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 چکیده 

صورت    رانیکشور ا  ییابتدا  ۀدور  ت یریدر مد  یدرس  ۀبرنام  یو اعتبارسنج  یطراح  ریتأث  یبررس  پژوهش حاضر با هدف

در پژوهش است.    اکتشافییفیتوص  صورتبه  ت یاز لحاظ ماه  و  یبیترک   کردیبا رو  یکاربردصورت  بهاز نظر هدف    گرفت.

 یفیدر بخش ک   جامعۀ آماری  گردید.محتوا استفاده    ل یتحل  یفیک   کیاز تکن  یدرس  ۀبرنام  یالگو   یطراح  منظوربهحاضر  

جامعۀ    باشد.می  نفر  12  نیز متشکل از  نمونۀ آماریبا    نظرصاحب   یدرس  ۀ برنام  ۀحوزنظر در  صاحب   خبرگان  متشکل از

  شهر زاهدان  یمعلمان مقطع ابتدا  ۀیو کلنفر    20با تعداد نمونۀ    ییشامل کارشناسان آموزش ابتدانیز    یدر بخش کم  آماری

تعداد نمونۀ    1843  با  تعداد  کنفر    318و  از روش    یفیبود. در بخش  استفاده    ک یبراساس تکن  هدفمند  یریگنمونهبا 

که  انتخاب    یبرفهگلول گرفت  تا  صورت  تکرا  ۀ مرحلپژوهش  و  ی  ها داده  راشباع  باافت ادامه  جدول   کمک   . همچنین 

نمون  نییتع  مورگان، از    که  ۀ کمی صورت گرفت حجم  ؛ دیانتخاب گرد  یا چندمرحله  یاخوشه  گیرینمونهبا استفاده 

مدرسه   2مدرسه دخترانه و    2)  ییابتدامدرسه در مقطع    4، تعداد  مورد مطالعه  ۀجامع  بندی سپس از خوشه  صورتنیبد

.  ندآوری شداطالعات جمع،  گروه  2  برای  ساختهمحقق  ۀبا استفاده از پرسشنام   یکم  مرحلۀدر    .( انتخاب شدندهپسران

و در بخش کیفی از مصاحبه استفاده شد. درنهایت    سؤال   49  ای بااز پرسشنامهدر بخش کمی    هاداده  یآورجمعجهت  

  ی درس  ۀبرناممراحل    املاول ش  مؤلفه  :شدند  ییشناسا  برنامۀ درسی  یابی ارزش  یاصل  یهامؤلفه  عنوانبه   مؤلفه  13  تعداد

مطرح شدند.   شدهکسب و    گیریاندازه،  قصدشدهسطح برنامه    3شامل    ی درس  ۀبرنام  ی ابی ابعاد ارزش  گرید  ۀمولف  3بود.  

الزم   یشامل منابع اطالعاته  مولف  3و    گانه3از سطوح    کی در هر  یدرس  ۀبرنام  یابیارزش  یارهایشامل معفه  مول  3  سپس

  ی ابیالزم جهت ارزش  یابزارهانیز شامل    یینها  ۀمولف  مطرح شدند.   گانه3از سطوح    کیدر هر  یدرس  ۀبرنام  یابی رزشجهت ا

 ند. بود گانه3از سطوح  کیهر  در یدرس ۀبرنام

 یی ابتدا ۀدور ،یدرس ۀبرنام  ،یابیارزش :ی دیکل واژگان
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 مقدمه

  ی انسان ی رویبا ن ماًی مستق رای؛ زرودیمشمار به ساز سرنوشت  ی امسئله کشورهادر تمام   ینظام آموزش ت ی ریمد یچگونگ

 ح یصح  یآموزش  یهامدل   یو طراح  یبررس  ازمندینظام ن  نیا  حیصح  ت یری. مدباشدیمدر ارتباط    یریادگ یو مستعد    ندهیآ

و    ت یشخص  یریگشکل  ؛ زیرااست   دورۀ تحصیل  نیترمهم  یوپرورشآموزش  هاینظامدر تمام  دورۀ ابتدایی  .  باشدیم

  ابتدایی دورۀ  در    لیتحصاز  حقوق بشر،    ۀیاعالم  22  ۀ. در مادردیگیم  صورت  دوره  ن یدر ا  شتر یب  ،فرد  ۀجانبهمهرشد  

همواره از   دورۀ تحصیلی  نیا  متفاوتابعاد    ۀ لذا مطالع  ؛(1390،  ستای و  یفارس  ۀدانشنام)  است یاد شدهحق    کی  عنوانبه

 برنامۀ درسی و    یدرس   یزیربرنامه  ،ییابتدا  وپرورشآموزشنظام    یاز ابعاد اساس  یکیاست.  برخوردار بوده  اری بس  ت یاهم

باشد. می  برنامۀ درسی  یابیاجرا و ارزش   ،ریزیبرنامهنحوۀ    ۀرندیدربرگ   برنامۀ درسی  نیدوره است. توسعه و تدو  نیا

فرا  همچنین افراد،  ا  یهاهیروو    ندهایشامل  به    برنامۀ درسی   یهامدل  علت که بدین  باشدیم  خصوص  نیمربوطه در 

و سنجش   یریادگ ی  س،یتدر  یکردهایرو  یرا برا  یو شفاف، منطق مشخص  مندنظام   طوربهتا    کنندیمطراحان کمک  

  ریزی برنامه  هاینظام  نیترمهماز    یکی  یآموزش  ریزیبرنامه  با توجه به اینکه  .(1392،  یفیشر)  انتخاب و مستقر سازند

  د یاست که با یموارد نیترمهم گوناگون آن از  یدر توسعه، سطوح و الگوها یآموزش ریزیبرنامهنقش  ؛کشور است  در

  یها برنامه  یفیتحقق ک   یاصل   ۀلیوس   یدرس  ریزیبرنامه  درحقیقت مورد توجه قرار دهند.    یآموزش  زانیرطراحان و برنامه

زیرا است   یآموزش وجود    ؛   دبودننخواه  اجراقابل  وجهچیهبه  ی آموزش  یهایزی ربرنامه  معتبر،  یدرس  یهابرنامهبدون 

  ها هدف باشد: »ذیل می  یپرسش اصل  3به    ییگو پاسخ  همواره درصدد  یدرس  ریزیبرنامه  .(1390  ،و همکاراندانا    سیرئ)

رساندکدم روش  چی؟  هدف  به  ارزشیدن  انجام    یابیست؟  همکاران  مندیم  ینیالدنیز)  «؟شودیمچگونه    .(1389  ،و 

،  هستندرا در آموزش    یو اساس  یرکن محور  دارای  وپرورشآموزش  یهات یفعالقلب    عنوانبهکه    یدرس  یهابرنامه

  عنوانبه  یآموزش  یهاسازماندر    یابی امروزه ارزش  . باشندیم  یابیارز  ازمندین  و  دیجد  طیمستلزم تحول متناسب با شرا

و    لیتعد  ایدر مورد قطع، ادامه، اصالح    توانیم  هاآنبه کمک    که   رودشمار میبهو معلمان    رانیمد  یبرا  یقو   یبازوان

  ندیفرا  به  برنامۀ درسی  یابی ارزش  (.1394  ،و همکاران  یو یخد)   نمود  ی ریگ م یتصم  یو درس   یآموزش  ی هابرنامه  ۀتوسع

گرو  برنامۀ درسیو ارزش    ت ی اهم  ؛ زیرااشاره دارد  برنامۀ درسیو ارزش    ت یاهم  نییتع و    رهایابعاد، متغ  ت ی فیک   در 

 ی خاستگاه آن در سطح مل  . اگرکند  دیبرنامه تأک   یامدهایپ  ایاجرا    ،یبر طراح  تواندیمآن است و    دهندهلیتشک  یهامؤلفه

  کامالً   یهاوهیشاز    یمتنوع  فیاز طباشد. همچنین  میآموزش    دربارۀ  یفلسف  متفاوت  یکردهایباشد؛ معرف رو  یمحل  ای

مستلزم    یدرس  ریزیبرنامهنظام    یابیارزش  .(2010  ،کریم)  کند  یرویپ  یریو تفس  یذهن  کامالً  یکردهایرو  ای  ینیع  و  یمنطق

  ی ابیجهت دست  یدرس  یهابرنامه  یابیتوجه به ارزش  .( 1392  ،یاست )معروف  هاتعامل آن  ۀو نحو   هامؤلفهعناصر و    لیتحل

مستمر به    یبدون بررس  تواندینم  یانسان  ت یفعال  چیه  ؛ زیرابرخوردار است   ی خاص  ت ی از اهم  توسعۀ انسانی  اهدافبه  

  ی هابرنامه یو اثربخش  ییکارا  توانیم یدرس ریزیبرنامه  متفاوت از مراحل  یابیارزش ق ی مطلوب برسد. تنها از طر ۀجینت

با توجه    پژوهش حاضر  رونیازا  ؛نمود  یمدارس طراح  یدرس  یهابرنامهبهبود مستمر    یبرا  یداد و نظام  شیرا افزا  یدرس

معدود    قاتیتحق  وجود  و  یلیمقطع تحص  نیا  ت یاهم   (،برنامۀ درسیخصوصاً  )  یدر نظام آموزش  یابی ارزش  ت یبه اهم

  و چگونگی   رانیکشور ا  ییابتدا  ۀدور  ت یریدر مد  یدرس   ۀبرنام  یو اعتبارسنج  یطراح ریتأث  یبررسبه    پیرامون این مسئله

 پرداخته است.  برنامۀ درسی یو اعتبار سنج یطراح
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 مبانی نظری 

ه سرنوشت جامعه را در بلندمدت ک درون جامعه است    هاینظام  نیترگستردهاز    دورۀ ابتداییدر    وپرورشآموزش  نظام

 د ندهیمجهان نشان  متفاوت    یکشورها  دردانشمندان    بیاتتجر  و  هاپژوهشۀ  گر مجموعیبه عبارت د  سازد.مین  ییتع

(.  1394  نژاد و همکاران،  یسبحان)است    هاآن   ییداابت   وپرورشآموزشبا نظام    توجهیرابطۀ قابل دارای  جوامع    ۀه توسعک 

