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چكيده

هدف این پژوهش تاثیر سواد برنامهريزي درسی معلمان بر عملکرد شغلی آنان در مدارس راهنمایی شهرستان کرج

است .سواد برنامهریزی درسی در این پژوهش شامل مولفههای نیازسنجی آموزشی ،اهداف آموزشی ،مفاهیم برنامه
درسی ،روشهای تدریس و ارزشیابی آموزشی است .روش انجام پژوهش توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری
مورد مطالعه معلمان دوره راهنمایی شهرستان کرج در سال  1390 - 91است که شامل  4742معلم (  2617زن و 2125

مرد) میباشد .نمونه آماری به روش نمونهگیری خوشهای از نوع تصادفی ساده برگزیده و بر طبق فرمول كوكران

تعداد  553نفر انتخاب شدند .برای بررسی فرضیات پژوهش مطابق با اهداف تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده است.

جهت بررسی سطح سواد برنامهريزي درسي معلمان از پرسشنامه  20گویهای محقق ساخته استفاده شده و جهت

بررسی سطح عملکرد شغلی نیز از پرسشنامه استاندارد پاترسون (  20 ) 1993گویهای استفاده گردید .نتایج حاصل از

اجرای پژوهش نشان میدهد :گذراندن دورههای ضمن خدمت بر عملکرد شغلي معلمان تاثيرگذار بوده است .اثر
کنش متقابل دورههاي ضمن خدمت و توانايي تشخيص نياز معلمان نیز معنيدار ميباشد.در ضمن ميانگين عملکرد

شغلي معلمهايي که دورههاي ضمن خدمت را گذراندهاند نسبت به معلمهايي که در اين دورهها شرکت نداشتهاند
يدهد اثرات اصلي دورههاي ضمن خدمت و آشنايي
بيشتر ميباشد .در نهایت اینکه تحلیل واريانس فاکتوريال نشان م 

مچنين آشنايي با مفاهيم برنامه درسي بر
با مفاهيم برنامه درسي کمتر از  0/ 05بوده و در نتيجه گذراندن اين دورهها ه 
عملکرد شغلي معلمان تاثيرگذار بوده است.
کلید واژهها :سواد برنامهريزي درسی ،عملکرد شغلی ،معلم ،آموزش ،مدارس راهنمايي
دریافت مقاله1 39 1/8/1 :

پذیرش مقاله1392 /6/ 14 :

 1دانش آموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رودهن (نویسنده مسئول)

hashemnia754@yahoo.com
 2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رودهنbshirzad86@yahoo.com .

 3استادیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایرانhashemnia_sh2877@yahoo.com .
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مقدمه

بشر از ابتدای خلقت و در طول تاریخ نیازمند تعلیم و تربیت بوده است .که با رشد جوامع انسانی،

نهادهای اجتماعی و مدنی شکل گرفته و در دنیای جدید نظامهای آموزشی سازمان یافته به منظور

تحقق ایدهآلها و آرمانهای اجتماعی در جوامع مختلف طراحی و به اجرا در آمدهاند .ارتقاء

کیفیت آموزش در كل مقاطع و رشتههاي تحصیلی مستلزم استفاده از اصول و فنون برنامه درسی

است كه کاربرد اين فنون با توجه به مبانی آن و اجرای اصول یادگیری در بازنگری و بهبود

شهای موجود درمدارس ،دانشگاهها و مراکز تربیت نیروی انسانی حائز اهمیت
برنامهها و آموز 

است( .میرزابیگی ) 1380 ،آموزش و پرورش یکی از نهادهای اصلی جامعه است که تعلیم و تربیت

و ساختن انسانهای مطلوب جامعه مربوط را بر عهده دارد كه برای تربیت افراد شایسته باید یک

نظام آموزشی کارآمد بوجود آید« .در این نظام آموزشی کارآمد اجزاء و عناصر مختلف اعم از

برنامه مواد درسی ،یادگیرندهها ،معلم ،وسایل آموزشی ،فضا و تجهیزات ،بودجه و اعتبارات و...

تیابی به هدف مورد انتظار را امکان پذیر سازند .عالوه بر این
با یکدیگر تاثیر متقابل دارند تا دس 

الزم است هر یک از اجزاء به تنهایی نیز از کیقیت و کارآمدی الزم برخوردار باشند .در این میان

تهای یادگیری ایفاء مینماید و
معلم مهمترین نفش را در فراهمسازی شرایط مناسب برای فعالی 

الزم است صالحیت الزم را برای انجام چنین نفشی در نظام آموزشی دارا باشد( ».ملکی: 1385 ،
) 25

از اینرو ،آموزش و پرورش درجوامع امروزي مهمترين ركن براي نيل به توسعه و تحول به شمار

يتوان جامعه را در مسير رشد و توسعه در
يرود .با آموزش و پرورش توسعه يافته است كه م 
م 
ابعاد مختلف قرار داد .در اين ميان بيشترين سهم براي تالش به مدارس به عنوان الگوهاي

يگردد كه در خط مقدم طراحي و اجراي برنامههاي آموزشي و
عملياتي نظامهاي آموزشي بر م 
پرورشي براي تحقق اهداف قرار دارند .بدین جهت ،مدارس بيش از هر زمان نيازمند نيروي

انساني پرتالش و متعهد هستند و تحقق اهداف آموزش و پرورش را بيش از هرچيز ديگر بايد در

گرو تالش و همت معلمان دانست( .شعاری نژاد ) 1390 ،معلمان هم چون سربازان در خط مقدم

جبهه تعلیم و تربیت با طراحی آموزشی و اجرای آن در تالش برای تحقق اهداف برنامههای
یها و توانمندیهای علمیو مهارتی
ینمایند .مسلما آگاه 
درسی ،هدایت رشد فراگیران را تسهیل م 
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معلمان در تحقق اهداف برنامهریزی درسی نظام آموزشی حائز اهمیت است و بررسی دقیق و
یتواند گامی در راستای کارآمدی معلمان و پویایی
علمی این مساله و ارائه راهکارهای بهبود آن م 
نظام تعلیم و تربیت و توسعه جامعه باشد.

