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تاریخ پذیرش نهایی92/12/14 :

ارزیابی درونی نوعی خود ارزیابی است که برای پی بردن به کمیت و کیفیت وضعیت آموزشی و پژوهشی گروه توسط واحد
آموزشی انجام می شود .ارزیابی درونی فرآیندی است که با گردآوری اطالعات و قضاوت برای پیشرفت فعالیتهای آموزشی سر و
کار دارد .در فرایند ارزیابی درونی ,اهداف و رسالتهای برنامه مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته و میزان دستیابی و تحقق برنامه یا
عوامل ,نسبت به اهداف مورد نظر سنجیده می شود .تحقیق حاضر در پی ارزیابی درونی برنامه درسی ,ریاضی پایه ششم ابتدایی
از نظر معلمان (مطالعه موردی :مدارس ابتدایی ناحیه  1شهرستان ارومیه) ,است.تحقیق حاضر از نوع توصیفی و پیمایشی و از
لحاظ هدف ,کاربردی است و از لحاظ شیوه جمع آوری دادهها از نوع میدانی است .نمونهگیری از نوع چند مرحلهای ,تصادفی
میباشد .جامعه آماری تحقیق حاضر تمام معلمان مقطع ششم ابتدایی ناحیه  1شهرستان ارومیه هستند که طبق آمار این سازمان
تعداد معلمان  131نفر است که حجم نمونه با جدول کرجسی و مورگان به دست آمد( .حجم نمونه معلمان=  .)84نتایج تحقیق
نشان داد که  69/9درصد عوامل موثر در ارزیابی درونی برنامه درسی پایه ششم (ارزشیابی درس ریاضی) توسط هدف از آموزش,
محتوا کتب ,روش تدریس ,فعالیتهای یادگیری ,گروهبندی ,زمان تدریس ,مکان تدریس و منابع آموزشی درس ریاضی پایه ششم
ابتدایی پیش بینی میشود.
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ارزیابی درونی برنامه درسی ,ریاضی پایه ششم ابتدایی
از نظر معلمان (مطالعه موردی :مدارس ابتدایی ناحیه  1شهرستان ارومیه)

مقدمه

ارزیابی یکی از پایههای اصلی بررسی برنامه درسی در هر سیستم آموزشی است .واژه ارزیابی از ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ به صورت
واژه آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ( ,)Pathologyﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وارد ﺷﺪه و در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻞ ﺑﻴﻤﺎری و ﻋﻮارض و ﻋﻼﻳﻢ
ﻏﻴﺮﻋﺎدی اﺳﺖ و در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی «ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻲﻧﻈﻤﻲﻫﺎ در ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن
ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ» اﺳﺖ .اﻳﻦ واژه از رﻳﺸﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ  Pathﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﻧﺞ و ﻣﺤﻨﺖ و  Logyﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی داﻧﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
«ﺑﺮﮔﺮ» و «ﻟﻮﻛﻤﺎن» اﻳﻦ اﺻﻄﻼح را در ﺣﻮزه ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺿﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف و اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﻴﺎز دارد,
ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ (.)Keizory et al., 2008

«آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  » Social Pathologyﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ,ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻋﻼﻳﻢ آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮی اﻧﺴﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ و زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ,
اﻋﻢ از ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ,ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ,اﻗﺘﺼﺎدی ,ﺳﻴﺎﺳﻲ و  ...ﻣﻲﭘﺮدازد.
کیفیت در نظام آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هدف آن استفادهی بهینه از منابع و امکانات است .ارتقای مستمر
کیفیت آموزش و پرورش ,هدف غایی ارزیابی آموزشی کشور است .در این راستا ارزیابی درونی ,قضاوت در مورد کیفیت و دستیابی
به اهداف نظام آموزش را ممکن میسازد .در سالهای بعد از انقالب اسالمی توجه به کیفیت آموزشی به خصوص در آموزش و پرورش
بیش از پیش اهمیت یافته است .در حال حاضر ,کوششهای مرتبط با ارزیابی کیفیت و بهبود آموزش در اغلب کشورهای جهان
رو به گسترش است .برخی از این کوشش ها منجر به ایجاد سازمانهای ملی ,منطقهای ,و بین المللی در ارزیابی و اعتبارسنجی
شده است (.)DehghaniPoor et al., 2010
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ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ,ﺗﻬﻴﻪ و ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ,ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﻪ روز درﺑﺎره واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﺻﻼح ﺿﻌﻒﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ شرکت کنندگان در این ارزیابی اﺳﺖ,
و باعث روشن شدن نقاط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ,ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ مدرسه یا ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ آﺷﻜﺎر و ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدات
ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺳـﺎزﻧﺪهای ﺑـﺮای ﺑﻬﺒﻮدﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻲﺷﻮد (.)Abili, 1996
شناخت ه شدن تعریف از ارزیابی به وسیله رالف تایلر ( )Ralf Tailer, 1950ارائه شده است .وی ارزیابی را فرایند تعیین
ت
میزان تحقق اهداف آموزشی میداند .یکسری از تعاریف ارزیابی نیز فراهم کننده اطالعاتی برای تصمیمگیری اس 
که به وسیله افرادی چون کرونباخ ( ,)Cronbakh, 1963استافلبیم ( )Stafil Bim, 1971و الکین ( )Alkin, 1969ارائه شده
است (.)Mohammadi, 2004
در واﻗﻊ ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑـﺮای ﻛﻴﻔﻴـﺖ اﺳـﺖ .ارزیابی از نظامهای آموزشی
یکی از ضروریات پویایی این نظامها است .به عبارت دیگر ,عدم وجود فرآیند ارزیابی مستمر در نظامهای آموزشی,
موجب رکود آنها میگردد .در خصوص وضعیت ارزیابی در نظام آموزشی کشور ,نتایج برخی تحقیقات حاکی از این
امر است که ارزیابی کیفیت نظام آموزشی از چارچوب مشخص و منسجمی برخودار نبوده و همین امر باعث ایجاد
مشکالتی در سر راه بهبود و ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی بوده است (.)Abili, 1997; Frzyanpoor, 1998
ارزیابی درونی نوعی خود ارزیابی است که برای پی بردن به کمیت و کیفیت وضعیت آموزشی و پژوهشی گروه توسط
واحد آموزشی انجام می شود .بهبود کیفیت آموزش هر سازمان یا گروه یا مدرسه وابسته به بهبود کیفیت گروههای
آموزشی آن است .بنابراین ارزیابی درونی گروههای آموزشی گامی مؤثر در رشد کیفی نظام آموزش و پرورش خواهد بود
(.)Fathi Vajargah and Shafie, 2007
ارزیابی درونی فرآیندی است که با گردآوری اطالعات و قضاوت برای پیشرفت فعالیتهای آموزشی سر و کار دارد .توجه
به برخی از اصول مربوط به اندازه گیری آموزشی و گردآوری اطالعات باعث میشود که بتوان فرآیند یاد شده را بهتر
درک کرد (.)Dashti et al., 2012
در فرایند ارزیابی درونی ,اهداف و رسالتهای برنامه مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته و میزان دستیابی و تحقق برنامه
یا عوامل ,نسبت به اهداف مورد نظر سنجیده میشود .این نوع ارزیابی به دست اندرکاران نظام مورد ارزیابی نشان
میدهد که تا چه اندازه با وضعیت مطلوب فاصله دارند و چه برنامههایی برای رسیدن به اهداف و بهبود یکفیت
بایستی مورد توجه قرار گیرد (.)Mohammadi, 2006
برنامهریزی درسی ,فرایند انتقال و تبدیل تصورات ,آمال و باورهای تربیتی در قالب برنامههایی است که به طور مؤثر

