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Explanation for ignored the experiential
curriculum, teaching methods and
techniques in teacher training

Abstract
The aim of this study is to investigate the ignored
level of the experienced curriculum (perceptions
and expectations) in a course called teaching
methods and techniques; and identify factors
affecting such perceptions and expectations
among Shahid Modares Campus of Farhangian
University, Sanadaj. In this study, mixed method
has been used. In the quantitative part, a
descriptive method (survey type), and in the
qualitative part, phonological method, have been
used. The sample of the study consisted of 101
teacher students enrolled in the first semester of
2015-16. The sampling method was nonprobability sampling in quantitative part, and it
was purposful in qualitative part. A questionnaire
created by the researcher was used for collecting
data in the quantitative part, and semi-structured
interview was employed in the qualitative part.
The descriptive statistics and interpretive method
were used for data analysis in quantitative and
qualitative parts respectively. The results of the
study indicated that 77 percent of the participants
found the course interesting while 70 percent
found it difficult, and about 78 percent of the
students believed that they need to make more
efforts in the course. The qualitative findings
showed that three main factors - individual,
educational, and social and external - were
identified as the important factors in shaping the
perceptions and expectations of the students in the
course.
Keywords: experiential curriculum, teaching
methods and teaching techniques, ignored the
experiential curriculum
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مقدمه

معلمان نقطه آغاز و عنصر اصلی هرگونهه تحهول ر ناها
آمههوزشوپههرو ش محسههو م هیشههون (.)jafari,2014.2
شایستگی هر ناا آموزشی به ان ازه شایستگی معلمان آن
ناا است و کیفیت ناا آموزشی به کیفیهت معلمهان آن
جامعهههه وابسهههته اسهههت ( .)moradi,2011پیشهههردت ر
آموزشوپرو ش عموماً به صالحیت و تواناییهای کا کنهان
آموزشی بهه خصهو بهه وییگهیههای انسهانیت تربیتهی و
حردهای ته ته معلمهان بسهتگی را ر .بهه تع یهر گهی
( )Gageبیترری هیچ درر ریگری بهجز معله نمهیتوانه
تأثیر بیشتری بر آنچه ر م ا س میگهذ ر راشهته باشه .
این معل اسهت کهه مهیتوانه دراینه تعلهی و تربیهت ا
دراین ی توأ با لذت و کامیابی یا مأیوسکنن ه و بهیثمهر
سازر ( .)jafari,2014نتای تربیتی به وسیله آنچه ته ی
ش ه است (برنامهه ر سهی) و وگهونگی مطلهو ته ی
( وش) تعیههین مههیگههررر (.)parsa and Saketi,2006
ته ی کههانون برنامههه ر سههی اسههت و معلمههان نیازمنه
آشنایی با مجموعه ای از مها تها هستن که صرفناهر از
موقعیت ت ی و پایهه تحصهیلی دراگیهران تحقه مهرثر
اه اف مو رنار ا ممکن میسهازر ( Mehrmohammadi
.)and Abedi,2001
به این رلیل ر کنا ر وس اصلی مربوط به شتهههای
مختلف ا ائه ش ه ر مراکز آموزش معلمانت مجموعه ای از
ر وس تربیتی نیز تع یه ش ه است که یکی از آنهها ر س
وش ها و دنون ته ی اسهت؛ کهه از جملهه مهه تهرین
اه اف ر ا ائة این ر س آشنایی رانشجو معلمان با اصهول
عهها و خهها تهه ی و برخههی وشهههای تهه ی بهها
قابلیت های بهکا گیری آن ها ر موقعیهتههای متفهاوت و
آگاهی از منابع معت ر ت ی و ایجار نگرش مث ت نس ت
به پیگیری رستاو رهای علمی ج ی حوزه ت ی است.
این ر حالی است کهه نتهای تحقیه (2016ت)abdoli
تحت عنوان آسیبشناسی وش ههای ته ی ر درآینه
یاررهی و یارگیری نشان رار ه اسهت کهه اهمیهت نه ارن
معلمان به مها تهای عملی ت ی و پایین بهورن سهط

علمی و حردهای معلمان از جمله مه ترین عوامل آسیبزا
بر یارگیری رانشآموزان است.
(2016ت  )pierei and mahmoodiنیز ر پیوهشی کهه
بهههمناههو شناسههایی علههل تأثیرگههذا بههر ادههت تحصههیلی
رانشآموزان انجا رارن اینگونه نتیجهگیری نمورنه کهه
کم ور نیروی انسانی متخصص از جمله عواملی اسهت کهه
تالش های سازمان ا بهمناو تحق اه اف خور با مشکل
ج ی مواجه ساخته است پایین بورن آگاهیهای علمهی و
تخصصیت ناکادی بورن صالحیت های عمومی و اثرگهذا ی
ضههعیف ربیههران ر درآین ه آمههوزش از علههل م هرثر ادههت
تحصیلی ر دراگیران اسهت .همچنهین ( shahtalabi and
 )nasr, 2015ر پیوهشی که بههمناهو بر سهی ار اکهات
رانشجویان علهو تربیتهی از ته ی اسهاتی ر رانشهگاه
انجا رارن اینگونه نتیجهگیری کررنه کهه وهالشههای
ت ی اساتی شامل رو مرلفهه اصهلی و پهن زیهر مرلفهه
است که مرلفه های اصلی شامل ناکا آمه ی دنهی (شهامل
وش ت ی ت مه یریت زمهان) و مرلفههههای ناکا آمه ی
حردهای (شامل رانشت محتوا و ا زشیابی) بهور .توجهه بهه
ایههن یادتهههههها و سههایر تحقیقههات انجهها گردتههه پیشههین
Norouzzadeh
and
Fathi
(Ahmadi,2001؛
vjargah,2002؛  .)Moradi,2010نشهههههانگر اثربخشهههههی
نامطلو آموزش ر س وشها و دنون ت ی است.
این نتیجه سرالی ا مطرح میکن و آن این اسهت کهه
علل به وجور آو ن ة وضهعیت موجهور ویسهت .اصهو ً ر
استای پاسخ به ایهن سهرال پیوهشهگران و مسه ولین بهه
سمت ا زیابی برنامه ر سهی قصه شه ه وشهها و دنهون
ت ی متمایل مهی شهون و بعه از آن بهه سهراب برنامهه
ر سی اجراش ه میآین ؛ اما آنچه ا زشیابی آن مو ر غفلت
قرا گردته برنامه ر سی مو ر انتاا رانشجویان است.
ر سالهای اخیهر پیوهشهگران بهر ایهن نکتهه تأکیه
نمورهان کهه ار ا از سهاختا کهالس بیشهتر از سهاختا
واقعی کالس عملکرر ادرار ا تحهت تهأثیر قهرا مهیرهه
( .)hajazi and lavasani and babai,2012همچنههین
تجربیات گذشته رانشهجویان بهر ری گاهشهان نسه ت بهه
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کیفیت برنامههههای آموزشهی اثرگهذا اسهت ( shehadat

