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Abstract: The purpose of this study was to investigate the current status of 

curriculum elements in smart primary schools based on the cognitive process 

approach. The research method was descriptive-analytical and the design of research 

was applied-developmental. The study population included all 700 teachers of smart 

schools in Kermanshah. The sample size was 248 people who were selected by 

cluster random sampling method. The data collection tool was a 47-item researcher-

made questionnaire. Questionnaires were distributed in person and the completed 

questionnaires were then collected. Data were analyzed with mean and standard 

deviation, as well as t-sample and Friedman test using SPSS software. The results 

indicate that the current situation of curriculum elements in smart primary schools 

based on the cognitive process approach is at a level just above average and less than 

desirable. Data analysis also showed that the current situation of the dominance of 

cognitive process views in goals, content and organization, teaching and learning 

activities, and evaluation methods in smart primary schools was assessed by teachers 

to be above average. 
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 مقدمه

تغییر و نوآوری مهم ترین ویژگی عصر حاضر است  و      

آموزش و پرورش باید طالیه دار این تغییتر و نتو آوری در 

عرصتته یتتای ع تتتیل تی و تتوهی و دیتترا با تتد    تتاوری 

اطالعات نظام آموز ی را نیز با تغییرات  ترر ی روبته رو 

نتودا اس ل به طوری که نظام یتای آموز تی در سراستر 

برنامه یای چ د رسانه ای اثر بخش و پیچیدا را در جهان 

قا ب مدارس یو ت د ارائه می ک  تد   متدارس یو تت د 

جایراا مستحیتی در دنیتای آمتوزش یا تته انتد و نظتام 

آموز ی ایران نباید این تحوالت را نادیدا بریترد آآراستته 

(  یتزمان با جهانی  دنل  شار روز ا زونی بر نظام 2002

ی در سراسر جهان اعتال  تدا تتا بته ستت  یای آموز 

بهرا گیتری از اطالعتات جدیتد  و تی و توهی اطالعتات و 

ارتباطات حرک  ک  د و میزان دسترسی به برنامه یایشان 

(  2009 را برای مخاطبان وسیع تر ک  تدآترا  و مار تال

در این میان اساستی تترین مختاطرا در امتر یتادگیری در 

دیری  محتتتوای آموز تتی متتدارس یو تتت دل تو یتتد و متت

م اسب با در نظر گر تن خصوصیاتل اجتتاعیل   اختی و 

تربیتی  راگیران و مت اسب با عالیقل  یوا درس خوانتدن 

(  ب تابراین 2006و سطح دانش آنها اس آساداتی و یتاری 

یای درستی در نظتام آمتوزش ا یترونیت  توجه به برنامته

ه ع توان مهتم او وی  ویژا ای دارد  برنامه یای درستی بت

ترین درونداد و ق ب تپ تدا نظتام آموز تی ییتی از مهتم 

