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هاي شهر تهران در سال ريس در دانشگاهتدشاغل به
 نفر از اساتيد زن و 87نمونه آماري .  است88-89تحصيلي 
گيري تصادفي ساده انتخاب صورت نمونه كه به.باشدمرد مي
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-همطالعه اين است كه سابقه تدريس بيشترين تاثير را در ب

رانظريه آيزنر، مرتبه علمي و گرايش تحصيلي كارگيري ف
كارگيري فرانظريه واكر و هونكي دارد هبيشترين تاثير را در ب

كدام يك از و در اين ميان فرانظريه ميلر متاثر از هيچ
 يادگيري -متغيرهاي مذكور نيست و اساس فعاليت ياددهي
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ABSTRACT: This research program to study the 
application performance Meta theory Education Faculty 
of Educational Sciences at the University of Tehran in 
the year 89-88 has been done. The aim of this study is to 
examine that faculty of Educational Science, the 
curriculum specialists and executives, to what extent the 
common teaching of basic and fundamental vision 
benefit and which has higher priority. The research in 
this study is a descriptive survey approach. Measuring 
the validity and reliability of the questionnaire with 30 
questions in 4 Meta theories Miller, Eisner,Hunecke, 
Walker and Questionnaire in the five-choice Likert scale 
was determined. Was appointed and Based on simple 
random sampling method and survey a sample of 87 
people and then run the data analysis software SPSS 17. 
Descriptive statistics were used in the indicator of 
central tendency. In order to determine the relationship 
between variables in inferential statistics, k- square 
method was used.Also the Friedman test analysis was 
used to determine priorities. The results of the survey 
questions suggest that Merit-oriented elements in the 
Miller Performance Training Meta theory Faculty of 
Educational Sciences at the University of Tehran to 
other applications. This means that goals in education 
are used more tangible, more visible and more specific 
cognitive characteristics.  
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 مقدمه

هدف در برنامه درسي .  يادگيري مراحل مختلفي را گذرانده است–پژوهش در حوزه ياددهي     
-هها بشود كه فعاليتنشان دادن نقطه مطلوب و رسيدن به آن است و تعيين اهداف موجب مي

عنوان يك علم تعريف شد ريزي درسي به برنامه1918از سال . طور هماهنگ و متوالي پيش برود
در اين . هاي مختلف تدوين و طراحي و اجرا گرديدرفته رفته با توجه به نياز جوامع به شكلو 

ريزي درسي پديد آمد، هاي مختلف برنامهسير تكامل اصولي منظم و مطالعه شده در جنبه
هاي متفاوت اطالعات هاي مختلف در زمينهنيازهاي جوامع شناخته شد و براساس پرسش

  . متنوعي پديد آمد
منظور بررسي يك موضوع ابتدا طور ضمني معتقدند بهنظران در اين رشته بهبسياري از صاحب    

بايد وضعيت موجود را شناخت و وضع مطلوب را تعريف كرد و سپس به بررسي موقعيت 
-هاي درسي را اجرا ميافرادي كه برنامه: شود اين استجا سئوالي كه مطرح ميدر اين. پرداخت

طور مفاهيم مكتوب هنمايند و چونه از مفاهيم نظري موجود در اين رشته استفاده مينمايند چگ
-طرح آن مياي كه هميشه مطرح بوده و هنوز هم بهمسئله. دهندرا با نيازهاي جامعه تطبيق مي

يافته، داراي عقل و هوش خالق و مختار عنوان موجودي سازمانانسان را به. پردازند انسان است
طلب كه انسان اعتقادات مختلف در خصوص اين م. اند كه در جستجوي معناستكردهتعريف 

-تواند مفاهيم را تجربه كند، زمينه اصلي پژوهش حاضر را شكل مي ميداراي قدرتي است كه
  . دهد

هاي آموزشي، برنامه درسي است كه نقش مهمي ترين عناصر در نظامترين و اصلييكي از مهم    
عنوان طرح علمي ريزي درسي كه از آن بهبرنامه. هاي آموزشي داردف و ماموريتدر تحقق اهدا

تواند در اين حوزه تأثيرگذار شود وابسته به عناصر مختلفي است و عوامل متفاوتي ميياد مي
ها نظران در حوزه دانشگاهريزي درسي، اساتيد و صاحبيكي از منابع مؤثر در طراحي برنامه. باشد

ريزي دليل آشنايي و تجربه با عوامل موثر آموزشي در برنامهاينان به .عالي هستندو آموزش 
ن، سازماندهــي و اجراي برنامه درسي ــتوانند به تهيه، تدويو مي سزايي دارندهدرسي تأثير ب

در مراكز دانشگاهي، اعضاي هيات علمي از استقالل در خور توجهي در مورد تحقيق و . بپردازد
هاي آموزشي ها و اولويتگيريدر اين صورت است كه بسياري از تصميم. مند هستندهرهتدريس ب

. دهنداي مسائل را مورد بررسي قرار ميصورت حرفهكنند و در حقيقت بهرا تعيين و تفسير مي
تدريس يك ماده درسي در چند گروه مختلف، روش تدريس، مفاد دروس، منابع، نحوه ارزشيابي 

گيري اين اشخاص مورد اطمينان هستند سازند و در تصميم اين قبيل را مشخص ميو مواردي از
اند نوعي استاندارد ساختهدست آورده و بههزيرا دانش و مهارت الزم را ظرف چند سال تدريس ب

