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عباس نظريان مادوانی ،1علیرضا رمضانی،2حمیدرضا شرف بیانی
 .1استاديار دانشكده تربيتبدني و علوم ورزشي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
 .2استاديار دانشكده تربيتبدني و علوم ورزشي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
 .3كارشناس ارشد برنامهريزي درسي ،كارشناس برنامهريزي تربيت معلم دفتر برنامهريزي و تاليف كتب درسي
تاریخ پذیرش33/70/33 :

تاریخ دریافت33/71/31 :

چكیده
هدف پژوهش حاضر ،ارزشیابی برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته دبیری تربیتبدنی و علوم
ورزشی بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ناپیوسته
رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی ،مدرسان و فارغالتحصیالن تربیتبدنی مراکز تربیتمعلم سراسر
کشور بود .روش نمونهگیری ،تصادفی خوشهای و نمونه تحقیق شامل  37مدرس 300 ،دانشجوی
سال آخر و  93معلم بود .روش تحقیق توصیفی -پیمایشی و ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه
محققساخته بود .طبق نتایج تحلیل مولفههای اصلی ،چهار عامل هدف و محتوا ،روش اجرا
(تدریس) ،امكانات و تجهیزات آموزشی و روش ارزشیابی برنامه درسی مشخص گردید که بر
اساس نوع سواالت همبسته و ماهیت آنها نامگذاری عاملها انجام شد .تحلیل دادهها از طریق
روشهای آماری توصیفی همچون فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف استاندارد انجام شد .نتایج
نشان داد حدود  07درصد از کل گروهها ،سرفصلهای دروس برنامه درسی را با اهداف این دوره
همراستا نمیدانند و میزان اثربخشی و توفیق برنامه درسی در نیل به اهداف را ضعیف ارزیابی
میکنند 90 .درصد از این افراد ،تجهیزات و اماکن آموزشی موجود را متناسب با نیازهای آموزشی
برنامه درسی مذکور نمیدانند .همچنین نتایج نشان داد محتوای دروس نظری با روشهای تدریس
سخنرانی ( 03درصد) ،مشارکتی ( 03درصد) و سمینار ( 99درصد) و محتوای دروس عملی با روش
تدریس مشارکتی ( 03درصد) متناسب است .ضمنا محتوای دروس نظری با روشهای ارزشیابی
کتبی مستمر و پایانی به شكلهای چهارگزینهای ( 07درصد) ،کوتاهپاسخ ( 00درصد) و تشریحی
( 00درصد) و در دروس عملی ( 00درصد) ،با روش ارزشیابی عملی متناسب است .با توجه به
نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد میشود کمیته بازنویسی محتوای برنامه درسی مذکور و نیازسنجی و
ساماندهی امكانات و فضاهای آموزشی جهت رفع کاستیها تشكیل شود.
واژگان کلیدی :برنامه درسی ،ارزشیابی ،تربیتمعلم ،تربیتبدنی

*نويسندۀ مسئول

Email: Abbasnazarian@gmai.com
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مقدمه
با توجه به تحوالت عظيمي كه در عرصههاي علمي آموزشي در حال وقوع است ،وظيفه و
مسئوليت بزرگ آموزش است ،كه با درك عميق از جهاني شدن آموزش در دهكده جهاني و با
كسب آگاهي از دانش متحول كنوني و نيازهاي جامعه ،به طور اثربخش و با واقعنگري ،با ارائه
برنامههاي درسي در پايههاي مختلف به جامعه كمک نمايد .چرا كه برنامههاي درسي ،آينه
تمامنماي پيشرفت و انعكاسي از پاسخگوبودن دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به نيازهاي در
حال تغيير جامعه هستند .ارزشيابي برنامههاي درسي دانشجو معلمان ،مسأله بسيار مهمي است
كه به طور منظم و علمي در اكثر رشتههاي آن صورت نپذيرفته است ،درحاليكه ارزشيابي جزء
جدانشدني در آموزش و زمينهساز تحولي عميق است (مهديزاده و شفيعي.)1311 ،
برنامه درسي 1مجموعه فهرست موضوعاتي است كه بايستي مورد مطالعه قرار گيرد .همه
تجربيات برنامهريزي شدهاي كه به منظور دستيابي به اهداف يادگيري فراگير از طرف معلم به
او ارائه ميشود ،برنامه درسي نام دارد (آبل و همكاران .)2002 ،2برنامه درسي ،هسته اصلي
تمام برنامهها و محور همه فعاليتهاي آموزشي است و ميتوان از آن به عنوان قلب تپنده نظام
آموزشي ياد كرد .نقش برنامه درسي در آموزش عالي ،فراهم آوردن تجربياتي است جهت
توسعه صالحيتها و مهارتهاي الزم در دانشجويان تا بتوانند مسائل را تشخيص داده و براي
آنها راهحل پيدا كنند .طراحي برنامههاي درسي بايد با توجه به نيازهاي واقعي كساني كه از
اين خدمت استفاده ميكنند ،صورت پذيرد و اهداف آموزشي با نيازهاي عملي مصرفكنندگان
اين خدمت مرتبط باشد .بازنگري برنامههاي درسي ،سازوكاري است كه اصالح مداوم روشها را
در آموزش عالي تضمين ميكند .در تعيين ارزش هر برنامه درسي سواالتي همچون آيا برنامه
درسي مقصودي را كه به خاطر آن الگوپردازي شده است ،برآورده ميسازد؟ آيا اين مقاصد
روايي دارند؟ آيا برنامه درسي براي گروه معيني از فراگيران كه برايشان مورد استفاده
قرارگرفته ،مناسب است؟ آيا مدلهاي آموزشي 3انتخاب شده به هدفهاي مورد جستجو
بهترين انتخاب است؟ مدنظر قرار دارد (سيلور و همكاران.)1332،

1.Curriculum
2.Abell & et al.
3. Educational Models
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طبق مطالعات انجام شده ،برنامههاي درسي دانشگاهي معموالً از سه يا چهار بخش تشكيل
شده است كه عبارتند از دروس كلي يا آزاد ،دروس دانشگاهي تخصصي ،دروس دانشگاهي
نيمهتخصصي و دروس اختياري (گاف و راتكليف .)1991،1ضمن اينكه طبق ديدگاه صاحب-
نظران ،عناصر برنامه درسي از يک تا نه عنصر متغير است .اما تقريباً اكثر صاحبنظران در مورد
چهار عنصر هدف ،محتوا ،روش (اجرا) و ارزشيابي اتفاقنظر دارند (آلكين.)1919 ،2
تايلر )1999(3برنامه درسي را ،تعيين هدف ،محتوا ،روش اجرا و ارزشيابي ميداند.
زايس )1931(9در تبيين برنامه درسي به عناصر هدف ،محتوا ،فعاليتهاي يادگيري و روشهاي
ارزشيابي اشاره دارد .كالين )1991( 2نه عنصر اهداف ،محتوا ،راهبردهاي ياددهي-يادگيري،
فعاليتهاي يادگيري ،مواد آموزشي ،ارزشيابي ،گروهبندي ،زمان و فضا يا مكان را به عنوان
عناصر برنامه درسي مطرح ميكند كه شايد معروفترين برداشت ارائه شده از عناصر برنامه
درسي باشد (آكر.)2003 ،1
جدول  -1عناصر نه گانه برنامه درسي كالين ()1991
هدف
محتوا
راهبردهاي
تدريس
فعاليتهاي
يادگيري
گروه بندي

فراگيران به دنبال چه اهدافي
هستند؟

زمان

كي و چه زماني ياد ميگيرند؟

فراگيرندگان چه چيزي ميآموزند؟
معلم چگونه فرآيند تدريس و
يادگيري را تسهيل ميكند؟

مكان يا فضا
مواد و منابع
آموزشي

فراگيرندگان چگونه ميآموزند؟

ارزشيابي

كجا به يادگيري ميپردازند؟
فراگيران با كمک چه چيزي به
يادگيري ميپردازند؟
چقدر در يادگيري پيشرفت
داشتهاند؟