موجب تحقق تصورات مورد نظر از طریق انجام این فرایند میگردد .آنچه برای ما با ارزش است و به دنبال آن هستیم,
اغلب با تناقضات زیادی همراه هستند (حتی درون محیط آموزشی و تحصیلی) و باید دریافت و محیط ,مورد مصالحه
یا مذاکره قرار گیرند .برنامهریزی درسی در بافت تربیتی ,فرایندی است که به دنبال تحقق ناگفتنیهای معینی است.
ً
یکی از گروههایی که دائما در این فرآیند درگیرند ,معلمان میباشند (.)Farmahini Farahani, 2008
معلمان به ناچار با طیف وسیعی از گزینههایی که میتوانند در انتخاب ,تاکید و زمانبندی رویدادهای برنامه درسی
بکار گیرند ,مواجه هستند .حتی زمانی که از آنها انتظار میرود از کتابها یا راهنماهای خاصی که در آنها فعالیتها
و محتوا از قبل مشخص شده است ,پیروی نمایند ,باز هم آنان در مورد چگونگی استفاده از مواد درسی مذکور و نیز
شیوههای مورد استفاده ,دارای قدرت تأثیر و تصمیم هستند .البته ,این تصمیمات مربوط به برنامه درسی بوده و انواع
فرصتهای یادگیری و تجربه کودکان را تحت تأثیر قرار میدهد (.)Eisner, 1994
هدف از این مطالعه ارزیابی درونی برنامههای درسی در مقطع ششم ابتدایی در مدارس ابتدایی ناحیه  1شهرستان
ارومیه با توجه به نظرات معلمان پایهی ششم ابتدایی است تا بتوان با استفاده از نتایج ارزیابی برنامههای درسی با
توجه به نظرات معلمان که در بحث نیازسنجی خرد و در سطح مدرسه که خط مقدم آموزش و ارتباط با دانشآموزان
ً
است ,دروس و برنامههای مورد نیاز برای آنها را در این دوره جدید تحصیلی دقیقا منطبق بر نیاز علمی و آموزشی پایه
ششم که درب ورود به دوره متوسطه است تدوین نمود تا دانشآموزان با کسب بهترین و باالترین میزان اطالعات
علمی وارد دورههای باالتر شده و اقدام به انتخاب رشته با اطالعات کامل نمایند تا در دانشگاه با تحصیالت تکمیلی
بتوانند نیازهای علمی و فنی جامعه را برآورده نمایند.
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منابع انسانی کلید توسعه هر جامعه ای به شمار میآیند .هر انــدازه برنامهریزی بــرای آمــوزش نظامدارتر باشد,
بهرهبرداری از پتانسیل نیروی انسانی بهتر خواهد بود .برنامهریزی درسی که تمهید و ابزاری برای تدوین نظامدار
برنامه درسی است ,به متخصصان نظام آموزش و پرورش در پرورش نیروی انسانی کارآمد کمک میکند .برنامههای
درسی نظامدار آموزش و پرورش به دست اندر کاران کمک میکند تا بتوانند ضمن ارزشیابی و نظارت کافی به جریان
اجرای برنامههای آموزشی ,در حفظ ,اصالح و پرورش آن بکوشند (.)Rabie et al., 2010
اثربخشترین زمان در برنامهریزی درســی ,وقتی است که (نیازی) برای بــرآوردن وجود دارد .روشن است که هر
برنامهریزیای برای رفع نیازی صورت میگیرد .نیازها صورتهای گوناگونی دارند .برخی از آنها فوریاند و برخی
دیگر نیستند .نیازهایی را که معلمان برای بــرآوردن آنها برنامهریزی میکنند ,نیازهایی هستند که باید بصورت
روزانه برآورده شوند .به سخن ساده تر در قالب نیازهای مشخص ,اهدافی در نظر گرفته میشود .همچنین در قالب
کتابهای درسی اهدافی طرح شده است که دانشآموزان در هر جلسه یا در طی چند جلسه به برخی از آنها دست
مییابند و بدین ترتیب در پایان دوره درسی ,پاره ای از این نیازها برآورده میشود (.)Zeinodinie Meymand et al., 2010
برنامه درسی محصول برنامهریزی درسی است .برنامهریزی درسی  Curriculum planningیا Curriculum development
شامل سازماندهی یک سلسله فعالیتهای یاددهی و یادگیری به منظور ایحاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرندهها و
ارزشیابی میزان تحققق این تغییرات است .بنابراین فرایند برنامهریزی درسی شامل سازماندهی فعالیتها و ارزشیابی
میباشد و هدف آن ایجاد تغییرات مطلوب و محور آن یادگیرنده است (.)Mohammadi, 2006
اما از نظر فیلیپ کومز ,کارشناس برجسته یونسکو ,برنامهریزی آموزشی «کاربرد تجزیه و تحلیل منطقی در آموزش و
پرورش به منظور افزایش کارآیی» است .یعنی کار برنامهریز آموزشی ,تحلیل نظام دار و منطقی مسائل و مشکالت آنی
ً
و آتی آموزش و پرورش و تالش به منظور حل این مشکالت است .این اقدام نهایتا بهرهوری و کارآیی نظام آموزشی را
افزایش خواهد داد و محور آن نظام آموزشی تلقی میشود .برنامهریزی آموزشی را میتوان «سازماندهی یا اصالح فعالیت
ها ,تجهیز منابع و امکانات آموزشی برای تحقق بهتر اهداف آموزشی» تعریف نمود (.)Mohammadi, 2002
بطور کلی آنچه بیشتر به عنوان عناصر برنامهدرسی شناخته شده ,عبارتند از :هدفها ,محتوا ,فعالیتهای یادگیری
و ارزشیابی با این وجود شاید معروفترین برداشت ارائه شده از عناصر برنامهدرسی ,طبقهبندی الگوی فرانسیس
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کالین باشد که در قالب  9عنصر اهداف ,مواد آموزشی ,محتوا ,فعالیتهای یادگیری ,راهبردهای یادگیری ,ارزشیابی,
گروهبندی ,زمان و فضا ارائه شده است .آ کر ,عنصر «منطق یا چرایی» را به الگوی کالین افزوده و عناصر برنامهدرسی
را به ده عنصر افزایش داده است .مساله ای که حائز اهمیت زیادی است اینکه ,این عناصر باید با یکدیگر هماهنگی و
همخوانی داشته باشند (.)Haji FathAli et al., 2003
شکست و توفیق هر برنامهدرسی در تأمین نیازهای آموزشی جامعه در حوزه مطالعاتی مربوطه را میتوان تا حد زیادی
به رویکرد حاکم بر آن نسبت داد .البته در این میان نقش معلم ,عالئق و باورهای او و هم چنین توانمندی علمی و
خالقیت و هنرمندی وی را نباید نادیده گرفت (.)Eisner, 1994
اهمیت دوره ابتدایی در جهت رشد و شکوفایی استعداد دانشآموزان تا این اندازه اهمیت دارد که در تعریف نظام
جدید آموزشی به دوره «اساس» نام گرفته است .به دلیل این اهمیت و نقشی که معلمان و مدیران این مقطع تحصیلی
در رشد تربیتی و آموزشی دانشآموزان به عهده دارند تا دورههای تحصیلی آینده شکل بگیرد؛ الزم است کارکردهای
مهم این دوره از نگاه فعالیت آموزشی و پرورشی شناخته شود تا جایگاه فعالیت مدیران و معلمان مجال بررسی پیدا
کند .از جمله کارکردهای مهم مقطع تحصیلی ابتدایی میتوان به رشد ارزشها در کودکان ,رشد اجتماعی و رشد عقالنی
آنها در دوره ابتدایی اشاره کرد (.)Keizory et al., 2008
بهترین نوع این ارزیابی ,ارزیابی درونی در داخل خود دوره ششم ابتدایی است تا با نظرات مربیان و معلمان این
دوره و دانشآموزان مشغول به درس در دوره ششم بتوان نقاط ضعف آن را تصحیح و نقاظ قوت آن را قدرت بخشید,
لذا هدف از این مطالعه ارزیابی درونی برنامههای درسی در مقطع ششم ابتدایی در مدارس ابتدایی ناحیه  1شهرستان
ارومیه است تا بتوان با این نوع ارزیابی برنامههای درسی مورد نیاز در این دوره جدید تحصیلی را منطبق بر نیاز علمی
و آموزشی کودکان تدوین نمود ,تا موجبات پیشرفت هر چه بیشتر آنها را فراهم آورد (.)Abili, 1997
با توجه به این که دانشآموزان با حذف دوره راهنمایی وارد دوره دبیرستان میشوند و در این سن هنوز آمادگی
مواجه شدن با گروهی از معلمین را ندارند (برای هر در س یک معلم) این امر باعث بیشترین افت تحصیلی  میشود که
پایه ششم میتواند این امر را یک سال به تاخیر اندازد و آمادگی بیشتری پیدا کنند .سطح دروس راهنمایی با ابتدایی
خیلی نزدیک به هم نیست که پایه ششم میتواند این خالء را پر کند و دانشآموز را اماده نماید .مسوالن مدارس
راهنمایی بیشترین مشکالت رفتاری را با این گروه از بچهها دارند .ششم ابتدایی پایۀای برای تقویت هدفهای جا
مانده در دوره ابتدایی است که از این لحاظ میتواند یاریگر بچهها باشد.
اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر میباشند:
1.1مشخص کردن میزان کیفیت عناصر نه گانه برنامهدرسی پایه ششم ابتدایی.
2.2مشخص کردن دیدگاه معلمان در خصوص کیفیت عناصر برنامهدرسی ریاضی پایه ششم ابتدایی.