در   ینظام آموزش  ران ی. مدباشدیمدقت و تخصص    ازمندی حساس و ن  یامسئلهنظام    نی ا  ت ی ریمد  ،با توجه به مطلب فوق

.  ندیو اجرا نما  یاب یارزشو    ی اعتبار سنج  ،یرا طراح  یآموزش  یهامدلهمواره بتوانند    دیبا  تحقق اهداف جامعه   ی راستا

و رشد   ت یشخص  ی ریگ شکل  ؛ زیرااست   دورۀ ابتداییجهان،   وپرورشآموزش  هاینظام   تمام  در  دورۀ تحصیلی  نیترمهم

منابع    ۀدهندتوسعهنهاد    نیتریاصل  عنوانبه  «ییآموزش ابتدا»دورۀ  گیرد.  صورت می  دوره   نیدر ا  شتری ب  ،فرد  جانبههمه

دارد    برعهدهرا    ینقش حساس  ،شدنیجهانبر مالحظات    یدار مبتنیپا  ۀبه توسع  یابیدست ر  یدر مس  یتخصص  یانسان

  که ر و تحوالت شتابنده است  ییعصر تغ  ،میکنیم  یه در آن زندگ ک   ی عصر  همان  یالدی سوم م  ۀهزار  .(2010  )بالدرستون،

د دائماً  یبا  یبه رشد و تعال  ی ابیحفظ و بقاء خود و دست  منظوربه  وپرورشآموزش  سازمان  مدارس و  یی ن فضایدر چن

 .(2014 دوماس و همکاران،سازند )رات باشند و خود را با تحوالت هماهنگ یی با تغ ییارویو روتحوالت  آمادۀ

 س یمعلمان در امر تدر  ییتوانازان  ی. مشوندیممحسوب    ی شورک هر    ینظام آموزش  ۀمؤلف  نیترمهم  «1ی درس  ریزیبرنامه»

از   برنامۀ درسی(. واژه  1389  ان،یارمحمدی)است    یدرس  ریزیبرنامهاز امر    هانآ  یزان آگاهیبا م  یمعنادار  ارتباطدارای  

تا به مقصد    کنند  یط  دیکه افراد با  یفاصله و مقدار راهه،  مسابق  ،حرکت   دانیم  یمعنابه Course Race واژۀ  نیالت  ۀشیر

و    یاددهی  یهات ی فعالسلسله    کی  یدهسازمانشامل    یدرس  ریزیبرنامه(.  1396  ،یمیکر)  باشدمی  ابند،ینظر دست بمورد  

  ان،یارمحمدی)    است   راتییتغ  نیتحقق ا  زانیم   یابیرزشو ا  هارندهیادگ ی مطلوب در رفتار    راتییتغ  جادیا  منظوربه  یریادگ ی

توسط    که  است   یآموزش   یبا محتوا  در ارتباط  یو عموم  یکل  ۀبرنام  کی(  1959گودلد )از نظر    برنامۀ درسی  .(1389

وجود آورده  الزم را در خود به  یهات یشوند صالحقادر    رندگانیادگ یآن    ۀیسا  تا در  گرددیمان ارائه  آموزدانش مدارس به  

  3ریزی درسی شامل  برنامه  . (1389  ،و همکاران  یفتح شوند )  آمادهخاص    یاحرفهو    یفن  یهاحوزهورود به    یو برا

 باشد: شرح ذیل می شده بهسطح قصدشده، اجراشده و کسب

 اعالم را علناً آموزشی آن نهادهای که است  محتوایی و راهبردها ها، سیاست  اهداف، شامل قصدشده درسی برنامۀ (1

 ریزیاین نوع برنامهاصلی مصداق. کنند ها تربیهتآن طریق از یا  براساس را خویش یادگیرندگان دارند سعی و  کرده

 .(1394شوند )صفایی موحد، کتب درسی نامیده می که هستند مکتوبی اسناد همان

ق میشود. این برنامه در سطح  العملی در حال انجام در مدارس اط  و  واقعی  هایفعالیت   به  اجراشده  درسی  ۀبرنام (2

به تجربه و    توجه با  که  است  معلمان توسط  شدهقصد  درسی ۀ درواقع تفسیر و برداشتی از برنام ؛ س درس است الک 

 (. 1394؛ نقل از رضوی وهمکاران، 1997و همکاران،  2شود )اشمیتاجرا می سالها در ک اعتقاد آن
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ها،  دانش  ۀمجموع  در  درسی   ۀمهایی است که از طریق به اجرا درآمدن برنادرواقع یادگیری  شدهکسب   درسی   مۀبرنا (3

به سنجش دستاوردها    ریزیدر این نوع از برنامه  .(1،2003مونیکا  )آید  وجود میآموزان بهدانشهای  ها و نگرشمهارت

 (.1392شود )اژدری وهمکاران،  می اقدام 

  ی برداربهره  ،باشد  تردارنظامآموزش    یبرا  ریزیبرنامه  هراندازه.  ندیآیمشمار  به  یاجامعههر    ۀتوسع  دیکل  ،یمنابع انسان

تا   کندیمکمک    اندرکاراندست به    وپرورشآموزش  دارنظام  یدرس  یهابرنامهبهتر خواهدبود.    یانسان  یروین  لیاز پتانس

  بکوشند   هادر حفظ، اصالح و پرورش آن  یآموزش  یهابرنامه  ی اجرا  ان یبه جر  ی و نظارت کاف  ی ابی بتوانند ضمن ارزش

  ر یمحتوا و سا ۀارائ محتوا، یدهسازمان، محتوا ،هاروش نییتع یمبنا «ابتداییدورۀ  برنامۀ درسی»اهداف  .(2010 ،یعیرب)

استعدادها  ۀبرنام  یژگ یو  نیترمهم  .باشدیم  ت ی وتربمیتعل  ءاجزا پرورش  زیراباشد یمکودکان    یمذکور،  یک   ؛  سو  از 

متفاوت   لیکن  ؛در جامعه  یزندگ   یبرا  اری بس  لیبا پتانس  یدر کشور وجود دارند. کودکان  آموز ابتداییمودک دانش  هاونیلیم

سازی  یو غنبهبود    یبرا  دیبا   کهوجود دارند    یشماریبجامعه مسائل    در  گرید  ی سو   از  . یریادگ ی  ت ی و ظرف  ییاز نظر توانا

  عبارت است از   یدرس   ریزیبرنامه  دگاهید  ن یاز ا  .( 1393  ،و همکاران  ی فتح)  اقداماتی صورت گیرند  هاناانس  یزندگ 

  یشامل تجارب  دورۀ ابتدایی  برنامۀ درسی  دیگر  عبارت  به  .دهدیم  وندیپ  همبهرا    یعامل اساس  2  نیکه ا  یاگونهابزار  تفکر

برنامۀ    ی آموزش سنت  های روش  .رندیگیم  ادی همان زمان    در  و  رسندیم  شکوفاییبه خود  هاآن  ق یاز طراست که کودکان  

  ی اب یارزش  . همچنینهااساساً عبارت از کسب دانش ومهارت  که یادگیری  ندتفکر بود  نیبر ا  یمبتن  دورۀ ابتدایی  درسی

  ی شناسروان یهاتازه یدر پرتو  وپرورشآموزش دیجد هایروش .شدی ممحدود  (یکتب ) ینوشتار یهاآزمونبه عمدتاً 

در هدف  ند با  کنیم   دیتأک   یو آگاه  و متعددمتنوع    ی ریادگ ی   در رشد،  مداومت   رفتار،  و بهبودکه بر اصالح    یو پرورش

  یادگیری  ،  وپرورشآموزش  دیجد  هایروش  باشند.می  همگان مشارکت کنند  باید  ستنی خوب برای بهتر ز  ۀساختن جامع

هماهنگ  یابیارزش  و ا  یدر  توجه    یدرس  یهاموضوع  یها یریادگ ی  تنهانهمفهوم    نیبا  مورد  بر    بلکه  ؛دهدیمقرار  را 

  با توجه  همچنین  . دنکنیم  دیتأک   ز ین  اجتماعیو    یفرد  یسازگار  ،یرشد جسمان  ، یکار  عادات   ،ئقعال  ،هانگرش  ی ابیارزش

  یی شناسا  ،یریادگ ی   ندیو فرا  رندگانی ادگ ی   عت یبهتر طب  یی جامعه شامل شناسا  یمورد تقاضا  یی نوع مدارس ابتدا  نکهیبه ا

  براساس آموزش    های روش  ۀو توسع  یامروز  ۀدر جامع  یزندگ   یهایازمندیو نبا تقاضا    وپرورشآموزشارتباط تنگاتنگ  

اهداف  است   یکل  اهداف ابتدا  یکل  و  هزار   ییمدارس  فرا  دنتوانیمسوم    ۀدر  بر  تسلط    تی ترب  یاساس  یندهای شامل 

و    معلمان  باشند؛می   یروان  و بهداشت جسم    پرورش  ،ودکانک   ت ی خالقۀ  بالقو   یهاییتوانا   ییشکوفا   ،یشهروندان جهان

به درک    ،باشندشده  ت یترب  ییمدارس ابتدا  در  برنامه  نیا  ۀدر توسعمشارکت    یبرا  یمناسب  طوربه که    دورۀ ابتدایی  رانیمد

 . (1392 ،یمیکر) دارند ازیان نآموزدانش شرفت یاز پ یابیارزش هایروشکامل اصول 

ها ؛ آناندکردهارائه    یابیارزش  یجامع برا  فیتعر  کی  «دارنظام  یابیارزش»( در کتاب  1986)  لدیف  نگیو ش  میب  استافل

فرآ  یابیارزشمعتقدند   از  فراهمدست به،  نییتع  ندیعبارت است  توصسازی  آوردن و  درمورد   یو قضاوت  ی فیاطالعات 

و درک    ییگو پاسخ  ،ازهای خدمت به ن  ، گیریتصمیم   ت یهدا  منظور به  ج یها، اجرا و نتا، طرحاهداف  ت ی ارزش و مطلوب

 . (1395 ،یمانی)نر یمورد بررس یهادهیاز پد شتریب
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 :اندکردهذکر  شرح ذیلبه لیدل 2 «یابی ارزش یهات یفعال» ی( برا2010) و همکاران یهول

 شده نهیهز یمردم  یهاکمک ای  یعموم یهانهیهزدر قبال  ییگو پاسخ  یبرا  شتریکسب اطالعات ب (1