هاي عالي تحصيلي و كسب تخصص در مجاورت علمي با گذراندن دورهچنين اعضاي هياتهم
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اعضاي هيات علمي معموال منابعي را ارائه . اندمند شدههاي الزم نيز بهرهاساتيد خود از آموزش
هاي دهند كه مخاطبان آنان قدرت درك آن مسائل را داشته باشند و تا حدودي از بازتابمي

هاي علمي قرار هاي تدريس آنان در چارچوبروش. گيرندآموزشي خودشان در آموزش بهره مي
البته وسعت كالس، تعداد دانشجويان و تعداد . ي در كالس درس هستندگذاردارد و عوامل تاثير

سوابق آموزشي و تدريس بيشتر  .يرگذار ديگر درنظر گرفتتوان از جمله عوامل تاثدروس را مي
باشد و مطالعه شواهد دال بر ساز فرايند آموزش يادگيري ميدر پي كشف و رفع محورهاي مشكل

-هاي آموزشي است؛ به بيان ديگر، در پي مشخصها و محركيزهيادگيري دانشجو و توصيف انگ
ها وگوها، تكاليف و آزمونها، گفتكردن اين نكته است كه نظريات متفكرانه چگونه به سخنراني

 با توجه به رشد سريع فرايندهاي آموزشي در .دهددر تدريس يك عضو هيات علمي را شكل مي
-باشد تا بدينها در عمل مياربرد مفاهيم نظري و تئوريحوزه آموزش عالي زمان پرداختن به ك

  . وسيله در جهت ارتقاء نظام آموزشي قدم برداريم
  

  بيان مسئله
هان چندان متداول اي است كه در متون آموزش عالي كشورهاي مختلف جبرنامه درسي واژه     

تشر شده در مجموعه كتب من). 1997، استارك، 2007، هيكس، 2005بارنت، كت، (نيست 
-برنامه درسي آموزش عالي در قالب كتب و منابع جامع از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي حوزه

جاي واژه برنامه درسي آموزش عالي از متغييرها و مفاهيم كند و حتي در بسياري از جوامع به
ر عصر د). 2007وولف، ( شود استفاده مي2 و يا تدريس و يادگيري1ديگري چون تدوين برنامه

-تغيير و تحوالت بنيادي، اين پژوهش براي دست اندركاران تعليم و تربيت، اساتيد و سياست
هاي هاي سطحي چه تاثير عميقي بر اليهگذاران از اين نگاه كه ارتقاء شخصي و عبور از اليه

 نظران درصاحب.  يادگيري دارد ضروري است–پنهان برنامه درسي و اثرات عميق بازده ياددهي 
حوزه برنامه درسي معتقدند كه برنامه درسي زماني ارزشمند است كه براساس نياز و احتياجات 

موثر است كه معلم بتواند  يادگيري زماني –فرد و جامعه تهيه و تنظيم شود و فرايند ياددهي 
واقع چه را آموخته با احتياجات ملموس يادگيرنده پيوند دهد و در ارتقاء انگيزه يادگيري موثر آن

-درسي بايد چالش كه برنامه درسي بر اين نظر هستندانديشمندان حوزه برنامه چنين هم. شود
-پذير بوده و از يك اساس و زيربناي ارزشي و قوي برخوردار باشد و عالوه بر اين بايد از مجموعه

 تمركز بركه  استخراج شود در عين حاليشناسي و غيرهشناسي، جامعهر روانها نظياي از رشته
مطالعات برنامه درسي است، مواردي نظير يادگيري، مطالعات مربوط به رشد و تحول انسان، 

                                                            
1. Program Development  
2. Teaching & Learning  
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هاي فرهنگي از جمله مواردي است كه تئوري  خصوص ارتباط بين مدرسه و جامعه،پژوهش در
  .هاي برنامه درسي ارتباط داردبه تئوري

به . هاستها و چگونگياي مملو از چراييشود كه حوزه برنامه درسي، حوزهچنين برداشت مي    
اي از ها مجموعههاي بنيادي ضروري است و فرانظريهتئوريها، پرداختن بهمنظور پاسخ به چرايي

به ابعاد   از چندين تئوري شكل گرفته است وو معموالًهاست ها درباره تئوريها و شباهتتتفاو
هه شدن با مسائل مربوط به انسان و آموزش ابعاد گونه كه مواجدرست همانمتفاوت اشاره دارد، 
فارغ از تمام مشكالت مطرح شده در حوزه برنامه درسي كه محور اصلي آن . مختلفي را دربردارد

جا ذكر اين مسئله حائز اهميت است در اينباشد، بر پايه عدم ارائه مطالب با نيازهاي موجود مي
اربرد آموزشي شناخت مبناي شناختي جامعه موردنظر ها در ككه هدف اصلي از بررسي فرانظريه

ست كه جامعه مدرسان و محققان حوزه برنامه درسي چه ارتباطي دنبال اينهاين پژوهش ب. است
اند و در اين حوزه مرتبه علمي، سابقه تدريس و گرايش ها و عمل برقرار نمودهبين تئوري

 ر بوده است؟ تحصيلي آنان بر كاربرد كدام فرانظريه تاثيرگذا

  
  هدف كلي پژوهش

كارگيري ههاي مرتبه علمي، سابقه تدريس و گرايش تحصيلي بر بمطالعه نقش مولفه    
  . است يادگيري-هاي برنامه درسي در راهبردهاي ياددهيفرانظريه

  
                               سوال اصلي پژوهش

هاي برنامه كارگيري فرانظريهه بلي در، سابقه تدريس و گرايش تحصيهاي مرتبه علميمولفهآيا   
   دارد؟ يادگيري تاثير-دهاي ياددهيراهبردرسي در 