ترین ع اصر و عوامل تاثیر گذار در تعیین میزان مو قی  و 

 یس  نظام آموز ی محسو  می  توندآبارن  و کتوات 

(  از موضوعات مهم در برنامه ریزی درسی ایتیت  2004

دادن به نوسازی و تجدیتد نظتر در برنامته یتای درستی و 

ای گ ساختن محتوا و روش یای تدریس با  ترای  در یت

حال تغییر اس   با این حال بر اساس مطا عتاتل تغییترات 

اساسی در برنامه یای درسی  مدارس از ابتدای تدوین آن 

ل 2007یا صورت نرر ته اس  آ تحی واجارگاا و  فیعی  

(  ایجاد و توسعه مدارس یو تت د مستت زم 2004عار ی 

رای د یا و رسانه یای   ی جدید یتتراا بتا به کار گیری  

روش یای آموزش نوین اس    در این نتو  آمتوزشل ایتن 

کته دانتتش آمتتوز مستتاو ی  یتتادگیری را بتتر عهتتدا دارد ل 

(  در 2005آبانیسیلکرمی و  هرکی  جایراا محوری دارد 

برنامه درسی س تی برای دیه یای  متتتادیل بستیاری از 

مفاییم ر تار گرایتی ب تا  تدا  یوا یای آموز ی بر پایه 

(  و تی امتروزا دیتدگاا  ت اختی و 2004بودند آعطاران  

سازا نرر مورد توجه قرار گر ته اندل در این روییردیتا بته 

یادگیریل به ع وان  رای دی می نررند که ا راد بته وستی ه 

آنل یدف خود را در خالل تجربه یتای ختود متی ستازندل 

و تت د بایتد بتر استاس برنامه یای درستی در متدارس ی

مسا ه محوری  یل بریرند و یادگیری مسا ه محور ختود 

یتت  روییتترد نتتوین آموز تتی و نشتتات گر تتته از دیتتدگاا 

  اختی اس  که بر تفیتر ستطح بتاال تاکیتد متی ک تد و 

مهارت یای اجتتاعی دانش آموزان را ا تزایش متی دیتدل 

انها به ع وان عضوی از تیم عتل متی ک  تد و بته صتورت 

 ( 2009ارکتی یاد می گیرندآازر مش

یایی دارند که بتر کتار آنهتا  مربیان و برنامه ریزان دیدگاا

دیدگاا برنامه درسی عبارت است  از یت   د تاثیر می گذار

موضع گیری اساسی دربارا یتاددیی و یتادگیری در ابعتاد 

معتقتد   رای تد  ت اختی دیدگاا   گوناگون نظری و عت ی

یتای هی تی  راگیتران  ش مهارتاس  که ما باید به پرور

یتای هی تی  بپردازیم و معتقد اس  کته متا بایتد مهتارت

ورد بتا مستائل و  راگیران را پرورش دییم تتا ی رتام برخت

یای گوناگون را تشخیص دید آنهتا را  امشیالت بتواند را

اجترا ک تد و  لیتا را برگزی تد ییتی از راا   ارز یابی ک تد

یا معتقد به روش حل  ایندر واقع  نتیجه را ارز یابی ک د

مسا ه یست د و یدف اصت ی  تان نیتز پترورش استتقالل 

می تر  در قا تب طیتن ب تدی روییردیتای    عقالنی اس 

برنامه درسی و در قا ب محوری از ابعتاد بیرونتی تتا ابعتاد 

  اختی را مورد ا تارا قترار دادا و  رای د  درونیل روییرد

گیرندال ت قی نستب  یال ت قی نسب  به یاد به آرمان آندر 

 رای د یادگیریل ت قی نسب  به  رای د آموز یل ت قتی  به 

نسب  به محی  یادگیریل نقش مع مل و ت قتی نستب  بته 

 ( 1390 محتدی مهرآ ارز یابی آموخته یا پرداخته اس 
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در جوامع امروزا   اوری اطالعات و ارتباطات نفوه و تتاثیر 