با چه كساني به يادگيري ميپردازند؟

هر برنامه درسي ،نيازمند بررسي و كنترل كيفيت ميباشد و انجام اصالحات الزم در ابعاد و
عناصر برنامههاي درسي مختلف ،ضروري است (آكر .)2003 ،ارزشيابي برنامه درسي يكي از
جنبه هاي مهم ايجاد كيفيت آموزشي است .به عنوان يک مكانيزم ،ارزشيابي برنامه درسي
تربيت بدني يک نظارت و مداخله مداوم در ساختاردهي كيفيت آموزشي اين برنامه درسي است.
1. Gaff & Ratcliff
2. Alkin
3.Tyler
4. Zaise
5. Cliyne
6. Akker
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طبق اعالم انجمن امريكائي تربيتبدني و ورزش )2009(1مراكز آموزشي تربيتبدني و معلمان
تربيتبدني بايد برنامه درسي تربيتبدني را به منظور پرورش فراگيراني با ويژگيهاي تكامل
جسماني ،شناختي و عاطفي درك و ارزشيابي كنند (واسيليكي و همكاران .)2012 ،2تغييرات
كيفي در حوزههاي مختلف آموزش و پرورش از جمله تربيتبدني و علوم ورزشي ،لزوم بازنگري
مستمر برنامه درسي تربيت مربيان و معلمان متخصص و صاحب صالحيت را انكارناپذير مي-
نمايد .ارزشيابي برنامه درسي كارشناسي ناپيوسته رشته تربيتبدني و علوم ورزشي ميتواند
موجب تسهيل در تصميمگيري در خصوص ادامه برنامه ،گسترش يا اعتباريابي آن ،اصالحات
برنامه درسي و همچنين كسب شواهد براي ساماندهي مجدد برنامه درسي شود .اعتقاد بر
اينست كه كيفيت تربيتبدني متاثر از پنج عامل اساسي شامل زمان اختصاص يافته به تربيت-
بدني ،امكانات و تجهيزات در دسترس ،محتواي برنامه درسي ،نسبت دانشآموز به معلم و
شايستگيهاي معلم است و از بين اين عوامل برنامه درسي تربيتبدني و كيفيت اجراي آن،
عامل تعيينكننده در برونداد درس تربيتبدني ميباشد .برنامه درسي تربيتبدني ،چارچوب
اثرگذاريهاي ممكن را شكل ميدهد و در برخي از موارد ميتواند نقش تحديدكنندگي در
اثرگذاري موضوع را ايجاد نمايد (جرج و جانكو .)2012 ،3از معلمان تربيتبدني انتظار ميرود
درك وسيعي از دانش و مهارتهاي مورد نياز براي دريافت مدرك تحصيلي در اين رشته داشته
باشند و از دانش و مهارت حاصله جهت كمک به آمادهسازي دانشآموزان در قرن  21استفاده
نمايند .بنابراين ضروريست اين معلمان توانايي تشخيص ،درك ،تحليل ،تركيب و ارزشيابي
اصول پايه ،مفاهيم بنيادي و محتواي ضروري تعريفشده در اين شاخصها را داشته باشند و از
نحوه برنامه ريزي و ارائه آموزش و ارزشيابي اثربخش آگاه باشند .در همين راستا ،دپارتمان
آموزشي اينديانا آمريكا )2010( 9ده شاخص آموزشي را جهت طراحي محتواي برنامه درسي
تربيتبدني معرفي نمود كه عبارتند از )1 :شناخت تكامل جسماني و حركتي  )2شناخت مباني
فيزيولوژيكي و مكانيكي حركت  )3شناخت اشكال ،الگوها و مفاهيم حركت  )9شناخت
فعاليتهاي ورزشي-تفريحي در طول زندگي  )2شناخت آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي
 )1شناخت ابعاد شناختي ،اجتماعي و فردي فعاليتبدني  )3شناخت مباني تربيتبدني )1
)1.National American Sport and Physical Education (NASPE
2.Vassiliki & et al.
3.Gregor & Janko
4. Indiana Departement of Education
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شناخت آموزش و ارزشيابي تربيتبدني  )9شناخت حركات اصالحي و سازگاريهاي آموزشي
براي دانشآموزان خاص  )10مديريت ،حرفهايگري و اخالق( 1محتواي استانداردهاي آموزش
تربيتبدني).
2
دوره كارشناسي ناپيوسته تربيتبدني و علوم ورزشي در ادامه دوره كارداني تربيتمعلم همين
رشته ،برنامهريزي شده است و ميتواند كارآئي دبيران فوقديپلم را ارتقاء بخشيده و نياز به
معلم تربيتبدني را تامين نمايد .هدف از ايجاد اين دوره تربيت معلمان متخصص و متعهد در
رشته تربيت بدني و علوم ورزشي است كه از طريق توسعه دانش نظري ،نگرش و پرورش
مهارتهاي عملي قادر باشند در آموزش و پرورش به آموزش تربيتبدني و مهارتهاي ورزشي
بپردازند .كساني كه دوره كارشناسي تربيتبدني را به اتمام برسانند ،دبير تربيتبدني ناميده
شده و قادر به تدريس درس تربيتبدني در مدارس و انجام  )1آموزش درس تربيتبدني در
مقاطع مختلف تحصيلي در آموزش و پرورش  )2انجام امور كارشناسي مربوط به تربيتبدني در
ادارات و مراكز آموزش مربوط به آموزش و پرورش  )3آشنايي عملي با ورزشهاي رايج در
مدارس ايران  )9فراگيري قوانين و مقررات ورزشهاي آموزشگاهي و آشناسازي دانشآموزان با
آنها  )2ايجاد نگرشهاي مثبت نسبت به ارزشهاي تربيتبدني و تاثير آن بر پرورش ابعاد
شناختي و عاطفي دانشآموزان ميباشند (مصوبه  319شوراي عالي برنامهريزي).
نگاهي به پژوهشهاي انجام شده در زمينه ارزشيابي برنامه درسي نشان ميدهد توجه به
برنامههاي درسي دانشگاهي بويژه دورههاي آموزشي مرتبط با تربيتمعلم ،همگام با تحوالت
جهاني در عصري كه عصر دانايي و فناوري اطالعات ناميده شده ،از مهمترين بحثهايي است
كه توجه صاحبنظران را به خود جلب كرده است .واضح است كه ورود به اين عصر ،نيازهاي
جديدي را براي معلمان به ارمغان آورده است .نيازهايي كه مستلزم آمادهسازي و افزايش
آموزش است .معلمان بايد دانش و تواناييهاي تخصصي و حرفهاي خود را با تحوالت آينده
هماهنگ سازند .بر اين اساس كشورهاي توسعهيافته و برخي از كشورهاي در حال توسعه،
برنامهها و فعاليتهايي را براي رويارويي با اين تحوالت تدارك ديده و در برنامههاي تربيتمعلم
كشورشان تغيير و تحوالتي ايجاد كردهاند .مطالعه تطبيقي كه در سال 1999ميالدي ،انجمن
آسيا در كشورهاي فرانسه ،آلمان ،نيوزلند ،هنگ كنگ ،چين ،ژاپن و كانادا از نظر آموزش و به
1. Management, Profisionalism, Ethics
2. Non- Continuosly Teacher Training B.S
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ويژه آموزش معلمان با توجه به اهداف ،نحوه گزينش ،محتواي برنامه درسي تربيت معلم و
آمادهسازي معلمان رشتههاي مختلف تحصيلي انجام داده حاكي است كه بازآموزي معلمان و
بازنگري در برنامههاي درسي تربيتمعلم ،از عناصر ضروري توسعه آموزش و پرورش است .بر
همين اساس ،در اين كشورها طول دوره آموزش معلمان و طول دوره تمرين عملي (كارورزي)
رو به افزايش است (كوب .)1999 ،1همچنين ،مطالعه تطبيقي ديگري كه در زمينه رشد حرفه-
اي معلمان در دورههاي تربيتمعلم ميان دو كشور ژاپن و اياالت متحده آمريكا در سال 2001
صورت گرفت ،نشان داد ارائه روشهايي براي ايجاد تغيير و اصالحات و بازنويسي برنامههاي
درسي به منظور رشد حرفهاي معلمان هر دو كشور ضرورت دارد (كالينسون و يوميكو،2001 ،2
 .)223مطالعه تطبيقي انجام شده در آسيا ( )1991در بررسي مسائل و مشكالت حياتي در
زمينه نظام آموزش معلمان پنج كشور آسياي غربي تايوان ،ژاپن ،هنگكنگ ،سنگاپور ،چين و
مقايسه آن با نظام آموزش معلمان استراليا و اياالت متحد آمريكا نشان داد ،عليرغم وجود
تفاوتهاي معلمان ،برنامه تربيتمعلم و مدرسان آن در كشورهاي مورد مطالعه شباهتهاي
بسياري در ماهيت مشكالت در زمينه تربيتمعلم دارد و بيشتر اين مشكالت در خصوص
برقراري ارتباط و توازن ميان تئوري و عمل در برنامه تربيتمعلم و نيز مكان برگزاري كالسها
و ويژگيهاي مدرسان بود (يوشيما .)1911 ،3ويليج و ريمرز )2000( 9نظام آموزش معلمان و
نحوه توسعه حرفهاي آنان را در  12كشور انگلستان ،آلمان ،هلند ،اسپانيا ،سوئد ،پرتغال،
اوكراين ،ژاپن ،چين ،مالزي ،سنگاپور ،استراليا ،اسرائيل ،آمريكاي شمالي و كانادا مقايسه كردند.
نتايج اين مطالعه نشان داد كه توسعه حرفهاي معلمان بايد به عنوان فرآيندي تلقي شود كه از
دوره پيش از خدمت شروع شده و تمام طول زندگي فرد را دربرميگيرد و توسعه حرفهاي آنان
بايد به طور نظاممند طراحي ،حمايت ،بودجهبندي و بررسي شود .اين نظام بايد موجب ارتقاء و
اثربخشي معلمان شود .محور برنامههاي درسي پيش از خدمت معلمان بايد دانش تعليم و
تربيت ،همراه با تمرينات عملي باشد .اين برنامهها بايد معلمان را آماده سازند كه در موارد
گوناگون و پيچيده به گروههاي متفاوت دانشآموزان تدريس كنند (ويليج و ريمرز.)2000،
گائيني ( )1332در بررسي مشكالت موجود تربيتبدني آموزش و پرورش كشور به اين نتيجه
1. Cobb
2. Collinson & Yumiko
3. Yoshima
4. Villegas & Reimers
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رسيد كه دانش تخصصي و فني مسئوالن ،معلمان و مربيان تربيتبدني مدارس در وضعيت
مطلوبي نيست .سطح تحصيالت مسئوالن تربيتبدني در شرايط مطلوبي نبوده و سوابق خدمتي
كمي در تربيتبدني دارند .بخشهائي از اصول و اهداف تربيتبدني در آموزش و پرورش در
برنامه درسي مورد توجه جدي قرار نگرفته است .محتواي آموزشي دوران ضمن خدمت ،با نياز-
هاي موجود كمتر تناسب دارد و ارزشيابي درس تربيتبدني با مشكالت جدي روبروست
(گائيني .)1332 ،كاشف ( )1331در ارزشيابي برنامه درسي جديد تربيتبدني مراكز تربيتمعلم
به اين نتيجه رسيد كه در مجموع ،دوره كارداني تربيتبدني مراكز تربيتمعلم به اهداف از
پيش تعيين شده دست يافته است و دروس اصلي و تخصصي تا حدودي توانسته نيازهاي فني
و مهارتي دانشجومعلمان را تامين كند؛ اما كمبود امكانات و ساعات دروس عملي ،فقدان كتاب-
هاي درسي مناسب از مشكالت اصلي مراكز تربيتمعلم در رشته تربيتبدني ميباشد .ضمن
اينكه بين دروس تخصصي عملي و تئوري هماهنگي وجود دارد ،در محتوا و سرفصل دروس
تربيتبدني مراكز تربيتمعلم بايد تجديدنظر شود (كاشف .)1331 ،ليوينگتون )1991( 1معتقد
است اساس مشكالت تربيتبدني در مدرسهها ،بيانگيزگي ،بيعالقگي و نبود گرايش مثبت به
اين درس در دانشآموزان است .او اين موضوع را ناشي از به روز نبودن معلمان تربيتبدني ،بي-
توجهي آنها به نيازهاي جديد مدارس و دانشآموزان و يكسان بودن آموزش معلمان مقاطع
گوناكون تحصيلي ميداند (ليوينگتون .)1991 ،كوزهچيان ( )1339و جاويدپور ( )1339نياز به
بازنگري و تغيير در برنامههاي درسي دورههاي كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته تربيتبدني و
علوم ورزشي را غيرقابلانكار ميدانند (كوزهچيان1339 ،؛ جاويدپور .)1339 ،همچنين،
ذواالكتاف ،كارگرفرد و كرمي ( )1313در تحقيقي لزوم روزآمد كردن برنامه درسي كارشناسي
تربيتبدني و علوم ورزشي را به دليل بيتوجهي به نيازهاي بازار كار ،بيتناسبي و ناكارآمدي،
جامعنگر نبودن و به روز نبودن سرفصلهاي درسي اعالم كردند (ذواالكتاف ،كارگرفرد و كرمي،
 .)1313نتايج پژوهش اتقيا ( )1391نيز نشان داد كيفيت محتواي آموزشي دورههاي تحصيالت
تكميلي تربيتبدني و علوم ورزشي ضعيف است و در بسياري از موارد منابع تدريس نامشخص،
محتواي آموزشي قديمي و انتخاب سليقهاي محتواي آموزشي از سوي اعضاي هيئت علمي
مشاهده ميشود (اتقيا .)1391 ،بر اين اساس ،بهرهگيري از ارزشيابي به عنوان يک رويكرد با
اهميت به منظور قضاوت و داوري درباره كوششهاي گذشته و همچنين كمک به تصميم-
1. Livington
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گيريها در خصوص تحوالت آينده به منظور بهبود وضع آموزشي برنامه درسي تربيتبدني در
آموزش عالي ،امري ضروري به نظر ميرسد .جايگاه واالي آموزش دانشجو معلمان در فرآيند
توسعه ملي و توجه به سرمايهگذاري در منابع انساني از طريق گسترش اين آموزشها و
ضرورت شناخت اهميت و ارتقاء پايگاه فارغالتحصيالن در كشور ،محققان را بر آن داشته است
تا ضمن ارزشيابي وضعيت موجود برنامه درسي كارشناسي ناپيوسته دبيري تربيتبدني در
مراكز تربيتمعلم سراسر كشور ،با ارائ ه تصويري روشن از وضعيت موجود ،به بيان راهكارهاي
مناسب براي بهبود اين برنامه بپردازد.
روششناسی
در اين پژوهش ،ديدگاه مدرسان ،فارغالتحصيالن و دانشجويان ترم  3و  9دوره كارشناسي
ناپيوسته رشته تربيتبدني و علوم ورزشي در خصوص برنامه درسي اجرا شده در اين دوره،
مورد ارزشيابي قرار گرفت .با توجه به هدفها و فرضهاي تدوين شده در اين پژوهش از روش
پژوهش توصيفي-پيمايشي استفاده شده است.
جامعه آماري اين پژوهش ،به سه گروه تقسيم شد .گروه اول شامل كليه مدرسان دروس
تخصصي و تربيتي مراكز تربيتمعلم داراي برنامه دوره كارشناسي ناپيوسته رشته دبيري
تربيتبدني و علوم ورزشي بودند .گروه دوم شامل تمامي دانشجويان مرد و زن فارغالتحصيل
كارشناسي ناپيوسته رشته تربيتبدني و علوم ورزشي مراكز تربيتمعلم مجري بودند كه در
آموزش و پرورش شهرستان داراي مركز تربيتمعلم به عنوان معلم تربيتبدني مشغول فعاليت
بودند .گروه سوم شامل كليه دانشجويان ترم  3و  9دوره كارشناسي ناپيوسته رشته تربيتبدني
و علوم ورزشي مراكز تربيتمعلم مجري بود.
با توجه به ضرورت پراكندگي نمونه آماري در سراسر كشور ،مراكز تربيتمعلم مجري و آموزش
و پرورش شهرستان داراي مركز تربيتمعلم با روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي انتخاب شد و
مدرسان ،دانشجويان و فارغ التحصيالن اين مراكز به صورت در دسترس مدنظر قرار گرفتند.
جدول شماره  2نمايانگر تعداد نفرات مدنظر طبق اعالم مركز تربيتمعلم مربوط ميباشد:
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جدول  -2نمونه آماري كشوري ،مدرسان ،دانشجويان و فارغالتحصيالن مراكز تربيتمعلم
استان