نظامهای آموزشی در گذر از مسائل کمی و همگانی کردن آموزش ناگریز از توجه به مسایل

کیفی پدیدههای آموزشی هستند و ارتقاء کیفیت آموزشی را ضمن توجه به منابع و تجهیزات از
فگیری قرار دادهاند.
طریق اصلی ترین عامل نظام آموزشی یعنی «معلم» ،مورد توجه و هد 
(شارما« ) 2001 ،1معلم» در فرآيند اصالحات آموزشی نقش دو سویهای دارد .از یک سو موضوع

یشود .لذا عمدهترین
اصالحات آموزشی و از سوی دیگر عامل اصالحات آموزشی محسوب م 

اهداف رایج در آموزش معلمان عبارتند از :حرفهای سازی (تمرکز بر معلمان بدون کیفیت یا با

تهای جدید یا
تسازی معلمان (آمادهسازی معلمان برای پذیرش مسئولی 
کیفیت پایین) ،ظرفی 
مواجهه با تغییرات برنامههای درسی) ،روز آمد کردن معلمان (به روز نگهداشتن دانش وتوانایی
تدریس متناسب با شرایط و روشهای جدید تدریس)(.هابرمن 2004 ،2؛ فیوتانگ 3و بومهان،4

 ) 2005از نظر آیزنر 5برنامه درسی عبارت است از یک سلسله وقایع آموزشی طراحی شده که به

شبینی شده است.علي شريعتمداري،
قصد تحقق نتایج آموزشی برای یک یا چند دانش آموز پی 

ثها ،فعاليت گروهي و فردي و ساير اعمالي
برنامه درسي را به عنوان «كليه تجارب ،مطالعات ،بح 

يداند كه شاگرد تحت سرپرستي و راهنمايي مدرسه انجام ميدهد» تعريف ميكند .از اين
م 

شآموزان نميشود».
ديدگاه برنامه درسي صرف ًاًا محدود به تجارب و فعاليتهاي كالسي دان 
(شريعتمداري )1 38 1 ،بنابر ديدگاه گود 6برنامه درسي عبارتست از يك برنامه كلي و عام در

تيابي به آن
يشود تا با دس 
ارتباط با محتواي آموزش كه توسط مدارس به يادگيرندگان عرضه م 

قادر گردند شايستگيهاي الزم را براي ورود به زمينهها و رشتههاي خاص فني-حرفهاي و تجربي
و نظري كسب كنند.
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تقی پور ظهير (  ) 1385معتقد است برنامه درسی همان برنامه آموزشی پیشنهادی است که بیانگر

هدایت یادگیرنده به سویی است که برای رشد وی ترجیح داده شده است و آن برنامه درسی

نکننده آرمانها ،تحقق هدفها و انجام دادن
ميباشد که تکیه بر نظام ارزشها دارد .این ارزشها تعیی 
یارشد خود با عنوان «بررسي ميزان
سزاده (  ) 1379در پایان نامه کارشناس 
مقاصد تربیتی است .عبا 

آشنايي معلمان استان مازندران با مواد آموزشي و كاربرد آن در آموزش» مشخص ساخت که

تهای الزم برای کاربرد
اکثريت معلمان در مورد اهداف آموزشي شناخت کافی ندارند و از مهار 

یباشند و بیش از  90درصد معلمان با شيوههاي علمي
وسايل و ابزار آموزشي برخوردار نم 

ارزشيابي آموزشي آشنائي ندارند و از نتايج كاربرد آن در تدريس بي اطالع هستند .عابدي

اصفهاني (  ) 1379پژوهشی با موضوع « بررسی میزان اطالعات شخصی معلمان دوره راهنمایی در

زمینه طرح و تهیه سواالت امتحانی و مهارتهای ارزشیابی در استان اصفهان» انجام داده است که
یدارد که ،بطور کلی معلمان درباره اصول و روشهای علمی و
نتایج بدست آمده از تحقیق بیان م 
ارزشیابی آموزش از آگاهی کمی برخوردارند و نسبت به اهداف آموزش دوره راهنمایی شناخت

کافی ندارند و مهارتهای الزم برای ارزشیابی در سطوح باالتر حوزه شناختی را ندارند و بین میزان
آگاهی معلمان از روشهاي ارزشيابي و مدرک تحصیلی آنان تفاوت معنیداری وجود دارد.

هانگ ) 1996 ( 1در پژوهش خود با مطالعه توانمندیها و محدودیتهای معلمان ابتدایی کره از نظر

میزان مشارکت در برنامهریزی درسی مشخص نمود که کارآیی برنامه درسی متضمن مشاركت

یباشد و بر افزایش آگاهی معلمان
افراد ،گروههای تخصصی و معلمان در فرآیند تدوین برنامه م 
در این حوزه و تاثیر آن بر ارتقاء عملکرد شغلی آنان تاکید کرده است .ليمباچ ،دورون و واگ

2

(  ) 2008پژوهشي را با موضوع "معلم بهتري شويد :پنج گام در جهت تفكر انتقادي" انجام دادند.

يتواند در هر موقعيت تدريس با
هدف اين پژوهش ارائه يك چارچوب پنج مرحلهاي است كه م 

شآموزان را به سوي تفكر انتقادي
رعايت مباني برنامهريزي درسي اجرا شود تا به گونهاي موثر دان 

يهاي موجود و بهترين فعاليتهاي پيشرفت شناختي،
سوق دهد .اين چارچوب بر مبناي تئور 

محيطهاي يادگيري كارآمد و موثر و ارزشيابي بر مبناي نتايج و بازده ساخته ميشود .اين مدل ،در

- Hang
- Limbach,Barbara & Duron, Robert & Waugh, Wendy
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حالي كه ماهيت مفهومي و ادرا يك دارد ،چارچوبي مفيد براي مدرسان فراهم ميآورد كه در

قالب آن درسهاي مبتني بر سخنرانيشان را به سوي يك محيط يادگيري فعالتر سوق دهند .از

جمله مباحث اين تحقيق آن است كه اجراي تفكر انتقادي از طريق اين چارچوب قطعا نياز به تعهدي

شآموزان و
شآموز محور دارد كه حداقل در ابتدا ممكن است هم براي دان 
به يادگيري فعال و دان 

هم براي معلمان قدري ناآشنا باشد؛ درحالي كه اين رویکرد ميتواند مستلزم يك تغ يي ر بنيادي در
تكن كي

آموزشي از شيوه سنتي سخنراني باشد و نتايج چنين تالشهايي احتماال منجر به عملكرد

شغلي بهتر براي معلمان و هم تجارب يادگيري ارزشمندتر براي دانشآموزان ميگردد.

اسپرونکن وهارلند )9 00 2( 1پژوهشی با عنوان"يادگيري براي تدريس با استفاده از روش يادگيري

مساله محور" انجام دادند .اين پژوهش تجربيات يک گروه آموزشي را در تدريس با استفاده از

روش يادگيري مساله محور و چگونگي استفاده از مباني برنامهريزي درسي را توضيح ميدهد.
يباشد که تدريس بر مبناي يادگيري مساله محور با
يک يافته کليدي در اين پژوهش اين مطلب م 

رعايت اصول برنامهريزي درسي پيامدهايي را در خود دارد که همگرايي فعاليتهاي تدريس و

مچنين براي حداكثر شدن عملكرد
يکند و ه 
شآموزان را تضمين م 
کيفيت شرايط براي دان 
حرفهاي معلمان مفيد است .هين و مادوکس ،)9 00 2(2در تحقیقی با "عنوان درک و نظرات

دانشجو از فرايند ارزشيابي درسي هيات علمي" ،انجام شد .نکته مهم تمرکز روي دو زمينه است:

سشان در کالس درس مربوط
اولين زمينه به صحت درک دانشجويان در مورد عملکرد مدر 

ميگردد و زمينه دوم تمرکز روي پرده برداشتن از منشا نظرات دانشجويان در مورد کيفيت و
تاثيرگذاري تدريس ،ميباشد .پرسشنامه مورد استفاده ،فرمي ساده و داراي شش پرسش مربوط به
اهداف درس ،محيط يادگيري ،سبک برقراري ارتباط و غيره است .در خصوص تفاوتهاي

جنسيتي ،مشخص شد که دانشجويان دختر نسبت به پسر فرايند ارزشيابي را جديتر ميگيرند.