پیشینهتحقیق

ارزیابی درونی برنامه درسی ,ریاضی پایه ششم ابتدایی از نظر معلمان

در ارزیابی درونی ,همانطور که باود ( )Boud, 1995بیان کرده است« ,خود» در عین حال ,هم عامل ارزیابی و هم
مخاطب آن است .فلسفۀ ارزیابی درونی از خود پرسیدن ,خود را سنجیدن ,به خود حساب پس دادن و بر خود فرمان
دادن است.
ماسی و ویلگار ( )Massy and Wilgar, 2005در باره یک نوع شناسی چهارتایی در ارزیابی کیفیت آموزش عالی بحث
کردهاند .که در آن از تقاطع دو نوع تأ کید در ارزیابی؛ یعنی درونی یا بیرونی و نیز دو کارکرد مورد تأ کید؛ یعنی حمایت
یا نظارت توضیح داده میشود .الگوهای حمایتگرا که تأ کید آنها بر ابتکارات ارزیابی درونی در خود مؤسسات آموزش
عالی است ,بیشترین بهبود را در فرایند یادگیری و یاددهی آموزش عالی به عمل آوردهاند .برعکس ,الگوهای نظارتگرا
با تأ کید بر ارزیابی بیرونی کمترین اثربخشی آ کادمیک را داشته و به راهبردهایی منتهی شده که مستعد طفره رفتن و
شانه خالی کردن اعضای هیئت علمی بودهاند.
به نظر بیلینگ ( )Billing, 2004ارزیابی درونی با فلسفههای متفاوتی دنبال میشود ,بدین صورت که گاهی به صورت
ً
خود – مروری و خودسنجی با رویکرد تحلیلی و انتقادی است و گاهی خود – ارزشیابی توصیفی و ارائهای و عمدتا به
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قصد ادای وظیفه رسمی است.
گوهاردجا ( )Guharja, 1999ضمن اشاره به ارزیابی درونی به عنوان یکی از پاردایمهای جدید در نظام آموزش عالی,
اهداف خود ارزیابی در یک مؤسسه یا دانشگاه را عبارت از کمک به بهبود مؤسسه و برنامهها ,ترسیم مسیری برای
سنجش مؤسسه ,خود تحلیلگری در برنامهها و مدیریت آنها و اجــرای برنامهها ,افزایش توجه و تمرکز به منظور
سازماندهی جامع کیفیت و مبنایی برای فرایند برنامهریزی میداند.
به نظر بازرگان ( )Bazargan, 1999مطمئنترین خاستنگاه و نقطۀ شروع ارزیابی آموزش عالی در کشورهای در حال
توسعه ,ارزیابی درونی به مثابۀ خود را در آیینه دیدن است که زمینهای مساعد برای تغییرات الزم در جهت بهبود
کیفیت آموزش عالی را فراهم میآورد.
در ارزیابی درونی هدف آن است که دست اندرکاران نظام (برنامه) در خصوص هدفهای نظام و مسائلی که در
تحقق این هدفها وجود دارد ,آ گاهی بیشتری به دست آورند و سپس ,میزان دستیابی به آنها را بسنجند تا بر آن
اساس برای بهبود کیفیت در آینده برنامهریزی کنند .بنابراین ,در ارزیابی درونی ضمن بررسی وضعیت موجود نظام,
مبنایی برای برنامهریزی فعالیتهای آتی فراهم میشود.
بازرگان ( )Bazargan, 2002از دو شیوه انجام دادن ارزیابی درونی بحث کرده است .1 :ارزیابی درونی مشارکتی؛ .2
ارزیابی درونی مدیریتی .خود ارزیابی مدیریتی نوعی ارزیابی است که دادهها و اطالعات الزم برای قضاوت را مدیر گروه
آموزشی عرضه میکند و در این نوع ارزیابی اعضای هیئت علمی گروه آموزشی هرچند ممکن است دادهها و اطالعات
را به طور غیرمستقیم عرضه کنند ,اما در قضاوت نهایی هیچ گونه مشارکتی ندارند .در واقع ,اثربخشی ارزیابی درونی
مشارکتی بیشتر است .به طور کلی ,ارزیابی فرایند تعیین ,تهیه و گردآوری دادهها و اطالعات به منظور قضاوت و تصمیم
گیری برای بهبود است .بر این اساس ,هدف اصلی ارزیابی درونی فراهم آوردن اطالعات مناسب ,مرتبط و به روز در باره
واحد آموزشی به منظور تهیه آیینه ای برای قضاوت در باره کیفیت و استفاده از آن برای اصالح سیستم آموزشی است.
به نظر بازرگان و همکاران ( ،)Bazargan et al., 2007فرصتهای موجود برای اصالح نقطه ضعفها و بهبود کیفیت از
طریق ایجاد دلبستگی و مشارکت مستقیم خود اعضای واحد مورد ارزیابی است .نکته اصلی در ارزیابی درونی رغبت
و همکاری اعضای هیئت علمی یک گروه آموزشی برای اجرای این امر و فراهم آوردن زمینه بهبود و ارتقای واحد
مورد ارزیابی است .توصیف تووار ( )Tovar, 2007از ارزیابی درونی ,که به عنوان مکانیزمی جامعه دانشگاهی را از طریق
فرایندهای تعاملی مشارکتی به بررسی و ارزش گذاری واقعیتهای کارشان ترغیب میکند ,بیانگر همین امر است.
کلیجر و همکارانش ( , ) Kligler et al.,2007دربارۀ تأثیر ارزیابی درونی بر دپارتمانهای دانشگاهی در دوره دستیاری
پزشکی خانواده در شش دانشگاه امریکا تحقیق کردهاند .مطالعه اولیۀ (پایلوت) آنها نشان میدهد که ارزیابی درونی
میتواند آثار و شواهدی از برنامهریزی برای بهبود در سطح دپارتمانها به دست بدهد ,ولی تأثیر آن منوط به وجود
شایستگیهای حرفهای مستقر در دپارتمانهاست .کلیجر و همکارانش به این نتیجه رسیدند که بررسی شایستگیهای
حرفهای مستقر در دپارتمانها به فرایند اعتبارسنجی و راهبردهای ارزیابی اثربخش مانند ارزیابی بیرونی ,مشاهده
مستقیم و ...نیاز دارد .این مطالعۀ نشان میدهد که ارزیابی درونی در صورتی که با سایر مراحل اعتبار سنجی مانند
ارزیابی بیرونی و بازدید همتایان حرفهای از سایت و هم تراز سنجی و غیر آن توأم بشود ,تأثیر خود را بر فرایند برنامهریزی
برای بهبود در سطوح مختلف آشکار خواهد ساخت.
ریگن استریف و همکاران ( ,)Regenstreif et al.,2004پژوهشی دربارۀ تأثیر ارزیابی درونی انجام دادهاند که زیر نظر
دانشگاه واشینگتن در آموزش پزشکی و در حوزۀ کنترل ایدز صورت گرفته است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که