شهرستان

فارس

شيراز

اصفهان

نجفآباد
اصفهان

خراسان
رضوي

مشهد

كرمانشاه

كرمانشاه

مازندران

ساري

مركز تربيتمعلم

دانشجويان و
مدرسان

شهيد باهنر
شهيد رجائي
آيت
فاطمهالزهرا
ثامنالحجج
هاشمينژاد
شهيد صدوقي
شهيد رجائي
دكتر شريعتي

92
92
22
10
92
20
30
22
30

فارغالتحصيالن مراكز تربيتمعلم
تعداد در دسترس
تعداد در دسترس
تعداد در دسترس
تعداد در دسترس
تعداد در دسترس

نهايتا تعداد 90مدرس ،تعداد  113دانشجوي سال آخر و تعداد  19فارغالتحصيل در حال
خدمت در آموزش و پرورش استانهاي مذكور به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
در مرحله اول با مطالعه مباني و پيشينه پژوهش حاضر ،به بررسي وضعيت گذشته موضوع
پرداخته شد و متناسب با مساله پژوهش و سواالت موجود ،طراحي پرسشنامه جهت اجراي
طرح انجام گرفت .در مرحله اول سواالتي متناسب با پرسشنامههاي مرتبط با بخشهاي مختلف
موضوع كه قصد بررسي آنها بود تهيه و  30پرسشنامه اوليه جهت تعيين روائي صوري و
محتوائي با هماهنگي رابطين اجراي طرح در مراكز تربيتمعلم دخترانه و پسرانه تهران ارسال
شد .در انتهاي هر بخش از پرسشنامه سوال باز قرارداشت تا درصورتي كه پژوهشگر موضوعي را
فراموش نموده بود با كمک اساتيد ،دانشجويان و دبيران تربيتبدني مراكز تربيت معلم (پاسخ-
دهندگان) در پرسشنامه نهائي در نظر بگيرد.
پس از توزيع ،تكميل و جمعآوري پرسشنامههاي اوليه ،پاسخها و نظرات و پيشنهادات پاسخ-
دهندگان گروههاي مختلف بررسي شد و پرسشنامه دوم مجددا به همان گروه ارائه و
پرسشنامههاي تكميل شده جمعآوري شد .از اين طريق روائي صوري و محتوائي پرسشنامه
طرح به تائيد صاحبنظران رسيد .به منظور تعيين پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ
استفاده شد كه پايائي  0/31بدست آمد .نهايتا پرسشنامه نهائي براي اجراي طرح استفاده شد.
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تعيين روايي سازه اين پرسشنامه نيز با استفاده از روش تحليل مولفههاي اصلي انجام شد كه
در اين مورد نتايج آزمون 1برابر  0/131بدست آمد كه اين عدد باالتر از  0/3است .همچنين،
نتايج آزمون بارتلت P ≥0/02 ،بود كه نشاندهنده تائيد سازههاي پرسشنامه تحقيق بود .بر
اساس نتايج تحليل مولفههاي اصلي ،چهار عامل هدف و محتوا ،روش اجرا (تدريس) ،امكانات و
تجهيزات اموزشي و روش ارزشيابي براي ارزشيابي برنامه درسي مشخص گرديد كه بر اساس
نوع سواالت همبسته و ماهيت آنها نامگذاري عاملها انجام شد.
به منظور جمعآوري دادهها ،پس از مشخص شدن مراكز تربيتمعلم ،پژوهشگر به صورت تلفني
و نامه رسمي ،مسئوالن مراكز را در رابطه با طرح پژوهشي مذكور توجيه نموده و همكاران
پژوهشگر با مراجعه به مراكز تربيتمعلم مجري و آموزش و پرورش شهرستان مركز تربيتمعلم،
اقدام به توزيع پرسشنامه نموده و با توجيه مدرسان ،دانشجويان و فارغالتحصيالن ،نسخه
تكميلشده پرسشنامه را جمعآوري و براي تجزيه و تحليل ارائه كردند.
در تجزيه و تحليل دادههاي جمعآوري شده و استخراج يافته پژوهش از روشهاي آمار توصيفي
شامل فراواني ،درصد ،ميانگين (شاخصهاي گرايش مركزي و پراكندگي) استفاده شد.
نتایج
همانگونه كه جدول  3نشان ميدهد" ،اهميت برنامه درسي  "...از نظر بيش از  90درصد
مدرسان ،بيش از  90درصد فارغالتحصيالن و  91درصد دانشجويان" ،همراستايي اهداف ايجاد
برنامه درسي  "...از نظر بيش از  31درصد مدرسان ،بيش از  12درصد فارغالتحصيالن و 12
درصد دانشجويان" ،همراستايي اهداف ارائه دروس تربيتي  "...از نظر بيش از  13درصد
مدرسان ،بيش از  30درصد فارغالتحصيالن و  19درصد دانشجويان" ،همراستايي اهداف ارائه
دروس تخصصي  "...از نظر بيش از  32درصد مدرسان ،بيش از  30درصد فارغالتحصيالن و 11
درصد دانشجويان" ،همراستايي سرفصلهاي دروس  ،"...از نظر بيش از  10درصد مدرسان،
بيش از  11درصد فارغالتحصيالن و  23درصد دانشجويان" ،همراستايي صالحيتهاي شغلي
 "...از نظر بيش  11از مدرسان ،بيش از  11درصد فارغالتحصيالن و  19درصد دانشجويان،
"همراستايي وظايف معلمان تربيتبدني  "...از نظر بيش از  39درصد مدرسان ،بيش از 11
درصد فارغالتحصيالن و  31درصد دانشجويان" ،ميزان جامعيت برنامه درسي  "...از نظر بيش
)1.Kaiser- Meyer- Olkin ( KMO
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از  12درصد مدرسان ،بيش از  33درصد فارغالتحصيالن و  33درصد دانشجويان" ،ميزان
اثربخشي برنامه درسي  "...از نظر بيش از  12درصد مدرسان ،بيش از  33درصد فارغ-
التحصيالن و  23درصد دانشجويان" ،ميزان توفيق برنامه درسي  "...از نظر تقريبا  10درصد
مدرسان ،بيش از  39درصد فارغالتحصيالن و نزديک به  10درصد دانشجويان "زياد و بسيار
زياد" ميباشد.
جدول  -3ديدگاه اساتيد ،دانشجويان ،فارغالتحصيالن تربيتبدني مراكز تربيتمعلم سراسر كشور در رابطه با
اهداف و محتواي برنامه درسي كارشناسي ناپيوسته رشته تربيتبدني علوم ورزشي
خيلي كم است