عالوه بر اين گزارش شد که دانشجويان دختر بيشتر از پسر بر اين باورند که فرايند ارزشيابي مهم

است .دانشجويان مذکري که نظر منفي درباره فرايند ارزشيابي کالس داشتند نظرشان اين است که
هرچه نمره درسي آنها باالتر باشد ،ارزشيابي آنها از استاد باالتر و بهتر است .در واقع ،هر چه

- Spronken Rachel - harland Smith & tony
- Heine Reter & Maddox Nick
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آشنايي اعضاي هيات علمي از مباني برنامهريزي درسي بيشتر باشد ،ارزشيابي دانشجويان از

بتر ميباشد.
عملكرد شغلي آنان مطلو 

تاجیک (  ) 1383در رساله دکتری با عنوان «بررسی عملكرد معّلّلمان پايه ي پنجم ابتدايي شهر

تهران» با توجه به ميزان آگاهي آنان از توانايي تشخيص ،اهداف ،روش تدريس ،مهارتهاي

تدريس و كاربرد مواد آموزشي نتیجه گرفت که میزان آگاهی آنان از اين مولفهها در حد متوسط

يزاده
یباشد و اکثر معّلّلمان با اصول و روشهاي علمي ارزشيابي آشنايي كافي ندارند .جانداي 
م 

(  ) 1385در تحقيقي با عنوان «بررسي ميزان آشنايي معلمان دورة متوسطه با مباني برنامهريزي درسي
و اصول يادگيري در استان مازندران» دریافت که آگاهی اكثريت معلمان از مباني برنامهريزي

مچنين ميزان آگاهي معلمان مرد بيشتر از
درسي و اصول يادگيري در حد متوسط ميباشد و ه 

معلمان زن ميباشد و افراد دارای مدرك تحصيلي باالتر و سابقة خدمت طوالنیتر كه دورههاي

ضمن خدمت را گذراندهاند ،از آگاهي بيشتري برخوردارند و معلمان دارای مدرک تحصیلی

یروند.
رشته علوم تربيتي و دارای سابقة  10تا  19سال جزء این گروه به شمار م 

بررسي وضعيت معلمان دوره راهنمايي از جهت آشنايي و آگاهي آنان با مباني برنامهريزي درسي

و اصول اساسي يادگيري و شناسايي نقاط ضعف و ارائه راهكارهايي جهت ارتقاء دانش و

تهاي آنان به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي معلمان در فرآيند تعليم و تربيت از مسائل
مهار 

اساسي و از اولويتهاي مهم آموزش و پرورش ايران ميباشد .زيرا معلمان براي موفقيت در

جريان طراحي برنامه درسي ،سازماندهي ،اجرا و هدايت و ارزيابي فعاليتهاي آموزشي و

شآموزان ،نيازمند اطالعات و مهارتهايي در زمنيه مباني تعليم و تربيت و برنامهريزي
يادگيري دان 

مچنين
آموزشي و درسي و اصول اساسي يادگيري و ساير عوامل موثر در فرآيند تربيت و ه 

برخورداري از دانش تخصصي در رشتههاي خاص ميباشند.

در اين پژوهش هدف اصلي شناسايي تاثير سواد برنامهريزي درسي معلمان دوره راهنمايي
شهرستان كرج بر عملكرد شغلي آنان است.
فرضیههای تحقیق

 -1عملکرد شغلی معلمانی که توانایی تشخیص نیاز دارند با معلمانی که توانایی تشخیص نیاز
ندارند متفاوت است.

تاثیر سواد برنامهريزي درسی معلمان  /هاشم نیا و همکاران

35 1

 -2عملکرد شغلی معلمانی که با تدوین اهداف آشنا هستند با معلمانی که با تدوین هدفها آشنا
نیستند متفاوت است.

 -3عملکرد شغلی معلمانی که با مفاهیم برنامه درسی آشنا هستند با معلمانی که با مفاهیم برنامه
درسی آشنا نیستند متفاوت است.

 -4عملکرد شغلی معلمانی که با روشهای گوناگون تدریس آشنایی دارند با معلمانی که با
روشهای گوناگون تدریس آشنایی ندارند متفاوت است.

شآموزان آشنا هستند و
 -5عملکرد شغلی معلمانی که با مهارتهای ارزشیابی از آموختههای دان 
معلمانی که آشنا نیستند متفاوت است.
رو ش

اين تحقيق از نظر هدف جزء تحقيقات كاربردي و از نظر روش اجراي تحقیق توصيفي

(همبستگی) است .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه معلمان زن و مرد دوره راهنمایی شهرستان

کرج است .شهرستان کرج دارای  5ناحیه آموزشی است که طبق آمار بدست آمده از اداره
آموزش و پرورش کرج در سال تحصیلی  1390 - 91تعداد کل معلمان دوره راهنمایی  4742نفر

است .برای برآورد حجم نمونه ،از فرمول كوكران (مقیاس فاصلهای  0/ 01تا  )0/ 05استفاده شده

است که  553نفر محاسبه شد.روش نمونهگيري در اين پژوهش نمونهگيري خوشهاي تصادفي

يباشد .نحوه نمونهگيري بدين صورت ميباشد كه ابتدا تعداد كل معلمان دوره راهنمايي
م 

شهرستان كرج در  5منطقه بدست آمد و سپس از هر منطقه تعدادی از مدارس بصورت تصادفي

انتخاب كرديد و بر اساس فرمول کوکران حدود  553معلم به عنوان حجم نمونه انتخاب شد.

جهت بررسی سطح سواد برنامهريزي درسي معلمان در ابعاد نیازسنجی ،سطوح مختلف اهداف

آموزشی ،مفاهیم برنامه درسی ،روشهای ارزشیابی و روشهای تدریس از پرسشنامه محقق ساخته

ش است و آزمودني بر پايه يك مقياس  4درجهای به آن پاسخ
استفاده شد كه شامل  20پرس 

يدهد و جهت بررسی سطح عملکرد شغلی از پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای پرسشنامه پاترسون
م 

(  ) 1993که برای سنجش حوزه وظایف شغلی و سازمانی معلمان با  20سوال  4گزینهای استفاده

گردید .در جهت تعیین روایی پرسشنامهها به تعدادی از اساتید دانشگاه و متخصصان آموزش و

پرورش مراجعه شد .براي محاسبه اعتبار پرسشنامه از روش دو نيم كردن استفاده گرديد .میزان
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اعتبار پرسشنامهها با اجرا روي نمونه  03نفري ،در پرسشنامه عملكرد ( )0/9و پرسشنامه سواد
برنامهريزي درسي ( )0/88محاسبه گرديد .از آنجا كه اعتبار پرسشنامه باالتر از ( )0/7است و

بنابراين میتوان گفت اعتبار ابزار پرسشنامهها در حد بسيار خوبي بوده و نشان دهنده اعتبار دروني
و همبستگي باالي بين گويههاي پرسشنامه است.

