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چكيده:
هدف اصلی در پژوهش حاضر ،بررسی دیدگاه دبیران فیزیک سال اول دبیرستان در مورد نقش عناصر
برنامة درس�ی موجود فیزیک ( 1اهداف ،محتوا ،راهبردهای تدریس ،مواد آموزشی ،فعالیتهای یادگیری،
زمان ،فضا ،گروهبندی و ارزش�یابی) در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان این پایه بود .عناصر مذکور در این
پژوهش در دو بعد وضع مطلوب و وضع موجود ،با اس�تفاده از پرس�شنامة محققس�اخته ،بر روی  150نفر
از دبیران فیزیک  1که با اس�تفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوش�های انتخاب شدند مورد بررسی قرار
گرفت .روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بود .دادههای بهدستآمده با استفاده از آزمونهای
 tهمبسته و فریدمن مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج بهدستآمده نشان داد که :همة عناصر نهگانة
برنامة درسی فیزیک  1و خردهمؤلفههای آن در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از اهمیت زیادی برخوردارند؛
ولی علیرغم اهمیت باالیی که دبیران به آنها دادهاند ،این عناصر و خردهمؤلفههای آن در برنامة درس�ی
موجود مورد توجه قرار نگرفته و در نهایت ،برنامة درس�ی موجود بهطور معناداری از برنامة درسی مطلوب
فاصله گرفته است .از نظر دبیران ،در برنامة درسی مطلوب عناصر فعالیتهای یادگیری ،فضا ،راهبردهای
تدریس و زمان بهترتیب بهعنوان مؤثرترین عناصر در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان هستند .درحالیکه
در برنامة درسی موجود علیرغم فاصلهای که با برنامة درسی مطلوب دارد عناصر محتوا ،ارزشیابی ،اهداف
و فعالیتهای یادگیری بهترتیب بهعنوان مؤثرترین عناصر در نظر گرفته شدهاند.

كليد واژهها:
 ïتاريخ دريافت مقاله93/3/5 :

عناصر برنامة درسی ،درس فیزیک ،پیشرفت تحصیلی.
 ïتاريخ شروع بررسي93/4/8 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله93/6/21 :

٭ کارشناسارشد برنامهریزی درسی ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران .دبیر فیزیک آموزشوپرورشkerachian_2009@yahoo.com .........

٭٭ استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران
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اهمیت و جایگاه برنامة درس��ی بهعنوان مهمترین عنصر تشکیلدهندة نظام تعلی موتربیت و بهمنزلة
قلب این نظام ،ایجاب میکند که عناصر برنامة درسی به اجرا گذاشتهشده در نظام آموزشی کشور مرتب ًا
مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرند (صدراالشرافی .)1386 ،صاحبنظران و متخصصان برنامة درسی،
عناصر اساسی برنامة درسی را به شکلهای متفاوتی مورد بررسی قرار دادهاند (تایلر1949 ،1؛ زایس،2
1976؛ آیزنر)1994 ،3؛ اما معروفترین و جامعترین برداشت از عناصر برنامة درسی ،توسط کالین ،4در
قالب نه عنصر اهداف ،محتوا ،روشهای تدریس ،مواد و منابع آموزش��ی ،فعالیتهای یادگیری ،زمان،
فضا ،گروهبندی و ارزشیابی مطرح شده است (فتحیواجارگاه و شفیعی.)1386 ،
نسبت به اهمیت عناصر فوقالذکر ،دیویی عقیده دارد ،اولین نشانة برنامة آموزشی خوب این است که
متوجه هدفی معتبر باشد که با عالقه و نیازها و تجربیات شخصی دانشآموز رابطة مستقیم داشته باشد (شاتو،
 .)1384در مورد اهمیت محتوا پیاژه معتقد اس��ت :اگر بین محتوای برنامة درسی و سطح درک دانشآموز
تناسب وجود نداشته باشد ،دو اتفاق میافتد .1 :دانشآموز محتوای ارائهشده را به چیزی که برایش قابلفهم
باش��د تبدیل میکند که در نتیجه ،آنچه را مورد نظر بوده اس��ت یاد نمیگیرد .2 .چیزی را که یاد میگیرد،
ناپایدار و گذراس��ت و بهس��رعت آن را فراموش خواهد کرد (بیلر .)1381 ،در مورد اهمیت مواد آموزشی
گاردنر معتقد است :میتوان با بهرهگیری از ابزارها و روشهایی که فناوری اطالعات و ارتباطات ایجاد کرده
است ،ضمن افزایش سرعت در یادگیری ،شرایط یادگیری را برای استعدادها و سلیقههای گوناگون فراهم
آورد (گاردنر .)1990 ،5تابا ،1962( 6به نقل از فتحیواجارگاه )1388 ،در مورد اهمیت فعالیتهای یادگیری
معتقد است :فعالیتهای یادگیری معنادار در حقیقت ،قلب برنامة درسی هستند ،زیرا آنها در شکلدهی
تجربة یادگیرنده و در نتیجه تعلی موتربیت او بسیار مؤثرند .سانتراک ( ،2003به نقل از علمالهدایی)1388 ،
در مورد اهمیت زمان آموزش میگوید :هرچه دانشآموزان وقت بیشتری را صرف یادگیری نمایند ،احتمال
یادگیری و دس��تیابی آنان به معیارهای س��طح باال بیشتر میشود .لونگا و یوست )2007( 7در مورد اهمیت
عنصر فضا بیان میدارند :اگر فضای مناس��ب و مطلوبی وجود نداش��ته باش��د ،تمامی مراحل قبلی فرایند
برنامة درسی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و اجرای برنامة درسی بهطور جدی دچار مشکل خواهد شد.
گالس و اسمیت ،1989( 8به نقل از بیابانگرد )1389 ،در یک تجزیهوتحلیل از هشتاد مطالعه در زمینة تعداد
دانشآموزان کالس دریافتند که هرقدر تعداد دانشآموزان افزایش پیدا میکند ،پیشرفت تحصیلی کاهش
مییابد .فیوضات ( )1382در مورد اهمیت گروهبندی معتقد است :کار گروهی وسیلهای مناسب برای تسهیل
و تقویت یادگیری است و در نهایت ،ارزشیابی یکی از اجزای جداییناپذیر فرایند آموزشوپرورش و یکی
از عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانشآموزان است (سیف .)1380 ،در واقع معلم از طریق
ارزشیابی به این نکته مهم پی میبرد که کتاب درسی ،روش تدریس ،وسایل کمکآموزشی و سایر عوامل
تربیتی تا چه حد توانستهاند تغییرات مطلوب را در رفتار دانشآموزان ایجاد کنند (بازرگان.)1378 ،
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بیان مسئله