ً
اساسا فرایند ارزیابی درونی برای اثربخشی به روشهای متنوع کیفیتری مانند مشاوره با خبرهها نیازمند است.
رید ,چیدل وتامپسون ( ,)Reed et al., 2000در دانشگاه واشینگتن و در پاسخ به ضرورت تعمیق ارزیابی درونی نوعی از
مطالعۀ پیگیری را با روش نقشه برداری از نتایج به کار گرفتهاند .این رویکرد در طی سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته
و از سازکارهای ارزیابی تکوینی است .از این روش در توسعه مستندسازی ,برنامهریزی و یادگیری استفاده میشود.
نتایج مطالعه نشان میدهد که اجرای ارزیابی درونی به تنهایی چندان کارساز نیست و به فرایندهای تکمیلی در قالب
مستندسازی و برنامهریزی مداوم و رصد کردن و پیگیری نیازمند است تا آثار مورد انتظار خود را آشکار سازد.
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نیکلسون ( )Niklasson, 1998به زمینه کاوی دربارۀ ارزیابی درونی در دانشگاهها پرداخته و نتیجه گرفته است که هر
چند از سال  1993به بعد در دانشگاههای سوئد و گروههای آموزشی آن بر اهمیت ارزیابی درونی و خود تنظیمی تأ کید
شده ,ولی طی چند سال تجربه این نتیجه حاصل شده است که قبل از هر چیز به یک فرهنگ همکاری دانشگاهی
و حرفهای نیاز است و در غیاب این رفتار فرهنگی ارزیابی درونی اثربخشی در کار نخواهد بود .نیکلسون بر چرخش
از فرهنگ سنتی و صومعهای به فرهنگ نوین همکاری حرفهای تأ کید دارد ,اما معتقد است که بر اساس رهیافت نو
نهادگرایی این فرهنگ نیز به تحول و اصالحات نهادی نیاز دارد ,چرا که رفتارهای جدید فقط از طریق نهادهای نو
برانگیخته میشوند .دانشگاه و گروههای آموزشی موقعیتهایی برای بازی هستند و بازی خود -ارزیابی و سناریوی
کیفیت باید در جهت قواعد انتخاب عقالنی بازیگران پیجویی شود.
جورژیو و راسنر ( ،)Georghiou and Roessner, 2000ارزیابیهای درونــی دانشگاهی را از منظر ارتقای کاراییها و
اثربخشی برنامهریزیهای دانشگاهی برای بازار کار و صنعت و نبود قابلیت مقایسه مورد نقد قرار دادهاند .نویسندگان به
ترتیب اعضای دانشگاه منچستر و مؤسسه تکنولوژی جورجیا (گروه خط مشی عمومی) هستند .یافتههای پژوهش آنها
بر ضرورت شبکهسازی برون دانشگاهی به منظور گرفتن بازخوردهای شناختی از تقاضاها به منظور تعمیق ارزیابیهای
درونی آ کادمیک تأ کید دارد.
حجازی و همکاران ( ،)Hejazi et al, 1998بیان نمودند که ارزیابی درونی در گروههای آموزشی آموزش عالی ایران و
نخستین بار در گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران با مشاورۀ عباس بازرگان در سال تحصیلی 1376-77
انجام گرفت .گزارش این ارزیابی در زمستان  1377ارائه شد که در پایان آن ,طرحی برای بهبود هر یک از عوامل
(برنامه ریزی به منظور بهسازی) در قالب پیشنهادهایی آمده بود.
طی تحقیق محمدی ( ،)Mohammadi, 2004نتیجه گرفته شد که در برنامۀ سوم توسعه  1379-1383ردیفی اعتباری
برای ارزیابی و اعتبارسنجی اختصاص یافت و اجــرای آن برعهده سازمان سنجش آمــوزش کشور گذاشته و نخستین
فعالیتی که به پشتوانۀ این اعتبارات در این سازمان انجام شد ,حمایت از ارزیابی درونی داوطلبانه توسط گروههای
آموزشی مؤسسات بود .دبیرخانه ای برای ارزیابی درونی تشکیل شد و از طریق تعامل با گروههای آموزشی دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی ,آنها را به تعریف و اجرای داوطلبانۀ طرح ارزیابی درونی تشویق کرد .برگزاری کارگاه برای گروههای
داوطلب ارزیابی درونی ,تهیه و ارائه بستههایی برای آموزش و ترویج نحوۀ اجرای ارزیابی درونی ,برگزاری همایش مجریان
ارزیابی درونی در سال  ,1380تهیه راهنما و چارچوبی برای تدوین گزارش ارزیابی درونی و طراحی نرم افزار درونی از جمله
فعالیتهای دبیرخانۀ ارزیابی درونی بود .در طرحهای ارزیابی درونی داوطلبانه انتظار میرفت که کار با جلب مشارکت
اعضای هیئت علمی گروه در تصریح اهداف آن گروه و سپس ,تعریف و تدوین عوامل ,مال کها ,نشانگرها (با استفاده از
چارچوبهای نمونۀ ارائه شده توسط دبیرخانه) آغاز شود و پس از فراهم آوردن دادههای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها,
گزارشی شامل وضعیت موجود و مطلوب ,نقاط ضعف و قوت و پیشنهادها در چهار سطح گروه ,دانشکده ,دانشگاه و نظام
آموزش عالی ارائه شود تا از پیشنهادها برای بهبود مداوم در سطوح یاد شده استفاده به عمل آید.
فراستخواه و بازرگان ( ،)Bazargan and Ferasatkhah, 2007طی تحقیقی مشکالتی که فعالیتهای معطوف به ارزیابی
درونی در ایران با آن دست به گریبان بود ,را مورد بررسی قرار گرفته است.
ربیعی و همکاران ( ،)Rabiei et al, 2011طی تحقیقی کیفیت درونی برنامه درسی دورهی آموزش مجازی در دانشگاه
فردوسی مشهد را ارزیابی و بررسی نمودند ,نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت برنامه درسی دوره آمــوزش مجازی
دانشگاه فردوسی مشهد از لحاظ عناصر هدف ,محتوا ,طراحی صفحات ,مواد آموزشی ,گروه بندی ,زمــان ,فضا و
ارزشیابی در سطح مطلوبی از کیفیت ,عنصر فعالیتهای یادگیری در سطح متوسط و عنصر گروه بندی در سطح کیفی
نامطلوب قرار دارد .همچنین در میان دروس ارائه شده ,درس نهجالبالغه از باالترین سطح کیفیت و درس ریاضی از
پائین ترین سطح کیفیت برخوردارند.

