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کاربست الگوهای سازماندهی محتوای موضوع محور (مجزا ،وسیع و مارپیچی) در
برنامه درسی از دیدگاه مدرسان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
کاميان خزايي

4

چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسي ميزان کاربست الگوهای سازماندهي محتوای موضوع محور (مجزا ،وسيع ،ماارپيیي در برناماه
درسي از ديدگاه مدرسان دانشگاه علوم دريايي امام خميني به انجام رسيده است .روش پژوهش از نظر هدف ،کااربردی اسات
و از نظر روش ،توصيفي از نوع زمينهيابي است .جامعهی آماری پاژوهش را مدرساان دانشاگاه علاوم درياايي اماام خميناي و
نمونهی اين مطالعه را  461نفر از مدرسان رسمي و مدعو تشکيل دادهاند که به شيوهی نمونهگيری تصادفي طبقهای انتخاا
شدند .برای جمعآوری اطالعات مورد نظر و آزمون سؤاالت از پرسشنامهی محقق ساخته استفاده شده است .روايي پرسشنامه
بر اساس نظر اساتيد مجر و پايايي با استفاده از آلفای کرونباخ ( 1/58مورد تأييد قرار گرفت .دادهها با استفاده از آزماون t
تک گروهي و با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تحليل قرار گرفتهاند .يافتههای ايان پاژوهش نشاان دادهاناد کاه از ديادگاه
مدرسان دانشگاه علوم دريايي امام خميني الگوهای سازماندهي محتوای موضوع محور (مجزا ،وسيع ،مارپيیي در حاد قابال
توجهي در برنامهی درسي اين دانشگاه بکار بسته شده است .همینين ،از ديدگاه آنها باين الگوهاای ساازماندهاي محتاوای
موضوعهای مجزا ،وسيع و مارپيیي تفاوت معنيداری وجود دارد ( . P1/18به طور کلي ،الگوهاای ساازماندهاي محتاوای
موضوع محور در هر سه سطح مجزا ،وسيع و مارپيیي به صورت قاعدهمند و مدون در برنامهی درساي باه کاار گرفتاه شاده
است.
واژگان کلیدی :الگوهای سازماندهی محتوای موضوع محور ،الگوهای مجزا ،الگوهای وسیع ،الگوهای ماارپیچی
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی

تاريخ دريافت مقاله76/41/19 :
تاريخ پذيرش مقاله79/19/41 :

4استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس ،ايران(Kamian44@yahoo.com) .
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مقدمه
بدون شک در دوران معاصر ،تعليم و تربيت يکي از مهمترين فعاليتهای بشر در تمام جوامع محسو مايگاردد .پيیيادگي
فزايندهی ساختارهای اجتماعي و لزوم تربيت و آمادهسازی دانشآموزان برای زندگي در محاي تحاو يابناده ،بايشازپايش
مسئوالن را سرگرم هدايت و سازماندهي فرآيندهای آموزش مدرسهای نموده است .در اين ميان برنامههای درسي باهعناوان
محوریترين عامل در تعيين سرنوشت نسل آينده از اهميتي دوچندان برخوردار هستند (طالبزاده نوبريان و فتحي واجارگاه،
 . 4951صاحبنظران و انديشمندان تعليم و تربيت ،برنامهی درسي را مهمترين عنصر تشکيلدهندهی نظاام تعلايم و تربيات
ميدانند .اين حوزه يکي از جوانترين حوزههای معرفت بشری محسو ميشود که در عرصهها و قلمروهای مختلف آنچناان
پرشتا در حا فهم آفريني و تحو است که تعيين مرزها و حدود و ثغور بارای آن اماری دشاوار و حتاي غيارممکن اسات
(فتحي واجارگاه. 4959 ،
در فرآيند برنامهريزی درسي ،سازمان و ساختار محتاوای دروس و چگاونگي ساازماندهاي و تنظايم علماي مطالاب و تاوالي
موضوعهای درسي در قالب رشتهها و مواد درسي مختلف از اهميت خاصي برخاوردار اسات و مهامتارين نقاش را در ميازان
کارايي برنامهی درسي اجرا شده ،ايفا ميکند؛ بنابراين ،بررسي وضعيت فعلي شيوههای سازماندهي محتوای درساي در نظاام
آموزشي ايران ،نشاندهندهی اين واقعيت است که نقش و اهميات و کااربرد رشاتههاای مختلاف در قلمارو وسايع ،نحاوهی
سازماندهي و شيوهی عرضهی مواد و محتوای درسي از موقعيت و جايگاه علمي ويژهای برخوردار است .استفاده از روشهاای
جامع ،يکپارچه و مؤثر در عناصر سازماني برنامهی درسي موجب کارايي محتوای برنامهی درسي اجرا شده در نظاام آموزشاي
ميگردد و در نتيجهی آن امکان تحقق هدفهای برنامهی درسي را تضمين مايکناد (ماؤمني مهماووي و زارعياان. 4957 ،
پيورنتا و مونکولد ، 1118( 4معتقدند که سازماندهي ،محتوای برنامهی درسي را به عناوان عنصار سااختارمند ياا تاا حادی
ساختارمند ،برای تعريف ،جمع بندی ،عموميت بخشيدن و به کارگيری محتوا درگير ميکند.
1
سازماندهي فعاليتهای يادگيری بر اساس موضوع درسي رايجترين شيوهی سازماندهي مواد درسي است (لوی  . 4774 ،در
اين شيوه ،سازماندهي يکي از وظايف مهم برنامهريز درسي محسو ميشود و در سازماندهي محتوای برنامه ،دو موضاوع از
اهميت فوقالعادهای برخوردار است :مداومت (تنظيم عمودی و توالي منطقي (تقدم و تأخر  .اين ديدگاه قاديميتارين شاکل
سازماندهي برنامه ی درسي است که قدمت آن به روم و يونان باستان باز ميگردد .برای مثا  ،در يوناان «هفات هنار آزاد»9
مشتمل بر دو بخش مواد سه گانه (دستور زبان ،خطابه ،منطق و مواد چهارگانه (حسا  ،هندسه ،نجاوم ،موسايقي آماوزش
داده ميشده است (ميلر 1و مهرمحمدی4997 ،
بهزعم ميلر ( ، 4719در اين الگو بر موضوعهای درسي ،شيوهی تکوين و سازماندهي آنها تأکيد مايشاود .در ايان مادارس
موضوعهای درسي در شکل دادن به ساختار کل برنامهی درسي نقش اساسي دارند .برخي افراد به موضوعهای سنتي و تسل
يافتن بر مهارتهای پايه توجه نموده ،بدين ترتيب جزء طرفداران ديدگاه موضوعي هستند .همینين ،هاا  2016( 8معتقاد
است که اين الگو ساختار ديسيپليني دارد و بر موضوعهای درسي ،تأکيد دارد .برنامهی درسي در ايان الگاو باه ماواد درساي
تقسيم ميشود که در آنها نيز غالباً بر اساس کالس درس و حتي نمرهگذاری در حا پيشارفت تحصايلي تقسايمات فرعاي
مييابند و از معلم انتظار ميرود جريان آموزش را طرحريزی کند.
موريسان 6يکي از قویترين سخنگويان اين ديدگاه از برنامهی درسي ،اعتقاد داشت که مهارتهای مربوط باه داشاتن ساواد
بايد کانون اصلي توجه برنامههای درسي دورهی ابتدايي را تشکيل دهد؛ بنابراين توصيه کرد که آموزش مهارتهاای ساهگاناه
