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                                        "باسمه تعالی"                                                                                                               

  "تمایل معلمان به مشارکت در تصمیم گیري هاي مربوط به  برنامه درسی و عوامل خصیصه اي موثر بر آن: عنوان  "    
  دبیر محترم

  با سالم و احترام؛
ــی اســت       ــه درس ــیم و تربیت،برنام ــوزه ي تعل ــم در ح ــی از مباحــث مه ــروزه یک ــد ام ــی دانی ــه م ــانطور ک ــوزش و   برنا.هم ــام آم ــب نظ ــه درســی قل م

یکـی از مهـم تـرین گـروه هـاي مـوثر       .برنامـه درسـی کارآمـد جـز بـا مشـارکت گـروه هـاي مختلـف امکـان پـذیر نمـی باشـد             .پرورش تلقی می شود
سـی و  برنامـه در . مشـارکت معلمـان مـی توانـد زمینـه تحـوالت مطلـوب در برنامـه هـاي درسـی را فـراهم کنـد            .بر برنامه هـاي درسـی معلمـان هسـتند    

حیطـه هـا و حـوزه هـاي دانـش      .حیطه هـاي آن حـوزه اي از مطالعـات برنامـه درسـی اسـت کـه چـارچوب مناسـبی بـراي مشـارکت تعیـین مـی کنـد              
ــه، فلســفه، :برنامــه درســی عبارتنــد از ــژوهش، نظری ــاریخ، پ ــر، ت ــد، تغیی ــه    اجــرا، طــرح، تولی ارزشیابی،سیاســت برنامــه درســی و برنامــه ي درســی ب

خواهشـمند اسـت آن را بـا دقـت مطالعـه      .ایـن پرسشـنامه بـر اسـاس پـنج مـورد از فراینـدهاي  فـوق  طراحـی شـده اسـت           .طالعـاتی عنوان یک رشـته م 
فرمایید و سپس تعیین کنید کـه شـما  تمایـل داریـد در کـدامیک از فعالیـت هـاي زیـر کـه مربـوط بـه ایـن حیطـه هـا اسـت ،مشـارکت نماییـد؟ قـبال                   

اطالعـات ایـن پرسشـنامه کـامال محرمانـه      .در ایـن خصـوص مبـذول مـی فرمایید،تشـکر و قـدردانی مـی شـود         از دقت نظـر و صـبر و حوصـله اي کـه    
در صــورت تمایــل بــه آگــاهی از نتــایج ایــن پــژوهش آدرس پســت الکترونیکــی خــود را در ذیــل همــین پرسشــنامه مرقــوم فرماییــد تــا   .خواهــد بــود

  .پس از انجام پژوهش،نتایج برایتان ارسال شود
  شجوي کارشناسی ارشددان -اسدي

    1389دانشگاه فردوسی مشهد  
  :               سابقه خدمت:                                  رشته تحصیلی:                                 مدرك تحصیلی           مشخصات کلی؛

            :                        سن:                               جنسیت    
 

  
  ردیف

  
  شما و همکارانتان چقدر تمایل به  مشارکت در فعالیت هاي زیردارید؟

  
  بسیار کم  کم  متوسط  زیاد  بسیار زیاد

            در تمرکز کردن روي مواد درسی  1
            در  جهت تعریف مواد درسی که مورد استفاده قرار خواهند گرفت  2
            یريدر انتخاب مواد درسی و تجربیات یادگ  3
            در نشان دادن قابلیت کاربرد راهبردهاي آموزشی  4
            در هدایت تولید برنامه هایی براي فرد فرد دانش آموزان  5
            در تعیین اهداف برنامه درسی  6
            در تعیین ابعاد زمانی و مکانی برنامه درسی  7
            تحقق اهدافدر تعیین کردن معیارهاي ارزیابی از برنامه درسی و   8
            در تصمیم گیري درباره انتخاب طرح مناسب برنامه درسی  9

            در تعیین موضوعات اساسی و محتوا  10
            در تصمیم گیري در خصوص  ماهیت و سازماندهی برنامه درسی  11
            در تعیین فعالیت هاي یادگیري مناسب براي برنامه درسی  12
            ي مناسب تدریس براي برنامه درسیدر تعیین شیوه ها  13
            در تصمیم گیري هاي مربوط به مقتضیات یک کالس درس  14
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  ردیف

  
  شما و همکارانتان چقدر تمایل به  مشارکت در فعالیت هاي زیردارید؟

  
  بسیار کم  کم  متوسط  زیاد  بسیار زیاد

            در مرتبط ساختن محتوا با تجربیات یادگیري شاگردان  15
            ...)راهنماهاي کتاب درسی،راهنماي کتاب کار و (در تولید راهنماهاي  برنامه درسی  16
            در استفاده از منابع مختلف براي تولید برنامه درسی  17
            در شرکت در گروه هاي آموزشی براي تولید برنامه درسی  18
            در تولید بسته هاي مناسب براي برنامه درسی   19
            درانجام فعالیت هایی در جهت اجراي برنامه هاي درسی پذیرفته شده و مصوب  20
            درمشخص کردن  نیروهاي اجتماعی تاثیر گذار بر برنامه درسی  21
در ارتباط برقرار کردن بین برنامه هاي درسی مدارس و سایر متخصصان و سازمانهاي   22

  مرتبط با برنامه درسی
          

            روندهاي  جهانی در تغییر برنامه درسی در تشریح  23
            در جهت ضرورت  بهبود کیفیت برنامه درسی  24
در تشویق به گفتمان درباره  فلسفه برنامه درسی،مفاهیم و عواقب تغییر براي سیستم هاي   25

  آموزش و پرورش
          

            در فراهم کردن منطق و اصول جهت ترویج تغییر در برنامه درسی  26
            در فراهم کردن راهبردهایی  براي ترویج روش هاي جدید تدریس و یادگیري  27
            در فراهم کردن زمینه هایی در جهت  ارتقاي آموزش مداوم معلمان و تربیت معلم  28
            شرکت در گروه هاي آموزشی  براي تغییر  و بازنگري  برنامه درسی   29
            برنامه درسی )تمرینات(در طراحی اعمال  30
            در انتقال طرح هاي برنامه درسی به موقعیت هاي عملی جامعه و زندگی  31
            در تعیین دقیق فعالیت هاي آموزشی  32
            در تفسیر این که معلمان چگونه به اجراي مطلوب برنامه درسی می پردازند  33
            در هدایت و اجراي آزمایشی برنامه درسی جدید  34
            در جهت نظارت بر اجراي برنامه درسی  35
            در تدارك مواد و تجهیزات مربوط به اجراي صحیح  برنامه درسی   36
            در روشن کردن نقاط ضعف و قوت برنامه درسی  37
            در تعیین معیارهایی براي اندازه گیري موفقیت طرح برنامه درسی  38
            بین اهداف از قبل تعیین شده و برون دادها و نتایج در اندازه گیري اختالفات  39
            در تعیین اثربخشی محتواي برنامه درسی  40
            در تعیین این که آیا برون دادها همان نتایج برنامه درسی هستند؟  41
            در ارائه پیشنهادهایی  براي تغییر برنامه درسی  42
فته هاي مناسب کمی و کیفی درباره اثربخشی برنامه در جهت گرد آوري  اطالعات و یا  43

  هاي درسی
          

            در تحلیل و تفسیر یافته ها و اطالعات به دست آمده از ارزشیابی برنامه درسی  44
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            در ارزیابی  مواد آموزشی   45
            در تعیین اثربخشی  فعالیت هاي یادگیري و شیوه هاي تدریس  46
            عملکرد برنامه ها در ارزیابی از  47
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