  
  سئواالت ويژه پژوهش

  دارد؟تاثيرهاي برنامه درسي در فرايند تدريس كارگيري فرانظريهه بآيا مرتبه علمي در -1

 تاثيرتدريس هاي برنامه درسي در فرايند كارگيري فرانظريهه ميزان بدرسابقه تدريس آيا  -2
 دارد؟

 تاثيرهاي برنامه درسي در فرايند تدريس كارگيري فرانظريههميزان ب در گرايش تحصيليآيا  -3
  ؟دارد

  
  



  ا سرمدي و نگار الهاميان حسن شهركي پور، محمدرض

58 1392، بهار و تابستان 7، شماره 4دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، سال 

  مباني نظري
در زمينه برنامه درسي تعاريف و مفاهيم بسيار زيادي وجود دارد كه هركدام بـر يـك موضـوع                    

ر تمام اين منابع وجود برابر دارد ايـن اسـت           چه د اما آن . اندرا تبيين كرده  خاص تكيه نموده و آن    
منظـور يـادگيري    گيرد و بـه   ريزي درسي فرايندي است كه در ارتباط با انسان شكل مي          كه برنامه 

عنوان يك حوزه مطالعاتي داراي     ريزي درسي به  رشته برنامه . گيردمي برداري قرار آسان مورد بهره  
 جـوان اسـت و      ريـزي درسـي نـسبتاً     عات برنامـه  كه حوزه مطال  نخست آن . دو ويژگي اساسي است   

گردد؛  باز مي  1918 به سال    ريزي درسي عمدتاً  برنامه گذراند تولد دوران رشد و تكوين خود را مي      
منتشر » ريزي درسي طراحي كنيم   چگونه يك برنامه  «كه نخستين كتاب بابيت تحت عنوان       زماني
ريـزي درسـي بـا    د، ليكن حـوزه جديـد برنامـه   اگرچه قبالً توجه بسياري به محتوا شده بو     . گرديد

ريزي درسـي گـسترش پيـدا       مطرح كردن سئواالت ديگر و در كانون توجه قراردادن فرايند برنامه          
. شـود عنوان يـك حـوزه تخصـصي يـاد مـي          ريزي درسي به  امروزه از برنامه  ). 1992 ،1كالين( كرد

   آن اسـت بـه ايـن معنـا كـه حـوزه            اي  رشـته ريزي درسي ماهيت ميان   دومين ويژگي حوزه برنامه   
 و آموزش  فلسفه شناسي،شناسي، جامعه روان هاي علمي گوناگون نظير   ريزي درسي از حوزه   برنامه

  ). 1993 ،4باندي و 3وايلز ؛1976 ،2زايس( گيرد ميبهره...  وپرورش
ه روشـن نبـودن     نظران و نويسندگان حوزه نسبت ب     ها، بسياري از صاحب   دليل همين ويژگي  به    

-اظهار مي ) 1994 (5از جمله گودلد  . اندحدود و ثغور و شفاف نبودن ماهيت آن ابراز نگراني كرده          
اي كه  اندازهريزي درسي از همگوني تخصصي، به     دارد كه بسياري از اساتيد دانشگاهي حوزه برنامه       

از . برخـوردار نيـستند   خورد،  شناسي تربيتي به چشم مي    هاي آموزشي از قبيل روان    در ساير گروه  
ريزي درسي در قالب علمي و عملي به اندازه كافي ساختارمند نيست تا بتـوان               رو، حوزه برنامه  اين

اين ابهام و عدم شفافيت، در بسياري ). 1982، 6ولنس( را تبيين كردبا اصولي منسجم و منظم آن   
ن موضـوعات بحـث نظريـه       جمله اي  از. ريزي درسي ساري و جاري است     از موضوعات حوزه برنامه   

هـاي  نظرهـا و ابهـام  ريزي درسـي اخـتالف  در رابطه با بحث نظريه برنامه     . ريزي درسي است  برنامه
ها يـا   نظريهكثرها، بحث درباره تيكي از اين منازعات و ابهام     ). 1982 ،7كليبارد( زيادي وجود دارد  

 اي منـسجم از   نظريـه را مجموعـه    اي معتقدند كه اگـر      دسته. ريزي درسي است  برنامهنبود نظريه   

                                                            
 

1. Klein 
3. Zais 
4. Wiles 
5. Bandy 
6. Goodlad 
7. Walence 
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ريـزي  عنـوان برنامـه   هايي كـه بـه    اي از پديده  گر طبقه هاي كلي، اصول يا قواعدي كه تبيين      گزاره
ريـزي درسـي   عنوان نظريه برنامهشود، در نظر بگيريم، در اين صورت چيزي به  درسي شناخته مي  

ي درسي به انـدازه كـافي و الزم وجـود           ريزبه بيان ديگر به استثنا چند مورد نظريه برنامه        . نداريم
نـاميم، مطالعـه و بررسـي       تـر بـسياري از چيزهـايي كـه نظريـه مـي            شايد اصـطالح دقيـق    . ندارد

 ظهـور و  كه به آنانديشمندانه، تحليل، تركيب، تفسيرهاي پيشرفته دقيق يا عناوين ديگر باشد؛ بي          
    ). 1982، 1ولنف( ر شودريزي درسي منج برنامهموشكافانه دانش جديد دربسط دقيق و 

هاي ها بيانگر واقعيت  هاي بسيار فراواني مطرح شدند ليكن آن      اي ديگر معتقدند كه نظريه     دسته  
ريـزي درسـي    عمل توجهي ندارند، از ديدگاه اين دسته، اساساً برنامه        عملي و كالسي نيستند و به     