(خواندن ،نوشتن ،حسا کردن بايد در دستور کار اين مدارس قرار گيرد (گوتک . 2015 ،9هدف اساسي در برنامهی درساي
1 - Paivarnta & Munkvold
2 - Lowy
3 - Seven Liberal Art
4 - Miller
5 - Hall.
6 - Morrison
7 - Gutek
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موضوع محور ،دستيابي به رشد و تحو شناختي و دانش و اطالعات موجود در موضوع درسي است (فتحي واجارگاه. 4959 ،
فرآيند آموزش در اين برنامه ،انتقا اطالعات و آگاهيهای ذهن معلم به ذهن داناشآماوز اسات .معلام باهعناوان متخصا
موضوع درسي در زمينهی يک موضوع خاص ،دانش و تسل کافي داشته و منبع و مخزن اطالعات و حقاايق علماي شاناخته
مي شود .وی در روند آموزش ،نقش اصلي و فعا را به عهده دارد .به طوری که پيش از تادري موضاوع ماورد نظار ،فرآيناد
تدري را طي نمايد و اين امر را حو محور محتوای آموزش و جادا از شاراي و محاي ياادگيری ساازماندهاي مايکناد.
وظيفهی استادان ،تدري محتوا از طريق روشهای مستقيم آموزش ،بهويژه سخنراني است (مهر محمدی و احمدی. 4951 ،
ويژگي برنامههای درسي که بدين گونه سازماندهي شدهاند ،تأکيد بر استفاده از فنون آموزش مساتقيم مانناد ساخنراني و از
بر خواندن 4است (اسميت 1و همکاران. 2014 ،
قديميترين و پرطرفدارترين الگوهای سازماندهي محتوای برنامهی درسي بر اساس رويکرد موضوع محور ،الگوی موضوعهای
مجزا 9است (فتحي واجارگاه . 4959 ،طرح برنامهی درسي مبتني بر موضوعهاای مجازا ،بار ساازمان منطقاي بخشايدن باه
محتوای هر يک از موضوعهای برنامه تأکيد دارد و برای مارتب سااختن موضاوعهاا هاي گوناه تالشاي باه عمال نمايآورد
(هانکينز . 4751 ،1در سطح کارشناسي ،دانشجويان اغلب در يک رشتهی خاص تخص پيدا ميکنند .اين رشتهی تحصايلي
بر بينش دانشجويان راجع به آنیه که ميدانند ،آنیه که ارزشمند و معتبر است و آنچه که قابليت بحث و بررساي دارد ،اثار
ميگذارد (آبولال و همکاران . 2016 ،8دومين رويکرد ،طرح برنامهی درسي مبتني بر موضوعهای عام يا گسترده 6ميباشد که
اين الگو به دانشجو در دستيابي به هدف تلفيق موضوعهای درسي ،به طرز قابل توجهي کمک ميکند که بر اثار ايان تلفياق،
محتوای آموخته شده کاربرد بيشتری نيز برای وی خواهد داشت .ليکن ،اين طرح عموماً با مشکل پوشش (آماوزش ساطحي
محتوا مواجه ميشود (همان منبع ؛ و سومين رويکرد ،الگوی موضوعهای مارپيیي 9ميباشد کاه در ايان روش ،ياک موضاوع
درسي واحد بهگونهای سازماندهي ميشود که دانشجو در طو تحصيل خود دست کم سه بار با آن روبهرو مايشاود .ضامن
اينکه اين مواجهه در شکلهای مختلفي صاورت مايپاذيرد و هار باار درجاهی دشاواری آن بااالتر مايرود .ايان خاصايت
پيشروندگي موجب ميشود که دانشجو از موضوع مورد تدري درک بهتری پيدا کند و هماواره از فهماي جدياد باه فهماي
جديدتر ناول شود (ماير. 4779 ،5
ضرورت طرح مسئله از آنجا آغاز ميشود که در واقع الگوی سازماندهي محتوای موضوع محور بر آن است که ساختار داناش
را مورد تأکيد قرار دهد و محتوا به نحوی سازماندهي ميشود که با مراحل رشد فکری داناشآماوزان تناساب داشاته باشاد.
همینين ،اين الگو بر اين ايده مبتني ميباشد که موضوع يا موضوعهای درسي باه تماام دانشاجويان تادري شاود و تأکياد
ويژهای بر يادگيری مبتني بر رشتههای درسي دارند (فتحي واجارگاه . 4959 ،استاد به عناوان متخصا موضاوع درساي در
زمينه ی يک موضوع خاص ،دانش و تسل کافي داشته و منبع و مخزن اطالعاات و حقاايق علماي شاناخته مايشاود (مهار
محمدی و احمدی 4951 ،؛ بنابراين ،معلماني توفيق الزم در اين راه را به دست ميآورند که هم از نظر علمي برجسته باشاند
و هم در عمل تجاربي را کسب کنند .آگاهي از نتايج ايان مطالعاه دسات انادرکاران را باه ضارورت توانمندساازی معلماان و
برانگيختن آنان در راستای افزايش مباني علمي و نظری سوق خواهد داد.