  ون و روش یای بسیار چشم گیری در   اوری آموز ی ل 

کسب دانش ل برنامه ریزی آموز ی و اجرای آن دارندل بته 

طوری که روز به روز او ویت  یتای آمتوزش ست تی را بته 

سرع  تغییر می دی د   به عبارت دیرتر دانتش و مهتارت 

یای رستی به تدریج کم رنگ می  توند و او ویت  یتای 

ک ترل  دا  –جدید مان دل ر د عتومی  و یادگیری خود 

 و یادگیری حل مستا ه ضترورت و ایتیت  بیشتتری متی

یاب د  به بیتان دیرتر در یتته  عا یت  یتا و زمی ته یتای 

آموز ی تاثیر   اوری اطالعتات و ارتباطتات بستیار مهتمل 

  .(1379مثب  و کارآمد اس  آرئوف

ای نیاز دارد که بتتا  امروزا نظام آموز ی کشور به مدرسه

ل امیتان ( تاواآارتباطتات  عات والگیری از   اوری اط بهرا

یتتای نتوی ی  یادگیری پیوستتته را  رایم نتودا و  رص 

عتاتی الزندگی در جامعته اط را در اختیار ا راد برای تجربه

ای که این   اوریِ  نه بته ع توان ابتزارل  قرار دیدل به گونه

ب یتته در قا تتب زیرستتتتاخ  توانت دستتاز بتترای تع تتیم و 

 ود   بیارگیری گستردا  ای محستتو  می آموزش حر ه

 اوا در  رای تد آمتوزش و پترورشل یتزمتان بتا تحتول در 

گیتتری  روییردیتتای آموز تتتتی درجهتتانل زمی تته  تتیل

یو ت دستازی آمدارس یو ت د را  ترایم آوردا استتت  

مدارس رایبرد تحو ی وزرات آموزش وپترورش در توستعه 

 (  1391عات و ارتباطاتال  اوری اط

 کته است  آن متدارس یو تت د مهم  اکتوریای از ییی

 آموز ی سیستم اص ی یدف که یادگیری -یاددیی  رای د

 عصتر نیازیتای بته توجه با و  ود تقوی  آن اس ل بهبود

  تودل متی نامیتدا اطالعتات و ارتباطتات عصر که حاضر

 توجته و متورد   استایی خاصی یای توانایی یا و مهارت

 بته را  تاگردان کته یتایی مهتارت .گیترد متی قترار

 آ تاا ک تد متی تبتدیل ا عتر مادام و  عال یادگیرندگان

 دستتاوردیای از ییتی (  مدارس یو تت د1391 مرادی

 و آمتوزش یتای برنامته در اطالعتات   اوری توسعه مهم

محتی   بته م حصر آن نتایج و آثار  وائدل که اس  پرورش

 متوثر آمتوزان دانش تجربه و زندگی در و نیس  آموز ی

نحتویبتهیو تت دمدارسایداف  (1383اس آعبادی

مسیروبوداسازمانایدافراستایدرکهاندتبیین  دا

ایتداف یتچ تینسازندیتوارایدافاینبهنیلبرایرا

یو تت دمدارساندازچشمراستایدریو ت دمدارس

بته رستیدنایتدافلایتنبتهنیتلتااس گردیداتدوین

وآمتوزشستازمانفایتداسازدترمتینرااندازچشم

- ازمدارس عبارت دیو ت دسازیخصوصدرپرورش

مدرسه  از خارج در آموزان دانش یادگیری  رآی د استترار

 کامتل  تیو ایی بترای جتذا  و پویتا محیطی ایجاد -2

دانتش جتعتی و  تردی یتای خالقی  بروز و استعدادیا

ووا دینمشارک وپشتیبانیحضورلا زایش -آموزانل 

 -آمتوزانل دانتشیتادگیری رآی ددرهی فعیایرواگ

نتوینرونتدیایبتامتدارسآموز تیکادرنتودنیتراا

 -ب یتانل دانشجامعهیاینیازم دیبرمبت یآموز ی

ومستتتریتایارزیتابیجهت م استبمحیطتیایجاد

 ترایم-آمتوزانل دانتشپیشر  واستعدادبامت اسب

مع تتینوآمتوزاندانشاملتعومشارک  ضاینتودن

یتادگیریتترویج -یتادگیریل یتاددیی رآی تدیایدر

درمحتوریآمتوزدانتشومحتوریپتژویشتجربتیل

ادراکتیلیتایمهارتیتوسعه -آموز یل  رآی دیای

آنقشته آموزاندانشتخصصیایحر هاجتتاعیلکالمیل

 مهتم  اکتوریتای از ییتی ( 1388راا مدارس یو تت د 

 که یادگیری -یاددیی  رای د که اس  آن یو ت د مدارس

  تود تقوی  اس ل آن بهبود آموز ی سیستم اص ی یدف

 و ارتباطتات عصتر کته حاضتر عصتر نیازیای به توجه با و

 خاصتی یای توانایی و یا مهارت  ودل می نامیدا اطالعات

 مباحت  بته توجه با گیرد  می قرار توجه و   اسایی مورد

 درستی برنامته ع اصتر موجود عی وض بررسی  دا مطرح

 از یو تت د متدارس در  ت اخ   رای د روییرد بر مبت ی

 صتدد در حاضتر پژویش اس    ذا برخوردار باالیی ایتی 
 بتر مبت تی درستی برنامته ع اصتر موجود وضعی  بررسی