یافتهها

فرضیه  :1عملکرد شغلي معلماني که توانايي تشخيص نياز را دارند با معلماني که توانايي تشخيص
نياز را ندارند متفاوت است.

جدول  .1نتايج آناليز واريانس فاکتوريال مربوط به اثرات اصلي دورههاي ضمن خدمت و توانايي تشخيص
نياز معلمان و اثر متقابل آنها

منبع

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

( Rدورههاي ضمن خدمت)
( Cتوانايي تشخيص نياز)
( R*Cکنش متقابل)

F

سطح معني داري

0/239

1

0/239

6/ 475

0/110

12 / 290

1

12 / 290

85 / 377

0/ 000

1/810

1

1/810

7/ 072

0/ 008

( Errorخطا)

50 / 526

153

( Tجمع)

2453 / 435

553

0/441

يداري جدول آناليز واريانس فاکتوريال فوق که در اثرات اصلي دورههاي ضمن
بر اساس سطح معن 

خدمت و توانايي تشخيص نياز کمتر از  0/ 05است ،نتيجه ميگيريم که گذراندن اين دورهها و

مچنين توانايي تشخيص نياز بر عملکرد شغلي معلمان تاثيرگذار بوده است .اثر کنش متقابل
ه

يباشد .در جدول باال به دليل
دورههاي ضمن خدمت و توانايي تشخيص نياز معلمان نیز معنيدار م 

يتوان نتيجه گرفت که اثر متقابل دو عامل توانايي
کمتر بودن مقدار سطح معني داري از  0/ 05م 

تشخيص نياز و دورههاي ضمن خدمت معني دار است .حال جهت تشخيص واضحتر تفاوت يا عدم
تفاوت عملکرد شغلي معلمان از طريق متغيرهاي مورد مطالعه در جدول ذيل به بررسي و مقايسه

پرداخته شده است.
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جدول  .2نتايج توصيفي ميانگين و انحراف معيار مربوط به تاثير دورههاي ضمن خدمت و توانايي تشخيص
نياز معلمان بر عملکرد شغلي آنها

دورههاي ضمن خدمت

توانايي تشخيص نياز

گذراندهاند

دارد

3/ 1593

انحراف معيار

ميانگين

0/43704

تعداد
166

ندارد

1/ 9661

0/ 39957

811

کل

2/ 6636

0/ 71397

482

دارد

2/ 6375

0/51811

4

ندارد

1/ 9776

0/ 97 8 25

67

نگذراندهاند

کل

2/ 0148

0/94592

17

مهايي که دورههاي ضمن خدمت را گذراندهاند در هر
با توجه به جدول فوق ،ميانگين عملکرد شغلي معل 

مهايي است که
دو وضعيت توانايي تشخيص نياز و عدم توانايي تشخيص نياز بيشتر از عملکرد شغلي معل 

مهايي که دورههاي ضمن خدمت را گذراندهاند
اين دورهها را نگذراندهاند .از طرفي عملکرد شغلي معل 

در حالتي که توانايي تشخيص نياز داشتهاند بيشتر از وضعيتي است که اين توانايي وجود نداشته است.

يتوان اظهار داشت که عملکرد شغلي معلماني که
بنابراين بر اساس نتايج بدست آمده در جداول باال م 

توانايي تشخيص نياز را دارند با معلماني که توانايي تشخيص نياز را ندارند متفاوت است .به عبارت ديگر،
فرضيه فرعي اول تاييد ميگردد.

جدول  .3نتايج تحليلي مقايسههاي دو به دو تاثير دورههاي ضمن خدمت و توانا یی
عملکرد شغلي آنها از طريق آزمون دانکن

توانایی تشخیص نیاز

تعداد

ندارد  -نگذرانده

811

1/ 9661

دارد  -نگذرانده

67

1/ 9776

ندارد  -گذرانده

4

Subset for alpha = 0/ 05
1

دارد  -گذرانده
سطح معني داري

تشخیص نیاز معلمان بر

3

2

2/ 6375
3/ 1593

166
0/ 935

1

1

يدهد که در سه (گروه  1با گروههاي  2و  ،3گروه  2با گروه  )3تفاوت معنيدار
نتایج فوق نشان م 

بهاي (ندارد-گذرانده)( ،دارد – گذرانده)
وجود دارد .يعني بين ترکيب (ندارد  -نگذرانده) با ترکي 

همچنین بین ترکیب (ندارد – گذرانده) با (دارد  -گذرانده) تفاوت معنيدار است .اما همانطور که

در زیر گروه  1مشخص است معلمهايي که دورههاي ضمن خدمت را نگذرانده و توانایی تشخیص
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مهایی که این دورهها را نگذرانده و داراي توانایی تشخیص نیاز بودهاند ،در
نیاز هم نداشتهاند با معل 

یگ گروه طبقهبندی شدهاند.

فرضیه  :2عملکرد شغلي معلماني که با تدوين اهداف آشنا هستند با معلماني که با تدوين هدفها
آشنا نيستند متفاوت است.

جدول  .4نتايج آناليز واريانس فاکتوريال مربوط به اثرات اصلي دورههاي ضمن خدمت و آشنايي با تدوين
اهداف معلمان و اثر متقابل آنها

منبع

مجموع

درجه آزادي

ميانگين مربعات

مربعات

F

سطح معني داري

( Rدورههاي ضمن خدمت)

7/073

1

7/073

92/256

0/ 000

( Cآشنايي با تدوين اهداف)

21 /505

1

21 /505

68/915

0/ 000

( R*Cکنش متقابل)

1/595

1

1/5 99 5

6/814

0/210

( Errorخطا)

87 /642

153

0/942

( Tجمع)

2453 / 435

553

يداري جدول آناليز واريانس فاکتوريال فوق نيز نشان دهنده معني داري اثرات اصلي
سطح معن 

يباشد .در نتيجه گذراندن اين دورهها
دورههاي ضمن خدمت و آشنايي با تدوين اهداف م 

يباشد .اثر متقابل دورههاي
همچنين آشنايي با تدوين اهداف بر عملکرد شغلي معلمان موثر م 

يباشد.
يدار م 
ضمن خدمت و آشنايي با تدوين اهداف معلمان نیز معن 

جدول  .5نتايج توصيفي ميانگين و انحراف معيار مربوط به تاثير دورههاي ضمن خدمت و آشنايي با تدوين
اهداف معلمان بر عملکرد شغلي آنها

دورههاي ضمن خدمت

آشنايي با تدوين اهداف

گذراندهاند

دارد

3/ 0589

0/43124

163

ندارد

2/ 1310

0/ 34 1 68

121

کل

2/ 6636

0/ 71397

482

دارد

2/ 433 3

0/ 75 4 14

15

ندارد

1/ 9027

0/ 21265

56

کل

2/ 0148

0/94592

17

نگذراندهاند

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

مهايي که دورههاي ضمن خدمت را گذراندهاند
با توجه به جدول فوق ،ميانگين عملکرد شغلي معل 

يباشد .همچنين نمودار میله ای
مهايي که در اين دورهها شرکت نداشتهاند بيشتر م 
نسبت به معل 

براي افرادي که با تدوين اهداف آشنايي داشتهاند ،بيشتر از آنهايي است که آشنايي با تدوين

مهايي که دورههاي ضمن
يتوان نتيجه گرفت که معل 
اهداف سازمان نداشتهاند .به عبارت ديگر ،م 

39 1

تاثیر سواد برنامهريزي درسی معلمان  /هاشم نیا و همکاران

خدمت را گذرانده و با تدوين اهداف نيز آشنايي دارند داراي ميانگين رتبه باالتري نسبت به ساير

مها هستند .بنابراين ،بر اساس نتايج بدست آمده در جداول باال ميتوان اظهار داشت که
معل 

عملکرد شغلي معلماني که با تدوين اهداف آشنا هستند با معلماني که با تدوين هدفها آشنا نيستند،

يرسد.
متفاوت است .يعني فرضيه فرعي دوم نيز به اثبات م 

فرضیه  :3عملکرد شغلي معلماني که با مفاهيم برنامه درسي آشنا هستند و معلماني که با مفاهيم
برنامه درسي آشنا نيستند متفاوت است.

