودكان براي آن كاربرد و رايانه آموزش روش

 58/0 2 31/8 .شود اضافه درسي برنامه به گروه در كار و اجتماعي هاي مهارت

 اين دروس به مربوطه تربيتي مراكز و كودكان اجتماعي شناسي روان درس است الزم

 .شود اضافه رشته
89/0 2 32/0 

 22/0 2 05/8 .شود اضافه رشته اين دروس به تري عملي و تر كاربردي دروس است الزم

 51/0 2 12/8 .شود نزديك شناسي روان دروس سمت به رشته اين كلي گيري جهت

 051/0* 2 25/3 .شود نزديك و تربيت تعليم دروس سمت به رشته اين گيري كلي جهت

 11/0 2 31/0 .شوند برخوردار بيشتري انسجام و يكپارچگي از دروس

 053/0* 2 09/3 .گردد ادغام هم در خواندن شناسي روان و آموزي زبان

 8/0 2 81/2 .شود تدريس تر برجسته اساتيد توسط اول ترم دروس

 89/0 2 82/5 .شود تدريس تر برجسته اساتيد توسط آخر ترم دروس

 88/0 2 11/5 .شود داده آموزش كودكان براي آن كاربرد و زبان آموزش روش

 01/0 2 51/1 .شود داده آموزش زيست محيط به احترام و حيوانات با ارتباط آموزش روش

 پرورش و آموزش با رشته اين دانشجويان ارتباط براي پژوهشي مركزي است الزم

 و آموزش در كارشان ادامه براي رشته اين برتر دانشجويان تا باشد داشته وجود

 .گردند شناسايي پرورش

18/58 2 *005/0 
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 گيري نتيجه و بحث