نحوه انجام پژوهش

روش تحقیق در این پژوهش ,توصیفی و پیمایشی و از لحاظ هدف ,کاربردی است و از لحاظ شیوه جمع آوری دادهها
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از نوع میدانی است .نمونه گیری از نوع چند مرحلهای ,تصادفی میباشد.
ارزشیابی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی به عنوان متغیر مالک یا اصلی و هدف از آموزش درس ریاضی پایه ششم
ابتدایی ,محتوا کتب درس ریاضی پایه ششم ابتدایی ,روش تدریس درس ریاضی پایه ششم ابتدایی ,فعالیتهای
یادگیری درس ریاضی پایه ششم ابتدایی ,گروهبندی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی ,زمان تدریس درس ریاضی پایه
ششم ابتدایی ,مکان تدریس درس ریاضی پایه ششم ابتدایی ,منابع آموزشی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی به عنوان
متغیرهای پیشبین میباشند.
جامعه آماری تحقیق حاضر تمام معلمان مقطع ششم ابتدایی ناحیه  1شهرستان ارومیه هستند که طبق آمار این سازمان
تعداد معلمان  131نفر است که حجم نمونه با جدول کرجسی و مورگان به دست آمد( .حجم نمونه معلمان= .)84
برای انتخاب جمعیت مورد مطالعه و تعیین نمونه از روش چند مرحلهای ,تصادفی استفاده شد .در این مرحله ابتدا
تعداد مدارس ابتدایی در ناحیه  1به دست آمد که شامل  52مدرسه ابتدایی بود در این مدارس پرسشنامهها بین
معلمان پایه ششم این مدارس پخش شد.
پرسشنامه از نوع استاندارد و دارای  9متغیر که یکی متغیر مالک یا اصلی است و مابقی متغیرهای مستقل هستند
میباشد .ارزیابی درونی براساس ده گام و در سه حوزه به شرح زیر انجام خواهد شد (:)Haji FathAli et al, 2004
گام اول :آشنا کردن معلمان و دانشآموزان مقطع ششم ابتدایی و سایر عوامل مدرسه با فرایند ارزیابی درونی
گام دوم :تشکیل کمیته ارزیابی درونی در مدارس ابتدایی و توجیه معلمان و دانشاموزان و سایر عوامل مدرسه
گام سوم :تدوین اهداف (آموزشی و پژوهشی)
گام چهارم :تعیین عوامل و مالکهای ارزشیابی مربوط به اهداف
گام پنجم :تعریف و تدوین نشانگرهای مناسب برای ارزشیابی اهداف مورد بررسی
گام ششم :مشخص ساختن دادههای مورد نیاز برای قضاوت درخصوص هرکدام از اهداف
گام هفتم :انتخاب و تدوین ابزارهای مورد نیاز برای جمع آوری دادهها
گام هشتم :گرد آوری دادهها
گام نهم :تجزیه و تحلیل دادهها و بحث و نتیجهگیری
گام دهم :تهیه گزارش و ارائه پیشنهادها ()Haji FathAli et al, 2003
حوزههای مورد بررسی شامل معلمان مقطع ششم ابتدایی ناحیه  1شهرستان ارومیه هستند.
اعنبار پرسشنامه یا پایایی به وسیله آلفای کرونباخ ,مورد ارزیابی قرار گرفت و آلفای تحقیق حاضر  0/945به دست
آمد که نشانگر پایایی مناسب پرسشنامه مورد استفاده است .نتایج به دست آمده با نرم افزار  SPSSمورد بررسی و تجزیه
و تحلیل قرار گرفت.
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معلمین مورد بررسی در تحقیق حاضر میانگین سنی برابر با  36/15داشتند و کمترین سن در میان آنها برابر  28و
بیشترین سن برابر  49بود و بیشترین میزان شرکت کنندگان در رده سنی  30الی  35سال قرار داشتند .هم چنین تعداد
 64نفر ( 76/2درصد) از معلمان زن و تعداد  20نفر ( 23/8درصد) از آنها مرد بودند .تعداد  73نفر ( 86/9درصد) از
معلمان متاهل بوده و تعداد  11نفر ( 13/1درصد) از آنها مجرد بودند و تعداد  70نفر ( 83/3درصد) از این معلمین دارای
مدرک لیسانس بوده و تعداد  14نفر ( 16/7درصد) از آنها دارای مدرک فوق لیسانس بودند .بیشترین سابقه کاری با
فراوانی  22نفر ( 26/2درصد معلمان) در رده  5الی  10سال قرار داشت.
بــرای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج نشان داد که بین
متغیرهای مستقل :هدف از آموزش ,محتوا کتب ,روش تدریس ,فعالیتهای یادگیری ,گروهبندی و منابع آموزشی درس
ریاضی پایه ششم ابتدایی و متغیر وابسته :ارزیابی درونی برنامه درسی ریاضی میباشد ,در سطح آماری  1درصد و مکان
تدریس در سطح آماری  5درصد ارتباط معنا داری دارد .یعنی با اطمینان  99و  95درصد می توان بیان کرد که این
رابطه مثبت و معنی دار میباشد ,ولی متغیر اصلی تحقیق که ارزیابی درونی برنامه درسی ریاضی میباشد ,با متغیر