 از اميد بستن بيش از حد به        از اين منظر است كه شوآب     ). 1992 كالين،( يك قلمرو عملي است   
هاي آموزشـي   كند و علت اساسي نائل نشدن نظام      ريزي درسي انتقاد مي   هاي مختلف برنامه  نظريه

وي معتقد است كه مـستغرق      . داندريزي درسي مي  زدگي رشته برنامه  به اهداف آموزشي را تئوري    
عث سلب هويت از رشـته و       ريزي درسي در مجادالت نظري و انتزاعي با       نظران برنامه شدن صاحب 

  ). 1381مهرمحمدي، (در نتيجه سلب اعتماد به متخصصان آن شده است 
مبحث بسيار جديدي نه تنها در فرهنگ تربيتي ما بلكه در فرهنگ ) فرانظريه(متاتئوري      

توان گفت، وقتي از پلكان شناخت مي) متاتئوري(در خصوص تشكل فرانظريه . تربيتي غرب است
ها را كنار ه دچار بلوغ فكري و تجربي شويم و با آن بلوغ فكري و تجربي خودمان نظريهباال رفت

ها در يك قالبت موزون و مجسم يك متاتئوري به وجود هم بگذاريم، از كنار هم گذاشتن نظريه
ها به شكل بندي كشاندن و منسجم نگاه كردن تئوريها به طبقهبنابراين كارمتاتئوري. آيدمي

بدين ترتيب، وقتي در يك حوزه معرفتي . هاي قبلي است ديدگاه تركيبي از ديدگاهطرح يك
ها نظام بخشيده و در يك چارچوب جديد مطرحشان ها را كنار هم بگذاريم و به آنخاص تئوري

توان گفت كه متاتئوري عمل به بيان ديگر، مي. ايمكنيم، در واقع، يك كار متاتئوريكي انجام داده
    هاي مختلف مربوط به حوزة معرفتي خاص و ترسيم شماي ركيب، تلفيق و نقد نظريهتحليل، ت

عبارت به. ها باشدها در يك قالب جديد و نظام يافته است به نحوي كه محاط بر تئورينظريه
از جمله كساني كه در برنامه . ست اهااي از تئوريتر، متاتئوري يك تئوري درباره مجموعهساده

 و آيزنر نام 6دكرواكر ،5 پناوپاينر4، جيرو3، هونكي2توان از ميلراند مياتئوري ارائه نمودهدرسي مت

                                                            
1. Wolnef 
2. J.Miller 
3. D.Honechi 
4. Giroux 
5. Pena and Pinar 
6. Walker 
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 اي از نقشهاي بهم متصل را دريك متاتئوري مجموعه ).119ص  ،1388قورچيان، تن ساز، ( برد
 ،تچه كه هم قابل قبول و هم غيرقابل قبول اسبردارد كه شامل اصول، قواعد و يا شرح درباره آن

براي مثال ممكن . باشدباشد و اين به معناي اكتشاف مفهومي در اصول و قواعد يك علم ميمي
 يك تغيير شكل و دگرگوني را ايجاد نمايد يا يك راه جديدي براي فهم بهتر ،است يك متاتئوري

لب مورد پذيرش قرار صورت غااگر يك متاتئوري به. يك مطلب يا موضوع مطرح شده باشد
ئوري تيافته شكل گرفته بوده در بخشي از مراحل آن هاي پرورشاي از تئوري مجموعهاز ،بگيرد

تغيير ايجاد شده و اين توصيف جديد باعث دگرگوني و تغيير بنيادي در مفهوم نظري يك علم 
  ).1، ص 1998، اوورتون(بوجود آورده است 

رغم سابقه نه ريزي درسي عليبرنامهها، حقيقت امر آن است كه در مقام مقايسه با ساير رشته     
اين بلوغ نظري باعث شده . چندان تاريخي، از لحاظ تئوري و ادبيات تئوريك بسيار غني است

بندي و هاي مختلف را مورد طبقهپردازان و انديشمندان بزرگ اين رشته، تئورياست كه نظريه
متاتئوري بنا به تعريف . شودگفته مي» متاتئوري« به اين فعاليت اصطالحاً. بندي قرار دهنددسته

 مورد بررسي قرار بدين معنا كه وقتي نظريات گوناگون را. هاعبارت است از تئوري دربارة تئوري
بندي قرار دهيم، اقدام ها را مورد طبقه تئورهاي مختلف، آنداده و براساس وجوه تشابه و تفاوت

  ).47ص  ،1390ه،فتحي واجارگا(ايم به ارائه يك متاتئوري نموده
هاي گوناگوني ارائه شده است كه اينك به شرح برخي ريزي درسي متاتئوري برنامهدر ادبيات      

  . پردازيمهاي برنامه درسي ميها از تئوريبنديترين اين طبقهترين و معروفاز مهم
 2رايي علميگديدگاه منطق -2 1ديدگاه رشد و تكامل فرايندهاي شناختي -1: متاتئوري آيزنر

برنامه  -4 5اجتماعي و بازسازي اجتماعي سازگاري -3 4)ارتباط شخصي(ديدگاه تناسب  -3
               :6متاتئوري دكرواكر -6  5درسي بمثابه تكنولوژي

      .هاي برنامه درسي كه درصدد منطقي كردن برنامه درسي هستندتئوري -1
               تئوري ساخت برنامه درسي  -2
     .هاي برنامه درسي هستندي كه در صدد مفهومي كردن پديدههاي تئوري-3
   .هاي برنامه درسي هستندهايي كه بدنبال تشريح علمي و محققانه پديده تئوري-4