تحصیلی تأثیرگذا باشن ( Zeinali Poor, 2012; Khani,

.)hosain and hayisen, 2016
برنامه ر سیت جوهره هر نهو آموزشهی اسهت کهه ر
ترکیب با وش های مرثر ته ی ت کا آمه ی و اثربخشهی
ناا آموزشی ا تضمین می کن ( lambert,2007به نقهل
از  .)Ahmadreza oji, 2016برنامهه ر سهی مهو ر انتاها
اولههین بهها توسهه ( .)vajargah, Fathi,2007ر طههی
تحقیقی تحت عنوان واکاوی سطوح برنامه ر سهی تجربهه
ش ه ر سط کشهو مطهرح شه  .ایهن محققهین برنامهه
ر سی تجربهه شه ه ا را ای پهن سهط رانسهته انه کهه
ع ا تان از برنامه ر سی مو ر انتاا ت برنامه ر سی نهفتهت
برنامه ر سی تعاملیت برنامه ر سی یار گردته ش ه و برنامه
ر سی نهارینهش ه یا انتقالی است.
برنامههه ر س هی مههو ر انتاهها ع هها ت اسههت از آنچههه
مخاط ان ی ر س یا برنامه ر سی خا امیه و انتاها
را ن ت گمان میکنن یا پهیشبینهی مهیکننه کهه ر آن
ر س یا برنامه ر سی خا بیاموزن ت آنچهه ر ا ت هاط بها
برنامه ر سی مو ر انتاا اهمیت را رت ضهرو ت بر سهی و
ا زیابی رقی برراشتها و پیشراو یهای اولیه مخاط هان
و عم و ح وروثغو آن اسهت کهه ضهمن برراشهتههایی
می توان رقیقاً منط بر واقعیت یا کامالً غیرواقعی باشن .
هران ه ازه کههه برراشههت و انتاهها اولیههه غیرواقعههی باش ه ت
رشوا ی برنامه ر سی ر تحق اه ادش بیشتر مهیشهور.
برنامه ر سی مو ر انتاا می توان تحت شهرای و عوامهل
معینی شکل گیرر که ازجمله مه تهرین آنههات تجربیهات
ق لیت برنامه ر سی پنههانت آموختههههای ق لهیت مسهائلت
نیازههها و مشههکالت زنهه گیت ت لیغههات و غیههره اسههت
(.)vajargah, Fathi,2002
برراشت ها و انتاها ات یارگیرنه گان از برنامهه ر سهی
آین ه که قرا است اجرا شور ر ابعار ذیل بر عملکهرر دهرر
تأثیرگذا هستن  .1میزان جذابیت ر س  .2تصو درر ر
ا ت اط بها ر جهه رشهوا ی ر س  .3کوشهش دهرری؛ کهه
می توان بر عزت نف تحصیلی و خور پنه ا ه تحصهیلی و
نهایت هاً بههر انگیههزه پیشههردت تحص هیلی و نهایت هاً پیشههردت

 .)2011ر این مطالعه پیوهشگر به بر سی و ت یین سهط
مغفول برنامه ر سی تجربه ش ه (ار اکات و انتاها ات) ر
ر س وشها و دنون ت ی و شناسایی عوامهل مهرثر ر
شههکلگیههری ایههن ار اکههات و انتاهها ات ر بههین رانشههجو
معلمان پرری شهی م س رانشگاه درهنگیهان سهنن
پرراخته است.
روششناسي پژوهش

ویکرر پهیوهش حاضهر بهر اسهاس ماهیهت پرسهشههای
تحقی از نو ترکی ی یا آمیخته  1است .ر ایهن ویکهررت
وشهای کمی و کیفی ر کنها یکه یگر بهه کها گردتهه
مهیشههون ( .)bazargan,2012اصههل بنیهارین تحقیه بهها
ویکررهای ترکی یت استفاره از تکنی های کمی و کیفهی
ر مراحلی از تحقی است که میتوان به شیوه همزمان یا
متوالی انجا گیهرر ( .)Cresswell et al, 2003ر مطالعهه
حاضر با توجه به ماهیت پرسشهای تحقیه از اسهتراتیی
ترکی ی -توالی بهره گردته ش ه است و از میان طرحههای
توالیت طرح به کا گردته ش هت طرح توالی -ت یینی اسهت.
ر بخش کمیت وش تحقی توصیفی از نهو پیمایشهی و
ر بخش کیفی وش تحقی پ ی ا شناسی اسهتفاره شه .
جامعه آما ی پیوهش ا تمامی رانشجو معلمان ربیری که
ر س وشههها و دنههون ت ه ی ا ر نیمسههال اول سههال
تحصیلی  99-95پیش ث ت نا بورن ت تشهکیل راره اسهت
( 101نفر) .وش نمونهگیری پیوهش ر بخش کمی تما
شما ی و ر بخش کیفی ه دمن بهور .بهرای جمهعآو ی
اطالعات ر بخش کمی از پرسشنامه محقه سهاخته و ر
بخش کیفی از مصاح ه نیمهه سهاخت انه اسهتفاره شه ه
اسههت .وایههی پرسشههنامه بهها اسههتفاره از وایههی صههو ی و
محتوایی بر اساس ری گاه متخصصان تعیین و پایاییان نیز
بر اساس آلفای کرون اخ  ./99برآو ر ش  .بهمناو بر سهی
وایی اطالعات به رست آم ه از تحلیل متن مصهاح هههات
مقوله های به رست آم ه توسه ونه نفهر از همتایهان و
همچنین شرکتکنن گان مو ر بازبینی قرا گردت که نار
آنهات تأیی مقولههها بهور .اطالعهات جمهعآو ی شه ه ر
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بخش کمی بهر اسهاس شهاخصههای آمها توصهیفی و ر
بخههش کیفههی بههر اسههاس وش تحلیههل تفسههیری مههو ر
تجزیهههوتحلیههل قههرا گردههت .ک گههذا ی مههتن حاصههل از
مصاح هها ر سه مرحله ک گذا ی بازت محو ی و انتخهابی
صو ت گردت .ر این پیوهش ابته ا طهی ک گهذا ی بهازت
ک های مناسب به بخش های مختلهف اختصها یادهت و
مفاهی شناسایی ش ن (ج ول شما ه  .)5ر مرحله بعه
از طری ک گذا ی محو یت ابعار متفاوت مقولهها و پیونه
میان آن ها بر سی ش و مرلفه ها شناسایی ش ن (جه ول
شما ه  .)6ر پایانت مرلفه ها ر ط قات مشابه قرا گردهت
و به ابعار کلی ب راره ش ن (ج ول شما ه .)7
یافتهها

پاسخ به پرسش پیوهشی جزئی شما ه ی :
دانشجویان تا چه حد انتظار دارند که درس روشها و
فنون تدریس درس جذابي باشد؟