مستقل زمان تدریس درس ریاضی هیچگونه ارتباط معنادار در هیچ سطح آماری ندارد و زمان بر اساس نظرات معلمان
مورد بررسی قرار گرفته روی ارزیابی برنامه درسی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی تاثیر منفی و معکوس دارد .نتایج کلی
ضریب همبستگی متغیر وابسته با متغیرهای مستقل در جدول شماره  1نشان داده شده است.
جدول شماره  ,1ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق از دیدگاه معلمان پایه ششم ابتدایی

ردیف

متغیر ها

1
2
3
4
5
6
7
8

هدف از آموزش درس ریاضی پایه ششم ابتدایی
محتوا کتب درس ریاضی پایه ششم ابتدایی
روش تدریس درس ریاضی پایه ششم ابتدایی
فعالیتهای یادگیری درس ریاضی پایه ششم ابتدایی
گروه بندی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی
زمان تدریس درس ریاضی پایه ششم ابتدایی
مکان تدریس درس ریاضی پایه ششم ابتدایی
منابع آموزشی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی

سطح
ضریب همبستگی با ارزشیابی
درس ریاضی پایه ششم ابتدایی  rsمعنیداری P
0/001
**0/366
0/005
**0/305
0/000
**0/422
0/000
**0/432
0/002
**0/328
0/832
-0/024
0/010
*0/280
0/000
**0/815
P≤0.05

*
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P≤0.01

**

در بخش رگرسیون از روش رگرسیون  Enterاستفاده گردید و نتایج نشان داد که میزان ضریب همبستگی چندگانه
برابر با  R=0/836و مقدار ضریب تعیین برابر با  R2=0/699می باشد که مقدار ضریب تعیین نشان میدهد که 69/9
درصد عوامل موثر در ارزیابی درونی برنامه درسی ریاضی ,توسط هدف از آموزش ,محتوا کتب ,روش تدریس ,فعالیتهای
یادگیری ,گروه بندی ,زمان تدریس ,مکان تدریس و منابع آموزشی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی پیش بینی می شود
و میزان  Fمحاسبه شده نشان داد که میزان این تاثیرات که رگرسیون نشان میدهد ,در سطح آماری  1درصد معنادار
است .معادله با توجه به مقادیر Bدر جدول شماره  ,3به صورت زیر بیان می شود:
Y= 0.451 + 0.065 X1 + 0.052 X2 + 0.228 X3 + 0.171 X4 + 0.161 X5 + 0.018 X6 + 0.048 X7 + 1.074 X8
جدول شماره  ,2رگرسیون خطی ارزیابی برنامه درسی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی در شهرستان ارومیه

ضریب همبستگی ( )Rضریب تعیین ()R2
0/836

ضریب تعیین تعدیل شده ()R2AD
0/666

0/699

F

P

20/931

0/000

**

P≤0.01

**

جدول شماره  ,3مقدار تاثیر متغیرهای تاثیر گذار بر ارزیابی برنامه درسی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی در شهرستان ارومیه
ارزیابی درونی برنامه درسی ,ریاضی پایه ششم ابتدایی از نظر معلمان

متغیر ها

B

انحراف معیار

Beta

T

P

عدد ثابت

0/451

2/934

--

0/154

0/878

هدف از آموزش درس ریاضی پایه ششم ابتدایی ()X1

0/065

0/150

0/038

0/431

0/667

محتوا کتب درس ریاضی پایه ششم ابتدایی ()X2

0/052

0/042

0/116

1/236

0/220

روش تدریس درس ریاضی پایه ششم ابتدایی ()X3

0/228

0/192

0/131

1/187

0/239

فعالیتهای یادگیری درس ریاضی پایه ششم ابتدایی ()X4

0/171

0/154

0/137

1/113

0/269

گروه بندی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی ()X5

0/161

0/175

0/090

0/922

0/359

زمان تدریس درس ریاضی پایه ششم ابتدایی ()X6

0/018

0/085

0/016

0/214

0/831

مکان تدریس درس ریاضی پایه ششم ابتدایی ()X7

0/048

0/123

0/031

0/393

0/695

منابع آموزشی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی ()X8

1/074

0/103

0/791

10/441

0/000

نتایج و فرمول به دست آمده نشان داد که منابع آموزشی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی باالترین تاثیر را روی ارزیابی
برنامهدرسی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی دارند و روش تدریس ,فعالیتهای یادگیری ,گروه بندی تاثیر باالیی روی
ارزیابی برنامه درسی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی داشتند و هدف از آموزش ,محتوا کتب ,زمان تدریس و مکان
تدریس درس ریاضی پایه ششم ابتدایی روی ارزیابی برنامه درسی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی تاثیر مثبت ولی
خیلی کمی داشتند.