 گیریاندازه یهابرنامه یبهبود کارآمد یمؤسسه برا ای سازمانکمک به  (2

مورد سنجش قرار    ینیهدفمند و ع  صورتبهبرنامه    ک ی  یحاصل از اجرا  یهابازدهاست که در آن    ی تیفعال  «یابیارزش»

  ی هدف فقط حاصل اجراۀ  در برنام  جادشده یا  راتییآن است که نشان دهد تغ  یابیارزش  یتالش مجر  ی. به عبارترندیگ یم

معتقد است  1991)  یگ (.  2013  ،و همکاران  )خاندکر  هستندشده  انجام  ت یفعال   دار نظام   ندیفرآ  به یک  یابیارزشکه  ( 

آن   زانیموردنظر و م  اهدافتحقق    منظور؛ بدینشودیاطالعات گفته م  ریو تفس  لیتحل  ،آوریجمع  ی( براکیستماتی)س

سندرز  ورتن  .شودیم  یبررس ارزشیابی  یآموزش  یابیارزش  ۀان حوزنظرصاحب از    (1987)  و  مفهوم  که   رد  معتقدند 

برنامه، فرآورده،    کی ارزش    ای  یاثربخش  ت،یفیک   نیی تع  ی که برا  شودیگفته م  یرسم  ت یفعال  به یک  وپرورشآموزش

 د.یآیاجرا درمبه  برنامۀ درسی ایهدف  ند،یپروژه، فرآ

فارغ از بررسی کیفی و بهبود    تواندی نم  لذا  ؛درسی، فعالیتی انسانی دارای پیچیدگی و ظرافت خاصی است   یهابرنامه  ۀتهی

باشد. خلق   کارا    تیفیباک درسی    ی هابرنامهمستمر  است.    ی هاناآرماز  و  آموزشی  نظام  نظام   ازآنجاکههر  کیفیت هر 

؛  گرددیمتحصیلی معین    ی ریگ اندازهاجتماعی توسط نظام ارزشیابی و  _ آموزشی، کارآمدی آن و نیل به اهداف آموزشی

  فراهم  یاطالعات  ،برنامۀ درسی   یابیارزش .(1384  آقازاده،)  ح آموزش بایستی به مقولۀ ارزشیابی توجه نمودالبرای اص  لذا

  ن ییرا تع  برنامۀ درسی  کی   ت یموفق  زانیو م   گاهیجا  توانندیمآن  با استفاده از  و طراحان برنامه    رانیگ میکه تصم  کندیم

رخداد   نیترمهمطرح ناظر بر    ۀنقش  کی  عنوانبه  «دورۀ ابتدایی در    یدرس  ۀ برنام  یابی ارزش»  .(2009  ک،یتزپاتری کنند )ف

،  یحاکم بر نظام آموزش  یدئولوژینگاه و ا  نوع.  باشندیماست،    اتیتجرب   یبازساز  ای   یریادگی  همانکه    ت یتربومیتعل

بعد   2  یدارا  «یدرس  یهابرنامه  یابیارزش».  کندیمن  ییرا تع  یدرس  ریزیبرنامه  ندیو فرا  برنامۀ درسی  یابیجهت ارزش

  صورت به نیز برنامه ی ابیبعد دوم ارزش .گرددیبازمتحقق اهداف برنامه  زانیان و مآموزدانش یابی است: بعد اول به ارزش

تمام  یکل که  تحت   یاست  را  آن  قرار  عناصر  اول  2010  وا،یاول )  دهدیمپوشش  بعد  اثربخش  ینوعبه (.  برنامه    یبه 

 زانیرا پوشش دهد: م  ذیلاهداف    تواندیم  . همچنینباشدیم  تردهیچیپو    ترگستردهبعد دوم    که  یدر حال  ؛گرددیبازم

  ی نیبشیپ ،برنامه یاجرا   یهانهیزم لی تسه ،گیریاندازهۀ بهبود برنام ،بردن به نقاط قوت و ضعفیپ ،برنامه هدافتحقق ا

ادام  ،ازهاین مورد  در  برنامه  ا یتوقف    ،برنامه  ۀقضاوت  کورم)  ییگو پاسخ   و  اصالح    اندرکاران دست   .(2010  ک،یمک 

  ی ابیارزش  دیچطور با  یدرس  ریزیبرنامه  ندیو فرا  یدرس   یهابرنامهکه    هاموضوع  نیهمواره با ا   برنامۀ درسی  یابیارزش

ا با   کی   یهایستگیشا  نکهی شود،  بدان  ک ی  میتوانیمچطور    ا یشود    دهیسنج  دیبرنامه چگونه  مواجه    میبرنامه را معتبر 

   .(2012 هستند. )گالثورن،

صرف بر   دیو تأک   ی ابی نادرست از کارکرد ارزش  ک در  که  دندهیمنشان    یالمللنیبو    یدر سطح مل   شدهانجام  یهایبررس

 شود؛ لذاآموزان میدانشو ضعف    وتباعث غفلت از نقاط ق  یدرس  یهابرنامهدر برخورد با    یلیتحص  شرفت ینرخ پ

گرفتن  دهیناد.  مانندیبازم  برنامۀ درسیدرمورد    گیریتصمیمجهت    قی به اطالعات موثق و دق  یاز دسترس  زانیربرنامه

منجر به صرف   سازد. همچنین  یرا متوجه نظام آموزش  یریناپذجبرانممکن است تبعات    یدرس  یهابرنامه  یابیارزش

  ، از کشورها   یاریدر بس(.  2010،  وای)اولشود    هابرنامهشکست    ای  ت یموفق  زانیاطالع از معدم  ترمهمو از همه    نهیوقت، هز
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 کنند یم  فهیوظانجام  یمل  یهاسازماندر قالب    یوجود دارد که گاه  یدرس  یهابرنامه  یابیارزش   یبرا  یمنظم  سازوکار

 .دهندیمقرار    یرا مورد مطالعه و بررس  یدرس  یهابرنامه  یمتفاوت  تصور( و بهیدرس  ریزیبرنامهنظارت و  ۀ  )مانند مؤسس

ا  در ا  ی ادیتجارب ز  رانیکشور  ارزش  مندنظام  صورتبه  یدرس  یهابرنامهمستند نشده و    نهیزم  نیدر  قرار    یابیمورد 

سازوکار    کی  عنوانبه  یابیدشوار است. هرچند ارزش  اری بس  هابرنامه  ت یوفقمعدم  ای  ت یموفق  یعلل احتمال  نییتب  .رندیگ ینم

  ی کی  هستند.محدود    اری دفاع بسدر اجرا، تجارب قابل  ؛ امامورد نظر قرار گرفته  یدر اسناد باالدست  بهبوددهندهو    یکنترل

 .(1393، یمهرمحمد) است  برنامۀ درسیبه  ینگاه حداقل ،امر نیا لیدال نیترعمدهاز 

با   «ییدورۀ ابتدا  ی درس  یهاکتاب  یت محتوایفکیسنجش    یهاشاخص  یبنددسته»با عنوان    ی( پژوهش1396)  یزدانی

ت  یفکیسنجش    یبرا  یساخت ابزار  منظوربه  یدرس  یها کتابت  یفکیسنجش    یهاشاخصارها و  یمع  یبنددسته هدف  

  ی شامل تمامنیز  آن    آماری  عۀجام  بود.  یفکی  صورتپژوهش مذکور بهروش    داد.انجام    ییدورۀ ابتدا  یدرس  یهاکتاب

  1394تا    1379  یها سالن  ین محتوا بیتدو  یارهایدر حوزۀ مع  منتشرشده(  ی سیو انگل ی)فارس  یکیترونکو ال یمنابع چاپ

  بودند.  سیبه تدر  مشغول   95_ 94  یلیه در سال تحصک   بودنفر    3150تعداد  ر بهیشهرستان مال  ییآموزگاران ابتدا  یو تمام

داده شدند. ت ک در دسترس انتخاب و در مطالعه شر  گیرینمونهوۀ  یشنفر به  380تعداد    ،آموزگاران  جامعۀ آماری  نیب  از

  ۀ پرسشنام  پس از  صورت گرفت.از منابع موجود    شده استخراج  ۀگان6  یارهایمع  براساس  هادادهاز    یبخش  آوریجمع

ه ک   ندج نشان دادی مورد استفاده قرار گرفت. نتا  یعنوان معتبرسازتحت   یاسیمق،  یدرس  ریزیبرنامه  یدرس  کتب سنجش  

  کتبت  یفکیاز آن در سنجش    توانیمبرخوردار است و    ی افک   ییا یو پا  ییو محتوا  ی صور  یی از روا  شدهیمعرفابزار  

اس مورد استفاده،  یمق  براساس ییدورۀ ابتدا  ومۀ سیپا   یدرس  ی هاکتابت ی فکین  یرد. همچنک استفاده    یی دورۀ ابتدا  یدرس

  یارهایمع  ،هایآزمودنه از نظر  ک است. ضمناً مشخص شد    ی در وضع مناسب  گانه6  یارهایمع  تکتکل و در رابطه با  ک در  

 اند. ت شدهی ۀ سوم رعایپا   یدرس  ی هاکتابارها در  یر معیش از سایب   ،یمذهب  یهانگرشمربوط به مؤلفۀ تناسب محتوا با  

فراهانی اعتبارسنج  یطراح»با عنوان    پژوهشی(  1395)  کشاورز و  برنامۀ  ت  ی فکی  یابی ارز  یهاشاخصو    هامالک   یو 

برنامۀ   یابیارز یها شاخصو   هامالک  نیتریو اساس نیترمهم« انجام دادند. راحمدیو بو  ه یلو ی هگک مدارس استان   درسی

  صورت به  . پژوهش از نظر هدفنددیگرد  یبررس  یاعتبارسنج  نیو متخصصارشناسان  ک و توسط    یگردآور  مدارس  درسی

سازما  ارشناسان  ک نفر از    300  شامل  جامعۀ آماری.  بود  یشیمایپ  صورتبه  هاداده  آوریجمعو از نظر روش    یاربردک 

-محقق  ۀشنامپرس  عبارت است از  هاداده  یت دانشگاه بودند. ابزار گرداوری فکی  یابین ارزیو متخصص  وپرورشآموزش