  
                                                            

1. Development of cognitive processes 
 Academic Rationalism.2   
Personal Relevance  3.  
Social Adaptation and social Reconstract. 4  

5. Curriculum As Technology 
6. Walker 
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                  :   متاتئوري هونكي
متاتئوري  3پردازي موضوعي تئوري – 3 2پردازي ژنريك تئوري -2   1پردازي ساختاريتئوري -1

فتحـي   (6بـازنگران مفهـومي    -3 5گرايان مفهـومي  تجربه -2 4گرايان سنت -1: و پاينر  پنا   ،جيرو
  ).70، ص 1390واجارگاه، 

 -4 فراينـدي    تئـوري  -3 7بخـشي  تئوري مشروعيت  -2 هاي مفهومي مدل -1: يرمتاتئوري همي 
         ).74، ص 1390فتحي واجارگاه، (هاي ساختاري تئوري

 گيـري رشـدي   جهت -3گيري شناختي   جهت -2دار   هدف گيريجهت -1: متاتئوري جان ميلر  
-جهـت  -7 گيري فرهنگي جهت-6گرا  گيري تحول  جهت -5 ايگيري موضوعي و رشته   جهت -4

  ).120، ص 1388ساز، قورچيان و تن(گرا گيري شايستگي
  

  روش پژوهش
ناسب و هاي علوم انساني، شناخت و انتخاب يك روش م در پژوهشها مخصوصاًدر پژوهش     

. آيدحساب ميترين اجزاي هر كار پژوهشي بهشناسي پژوهش از مهمضروري است بنابراين روش
هاي پژوهش نسبت به تعيين بر اين اساس در اين پژوهش با توجه به ماهيت و اهداف و سوال

با توجه به موضوع و اهداف مورد بررسي از آن جنبه كه در اين . روش پژوهش اقدام شده است
چه هست پرداخته شود، بنابراين روش توصيفي مالك هش سعي بر آن بود كه به توصيف آنپژو

هاي اساسي هر پژوهش روش با عنايت به اهميت و جايگاه پژوهش، يكي از پايه .كار قرار داده شد
هايي است كه از قبل آوري اطالعات از طريق پرسيدن سوالدر پژوهش حاضر جمع. آن است

بنابراين با توجه به . يد شده و يك پرسشنامه داراي ساختار طراحي شده استمشخص شده و تاي
  . كار گرفته شده از نوع پيمايشي استفاده شده استهباشد رويكرد بنوع پژوهش كه توصيفي مي

  
  

                                                            
1. Tructural Theorzing 
2. Generic Theorizing 
3. Substantive  
4. Traditionalists 
5. Conceptual Empirists 
6. Reconceptualists 
7. Theories of curriculum legitimization 
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  جامعه و نمونه آماري
تهران را هاي شهر جامعه آماري مورد نظر كليه اعضاي هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه     

طباطبايي، تهران، الزهرا، شهيد بهشتي، شهيد رجايي،  دانشگاه عالمه10 در كه شودشامل مي
نور، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي، تربيت معلم و تربيت مدرس در سال شاهد، پيام
 تعيين در خصوص .اند نفر به تدريس اشتغال داشته116 به تعداد  مجموعا1388ً -89تحصيلي 

گيري در در شيوه نمونه .هاي پژوهش مختلف وجود داردهاي متفاوتي در زمينهحجم نمونه روش
گيري تصادفي ساده كه شانس برابر را براي همه اعضا نمونه اين پژوهش عالوه بر روش نمونه

منظور در اين پژوهش به. يابي مقطعي نيز استفاده شدسازد از روش زمينهمورد نظر را فراهم مي
تعيين حجم نمونه آماري از جدول مورگان استفاده شد و براساس اين جدول تعداد افراد نمونه از 

  .  نفر تعيين گرديد86 نفر، تعداد 116مجموع 
   

  آوري اطالعات ابزار جمع
 معموالً. آوري اطالعات در اين پژوهش انتخاب شدعنوان تنها وسيله و ابزار جمعنامه بهپرسش     
-كننده شبكه ذهني از جهتهاي حاصل از پرسشنامه منعكسشود كه دادهگونه برداشت مياين

اي وجود نداشت و در مورد موضوع اين پژوهش پرسشنامه. ها و روابط بين شخصي استگيري
اين پرسشنامه . اي با محتواي سواالت بسته در مقياس ليكرت تنظيم شودالزم بود كه پرسشنامه

بيشترين ميزان ) خيلي زياد (5اي كه عدد گونه به. گزينه طراحي گرديد5ر  سوال د30شامل 
  .  دهدكه كمترين ميزان استفاده آزمودني را نشان مي) خيلي كم (1استفاده و عدد 

  
  شيوه تجزيه و تحليل اطالعات 

يزان منظور بررسي تاثير مرتبه علمي، سابقه تدريس و گرايش تحصيلي بر مدر اين پژوهش به     
هاي آمار توصيفي از  روش برنامه درسي در فرايند درسي در بخشهايفرانظريهگيري كارهب

 در آمار استنباطي با  جداول توزيع فراواني استفاده شده است وهاي گرايش مركزي وشاخص
ل ، ابتدا با استفاده از آزمون تحلياندا در قالب چهار سطح عنوان شدههكه فرانظريهتوجه به اين

هاي مقايسات ميانگين زوجي دانكن، تر، با استفاده از آزمونطور دقيقواريانس و پس از آن به
 را توسط اساتيد با يكديگر مورد بررسي قرار گرفته است وها كارگيري هريك از فرانظريههميزان ب