با توجه به اینکه علم فیزیک یکی از مهمترین شاخههای علوم پایه است که اساس فناوری معاصر را
پایهگذاری کرده و بهلحاظ کاربرد و دامنة وسیع موضوعات ،یکی از نمودهای پیشرفت و ترقی هر کشور
بهحس��اب میآید ،پیش��رفت نکردن دانشآموزان در علم فیزیک باعث عقب ماندن کشور از قافلة علم و
صنعت و فناوری جدید خواهد ش��د .به این دلیل به برنامة درس��ی فیزیک در دبیرستانها باید دوچندان
اهمیت داد (نصرت ،یوسفی و لیاقتدار .)1389 ،پس الزم است عناصر برنامة درسی فیزیک ،بهخصوص
فیزیک  1که در سال  1379تدوین شده است ،با دقت مورد ارزیابی و بررسی و تحلیل قرار گیرند.
بررس��یها نش��ان داده اس��ت که علیرغم چندین بار تغییر در محتوا و رویکردهای آموزشی کتب
درسی فیزیک در سالهای اخیر ،باز احساس میشود که هنوز برای رسیدن به اهداف موردنظر آموزشی
فاصلة زیادی داریم (صدراالشرافی .)1390 ،سطح سواد علمی فارغالتحصیالن مدارس در درس فیزیک
و زمان ماندگاری مطالب آموختهش��ده بس��یار پایین اس��ت و با وجود تغییر رویکرد نس��بت به درس
آزمایشگاه و تلفیق آن با محتوای درسی ،هنوز تغییر محسوسی در بازخوردها به نظام آموزشی مشاهده
نمیشود (شکرباغانی.)1388 ،
لذا با توجه به اهمیت نقش برنامة درس��ی و عناصر آن در پیش��رفت تحصیلی دانشآموزان و نظر
دبیران در این خصوص ،پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به این مسئله اساسی است که:
عناصر برنامة درس��ی چه نقشی در پیش��رفت تحصیلی دانشآموزان در درس فیزیک دارند؟ و
وجود این عناصر تا چه میزان در برنامة درسی موجود رعایت شده است؟