از جمله تحقيقات انجام شده در زمينهی الگوهای سازماندهي محتوای موضوع محور ميتوان به موارد زير اشاره کرد :شکاری
و خدادادی ( ، 4971در پژوهشي تحت عنوان «کاربست اصو و معيارهای سازماندهي محتوای برنامهی درسي تاريخ ايران و
جهان در دورهی متوسطه» در خصوص رعايت اصو و معيارهای انتخا و سازماندهي محتوای درس تاريخ ايران و جهان باا
1 - Recitation
2 - Smith
3 - Separate Subject
4 - Hunkins.
5 - Abolela
6 - Broad Subject
7 - Spiral Subject
8 - Meyer
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تجربيات يادگيری ،نتايج حاصل بيانگر آن بوده است که به عاليق و تواناييهای دانشآموزان ،بايد در گزينش محتاوای کتاا
تاريخ ايران و جهان به توجه بيشتری مبذو گردد.
گوازی ( ، 4959در پژوهشي تحت عنوان «مطالعهی تطبيقي -تحليلي شيوهی انتخا و سازماندهي محتوای برنامهی درسي
مطالعات اجتماعي و نحوهی آموزش شهروندی در مقطع آموزش ابتدايي ايران با سوود» پرداخت .نتايج پاژوهش حااکي از آن
است که در ايران شيوهی انتخا و سازماندهي محتوا بر اساس رويکرد موضوعهای درسي (رشتهای مجازا باوده و محتاوای
برنامهی درسي از علوم اجتماعي گرفته ميشود در حالي که در سوود مبتني بر موضوع و بر اساس رويکرد تلفيق بينرشاتهای
انجام مي پذيرد و جهت سازماندهي تلفيقي برنامهی درسي علوم اجتماعي همهی رشتهها درگير در اين برناماهی درساي باا
مطالعهی موضوع معيني در برنامهی واحدی به نام «مطالعات اجتماعي» به هم پيوند ميخورند.
امرسون 4و ويليامز 2017( 1در پژوهشي تحت عنوان "روشي نوين برای تشويق به يادگيری مارپيیي برای دانشجويان ساا
سوم دورهی کارشناسي" به مطالعه ی تعامل بيشتر دانشجويان در يادگيری مارپيیي و پيشرفت چشمگير در مهارتهای قابل
انتقا که توس مجموعهای از آموزشها طراحي شدهاند ،پرداختهاند .نتايج اين مطالعه حاکي از آن است که اين آموزشها بر
يادگيری خود -آموز و پرسش  -محور تمرکز داشتند که هر دو مورد اين يادگيریها چالشهای خاصي را برای دانشاجويان و
کارمندان به همراه دارند.
شواتز ، 2016( 9در پژوهشي تحت عنوان «يادگيری مارپيیي :دورهی مقدماتي خوانادن بارای زباانهاای غيار انگليساي باه
صورت آنالين» به نتايج زيردست يافته است .در آموزش خواندن ،متون معتبر با موارد فاراوان لغاوی و سااختارهای گراماری
پيیيده ،به صورت نمونه مورد استفاده قرار ميگيرند (روچ . 2017 ،1متأسفانه اين يک چالش برای دانشجوياني است کاه در
دورههای خواندن که برای انگليسي به عنوان زبان دوم 8و همینين دانشجويان ديگر زبانها 6توسعه يافته ،ثبت نام کاردهاناد.
دانشآموزان اغلب به جای استفاده از استراتژیهای آموخته شده ،از ترجمهی کلمه به کلمه بهره ميگيرند .برای پرداختن باه
اين موضوع ،يک واحد اينترنتي مقدماتي خواندن توسعه يافته شد .متون و فعاليتهای تعاملي در اين واحد جدياد ،کلماات را
بر اساس فهرست فراواني و چرخه وظايف (لوی و کندی 2015 ،9برای استراتژیهای خواندن و ساختارهای گرامری انتخاا
ميکردند .نتيجهی مورد نظر "يادگيری مارپيیي" بود در حالي که برخي کلمات ،استراتژیها و ساختارها بين فصلها به طور
مجدد استفاده ميشدند ،کلمات و ساختارهای جديد نيز معرفي ميشدند.
بر اين اساس ،هدف اصلي اين مطالعه بررسي ميزان کاربست الگوهای سازماندهاي محتاوای موضاوع محاور (مجازا ،وسايع،
مارپيیي از ديدگاه مدرسان دانشگاه علوم دريايي امام خميني ميباشد که درصدد است به سؤا های زير پاسخ دهد:
 .4تا چه ميزاني الگوهای سازماندهي محتوای موضوعهای مجزا از ديدگاه مدرسان دانشگاه علوم دريايي امام خميني به کاار
بسته شده است؟
 .1تا چه ميزاني الگوهای سازماندهي محتوای موضوعهای وسيع از ديدگاه مدرسان دانشگاه علوم دريايي امام خميني به کاار
بسته شده است؟
 .9تا چه ميزاني الگوهای سازماندهي محتوای موضوعهای مارپيیي از ديدگاه مدرسان دانشگاه علوم دريايي امام خميني باه
کار بسته شده است؟