 درسي برنامه محتواي ارزشيابي هدف با پژوهش اين

 دبستاني پيش پرورش و آموزش گرايش تربيتي علوم رشته

 گرايش تربيتي علوم رشته دانشجويان منظر از دبستاني و

 معلمان و کودک مهدهاي مربيان ابتدايي، پرورش و آموزش

 استادان تدريس روش ارزيابي و مشهد شهر ابتدايي مدارس

 محتواي کيفيت بر آنان توسط شده تدريس محتواي و

 پرورش و آموزش گرايش تربيتي علوم رشته درسي برنامه

 در. بود دانشجويان نظر از دبستاني و دبستاني پيش

 و ابتدايي مدارس معلمان دانشجويان، از که نظرسنجي

 برنامه در شده ارائه محتواي پيرامون کودک مهدهاي مربيان

 به توجه) محتوا گانه سه ابعاد از يک هر و رشته درسي

 و ها نيازمندي به توجه او، رشدي ابعاد و کودک

 صورت( برنامه يافتگي انسجام و دانشجويان، هاي تونمندي

 به و کلي طور به را محتوا کيفيت پژوهش نمونه گرفت،

. کردند ارزيابي متوسط سطح در ها مؤلفه از يک هر تفكيک

 فرهنگ به توجه عدم تواند مي مسأله اين بروز داليل از يكي

 متخصصان از نيازسنجي عدم کنوني، جامعه روز نيازهاي و

 در. باشد دبستاني و دبستاني پيش حوزه در شاغل افراد و

 گوي پاسخ دوره درسي برنامه محتواي مسائلي، چنين نتيجه

 معلمان و مربيان دانشجويان،) ها گروه از يک هيچ نيازهاي

 اي مقايسه بررسي در همچنين. بود نخواهد( ابتدايي مدارس

 معلمان و کودک مهدهاي مربيان رشته، دانشجويان ديدگاه

 رشته، شده ارائه محتواي خصوص در ابتدايي مدارس

 محتوا مطلوبيت درباره ها گروه نظر بين که داد نشان ها يافته

 و مربيان بين در تفاوت اين که دارد وجود داري معنا تفاوت

 اي مقايسه اساس بر. است دانشجويان و مربيان و معلمان؛

 با مربيان نظر گرفت انجام محتوا باب در گروه سه بين که

 معناداري تفاوت( معلمان و دانشجويان) ديگر گروه دو

 آموزشي، وسايل و مواد كاربرد خواندن، و رياضي آموزش گويي، قصه مانند دروس

 تا باشد داشته هم عملي واحد 2 خود يك هر غيره و كودک مشاوره علوم، آموزش

 .شود گذرانده عملي همراه به نظري دروس

68/9 2 *000/0 

 به شدن وارد از قبل و كنكور رشته انتخاب از پيش بيشتري آشنايي كه است ضروري

 .شود داده آموزان دانش به رشته اين
91/2 2 22/0 

 1/0 2 1/0 .شود توجه جنسيت مالک به رشته اين براي دانشجويان گزينش در

 81/0 2 13/5 .شود توجه انگيزه مالک به رشته اين براي دانشجويان در گزينش

 5/0 2 13/8 .شود توجه استعداد مالک به رشته اين براي دانشجويان در گزينش

 تئاتر مانند متعددي هاي گرايش داراي دبستاني پيش و دبستاني رشته است الزم

 و هنر آموزش ارزشيابي، آموزشي، افزارهاي نرم ساخت گويي، قصه و كودک

 باشد. غيره و رياضي

55/8 2 25/0 

 22/0 2 91/2 .شود ارائه بهتر راهنمايي و نظارت با و متخصص اساتيد توسط عملي كار دروس

 عملي جنبه بر بيشتر تأكيد با توأم، عملي و نظري واحد از تخصصي دروس تمامي

 .باشند برخوردار
09/0 2 91/0 

( مدارس مهدها،) مربوطه هاي سازمان و دانشگاه بين هماهنگي عملي دروس براي

 .باشد داشته وجود
81/0 2 19/0 
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 در توازن برقراري عدم بيانگر خود مسأله اين که داشت