پیشینة پژوهش

مطالعه و بررسی پژوهشهای انجامشده در ایران و دیگر کشورها نشان میدهد که :مهمترین عوامل
تأثیرگذار در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس فیزیک عبارتاند از :استفاده از روش کاوشگری
و روشهای فعال در تدریس (جهانیفر1387 ،؛ پورصباحیان1387 ،؛ نصرت ،یوسفی و لیاقتدار،1389 ،
واالس2003 ،9؛ پس��ت هول��م2004 ،10؛ وب2005 ،11؛ دوری و بلچ��ر2005 ،12؛ درماش��کین2008 ،13؛
س��لوک ،س��اهین و اکگوز )2009 ،و استفاده از فضای مناسب برای آموزش و استفاده از امکانات غنی
آموزش��ی (کریمی1386 ،؛ جاکوب و الک2009 ،14؛ ارتمن2002 ،15؛ هنری2001 ،16؛ س��یلس)1991 ،17؛
اما پژوهشهایی که در کش��ور انجام شده است تا حدودی بیانگر وضعیت دیگری در خصوص برنامة
درسی فیزیک موجود در نظام آموزشی ما است.
صدراالشرافی ( )1390در گزارش پژوهشی خود یادآور شده است :اهداف  13گانة تعریفشده در
کتاب راهنمای معلم بیشتر جنبة نمایشی و تزئیناتی دارد تا جنبة عملی .پژوهشهاي او نشان داد :کمبود
زمان ،مشکل بودن متن کتاب ،حجم زیاد ،متنوع بودن موضوعات کتاب ،تعداد زیاد فرمولها و  ...دالیل
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عدم انجام فعالیتهای کتاب توسط دانشآموزان و در نتیجه عدمیادگیری دانشآموزان است.
غالمی ( )1381گزارش میدهد :که زمان  3ساعت در هفته برای تدریس این کتاب همراه با انجام
آزمایش و فعالیت بهطور کامل و بهطور دانشآموزمحور کم است.
انصاری ( ،)1390در گزارش پژوهشی خود خاطرنشان کرد :اکثر معلمان ،بهاندازة کافی آزمایشها
و فعالیتهای پژوهشیبینیش��ده در برنامة درسی را براساس راهنمای برنامة درسی اجرا نمیکنند ،لذا
ق یافته است و اهداف نگرشی تحقق نیافتهاند.
در عمل فقط اهداف دانشی برنامة درسی تحق 
پوراحس��ان ( )1384به این نتیجه رس��ید که :بین مطالب این کتاب با مطالب کتابهای علوم دورة
راهنمایی پیوستگی وجود ندارد.
س��المی ( )1380در گزارش پژوهشی خود یادآور شده است ،در تألیف کتاب فیزیک  1به نیازهای
بومی و فرهنگی کمتر توجه ش��ده اس��ت ،همچنین میزان  3ساعت تدریس در هفته برای این درس ،با
توجه به انجام کارهای عملی و تراکم تعداد دانشآموزان کالس ،کم است.
جلیلی و نیکفرجام ( )1392در پژوهش��ی که روی تمامی دبیران فیزیک ش��هرک قدس و شهریار
انجام دادهاند ،به این نتایج رسیدند که :در تدوین محتوای کتاب فیزیک  1به نیازهای واقعی و مشکالت
پیش روی و مهارت تفکر دانشآموزان ،فعالیتهای گروهی ،کنجکاوی و همافزایی توجه نشده است.
در ضمن این کتاب با دیدگاه گذشتهگرا تنظیمشده که هدف آن انتقال اطالعات است .در نتیجه ،آموزش
و ارزشیابی آن نیز از این دیدگاه متأثر شده است.
ش��کرباغانی ( )1388در یک مطالعة تطبیقی ،برنامة درس��ی فیزیک ایران را با برنامة درس��ی فیزیک
کش��ورهای انگلستان ،استرالیا ،ترکیه ،سنگاپور و هندوستان مقایس��ه کرده و نشان داده است که محتوای
درسی فیزیک در ایران تقریب ًا هماهنگ با محتوای درسی فیزیک در کشورهای مورد مطالعه است؛ اما باید
رویکردهای تدریس تغییر اساس��ی یابند .دانشآموزان کشورمان نسبت به کشورهای مورد مطالعه مدت
زمان بیشتری را صرف درس فیزیک میکنند ،اما زمان خیلی کمتری را به آزمایشهای فیزیک و کارهای
عملی اختصاص میدهند .در کشورهای مورد مطالعه از انواع آزمونها برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان استفاده میشود .در صورتیکه ارزشیابی و سنجش در ایران به همان روش گذشته انجام میگیرد.
با نظر به پیشینة پژوهش مشخص میشود که پژوهشهای انجامشده در این زمینه بر ضرورت تغییر و
بازسازی برنامة درسی فیزیک  1تأکید دارند .نکتة قابلتوجه اینکه در پژوهشهای داخلی تنها به بررسی وضع
موجود برنامة درسی فیزیک  1پرداخته شده و هیچ پژوهشی در خصوص مشخص کردن وضعیت مطلوب
از دیدگاه دبیران صورت نگرفته است .لذا لزوم انجام پژوهشی که بتواند تصویری از وضعیت مطلوب برنامة
درسی فیزیک  1در اختیار سیاستگذاران و برنامهریزان قرار دهد ،احساس میشود؛ بنابراین در این پژوهش
بر آن شدیم تا نظر دبیران را بهعنوان یکی مهمترین ذینفعان در برنامة درسی پیرامون وضعیت مطلوب برنامة
درسی فیزیک  1جویا شویم تا شکاف بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود مشخص شود.
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اهداف و سؤالهای پژوهش

الف :هدفها
 .1بررس��ی نظر دبیران فیزیک س��ال اول دبیرس��تان در مورد میزان تأثیر عناصر برنامة درسی
موجود در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان این درس.
 .2بررس��ی نظر دبیران در مورد تفاوت برنامة درس��ی فیزیک س��ال اول متوسطه در وضعیت
موجود با وضعیت مطلوب.
 .3بررس��ی نظر دبیران فیزیک س��ال اول دبیرس��تان در مورد اولویت عناصر برنامة درس��ی
تأثیرگذار در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در وضعیت مطلوب.
 .4بررس��ی نظر دبیران فیزیک س��ال اول دبیرس��تان در مورد اولویت عناصر برنامة درس��ی
تأثیرگذار در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در وضعیت موجود.
ب :سؤالها
 .1از نظر دبیران فیزیک س��ال اول دبیرس��تان ،عناصر برنامة درس��ی تا چه حد در پیش��رفت
تحصیل��ی دانشآموزان تأثیرگذار اس��ت و تا چه میزان در برنامة درس��ی موجود رعایت
شده است؟
 .2از نظر دبیران بین وضعیت موجود برنامة درسی درس فیزیک پایة اول متوسطه با وضعیت
مطلوب چه تفاوتی وجود دارد؟
 .3از نظ��ر دبیران در وضعیت مطلوب اولویت عناصر برنامة درس��ی تأثیرگذار در پیش��رفت
تحصیلی دانشآموزان فیزیک سال اول دبیرستان به چه ترتیب است؟
 .4از نظ��ر دبی��ران در وضعیت موجود اولویت عناصر برنامة درس��ی تأثیرگذار در پیش��رفت
تحصیلی دانشآموزان فیزیک سال اول دبیرستان به چه ترتیب است؟