  درمجموع  استفاده شد.(  یانمونهکت) t  از آزمون هادادهل یتحل جهت و  یفیتوص آماراز  هاداده ۀیتجزجهت   کهساخته 

  ننشا  درصد   5  یسطح خطا د.  مشخص ش   299  یآزاد  ۀبا درج  هاشاخصو    هامالک از    کیمورد هردر  tن  آزمو   ۀمحاسب

  ها مالک   تمام  همچنین.  هستند  قبولقابلمهم و    ،مدارس کشور  درسیبرنامۀ    ی ابیارز  یبرا   یها شاخصو   ها مالک ه  ک داد  

   .قرار دارند یدر سطح مطلوب هاشاخصو 

  بی ترک   د،یجد  یالگو  دیتول  مراحل   « بهدورۀ ابتدایی  برنامۀ درسی از    ی ابی ارزش»با عنوان    ی ( در پژوهش1395نژاد )یسبحان

آموزگاران    خاطرتعلقاز عناصر برنامه و    یآگاه  زانی م  الگوها،  ب ی و معا  ا یمزا  ،هاتفاوت  صی، تشخهاآن  فیو وظا   هاتهیکم

اعضا خلق  یدرس  ریزیبرنامه  یهاتهی کم  ء و  برای  دادند    پرداخت.  یالگو  را  نشان  مذکور  پژوهش  درصد نتایج  که 

  ی هاتهیکم   یبرا  شدهگرفتهدر نظر    فیو وظا  یدرس  ریزی برنامه  یهاتهی کم  ب یاز ترک   زانیراز معلمان و برنامه  یتوجهقابل
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  ی هاتهی کم  ء آموزگاران و اعضاتمام  که    دیرسیمبه نظر    درمجموع   بودند.واحد کار آشنا    کی  یو مراحل طراح  یمرکز

 نداشتند.کامل اطالع  طوربه دیجد یالگو  د یاز مراحل تول یدرس ریزیبرنامه

 « انیاستادان و دانشجو   یهادگاهید  براساس  نیآنال  برنامۀ درسی  کی  ییکارا  یابیارزش»با هدف    پژوهشی(  2018)  کاراوغلو 

و    یی. رواندتوسط محقق استفاده قرار گرفت  شدهساخته  یامصاحبه  یهافرم  ،یفیک   یهاداده  آوریجمع  یبرا  .انجام داد

 در گامند.  شد  یبررس  محتوا  لیوتحلهیتجز  قیاز طر  ی فیک   یهادادهو    نهیزم  نیمصاحبه توسط کارشناسان ا  یهافرماعتبار  

 ن یآنال  برنامۀ درسی  یهاضعفمطالعه، نقاط قوت و    یهاافتهی  براساس  نیشدند. همچن  ریو تفس  یکدگذار  هاافتهی  ،یینها

از روند آموزش آنالین    گروه  2هر  دهندۀ رضایت  نشان  جی. نتانددیارائه گرد   هاافتهیبراساس    یشنهاداتیشد و پ  ییشناسا

مولد مطرح مفید و  بودند.  و  آموزش  از  نوع  این  آنالاینکه    نیهمچنکردن  دل  ریپذانعطافو    ترارزان   نیآموزش   لیبه 

وقت   ییجوصرفه سو البته    است.  در  انگ  گرید  یاز  محدود،  ناش  و  محدود  ۀزیتعامل  از   هارساخت یزاز    یمشکالت 

 شمار رفتند. به نیآنال برنامۀ درسی یمنف یهاجنبه

  ی در آموزش عال یدرس  یهابرنامه یبرا یابیچارچوب ارزشۀ کردن دامنمفهوم» عنوانبا  ی( در پژوهش2017) اوغلو  یتل

است که   یچارچوبایجاد  هدف پژوهش مذکور گرفت. در نظر را  یدرس یهابرنامهدر  ای و پو  کیاستات یهاجنبه «،است 

روند   نیکه چگونه ا  بتوان متوجه شد( کمک کند تا  یدر آموزش عال  برنامۀ درسی  ی)اجرا  ت یفعال  ۀنیزم  وتحلیلتجزیه  به

ارائه   نظری و اجراییسطح    2با   (FCE) برنامۀ درسی  یابی. چارچوب ارزانددادهقرار    تأثیررا تحت   ت یفعال  آن،  جیو نتا

  ییهاپرسشنامه.  شودیاستفاده م  آن بهبود و اصالح مجدد    یکه برا  دهدیارائه م  یاطالعات خاص FCE . استقرار  گردید.

تا استفاده از چارچوب    دشدنارائه    یان، معلمان و کارمندان ادارآموزدانش  در میانداده    یورگردآ  یبرا  موجزشکل  به

  ی ریادگ یو استفاده از    یگذاراشتراک به    یبرا  یابرنامهشامل   FCE که  افت یدرپژوهشگر  .  ردیمشخص صورت گ   طوربه

ها(  آموزشو    هاکارگاه،  هایسخنران،  هاگزارش  مانند)  هاانجمن  یامحصوالت    ییشناسا  توان بهمیکه    است   یابیاز ارز

 .دنشو یمحاصل    یابیاز ارز که  دست یافت 

عنوان(  2017)  دانجو  با  درسی  یابیارزش»  پژوهشی  و    ندیفرآ  ،یورود  نه، یزم  براساس  کیستماتیس  صورتبه  برنامۀ 

  ک یستماتیس  یابیارز  کی  یتالش برا  نیاول  انجام داد. پژوهش مذکور «(CIPP) محصول  برنامۀ درسی  یابیچارچوب ارز

  ی معاصر جهان   خیتار   برنامۀ درسیدر    هیک تر   کشور  ری که اخ  است   یانتخاب  یهادوره  تأثیراثر و    یداریپا  ،یاثربخش  ۀواسطبه

بر    گیرد.قرار    شیاعتبار آن مورد آزما   تا داد    قرار (CIPP) یاب یرا براساس چارچوب ارز  اسیمقپژوهشگر  نمود.    یمعرف

ند،  آمددست به  یدر قبرس شمال  آموزدانش نفر    399از    یانمونه   یبررس  قیمطالعه که از طر  یبرا  هیاول  یهادادهاساس    نیا

؛ نبودند  مؤثردوره    یبرا  یریادگیو    ی ریادگ ی  ندینشان داد که اهداف، محتوا، فرآ  وتحلیلتجزیه  را تشکیل دادند.  هیاول  جینتا

 شد. هدوره پرداخت یاثربخش شیافزا یبرا هیتوص ۀبه ارائ  دلیل در مطالعۀ مذکوربدیل

پژوهش مشابه در کشور  وجود  ، عدمییابتدا  ۀدور  یدرس   ۀبرنام  یو اعتبارسنج  یطراحبا توجه به مطالب فوق، اهمیت  

 ی بررسشود؛ پژوهش حاضر با هدف  ایران و احساس نیاز به بررسی این مسئله که در نظام آموزش و پرورش مشاهده می

 ذیل صورت گرفت:  سؤاالتو براساس  رانیکشور ا ییابتدا ۀدور ت یریدر مد یدرس ۀ برنام یو اعتبارسنج یطراح ریتأث

 چگونه است؟  ییآموزش ابتداۀ ان حوزنظرصاحب و برنامۀ درسیان نظرصاحب از نظر یشنهادیپ یالگو  (1

 چگونه است؟  رانیدر ا دورۀ ابتدایی  برنامۀ درسی یابیشده ارزشنیتدو یالگو   یبخش اعتبار (2
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 شناسی  روش

شده از    لیروش پژوهش تشک  ت ی بنا بر ماه  نیز  جامعۀ آماریاست.   یاز نوع اکتشاف  ختهیآم  صورت به پژوهش  نیا  روش

مدرک    یکه دارا  یت یتربعلوم  یهادانشکده  یدرس  ریزیبرنامهخبرگان و متخصصان  بود. گروه اول شامل    گروه افراد  3

  کارشناسان  گروه دوم شامل.  بودند  یدرس  ی هابرنامه  در زمینۀ و انتشار مقاله    قیتحق  ،سیتدر  ۀتجرب  و   برنامۀ درسی   یدکتر

  وپرورشآموزشکه با توجه به استعالم از وزارت  و بلوچستان    ستانیدر سطح استان س   ییابتدا  دورۀ  وپرورشآموزش

آموزش سازمان  ابتدایی    ۀدور     97-98شهر زاهدان در سال تحصیلی  معلمان مقطع ابتدایی  گروه سوم نیز  .  ندشد  ییشناسا

  . در این حوزه بودندو پرورش مشغول به کار 

-علوم  یهادانشکده  قیاز طر  برنامۀ درسیو متخصصان    خبرگان  در ابتدا  گیرینمونه  جهتدر بخش کیفی تحلیل الگو  

دارا  یتیترب دکتر  یکه  درسی  یمدرک  به  ییشناسا   نفر  12تعداد  به  بودند  برنامۀ  نمونهبه  هدفمند  ۀو ی شو  گیری  روش 

 ییاز کارشناسان آموزش ابتدا  نفر  20  تعدادشده نیز  اعتبارسنجی الگوی طراحیدر بخش کمی    .شدندانتخاب    برفیگلوله

در شهر   ییمعلمان مقطع ابتدا  ۀیکلسپس  و دعوت به مشارکت شدند.    نشیگز   افتهیساختارمهین  ۀو مصاحب  ی دلف  ۀو یاز ش

  بانفر مشخص شدند و    318تعداد  بهحجم نمونه جدول مورگان    نییبا کمک تع  بودنفر    1843ها  زاهدان که تعداد آن 

مورد    ۀجامع  بندیسپس از خوشه  صورتنیبد؛  دندی ها انتخاب گردنمونه  یاچندمرحله  یا گیری خوشهاستفاده از نمونه

با استفاده     ی مک   مرحلۀدر    .( انتخاب شدندهمدرسه پسران  2مدرسه دخترانه و    2)  ییمدرسه در مقطع ابتدا  4، تعداد  مطالعه

 . ندشد آوریجمعاطالعات  ، گروه  2 برای  ساختهمحقق ۀاز پرسشنام

و    ینظر  یمبان  آوریجمع  یبرا  یاکتابخانهروش    از  شد.استفاده    یدانیو م  یاکتابخانهروش    2از    هاداده  یگردآور  یبرا