جدول  .6نتايج آناليز واريانس مربوط به اثرات اصلي دورههاي ضمن خدمت و آشنايي با مفاهيم برنامه درسي
معلمان و اثر متقابل آنها

مجموع مربعات

منبع
( Rدورههاي ضمن خدمت)

درجه آزادي

ميانگين مربعات

F

سطح معنيداري

12 / 706

1

12 / 706

41 /8 63

0/ 000

( Cآشنايي با مفاهيم برنامه درسي)

10 /451

1

10 /451

33 / 275

0/ 000

( R*Cکنش متقابل)

2/813

1

2/813

7/ 597

0/ 006

( Errorخطا)

07 1/411

153

( Tجمع)

2453 / 435

0/ 305

553

همانطور که سطح معني داري جدول آناليز واريانس فاکتوريال فوق نشان ميدهد اثرات اصلي

دورههاي ضمن خدمت و آشنايي با مفاهيم برنامه درسي کمتر از  0/ 05بوده و در نتيجه گذراندن

اين دورهها همچنين آشنايي با مفاهيم برنامه درسي بر عملکرد شغلي معلمان تاثيرگذار بوده است.

الزم به توضيح است که اثر کنش متقابل دورههاي ضمن خدمت و آشنايي با مفاهيم برنامه درسي

يدار است.
معلمان نیز در سطح اطمينان  % 99معن 

جدول  .7نتايج توصيفي ميانگين و انحراف معيار مربوط به تاثير دورههاي ضمن خدمت و آشنايي با مفاهيم
برنامه درسي معلمان بر عملکرد شغلي آنها

دورههاي ضمن خدمت

آشنايي با مفاهيم برنامه درسي

گذراندهاند

نگذراندهاند

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

دارد

3/ 0756

0/ 29 5 34

133

ندارد

2/ 3007

0/ 75745

151

کل

2/ 6636

0/ 71397

482

دارد

2/ 2385

0/ 41791

13

ندارد

1/ 9647

0/ 23768

58

کل

2/ 0148

0/94592

17
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مهايي که دورههاي ضمن خدمت را گذراندهاند
با توجه به جدول فوق ،ميانگين عملکرد شغلي معل 

در وضعيت آشنايي با مفاهيم برنامه درسي  3/ 08و در حالت عدم آشنايي با مفاهيم برنامه درسي 2/03

مهايي است که اين دورهها را گذراندهاند اما در
است که بيانگر تفاوت آشکار در ميان گروه معل 

زمينه آشنايي با مفاهيم درسي با همديگر اختالف دارند .به عبارت ديگر ،دو مولفه آشنايي با مفاهيم

مها تاثيرگذار است .ميانگين
درسي و گذراندن دورههاي ضمن خدمت بر عملکرد شغلي معل 

مهايي که اين دورهها را نگذرانده اما با مفاهيم برنامه درسي آشنا هستند  2/ 24و در خصوص
معل 

يباشد که نشاندهنده اختالف کم اما معني دار بين دو
افرادي که با مفاهيم درسي آشنا نيستند  1/ 96م 

گروهي است که با مفاهيم برنامه درسي آشنا بوده و يا نيستند .بنابراين ،بر اساس نتايج بدست آمده در

جداول باال ،ميتوان اظهار داشت که عملکرد شغلي معلماني که با مفاهيم برنامه درسي آشنا هستند و
معلماني که با مفاهيم برنامه درسي آشنا نيستند ،متفاوت است .از اینرو فرضيه فرعي سوم نيز مورد
پذيرش واقع ميگردد.

جدول  .8نتايج تحليلي مقايسههاي دو به دوي تاثير دورههاي ضمن خدمت و آشنايي با تدوين اهداف
معلمان بر عملکرد شغلي آنها از طريق آزمون دانکن

آشنايي با تدوين اهداف

Subset for alpha = 0/ 05

تعداد
1

2

ندارد – نگذرانده

58

دارد – نگذرانده

13

2/ 2385

ندارد – گذرانده

151

2/ 3007

دارد – گذرانده

133

سطح معني داري

3

1/ 9647

3/ 0756
1

0/ 629

1

مهايي که دورههاي ضمن
بر اساس نتایج فوق همانطور که در زیر گروه  2مشخص است معل 

مهایی که این دورهها را گذرانده
مچنین معل 
خدمت را نگذرانده اما با تدوین اهداف آشنا بوده و ه 
ولی با تدوین اهداف آشنایی نداشتهاند ،تفاوت معني داري بين آنها مشاهده نميشود .به عبارت

مچنین آشنا بودن با
دیگر ،گذراندن دورههای ضمن خدمت بدون آشنایی با تدوین اهداف ،ه 
تدوین اهداف بدون گذراندن این دورهها تقریبا از لحاظ آماری یکسان بوده است.

فرضیه  :4عملکرد شغلي معلماني که با روشهاي گوناگون تدريس آشنايي دارند با معلماني که با
روشهاي گوناگون تدريس آشنايي ندارند متفاوت است.

141
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جدول  .9نتايج آناليز واريانس فاکتوريال مربوط به اثرات اصلي دورههاي ضمن خدمت و آشنايي با روشهاي
گوناگون تدريس معلمان و اثر متقابل آنها
مجموع مربعات

منبع
( Rدورههاي ضمن خدمت)

درجه آزادي

F

ميانگين مربعات

سطح معنيداري

3/ 707

1

3/ 707

23/ 208

0/ 000

20 /246

1

20 /246

129 / 232

0/ 000

( R*Cکنش متقابل)

2/ 422

1

2/ 422

( Errorخطا)

56 / 066

153

0/ 160

( Tجمع)

2453 / 435

553

( Cآشنايي با روشهاي گوناگون تدريس)

0/ 000

15 /161

يداري آزمون آناليز واريانس فاکتوريال در اثرات اصلي و متقابل کمتر
در جدول فوق ،سطح معن 

از  0/ 05است که بيانگر معني داري اثرات اصلي دورههاي ضمن خدمت و آشنايي با روشهاي
گوناگون تدريس همچنين کنش متقابل آنهاست.