ابتتدایی  دورا یو تت د مدارس در   اخ   رای د روییرد

دیتدگاا  میتزان حاکتیت سوال یای پژویش  امل  اس  
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برنامته درستی متدارس   رای د   اختی در زمی ته ایتداف

میتزان حاکتیت  دیتدگاا  رای تد  یو ت د چرونه است  

در   اختی در زمی ه محتوا و ستازماندیی برنامته درستی 

میتزان حاکتیت  دیتدگاا  مدارس یو ت د چرونه است  

برنامه درسی   رای د   اختی در زمی ه یاددیی و یادگیری

میتزان حاکتیت  دیتدگاا  د چرونه است  مدارس یو ت 

برنامته درستی در  یتای ارزیتابی رای د  ت اختی در روش

 مدارس یو ت د چرونه اس  

 روش کار

توصیفی تح ی ی و از نو  پیتایشی متی  پژویش حاضر

جه  بررسی وضعی  موجود برنامه درسی متدارس   با د

یو ت د و میزان حاکتی  دیدگاا  رای د  ت اختی بترآنل 

گاا مع تان این مدارس با استفادا از پرسش امه محقق دید

ساخته مورد بررسی قرار گر     ذا جامعه پژویش  تامل 

ک یه مع تان متدارس یو تت د  تهر کرمانشتاا بتود کته 

نفر بودنتد و حجتم نتونته بتر استاس جتدول  700حدود 

نفر درنظر گر ته  د که به روش خو ته ای  248مورگان 

بتزار متورد استتفادا پرستش نامته تصاد ی انتخا   دند  ا

قستتی  ییترت  5سوا ی با طین پاسخ  47محقق ساخته 

ل محتتتوا و  9بتتود  تعتتداد ستتواالت در بختتش ایتتداف 

ل و 14یتادگیری  -ل روش یای یتاددیی11سازماندیی آن 

بود  مب ای سواالت پرسش امه دیدگاا  رای تد  13ارز یابی

ات انجام  دا   اختی می ر بود و برای تدوین آن از تحقیق

در این زمی ه استفادا  د  اعتبار پرسش امه توس  صاحب 

نظران برنامه درسی تایید  د  و جهت  بررستی پایتایی از 

ضریب آ فای کرونباخ استفادا  د  ضرائب آ فتا بترای کتل 

گانه آن به ترتیب  4و برای بخش یای  838/0پرسش امه 

عتتداد یا تبتتود  یا تتته 728/0و  702/0ل 703/0ل 783/0

مع م در این پژویش  رک  دا ت د و پرسش امه یا  248

یتتا از و تح یتتل دادا را تیتیتتل نتودنتتد   بتترای تجزیتته

یای آمار توصیفی  تامل میتانرین و انحتراف معیتار روش

استفادا  د و برای مقایسه میانرین یای بدس  آمتدا بتا 

میانرین نظری از آزمون تی ت  گرویی بهرا گر تته  تد  

آزمون  ریدمن جهت  رتبته ب تدی متغیریتا بتا یتچ ین 

 پتژویش ایتن انجتام  تد  در Spssاستفادا از نترم ا تزار 

 حتریم تضتین آگایانهل رضای  اخذ  امل اخالقی موازین

 تیتیتل زمتان یتچ تین   تد رعای  رازداری و خصوصی

 یتال ستاال تتتامی تیتیتل بته تأکید ضتن یا پرسش امه

 و زمتان یر در ژویشپ از خروج مورد در ک  دگان  رک 

 دادا اطتی تان آنهتا به و بودند مختار  ردی اطالعات ارائه

 کتامالً نیتز امتر ایتن و میتانتد محرمانته اطالعات که  د

 اختتتال  کتتتد بتتتا حاضتتتر پتتتژویش   تتتد رعایتتت 

IR.IAU.TMU.REC.1399.219  د ثب   

 یافته ها

میانرین و انحتراف معیتار میتزان حاکتیت   1جدول 

ختی را بترای یریت  از بختش یتای دیدگاا  رای تد  ت ا

یادگیری و ارز یابی از  -ایدافل محتوال روش یای یاددیی

      نظر مع تان مدارس یو ت د  هر کرمانشتاا نشتان 

 می دید  

 میانگین و انحراف معیار پاسخ های شرکت کنندگان برای هریک از عناصر برنامه درسی .1جدول 