مصاحبه    قیتحق  ۀنیشیپ ازو  همچنین  شد.  برامحقق  ۀپرسشنام  استفاده  جهت    آوریجمع  یساخته  الزم  اطالعات 

  ۀ مصاحب  ق یاز طر  ،یفیک  ی محتوا  ل یبا استفاده از روش تحل  تسؤاالپاسخ    بررسی  .استفاده شد  هاهیفرض  وتحلیلتجزیه

موجود    یابیو اطالعات مربوط به ارزش  آمار  از  صورت گرفت. همچنین  یاکتابخانهروش  و  متخصصان  ساختارمند با  همین

صورت گرفته    یهامصاحبه  انها توسط پژوهشگربا انجام مصاحبه  همزمان  استفاده شد.  یی در مدارس ابتدا  استفادهقابلو  

 نییها تعدر مصاحبه  یو فرع  یاصل  یهامضمون  تند. همچنینقرارگرف   ینیو مورد بازب  شدهیبررسو    یسازادهیپ  ،ضبط

 ی بیتقر  زمانمدتمصاحبه با    ندیو اصالح شدند. بعد از انجام فرا  یمجدد بررس  زیسؤاالت مصاحبه ن  ندیفرا  نیشدند. در ا

  ؛ ندشدمشخص  یها تکرار فرع  و مقوله  یهامضموناکثر    ،یاصل  یهامضمون  یتمام  برای هر مصاحبه،  قهیدق  60تا    30  نیب

  ق یاز طر  ت یدرنها  . شد  نیو تدو  یطراح  برنامۀ درسی  یابیارزش  یسپس الگو   .دندیرس  یبه اشباع نظر  گریبه عبارت د

( ییمقطع ابتدا  انو معلم  وپرورشآموزشرات  ااد  کارشناسان  از خبرگان،  ینظرخواه)  ش یمایپۀ  و یشبه  یکم  قیروش تحق

 .مورد پژوهش قرارگرفت  شدهیطراح یاعتبار الگو  ،یو معادالت ساختار یعامل لی تحل براساس

 و کارشناسان ق مصاحبه با متخصصان  یمرور اسناد و از طر  مانند  یمتفاوتاز فنون    یریگ بهره  ها باداده  یگردآور  مرحله  در

  . سپسندفراهم شد  دورۀ ابتدایی  برنامۀ درسی  یابیارزش   یامدهایو پ   ییشناسا   ۀنیزم  ،دورۀ ابتدایی آموزش    برنامۀ درسی

  ۀ که در محدود  یت سؤاالصورت که    نیبه ا  .شد  انپژوهشگر  ساخته توسطۀ محققیاول  ۀپرسشنام  کی  یبه طراح  اقدام

ند.  دیگرد  نیتدو  ،دیرشته و اسات  نیاز متخصصان ا  یمقاالت مشابه و نظرسنج  ۀ با استفاده از مطالع  نداهداف پژوهش بود

برنامۀ    یابیت مربوط به ارزشسؤاالو    یمشخصات فرد  در زمینۀ  یتسؤاالمتشکل از    ۀ از پرسشنام  یسینو شیپ  ت یدرنها

 شد. مورد نظر اعمال ینگارش راتییو متخصصان، تغ  دینظرات اسات یگردآورپس از   .دیگرد  نییتع دورۀ ابتدایی درسی
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تا نظرات خود را در مورد   مدبه عمل آ  یت نظرخواهسؤاال  دربارۀ تمامی  دیاز اسات  بار دوم  یبرا  راتییاز اعمال تغ  پس

در دور دوم    ازآنجاکه  اعالم نمایمد.  4تا    1براساس طیف نمرۀ  کل پرسشنامه    ت یت و جامعسؤاالو صراحت    ت یشفاف

باالتر    قبولقابلمحتوا از حد    ییو روا  یتوافق کل  ۀدرج  یهاشاخص  یو از طرف  وجود نداشت   ینظر مخالف  ینظرسنج

 ییاز روا  ییسنجش روا  یمتخصصان محتوا احساس نشد. برا  یارسال مجدد پرسشنامه برا  یبرا  یازین  گرید ند؛ لذابود

از متخصصان    نفر  30ن  یهفته ب  2  ۀفاصلبه  مجددد. پرسشنامه  یاستفاده گرد  ییاز روش بازآزما  ییایآزمودن پا  یو برا  یصور

  95نان یه در سطح اطمک نشان داد   ی ب همبستگیضر زمونآ ج ینتا ع شد.یتوز ییو کارشناسان آموزش ابتدا  برنامۀ درسی

سؤاالت   ن یب یهمبستگ . همچنینوجود دارد یهمبستگ ،ییآزمون و بازآزما ۀمرحل 2ان در ی گو ان نمرات پاسخ یدرصد م

معنادار  یدر سر در سطح  دوم  و  حاو  نیا (.R= 0/ 83)  ندبود  قبولقابل  یاول  عموم  یپرسشنامه  و    یاطالعات  )نام 

و مراحل    هاگام  شرح ذیل بود:بهشاخص    5  یو دارا، سابقه و...(  التی، تحصیلیتحص  ۀی، پات یجنس   ،سن  ،یخانوادگ نام

درسی )عناصر(    ،برنامۀ  درسیابعاد  درسی  هایمؤلفه  یابی ارزش  هایروش  ،برنامۀ  اطالعات  ،برنامۀ    ی ابیارزش  یمنابع 

سؤال    49. همچنین با طیف سنجش لیکرت شامل  برنامۀ درسیعناصر    یابیارزش  یارها یو مع  برنامۀ درسی  هایمؤلفه

  شده یطراح  یالگو   ،ساختهمحقق  ۀپرسشنام  قیاز طر شیمایپ  ۀو ی شبه  یروش کم  قیاز طرمذکور بود.    سنجش ابعاد  یبرا

ابتدایی  برنامۀ درسی  ی ابیارزش د  دورۀ  ابتدا  ی آموزش  کارشناسان  متخصصان،  دگاه یاز  مقطع  معلمان    یاعتبارسنج  ییو 

 .دیگرد

 

 ها افتهی

ک   در  پژوهش حاضر تحل  یفیبخش  از روش  استفاده  قرارداد  یفیک   ی محتوا  لیبا  نوع  بررس   یاز    بر   مؤثرعوامل    یبه 

روش به دست    نی با استفاده از ا  دورۀ ابتدایی  یدرس  ۀبرنام  یهامؤلفهکه    پرداخت   دورۀ ابتدایی  برنامۀ درسی  یابیارزش

صورت   یانتخاب  ی و کدگذار(  یمحور)  یمراتبسلسله  یکدگذار  )باز(،  هیاول  کدگذاری  مرحلۀ  3در    های کدگذارآمدند.  

کدگذار  هاداده  لیوتحلهیتجزگرفتند.   طر  هیاول  یو  پذ   121  اودی ک مکس    یفیک   افزار نرم  قیاز  درنهارفت یانجام    تی. 

  ی مورد بررسپژوهشگران  توسط    یمحور  یدر کدگذار  هیاول  ی. کدهادیرس  انیبه پا  کد  223با تعداد    هیاول  یکدگذار

  ا یکد   کی ریرا ز  هیاول هایکد ، تعدادی ازهیاول یکدها ی هایژگ یو با در نظر گرفتن ابعاد و  هاآنقرار گرفتند.  یترقیدق

مشخص   یاصل  مقولۀ  48  ت یکه درنها  ندانجام شد  هی اول  یهایبندمقولهمرحله    نی. در اندقرار داد  تریانتزاعو    یکل  مقولۀ

.  دهدیمقرار    یتریانتزاعرا در سطح    یمحور  یکدگذار ،است   یکدگذار مرحلۀ  نیکه سوم  ی انتخاب  ی. کدگذارنددیگرد

 ودای مکس ک   یفیک   افزار نرمبا    هامصاحبه  لیکه از تحل  یفیک   یهادادهابتدا    در  .آمدنددست به  یکد اصل  6مرحله    نیدر ا

معنا که  بود. بدینبخش  نیهدف پژوهش در اقسمت کیفی    زیرا  ؛ندقرار گرفت   وتحلیلتجزیهمورد    بودند،استخراج شده

 پس   صورت گرفت.   یی ابتدا  ۀدور  یدرس  ۀ برنام  یابیمدل ارزش  ۀ ارائ  منظوربهمحتوا    لیتحل   یفیک   ل یتحل  کیاستفاده از تکن 

مکس    یفیک   افزارنرموارد    هاداده  ،هامصاحبه  ییمعنا  یواحدها  جی حاصل از نتا  یهامؤلفه و استخراج ابعاد و    یاز کدگذار

و انحراف   4/ 5درسی با میانگین    برنامۀ   اعتبار در ارزشیابی   مولفۀگویۀ مربوط    نیز هادر بخش کمی یافته شدند.    ودا یک 

 
1 MAXQDA 
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شماره آمده در شکل  دست به  دورۀ ابتدایی  برنامۀ درسی  یابیمذکور مدل ارزش  ندیارطبق ف  مشخص شد.  0/ 71007معیار  

   باشد: ( قابل مشاهده می 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ودایمکس ک یفیافزار کمصاحبه با نرم  یهاشده از دادهاستخراج  یفیمدل ک: 1شکل 

 

 

  ا بت  سؤاالهریک از    پژوهش،ت  سؤاالبرآورد و بررسی اهداف و پاسخ به    منظوربه  رهایمتغو    سؤالپس از توصیف  

  استفاده   باها  هابتدا توزیع داد  ؛ البتهمحققین مشخص شود  یهاپرسشتا جواب    گرفتندمناسب مورد آزمون قرار    یهاهآمار

 شد. مشخص اسمیرنوف آزمون کولموگروف

استفاده  ها مورد  نمودن نرمال یا غیرنرمال بودن دادهکه برای مشخص  است   هایییکی از آزمون  1اسمیرنوف کولموگروف

دهد  باشد نشان می  0/ 05بیشتر از    آمدهدست به. در این آزمون اگر سطح معناداری  نام دارد  K_Sاختصار  و به  گیردقرار می

اگر سطح معناداری ؛ اما  استفاده کرد  هادادههای پارامتریک برای تحلیل  بایست از آزمونها نرمال هستند و میکه داده