ر کههل  9نفههر از شههرکتکنن ه گان ر مطالعهههت ر س
وشههها و دنههون ت ه ی ا را ای جههذابیت خیلههی ک ه
میرانن ( 9/92ر صه )ت  19نفهر ر س ا را ای جهذابیت
ک ه مههیرانن ه ( 17/57ر ص ه )ت  99نفههر ر س ا را ای
جذابیت زیار مهیراننه ( 99/57ر صه ) و  30نفهر ر س
دنههون ت ه ی ا را ای جههذابیت بسههیا بهها مههیرانن ه
( 29/92ر ص ) .ر کل میانگین محاس هشه ه  3/2نشهان
میره که اکثریت رانشجویان شهرکتکننه ه ر تحقیه
تصو شان از ر س وشها و دنون ت ی ت ر سی با ر جة
با یی از جذابیت است.
پاسخ به پرسش پژوهشي جزئي شماره دو:
دانشجویان تا چه حد انتظار دارند که درس روشها و
فنون تدریس درس دشواري باشد؟

ر کههل  9نفههر از شههرکتکنن ه گان ر مطالعهههت ر س
ا را ای رشوا ی خیلی که (9/5
وشها و دنون ت ی
ر صهه )ت 22نفههر ر س ا را ای رشههوا ی کهه (21/93
ر ص )ت  91نفر ر س ا را ای رشوا ی زیار ( 91ر ص ) و
ا را ای رشوا ی بسهیا زیهار
 29نفر ر س دنون ت ی
میرانن ( 29/66ر ص ) .ر کهل میهانگین محاسه هشه ه

 3/03نشان می ره که اکثریت رانشجویان شرکتکننه ه
ر تحقی تصو شهان از ر س وش هها و دنهون ته ی ت
ر سی با ر جة رشوا ی با است.
پاسخ به پرسش پژوهشي جزئي سوم:
دانشجویان تا چه حد انتظار دارند که درس روشها و
فنون تدریس درسي نیازمند به تالش و کوشش باشد؟

ر کههل  3نفههر از شههرکتکنن ه گان ر مطالعهههت ر س
وشها و دنون ت ی ا نیازمن تالش خیلی که (2/95
ر صهه )ت  20نفههر ر س ا نیازمنهه تههالش کهه (19/71
ر ص ه )ت  59نفههر ر س ا نیازمن ه تههالش زیههار (57/92
ا نیازمنه تهالش
ر ص ) و  20نفر ر س دنهون ته ی
خیلی زیار مهی راننه ( 19/57ر صه ) .ر کهل میهانگین
محاس هش ه  2/99نشان میره که اکثریهت رانشهجویان
شرکتکنن ه ر تحقی تصو شان از ر س وشها و دنون
ت ی ت ر سی است که مودقیت ر آن نیازمنه تهالش و
کوشش زیار است.
یافتههاي کیفي
د -عوامل مؤثر بر انتظار دانشجویان راجع به (جذذابی،،
دشواري و سطح تالش) درس روش ها و فنذون تذدریس
قبل از شروع ترم تحصیلي کداماند؟

به مناو تحلیهل راره ههای حاصهل از مصهاح هت مهتن
مصاح ه وی کاغذ ث ت ش و سپ به مناهو شناسهایی
مفاهی ک گذا ی باز صو ت گردت که نتای آن ر ج ول
شما ه  5ا ائهش ه است.
بع از اینکه مفاهی شناسایی ش ن برای رستیابی بهه
مرلفههات ک گذا ی محو ی صو ت گردت که نتهای آن ر
ج ول شما ه  6ا ائهش ه است.
ر پایانت ک گذا ی انتخابی صو ت گردت و ابعار کلهی
شناسایی ش ن که ر ج ول شما ه  7به آنها اشا ه ش ه
است.
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جدول شماره  .5نتایج کدگذاري باز
شناسه

مفاهیم

نمونه دادهها
این درس می تواند به نیازهای ما پاسخ دهد و این درس کامالً میتواند تجربهای جدید بهه تجربیها
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قبلی اضافه کند و میتواند بهترین روش انتقال علم باشد یعنهی باعهم مهیشهود بتوانیهد بهه دینهرا
آموزش دهید ،بنابراین این درس برای من درس مهم و جذابی است".
* این درس علمی است که به تسهیل ارائه مطالب بهصور
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در کالسهای آزمایشی و واقعی برآورده میسازد ،برای همین فکر میکنم درس مهم و جذابی باشهد رفع نیا ها آمو شی

مهم است و بیشتر به اخالق و رفتار معلم و کنترل کالس میپردازد و فکر میکنم تا حهدودی بتوانهد
نیازهای معلمی ما را پاسخ دهد ،به همین خاطر به نظرم این درس میتواند درس جذابی باشد.
* به نظرم هدف درس این است که اطالعا
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حرفها

کمک کند به دانیآموزا  ،آموزشراحتتری بدهند و در وقت و انرژی دانهیآمهوزا و خهود معلهم مهارتها د اطالعخات
* به نظرم هدف درس پرورش معلم هدفمند و ماهر باشد نه اینکه فقط معلما را با حجم زیهادی از
دانی و تئوری آشنا کنیم؛ و این هدف ارتقاء مهار

و صالحیت میتواند باعم جذابیت درس باشد

و بدو توجه به آ فکر نمیکنم جذابیت زیادی داشته باشد.
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پاسخخب خخه نیا هخخا

رایانهای و تدریس آنالیهن افهیایی یابهد و معلمها را ارتقخخخخار د رشخخخخ

صرفهجویی شود ،به همین دلیل درسی با این ویژگیهامیتواند یک درس شیرین و جذاب باشد "
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معلمی

ساده به ما کمک میکند و نیازهای ما را

"
*فکر میکنم این درس یک درس خاصه که دانشجویا دانشناه فرهننیا میخوانند و به نظرم خیلی
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پاسخخب خخه نیا هخخا

رایانها
ارتقار صالحیت هخا
حرفها

* چو انتظار دارم محتوا و مطالبی ارائه شود که یاد بنیهریم از چهه روشههایی بهرای درس داد و
آموزش استفاده کنیم ،بهعنوا مثال چه جوری یک کالس شلوغ را کنترل کنهیم ،چنهد روش تهدریس نوع محتوا قا ل ارائه
وجود دارد ،کدام خوب است و کدام نامناسب و ...به همین خاطر این درسی لهذ بخهی و جهذاب د چگونگی ارائه آن
خواهد بود "
*با توجه اهمیت و هدف درس ،استاد درس باید استادی باتجربهه و متخصهب باشهد و دانشهجویا
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خود را بشناسد و اخالق و ظاهر خوبی داشته باشد ،یعنی بتوانی با او رابطهای دوستانه برقرار کنهی و دیژگیهخا علمخی د
در عین جدیت بتوانی با او راحت باشی و با توجه به اهمیت و هدف درس که ذکر شد و استادی بها رفتار استاد
این ویژگیها قطعاً چنین درسی باید از جذابیت خاصی برخوردار باشد
*"با توجه به اینکه هدف کلی درس تسهیل فرایند یادگیری و انتقال مفید مطالب یادگیری اسهت ،بهه
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خاطر همین انتظار دارم که روشهای تدریس و بهویژه روشهای مربوط به خالقیت و ابیارهای مفید
برای نحوه آموزش آ ارائه شود؛ و با توجه به بحم آموزش خالقیت ،قطعاً این درس جذابی است "