Table 1. Mean and standard deviation of the participants’ responses to each curriculum element 
 انحراف معیار میانگین عناصر برنامه درسی

 07/1 26/3 میزان حاکمیت در اهداف

 03/1 48/3 میزان حاکمیت در انتخاب محتوا و سازماندهی آن

 01/1 58/3 های یاددهی و یادگیریفعالیت

 01/1 44/3 ابیهای ارزیمیزان حاکمیت در روش

ل میانرین جوا  سواالت مربتو  1با توجه به نتایج جدول 

حاکتیت  میزان حاکتی  در ایدافل میتزان متغیریای به 

 یتتای یتتاددیی وزماندیی آنل  عا ی در محتتتوا و ستتا

یای ارزیابیل در نتونه یادگیری و میزان حاکتی  در روش

است   آحد متوس  امتیازات پرسشت امه(  3بیشتر از عدد 

میزان حاکتیت  در ایتداف بتاالترین امتیتاز بته در متغیر 
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ل دادا  تدا 65/3با میتانرین  "درک صحیح مط ب"گویه 

فیتر نقتاد و کستب ت"بته گویته  امتیازاس  و پایین ترین 

ل 3بتا میتانرین  "دانش نسب  به خود و نسب  به  رای دیا

انتخا  محتوا و میزان حاکتی  در متغیر  دادا  دا اس  

ت استب متواد و "باالترین امتیاز بته گویته  ماندیی آنساز

با میتانرین  "م ابع آموز ی با   اوری اطالعات و ارتباطات

ارائته "به گویه  امتیازل دادا  دا اس  و پایین ترین 94/3

 "زمی ه یایی برای تقوی  مهارت یای تفیر و بی ش ع تی

در متغیتر  عا یت  یتای  ل دادا  دا است  1/3با میانرین 

ایجاد زمی ته  "باالترین امتیاز به گویه  یاددیی و یادگیری

یایی در برنامه درستی بترای تقویت  نقتادی و تعامتل بتا 

ل دادا  دا اس  و پتایین تترین 03/4با میانرین  "دیرران

با  "تاکید بر مفهوم سازی و توسعه ا رو یا"به گویه  امتیاز

تیت  میزان حاکدر متغیر ل دادا  دا اس   98/2میانرین 

استتفادا از "در روش یای ارزیابی باالترین امتیاز به گویته 

ل 73/3بتا میتانرین  "رایبردیا و ابزاریای مت و  ارز یابی

ارز تیابی "بته گویته  امتیتازدادا  دا اس  و پایین ترین 

ل دادا 12/3بتا میتانرین  "تس   بر مهارت یای  رای تدی

  دا اس  

میانرین نظری  جه  مقایسه میانرین یای بدس  آمدا با

( از آزمون تی ت  نتونه ای استفادا  د  نتایج این 3آ

 آمدا اس   2آزمون در جدول 

 

 بررسی وضعیت متغبرها تک نمونه ای جهت -tآزمون . نتایج  2 جدول

Table 2. Results of one-sample t-test to check the status of variables 

   3تست= عدد   

   

 میانگین

 

 t آماره

 

 درجه آزادی

 

 (sig) سطح معنی داری

 %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین تعداد متغیرها

 34/0 18/0 000/0* 247 359/6 26/3 248 میزان حاکمیت در اهداف

 45/0 32/0 000/0* 247 653/11 48/3 248 میزان حاکمیت در انتخاب محتوا و سازماندهی آن

 63/0 52/0 000/0* 247 943/19 58/3 248 یریهای یاددهی و یادگفعالیت

 49/0 39/0 000/0* 247 642/17 44/3 248 های ارزیابیمیزان حاکمیت در روش

05/0* sig

 