برای تحلیل    کیناپارامترهای  بایست از آزمونها نرمال نیستند و میدهد که دادهباشد نشان می  0/ 05کمتر از    آمدهدست به

 از:  اندعبارت  رهایمتغمناسب برای   ۀها استفاده کرد. آزمون فرضیداده

• 0H های تحقیق نرمال هستند(. تفاوت وجود ندارد )داده یع نظریو توز شدهمشاهدهع ین توزی)فرض صفر(: ب 

• 1H ستند(. یهای تحقیق نرمال نتفاوت وجود دارد )داده یع نظریو توز شدهمشاهدهع ین توزی)فرض خالف(: ب 

 
1 Kolmogorov-Smirnov 

 ارزشیابی برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی

برنامۀ درسی   سطوح  ارزشیابی   

قصدشده   ارزشیابی برنامۀ درسی  اجراشده ارزشیابی برنامۀ درسی   شده کسبارزشیابی برنامۀ درسی     

رویکرد تدریسانتخاب   ارزشیابی 

 

 هدف محتوا اجرا  اجرای ارزشیابی بررسی تحقق اهداف اجرای تدریس
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 ی پژوهش حاضرهامؤلفه برای  اسمیرنوفکولموگروف آزمون  جی تا: ن1جدول  

 نتیجه  K_S Sig ت سؤال تعداد  برنامۀ درسی  سطوح ها مؤلفه 

 
 

 برنامۀ درسیسطوح ارزشیابی 

 قصدشده 

1 0.105 0.138 05/0p>  .گیریاندازه  و نرمال است 

 شدهکسب 

 

 ابعاد )عناصر( 

 و نرمال است.  <05/0p 0.154 0.092 1 قصدشده 

 و نرمال است.  <05/0p 0.086 0.156 1 گیریاندازه 

 و نرمال است.  <05/0p 0.099 0.114 1 شدهکسب 

 
 و ابزارها  هاروش

 و نرمال است.  <05/0p 0.187 0.088 1 قصدشده 

 و نرمال است.  <05/0p 0.209 0.088 1 گیریاندازه 

 و نرمال است.  <05/0p 0.089 0.146 1 شدهکسب 

 
 منابع اطالعاتی

 و نرمال است.  <05/0p 0.146 0.110 4 قصدشده 

 و نرمال است.  <05/0p 0.089 0.159 1 گیریاندازه 

 و نرمال است.  <05/0p 0.109 0.122 1 شدهکسب 

 

 " معیارها"

 و نرمال است.  <05/0p 0.150 0.093 21 قصدشده 

 و نرمال است.  <05/0p 0.152 0.088 9 گیریاندازه 

 و نرمال است.  <05/0p 0.173 0.22 5 شدهکسب 

 اعتبار الگوی ارزشیابی 

 قصدشده 

1 0.145 0.164 05/0p>  .گیریاندازه  و نرمال است 

 شدهکسب 

 

  0/ 05از    ترگبزرها  مؤلفه  تمامدر    آمدهدست به  یهایدارامعنشود سطح  یمشاهده م(  1شماره )ه در جدول  ک همانطور

بودن نرمال  یژگ یهای پژوهش از وبیان داشت که داده  توان؛ لذا میرا پذیرفت   0Hتوان  درصد می  95نان  ی با اطم  و  باشدمی

 ها استفاده کرد. برای تحلیل داده یکپارامتر یهابایست از آزموننند و میک یت میتبع

پژوهش  ۀگان 14 هایمؤلفه اینکه آیا هریک از  ،پژوهش یریگ اندازهبررسی مناسب بودن یا نبودن الگوی نهایی  منظوربه

متغیر    یریگ اندازهند یا خیر و در  راز اعتبار الزم برخوردا  اندشدهیطراحاصلی    سؤالکه در راستای رسیدن به هدف و  

استفاده کرد؛ به عبارت دیگر   (1CFAدرسی( نقش دارند یا خیر باید از تحلیل عاملی تأییدی )  ۀبرنامپنهان )اعتبار سنجی  

آشکار با متغیر پنهان مربوط    یرهایمتغت یا  سؤاالهریک از    ۀرابطکه    دهدیمبار عاملی نشان    ۀارائتحلیل عاملی تأییدی با  

متغیر پنهان مربوط    گیریاندازهخاص در    سؤالاینکه آیا آن متغیر یا    ،درسی( چگونه است   ۀبرنامبه خود )اعتبار سنجی  

. دهدیمت را نشان  سؤاال یا   رهایمتغهر یک از    یکنندگ نییتبنقش دارد یا خیر و اثر    درسی(  ۀ برناماعتبار سنجی  به خود )

 
1 Confiimatory Factor Analysis 
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از شد.  استفاده      881  و اعتبارسنجی آن از نرم لیزرل  آناصلی پژوهش در پاسخ به    سؤالتحلیل عاملی تأییدی    منظوربه

باید از تحلیل   ،شودیمآشکار خود سنجیده    یرهایمتغ ت یا  سؤاالمستقیم توسط    طوربه  اصلی پژوهش  سؤالآنجایی که  

برازش مدل را   یهاشاخصباید   نیز  نهایی پژوهش  گیریاندازهمدل    ۀارائاز    پیشاول استفاده نمود؛    ۀمرتبعاملی تأییدی  

اطمینان نمودکنترل نمود و در صورت مطلوب از مدل  نتایج حاصل  به  آن    ی هاشاخص(  2شماره )ل  در جدو.  بودن 

 ند: باشیممدل  مطلوب اریبسبرازش  ۀدهندنشانکه  اندبرازش مدل ارائه شده

 

 ( نهایی پژوهش گیریاندازهمدل )اصلی پژوهش  سؤالبرازش مدل برای  یهاشاخص :  2جدول 

 های برازش شاخص مقادیر پژوهش  مقادیر مطلوب 

5  ≥ 501/2 
 

 آزادی ۀ مربع بر درج تقسیم کای

1/0  > 085/0 Root Mean Squared Error of 

Approximation (RMSEA) میانگین مربعات خطای برآورد  ۀریش 

9/0  ≤ 99/0 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)  شده شاخص نیکویی برازش تعدیل 

9/0  ≤ 99/0 Normed Fit Index (NFI)  شاخص برازش نرم 

9/0  ≤ 98/0 Non-Normed Fit Index (NNFI)  شاخص برازش غیرنرم 

9/0  ≤ 98/0 Comparative Fit Index (CFI)  ایشاخص برازش مقایسه 

9/0  ≤ 98/0 Incremental Fit Index (IFI)  شاخص برازش افزایشی 

9/0  ≤ 99/0 Goodness of Fit Index (GFI) شاخص نیکویی برازش 

05/0  ≤ 094/0 Root Mean Square Residual (RMR) ماندهمیانگین مربعات باقی  ۀریش 

05/0  ≤ 099/0 
Standardized Root Mean Square 

Residual (SRMR) 

 ۀماندریشه میانگین مربعات باقی 

 استانداردشده

 

ابتدا باید    لذا ؛  رسدی ممدل تحلیل عاملی تأییدی    ۀارائنوبت به    ،برازش مدل  یهاشاخصبودن  پس از اطمینان از مناسب  

تحلیل عاملی تأییدی .  یا خیر  باشندیم  معنادار  رهایمسی نشان داده شود تا مشخص شود که  معناداراین مدل در حالت  

 باشد:مشاهده می( قابل2در شکل شماره )ی معناداردر حالت 

 
1 LISREL 
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 معناداری حلیل عاملی تأییدی در حالت ت : مدل2شکل 

 

  ±  1/ 96  ۀمحدوده خارج از  آماراگر این    ؛باشندیمتست    t  ۀآمار  ۀدهندنشانمقادیر روی مسیر در تحلیل عاملی تأییدی  

  t  یهاهآمار، تمامی  شودیمکه در شکل فوق مالحظه    طورهمانخواهندبود.    معنادارباشند، روابط و اعداد روی مسیر  

مدل تحلیل عاملی در حالت  پس از این مرحله،    .باشندیم  معنادارروابط    تمام؛ لذا  باشندیم  ±  1/ 96  ۀمحدودخارج از  

 باشد:مشاهده می( قابل3در شکل شماره )استاندارد 

 
 : مدل تحلیل عاملی در حالت استاندارد3شکل 



رانیکشور ا دورۀ ابتدایی تیریدر مد برنامۀ درسی  یو اعتبارسنج یطراح تأثیر یبررس  

 

14 

 

باشند، بار عاملی در وضعیت    0/ 3عاملی یعنی اعداد روی خطوط باالتر از    یابارهدر تحلیل عاملی تأییدی اگر مقدار  

است.  باالیی با متغیر پنهان مربوط به خود   ۀرابطباال و  یکنندگ نییاثر تبدارای که بار عاملی  امعنمطلوبی قرار دارد؛ بدین

که در شکل   طورهمانو نباید حذف شود.    کندیمایفا    یاکنندهنییتعدر تبیین متغیر پنهان مربوط به خود نقش    همچنین

و در تبیین متغیر پنهان    هستند؛ بلکه بیشتر از آن هستند  0/ 3تمامی بارهای عاملی باالتر از    تنهانه  شودیمفوق مشاهده  

. حال  باشدیماصلی پژوهش    سؤالنشان از اعتبار باالی مدل مربوط به  این    کهی دارند  مؤثر مربوط به خود نقش بسیار  

شرح  بهدرسی دارند    ریزیبرنامهپژوهش را از نظر اهمیتی که در فرایند    ۀگان14  هایمؤلفه  توانیمبا توجه به بار عاملی  

 نمود:   یبندت ی اولو ذیل 

  قرار دارد. 0/ 81اول با بار عاملی  ۀرتبدر  قصدشده برنامۀ درسی هایمؤلفهمنابع اطالعاتی در ارزشیابی  (1

  برنامۀ درسی   های مؤلفهمنابع اطالعاتی در ارزشیابی  ،  شدهکسب   برنامۀ درسی  هایمؤلفهارزشیابی    هایروشو    هاوهیش (2

قرار    0/ 76دوم با بار عاملی    ۀرتبدر    همزمان  قصدشده  برنامۀ درسی   هایمؤلفهو معیارهای ارزشیابی    گیریاندازه

 دارند. 