خالقیخخت آمو شخخی د
ردشها آمو ش آن

* در این درس استاد؛ روشها ،نحوه برخورد و مدیریت کالس و مهار های انتقهال مطالهب را کهه
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قبالً پذیرفتهشدهاند را به ما آموزش میدهد و ما هم در کالس آ ها را یاد میگیریم و اجرا میکنیم و
ما هیچ نقشی یا خالقیتی نداریم ،به همین خاطر فکر نمیکنم درس بدو توجه به آمهوزش خالقانهه

آمو ش خالقانه

جذابیت خاصی داشته باشد یا درس جذابی باشد.
*این درس میتواند در ارتقاء مهار های معلمی و حرفهای ما مؤثر باشد و این موفقیت زمانی اتفاق
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می افتد که در کنار مباحم تئوری به مباحم عملی هم توجه شود ،یعنی هر چه محیط آموزشی که در
اختیار ما قرار میگیرد به واقعیت نیدیکتر باشد بهتر است و با توجه به سطح ارائه درس در کهالس،
درس جذابیت دارد و بهخودیخود نمیتواند درس جذابی باشد.

محیط آمو شی عملی
د نزدیک خه الخال
در

داقعی
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*فکر می کنم این درس علم شیوه تدریس باشد و به نظرم بهتنهایی نمیتوانهد تمهام انتظهارا
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برآورده سازد ،چو موقعیتها میتواند متفاو
تمام انتظارا

باشد و فرهنگها و موقعیتهای متفاو

مها را

نمیگهذارد

ما برآورده شود ،به همین خاطر یادگیری روشهای تهدریس یها فنهو تهدریس بهدو

توجه به این مسائل نمیتواند جذابیت خاصی داشته باشد

توجه ه فرهنگ هخا د
انتظخخارات اجتمخخاعی
مختلف

*یادگیری و سختی درس بستنی به محیط کالس دارد ،یعنی باید بتوانیم محهیط ززم بهرای آمهوزش
این درس را شبیهسازی کنیم و درس ساده ای نیست اما سخت بود آ به این منیله نیست کهه قابهل
یادگیری نیست بیشتر منظورم این است که باید برای یادگیری آ وقت صرف کرد و جدی بود "
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**با توجه به اینکه من فکر می کنم این کالس و درس یک محیط و کالس آزمایشی قبل از ورود به
کالس رسمی است و قطعاً در چنین کالسهایی قرار است آنچه ما باید در کالسهای رسهمی انجهام
دهیم ،باید در اینجا تمرین کنیم و آموزش ببینیم ،بنابراین فکر کنم درس سهختی باشهد البتهه سهخت

محیط در

آ مایشی

د شبیه سخا

شخ ه د

توجه ه انجام تمخری
عملی

بود درس بیشتر مهم و بااهمیت بود و نیازمند دقت و تالش داشتن است
* این درس به نظرم درس خیلی مهمی است چو فکهر مهیکهنم عهالوه بهر آمهوزش مههار ههای
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کالسداری و نحوه برخورد با دانیآموزا بر نحوه انجام آزمو و ارزشیابی هم تأکید داشته باشد به
همین خاطر فکر نمیکنم درس سادهای باشد و قطعاً باید برای یادگیری آ تالش کنیم".
*من فکر میکنم این درس چو به نظرم بیشتر آموزش مهار ها بههویهژه مههار ههای تهدریس را
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مدنظر دارد و برای درسی با این ویژگی و هدف به یک استاد متخصب و باتجربه و صبور ههم نیهاز
دارد و عالوه بر آ فکر کنم محیط خاصی هم برای آموزش و تمرین هم ززم داشته باشهد ،بنهابراین
درسی با این شرایط فکر نمیکنم درس سادهای باشد ،قطعاً درس مهم و سختی است

نحوه طراحی آ مونخو
ار شیا یها مختلف
تخصخخخخخخخخخ
دیژگی هخا

د

اخالقخی

استاد

*آنچه از عنوا این درس قابلدرک است ،آموزش مهار ها و فنو است ،پس قطعاً نیاز بهه محهیط
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خاص ،اساتید با تواناییها و مهار های خاص و حتی منابع متفاو

و عملی نیاز داشته باشهد ،پهس عنوان آمو شی در

با این اوصاف چنین درسی میتواند یک درس مهم و سخت باشد.
* به نظر من این درس آسانی است ،البته منظورم اینه راحت میتونی یهاد بنیهری ،نهه اینکهه درس را
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سهل بنیری یعنی اگر درس را دوست داشته باشی و عالقهمند باشی درس را یهاد مهیگیهری و فکهر
نکنم خیلی سخت باشد و اگر عالقه و اننییه ززم را نداشته باشی قطعاً درس سختی خواهد بود.
* به نظرم هدف درس ارائه بهترین روش تدریس برای یادگیری است و این درسی است که به 011
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ه در
میخخخزان توجخخخه خخخه

درصد مشارکت نیاز دارد اگر در عمل به اجرای این مشارکت در کالس درس و مباحم توجه شهود مشخخارالتپخخریر د
قطعاً درس سخت و نیازمند تالش خواهد بود.
* به نظرم هدف درس این است با مهار های شناسایی ویژگیهای دانیآموزا و انتقهال تجربهه و
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عالقه د انگیزه دردنی

دانی موردنیاز به آ ها آشنا شویم و اگر آموزش در محیطهای عملی یا شبیهسازیشده یا حتی گاهی
در محیط واقعی اتفاق بیفتد ،درس مهم و سختی خواهد بود وگرنه فکر نمیکنم زیاد سخت باشد

مباحثه
محیط هخا عملخی د
شبیهسا

ش ه

*با توجه به اینکه فکر می کنم درس هدفی ایهن اسهت کهه مها را بها شهرایط اجتمهاعی و آموزشهی آشخخنایی خخا شخخرایط
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کالس های واقعی و خاص آشنا کند و این نحهوه آموزشهی بهه شهرایط خاصهی نیهاز دارد ههم بهرای اجتماعی د آمو شخی
یادگیری و هم برای آموزش ،بنابراین فکر کنم درس سخت و کاربردی باشد.