مشایدا می  ودل مقتدار ستطح  2جدول نتایج با توجه به 

میتزان حاکتیت  در ایتدافل برای متغیریای  مع ی داری

یتای ستازماندیی آنل  عا ی  میزان حاکتی  در محتتوا و

یتتای یتتاددیی و یتتادگیری و میتتزان حاکتیتت  در روش

( محاسبه  تدا است  sig=0.000آ 000/0برابر  لارزیابی

و  (sig<0.05استت  آ 05/0کتته کتتتتر از مقتتدار خطتتای 

برای تتامی متغیریتال  "t"یتچ ین مقدار قدرمط ق آمارا 

ن متی تتوان چ تیل پس بیشتر اس  96/1از مقدار جدول 

میتزان حاکتیت  در بردا   کرد که میانرین متغیریتای 

ایتتدافل میتتزان حاکتیتت  در محتتتوا و ستتازماندیی آنل 

یتتای یتتاددیی و یتتادگیری و میتتزان حاکتیتت  در  عا ی 

 دارد   3اختالف مع ی داری با عدد  یای ارزیابیلروش

 

 

میتزان یتچ ین مشایدا متی  تود کته میتانرین متغیتر 

ل میزان حاکتی  در محتتوا 26/3ر حاکتی  در ایداف براب

یتتای یتتاددیی و ل  عا ی 48/3و ستتازماندیی آن برابتتر 

یتتای میتتزان حاکتیتت  در روشو  58/3یتتادگیری برابتتر 

بیشتتر است  و  3از عتدد  با د کهمی 44/3ارزیابی برابر 

یتچ ین حد باال و پایین متغیر یر دو مثب  می با ت د و 

 3عتدد  از متغیریالین این یم به مع ی بزرگتر بودن میانر

تتوان نتیجته میدرصتد  95ل ب ابراین با اطتی ان می با د

میزان حاکتی  دیدگاا  رای د   اختی در ایتدافل گر   

یتتتای یتتتاددیی و در محتتتتوا و ستتتازماندیی آنل  عا ی 

در متدارس یو تت د یتای ارز تیابی یادگیری و در روش

 ل از میانرین باالتر یست د دورا ابتدایی
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 آمدا اس   4و  3استفادا  د  نتایج این آزمون در جداول ن بتترای رتبتته ب تتدی ع اصتتر از آزمتتون  ریتتدمن یتچ تتی

 متغیرها. نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبه بندی 3 جدول

Table 3. Friedman test result for ranking variables 
 میزان خطا (sigسطح معنی داری ) درجه آزادی آماره کای دو تعداد

248 127/55 3 *000/0 05/0 

05/0* sig 

 

ل چون مقدار سطح مع تی داری برابتر 3با توجه به جدول 

 05/0و کوچیتر از مقتدار خطتا  (sig=0.000آ 000/0

می با تد پتس  ترك یت  کته دست  کتم دو متغیتر از 

 متفاوت یست دل نتیجه می  ود متغیریای پژویش 

 

از نظر میتزان حاکتیت   رتبه یری  از ع اصر را 4جدول 

  دیدگاا  رای د   اختی نشان می دید 

 در آزمون فریدمنمتغیرها . رتبه بندی 4جدول 

     Table 4. Ranking of variables in Friedman test  
 اولویت بعد میانگین رتبه متغیرها