 يعني. است رشته درسي برنامه براي محتوا و دروس گزينش

 پرورش و آموزش گرايش تربيتي علوم رشته محتواي در

 تربيت و دبستاني پيش مقطع به دبستاني و دبستاني پيش

. است شده دبستان مقطع به نسبت بيشتري توجه کودک

 اعمال پيرامون پژوهش نمونه از نظرسنجي در همچنين

 تحليل نتايج برنامه، بهبود براي پيشنهادي اصالحات

 اصالحات تمامي با پژوهش نمونه که داد نشان ها فراواني

 ضروري را اصالحات اين اعمال و اند بوده موافق شده مطرح

 مورد هاي گروه نظر  اختالف بررسي در اما. دانستند مي

 اصالحات از مورد 4 در جز که داد نشان نتايج مطالعه،

 دروس سمت به رشته اين کلي گيري جهت پيشنهادي؛

 شناسي روان و آموزي زبان شود، نزديک وتربيت تعليم

 براي پژوهشي مرکزي است الزم گردد، ادغام هم در خواندن

 وجود پرورش و آموزش با رشته اين دانشجويان ارتباط

 کارشان ادامه براي رشته اين برتر دانشجويان تا باشد داشته

 مانند دروسي گردند، شناسايي پرورش و آموزش در

 وسايل و مواد کاربرد خواندن، و رياضي آموزش گويي، قصه

 خود يک هر غيره و کودک مشاوره علوم، آموزش آموزشي،

 همراه به نظري دروس تا باشد داشته هم عملي واحد 2

 ها گروه ميان تفاوتي هيچ موارد ساير در شود، گذرانده عملي

 بين نظري اختالف چنين وجود دليل. نشد مشاهده

 پيشنهادي اصالحات از برخي در مطالعه مورد هاي گروه

 مورد هاي گروه در عمل و نظر دنياي بين فاصله از ناشي

 به مربيان و معلمان آن نتيجه در که است مطالعه

 ميزان به توجه با و عملي صورت به شده ارائه پيشنهادات

 عمل و کار عرصه در شده مطرح اصالحات کاربست

 از که اي فاصله خاطر به دانشجويان اما اند، نگريسته

 حدودي تا و نظري مطالبي صرفاً و دارند واقعي هاي محيط

 صورت به بيشتر اند گذرانده شان رشته خصوص در عملي

 پيرامون. اند داده نظر رشته نظري دانش به توجه و نظري

 درباره دانشجويان نگرش بر اساتيد تدريس شيوه تأثير

 شيوه که داد نشان ها يافته دوره، شده ارائه محتواي کيفيت

 در دانشجويان در مطلوب نگرشي ايجاد در آنها تدريس

 يافته اين که ندارد تأثيري دوره محتواي مطلوبيت

 ديگر پژوهشگران پژوهشي هاي يافته با ناهمخوان

است

 روش(. 

 به با که است اساتيد دست در ابزاري عنوان به تدريس

 مطلوبي بسيار نتايج توانند مي آن صحيح و درست کارگيري

 اين در اما. کنند ايجاد يادگيري ياددهي فرايند در را

 تدريس از چنداني خاطر رضايت دانشجويان پژوهش

 آگاهي عدم توان مي را آن علت که اند نداشته استادان

 در آنها ناتواني و مختلف تدريس هاي روش از اساتيد

 و فراگيران هاي ويژگي دروس، ماهيت بين پيوند برقراري

 چنين وجود. دانست شده بسته کار به تدريس روش

 گيري شكل به منجر استادان تدريس در هايي محدوديت

 محتواي پيرامون رشته، دانشجويان در نامطلوبي نگرش

 تأثير باب در. شود مي رشته درسي برنامه در شده لحاظ

 در دانشجويان نگرش بر اساتيد توسط شده ارائه محتواي

 هاي يافته نيز رشته درسي برنامه محتواي کيفيت از ارزيابي

 رابطه مؤلفه دو اين بين که است آن از حاکي پژوهش

 اساتيد که محتوايي ديگر، عبارت به. ندارد وجود معناداري

 چگونگي بر گيرند، مي نظر در مختلف دروس تدريس براي

 رشته اين درسي  برنامه محتواي از دانشجويان ارزيابي

 اين که است نداشته تأثيري دوره محتواي از آنان رضايت

. است( 2333) بالداچينو پژوهشي يافته با همخوان يافته

 مطالب تنظيم از ناشي حدودي تا تواند مي مسأله اين علت

 دروس تدريس براي استادان سوي از نامناسب و غيرمرتبط

 براي را محتوايي اساتيد ديگر، بيان به. باشد دوره مختلف

 و دارند اشراف آن بر خودشان که گيرند مي نظر در تدريس

 و درک به که کنند تنظيم را مطالبي و محتوا تا کوشند نمي

 رشته از آنان رضايت تبع به و دانشجو بيشتر يادگيري

 را مشكل اين ديگر، سويي از. شود منجر شان تحصيلي

 مطالب ارائه توالي و ترتيب در آنها ناتواني از ناشي توان مي

 يک حول که را مطالبي اساتيد که معني اين به. دانست

 به خوبي به توانند نمي اند، گرفته نظر در درسي موضوع

 رضايت عدم آن نتيجه که کنند منتقل آموزان دانش

 خواهد رشته درسي برنامه محتواي و رشته از دانشجويان

.بود

 براي اي زمينه و مقدمه نوعي به دبستاني پيش مقطع

 استناد با بنابراين. است ابتدايي مقطع باألخص باالتر مقاطع
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 پيرامون مطالعه مورد هاي گروه نظر و پژوهشي هاي يافته به