بقه تدريس و در نهايت با استفاده از تحليل واريانس چندمتغيره، ميزان اثرگذاري مرتبه علمي، سا
ها مورد تحليل قرار مي فرانظريهكارگيري تماهطور مشترك بر روي بگرايش تحصيلي اساتيد را به

هاي واريانس چندمتغيره اثرگذاري هريك از متغيرهاي مستقل بر روي هر در تحليل. گرفته است
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طور خاص ساتيد بهكه اشود و با توجه به اينطور همزمان سنجيده ميتعداد از متغيرهاي پاسخ به
 در تحليل اثرگذاري متغيرهاي مستقل مسئله بر روي اين ،كردنداز يك فرانظريه پيروي نمي

  .هاي چندمتغيره استفاده شده استيلها از تحلفرانظريه
  

  هاي پژوهشها و يافتهتحليل داده
، از سواالت مرتبط هاي درسي ابتدا براي هر مولفههاي فرانظريهگيري مولفهكارهدر تحليل ب     

و اعداد كمي شد با آن و با توجه به وجود طيف ليكرت در سواالت، ميانگين حسابي گرفته 
 براي هر عضو نمونه درنظر گرفته شده عنوان امتياز مولفه فرانظريهبدست آمده از اين بخش را به

را با استفاده از آزمون ها دست آمده براي امتيازات هريك از اين متاتئوريهابتدا اطالعات ب. است
طور رسي به متاتئوري مورد بر4 مقادير ميانگين امتيازات براي تمامي وتحليل واريانس بررسي 

 كه اگر اختالف معناداري بين مقادير ميانگين انتظار بر اين مبنا بود. زمان مقايسه شده استهم
ها را ز تغييرات موجود در دادهگاه سهم زيادي اامتيازات در اين متغيرها وجود داشته باشد آن

ها صورت گرفته، توجيه گردد و سهم جمالت توسط تغييرات بين گروهي كه براساس متاتئوري
نتايج آزمون . خطا و تغييرات درون گروهي نسبت به تغييرات بين گروهي بسيار اندك باشد

  :دست آمده استهصورت زير بظور فوق بهتحليل واريانس براي من
  

 آزمون تحليل واريانس .1جدول 

منبع تغييرات مجموع مربعات درجه آزادي ميانگين مربعات آماره آزمون سطح معناداري
 05/0 575/536 684/107 3 052/323 بين گروهي

درون گروهي 037/69 344 201/0   

    347 089/392 كل

 
باشد فرض برابري ي م0,05ميزان احتمال معناداري آزمون كه كوچكتر از با توجه به     

هاي زوجي اكنون با استفاده از آزمون. اييمنمها را رد ميهاي امتيازات در بين متاتئوريميانگين
ج متاتئوري را دو بدو مقايسه پردازيم و هر زوها ميي دقيق نوع اختالف بين متاتئوريبه بررس

نتايج  .وامل آگاهي پيدا كنيمنماييم تا از دليل وجود اختالف معنادار بين امتيازات اين عمي
   :باشدصورت زير ميقايسات زوجي بههاي مآزمون
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  هامقايسات زوجي متاتئوري. 2جدول 
 زيرگروه

تعداد متاتئوري
1 2 3 

9756/1 87 آيزنر   

9934/1 87 هونكي   

3662/2  87 واكر  

3075/4   87 ميلر
سطح معناداري  793/0 000/1 000/1

      
 بدون توجه به سابقه تدريس، ،هاي موجودد كه از بين تمامي متاتئوريشومالحظه مي     

 تنها بين معيارهاي هونكي و آيزنر اختالفي وجود ندارد و اختالف ،گرايش و مرتبه علمي افراد
جود با توجه به عدم و. باشد معنادار مي0,05ها در سطح ات براي ساير مقايسات و متاتئوريامتياز

 دو معيار به نسبت ساير رسد كه ايننظر ميهاي هونكي و آيزنر بهختالف معنادار بين متاتئوريا
  .اند يادگيري داشته- فرايند ياددهيتري را درها مفهوم نزديكمتاتئوري

صورت شهودي نيز نتايج آزمون توان بهر مقادير ميانگين اين متغيرها ميبا استفاده از نمودا     
  .يانس را براي اين متغيرها مشاهده نمودتحليل وار

 
  يرها مقادير ميانگين متغ.1دار نمو
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شود كه امتيازات بدست آمده براي متاتئوري ميلر در باالترين سطح مقادير مالحظه مي      
ز نظر بزرگي امتيازات قرار گرفته اپس از آن معيار واكر در مرتبه دوم . ميانگين امتيازات قرار دارد

  .شوندبندي ميطور مشترك در مرتبه سوم دستهارهاي هونكي و آيزنر نيز بهو معي
ها توسط دهد كه متاتئوري ميلر بيشتر از ساير متاتئوريهاي فوق نشان مينتايج آزمون     

هاي كارگيري و متاتئوريهن متاتئوري واكر در مرتبه دوم باز آپس . شودكار گرفته ميهاساتيد ب
  .كارگيري توسط اساتيد قرار دارندهر در مرتبه آخر از نظر ميزان بهونكي و آيزن

به اين منظور با توجه به . هاي مرتبط با سواالت پژوهش پرداخته شدون به بررسي آزمسپس     
ي سابقه تدريس در همراه يك متغير كمكه دو متغير كيفي مرتبه علمي و گرايش تحصيلي بهاين