 1 95/2 های یاددهی و یادگیریفعالیت

 2 49/2 انتخاب محتوا و سازماندهی آن

 3 46/2 های ارزیابیروش

 4 10/2 اهداف

 بحث و نتیجه گیری

تجزیه و تح یل دادا یا نشان داد که وضتعی  موجتود 

میزان حاکتیت  دیتدگاا  رای تد  ت اختی در ایتدافل در 

یای یاددیی و یتادگیری و محتوا و سازماندیی آنل  عا ی 

در مدارس یو ت د دورا ابتدایی از  یای ارز یابیدر روش

ر مع تان باالتر از متوس  ارزیابی  د  اگرچه بتا وجتود نظ

ای یه میانرین یای بدس  آمدا باالتر از متوست  بتودل بتا 

سطح مط و   اص ه زیتادی مشتایدا متی  تود  در یتته 

متی با تد کته  4و  3ع اصرل میانرین بدس  آمتدا بتین 

نشان دی دا این واقعی  اس  که از نظتر مع تتان میتزان 

دیای  ت اختی بتر ع اصتر برنامته  رای تحاکتی  دیدگاا 

درسی باالتر از متوس  و ی کتتر از وضعی  مط و  اس   

بویژا در برخی گویه یای پرسش امه ایتن واقعیت  بیشتتر 

ج ب نظر می ک د  بطور مثتال در ع صتر یتدفل ایتدا ی 

چون تفیر نقادل تس   بر مهارت دادا پتردازی و استتخراج 

یا بستیار نزدیت   3ن تعتیم یا و ر د  را  اختیل میانری

کسب کتردا انتد  یتچ تین در ع صتر محتتوال ارائته  3به 

 زمی ه یایی برای تقوی  مهارت یای تفیر و بی ش ع تی 

 

نسب  به سایر گویه یا میانرین کتتری بدس  آوردا انتد  

یادگیریل گویه تاکیتد بتر  -در ع صر  عا ی  یای یاددیی

کستب  3از  مفهوم سازی و توسعه ا رویا میتانرین کتتتر

کردا اس   در ع صر ارز تیابی گویته یتای ارز تیابی بتا 

استفادا از خودس جی و س جش یتستاالن و ارز تیابی از 

میزان تست   بتر مهتارت یتای  رای تدی میتانرین یتای 

کتتری بدس  آوردا اند  ایتن نتتایج نشتان دی تدا  تزوم 

توجه بیشتر به ایجاد زمی ه یایی در برنامته درستی بترای 

رای تتدیای  تت اختی در دانتتش آمتتوزان متتدارس توستتعه  

یو ت د را مطرح می ک د  ایتن نتتایج بتا نتتایج تحقیتق 

ایتداف امتوزش  ( که میزان تحقتق1393نجفی و ضیاییآ

پژویش محتور در متدارس یو تت د  تهر اصتفهان را بتا 

مدارس عادی مقایسه کردندل و تفاوت مع اداری بتین ایتن 

  مدارس مشایدا نیردندل تطابق دارد 

ا بته برخی تحقیقات دیرر نشان دی دا تفتاوت در برختی 

 رای دیای   اختی در مدارس یو ت د و عادی یستت د  

رابطتته بتتین تفیتتر ( بتته بررستتی 1395عا تتریآاز جت تته 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1222338/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af?q=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF&score=504.8592&rownumber=21
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1222338/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af?q=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF&score=504.8592&rownumber=21
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انتقادی و سب  حل مسا ه با خالقیت  در دانتش آمتوزان 