1 Emerson
2 - Williams
3 - Schuetze
4 - Roche
)5 - ESL (English as a Second Language
)6 - LOTE (Language Other Than English
7 - Lowy & Kennedy
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روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصيفي از نوع زمينهياابي باه شامار مايرود .جامعاهی آمااری در ايان
پژوهش عبارت است از کليهی مدرسان تماموقت کادر و وظيفه و مدعو دانشگاه علوم دريايي امام خميني که تعداد آنهاا 995
نفر اعالم شده است .برای تعيين حجم نمونه از جدو کرجسي و مورگان 4استفاده شده است .باا ايان روش  461نفار از ايان
مدرسان بر اساس روش نمونهگيری تصادفي طبقهای 1انتخا شدهاند.
جهت گردآوری دادهها از پرسشنامهی محقق ساختهی ”کاربست الگوهای سازماندهي محتوای موضوع محور" که بار مبناای
مباني نظری و پژوهشي تدوين شده است ،استفاده شده است .اين پرسشنامه از  47گويه تشکيل شده است و گويههای آن در
طيف  8درجهای ليکرت تدوين شدهاند .پ از تدوين اوليه روی  18نفر از مدرسان به اجارا در آماده و رواياي و پاياايي فارم
اوليه محاسبه شده است و تعدادی از سؤاالت که از روايي و پايايي مناسب برخوردار نبودهاند و با نمره کل پرسشانامه ضاريب
همبستگيشان از  1/91کمتر بود يا در واريان کل کمتر ايفای نقش کردهاند ،حذف شدهاند .به منظاور حصاو اطميناان از
روايي پرسشنامه با استفاده از نظر اساتيد مجر  ،مورد تأييد قرار گرفت و ميزان پايايي از روش آزمون مجدد و آلفای کرونباخ
در سطح  1/588مورد تأييد قرار گرفت.
از نرم افزار  SPSSبرای تحليل دادهها در دو سطوح آمار توصيفي و اساتنباطي اساتفاده شاده اسات .در ساطح توصايفي باا
استفاده از مشخصه های آماری نظير فراواني ،درصد ،ميانگين ،انحراف معيار به توصيف اطالعات پژوهش پرداختاه و در ساطح
استنباطي از آزمون کولمگروف-اسميرنف t ،تک گروهي جهت تحليل سؤا های پژوهش استفاده شده است.
یافتههای تحقیق
پ از جمعآوری دادهها ،ابتدا از شاخ های آمار توصيفي برای بررسي مشخصات فردی آزمودنيها اساتفاده شاده اسات .از
مجموع  471پرسشنامهای که بين مدرسين اين دانشگاه توزيع شد 461 ،پرسشنامه عودت داده شد.
با توجه به نتايج دادههای استخراج شده از پرسشنامه و نتايج توصيفي حاصال از آنهاا جهات بررساي و آزماودن ساؤا هاای
تحقيق از آزمونهای آماری کولموگروف ا اسميرنوف 9و آزمون  tتک گروهي 1استفاده شاده اسات ...بناابراين ،باا اساتفاده از
آزمونهای مذکور تحليلهای مربوط به هر يک از سؤا ها به صورت تفکيکي ذيالً اراوهشدهاند ابتدا نتايج آزمون کولموگروف ا
اسميرنوف که به منظور برآورد نرما بودن توزيع فراواني متغيرها به اجرا درآمده است ،اراوه شده است.
جدول ( )1آمارهی آزمون کولموگروفا اسمیرنوف مربوط به الگوهای سازماندهی محتوای موضوع محور (مجزا ،وسیع ،مارپیچی) جهت
بررسی نرمال بودن توزیع فراوانی