بحثونتیجهگیری
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ربیعی و همکاران ( )Rabiei et al, 2010در تحقیق خود با عنوان ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره ی آموزش
مجازی دانشگاه فردوسی مشهد نتیجه گرفتند که کیفیت برنامه درسی دوره آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد
از لحاظ عناصر هدف ,محتوا ,طراحی صفحات ,مواد آموزشی ,گروه بندی ,زمان ,فضا و ارزشیابی در سطح مطلوبی از
کیفیت ,عنصر فعالیتهای یادگیری در سطح متوسط و عنصر گروه بندی در سطح کیفی نامطلوب قرار دارد .همچنین
در میان دروس ارائــه شــده ,درس نهجالبالغه از باالترین سطح کیفیت و درس ریاضی از پائینترین سطح کیفیت
برخوردارند .نتایج تحقیق حاضر با نتایج این محققین مطابقت دارد چرا که سطح کیفیت درس ریاضی در تمام سطوح
آموزشی کشور پایین است و تحقیق حاضر نیز با توجه به این مهم به بررسی و ارزیابی برنامه درسی ریاضی پرداخته
و راههای بهبود شرایط این درس را با توجه به نظرات معلمان و مدیران مدارس ابتدایی برای پایه ششم به چالش
کشیده و راههای بهبود آن را نیز با توجه به نظرات معلمان و مدیران به دست آورده است.
کیذوری و همکاران ( )Kizuri et al., 2008در تحقیق خود با عنوان تأثیر ارزیابی درونی بر ارتقای کیفیت آموزشی و
پژوهشی نتیجه گرفتند که با اجرای ارزیابی درونی و کاربست نتایج آن ,گروه در بهبود نشانگرهای کلیدی کیفیت
سیر صعودی داشته است .همچنین بررسی میزان تحقق اهداف و نشانگرهای کیفی گروه در هفت عامل مورد بررسی,
بیانگر تأثیر اجرای ارزیابی درونی و برنامه ریزی گروه در بهبود مستمر کیفیت گروه بوده است .با اجرای ارزیابی درونی,
ضمن جلب مشارکت اعضای هیأت علمی ,وضعیت موجود و مطلوب گروه آموزشی به تصویر کشیده و نقاط قوت و
ضعف گروه آشکار شد .با اجرای پیشنهادات و راه کارهای اجرایی حاصل از نتایج ارزیابی درونی ,مطلوبیت نشانگرهای
ارزیابی و وضعیت کیفیت آموزشی و پژوهشی گروه آموزشی طی دوره مورد بررسی سیر صعودی داشته است .نتایج
تحقیق حاضر با نتایج این محققین همخوانی دارد زیرا ارزیابی درونی برنامه درسی ریاضی باعث میشود که با توجه به
نظرات معلمان که همان قشر یاددهنده هستند و هم چنین مدیران که مسئوالن مدارس و ایجاد کننده شرایط مطلوب
برای پیشبرد اهداف درسی هستند ,مشکالت مربوط به برنامه درسی ریاضی در مدارس حل شده و دانشآموزان به
عنوان یادگیرندگان درس بهترین شرایط برای یادگیری را به دست آورند و این باعث بهبود تدریس و یادگیری شده و
میزان افت تحصیلی از درس ریاضی کم گردد.
فتحی واجارگاه و شفیعی ( )Fathi Vajargah and Shafiei, 2007در تحقیق خود با عنوان ارزشیابی کیفیت برنامه درسی
دانشگاهی (مورد برنامه درسی آموزش بزرگساالن) نتیجه گرفتند که کیفیت برنامه درسی رشته آموزش بزرگساالن,
با توجه به عناصر  9گانه برنامه درسی در سطح متوسط است .دانشجویان و مدرسان پیشنهاد حذف بعضی دروس
و افزایش دروس جدید دیگر مرتبط با رشته تحصیلی آموزش بزرگساالن را دادند .همچنین رضایت مطلوب از سوی
سازمانهای استخدام کننده فار غ التحصیالن و خود دانش آموختگان در زمینه برنامهی اموزش بزرگساالن از لحاظ
دانش و نگرش در وضعیت بسیار خوبی هستند اما از نظر مهارت و تواناییهای علمی با مشکالتی مواجه هستند .نتایج
تحقیقات حاضر به نوعی با این نتایج همخوانی دارد و با توجه به نظرات معلمان و مدیران زمان و مکان تدریس
با توجه به برنامه درسی موجود برای درس ریاضی با میزان یادگیری آن عملکرد معکوس داشته و با توجه به حجم
باالی کتاب پایه ششم و هم چنین تعداد زیاد دانشاموزان در کالس و کم بودن فضاهای آموزشی میزان یادگیری
دانشآموزان کم شده و هم چنین میزان رسیدگی معلمان به شرایط و اوضاع درسی دانشآموزان نیز کم شده که این
عوامل باعث افت تحصیلی میشوند حال اگر حجم کتاب و زمان تدریس با فضاهای آموزشی و تعداد دانشآموزان
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ً
موجود در هر کالس تدوین گردد مطمئنا هم معلمان و هم شاگردان فرصت زیادی برای تعامل و ارتباط بیشتر در درس
را خواهند داشت و این خود باعث پیشرفت تحصیلی خواهد شد.
زین الدینی میمند و همکاران ( )Zeinadini Meimand et al , 2010طی تحقیق با عنوان ارائه الگوی راهنمای تدوین
برنامهدرسی بر اساس بررسی میزان آ گاهی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان از محورهای اساسی
برنامهریزی درسی نتیجه گرفتند که میزان آ گاهی اعضای هیأت علمی از عناصر مختلف نیازسنجی ,شیوه انتخاب
اهداف آموزشی ,شیوه انتخاب محتوا ,شیوه سازماندهی محتوا ,شیوه ارائه محتوا ,بهره گیری از تکنولوژی آموزشی و
نیز ارزشیابی آموزشی گرایش به سمت متوسط دارد؛ اما میزان آ گاهی اعضای هیأت علمی از فرآیند تدوین برنامه درسی
بر اساس الگوها و نظریههای برنامه درسی در حد نامطلوب و پایین میباشد .لذا با هدف ارتقاء بینش و مهارت اعضای
هیأت علمی نسبت به فرآیند تدوین برنامه درسی ,با در نظر داشتن و تأ کید بر عوامل مهم تأثیرگذار بر تصمیم گیریهای
مختلف در این زمینه و نتایج به دست آمده از پژوهش الگوی راهنمای تدوین برنامه درسی (فرایند برنامه ریزی
درسی) برای اعضای هیأت علمی ,به صورت مراحل گام به گام ارائه گردیده است .نتایج تحقیق حاضر نیز نشان داد
که برخی عوامل از عوامل  9گانه برنامهریزی درسی با توجه به نظرات معلمان و مدیران در سطح متوسط بود و مابقی
در سطح باالیی قرار داشتند و این نشاندهنده نتیجه مطلوب برای تحقیق میباشد چرا که تحقیق حاضر برای ارزیابی
ً
روی افرادی تمرکز نموده که باالترین میزان تاثیر را در برنامه درسی و نحوه اجرای آن دارند و مطمئنا اگر نظرات این
عزیزان مورد استفاده متخصصان برنامهریزی درسی قرار گیرد ,باعث بهبود شرایط برنامه درسی ریاضی خواهد شد.
دهقانی پور و همکاران ( )DehghaniPoor et al, 2010در تحقیق خود با عنوان ارزیابی درونی برنامه رشته پزشکی
عمومی اصفهان مبتنی بر استانداردهای پایه وزارت بهداشت ,درمــان و آمــوزش پزشکی ,ارائــه مدلی جهت اجرای
ارزشیابی و تجزیه و تحلیل نتایج ,نتیجه گرفتند که حوزههای دانشجو ,منابع و ارزشیابی نیاز به برنامهریزی و بهبود
مداوم دارند .تدوین ساز و کار مشخص جهت انتخاب مدیران آموزشی ,استفاده از راهبردهای نوین آموزشی ,تقویت
نظام ارزیابی آزمونها و افزایش اختیارات دانشکده در برخورداری از منابع آموزشی بالینی از پیشنهادات پژوهشگر
میباشد .نتایج تحقیق حاضر نیز با این نتایج مطابقت دارد ,چرا که استفاده از راهبردهای نوین تدریس ,تقویت
سیستم ارزشیابی که مبتنی بر دانش یادگیرندگان باشد ,تقویت نظام آموزشی به لحاظ زمان و مکان تدریس و باال
بردن اختیارات مدارس برای استفاده موثر و بیشتر از امکانات آموزشی مانند کتب و منابع و فعالیتهای آموزشی و در
این راستا گروهبندی مناسب دانشآموزان بر اساس میزان اطالعات علمی و رسیدگی به انها در همان حد و حدود برای
پیشرفت بیشتر و استفاده از منابع به روز و علمی و آسان در راستای یادگیری بیشتر درس ریاضی مهمترین چالشهای
پیش رو برای بهبود برنامه درسی ریاضی و افزایش میزان یادگیری دانشآموزان است.
فراستخواه ( )Ferasatkhah,2008طی تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر فرایند ارزیابی درونی بر برنامهریزی برای بهبود
کیفیت گروههای آموزشی دانشگاهی؛ تحلیلی مقایسهای از نظر اجرا یا عدم اجرای ارزیابی درونی نتیجه گرفت که نیمۀ
دوم دوره ( 1380تا  )1385درمجموع ,وضعیت نسبتأ بهتر و معناداری را در برخی از مؤلفههای مورد بررسی در تحقیق
نشان میدهد .نتایج تحقیق همچنین ,حاکی از آن است که امر ارزیابی درونی در رشتههای علوم انسانی ,به مراتب
پیچیده تر و دشوارتر از رشتههای علوم طبیعی و فنی و مهندسی بوده است .نتایج تحقیق حاضر نیز نشان داد که در
بین تمام دروس دوره ابتدایی درس ریاضی یکی از سختترین دروس برای دانشآموزان است و ارزیابی درونی برنامه
درسی این درس یکی از ضرورتهای مهم برای پیشرفت در آن است و نتایج نیز نشان داد که نظرات معلمان و مدیران
در عناصر  9گانه برنامه ریزی درسی به جز اندک اختالفاتی در تمامی آنها با یکدیگر مطابقت میکند و هر دوی این قشر
زمان و مکان را مهمترین عوامل در رکود میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی بیان نمودند.
کریستن سن و گربر ( )Cristian sen and Gerober, 1990تأثیر رایانهای شدن مشق و تمرین بر عملکرد ریاضی را مورد
مطالعه قرار دادند ,در این تحقیق تمام دانشآموزان با رایانه کار میکردند .در این مطالعه  30نفر دانشآموز معمولی و
 30نفر دانشآموز با ناتوانی یادگیری (نسبت به میانگین و سطح زیر توانایی عملکرد ریاضی) ,در یکی از دو گروه؛ برای
شش دقیقه در هر روز و برای  13روز؛ در سه وضعیت آموزش از راه مشقهای نوشتاری ,برنامه مشقهای بازی گونه ,و
مشق بر روی صفحه کلید ,مشارکت کردند .برای دانشآموز بدون ناتوانی ,عملکرد آزمون نوشتاری بهتر از دانشآموزانی