جدول  .01نتايج توصيفي ميانگين و انحراف معيار مربوط به تاثير دورههاي ضمن خدمت و آشنايي با روشهاي
گوناگون تدريس معلمان بر عملکرد شغلي آنها

دورههاي ضمن خدمت

آشنايي با روشهاي گوناگون تدريس

گذراندهاند

نگذراندهاند

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

دارد

3/ 1606

0/ 68 4 42

161

ندارد

2/ 0130

0/ 43963

123

کل

2/ 6636

0/ 71397

482

دارد

2/ 5056

0/ 58 4 14

9

ندارد

1/ 9435

0/ 25 8 23

62

کل

2/ 0148

0/92945

17

مهايي که دورههاي ضمن خدمت را گذراندهاند
با توجه به جدول فوق ،ميانگين عملکرد شغلي معل 

در وضعيت آشنايي با روشهاي گوناگون تدريس  3/2و در حالت عدم آشنايي  2است که بيانگر

مهايي است که اين دورهها را گذراندهاند اما در زمينه آشنايي با
تفاوت آشکار در ميان معل 

روشهاي گوناگون تدريس با همديگر اختالف فاحشي دارند .يعني دو عامل آشنايي با روشهاي
گوناگون تدريس و گذراندن دورههاي ضمن خدمت بر عملکرد شغلي معلمها موثر بوده است.

از طرفي ميانگين معلمهايي که اين دورهها را نگذرانده اما با مفاهيم روشهاي گوناگون
تدريس آشنا هستند  2/5و در خصوص افرادي که با اين مفاهيم آشنا نيستند  1/9ميباشد که

نشاندهنده اختالف کم اما معني دار بين دو گروهي است که با مفاهيم روشهاي گوناگون

تدريس آشنا بوده و يا نيستند .بنابراين بر اساس نتايج بدست آمده در جداول باال ميتوان بيان
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د ا ش ت ک ه ع م ل ک ر د ش غ ل ي م ع ل م ا ني ک ه ب ا ر و ش ه ا ي گ و ن ا گ و ن ت د ر ي س آ ش ن ا ه س ت ن د و م ع ل م ا ني که

ب ا ر و ش ه ا ي گ و ن ا گ و ن ت د ر ي س آ ش ن ا ن ي س ت ن د م ت ف ا و ت اس ت  .ب ه ع ب ا ر ت د ي گ ر  ،فر ض ي ه ف ر عي چ ه ا ر م
نيز مورد پذيرش واقع ميگردد.

جدول  .11نتايج تحليلي مقايسههاي دو به دوي تاثير دورههاي ضمن خدمت و آشنايي با روشهاي گوناگون
تدريس معلمان بر عملکرد شغلي آنها از طريق آزمون دانکن

آشنايي با روشهاي گوناگون تدريس

Subset for alpha = 0/ 05

تعداد
1

2

ندارد  -نگذرانده

62

1/ 9435

دارد – نگذرانده

123

2/ 0130

ندارد – گذرانده

9

دارد – گذرانده

161

3

2/ 5056

سطح معني داري

3/ 1606
0/415

1

1

بر اساس زير مجموعههاي فوق ،سه تفاوت معني دار وجود دارد .به عبارت ديگر ،معلمهايي که

يباشند ،داراي
دورههاي ضمن خدمت را نگذراندهاند اما با روشهاي گوناگون تدريس آشنا م 

مهايي هستند که اين دورهها گذرانده ولي با روشهاي گوناگون
عملکرد شغلي بهتري نسبت به معل 
تدريس آشنايي ندارند.

شآموزان آشنا هستند
فرضیه  :5عملکرد شغلي معلماني که با مهارتهاي ارزشيابي از آموختههاي دان 
و معلماني که آشنا نيستند متفاوت است.

جدول  . 12نتايج آناليز واريانس فاکتوريال مربوط به اثرات اصلي دورههاي ضمن خدمت و آشنايي معلمان با
شآموزان و اثر متقابل آنها
مهارتهاي ارزشيابي از آموختههاي دان 

منبع

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

F

( Rدورههاي ضمن خدمت)

13 /464

1

13 /464

37 /251

0/ 000

( Cآشنايي با مهارتهاي ارزشيابي)

6/ 138

1

6/ 138

16 / 938

0/ 000

( R*Cکنش متقابل)

1/ 473

1

1/ 473

4/ 064

0/540

( Errorخطا)

27 1/ 202

153

0/ 362

( Tجمع)

2453 / 435

553

سطح معنيداري

در جدول فوق بر اساس سطح معني داري آزمون ،اثرات اصلي دورههاي ضمن خدمت و آشنايي

با مهارتهاي ارزشيابي به دلیل کمتر بودن سطح معنیداری آزمون از  0/ 05نتيجه ميگيريم که

گذراندن اين دورهها همچنین آشنايي با مهارتهاي ارزشيابي بر عملکرد شغلي آنها تاثيرگذار است.
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کنش متقابل دورههاي ضمن خدمت و آشنايي معلمان با مهارتهاي ارزشيابي در سطح اطمينان % 95
يباشد.
يدار م 
نیز معن 

جدول . 13نتايج توصيفي ميانگين و انحراف معيار مربوط به تاثير دورههاي ضمن خدمت و آشنايي معلمان با
شآموزان بر عملکرد شغلي آنها
مهارتهاي ارزشيابي از آموختههاي دان 

دورههاي ضمن خدمت

آشنايي با مهارتهاي ارزشيابي

ميانگين

گذراندهاند

دارد

2/ 78 19

نگذراندهاند

انحراف معيار
0/ 59767

تعداد
751

ندارد

2/ 3492

0/ 72284

27 1

کل

2/ 6636

0/ 71397

482

دارد

2/ 1656

0/09883

16

ندارد

1/ 9709

0/ 24994

55

کل

2/ 0148

0/94592

17

مهايي که دورههاي ضمن خدمت را نگذرانده
با توجه به جدول فوق ،ميانگين عملکرد شغلي معل 

در دو گروه افرادي که با مهارتهاي ارزشيابي آشنايي داشته و يا با اين مهارتها آشنا نيستند ،تقريبا

يباشد .ميانگين عملکرد شغلي افرادي که اين دورهها را گذرانده و با مهارتهاي ارزشيابي
يکسان م 

آشنايي دارند ( )2/29و آنهايي که با اين مهارتها آشنا نيستند (  )2/ 35با همديگر داراي تفاوت

معني داري ميباشند .اما ميانگين عملکرد شغلي افرادي که اين دورهها را نگذرانده و با مهارتهاي

ارزشيابي آشنايي دارند ( )2/71و آنهايي که با اين مهارتها آشنا نيستند (  )1/ 97با همديگر تفاوت

معني داري ندارند .همچنین عملکرد شغلی معلمهایی که اين دورهها را گذرانده و با مهارتهاي

ارزشيابي آشنايي ندارند (  )2/ 35با افرادی که دورهها را نگذرانده اما با مهارتهاي ارزشيابي آشنايي
ندارند ( )2/71نیز تقریبا یکسان است.