 قرار دارد.  0/ 75سوم با بار عاملی  ۀرتبدر  شدهکسب  برنامۀ درسی هایمؤلفهمعیارهای ارزشیابی  (3

 قرار دارد.  0/ 74چهارم با بار عاملی  ۀرتباعتبار مدل از دیدگاه خبرگان در  (4

 قرار دارد. 73/0با بار عاملی  مپنج ۀرتبدر  گیریاندازه برنامۀ درسی هایمؤلفه (5

 قرار دارد. 0/ 72ششم با بار عاملی  ۀرتبدر  شده کسب  برنامۀ درسی هایمؤلفه (6

ارزشیابی   (7 درسی  هایمؤلفهمعیارهای  ارزشیابی  و    گیری اندازه  برنامۀ  در  اطالعاتی  درسی   هایمؤلفهمنابع    برنامۀ 

 قرار دارند. 0/ 70هفتم با بار عاملی  ۀرتبدر همزمان  شدهکسب 

 د.قرار دار 0/ 68هشتم با بار عاملی  ۀرتبدر  قصدشده برنامۀ درسی هایمؤلفهارزشیابی  هایروشو  هاوهیش (8

در همزمان    گیریاندازه  برنامۀ درسی  هایمؤلفهارزشیابی    هایروشو    هاوهیشو    قصدشده  برنامۀ درسی  هایمؤلفه (9

 قرار دارند.  0/ 67نهم با بار عاملی  ۀرتب

. با توجه به مسئلۀ  دیگر نزدیک هستندبه یکبارهای عاملی بسیار  طبق انتظار پژوهشگران    شودیمکه مشاهده    طورهمان

  ریزی برنامهارزشیابی    هایروشو    هاوهیشدرسی،    ریزی برنامه  هایمؤلفهدرسی،    ریزیبرنامهسطوح  متغیر    5  مذکور

بلکه در   ؛درسی جدای از یکدیگر نیستند  ۀبرنامارزشیابی    یارهایمعدرسی و    ۀبرنامدرسی، منابع اطالعاتی در ارزشیابی  

تعاملی بر یکدیگر   نبود    تأثیریک فرایندی  با  این    یامتقابل دارند و  از  درسی    ریزیبرنامهکل    ،رهایمتغضعف هریک 

مهم   ،عوامل با هم و در تعامل با یکدیگر  تمام که    دهدیمبار عاملی نزدیک این موضوع را نشان    .ردیگ یمقرار    تأثیرتحت 

 . روندیمشمار به
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 گیری بحث و نتیجه

  ی آموزش   هاینظام که    باشدیم  ی اتیح  یهادغدغه  ازجملهدر بحث مدیریت آموزشی    ی آموزش  ی هابرنامه  ت یفیک   امروزه

 ی انآموزدانش  ت یتربومیتعل  یبرا   ضرورت  کی  یآموزش  یهابرنامهدر    ت ی فی. بهبود ک ندینمایمبه آن تالش    یابیدست  یبرا

منظور  ؛ بدینباشدیم   یابیمستلزم استفاده از ارزش  یآموزش  هاینظام  ت ی فیمستمر ک   ءارتقا  .سازندیمکشور را    ۀندیآاست که  

نظام   اهدافبه    یابی و دست  یو آموزش  یدرس  یهابرنامه  ت یفیک  ارتقاءجهت    ریاخ  ۀده  2در    یاتوجهقابل  ی هاکوشش

  ی ابیارزش  یاصل  هایمؤلفهشد ابتدا    یپژوهش حاضر سع  دررو  این؛ ازاندصورت گرفته  کشورهااز    یاریدر بس  یآموزش

با استفاده از نظر    .محتوا حاصل شد  لیتحل  یفیروش ک   قیکار از طر  نیا  کهشوند    یی خوب شناسا  یدرس  ۀبرنام  کی

  13  نیز  محتوا   لیاز روش تحل   ادهبا استف  .پرداخته شد  رانیا  ییابتدا  ۀدور  یدرس  ۀبرنام  یابیارزش   یالگو   ۀارائخبرگان به  

  .شدند ییخوب شناسا یدرس  ۀبرنام کی یابیارزش یاصل ۀمولف

 دیاست که مسئوالن امر ابتدا با  نیمد نظر قرار داد ا  دیبا  یدرس  ۀبرنام  یابیدر امر ارزشپژوهش حاضر    جیبا توجه به نتا

که    ندشد  ییشناسا  یابیاجرا و ارزش  ن،یتدو  یاصل  ۀمرحل  3پژوهش    نیادر    .کنند  ییرا شناسا  یدرس  ۀبرنام  یمراحل اصل

و آموزش    برنامۀ درسی  نیتدو  بحث   ارائه گشت. در  ی درس  ۀبرناممراحل    یابی جهت ارزش  یمحتوا مدل  لیبا استفاده از تحل

.  ردیانجام گ   یستی با  له در تمام مراحک است    برنامۀ درسی  نیمرحله تدو  نیتریاتیح  ی ابیمربوط به آن، ارزش  یهاگامو  

برنامه در سطح    یدارد. عالوه بر اجرا   کنندهنییتعنقش بارز و    یابیارزشنیز    یو آموزش  برنامۀ درسی   یاجرا  بحث   در

و   رییتغ  ،یمورد قضاوت، بازنگر  باید  همزمان با اجرا  شدهی طراحآنچه توسط مدرس    زیدر سطح کالس درس ن  ع،یوس

  گیریاندازه  ۀبودن برنامدیمف  زانیاز م  یابیارزش  و  رندگانیادگ ی   شرفت یاز پ  یابیارزش،  برنامه  ی. پس از اجراگیردقرار    لیتعد

  عنوانبه  شدهکسب و    اجراشده ،  قصدشده  یدرس  ۀبرنام  ۀمؤلف  3  (. در پژوهش حاضر 1380  ،یگیب   رزای)م   باشدیم  یاتیح

  . یابی( و ارزش سیاز هدف، محتوا، اجرا )تدر  اندعبارت  هامؤلفه،  قصدشده  برنامۀ درسیدر  .  شدند  یی شناسا  قیسطوح تحق

  ۀ برنام   ۀمرحلدر    . درنهایتسیتدر  یو اجرا  سیتدر  کردیاز انتخاب رو  اندعبارت  هامؤلفه  ،اجراشده  یدرس  ۀبرنامدر  

  یی که توسط خبرگان شناسا  ایهمولف  3.  یابیارزش  یتحقق اهداف و اجرا  یاز بررس  اندعبارت  هامؤلفه  ،شدهکسب   یدرس

که در هر سطوح به آن اشاره شد،    یهایمؤلفه  یابیارزش  یبرا  درواقع  هستند؛  گانه3الزم در مراحل    یشدند، منابع اطالعات

،  قصدشده  یدرس  ۀبرنام   ۀمرحل  3در    یدرس  ۀبرنام  یاب یارزش  منظوربهعمده    یمنابع اطالعات  .است  ازین  یبه منابع اطالعات

 از   اندعبارت  اندشدهییشناسامحتوا و نظر خبرگان    ل یتحل  قی که از طر  شدهکسب   یدرس  ۀبرنامو    اجراشده  یدرس  ۀبرنام

  ر یمد ،یمتخصص موضوع ،یتی ترب شناسجامعه  ،یتیترب شناس روان ،یمتخصص موضوع درس ،برنامۀ درسیمتخصصان 

 گرید  ۀ مولف  3پژوهش،    جینتا  براساس  لیکن؛  یاحتمال  انیو کارفرما  باتجربهمعلمان    ،برنامۀ درسی   ابانیارزش  ،یآموزش

از تحل استفاده  با  برا  یابزارها  عنوانبه  شدند  ییمحتوا شناسا  لیکه توسط خبرگان   گانه3در مراحل    ی ابیارزش  یالزم 

  یاسناد  لیمصاحبه، تحل  ،ینظرسنج  یهاپرسشنامهاز    اندعبارتشده  در برنامۀ درسی کسب ابزارها    نیا  استفاده شدند.

ابزارها    نیا  .بازپاسخ  یهاپرسشنامهمشاهده، مصاحبه،  اند از  عبارتشده  قصددر برنامۀ درسی  ابزارها    نیا   .محتوا(  لیتحل)

 برنامۀ درسیمحور و هنجارمحور در سطح مالک  یهاآزمونو  یابیارزش یهافرم اند از عبارتشده اجرادر برنامۀ درسی 

 ( 1395نژاد )یسبحان  و  (1395)  کشاورز و فراهانی،  (1396)  یزداننتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعات ی.  شدهکسب 

 باشد. همچنین با نتایج مطالعات تلی اوغلو همخوانی دارد.همسو می
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در    ارهایمع  نیا  نی ترمهماست که    ازین  ییارهایدر هر مرحله به مع  یدرس  ۀبرنام  هایمؤلفه  یابی ارزش  منظوربه  ت یدرنها

برنامۀ سند  )  یشناختجامعهو    یشناختروان  ،یفلسف  یتناسب اهداف با مبان   اند ازعبارت  قصدشده  یدرس  ریزیبرنامهسطح  

برنامه، تناسب با    یتناسب هدف با محتوا  ران،یفراگ   یو عاطف  یجسمان  بودن(،فهمقابل)  یشناخت(، تناسب با توان  درسی

با اهداف برنامه   ی شنهادیپ  هایروشبودن محتوا، تناسب  روزبه  ،یشنهادیپ  س یاهداف برنامه، تناسب محتوا با زمان تدر

اند  عبارت  اجراشده  ۀبرنامدر    ارهایمع  نیا  نیترمهم  .و اهداف برنامه  سیتدر  یهاوهیشبا    یابیارزش   هایروشو تناسب  

و    یعاطف  یفضا  جادیا   ران،یفراگ   یری ادگ ی  یهاسبکبا    سیتدر  ۀو یتناسب ش   ،یبا موضوع درس  سیتدر  ۀو ی تناسب ش  از

  ۀ مرحلدر  ارهایمع  نیترمهم تاًینها .سیدر هنگام تدر دیو جد ی میو ارتباط مباحث قد  وندی پ ت ی و رعا رانیتعامل با فراگ

  ی تناسب فنون و راهبردها   ،برنامۀ درسیبا اهداف مصوب    رانیفراگ   یهاآموخته  زانی شامل تناسب م  شدهکسب   ۀبرنام

انتظار    یابیارزش  همورد استفاد ارزش  یهاوهیاز ش  یری گ بهره  ،برنامۀ درسیبا اهداف مورد   یابیارزش  انند)م  یاب یمناسب 

  خود  ،یعمل  ،یشفاه  ،یکتب  یهاآزمونانواع  مناسب )  یو ابزارها  هاآزمون( و استفاده از  یو تراکم  ینیتکو   ،یصیتشخ

 .( است انیتوسط همتا یابیارزش مشاهده رفتار، اههیس  ،یابیارزش

گردد نتایج  وپرورش پیشنهاد می براساس پژوهش حاضر خطاب به مدیران، متخصصان، کارشناسان و دبیران نظام آموزش

ریزی در  کاربردی پژوهش حاضر را در حیطۀ کاری خود استفاده نمایند تا بتوان شاهد پیشرفت سطوح ارزشیابی برنامه

دورۀ آموزش ابتدایی باشیم. همچنین مدیران با درک اهمیت موضوع مورد پژوهش    الخصوصعلینظام آموزش کشور  

 بسترهای الزم جهت آموزش و گسترش آگاهی برای دبیران فراهم آورند.  