كم است

مدرسان

فارغ التحصيالن

دانشجويان

مدرسان

فارغ التحصيالن

دانشجويان

مدرسان

0

0

1/2

فارغ التحصيالن

0

0

0

دانشجويان

1/1

9/9

0/2

مدرسان

3/3

2/9

1/1

فارغ التحصيالن

1/1

0

1/1

دانشجويان

0

0

1/1

مدرسان

0

0

1/1

فارغ التحصيالن

0

0

0

1/1

زياد است

دانشجويان

0

0

0

0

0

متوسط است

خيلي زياد است
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1/9

2

9/1

23/3

21/1

22/1

39/9

39/1

32/1

33/3

31/9

21/2

معيار همراستايي اهداف ايجاد دورههاي تربيتمعلم با اهداف دروس تخصصي برنامه درسي...
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1/9

9/3

23/3

23/2
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93/1

93/2

39/1

23/1

23/2
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معيار همراستايي اهداف ايجاد دورههاي تربيت معلم با سرفصلهاي دروس برنامه درسي ...
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1/3

3

31/1

21/3

31/2

90

93/1

33/2

20

21/3

20/3

معيار همراستايي اهداف دورههاي تربيت معلم با صالحيتهاي شغلي الزم براي معلمان تربيتبدني
3/3

2/1

1/9

21/3

29/1

23/1

99/9

90/2

90/1

22/2

21/9

29/1

معيار همراستايي وظايف معلمان تربيتبدني با اهداف ايجاد دوره هاي تربيت معلم
2/2

1/1

1/1
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99/9

21/9
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معيار ميزان جامعيت برنامه درسي كارشناسي ناپيوسته تربيتبدني و علوم ورزشي
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معيار ميزان اثربخشي برنامه درسي كارشناسي ناپيوسته تربيتبدني و علوم ورزشي
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21/1
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همانگونه كه جدول  9نشان ميدهد "تناسب تجهيزات آموزشي مراكز تربيتمعلم با نيازهاي
آموزشي دروس نظري برنامه درسي  "...از نظر  32درصد مدرسان 11 ،درصد فارغالتحصيالن و
 39درصد دانشجويان" ،تناسب اماكن و فضاهاي آموزشي مراكز تربيتمعلم با نيازهاي آموزشي
دروس نظري برنامه درسي "...از نظر  13درصد مدرسان 29 ،درصد فارغالتحصيالن و  12درصد
دانشجويان" ،تناسب وسايل و تجهيزات آموزشي مراكز تربيتمعلم با نيازهاي آموزشي دروس
عملي برنامه درسي " ...از نظر  12درصد مدرسان 19 ،درصد فارغالتحصيالن و  39درصد
دانشجويان" ،تناسب اماكن و فضاهاي آموزشي مراكز تربيتمعلم با نيازهاي آموزشي دروس
عملي برنامه درسي "...از نظر  10درصد مدرسان 23 ،درصد فارغالتحصيالن و  13درصد
دانشجويان" ،كم و بسيار كم" ميباشد.
جدول  -9ديدگاه اساتيد ،دانشجويان ،فارغالتحصيالن تربيتبدني مراكز تربيتمعلم سراسر كشور در خصوص
تجهيزات و اماكن آموزشي اجراي برنامه درسي كارشناسي ناپيوسته رشته تربيتبدني
خيلي كم است
مدرسان

فارغ التحصيالن

دانشجويان

مدرسان

فارغ التحصيالن

دانشجويان

مدرسان

فارغ التحصيالن

دانشجويان

مدرسان

فارغ التحصيالن

دانشجويان

0

10

مدرسان

0

1/3

فارغ التحصيالن

0

9/9

كم است

زياد است

دانشجويان

0

2/1

متوسط است

خيلي زياد است

معيار تناسب تجهيزات آموزشي مراكز تربيت معلم با نيازهاي آموزشي دروس نظري برنامه درسي
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13/9

33/3

39/1

90/1

31/9

33/3

معيار تناسب اماكن و فضاهاي آموزشي مراكز تربيت معلم با نيازهاي آموزشي دروس نظري برنامه درسي...
2/1

3/1

11/9
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2/2

13/3

10/1

11/9

93/3

30/9

91/1

20

29

22/1

23/2

22/2

13/9

معيار تناسب وسايل و تجهيزات آموزشي مراكز تربيت معلم با نيازهاي آموزشي دروس عملي برنامه درسي...
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13/9

13/9
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9/1

90

90/1

20/3

معيار تناسب اماكن و فضاهاي آموزشي مراكز تربيت معلم با نيازهاي آموزشي دروس عملي برنامه درسي...
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2/3

12/2

11/1

11/2

19/2
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33/1

31/2
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همانگونه كه جدول  2نشان ميدهد  19درصد مدرسان 31 ،درصد فارغالتحصيالن و  32درصد
دانشجويان ،روش تدريس سخنراني 32 ،درصد مدرسان 39 ،درصد فارغالتحصيالن و  32درصد
دانشجويان ،روش تدريس حلمساله 31 ،درصد مدرسان 19 ،درصد فارغالتحصيالن و 39
درصد دانشجويان ،روش تدريس مشاركتي 19 ،درصد مدرسان 32 ،درصد فارغالتحصيالن و 29
درصد دانشجويان روش تدريس سمينار 33 ،درصد مدرسان 22 ،درصد فارغالتحصيالن و 90
درصد دانشجويان ،روش تدريس كاوشگري را در آموزش دروس نظري مناسبتر ميدانند.
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ضمن اينكه ميزان تناسب آموزش دروس عملي با روشهاي تدريس "سخنراني" ،از نظر 12
درصد مدرسان 10،درصد فارغالتحصيالن و  32درصد دانشجويان؛ "حلمساله" از نظر  9درصد
مدرسان 12 ،درصد فارغالتحصيالن و  22درصد دانشجويان؛ "مشاركتي" از نظر  39درصد
مدرسان و  10درصد فارغالتحصيالن و  32درصد دانشجويان" ،سمينار" از نظر  9درصد
مدرسان 12 ،درصد فارغالتحصيالن و  19درصد دانشجويان ،و "كاوشگري" از نظر  21درصد
مدرسان 19 ،درصد فارغالتحصيالن 29 ،درصد دانشجويان "زياد و بسيار زياد" ميباشد.
جدول  - 2ديدگاه مدرسان ،فارغالتحصيالن و دانشجويان در رابطه با روش تدريس برتر دروس نظري و عملي در
برنامه درسي كارشناسي ناپيوسته رشته تربيتبدني

مدرسان

فارغ التحصيالن

دانشجويان
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مدرسان

فارغ التحصيالن
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19
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9/2
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كم است
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خيلي كم است