 و تفاوتی بین عملکرد,بود که در مشق استاندارد شرکت کرده بودند و برنامه تمرین از برنامه بازی وضع بهتری داشت
 نتایج تحقیق حاضر با نتایج این محققین مطابقت دارد و نتایج نشان داد.صفحه کلید و آزمون شفاهی مشاهده نشد
که هر چقدر میزان استفاده از منابع اموزشی به روز و هم چنین هر چقدر میزان باال بردن میزان مشارکت دانشآموزان
. افزایش یابد میزان یادگیری نیز افزایش خواهد یافت,در تدریس با گروهبندی آنها و ایجاد حالت مشورتی بین آنها
) در خصوص اثربخشی نرم افزار آموزش ریاضی ابتدایی بر اساس رویکردShekhzade, 2004( نتیجه پژوهش شیخ زاده
سازنده گرایی نشاندهنده تأثیر آموزشهای رایانهای بر ارتقای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نسبت به آموزشهای
معمول مدارس میباشد که نتایج تحقیق حاضر با نتایج شیخ زاده مطابقت دارد و نشان میدهد که اگر از امکانات
آموزشی مناسب و به روز در آموزش ریاضی استفاده شود میزان یادگیری نیز افزایش خواهد یافت و اگر این آموزش به
ً
. گانه برنامهریزی درسی قرار گیرد مطمئنا بر عملکرد و یادگیری دانشآموزان افزوده خواهد شد9 روز در کنار عناصر
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