 عدم و( دبستاني و دبستاني پيش) مقطع دو اين ميان پيوند

 برنامه در که شود مي توصيه رشته، دو اين بين تفكيک

 همسويي جهت در تغييراتي آن محتواي و دوره درسي

 تا گيرد صورت مقطع دو اين هاي آموزش و محتوا

 خوبي به بتوانند عمل عرصه در رشته اين التحصيالن فارغ

 که داد نشان ارزيابي نتايج اين، بر عالوه. کنند نقش ايفاي

 افزودن با معلمان و کودک مهدهاي مربيان دانشجويان،

 و بودند موافق دوره دروس از هريک به عملي هايي واحد

 بودن عملي و کاربردي لحاظ به را دروس موجود وضعيت

 موازات به اين، بر عالوه. اند نكرده ارزيابي مطلوبي سطح در

 فرايند بر بايد رشته، دروس به عملي واحدهاي افزودن

 صرفاً و شود چندان دو توجهي نيز عملي دروس اجراي

 به بخشيدن بهبودن به منجر دروس به عملي واحد افزودن

 ارائه آن الزمه بلكه شود نمي فراگيران يادگيري و دوره

 بر بهتر هرچه نظارت مجرب، و متخصص اساتيدي با دروس

 گذراندن براي که است هايي موقعيت در دانشجويان فعاليت

 و پيوند ايجاد همچنين و يابند مي حضور عملي دروس

 چون مؤسساتي و دانشگاه نهاد بين مطلوب ارتباطي

 و کودک فكري پرورش هاي کانون مدارس، کودک، مهدهاي

 هماهنگي چنين نتيجه در تا است غيره و نوجوان

 دروه طي در شده کسب نظري دانش بتوانند دانشجويان

 و قوت نقاط با و بندند کار به واقعي موقعيت در را تحصيلي

. نمايند اقدام آن بهبود جهت در و شوند آشنا خود ضعف

 پايه و تخصصي دروس تدريس که شود مي توصيه همچنين

 اساتيد به شوند، مي ارائه آخر هاي ترم در اغلب که رشته

 آنها برخورداري نتيجه در تا شود محول تجربه با و متخصص

 در تبحر و تخصص همچنين و کامل و جامع نظري دانش از

. شود گذرانده بهتر هرچه کيفيت با نظر مورد دروس عمل،

 التحصيالن فارغ که آنجايي از که، اين ديگر ذکر قابل مسأله

 کودکان با نوعي به مختلف شغلي هاي موقعيت در رشته اين

 توصيه هستند، ارتباط در ها آن رشدي ابعاد و نيازها و

 به عالقمند که شوند رشته اين وارد افرادي که شود مي

 نوع هر انجام از و باشند او بهتر چه هر شناخت و کودک

 نكنند کوتاهي کودکان فكري پرورش و رشد جهت در تالش

 دانشجويان عالقمندي و انگيزش اقداماتي، چنين الزمه که

 چنين در دانشجو گزينش در بنابراين. است کودک به

 بر عالوه. شود اساسي توجه انگيزش مالک به هايي رشته

 جامعه به رشته اين بيشتر چه هر شناساندن براي اين،

 سازي فرهنگ دارند، تحصيل ادامه قصد که افرادي و کنوني

. شود شناسانده جامعه به بيشتر رشته اين و پذيرد صورت

 بر عالوه تحصيلي هاي رشته ارزيابي در که شود مي توصيه

 گنجانده دروس از يک هر ارزيابي به محتوا بعد به توجه

 و محتوا با آنها همخواني ميزان اساس بر دوره در شده

 که اين براي اين، بر عالوه. شود پرداخته دوره اهداف

 داشته دنبال به بهتري نتايج درسي هاي برنامه ارزيابي

 سطح در که متخصصان ساير از که شود مي پيشنهاد باشند،

 هاي دوره درسي هاي برنامه تدوين مسؤوليت علوم وزارت

 .پذيرد صورت نظرسنجي نيز دارند عهده بر را مختلف
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