خاص

*برداشت و توقع من هما گونه که از اسمی پیداست این است که در این درس بها نحهوه تهدریس،

رداشخخت فیخخر

خخا

مهار ها و فنو موردنیاز معلمی برای ارائه یک تدریس باکیفیت و عهالی و روش انتقهال علهم آشهنا توجه ه نام د عنخوان
شویم .فکر میکنم نیازمند تالش مستمر و مداوم است

در

تبیین سطح مغفول برنامه درسي تجربهشده درس روشها و فنون تدریس 05 /
*این درس به نظرم درس خیلی مهمی است چو فکر کنم نحوه برخورد بها دانهیآمهوزا ناهنجهار
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ازنظر رفتاری و اجتماعی که فکر کنم مهمترین مشکل خهودمم نیهی باشهد و مهدیریت کهالس درس
ارتباط دارد ،بنابراین فکر نمیکنم درس سادهای باشد و حتماً نیاز به تالش و سختکوشهی و صهرف
وقت زیاد برای انجام تکالیف دارد

آشخخخخخخنایی خخخخخخا
ناهنجخخخخار هخخخخا
اجتماعی د رفتار

*وقتی این درس را در سایت دیدم خیلی خوشحال شدم زیرا از درسههایی ماننهد فنهو تهدریس و
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روا شناسی تربیتی لذ

میبرم ،زیرا فکر مهیکهنم بهه معلمها شهناخت کلهی دربهارة ویژگهیههای احسا

خوب د لرت

دانیآموزا و نحوه برخورد با آ ها ارائه می دهد؛ بنابراین درسی با این اهمیت فکر نمهیکهنم درس ا در
روتین و سادهای باشد و حتماً نیاز به تالش مستمر و مداوم دارد.
* به نظرم هدف درس روشها و فنو تدریس این است که مهار های معلمی ،اخالقی و رفتاری را
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به معلما آموزش بدهد و مهم تر از آ آموزش نحوه طراحی آزمو و سؤال و ارزشیابیهای مختلف
از دانیآموزا که مهم ترین مشکل خود مها و معلمها دورا تحصهیل مها ههم بهود باشهد ،بنهابراین
یادگیری این مهم نیازمند تالش و کوشی مستمر و مداوم است.
*من انتظار دارم که در محتوایی که ارائه میشود تمام اطالعا
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شود و بیشتر محتوای رویکردهای تدریس بهصور

ززم برای مهار ههای معلمهی گفتهه

سخخلاو د آشخخنایی خخا
انواع ار شیا ی
تمری د توجه ه ع

عملی باشد ،بنابراین یهادگیری چنهین محتهوایی عملخخخخی محتخخخخوا

نیازمند صرف وقت و تالش و کوشی است.

آمو شی

* انتظار دارم با انهوا روشههای تهدریس بهرای بههکهارگیری در کهالس درس و نحهوه ارتبهاط بها
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طراحخخخی آ مخخخون د

دانیآموزا و انتقال مفاهیم و مطالب درسی آشنا شوم و آشنایی و یادگیری چنین مطالبی قطعاً نیاز به
تالش و کوشی مداوم دارد.

آشنایی ا نحوه ارتباط
ا دانشآمو ان

*انتظار دارم آ گونه که شایسته و بایسته است این درس اجرا و آموزش داده شود یعنی دانشهجو در افخخخخخخخخخخخخزایش
ارائه درس نقی پررنگتری داشته باشد یعنی هم مطالب تئوری ارائه شود و هم مباحم عملی و ههر مشخخارالتپخخریر د
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چه محیط عملی به واقعیت نیدیکتر باشد بهتر است؛ بنابراین یادگیری و فعالیت در چنهین محهیط و توجه ه محخیط هخا
فضای آموزشی نیازمند تالش و کوشی است

آمو شخخخی عملخخخی د
داقعی

* انتظار دارم که در کالس مطالبی که عملی هستند را به ما یاد بدهند و کمتهر تئهوری ارائهه دهنهد و
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بحمهای روا شناسی و فلسفه را زیاد در کالس باز نکنند و وقت عملی مههار هها را ماننهد نحهوه

مدیریت کالس و  ...را با این مطالب از بین نبرند اگر در عمل چنین اتفاقی بیفتد درسی نیازمند تالش د مخخان د توجخخه خخه
است و اگر نه ،فکر نمیکنم بهغیر از خواند تالش دینری ززم داشته باشد
*فکر میکنم هدف درس شناسایی و آموزش ویژگیهای ززم مانند داشتن قدر

R28

استفاده هینه ا دقت
مهارتها عملی

بیا  ،رفع اسهترس

و اضطراب حضور در جمع به منظور توانایی مدیریت و کنترل کالس درس باشد ،بنابراین یادگیری و
آموزش چنین مهار هایی قطعاً نیازمند تالش و صرف وقت خواهد بود.

آشنایی ا مهارت ها
اجتماعی د ارتباطی

فکر می کنم این درس می خواهد به ما آموزش دهد از زما مشخبشده برای یک آموزش صحیح و آمخخخو ش اسخخختفاده
R29

اصولی به درستی استفاده کنیم و بتوانیم زما مناسب بهرای ههر بخهی از یهک تهدریس را بههخهوبی صحیح ا
بشناسیم و تشخیب دهیم

مان خرا

یک ت ریس مناسب
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جدول  .1نتایج کدگذاري محوري
شناسه

مؤلفهها

مفاهیم

 R1+R2+R3پاسخ به نیازهای معلمی+رفع نیازهای آموزشی+پاسخ به نیازهای حرفهای
 R4+R5ارتقاء و رشد مهار ها و اطالعا

نیازها
ارتقاء مهار

رایانهای +ارتقاء صالحیتهای حرفهای

 R6+R24نو محتوای قابلارائه و چنوننی ارائه آ  +تمرین و توجه به بعد عملی محتوای آموزشی

متن و محتوای آموزشی

 R7+R14ویژگیهای علمی و رفتاری استاد+تخصب و ویژگیهای اخالقی استاد

استاد
خالقیت آموزشی

 R8+R9خالقیت آموزشی و روشهای آموزش آ +آموزش خالقانه
 R10+R12+Rمحیط آموزشی عملی و نیدیک به کالس درس واقعی +محیط درس آزمایشی و شبیهسازیشده
 18و توجه به انجام تمرین عملی +محیطهای عملی و شبیهسازیشده
R11+R17+R

توجه به فرهنگها و انتظارا

اجتماعی مختلف  +مییا توجه به مشارکتپهذیری و مباحثهه+

 21+R25+R2آشنایی با شرایط اجتماعی و آموزشی خاص  +آشنایی با ناهنجاریهای اجتمهاعی و رفتهاری+
8

R13+R23

آشنایی با نحوه ارتباط با دانیآموزا  +آشنایی با مهار های اجتماعی و ارتباطی
نحوه طراحی آزمو و ارزشیابیهای مختلهف +طراحهی آزمهو و سهؤال و آشهنایی بها انهوا
ارزشیابی

 R15+R20عنوا آموزشی درس +برداشت فکری با توجه به نام و عنوا درس
 R16+R22عالقه و اننییة درونی به درس  +احساس خوب و لذ

محیط آموزشی
مهار های ارتباطی و
اجتماعی
ارزشیابی
عنوا درس
عالقه و اننییة درونی

از درس

 R27+R29استفاده بهینه از وقت و زما  +آموزش استفاده صحیح از زما برای یک تدریس مناسب