متوسط
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زياد است

خيلي زياد است
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همانگونه كه جدول  1نشان ميدهد  31درصد مدرسان 10 ،درصد فارغالتحصيالن و  19درصد
دانشجويان ،روش ارزشيابي "چهارگزينهاي"؛  32درصد مدرسان 10 ،درصد فارغالتحصيالن و
 12درصد دانشجويان ،روش ارزشيابي"كوتاه پاسخ"؛  12درصد مدرسان 39 ،درصد فارغ-
التحصيالن و  39درصد دانشجويان ،روش ارزشيابي "تشريحي" را در ارزشيابي دروس نظري
مناسبتر ميدانند .ضمن اينكه ميزان تناسب ارزشيابي دروس عملي با روشهاي ارزشيابي
"كتبي" از نظر  13درصد مدرسان 3 ،درصد فارغالتحصيالن و  13درصد دانشجويان و "عملي"
از نظر  33درصد مدرسان و  12درصد فارغالتحصيالن و  13درصد دانشجويان ،زياد و بسيار
زياد" ميباشد.
جدول  -1ديدگاه اساتيد ،دانشجويان ،فارغالتحصيالن تربيتبدني مراكز تربيتمعلم سراسر كشور در خصوص
روش ارزشيابي برتر دروس نظري و عملي برنامه دوساله كارشناسي ناپيوسته رشته تربيتبدني و علوم ورزشي
خیلی کم