روش پژوهش

این پژوهش توصیفی ،از نوع پیمایش��ی ،و از لحاظ هدف کاربردی اس��ت .جامعة آماری آن دبیران
فیزیک مناطق نوزدهگانة شهر تهراناند که در سال تحصیلی  91 -92در پایة اول تدریس میکردند .نمونة
آماری نیز ش��امل  150نفر دبیر اس��ت که بهصورت تصادفی خوشهای انتخاب شدند .شایان ذکر است
که با توجه به اطالعات عمومی برگرفتهش��ده از پرس��شنامه بیش از  70درصد دبیران شرکتکننده در
پژوهش ،از کتاب راهنمای معلم فیزیک  1استفاده کرده و اکثراً دورههای آموزشی مربوط به این کتاب
را گذرانده بودند.
برای جمعآوری اطالعات ،از پرسشنامة محققساخته استفاده شد .با مطالعة مبانی نظری برنامة
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درسی تعداد     50گویه با توجه به عناصر نهگانة الگوی کالین در برنامة درسی تدوین شد که هر گویه،
دیدگاه دبیران را نس��بت به تأثیر آن گویه در پیش��رفت تحصیلی دانشآموزان در وضعیت مطلوب و
وضعی��ت موجود برنامة درس��ی فیزی��ک  1در  5طیف (خیلی زیاد ،زیاد ،متوس��ط ،کم ،خیلی کم) در
مقیاس لیکرت مورد س��نجش قرار میداد .پس از تنظیم پرس��شنامه ،طي دو مرحله بررسی مقدماتی
بر روی آن انجام گرفت .در مرحلة اول ،ارزیابی روایی محتوا و تأیید آن از س��وی اس��تادان راهنما
و مش��اور و در مرحلة دوم برای بهدس��ت آوردن پایایی ،پرس��شنامه در اختیار  20نفر از دبیران که
بهص��ورت تصادفی انتخاب ش��ده بودند ،قرار گرف��ت .ضریب آلفای کرونب��اخ در وضعیت مطلوب
براب��ر  0/75و در وضعیت موجود برابر  0/79محاس��به ش��د .در ضمن ضری��ب آلفای کرونباخ برای
خردهمؤلفههای اهداف ،محتوا ،روشهای تدریس ،مواد آموزش��ی ،فعالیتهای یادگیری ،زمان ،فضا،
گروهبندی و ارزش��یابی در وضعیت مطلوب به ترتیب ،0/62 ،0/64 ،0/69 ،0/78 ،0/76 ،0/54 ،0/59
 0/74 ،0/75 ،0/64در وضعی��ت موج��ود به ترتی��ب ،0/60 ،0/75 ،0/53 ،0/69 ،0/72 ،0/57 ،0/62
 0/65 ،0/58 ،0/75بهدست آمد.

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

یافتههای پژوهش

سؤال اول پژوهش :از نظر دبیران عناصر برنامة درسی فیزیک  1و آزمایشگاه تا چه حد در پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان تأثیرگذار است؟ و تا چه میزان ،در برنامة درسی موجود ،این عناصر مورد توجه
قرار گرفتهاند؟
در این پژوهش دیدگاه دبیران نسبت به تأثیر عناصر برنامة درسی در پیشرفت تحصیلی در  5طیف
سنجیده شد .با توجه به جدول شمارة  ،1یافتهها نشان میدهند که میانگین نمرات نظرات دبیران در
مورد میزان تأثیر عناصر برنامة درس��ی در پیش��رفت تحصیلی دانشآموزان در وضعیت مطلوب برای
مؤلفة هدف  ،4/10محتوا  ،4/08روشهای تدریس  ،4/25مواد آموزشی  ،3/98فعالیتهای یادگیری
 ،4/29زمان  ،4/18فضا  ،4/28گروهبندی  4و ارزشیابی  4/08و در وضعیت موجود برای مؤلفة هدف
 ،2/64محتوا  ،2/77روشهای تدریس  ،2/19مواد آموزش��ی  ،2/54فعالیتهای یادگیری  ،2/56زمان
 ،1/86فضا  ،2/33گروهبندی  2/09و ارزشیابی  2/72بود؛ که بیانگر این است که از نظر دبیران تمامی
خردهمؤلفههای مورد نظر پژوهش در پیش��رفت تحصیلی دانشآموزان بس��یار بااهمیت ارزیابی شده
اس��ت در صورتیکه در وضعیت موجود این خردهمؤلفهها مورد توجه قرار نگرفتهاند .برای بررس��ی
معنادار بودن این اختالف از آزمون  tگروههای همبس��ته اس��تفاده ش��د که نشان داد :این اختالف در
سطح  a=0/01معنادار است.
سؤال دوم پژوهش :از نظر دبیران بین وضعیت موجود برنامة درسی درس فیزیک پایة اول متوسطه
با وضعیت مطلوب چه تفاوتی وجود دارد؟
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2/74
2/67
2/31
2/45
2/45
2/74
3/10
2/73
2/78
2/43
2/46
3/16
2/70

4/02
4/06
4/07
4/16
4/13
4/13
4/28
4/08
4/13
4/00
3/98
3/77
4/05
4/17
4/12
3/97
4/22
4/32
3/94
4/18

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

 .1تناسب اهداف درس فيزيك با سن دانشآموزان

 .2تناسب اهداف درس فيزيك با تواناييهاي ذهني دانشآموزان

 .3تناسب اهداف درس فيزيك با عاليق دانشآموزان

 .4تناسب اهداف درس فيزيك با نيازهاي روزمرة دانشآموزان

 .5توجه به هدفهاي پيشنياز (آنچه دانشآموز بايد از قبل بداند)