مدیریت زما

جدول  .7نتایج کدگذاري انتخابي
مؤلفهها

موضو

ابعاد

نیازها
عالقه و اننییه درونی

عوامل فردی

ارتقاء مهار
استاد
متن و محتوای آموزشی
محیط آموزشی

عوامل آموزشی

عوامل مؤثر بر انتظارا

و ادراکا

دانشهجو

معلمهها راجههع بههه جههذابیت ،سههطح تههالش

ارزشیابی

موردنیاز و مییا دشهواری درس روشهها و

خالقیت آموزشی

فنو تدریس

عنوا درس
مههههار ههههای اجتمهههاعی و
ارتباطی
مدیریت زما

عوامل اجتماعی
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بحث و نتیجهگیري

ت ی ر تمامی ناا های آموزش و برنامه ر سیت عرصه
اصلی اختیا ات معل است و همهین اختیها ات اسهت کهه
مس ولیت معل ا برای بهکا گیری مرثر وشهای ت ی
الزامی میکن  .ت ی دعهالیتی مهوقتی اسهت کهه شهکل
مرثر آن بر بنیار رانش و یادتههای علمی رن ال مهیشهور.
ونین رانشی ا معلمان آین ه برای هرگونه عمل خور نیاز
را ن  .نیازی که سعی ش ه است با گنجان ن واح ر سهی
تحههت عنههوان وشههها و دنههون تهه ی ر سردصههل
کا شناسی تربیت ربیر ر شته های مختلهف و همچنهین
آموزش ابت ایی تا ح وری پاسهخ راره شهور .قه مسهل
آنچه که میتوان تحق بخهش ایهن نیهاز باشه مشها کت
همه جان ه آموزشگر -رانشجو معله ر درآینه یهاررهی-
یارگیری است و این امر محق نمیگرررت مگهر بهه شهرط
آنکه نگرش و ر نتیجه انتاا ات رانشجو معلمان نس ت به
ایههن ر س مطلههو باشهه  .لههذا از آنجهها کههه انتاهها ات
رانشجویان ر نحوة تعامالتشان ر کالس ر س تأثیرگذا
خواه بور .لذا شناخت این انتاها ات و عوامهل تأثیرگهذا
ر شکل گیری آن ها به مناو اصالح انتاا ات غیرمنطقهی
و سوگیریهای نار ست نس ت به ر س ضرو تی غیرقابهل
انکا است.
به طهو کلی انتاها ات ا مهی تهوان از طریه سهنجش
واکنشها و عک العملها نس ت به ی برنامهه ر سهی ر
ابت ای کالس ا زیابی کرر .ه ف این پیوهش ت یین سط
مو ر انتاا برنامهه ر سهی تجربههشه ه وشهها و دنهون
ت ی بور .ر ایهن تحقیه بهه کمه پیمهایش ناهرات
رانشجو معلمانت ار اکات آنها ر ا ت اط با ر س وشهها
و دنون ت ی مو ر بازنمایی و توصیف قرا گردت .یکهی
از متغیرهایی که ر این ا ت اط مو ر ا زیابی قهرا گردهتت
میزان جذابیت ر س بور که برای شناسایی و سنجش این
متغیر مطاب ج ول شما ه  2از مرلفههای روست راشتنت
تمرکز و توجه به ر ست عاقالنه بورنت صهرف وقهت بهرای
مطالعه ر ست تحسین برانگیز بورن مودقیت ر ست اهمیت
ر ست میههزان عالقهههمنهه ی بههه انجهها تکههالیف ر س و

ر نهایههت ضههرو ی یهها زائ ه بههورن پههاس کههررن ر س ر
پرسشنامه سرال ش که اکثریت پاسخگویان ر س وشها
و دنههون ته ی ا ( 79ر ص ه ت میههانگین  )3/02جههذا
رانستن ت ق مسهل ایهن ر س جهذابیت خهور ا مه یون
احساس نیاز رانشجویان به کسب مها تهای ا ائه ش ه ر
ایههن ر س بهههمناههو رسههتیههابی بههه مودقیههت ر شههغل
آین هشان است و این مس لهای است که بههصهو ت مکهر
ر مصههاح ههههای انجهها شه ه رانشههجویان بههر آن تأکیه
راشته ان  .ال ته ر مصاح ههای انجا ش ه بها رانشهجویانی
که میهزان جهذابیت ر س ا کمتهر ا زیهابی کهرره بورنه
نکتههای خیلی جال ی از طرف این رانشجویان مطرح شه
که حکایت از انتقال تجربهههای پیشهین ایهن رانشهجویان
راشت .تجربیاتی از ر سهای با ا زشی که بهه علهت ا ائهة
ضعیف بهه اهه اف خهور نرسهی ه بورنه ت ر سههایی کهه
ماهیت عملهیشهان بهه رلیهل ن هور امکانهات و یها ضهعف
م سین به ر س ت و ی و ا ائهة مسهتقی آن خهت شه ه
بههور .ناراتههی کههه نتههای تحقیقههات مریهه آنههها اسههت
piri؛
and
(Abdoli,2015؛ mahmoodi,2016
ahmadi2001؛