دیدگاه

است

کم است

متوسط
است

زیاد است

خیلی زیاد است
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22

روش ارزشيابي دروس

روش ارزشيابي دروس نظري

معيار ارزيابي

بحث و نتیجهگیری
پژوهشهاي اندكي درباره نظام تربيت معلم ايران به ويژه در زمينه ارزشيابي برنامه درسي
صورت گرفته است و دستاورد تحقيقي خاصي در مورد ارزشيابي اين نظام وجود ندارد .بر
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اساس يافتههاي برخي از تحقيقات ،فارغالتحصيالن اين مراكز اذعان داشتهاند كه آموخته-
هايشان در تربيتمعلم چندان كارساز نبوده و در مواجهه با واقعيات ،بهرهمندي اندكي نسبت به
هزينه صرفشده در آن مراكز صورت گرفته است (استيري .)1339 ،در ادامه يافتههاي حاصل
از اين پژوهش ارائه شده است:
اهداف و محتواي برنامه درسي :يافتهها نشان داد كه تقريبا اكثر دانشجويان ،فارغالتحصيالن و
مدرسان مراكز تربيتمعلم نسبت به اهميت تداوم دوره كارشناسي ناپيوسته تربيتبدني و علوم
ورزشي توافق دارند .اما آنچه حائز اهميت است اينست كه بطور متوسط نزديک به  20درصد
دانشجويان همراستائي سرفصلهاي دروس برنامه درسي با اهداف دروه تربيتمعلم ،ميزان
اثربخشي و ميزان توفيق برنامه درسي در نيل به اهداف را زيرمتوسط ارزشيابي كردند .با توجه
به اينكه مخاطبان اصلي اين برنامه ،دانشجويان ميباشند؛ اين اظهارنظر جاي تامل دارد و به
عنوان پاشنه آشيل برنامه درسي مذكور تلقي ميگردد؛ چرا كه ركن اصلي ارزشيابي هر برنامه-
اي را مي توان در سه مولفه مذكور مشاهده نمود .لذا مطالعه بيشتر اين برنامه درسي با ديدگاه
ارزيابي خروجي برنامه ضروري به نظر ميرسد .از طرف ديگر ،بيش از يکسوم ( 32درصد)
فارغالتحصيالن اين مراكز نيز همراستايي اهداف دروس تربيتي و دروس تخصصي ،سرفصلهاي
دروس برنامه ،صالحيتهاي شغلي و وظايف مورد انتظار معلمان تربيتبدني و اثربخشي و
توفيق برنامه درسي كارشناسي ناپيوسته تربيتبدني و علوم ورزشي را زيرمتوسط ارزشيابي
كردند .با توجه به اينكه اين گروه از مخاطبان برنامه ،هماكنون در موقعيتهاي شغلي مرتبط با
برنامه قراردارند ،توجه ويژه به اين اظهارنظر جهت بازبيني و مطالعه دقيقتر برنامه درسي
ضروري است .همچنين ،نزديک به  32تا  90درصد از مدرسان اين مراكز نيز ،همراستايي
اهداف دروس تربيتي ،سرفصلهاي دروس برنامه ،صالحيتهاي شغلي مورد انتظار از معلمان
تربيت بدني و همچنين ميزان جامعيت ،اثربخشي و توفيق برنامه درسي مذكور را زيرمتوسط
ارزشيابي كردند .با توجه به اينكه مدرسان برنامه ،نقش كليدي در آموزش محتواي برنامه
درسي به فراگيران را برعهده دارند ،اتفاقنظر اين درصد از مدرسان ،در خصوص وضعيت ضعيف
مولفههاي ذكرشده ميتواند در فرآيند ياددهي–يادگيري فراگيران تاثير منفي ايفا نمايد .لذا به
نظر مي رسد تشكيل كميته نيازسنجي مجدد و تحليل محتواي برنامه درسي مذكور الزامي
باشد.
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بطوركلي دانشجويان ،فارغالتحصيالن و مدرسان مراكز تربيتمعلم در رابطه با اهميت و ضرورت
تداوم برنامه درسي كارشناسي ناپيوسته تربيتبدني و علوم ورزشي توافق دارند .اما آنچه حائز
اهميت است اينست كه هر سه گروه نيز در رابطه با وضعيت نسبتا ضعيف مولفههايي همچون
همراستايي سرفصلهاي دروس برنامه درسي مذكور با اهداف ايجاد دورههاي تربيتمعلم و
همچنين اثربخشي و توفيق برنامه درسي كارشناسي ناپيوسته تربيتبدني و علوم ورزشي توافق
نظر دارند .اين يافتهها با نتايج حاصله از پژوهش كاشف ( )1331و ذواالكتاف و همكاران
( )1313كه عنوان كردند دروس اصلي و تخصصي تا حدودي توانسته نيازهاي فني و مهارتي
دانشجومعلمان را تامين كند و در محتوا و سرفصل دروس برنامه درسي رشته تربيتبدني و
علوم ورزشي مراكز تربيت معلم بايد تجديدنظر و بازنگري صورت گيرد ،همراستاست .يافتههاي
ميرزائي ( )2009نيز در همراستايي با نتايج حاضر نشان داد كه رعايت نشدن تناسب محتواي
دروس با نيازها و عاليق دانشجويان ،بروز نبودن محتوا ،توجه بيش از حد به مطالب نظري و
غيركاربردي از نقاط ضعف محتواي برنامه درسي مراكز آموزش عالي و بويژه مراكز تربيتمعلم
است .طبق يافتههاي پژوهشي عابدي ( )1313محتواي دروس دورههاي تربيتمعلم در ايجاد
تواناييهاي اساسي تدريس داراي ضعفهاي عمده است و الزم است در آنها تجديدنظر شود.
وانگ ) 1999( 1نيز به اين نتيجه رسيد كه از مشكالت اساسي برنامه درسي آموزش عالي در
چين هماهنگ نبودن آن با فرصتهاي شغلي و نارضايتي دانشآموختهگان از مطالعات دوران
تحصيل و فاصله تئوري تا عمل است .ضمن اينكه در برنامههاي درسي مراكز تربيتمعلم آن
كشور نيز ،محتواي برنامهها نياز به بازنگري داشتند.
تجهيزات و اماكن آموزشي مراكز تربيتمعلم :بطور متوسط بيش از دوسوم (نزديک به 12
درصد) دانشجويان ،فارغالتحصيالن و مدرسان تناسب تجهيزات و اماكن آموزشي مراكز تربيت-
معلم با نيازهاي آموزشي برنامه درسي كارشناسي ناپيوسته تربيتبدني و علوم ورزشي را ضعيف
اعالم نمودند .به نظر ميرسد بازسازي و جايگزيني تجهيزات آموزشي و همچنين ايجاد تعادل
بين كميت و كيفيت تجهيزات و فضاهاي آموزشي در اين مراكز ،غيرقابلاجتناب باشد.
روش تدريس در برنامه درسي :مطالعات تطبيقي در خصوص فرآيند ياددهي-يادگيري برنامه
درسي تربيتمعلم در كشورهاي مختلف نشاندهنده تأكيد بر توازن ميان تئوري و عمل در
برنامههاي درسي و افزايش برنامههاي عملي و در نتيجه هدايت فرآيند ياددهي-يادگيري به
1.Wang
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سمت بهرهگيري از روشهاي فعال است .در اين زمينه بهرهگيري از شيوه كارگاهي براي اداره
كالسهاي درس مورد تأكيد است .به عنوان نمونه در انگلستان همه واحدهاي درسي به شيوه-
اي طراحي شده است كه دانشجويان بتوانند در فعاليتهاي كالسي درگير شوند و وسايل كمک
آموزشي گوناگون در اختيار دانشجومعلمان قرار ميگيرد تا آنان ضمن شناخت اين وسايل،
روش كاربرد آنها را در كالس درس بياموزند .كاربرد تمرينهاي عملي در كالس درس واقعي،
آموزش نحوه استفاده از منابع و مواد آموزشي روزآمد براي واحدهاي عملي در نظر گرفته شده
است .در فرانسه فرآيند ياددهي-يادگيري بيشتر به شيوهاي طراحي شده است كه
دانشجومعلمان از ابزارهايي نظير ارائه كار در كنفرانس يا بحث و تحليل در كار گروهي استفاده
ميكنند .دانشجومعلمان بطور مستمر به كسب تجربههاي عملي ميپردازند كه همراه با
مسئوليتپذيري دانشجومعلمان است .در ژاپن ،به روشهاي تدريس فعال روي آوردهاند و
تالش دارند كه آموزش سنتي را تغيير دهند .ليكن گزارشها حاكي از تمركز در آموزش پيش