 .6نوشتن هدفهاي رفتاري در ابتداي هر فصل

 .7آشنايي معلمان با اهداف كتاب فيزيك

 .1تناسب محتواي كتاب با تواناييهاي ذهني دانشآموزان

 .2قابل فهم بودن محتواي كتاب (با سن و رشد دانشآموزان)

 .3تناسب محتواي كتاب با رشت ة تحصيلي دانشآموزان

 .4تناسب محتواي كتاب با عالئق دانشآموزان

 .5متعدد بودن موضوعات محتواي كتاب

 .6سازماندهي مطالب از ساده به دشوار

 .7ارتباط محتوا با آموختههاي قبلي دانشآموزان

 .8وجود ارتباط منطقي بين مطالب كتاب فيزيك با كتابهاي قبلي و بعدي (ارتباط عمودي)

 .9تسلسل منطقي ميان فصلهاي كتاب (ارتباط افقي)

 .10وجود تعاريف واضح از لغات و مفاهيم تازه

 .11جذاب بودن صفحهآرايي ،تصاوير و متن كتاب

 .12كميت مثالها و تمرينهاي كتاب

 .13كيفيت مثالها و تمرينهاي كتاب

گويهها

مقدار t
14/41
13/74
14/96
16/51
15/20
14/89
13/60
14/63
14/60
15/95
15/41
5/06
13/57

2/92
2/70
2/43
2/84
3/16
2/92
1/58

تعداد

سطح معناداري
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

13/18
14/63
15/07
16/14
12/38
8/74
13/31

ميانگين
ميانگين
وضعيت مطلوب وضعيت موجود

جدول  .1آزمون ( tمعناداري تفاوت خردهمؤلفههاي عناصر برنام ة درسي فيزيك در وضعيت مطلوب با وضعيت موجود)

عناصر برنام ة درسي

هدف

محتوا

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

نشریة علمی ـ پژوهشی

38
بررسی تأثیر عناصر برنامة درسی موجود فیزیک  1و آزمایشگاه در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

22/48
20/61
20/68
11/94
18/23
10/84
14/49
16/04
5/69
22/04
15/21
19/55
20/30
19/89

2/42
2/44
2/30
2/78
2/51
2/49
2/34
2/20
2/98
2/09
2/91
2/48
2/52
1/81

4/33
4/32
4/22
4/15
4/32
4/10
4/10
4/13
3/60
4/36
4/19
4/34
4/20
4/22

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

 .1استفاده از روشهاي فعال در تدريس
(پرسش و پاسخ ،يادگيري مشاركتي ،بحث گروهي ،اكتشافي و )...

 .2استفاده از روشهاي ايجاد انگيزه (تشويق و پاداش)... ،

 .3فراهم كردن فرصتهاي تفكر ،كشف و تجربه براي دانشآموزان

 .4تمركز معلمان بر حفظ نكردن مطالب توسط دانشآموزان

 .5توجه كردن به تفاوتهاي فردي دانشآموزان

ش همياري در تدريس
 .6استفاده از رو 

 .1هماهنگي بين فعاليتهاي كتاب با امكانات و تجهيزات آموزشي

 .2استفاده از تجهيزات و فناوري جديد

 .3استفاده از كتابهاي كمكدرسي و كتابهاي كار

 .1انجام آزمايش توسط خود دانشآموز

 .2نظارت دبيران بر انجام تكاليف دانشآموزان

 .3توجه دانشآموزان به انجام تكاليف خود

 .4يادآوري و بهكارگيري دانستههاي پيشين علوم

 .1تناسب حجم محتواي كتاب با زمان در نظر گرفته شده

 .2داشتن زمان و كتاب مجزا براي آزمايشگاه

بررسی تأثیر عناصر برنامة درسی موجود فیزیک  1و آزمایشگاه در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
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0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
1/001

 .3متناسب بودن روشهاي تدريس پيشنهادي با زمان

150
150

 .4تناسب امكانات محيط آموزشي با عناوين «آزمايش كنيد»

 .3هدايت و نظارت فعاليتهاي گروهي دانشآموزان

 .3استفاده از روشهاي متعدد ارزشيابي

4/10

 .1متناسب بودن جمعيت دانشآموزان با مساحت كالس

 .2طراحي مناسب فضاي آموزشي (چيدمان وسايل كالس و )...

 .3مناسب بودن شرايط فيزيكي كالس درس (سرما ،گرما ،نور ،صدا)

 .1بهكارگيري گروههاي دانشآموزي خارج از ساعات تدريس

 .2استفاده از بحث گروهي براي حل مسائل و فعاليتها

 .1توجه به كيفيت ارزشيابي مستمر

 .2عدم استفاده از روش نمرهدهي بهعنوان تنها مالك ارزشيابي

4/25

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

 .4متناسب بودن ارزشيابي با توان ذهني و جسمي دانشآموزان

 .5آموزشهاي ضمن خدمت طراحي سؤال براي معلمان

 .6متناسب بودن سؤاالت آزمونها با اهداف ،روشها و محتوا و ...