Fathi

and

Norouzzadeh

vjargah,2002؛ .)Moradi,2010
مطاب ج ول شما ه  3بهمناو سنجش متغیر میهزان
رشوا ی ر ست مرلفه هایی ازجمله :میزان اهمیت آمهارگی
ق لی برای انجا تکالیف ر ست میزان خستگی رانشجو ر
کالس ر س وش هات میهزان و سهط آسهانی و رشهوا ی
ر ست میزان تالش مو رنیهاز بهرای انجها تکهالیف ر ست
ادزایش صالحیتهای حرده ای ت ی و ر نهایهت میهزان
اضطرا ر انجا رارن تکالیف عملی ر س سرال ش کهه
نتیجة ایهن پرسهش از ریه گاه اکثریهت پاسهخگویان (70
ر ص ) نشان رار که ر س وشها و دنون ت ی ر سهی
رشوا است .ازجمله ر یلی که باعث ش ه رانشجویان این
ر س ا رشوا قلمه ار کننه  .رسهتیهابی بهه تسهل بهر
مههها تهههای تهه ی و ا ائههة آنههها ر موقعیههتهههای
ش یهسازی ش ه ر کالس و اضهطرا ناشهی از آن اسهت.
ال ته از میان نارات رانشهجویانی کهه ایهن ر س ا کمتهر
رشوا ا زیابی کرره ان ه می توان بهه نکتهه ههای جهال ی
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رستیادت که همان طهو کهه قه الً ر ا ت هاط بها میهزان
جذابیت ر س گفته ش ه نشأت گردته از تجربیات گذشته
دراگیران است .باو به اینکه این ر س ه مانن ر سهای
مشابه به ا ائة ی م حث ت و ی که ر قالهب یه کتها
ر سی خالصهش ه است و نهایتهاً حفه کهررن و امتحهان
رارن خت میشور؛ بنابراین یارگیری آن همراه با رشوا ی
نخواه بور .برای سنجش متغیر سط تهالش همهانطهو
که ج ول  9نشان میره سعی ش با ا ائهٔ پرسشهایی
بههه رانشههجویان نارهایشههان ر ا ت ههاط بهها ایههن متغیههر
جمعآو ی گررر حاصل این تالش نشان رار که از ریه گاه
اکثریت پاسخگویان ( 77ر ص ت میانگین  )2/99این ر س
نیازمن تهالش و کوشهش مستمراسهت .ازجملهه علهل بهه
وجور آم ن این نو نگاه ر رانشجویان انتاا شان از ایهن
ر س بهعنوان ر سی است که میبایست نیازهای آنهها ا
ر استای آشنا و مسل شه ن بهر دنهون و مهها تههای
معلمی پوشش ره ت بور .لذا بر خور واجب میرانستن که
بر این ر س تالشگر باشهن ؛ امها رانشهجویانی کهه معتقه
بورن این ر س نیاز به تالشگری ن ا ر رانشجویانی بورنه
که بر اسهاس تجربیهات ق لهی شهان منتاهر ا ائهة ر سهی
بهصهو ت ت هو ی از طریه سهخنرانی بورنه ؛ لهذا تهالش
بیشازح ی ا برای گذ انه ن ایهن ر س متصهو ن ورنه .
همچنین به مناهو شناسهایی و تحلیهل عوامهل مهرثر بهر
انتاا ت رانشجو معلمان اجع به جذابیتت سط تهالش و
رشوا ی ر س وشها و دنون ت ی ت رارهها بها اسهتفاره
از وش ک گذا ی تحلیل ش ن و وایی و پایهایی آنهها از
طری سهه معیها قابهل ق هول بهورنت قابلیهت اطمینهان و
تأیی پذیری به رست آم  .پ از حذف که های مشهتر
 11ک مفههومی اسهتخرا گرریه کهه ر سهه مضهمون
محو ی عوامل آموزشهی شهامل :اسهتارت مهتن و محتهوای
آموزشیت محی آموزشیت ا زشیابی و خالقیهت آموزشهی؛
عوامل درری شامل :نیازهات عالقه و ضایت ر ونهیت ا تقها
مهههها ت و عوامهههل اجتمهههاعی شهههامل :عنهههوان ر ست
مشهها کتپههذیریت مههها تهههای ا ت ههاطی و اجتمههاعی و
م یریت زمان شناسایی و رستهبن ی ش ن  .از متغیرههای

عوامل آموزشی مرثر بر برنامه ر سی مو ر انتاها ت مهتن و
محتوای آموزشی و محی آموزشی است که ر تحقیقهات
انجا ش ه توس ( )maroofi, 2008 and biggs, 1989نیز
به این یادته اشا ه شه ه اسهت .از ریگهر عوامهل آموزشهی
متغیر ا زشیابی است که بهر برنامهه ر سهی مهو ر انتاها ت
مرثر بوره است .با توجه به نتای به رستآمه ه مهیتهوان
گفت ا زشیابی هه از عناصهر مهه تأثیرگهذا بهر برنامهه
ر سی مو ر انتاا وش ها و دنون ت ی است کهه بایه
مو رتوجه ج ی برنامه یزان و م سان قرا گیرر .نتیجهه
بهرست آم ه دوق با تحقیقات طهرح سهه عهاملی (نشهانگرت
دراگرر و محصول) ( )biggs, 1989, 1993, 2001و تحقی
اه ررهای ا زشیابی کیفیت آمهوزش ( )maroofi, 2008و
همچنین با نتای تحقیه ()shahtalabi and nasr, 2015
که یکی از والش های ت ی اساتی ا مرلفه ناکا آمه ی
حردهههای شههامل (رانههشت محتههوا و ا زشههیابی اسههت نیههز
همخوانی را ر .از ریگر متغیرهای آموزشی مرثر بر برنامهه
ر سی مو ر انتاا م س است .تهأثیر مه س بهر برنامهه
ر س هی مههو ر انتاهها ا ر نتههای تحقیقههات ( maroofi,
 )2001and biggs, 2008نی هز مههیتههوان شههاه بههور .از
متغیرهای درری تأثیرگذا بر برنامه ر سهی مهو ر انتاها ت
متغیرهای روستان و همکالسیها بوره است؛ یعنهی نقهش
روستان و همکالسهی هها بهر برنامهه ر سهی مهو ر انتاها
وشههها و دنههون ته ی بسهیا مهه اسههت .تحقیقههات؛
ماهیت سیستمی ت ی شولمن Esfahani,1992 (Nasr
 )and Parsa,2006نیههز نتههای بهههرسههتآمهه ه ا تأییهه
مینمای  .از ریگر متغیرههای دهرری تأثیرگهذا بهر برنامهه
ر سی مو ر انتاا متغیر ضایت از ر س و رو ه آموزشهی
است که .نتیجه بهرستآمه ه ر ایهن زمینهه ا تحقیقهات
زی هاری تأیی ه مههینماین ه ک هه بعض هی از آنههها یههارآو ی
مههیگههررر :تحقیهه (Francis,1989ت Wilson,2000,
 )kouen, 2001و ( )Astin,1985ر خصو تأثیر ضایت
از محی و ر س آموزشهی بهر مودقیهت رانشهجوت تعامهل
رانشجو با اسهاتی و کا کنهان (کیفیهت محهی آموزشهی)
( )maroofi, 2008و سههاختا اجتمههاعی و ارا ی م سههه
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 ر نهایههت بهها توجههه بههه اینک هه یکههی از.)akrami,1995(
مه ترین عوامل تأثیرگذا بهر ایجهار شهکاف بهین برنامهه
ر سی قص ش ه و کسبش ه برنامه ر سهی مهو ر انتاها
 لذا باوجوراینکه یادتههای این پیوهش نشان رار کهه.است
می هزان جههذابیت و انگیههزة تههالش ر ای هن ر س ر بههین
اکثری هت رانشههجویان شههرکتکنن ه ه ر ایههن تحقی ه ر
وضعیت مطلوبی قرا را ر اما با ر نار گهردتن ایهن نکتهه
که قص بر این است که تمامی این رانشجویان وا ر حرده
معلمههی شههون لههذا نگههاه منف هی ر تع ه ار کم هی از ای هن
رانشجویان ه بحران بز گی برای ناا آموزشی به همراه
 لذا پیشهنهار ایهن تحقیه بهرای مسه ولین.خواه راشت
رانشگاه های درهنگیان این است که با ناها ت بیشهتر بهر
نحههوة انتخهها اسههاتی و ناهها ت بههر برنامههههههای ر س هی
اجراشه ه و همچنهین دهراه نمهورن امکانهات ز بهرای
اجرایههی ش ه ن ر وس هی ک هه بیشههتر جن هة عمل هی را ن ه
تجربیات امی وا کننه ه ای بهرای رانشهجویان آتهی دهراه
 ال تههه ای هن پیشههنهار قابههل ا ائههه بههه مس ه ولین. نماین ه
آموزش وپرو ش برای عایت این ضرو یات ر آموزشهای
.پیش از رانشگاه ه است
منابع
Abedi, Heidar Ali (2010). Application of
phenomenological research in clinical
sciences. Strategy Journal 54 (19), 224202[Persian]
Ahmadi, G. (2001). The amount of consistency
and coordination between the three programs
intended, implemented and acquired new
program of science education in elementary
school. Journal of Education, No. 26
[Persian]
Akrami, R. (1994). Islamic vision of the high
school curriculum model, PhD thesis,
University of Tehran Trbytmlm. [Persian]
Anne Hume and Richard Coll. (2015). Authentic
student inquiry: the mismatch between the
intended curriculum and the studentexperienced curriculum. Research in Science
& Technological Education Vol. 22, No. 1,
April 2010, 43–62 Astin, A. W. (1985).
Achieving educational excellence: critical
assessment of priovities and practice in