جدول  . 14نتايج تحليلي مقايسههاي دو به دوي تاثير دورههاي ضمن خدمت و آشنايي با مهارتهای ارزشیابی
گوناگون تدريس معلمان بر عملکرد شغلي آنها از طريق آزمون دانکن

Subset for alpha = 0/ 05

آشنايي با مهارتهاي ارزشيابي

تعداد

ندارد  -نگذرانده

55

1/ 9709

دارد  -نگذرانده

16

2/ 1656

ندارد  -گذرانده

27 1

دارد  -گذرانده

751

1

سطح معني داري

3

2
2/ 1656
2/ 3492

2/ 78 19
0/ 139

0/ 162

1

بر اساس زير مجموعههاي فوق ،سه تفاوت معنيدار وجود دارد .به عبارت ديگر ،عملکرد شغلی
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مهايي که دورههاي ضمن خدمت را نگذراندهاند و با مهارتهاي ارزشيابي آشنا نیستند با آنهایی که
معل 

دورهها را گذرانده اما با مهارتهاي ارزشيابي آشنایی ندارند تفاوت معنیدار وجود دارد .بنابراین ،میتوان

شآموزان آشنا هستند
اظهار نمود که عملکرد شغلي معلماني که با مهارتهاي ارزشيابي از آموختههاي دان 
و معلماني که آشنا نيستند ،متفاوت است.
بحث و نتیجه گیری

از آنجا كه مفهوم برنامهريزي درسي مشتمل بر مولفههاي توانايي تشخيص نياز ،تدوين اهداف،

آشنايي با مفاهيم برنامه درسي ،روشهاي گوناگون تدريس و ارزشيابي ميباشد .در جهت تع يي ن

ميزان تاثير هر يك از اين مولفهها بر عملكرد شغلي معلمان یک فرضيه مطرح شده و در پايان تاثير
متقابل را بررسي و تحليل نمائيم كه نتايج بدست آمده به شرح زير است:

عملکرد شغلی معلمانی که توانایی تشخیص نیاز را دارند با معلمانی که توانایی تشخیص نیاز را
ندارند متفاوت است .بر اساس سطح معني داري محاسبه شده آزمون تحليل واريانس دو طرفه در

اثرات اصلي دورههاي ضمن خدمت و توانايي تشخيص نياز کمتر از  0/ 05بوده است ،نتيجه

يگيريم که گذراندن اين دورهها همراه با توانايي تشخيص نياز بر عملکرد شغلي معلمان
م 
تاثيرگذار بوده است .اثر کنش متقابل دورههاي ضمن خدمت و توانايي تشخيص نياز معلمان نیز

يتوان گفت که عملکرد شغلي معلماني که دورههاي ضمن
یباشد .بنابراين ،م 
معني دار (  )0/ 008م 

خدمت را گذارندهاند در هر دو وضعيت توانايي تشخيص نياز و عدم توانايي تشخيص نياز بيشتر از

عملكرد شغلي معلماني است كه اين دورهها را نگذراندهاند .در واقع فرضیه فرعی اول تایید

میگردد .اين نتيجه با يافتههاي تاج كي

(  ) 1383وهانگ (  ) 1996انطباق دارد .اين نتايج نشان

يتواند در ارتقاء عملكرد آنان نقش
يدهد كه افزايش آگاهي معلمان از توانايي شناخت نياز م 
م 
موثر داشته باشد.

عملکرد شغلی معلمانی که با تدوین اهداف آشنا هستند با معلمانی که با تدوین هدفها آشنا نیستند

يداري محاسبه شده آزمون تحلبل واريانس دو طرفه در اثرات
متفاوت است .از آنجا كه سطح معن 

یدهد که
يباشد ،نشان م 
اصلي دورههاي ضمن خدمت و آشنايي با تدوين اهداف کمتر از  0/ 05م 

يباشد .اثر
گذراندن اين دورهها همراه با آشنايي با تدوين اهداف بر عملکرد شغلي معلمان موثر م 

کنش متقابل دورههاي ضمن خدمت و آشنايي با تدوين اهداف معلمان نیز معني دار ()0/210
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مهايي که دورههاي ضمن خدمت را گذرانده و
يتوان نتيجه گرفت معل 
يباشد .به عبارت ديگر ،م 
م 

با تدوين اهداف نيز آشنايي دارند داراي ميانگين رتبه باالتري نسبت به ساير معلمها هستند.

يتوان اظهار داشت که عملکرد شغلي معلماني که با تدوين اهداف آشنا هستند با
بنابراين ،م 

معلماني که با تدوين هدفها آشنا نيستند متفاوت است .يعني فرضيه فرعي دوم نيز به اثبات ميرسد.
سزاده (  ،) 1379عابدياصفهاني (  ،) 1379تاج كي
نتايج تحقيق مذكور با يافتههاي عبا 

( ) 1383

وهانگ (  ) 1996انطباق دارد .زيرا افزايش آگاهي معلمان از تدوين اهداف آموزشي ميتواند منجر
به افزايش عملكرد شغلي آنان گردد

عملکرد شغلی معلمانی که با مفاهیم برنامه درسی آشنا هستند و معلمانی که با مفاهیم برنامه درسی
يداري محاسبه شده آزمون تحليل واريانس دو طرفه
آشنا نیستند متفاوت است .بر اساس سطح معن 

اثرات اصلي دورههاي ضمن خدمت و آشنايي با مفاهيم برنامه درسي کمتر از  0/ 05بوده است كه

يدهد گذراندن اين دورهها همراه با آشنايي با مفاهيم برنامه درسي بر عملکرد شغلي معلمان
نشان م 

تاثيرگذار بوده است .اثر کنش متقابل دورههاي ضمن خدمت و آشنايي با مفاهيم برنامه درسي

يدار ميباشد .به عبارت ديگر ،دو مولفه آشنايي با مفاهيم درسي و گذراندن
معلمان نيز معن 
مها تاثيرگذار است .بنابراين ،ميتوان اظهار داشت
دورههاي ضمن خدمت بر عملکرد شغلي معل 

که عملکرد شغلي معلماني که با مفاهيم برنامه درسي آشنا هستند با معلماني که با مفاهيم برنامه

يگردد .نتايج بدست آمده با
درسي آشنا نيستند متفاوت است .در نتيجه ،فرضيه فرعي سوم تاييد م 

يافتههاي پژوهش جانداييزاده (  ) 1385و اسپرونكن وهارلند ( )9 00 2مطابقت دارد .نتايج نشان

يدهد كه با افزايش سابقه كاري معلمان همراه با ارتقاء شناخت از مباني برنامه درسي ميتواند
م 
عملكرد شغلي آنان را افزايش دهد.