الگوهای مجزا

الگوهای وسيع

الگوهای مارپيیي

کولموگروف ا اسميرنوف

1/81

1/19

1/11

سطح معنيداری

1/79

1/77

1/75

نتايج جدو  4بيانگر آن است که با توجه به سطوح معنيداری فوق ،هر سه الگوی سازماندهي از توزياع نرماا برخوردارناد؛
لذا ،به کار بردن آزمونهای پارامتريک و بهطور مشخ آزمون  tتک نمونه ای مجااز اسات در ايان بخاش تجزياه و تحليال
دادهها جهت پاسخگويي به سؤاالت پژوهش مورد بررسي قرار گرفت.

1 - Krejcie&Morgan
2 - Stratified random sampling
3 - Kolmogorov-Smirnov Test
4 - One-Sample T Test
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 4ا تا چه ميزاني الگوهای سازماندهي محتوای موضوعهای مجزا از ديدگاه مدرسان دانشگاه علاوم درياايي اماام خميناي در
برنامهی درسي به کار بسته شده است؟
جهت پاسخگويي به اين سؤا  ،پاسخهای افراد مورد بررسي به  5سؤا به عنوان نمرهی متغير الگوهای سازماندهي محتاوای
موضوعهای مجزا منظور شدهاند .با استفاده از آزمون کولموگروف ا اسميرنوف نرما بودن دادهها مورد بررسي قرار گرفته است
و با توجه به آمارهی آزمون که برابر با  1/81با توجه به سطح معنيداری ( 1/79فرض نرماا باودن دادههاا رد نشادهاسات؛
بنابراين ،برای بررسي نظر آزمودنيها از آزمون پارامتری  tتک نمونهای استفاده ميشود.
ميانگين  8عدد ( 8 ،1 ،9 ،1 ،4برابر  9است .لذا ،عدد  9به عنوان متوس آزمون (با نسبت  81درصد و در مجموع  5سؤا
عدد  11به عنوان مقدار آزمون منطقاي و مناساب مايباشاد .هار چاه متوسا نماره آزماودنيهاا از نماره  9بيشاتر باشاد،
نشاندهندهی فراواني بيشتر پاسخهای خيليزياد و زياد نسبت به نظرات کم و خيليکم ميباشد؛ بناابراين ،از آزماون  tبارای
بررسي پاسخ آزمودنيها استفاده نموده و نتايج آن در جدو زير اراوه شده است.
جدول ( )2شاخصهای توصیفی مربوط به الگوهای سازماندهی محتوای موضوعهای مجزا

عوامل

تعداد

ميانگين

الگوهای مجزا

461

99

انحراف
استاندارد

خطای استاندارد
ميانگين

17/9

49/4

جدو فوق نشان ميدهد که ميانگين نمرهی آزمودنيها به هشت سؤا به تعداد  461در يک ستون ميباشد ،برابر باا  99مايباشاد
که از عدد  11بزرگتر ميباشد.
جدول ( )3آمارهی آزمون مربوط به الگوهای سازماندهی محتوای موضوعهای مجزا