 .7توجه معلم به اصالح روش تدريس خود براساس نتايج ارزشيابيها

1/63

4/24
4/24
4/30
4/26
3/83
4/14
4/05
4/30
3/48
4/10

150
150
150
150

1/96
2/23
2/14
2/74
2/04
1/78
2/06
2/34
3/02
2/82
2/76

4/18
4/03
4/12
4/24

19/56
14/76
21/98
17/83
22/28
22/92
22/98
18/35
14/35
4/72
14/24

2/72
2/04
2/78
2/78

18/97
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

14/41
18/17
15/17
14/35

0/001

جدول ( .1ادامه) آزمون ( tمعناداري تفاوت خردهمؤلفههاي عناصر برنام ة درسي فيزيك در وضعيت مطلوب با وضعيت موجود)

روشهاي تدريس

مواد آموزشي

فعاليتهاي يادگيري

زمان

فضا

گرهبندي

ارزشيابي
0/001
0/001
0/001
0/001
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ب��ا توج��ه به جدول ش��ماره  2و می��زان  tبهدس��تآمده ( )22/50که در س��طح  a=0/01معنادار
اس��ت ،این نتیجه گرفته میش��ود که از نظر دبیران ،برنامة درس��ی موجود فیزیک پایة اول دبیرس��تان
بهط��ور معناداری پایینتر از وضعیت مطلوب ترس��یم ش��ده اس��ت ک��ه بیانگر این اس��ت که برنامة
درس��ی موجود نتوانس��ته اس��ت آنطور ک��ه باید در پیش��رفت تحصیل��ی دانشآم��وزان مؤثر واقع
شود.
جدول  .2آزمون ( tمعناداری تفاوت برنامة درسی موجود درس فیزیک با وضع مطلوب)

وضعیت

میانگین

وضع مطلوب

207/56

وضع موجود

127/40

                          

اختالف میانگینها

درجة آزادی

مقدار t

سطح معناداری

80/15

149

22/50

0/0001

س��ؤال سوم پژوهش :از نظر دبیران در وضعیت مطلوب اولویت عناصر برنامة درسی تأثیرگذار در
پیش��رفت تحصیلی دانشآموزان فیزیک سال اول دبیرستان به چه ترتیب است؟ بهمنظور بررسی سؤال
فوق ،از آزمون فریدمن استفاده شد.
جدول  .3نتایج آزمون فریدمن در تعیین معناداری تفاوت میانگین عناصر برنامة درسی

                          

مؤلفهها

مقدار خی دو

درجة آزادی

سطح معناداری

آزمون فریدمن

98/37

8

0/0001

طبق ارقام مندرج در جدول فوق ،تفاوت میان میانگینهای بهدستآمده معنادار است .بهاینترتیب،
طب��ق نظر دبی��ران درس فیزیک ،در وضع مطل��وب ،فعالیتهای یادگیری ،فض��ا و روشهای تدریس
بهترتیب تأثیرگذاری بیشتری در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در این درس دارند .گروهبندی و مواد
آموزشی ،کمترین اهمیت را دارند.
سؤال چهارم پژوهش :از نظر دبیران در وضعیت موجود ،اولویت عناصر برنامة درسی تأثیرگذار در
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان فیزیک سال اول دبیرستان به چه ترتیب است؟
در بررسی سؤال فوق ،از آزمون فریدمن استفاده شد.
جدول  .4نتایج آزمون فریدمن در تعیین معناداری تفاوت میانگین عناصر برنامة درسی
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مؤلفهها

مقدار خی دو

درجة آزادی

سطح معناداری

آزمون فریدمن

113/37

8

0/0001
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طبق ارقام مندرج در جدول فوق ،تفاوت میان میانگینهای بهدستآمده معنادار است .بهاینترتیب،
طبق نظر دبیران درس فیزیک ،در وضع موجود محتوا ،ارزشیابی و اهداف بیشترین تأثیر را در پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان در این درس دارند .گروهبندی دانشآموزان و زمان نیز کمترین اثر را دارند.