از خدمت معلمان بر درسهاي نظري است تا عملي و كمتر به تجارب عملي پرداخته ميشود.
در مالزي در فرآيند ياددهي-يادگيري ،گرايش به سمت دانشآموزمحوري ،استفاده از روش
سخنراني را كاهش داده است .در حال حاضر به سمت فعال شدن سيستم آموزشي و درگير
شدن دانشجويان در فعاليتهاي يادگيري گرايش يافته است (استيري .)1333 ،طبق يافتههاي
پژوهش حاضر ،محتواي دروس نظري برنامه درسي كارشناسي ناپيوسته رشته تربيتبدني و
علوم ورزشي با روشهاي تدريس سخنراني (از ديدگاه  32درصد نمونه آماري) ،مشاركتي (از
ديدگاه  31درصد نمونه آماري) و سمينار (از ديدگاه  11درصد نمونه آماري) و محتواي دروس
عملي برنامه درسي مذكور با روش تدريس مشاركتي (از ديدگاه  32درصد نمونه آماري)
متناسب است .از اين رو به نظر ميرسد محتواي دروس نظري و عملي اين برنامه درسي قابليت
هدايت دانشجومعلمان جهت مشاركت فعال در فعاليتهاي كالسي و كسب تجربههاي عملي را
دارد .بنابراين الزم است مدرسان مراكز تربيت معلم از اين روش تدريس در فرآيند ياددهي–
يادگيري استفاده نمايند و با در اختيار قرار دادن وسايل كمک آموزشي گوناگون به
دانشجومعلمان ،آنان را در شناخت اين وسايل و روش كاربرد آنها در كالس درس كمک نمايند.
كاربرد تمرينهاي عملي در كالس درس واقعي ،آموزش نحوه استفاده از منابع و مواد آموزشي
روزآمد براي واحدهاي عملي در نظر گرفته شود.
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روش ارزشيابي در برنامه درسي :مطالعات تطبيقي در خصوص ارزشيابي برنامه درسي تربيت
معلم در كشورهاي مختلف نشان داد بجز كشور مالزي كه ارزشيابي رسمي در طول دوره تربيت
معلم وجود ندارد ،ساير كشورها ارزشيابي را به عنوان يكي از عناصر مهم براي سنجش امكان
دستيابي به اهداف درنظر ميگيرند و براي آن برنامهريزي ميكنند .نگرش به ارزشيابي بر
اساس سنجش مباحث نظري و كارهاي عملي در طول دوره است .به عنوان نمونه در كشورهاي
انگلستان و فرانسه ،ارزشيابي از دانشجومعلمان با توجه به استانداردهاي تدوين شده انجام مي-
شود .براي ارزشيابي دانشجومعلمان در اين كشورها ،يک پرونده ارزشيابي تدارك ديده شده
است كه فعاليتهاي دانشجومعلمان را پيوسته مورد ارزشيابي قرار ميدهد .اين ارزشيابي شامل
امتحانات كتبي پايان ترم ،نمرات كارهاي عملي ،نمرات كارورزي ،كارهاي گروهي و انجام دادن
پروژهها است .در ژاپن فرآيند ارزشيابي رسمي براي ارزشيابي فعاليتهاي دانشجومعلمان در
طول دوره وجود ندارد .دانشجوياني كه واحدهاي در نظر گرفته شده را به اتمام برسانند ،به
عنوان فارغالتحصيل شناخته ميشوند ،اما در زمينه تمرين عملي ،برنامه نظارت و ارزشيابي
درنظر گرفته شده است كه هم معلمان مجربي كه به عنوان معلمان راهنما وظيفه هدايت اين
دانشجومعلمان را برعهده دارند و هم به صورت رسمي ،كميتهاي مركب از اعضاي مراكز تربيت
معلم آن را انجام ميدهند .در مالزي ارزشيابي از دانشجومعلمان شامل ارزشيابي طي دوره و
پايان دوره است .ارزشيابي ضمن دوره شامل ارزشيابي واحدهاي كاري است كه به دانشجويان
ارائه ميشود و ارزشيابي پايان دوره كه شامل امتحانات كتبي است .اهميت ارزشيابي و
اطمينان از صالحيتهاي حرفهاي معلمان آينده از مهمترين مباحث كشورها به شمار ميرود،
بنابراين در كشورهاي انگلستان و فرانسه با توجه به تدوين استانداردها و شفافسازي
صالحيتهاي مورد انتظار چگونگي ارزشيابي نيز مشخص تدوين شده زيرا اصل بر افزايش
كيفيت تربيتمعلم است و اين موضوع از اهميتي ويژه برخوردار است (ماليينژاد و ذكاوتي،
.)1333
طبق يافته هاي پژوهش حاضر ،محتواي دروس نظري برنامه درسي كارشناسي ناپيوسته رشته
تربيتبدني و علوم ورزشي با روشهاي ارزشيابي كتبي مستمر و پاياني به شكلهاي
چهارگزينهاي (از ديدگاه  10درصد نمونه آماري) ،كوتاهپاسخ (از ديدگاه  31درصد نمونه
آماري) و تشريحي (از ديدگاه  33درصد نمونه آماري) و در دروس عملي (از ديدگاه  33درصد
نمونه آماري) با روش ارزشيابي عملي متناسب است .اين يافته با يافتههاي ماليينژاد و ذكاوتي
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( )1311و ذواالكتاف و همكاران ( )1313كه عنوان كردند در ايران همچنان موضوع ارزشيابي
از آموختههاي دانشآموختگان به شكل كامال سنتي و با تأكيد بر سطح دانش انجام ميشود،
همراستاست .بديهي است از عناصر مهمي كه در كسب هرچه بيشتر مهارت دانشجويان در امر
ارزشيابي مؤثر خواهد بود ،نحوه ارزشيابي مدرسان است .درحاليكه نتايج تحقيق حاكي از آن
است كه بيش از  91درصد از سؤاالت مدرسان در سطح دانش و فهميدن قرار داشته است.
به نظر ميرسد با توجه به ماهيت محتوايي برنامههاي درسي تربيتمعلم ،انجام فرآيند ارزشيابي
بصورت تدارك يک پرونده ارزشيابي شخصي كه در آن فعاليتهاي دانشجومعلمان در تلفيقي از
شيوههايي همچون امتحانات كتبي پايان ترم ،نمرات كارهاي عملي ،نمرات كارورزي ،كارهاي
گروهي و انجام دادن پروژهها مدنظر قرار گيرد ،مناسب باشد.
در يک جمعبندي بايد متذكر شد معموالً ارزشيابيهاي برنامه درسي به چند دليل انجام مي-
شوند :نخست ،برنامههايي كه دولت به طور رسمي در نظام آموزشي به طراحي و اجراي آنها
ميپردازد و براي آنها سرمايهگذاري ميكند ،نياز به ارزشيابي دارند .زيرا ممكن است نتيجه اين
نوع ارزشيابيها بر سياستهاي مالي و آموزشي تأثير بگذارد .دليل ديگر ارزشيابي ،بهبود يا
تغيير يک برنامه آموزشي 1است .در اين صورت با استفاده از شيوهها ،الگوها و فنون مناسب،
اطالعات الزم گردآوري ميشوند و به مقامات تصميمگيرنده يا كساني كه تحت تأثير آن برنامه
آموزشي هستند ،گزارش مي شود .هدف از اين ارزشيابي ،فراهم آوردن اطالعات مستدل براي
تصميمگيري و بهبود برنامه درسي كارشناسي ناپيوسته تربيتبدني و علوم ورزشي بود .نتايج
نشان داد سرفصلهاي دروس تربيتي و تخصصي برنامه درسي ،با اهداف اين دوره همراستا
نيست و ميزان اثربخشي و توفيق برنامه درسي در نيل به اهداف ضعيف ميباشد .ضمنا
وضعيت تجهيزات و اماكن آموزشي موجود مراكز تربيتمعلم با نيازهاي آموزشي اين برنامه
درسي ،متناسب نيست .بنابراين با توجه به ضعف اين مولفهها ،پيشنهاد ميشود كميته بازنگري
محتواي برنامه درسي به منظور كيفيتبخشي به برنامهدرسي كارشناسي ناپيوسته رشته
تربيتبدني و علوم ورزشي از طريق راهبردهاي تلفيق تئوري و عمل ،توازن تئوري و عمل در
برنامه درسي ،تدوين استانداردها يا صالحيتهاي حرفه معلمي ايجاد شود .همچنين ،كميته
ساماندهي و تدارك تجهيزات و فضاهاي آموزشي ويژه اين برنامه درسي تشكيل شده و
بروزرساني و بازنويسي محتوايي برنامه درسي مذكور و رفع نيازهاي كالبدي مرتبط انجام گيرد.
1.Curricula