عنوان ها را به استفاده از تحليل واريانس چندمتغيره تمامي فرانظريه بامسئله وجود داشته است
دست همتغير پاسخ درنظر گرفته و ميزان اثرگذاري هريك از متغيرهاي مذكور را بر روي امتياز ب

هاي تحليل كه در آزمونبا توجه به اين .ايمرا مورد بررسي قرار دادهها آمده از اين فرانظريه
فرضيه اول . پردازيمبتدا به بررسي برقراري فرضيات ميض اوليه و مهم وجود دارد اواريانس دو فر

ها يك فرض باشد اما بايد توجه داشت كه فرض نرمال بودن دادهها ميفرض نرمال بودن داده
- قضيه حد مركزي قابل چشمباشد و با استفاده از حجم نمونه مناسب و استناد بهاساسي نمي
باشد برابري واريانس جمالت خطا در متغيرهاي رضيه دوم كه فرضي اساسي ميف. اشدبپوشي مي

  :باشدنتايج اين آزمون به شرح زير مي. گردداستفاده از آزمون لون ارزيابي ميپاسخ است كه با 
  

  نتايج آزمون لون.3جدول 

هامولفه F df1 df2 Sig.

828/0 ميلر 24 62 689/0
هونكي 621/1 24 62 066/0
241/1 واكر 24 62 245/0
053/2 آيزنر 24 62 062/0

 
،  بوده است0,05آزمون كه كوچكتر از با توجه به مقادير احتمال معناداري بدست آمده براي      

 پذيرفته شده 0,05در تمامي متغيرهاي پاسخ، فرض برابري واريانس جمالت خطا را در سطح 
  .است
ميلر در متاتوري  كه حضور مولفه صحيح شده مشاهده شدداري مدل تبراساس نتايج معنا     
ها در مدل در كنترل نمايد اما حضور ساير مولفهها را  نتوانسته تغييرات موجود در دادهمدل
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ي آزمون يك با توجه به مقادير احتمال معناداري بدست آمده برا . معنادار بوده است0,05سطح 
  .ا بر روي معيارهاي واكر و آيزنر اثرگذار است كه سابقه تدريس تنهمتغيره، مشاهده شد

متقابل  گرايش تحصيلي و مرتبه علمي هر دو بر روي مولفه واكر اثرگذار هستند و اثر     
ضرايب اتاي با مقايسه  . آيزنر و هونكي اثرگذاري داردهايتخصص و مرتبه علمي نيز بر مولفه

هاي پاسخ بررسي ها را بر روي مولفه از آنتوان ميزان اثرگذاري هريكجزئي براي متغيرها مي
  .نمود
واكر و آيزنر ترتيب هاي به بر روي مولفهصورت معنادار بهسابقه تدريس بيشترين اثرگذاري را     

 روي مولفه واكر  برصورت معناداررا به بيشترين اثرگذاري  گرايش تحصيلي.باشدميمعنادار 
. تصورت معنادار بر روي مولفه واكر داشته اس را بهگذاري بيشترين اثرمرتبه علمي. داشته است

 حضور مولفه ميلر در مدل با حضور متغيرهاي مستقل شودتيجه مشاهده ميدر نگونه كه همان
يك از متغيرهاي مستقل مسئله نيز اثرگذاري معناداري بر روي اين مولفه ضرورتي نداشت، هيچ

  . اندنداشته
مده از اين بخش و نتايج بخش پيشين كه ميزان كاربرد زياد مولفه ميلر را بنابر نتايج بدست آ     

جز متغيرهاي سابقه تدريس، مرتبه علمي هتوان نتيجه گرفت كه عوامل ديگري بداد مينشان مي
  .باشنداند كه تحت اين مدل، قابل كنترل نميو گرايش تحصيلي بر روي اين مولفه اثرگذار بوده

  
  يگيربحث و نتيجه

 بر هاي برنامه درسي استهاي آموزشي هدف نهايي رسيدن به اهداف، كليات و آرماندر نظام     
-همين اساس است كه انديشمندان و متخصصان در حوزه برنامه بر تالش هستند تا بين مولفه

اين . هاي برنامه درسي باشند آرماندنبال دستيابي به اهداف وهاي برنامه درسي و عملكرد به
كارگيري ههاي مرتبه علمي، سابقه تدريس و گرايش تحصيلي بر بطالعه كه با هدف نقش مولفهم

هاي برنامه  يادگيري انجام شد تاثير متاتئوري-ياددهي هاي برنامه درسي در راهبردهايفرانظريه
در اين راستا متغير سابقه تدريس، مرتبه علمي و گرايش  .درسي مورد مطالعه قرار گرفت

هاي مطابق بررسي. هاي آيزنر، ميلر، هونكي و واكر موردتوجه قرار گرفتندي با فرانظريهتحصيل
-كارگيري متاتئوريهها پژوهش صورت گرفته در خصوص بتنبا صورت گرفته در اين خصوص 

هاي برنامه نامه كارشناسي ارشد با عنوان مطالعه كاربست متاتئوريهاي برنامه درسي در پايان
هاي شهر تهران هلكرد آموزشي اعضاي هيات علمي گروه علوم تربيتي در دانشگادرسي بر عم

  . صورت گرفته است، همخواني دارد)1390( توسط سرمدي، محمدرضا و همكاران
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هاي برنامه درسي در فرايند كارگيري فرانظريههآيا مرتبه علمي در ب) 1در پاسخ به سوال      
هاي برنامه درسي و تحليل بيات موجود در خصوص فرانظريهبه ادتدريس تاثير دارد؟ با توجه 