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف گردآوری اطالعاتی منس��جم و صحی��ح ،برای آگاه کردن
برنامهریزان و مؤلفان کتابهای درسی در مورد میزان تأثیر عناصر برنامة درسی موجود
فیزیک  1در پیش��رفت تحصیلی دانشآموزان و مقایس��ة آن با برنامة درسی مطلوب از
دیدگاه دبیران انجام ش��ده اس��ت؛ بنابراین توجه به نتایج بهدستآمده ،میتواند نقشی
روش��نگرانه و اصالحی برای برنامهریزان و مؤلفان کتابهای درس��ی داشته باشد .در
ادامه ،ضمن ارائة منتخبی از نتایج ،آن را با ش��واهد داخلی و خارجی مقایس��ه کرده،
سپس راهکارها و پیشنهادهایی برای ارتقای برنامة درسی موجود ارائه خواهیم کرد.
نتایج بهدس��تآمده از بررسی س��ؤال اول پژوهش نشان داد که دبیران همة عناصر
برنامة درس��ی و خردهمؤلفههای آن را در پیش��رفت تحصیلی دانشآموزان بسیار مؤثر
دانستهاند .نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهاي شاتو ()1384؛ بیلر ()1381؛
گاردنر ()1990؛ فتحیواجارگاه ( ،)1388علمالهدیی ()1388؛ لونگا و یوست ()2007؛
بیابانگرد ()1389؛ فیوضات ( )1382و س��یف ( )1380همخوانی دارد .نتایج بررس��ی
عناصر برنامة درسی موجود فیزیک  1و خردهمؤلفههای مندرج در جدول  1نشان داد:
اهداف برنامه با س��ن ،تواناییهای ذهنی ،عالی��ق و نیازهای روزمره دانشآموزان
تناسب کمی دارد ولی تقریب ًا اکثر معلمان با اهداف برنامة درسی آشنایی دارند.
بررس��ی «عنصر محتوا» نش��ان داد :محتوای کتاب فیزیک  1با تواناییهای ذهنی،
رش��ته تحصیلی و عالیق دانشآموزان تناس��ب کمی دارد ،ولی از لحاظ س��ازماندهی
محتوا از س��اده به مش��کل و ارتباط با آموختههای قبلی دانشآموزان در حد متوس��ط
است.
بررس��ی «عنصر راهبردهای تدریس» نش��ان داد :در تدریس این کتاب روشهای
فعال ،روشهای ایجاد انگیزه و روش همیاری کمتر مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت.
همچنین در این برنامة درسی فرصت تفکر و تجربه برای دانشآموزان در حد کم فراهم
شده است.
بررس��ی «عنصر مواد آموزش��ی» نش��ان داد :بین امکانات و تجهیزات آموزشی و
آزمایشگاهی با فعالیتها و آزمایشهای کتاب هماهنگی کمی وجود دارد و فناوریهای
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جدید در مدارس کمتر مورد استفاده قرار میگیرد.
بررس��ی «عنصر فعالیتهای یادگیری» نش��ان داد :فعالیتهای یادگیری (فعالیت
عمل��ی ،تمرین ،آزمایش کنید و تحقیق کنی��د و  )...که در کتاب راهنمای معلم و کتاب
درسی آمده در حد کمی توسط دانشآموزان انجام شده است.
بررس��ی «عنصر زمان» نشان داد :بین زمان در نظر گرفت ه شده ( 3ساعت در هفته)
با حجم محتوای کتاب و روشهای تدریس پیشنهادی در راهنمای معلم تناسب کمی
وجود دارد .نتایج نش��ان داد در نظر نگرفتن زمان مجزا برای آزمایشگاه یکی از دالیل
عمدة انجام نشدن آزمایشها و درنتیجه عدم پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است.
بررس��ی «عنصر فضا» نش��ان داد :بی��ن جمعیت دانشآموزان با مس��احت کالس
همچنی��ن محیط آزمایش��گاه با عناوین «آزمایش کنید» تناس��ب کمی وج��ود دارد؛ و
کالسهای درس از لحاظ شرایط فیزیکی (سرما ،گرما ،نور ،صدا) در حد متوسط قرار
دارند.
بررسی «عنصر گروهبندی» نشان داد :برای حل مسائل و انجام فعالیتها در داخل
و خارج از کالس کمتر از بحث گروهی اس��تفاده میش��ود و دبیران نظارت کافی روی
فعالیتهای گروهی دانشآموزان ندارند.
بررس��ی «عنصر ارزش��یابی» نش��ان داد :روشهای ارزش��یابی دبیران از یادگیری
دانشآموزان ،با رویکردهای پیشبینیشده در برنامة درسی تناسب کمی دارد.
با توجه به موارد مذکور علیرغم اهمیت باالیی که دبیران به عناصر برنامة درسی
و خردهمؤلفهه��ای آن دادهاند ،این عناصر در برنامة درس��ی موج��ود مورد توجه قرار
نگرفتهاند .نتایج پژوهشهای صدراالشرافی ()1390؛ غالمی ()1381؛ انصاری ()1390؛
شکرباغانی()1388؛ پوراحسان ()1384؛ سالمی ( )1380و جلیلی و نیکفرجام ()1392
با نتایج این پژوهش همخوانی دارد.
نتایج بهدس��تآمده از بررس��ی سؤال دوم پژوهش نش��ان داد که :برنامة درسی در
پیش��رفت تحصیلی دانشآموزان بس��یار بااهمیت و تأثیرگذار است و علیرغم اهمیت
زیادی که دبیران به برنامة درسی ،بهعنوان یک عامل مهم در پیشرفت تحصیلی ،دادهاند،
برنامة درسی موجود فیزیک  1بهطور معناداری پایینتر از برنامة درسی مطلوب ترسیم
ش��ده اس��ت؛ و این امر بیانگر تأثیر کم برنامة درس��ی موجود در پیش��رفت تحصیلی
دانشآموزان در این درس اس��ت .در ضمن موارد ذکرش��ده در نتایج بهدس��تآمده از
بررسی سؤال اول پژوهش ،خود تأیید کننده این مطلب است.
نتایج بهدستآمده از بررسی سؤالهای سوم و چهارم حاکی از آن است که عناصر
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برنامة درسی از لحاظ میزان تأثیر در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس فیزیک،
در ردههای مختلفی قرار دارند که از نظر دبیران در وضع مطلوب فعالیتهای یادگیری،
فض��ا ،روشهای تدریس ،زمان و در وضع موجود عناصر محتوا ،ارزش��یابی ،اهداف،
فعالیته��ای یادگی��ری در اولویتهای اول تا چهارم ق��رار گرفتهاند ،و این امر بیانگر
آن اس��ت که ،از نظر دبیران «عنصر فعالیتهای یادگیری» مهمترین عنصر در پیشرفت
تحصیل��ی دانشآموزان اس��ت .نتایج پژوهش حاضر ،با نتای��ج پژوهشهای جهانیفر
()1387؛ پورصباحیان ()1387؛ نصرت ،یوس��فی و لیاقتدار ()1389؛ واالس ()2003؛
پست هولم ()2004؛ وب ()2005؛ دوری و بلچر ()2005؛ درماشکین ( )2008و سلوک
و همکارانش ( )2009در ارتباط با اینکه یادگیری مفاهیم به طریقة کاوشگری و روشهای
فعال مهمترین عوامل در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان هستند ،همسو است؛ گرچه در
محتوای کتاب فیزیک  1و همچنین کتاب راهنمای معلم آن ،مجموعهای از فعالیتهای
یادگیری (فعالیت عملی ،ذهنی ،تمرین ،پرس��ش ،آزمایش کنید و تحقیق کنید و  )...به
شکلهای مختلف آمده است ،اما یافتههای پژوهش نشان داد بین فعالیتهای یادگیری
موجود در کتاب و راهنمای معلم آن با امکانات محیط آموزشی ،تجهیزات آزمایشگاهی
و زمان در نظر گرفت ه ش��ده برای انجام فعالیتها ،تناس��ب الزم وجود ندارد .همین امر
موجب شده است که این فعالیتها عم ً
ال توسط دانشآموزان انجام نگیرد و در نتیجه
عنصر فعالیتهای یادگیری جایگاه واقعی خود را در برنامة درس��ی موجود از دس��ت
بدهد؛ یعنی بهطور غیرمستقیم مورد بیتوجهی قرار گیرد .نتایج پژوهش حاضر ،با نتایج
پژوهشهای صدراالش��رافی ()1390؛ جلیلی و نیکفرجام ()1392؛ انصاری ()1390
و ش��کرباغانی ( )1388در ارتب��اط ب��ا اینکه ب ه اندازة کاف��ی آزمایشها و فعالیتهای
پیشبینیشده در برنامة درسی توسط دانشآموزان انجام نمیشود ،همسو است.
نتایج بهدس��تآمده از بررسی س��ؤال چهارم حاکی از آن است که در برنامة درسی
موجود فیزیک 1عنصر زمان کمترین تأثیر را در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان داشته
اس��ت؛ که بیانگر بیتوجهی به این عنصر در برنامة درس��ی موجود است .این نتیجه با
نتایج پژوهشهای سالمی ()1380؛ غالمی ( )1381و صدراالشرافی ( )1390در ارتباط
با عدم تناسب میان محتوای کتاب و آزمایشها با زمان تخصیصی به آنها ،همسو است.
ت آمده از این پژوهش ،برنامة درسی سیستمی پیچیده و متشکل
بر طبق نتایج بهدس 
از عناصر و فرآیندهایی است که بهشدت نسبت به یکدیگر وابستهاند و بر ه م کنش و
واکنش دارند .لذا برای آموزش مؤثر فیزیک باید هوشیارانه به همة عناصر برنامة درسی
توجه شود .با عنایت به نتایج جزئیتر پژوهش پی میبریم که تأثیر برخی از عناصر نظیر
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فعالیت یادگیرندگان ،فضای آموزشی ،روشهای تدریس و زمان در پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان پررنگتر اس��ت ،لذا برنامة درس��ی فیزیک بای��د دربردارندة فرصتهای
بیش��تری برای انجام فعالیتهای یادگیری معنادار در کنار فضای آموزش��ی مناسب و
زمان کافی باش��د .در عینحال توجه نکردن به عناصر دیگر برنامة درس��ی و برطرف
نکردن معضالت و نارساییهای مربوط به آنها تعادل این سیستم پیچیده را برهم زده
است که پیامد آن عدم پیشرفت تحصیلی دانشآموزان خواهد بود.