6931  زمستان، سال چهاردهم،)55  (پیاپي82  شماره، دوره دوم، پژوهش در برنامهریزي درسي/ 54
aesthetic dimensions, a lecturer Journal,
Volume 5, Issue 3
Mehrmohammadi, Mahmoud. (2002). Views,
attitudes, perspectives. Mashhad:
Astan Quds Razavi [Persian]
Mohammadi, M. (2002). Incoming students study
engineering
and
science
curriculum
experienced the satisfaction of Shiraz
University offer explanatory models. Journal
of Education and Psychology, University of
martyr Chamran, Volume III, Issue 3
[Persian]
Mohebi, A., et al (2011). Investigation of Factors
Affecting the hidden curriculum of Islamic
Thought
undergraduate
and
provide
guidelines for improving it. Journal of
Educational Psychology, No. XIX, the sixth
year, winter 29 [Persian]
Momeni Mahmuee H., H.Karami, M and
Mashhadi, Ali. (2011). Investigate the role of
reducing the distance between the intended
curriculum, implemented and experiential in
higher education. Studies curriculum of
higher education. Autumn and winter, Issue
2. Brnamh.90- course of studies. 110 pp.
[Persian]
Moradi, Masoud(2010) analyzing the content of
the curriculum in terms of working methods,
offer a good model for teaching and
comparing it with the current status of
teaching in centers doctoral thesis
curriculum,
Tarbiat
Modarres
University[Persian]
Naderi, Ezatollah and Saif Naraqi, M. (2013).
Research methods and the evaluation of
Human Sciences, Tehran, publications
Arasbaran, [Persian]
Nasr Esfahani, A. (1992). Factors contributing to
the improvement of teaching quality. Journal
of Education, Issue 29, Spring 30-45
[Persian]
Norouzzadeh, Reza Fathi Vajargah, K. (2002).
Introduction to the academic curriculum,
Tehran, Press Institute of Research and
Planning in Higher Education 202[Persian]
O`Sullivan, M. C. (2002). Reform implementation
and the realities within which teachers work:
A Namibian case study. Compare.32(2):21913
Parsa, Abdullah and Saketi, P. (2002). Approaches
to learning, learning outcomes and student
learning
perceptions
of
curriculum
implemented and course of study, Journal of

methods) Vol. I (AR translator Nsrvhmkaran,
Tehran side.
Hajduk, M.A. (2000). Differences between full
and part-time faculties’student centered
instructional format as identified by PALS
and APALS when teaching adults in
academic credit courses in a community
college. (Doctoral dissertation). Temple
University.
Kamrul Hasan, M, (2004). Alinguistic study of
English language curriculum at the secondary
level in Bangladesh, <http:// www
anguageinindia,
com/Aug2004/
hasandisserrtion 1. htm/>.
Kanter, R. M. (2004). Confidence: How winning
and losing streaks begin and end. New York:
Crown Business
Keshtiaray, N; Fathi Vajargah, K; Zimitat,Kerag;
Foroughi, Ali. (2002) experiential curriculum
model-based design validation DrgrvhHay
medical phenomenology. Iranian Journal of
Medical Education, No. 9, pp. 62-55
[Persian]
Khakbaz, Azimie and Musapur, N. (2009).
Experience interdisciplinary curriculum
implementation in Iran: A Case Study
graduate mathematics education. Journal of
Interdisciplinary Studies in the Humanities,
Volume I, Number 4[Persian]
Lary.D.burton (2003).the formal, the planned, and
the learned curriculum in an elementary
education methods course for mathematics:
three perspectives on course content. Apaper
presented at the first triennial meeting of the
international
Association
for
the
Advancement of curriculum studies east
china normal universiry shanghai.
Luen, Wong Kee. (2002).Curriculum Gaps in
Business Education: a Case Study of
Stakeholders’ Perceptions.Thesis submitted
for the degree of Doctor of Education at the
University of Leicester
Manteghi, M. (2010). The challenges facing
educational innovation. First National
Conference on Educational Innovations.
Tehran. Pages 32-24 [Persian]
Maroofi, Y. (1999). Factors affecting the quality
of university education in order to provide a
model for the evaluation of a doctoral
dissertation
Tehran
University
Trbytmlm[Persian].
Mehrmohammadi, Mahmoud and Abedi, Lotfali
(2001). The nature of its teaching and

56 / تبیین سطح مغفول برنامه درسي تجربهشده درس روشها و فنون تدریس

Humanities and Social Sciences, Shiraz
University, Volume 26, Number 3[Persian]
Parsa, Mohammad. (2006). Factors affecting
curriculum is implemented and taught in the
undergraduate
curriculum
of
Shiraz
University based on three factors Biggs, PhD
thesis discipline course planning, Shiraz
University. [Persian]
Pour Bayram, Ali, Sharif Mustafa (2011). Identify
and prioritize the factors affecting the
implementation of descriptive assessment in
primary schools of the country. Journal of
Curriculum Studies Association's research
program - 1 (2), 1-22 [Persian]
Quin,Petrian M. (2000);" Factors influencing
students outcomes in university agricultural
courses": bulding and testing explanatory
models. thesis sudmitted to Charles sturt
university in fulfillment of Thy requirement for
the degree of doctor of philosophy –
November.
San Francisco State University. (2005). Assessing
teacher effectiveness: An information &
background
paper.
Available
in:http://www.sfsu.edu/
Thornton, S. J. (1922). Curriculum consonance in
United States history Classrooms. Journal of
Curriculum and Supervision, 3(4), 302-320.
Waskow, J. (2006). Understanding and application
of learnercenteredness among community
college faculty. (Doctoral dissertation).
Walden University.
Wilson, L. O (2001) types of curriculum,
Available
at:www.uwsp.
Eduction/
Silson/currc/curtyp.htm.
Ahmadreza oji nezhad(2016),. An evaluation of
the
compatibility of
the
intended,
implemented,
and
learned
curricula:
considering the natural sciences lesson at the
2rd grade of junior high school in
neilincity.jounral researchin curriculum
planning. Vol 12NO 17(continonan)spring
2015 pages 89-98[Persian]
Somayeh Shah Talebi, Forog Tasdighi, Ahmad
Reza Nasr(2015). You should know that what
the challenges of teaching at the university
are?!, Research in Curriculum Planning, Vol
12. No 17 (continus 44) Spring 2015, Pages
15-25[Persian]