عملکرد شغلی معلمانی که با روشهای گوناگون تدریس آشنایی دارند با معلمانی که با روشهای

گوناگون تدریس آشنایی را ندارند متفاوت است .بر اساس سطح معني داري آزمون تحليل
واريانس دو طرفه در اثرات اصلي و متقابل کمتر از  0/ 05است که بيانگر معني داري اثرات اصلي

مچنين کنش متقابل آنهاست.
دورههاي ضمن خدمت ،آشنايي با روشهاي گوناگون تدريس و ه 

يعني دو عامل آشنايي با روشهاي گوناگون تدريس و گذراندن دورههاي ضمن خدمت بر

يتوان بيان داشت كه عملكرد شغلي معلمان آشنا
مها موثر بوده است .بنابراين ،م 
عملکرد شغلي معل 
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شهاي گوناگون تدريس متفاوت است .به
شهاي گوناگون تدريس با معلمان نا آشنا به رو 
با رو 

عبارت ديگر فرضيه فرعي چهارم نيز تاييد گرديد .يافتههاي پژوهش حاضر با نتايج تحقيقات

سميعي (  ،) 1365عباسزاده (  ) 1379و لميباچ ،دورون و واگ (  ) 2008انطباق دارد كه نشاندهنده
آن است كه با افزايش سابقه كار و شركت در دورههاي ضمن خدمت ميتوان آگاهي از

روشهاي تدريس را افزايش داده و موجب افزايش عملكرد شغلي گردد.

شآموزان آشنا هستند و
تهای ارزشیابی از آموختههای دان 
عملکرد شغلی معلمانی که با مهار 
معلمانی که آشنا نیستند متفاوت است .بر اساس سطح معنيداري محاسبه شده آزمون تحليل

تهاي ارزشيابي كمتر از
واريانس دو طرفه اثرات اصلي دورههاي ضمن خدمت و آشنايي با مهار 

يگيريم گذراندن اين دورهها بر عملکرد شغلي آنها تاثيرگذار است.
يباشد كه نتيجه م 
 0/ 05م 

کنش متقابل دورههاي ضمن خدمت و آشنايي معلمان با مهارتهاي ارزشيابي در سطح اطمينان % 95

يباشد .بنابراین ،میتوان اظهار نمود که عملکرد شغلي معلماني که با مهارتهاي
يدار م 
نیز معن 

شآموزان آشنا هستند و معلماني که آشنا نيستند متفاوت است .لذا
ارزشيابي از آموختههاي دان 

فرضيه پنجم مورد تاييد قرار گرفت .نتايج فرض فوق با يافتههاي پژوهش عباسزاده ( ،) 1379
تاج كي

(  ،) 1383عابدي اصفهاني (  ) 1379و هين و مادوكس ( )9 00 2هماهنگ است .يافتهها بيان

ميكند كه شركت در دورههاي ضمن خدمت و افزايش شناخت نسبت به شيوههاي ارزشيابي
يتواند به ارتقاء عملكرد معلمان كمك نمايد.
م 

یداری آزمون تحليل واریانس دوطرفه (فاکتوریال) در اثرات اصلی و متقابل
از آنجا که سطح معن 

دورههاي ضمن خدمت و وجود سواد برنامهريزي درسي معلمان کمتر از  0/ 05بوده است ،میتوان

مچنين وجود سواد برنامهريزي درسي معلمان بر عملکرد
نتیجه گرفت که گذراندن اين دورهها ه 

شغلي آنان تاثيرگذار است .از طرفی بر اساس آزمون تحليل واریانس یکطرفه مشخص گردید بين

معلمان دارای سواد برنامهریزی درسی که دورههاي ضمن خدمت را نگذرانده با معلمهای فاقد

يداري مشاهده نگردید .بنابراین
سواد برنامهریزی درسی كه اين دورهها را گذراندهاند ،تفاوت معن 
با توجه به مطالب ذکر شده فرضیه اصلی تحقیق به اثبات رسید .بر اساس یافتههای فرضیه اول

یگردد ضمن تاکید بر گسترش حضور کل معلمان در دورههای ضمن خدمت برای
پیشنهاد م 

ارتقاء و بهبود توانایی تشخیص نیاز در آنان از طریق ارزیابی دورهای نسبت به تاثیر آن در عملکرد

تاثیر سواد برنامهريزي درسی معلمان  /هاشم نیا و همکاران
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شغلی اطمینان حاصل شود .با توجه به نتایج فرضیه دوم توصیه میشود که نظر به اهمیت بکارگیری

تدوین اهداف در طرحریزی درسی معلمان شایسته است در فرم ارزشیابی شغلی معلمان از جمله

موارد امتیازدهی برای ارزیابی عملکرد ساالنه بررسی طرح نامه درسی آنان طی سال تحصیلی
باشد.

یگردد آموزش و پرورش بر اساس یک برنامه تدوین
با توجه به یافتههای فرضیه سوم پیشنهاد م 

تهای مورد نیاز آنان
شده و مدون از میزان آگاهی معلمان در زمینه مفاهیم برنامه درسی و مهار 
سهای آموزش ضمن خدمت
ارزیابی بعمل آورد و آنانی که نیاز به آموزش دارند از طریق کال 

یگردد که تاکید بر
جهت ارتقاء دانش آنان اقدام نماید .بر اساس یافتههای فرضیه چهارم پیشنهاد م 

شهای گوناگون تدریس در دورههای ضمن خدمت و تشویق بر کارگیری آن در
آموزش رو 

تاندرکاران آموزش و پرورش ،اعطای امتیازات خاص میتواند
مدارس توسط معلمان از سوی دس 
به توسعه عملکرد کالن آموزش و پرورش و افزایش نرخ بازده اجتماعی آن بیفزاید .با توجه به

یشود در نظام ارتقاء شغلی معلمان یکی از مولفههای تاثیرگذار توجه
نتایج فرضیه پنجم پیشنهاد م 
تهای ارزشیابی معلمان و عملکرد حاصل از آن باشد تا به توسعه این مهارتها کمک نماید.
به مهار 
منابع

تاجيك ،عزيزاهلل (  .) 1383عملكرد معلمان پايه پنجم ابتدايي با توجه به ميزان آگاهي آنان از اهداف
روش تدريس ـ مهارت تدريس ـ كاربرد مواد آموزشي ـ روش ارزشيابي و يك فيت سؤالهاي امتحاني در

درس تعلميات اجتماعي ،پايان نامه دكتري ،تهران ،دانشگاه تربيت معلم.

تقي پورظهير ،علي (  .) 1385مقدمه ای بر برنامه ریزی درسی و آموزشی ،تهران ،انتشارات آگاه،
چاپ بیست و سوم.

جاندائي زاده ،حسين (  .) 1385بررسي ميزان آشنايي معلمان دوره متوسطه با مباني برنامه ريزي
درسي و اصول يادگيري ،پايان نامه دكتري ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات
تهران.

سمیعی ،سوسن (  .) 1365بررسی میزان آگاهی مربیان مدارس عالی تهران در مورد روش تدریس و
برنامه ریزی درسی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم پزشکی ایران.

شریعتمداری ،علی ( .)1 38 1چند مبحث اساسی در برنامه درسی ،تهران ،انتشارات سمت ،چاپ پنجم.
شعاری نژاد ،علي اكبر ( .) 90 31فلسفه آموزش و پرورش ،تهران ،نشر اميركبير ،چاپ نهم.
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.  دانشگاه عالمه طباطبا یی، تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد،در آموزش

 چاپ. انتشارات پيام انديشه، تهران،) برنامه ريزي درسي (راهنمای عمل.) 1385 ( حسن،ملكي
.دهم

، تهران، برنامه ریزی وطرح درس درآموزش رسمی وتربیت نیروی انسانی.) 380 1( علی،میرزابیگی
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