 ندداد ننشا یا تهیا  پرداختته است  یو ت د مدارس پسر

 خالقی  با دینتقاا تفیر و مسائ ه حل ییا سب  بین

 تفیر سساا بر انتو می و نددار دجوو داری مع ی بطهرا

 نشدا در را خالقی  مسا ه حل ییا سب  و دینتقاا

 بتته پژویشتتی در( 1395آامیتتری  دکر بی ی پیش زانموآ

 و اجتتاعی یای مهارت آمدیل ارخودک ای مقایسه بررسی

 و یو تتت د درمتدارس آمتوزان دانتش  ت اختی باوریتای

 از حاکی نتایج  اس  پرداخته ب درعباس  هر دیریو ت د

 متدارس در آموزان دانش   اختی باوریای بین که بود آن

  تدا مشتایدا مع تاداری تفاوت یو ت د دیر و یو ت د

 وریتتایبا از یو تتت د متتدارس آمتتوزان دانتتش کتته استت 

 نشاندی دا نتایج این  با  د می برخوردار باالتری   اختی

 یتای برنامته مجریتان و ریتزان برنامته بیشتتر توجه  زوم

 یتچ تین و مدارس این ایداف به یو ت د مدارس درسی

از آنجتا   با د می آموزان دانش   اختی یای  رای د ر د

که این پژویش ع اصر برنامه درستی  مبت تی بتر روییترد 

ای تتد  تت اختی را از دیتتدگاا مع تتتان و بتتا استتتفادا از  ر

پرسش امه بررسی نتودا اس ل متین اس  نتایج آن تح  

تاثیر عدم آ  ایی مع تان با این دیدگاال محدودی  جامعه 

مورد برسی و یتچ ین محدودی  یای ابزار پژویش قترار 

گر ته با د  انجام پژویش یایی با استتفادا از ستایر روش 

وری دادا یا و در نتونه یای بزرگتر و یتچ ین  یای جتع

از دیدگاا سایر هی فعان می تواند بته رو تن  تدن نقتا  

قوت و ضعن برنامه یای درسی مدارس یو تت د و ایجتاد 

زمی ه ای برای بهبود آنها بیانجامد  یتچ تین ارائته نتتایج 

 ع اصتر موجود وضعی  کارامد و م اسب در راستای بهبود

 متدارس در   اختی  رای د روییرد بر بت یم درسی برنامه

 ابتدایی از نقا  قوت این پژویش می با د  دورا یو ت د
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 بررسی وضعیت موجود عناصر برنامه درسی مبتنی بر رویکرد فرایند شناختی

 در مدارس هوشمند دوره ابتدایی 
 

  ایران اراکل دانشراا ازاد اسالمیل واحد اراکل گروا ع وم تربیتیل برنامه ریزی درسیل ل گرواریدانشجوی دکت :ستار آقایی

 ایران اراکل دانشراا ازاد اسالمیل واحد اراکل گروا ع وم تربیتیلعضو ییات ع تیل  :*مهناز جاللوندی

 .المیل اراکل ایرانواحد اراکلدانشراا ازاد اس گروا ع وم تربیتیلعضو ییات ع تیل  :فائزه ناطقی 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایران اراکل دانشراا ازاد اسالمیل واحد اراکل گروا ع وم تربیتیلعضو ییات ع تیل  مسؤول: سندهینو*
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رنامه درسی مبت ی بر روییرد  رای د بررسی وضعی  موجود ع اصر بیدف از این پژویش  چکیده:

روش پژویش توصیفی تح ی ی و نو  پژویش کاربردی  .بود  اختی در مدارس یو ت د دورا ابتدایی 

نفر  700ک یه مع تان مدارس یو ت د  هر کرمانشاا که  امل  پژویش جامعهبودا اس    توسعه ای –

انتخا   دند  ابزار جتع آوری دادا یا نفر بود که روش تصاد ی خو ه ای 248بودند  حجم نتونه 

سوا ی محقق ساخته بود  پرسش امه یا به صورت حضوری توزیع و پرسش امه یای  47پرسش امه 

و  اخص یای میانرین و انحراف  spssتیتیل  دا جتع آوری گردید  دادا یا با استفادا از نرم ا زار 

انجام  دا اس   نتایج حاکی از آن اس  که  ت  نتونه ای و  ریدمن– tمعیار و یتچ ین آزمون یال 

وضعی  موجود ع اصر برنامه درسی مبت ی بر روییرد  رای د   اختی در مدارس یو ت د دورا ابتدایی 

 که داد نشان یا دادا تح یل و در سطح باالتر از متوس  و کتتر از مط و  قرار دارند  یتچ ین تجزیه

 آنل سازماندیی و محتوا در ایدافل در   اختی ی د را دیدگاا حاکتی  میزان موجود وضعی 

 مع تان نظر از ابتدایی دورا یو ت د مدارس در ارز یابی یایروش در و یادگیری و یاددیی یای عا ی 

   د ارزیابی متوس  از باالتر

 

 .ع اصر برنامه درسیل روییرد  رای د   اختیل مدارس یو ت د کلیدی: واژگان
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