3131  شهریور و مهر،13 مطالعات مدیریت ورزشی شماره

90

سپاسگزاری
، دانشجويان، مسئوالن مراكز تربيتمعلم،در پايان بر خود الزم ميدانيم از تمامي عوامل اجرائي
 تشكر،مدرسان و فارغالتحصيالن مراكز تربيتمعلم كه ما را در اجراي اين پژوهش ياري كردند
.نماييم
منابع
1. Abedi, l. A. (1998). Investigation and analysis of the general skills taught in the
curriculum of two years courses teacher training courses, master's thesis, Tarbiat
Modarres University, Faculty of Humanities.
2. Abell, M. M., Debra K. B, and Thomas J. S. (2005). Access to the General
Curriculum: A Curriculum and Instruction Perspective for Educators, Intervention
in school and clinic, 41(2), 82–86.
3. Akker, J.H Vanden. (2003). Curriculum persective: An Introduction.
Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.
4. Alimirzaei, M. (2008). Determination of the quality of different aspects of
Khage Nasir al-Din Tusi University activities with respect to the concepts of
Sublimation model EFQM, master's thesis, Shahid Beheshti University, Faculty of
Psychology and Educational Sciences.
5. Alkin M. (1989). Three Decades of Curriculum Evaloation, The International
Encycolopedia of Curriculum.
6. Atdgia, N. (2012). Determination of the quality of physical education and
sports science graduate courses in public universities of the country from the
perspective of students, faculty and administrators of these courses, sport
management studies, 16, 36-13.
7. Cobb, V. (1999). An International Comparison of Teacher Education ،Eric
Digest, Eric Clearinghouse on Teaching and Teacher Education Washington DC.
8. Collinson, V & Yumiko O. (2001). The professional development of teachers
in the united States and Japan, European journal of teacher education, 24, 223-48.
9. Estiri, D. (1995). Curriculum, abstracts, Department of Education in Tehran.
10. Gaeini, A. (1993). Evaluating the curriculum of physical education in schools
across the country, university master's thesis.
11. Gaff G. J, Ratcliff l. (1996). James and Associates Handbook of
undergraduate curriculum. John Wiley publisher. Ltd.
12. Gavidpour, S. (2000). Determination of curriculum physical education

93

...ارزشیابی برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته دبیری تربیتبدنی

compliance with the job requirements graduates from the perspective of high
school teachers and physical education experts in Isfahan, MS Thesis, School of
Management and Educational Planning, University of Isfahan.
13. General specifications, batch undergraduate teacher education curriculum of
physical education and sport science, Adopted by the meeting of the Higher
Council for Planning 369, dated 4/11/1377.
14. Gregor, s., janko, s. (2012). Influence of the quality implementation of a
physical education curriculum on the physical development and physical fitness
of children BMC Public Health, 12, 61.
15. Indiana Departement of Education. (2010). Indiana Content Standards for
Educators Physical Education.
16. Kashef, M. (1999). Evaluation the new physical education curriculum of the
teacher training centers in terms of responding to the professional needs of
Student teachers from the perspective of teachers, administrators and students,
master's thesis, university.
17. Kouzechian, H. (2000). Determination of training status of students in the
Faculty of Physical Education, Harakat journal, 4: 53-37.
18. Livington, A. (1996). Redefinding the role of physical activity cources in the
preparation of physical education teaching profissionals, the physical educator
(5): 110-114.
19. Mehdizade, A., Shafiei, N. (2009). Assess the quality of teacher training
curricula, Journal of Educational Psychology, Tonekabon Islamic Azad
University, first year (1), 46-60.
20. Molaeinegad, A., Zekavati, A. (2007). A comparative study of teacher
education curriculum in England, Japan, France, Malaysia and Iran, Journal of
Educational Innovations, No. 26, the seventh year.
21. Saylor, J. G., Alexander, William M., Lewis A. (1993). Curriculum planning
for better teaching and learning, translated by khoynegad, Gholamreza, Astan
Quds Razavi, Mashhad, first printing.
22. Tyler, R. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Cage, IL:
University of Chicago Press.
23. Vassiliki D., Andreas A., Kyriaki E., Efthemis K. (2012). What do Greek
physical education teachers know about elementary student assessment? Journal
of Human Sport & Exersice, 7(3).
24. Villegas, E. & Reimers F. (2000). The Professional Development of Teachers
as Lifelong Learning: Models،Practices and factors that Influence it, The Board
on International Comparative Studies in Education of the National Research
Council.Washington D.C.
25. Wang, J. (1994). Curriculum decision marking in chines higher education.
State university of New York at Albany. Http: // w.w.w lib. Umi.
Com/dissertations.

3131  شهریور و مهر،13 مطالعات مدیریت ورزشی شماره

26. Yoshima, A. (1986). Expected style of Pre-Service programs for Teachers:
Objectives, Content, Methods and Educational innovation in Japan،ERIC
Number: ED 285762.
27. Zais, R S (1976). Curriculum principles and foundations. New York: Thomas.
Y.Crowell Company.
28. Zolaktaf, V. Kargarfard, M., Karami, H. (2004). Updating the physical
education and sports science curriculum from the perspective of faculty, Olympic
Magazine, Issue 2 (26).

07