-هآماري انجام شده نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه مرتبه علمي بيشترين تاثير را در ب
نظران در حوزه آموزش با ارتقاء مرتبه علمي چرا كه اساتيد و صاحب. كارگيري فرانظريه واكر دارد

رو با باال از اين. آورندها روي ميمساله و تبيين چراييبيشتر به سمت و سوي پژوهش و حل 
رفتن سطح مرتبه علمي در فعاليت آموزشي خود بيشتر تاكيد بر هدايت مسائل و ارائه فرضيات 

حل دارند و بيشتر در صدد بررسي منطقي مسائل هستند كه در فعاليت متفاوت و دستيابي به راه
  . ردآموزشي آنان نيز نمود پيدا خواهد ك

هاي برنامه درسي در فرايند كارگيري فرانظريههآيا سابقه تدريس در ب) 2در پاسخ به سوال      
تدريس تاثير دارد؟ نتايج حاصل از مطالعه اين متغير حاكي از آن بوده است كه سابقه تدريس 

ابقه تدريس بدين ترتيب كه با باال رفتن س. فرانظريه آيزنر داردبيشترين اثرگذاري را بر مولفه 
تر شده است و اساتيد در تسلط بر نحوه ارائه مطالب و ارائه شيوه يادگيري شفاف و واضح نمايان

طور مشخص تاكيد بر فرانظريه آيزنر به. اندطور موثرتري فعاليت داشتهارائه محتواي تدريس به
يت نمايند دارد و محور اي قوي فعالئه محتوا به نحوي كه فراگيران در فرايند ياذگيري به شيوهارا

در اين رابطه نتايج تحليل اين دو متغير بر يكديگر . داننداصلي فعاليت را تحقيق و پژوهش مي
رفتن سابقه تدريس فرانظريه آيزنر در فرايند الكه با باچنان. دار بوده است موثر و معنيطورهب

  .  يادگيري نمود بيشتري داشته است–ياددهي 
د هاي برنامه درسي در فراينكارگيري فرانظريههبا گرايش تحصيلي در آي) 3 سوال در پاسخ به      

وهش حاصل از مطالعه اين متغير نشانگر اين مساله است كه هاي پژتدريس تاثير دارد؟ يافته
اين فرانظريه . هاي واكر و هونكي داردكارگيري فرانظريههدر بگرايش تحصيلي بيشترين تاثير را 

گيري و ارائه منطقي دروس دارد و هدف كارهاطمينان معلمان و مدرسان بر باكيد را بر بيشترين ت
 يادگيري و عناصر هاي آموزشي، تجربياتاصلي را بر حل مساله قرار داده و بر اين پايه كه هدف

نتايج حاصل از اين .  يادگيري موردتوجه قرار گيرد–بايست در فرايند ياددهي ارائه محتوا مي
طور مستقيم گرايش تحصيلي در ارتباط با حوزه آموزش و ه اساتيدي كه بست،لعه بيانگر آنمطا

  . اندبيشترين تاثيرپذيري را از اين فرانظريه داشتهاند هاي علوم تربيتي بودهگرايش
نيز ) 1390( چه در مطالعات سرمدي و همكارانورت دارد چناندر پايان ذكر اين مساله ضر     

 بنابر ،مولفه فرانظريه ميلر بيشترين تاثيرگذاري را بر عملكرد آموزشي داشته است ستذكر شده ا
- هكدام از اين متغيرها بر بايم كه هيچ از اين مطالعه به اين نتيجه دست يافتههنتايج بدست آمد

-مياند چرا كه اين فرانظريه به تبيين و توضيح مواردي ار نبودهذكارگيري فرانظريه ميلر تاثير گ
عبارت ديگر فرانظريه ميلر برد و بهكار ميهرا بپردازد كه هر فردي در هر جايگاه آموزشي آن
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طور كلي فرانظريه ميلر به اين نكته اشاره دارد كه ه ب.اصول اساسي آموزش را درنظر داشته است
ختي شكل بايد با هدفي خاص آغاز كرد و با شناخت از فراگير آموزش در ابعاد شناآموزش را مي

بايد فرايند رشد انساني محور اصلي قرار گرفته ابعاد فوق ميگيرد كه در نتيجه درنظر داشتن 
شده باشد و در نهايت با درنظر داشتن ابعاد فرهنگي و اجتماعي در حوزه كالس درسي يادگيري 

شتن كه بيان شد اساس هر آموزشي با درنظر داطوريهب. در اجزاء ملموس و كوچك ارائه شود
كه توان گفت وهش ميژبا بررسي نتايج بدست آمده حاصل از اين پ. گيردموارد فوق صورت مي

  . يادگيري است–طور ناخودآگاه اساس هر آموزشي در فرايند ياددهي هفرانظريه ميلر ب
  

  هاپيشنهاد
موزشي هاي آشود در دورهبا درنظر داشتن پيشرفت علوم و تغيير روز افزون دانش پيشنهاد مي - 

 .هاي جديدتري در خصوص علوم تربيتي پرداخته شودبه يافته
هايي از اين قبيل براي تقويت اين باور كه معلمي امري است تخصصي و فني، با انجام پژوهش - 

 .با تاكيد بر اصول تئوري، قدم برداشته شود
بيشتر ملكرد فعلي هاي موجود با عتغيير و تقويت نگرش پيوند بين تئوريشود به پيشنهاد مي -

 .پرداخته شود
تري براي نيازسنجي و آگاهي موردنياز مدرسان براي ارتقا سطح دانش و مطالعات دقيق - 

 .اي انجام بگيردهاي حرفهها و صالحيتمهارت
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