پیشنهادها

در پایان به برخی از پیش��نهادها که براساس یافتههای پژوهش بهدستآمده اشاره
میشود.
 در تدوین اهداف برنامة درسی توجه بیشتری به پیشنیازها صورت گیرد. با توجه به اینکه در س��ال اول دبیرس��تان هنوز انتخاب رشته تحصیلی صورتنگرفته اس��ت ،بنابراین در انتخ��اب و تدوین محتوای برنامة درس��ی فیزیک به میزان
توانای��ی همة دانشآموزان توجه ش��ود و ی��ا اینکه در صورت امکان انتخاب رش��ته
تحصیلی در این پایه صورت پذیرد.
 ب��رای یادگی��ری بهتر درس فیزیک در تدوین و س��ازماندهی محتوا به برقراریارتباط دروس دیگر ازجمله ریاضی با این درس توجه بیشتر و عمیقتری صورت گیرد.
 در طراح��ی روشهای تدریس و اجرای آنها توس��ط دبی��ران ،زمینه و فرصتتفکر ،کشف و تجربه برای دانشآموزان فراهم شود.
 وسایل و تکنولوژی آموزشی و نرمافزارهای آموزش فیزیک سال اول دبیرستاندر اختیار مدارس قرار گیرد؛ و دبیران بهوس��یلة آموزشهایی ،با کاربرد این نرمافزارها
آشنا شوند.
 سعی شود برای آزمایشگاه فیزیک ،زمان و کتاب مجزا در نظر گرفته شود. ب��ا توجه به اینک��ه هرچه جمعیت کالس کمتر باش��د ارتب��اط عاطفی و علمیدانشآموزان با دبیران بهتر صورت میگیرد لذا تش��کیل چنین کالسهایی باید بیش��تر
موردتوجه قرار گیرد.
س از بحث گروهی
 پیش��نهاد میش��ود دبیران در حل تمرینها و مس��ائل در کال استفاده کنند.
 در ارزش��یابیها از روشهای متعدد ارزشیابی ،ازجمله ارزشیابی توصیفی که بهافزایش انگیزه و اعتمادبهنفس دانشآموزان کمک میکند ،استفاده شود.
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