 

 فهرست منابع فارسی 

 ی پژوهش محور در علوم تجرب  برنامۀ درسی  ی(. طراح 1397عزت اله )  ،یو نادر  میمر  ،ینراق  فی؛ سزهرا  ،یجادیا -

 .49_ 29،60 شماره پانزدهم، دوره دوم، سال ،دورۀ ابتداییششم  هیپا

ان آموزدانش  یبر انسجام گروه  یمشارکت  سیتدر  تأثیر (  1397) .یزاده، عل  و مقدم وانی ک   ،ی؛ صالحشهربانو   ،ییپلکو  -

 .39_ 40،63 شماره ،یآموزش هاینظام در  پژوهش ،ییابتدا

  ی پژوهش  یعلم  شیهما   نیاول  ،برنامۀ درسی  یاب ی ( ارزش1394)  حورا.  ،یو سود  رین  ،ینظر  دیس  اسداله؛،  یو یخد -

 .1_ 9ران،یو آموزش ا ینیکارآفر ت،یریعلوم مد نینو  یهاافتهی

عبدالمج - کرم   ،مهرام  د؛یدهقان،  و  ارزش 1395)  یمرتض  ،یبهروز  فرهنگ  یدرس  برنامه  یابی(.  ح   انیدانشگاه    ثیاز 

)  معلمت یترب مطالعات    یهاشم  دیو شه  یبهشت  دیشه   یهاسی پردمورد:  پژوهشگر    برنامۀ درسی نژاد(، دوفصلنامه 

 .78_ 13،100، شماره 7 سال ،یآموزش عال

برنامۀ    ،هاچالشتحول و    ری همراه با س  در جهان  ی آموزش دبستان  برنامۀ درسی  فی (. توص1396)  .هیمرض  ،یدهقان -

 .1_ 8و دبستان، دبستانشیپ درسی

محتوایفکیسنجش    یهاشاخص  بندیدسته  (.1396)  دونیفر  ،یزدانی - ابتدا  یدرس  یهاکتاب  یت  تهران. ییدورۀ   .

 .ام نوریانتشارات دانشگاه پ
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ت  ی فکیت  یرینظام مد  یابی استقرار و ارز  یساختار و چگونگ  ی(. بررس1392)  ی، محمدعلیانک ارد   یفرزاد؛ بهجت  ،یریام -

 ی ر در آموزش، دانشگاه آزاد اسالمیت فراگیفکیت  یریش مدی، مجموعه مقاالت همایآموزش  مؤسساتر در  یفراگ 

 .واحد رودهن

 .تهران: انتشارات مدرسه ،یزندگ  سیماتر _ یچندبعد  ریزیبرنامهبر  یا مقدمه(. 1390ن. )یمیبازرگان، س  -

و   میتعل  فصلنامه  ران،یا  ییابتدا  وپرورشآموزش  ستمیدر س  برنامۀ درسی  ت یوضع  ی(. بررس1392)  .رضا یعل  ،یفیشر -

 .73_ 119،91، شماره ت یترب

  ی راهنما  ی(. ارائه الگو 1389)  میمر   ،ینراق  فی و س  یعل  ،یعتمداریشر  عزت اله؛  ، ینادر  ؛زهرا  ،مندیم  ینیالدنیز -

 ی کرمان از محورها  واحد  یدانشگاه آزاد اسالم  یعلم تیأه  یاعضا  یآگاه  زانیم  یبراساس بررس   برنامۀ درسی  نیتدو

 .99_ 4،128چهارم، شماره  سال  ،یآموزش ت یریو مد یرهبر فصلنامه ،یدرس ریزیبرنامه یاساس

دفتر   - گفتارها_ وپرورشآموزش  المللنی ب  یهایهمکارکارشناسان  وزارت   یابیارزش  یمجموعه  آموزش،  در 

 .المللنیب یهایهمکار(. دفتر 1379) وپرورشآموزش

 .ریزیبرنامهپژوهش و  سازمان. تهران: وپرورشآموزش نیادی(.. سند تحول بن1390) وپرورشآموزشوزارت  -

 ناشر دوران. تهران  _ ی آموزش یابیسنجش و ارزش ،یری (. انداز ه گ 1382) اکبریعل ،فیس -

و متوسطه، تهران: نشر   یلیتحص  ییراهنما  _ ییابتدا  وپرورشآموزش(.  1394ن )ی؛ بروج، محمدحسی، محمدتقیمیند -

 .مهرداد

، اصول  یمبان  (.1394شهناز )  ،یزدانیاحمد؛ قلتاش، عباس؛ کارگر، محمد و دهقان باغ    دیس  ،یهاشم  ؛یمهد  ،ینوروز -

  ، یو درس  یآموزش  ریزیبرنامه  یهاپژوهش  ۀفصلنامت در دوره دبستان.  یم و تربی تعل  یدرس  یزیربرنامهو مباحث  

 .134_ 119(، صص. 1)5

دانشگاه   .CIPP با مدل  دیبا تأک  یآموزش  یهابرنامه  ت یفیک   یابیارزش   ی(. جزوه آموزش1394)  محمدرضا  ،یمانینر -

 .بهداشت  ت ی ریمد یمرکز کشور ز،یتبر یدرمان  یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک

  ی مهندس یهارشته انی دانشجو  ت ی و موفق  ت یبر رضا شدهتجربه برنامۀ درسی تأثیر ی(. بررس1392) یمهد ،یمحمد -

 .رازی دانشگاه ش ،یدرس ریزیبرنامه یتخصص ی. رساله دکترهیو علوم پا

 .ناشر: سمت. تهران _ متوسطه یآموزش ریزیبرنامه ی(. مبان1379حسن ) ،یملک -

تول  یتأمل ( .(1392) .محمود  ،یمهرمحمد - تأک   برنامۀ درسی  نیو تدو  د یبر مقوله  اند  دیبا    تی: مأمورزنریا  شهیبر 

 .20_ 1(، صص. 17)8آموزش،  نینو یکردهای. روبرنامۀ درسیمعتبر در رشته   ایمنسوخ 

 .مازیاربرد(، تهران: نشر تاک )اصول و   یدرس ریزیبرنامه(.  1394داحمد )ی، سیهاشم -

 .یدرس ۀبرنام یرانیا ۀنامدانش. برنامۀ درسی سطوح و ابعاد   یابی(. ارزش1398) یزاده چوسر وسفی -
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دوره    ی برا  ست یز   طیآموزش مح  یبرنامه درس  ی(. طراح1396)  دیمج  ،یعسگر  یو عل  میمر  انفی ،بهنام؛ک یمیکر -

 .9-15،23 دار،شمارهیو توسعه پا ست یز طیآموزش مح ران،فصلنامهیا ییابتدا یلیتحص

ملکنیبهاالد  ،یمیکر - )  ،ی.  بررس1392حسن  آموزش  زانیم  ی(.  طراح  تال  ینقش  درس  فیدر  د  یکتاب    دگاه یاز 

 14. شماره5. سال یت یترب ی. فصلنامه روانشناسیآموزش یو تکنولوژ یدرس یزیمتخصصان برنامه ر

 .آگاه :تهران .جدید هویت های  سوی به درسی برنامۀ (. 1389کوروش.) ،واجارگاه فتحی -

 .1-85سالمت،  ت یریمد یو مراحل انجام آن،مرکز کشور یآموزش یابی(. ارزش1395، محمد رضا ) یمانینر (139 -

 ژ. (. راهنمای روشهای نوین تدریس . تهران :انتشارات آیی1384آقازاده ، محرم ) -
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Investigating the effect of curriculum design and validation in 

elementary school management in Iran 

 

 Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of curriculum design and validation on 

elementary school management in Iran. In terms of purpose, it is applied with a combined 

approach and in terms of nature, it is descriptive-exploratory. In the present study, a 

qualitative content analysis technique was used to design the curriculum model. The 

statistical population in the qualitative section consists of expert experts in the field of 

expert curriculum with a statistical sample also consists of 12 people. The statistical 

population in the quantitative section also included primary education experts with a 

sample number of 20 people and all primary school teachers in Zahedan with a number 

of 1843 and a sample number of 318 people. In the qualitative part, using purposive 

sampling method based on snowball technique, the selection was done and the research 

continued until the stage of data saturation and repetition. Also, with the help of Morgan 

table, quantitative sample size was determined, which was selected using multi-stage 

cluster sampling; Thus, from the clustering of the study population, 4 primary schools (2 

girls 'schools and 2 boys' schools) were selected. In a quantitative step, data were collected 

using a researcher-made questionnaire for two groups. A questionnaire with 49 questions 

was used to collect data in the quantitative part and interviews were used in the qualitative 

part. Finally, 13 components were identified as the main components of curriculum 

evaluation: The first component included the steps of the curriculum. The other three 

components of curriculum evaluation, including the three levels of intended, measured, 

and acquired curriculum, were discussed. Then, 3 components including curriculum 

evaluation criteria in each of the 3 levels and 3 components including the necessary 

information resources for curriculum evaluation in each of the 3 levels were introduced. 

The final component also included the tools needed to evaluate the curriculum at each of 

the three levels. 

Keywords: Evaluation, Curriculum, Elementary 

 

 

 

 