عوامل

آزمون t

درجه
آزادی

سطح معنيداری

تفاوت ميانگينها

 1/78فاصله اطمينان
باال پايين

الگوهای مجزا

1/11

487

1/19

99/11

-1/94 65/95

نتايج جدو فوق نشان ميدهد که آمارهی آزمون برابر با  1/11و درجهی آزادی برابار باا  487و مياانگين تفاضال برابار باا  99/11و
سطح معنيداری  1/19معنيدار است .لذا ،تفاوت ميانگين آزمودنيها با عدد  11معنيدار ميباشد .در نتيجه ميتاوان اذعاان نماود
که از ديدگاه مدرسان دانشگاه علوم دريايي امام خميني الگوهای سازماندهي محتوای موضوعهای مجزا در حاد قابال قباولي
در برنامهی درسي به کار بسته شده است.
1ا تا چه ميزاني الگوهای سازماندهي محتوای موضوعهای وسيع از ديدگاه مدرسان دانشگاه علاوم درياايي اماام خميناي در
برنامهی درسي به کار بسته شده است؟
جهت پاسخگويي به اين سؤا  ،پاسخهای افراد مورد بررسي به  9سؤا به عنوان نمرهی متغير الگوهای سازماندهي محتاوای
موضوعهای وسيع منظور شدهاند .با استفاده از آزمون کولموگروفااسميرنوف نرما بودن دادهها مورد بررسي قرار گرفته است
و با توجه به آمارهی آزمون که برابر با  1/19با توجه به سطح معنايداری ( 1/77فارض نرماا باودن دادههاا رد نمايشاود؛
بنابراين ،برای بررسي نظر آزمودنيها از آزمون پارامتری  tتک نمونهای استفاده ميشود.
ميانگين  8عدد ( 8 ،1 ،9 ،1 ،4برابر  9است .لذا ،عدد  9به عنوان متوس آزمون (با نسبت  81درصد و در مجموع  9سؤا
عدد  14به عنوان مقدار آزمون منطقي و مناسب ميباشد .هر چه متوس نمرهی آزمودنيهاا از نماره  9بيشاتر باشاد ،نشاان
دهندهی فراواني بيشتر پاسخهای خيليزياد و زياد نسبت به نظرات کم و خيليکم ميباشد؛ بنابراين ،از آزمون  tبرای بررساي
پاسخ آزمودنيها استفاده نموده و نتايج آن در جدو زير اراوه شده است.
75

فصلنامه علمي  -پژوهشي آموزش علوم دريايي

شماره  41پاييز 79

جدول ( )4شاخصهای توصیفی مربوط به الگوهای سازماندهی محتوای موضوعهای وسیع

تعداد ميانگين

عوامل

461

الگوهای وسيع

91

انحراف
استاندارد

خطای استاندارد
ميانگين

16/54

44/77

جدو فوق نشان ميدهد که ميانگين نمرهی آزمودنيها به هفت سؤا به تعداد  461در يک ستون ميباشد ،برابار باا  91مايباشاد
که از عدد  14بزرگتر ميباشد.
جدول ( )5آمارهی آزمون مربوط به الگوهای سازماندهی محتوای موضوعهای وسیع

عوامل

آزمون t

درجه آزادی

سطح معنيداری

تفاوت ميانگينها

الگوهای وسيع

1/66

487

1/119

91/11

 1/78فاصله اطمينان
پايين
باال
68/17

-1/45

نتايج جدو فوق نشان ميدهد که آمارهی آزمون برابر با  1/66و درجهی آزادی برابار باا  487و مياانگين تفاضال برابار باا  91/11و
سطح معنيداری  1/186معنيدار است .لذا ،تفاوت ميانگين آزمودنيها با عدد  14معنيدار ميباشد .در نتيجه ميتوان اذعان نماود
که از ديدگاه مدرسان دانشگاه علوم دريايي امام خميني الگوهای سازماندهي محتوای موضوعهای وسيع در حد قابال قباولي
در برنامهی درسي به کار بسته شده است.
 9ا تا چه ميزاني الگوهای سازماندهي محتوای موضوعهای مارپيیي از ديدگاه مدرسان دانشگاه علوم دريايي امام خميني در
برنامهی درسي به کار بستهشده است؟
جهت پاسخگويي به اين سؤا  ،پاسخهای افراد مورد بررسي به  9سؤا به عنوان نمرهی متغير الگوهای سازماندهي محتاوای
موضوعهای مارپيیي منظور شدهاند .با استفاده از آزمون کولموگروفااسميرنوف نرما بودن دادهها مورد بررساي قارار گرفتاه
است و با توجه به آمارهی آزمون که برابر با  1/11با توجه به سطح معنيداری ( 1/75فرض نرما بودن دادهها رد نميشاود؛
بنابراين ،برای بررسي نظر آزمودنيها از آزمون پارامتری  tتک نمونهای استفاده ميشود.
ميانگين  8عدد ( 8 ،1 ،9 ،1 ،4برابر  9است .لذا ،عدد  9به عنوان متوس آزمون (با نسبت  81درصد و در مجموع  9ساؤا
عدد  7به عنوان مقدار آزمون منطقي و مناساب مايباشاد .هار چاه متوسا نمارهی آزماودنيهاا از نماره  9بيشاتر باشاد،
نشاندهندهی فراواني بيشتر پاسخهای خيلي زياد و زياد نسبت به نظرات کم و خيلي کم ميباشد؛ بنابراين ،از آزماون  tبارای
بررسي پاسخ آزمودنيها استفاده نموده و نتايج آن در جدو زير اراوه شده است.
جدول ( )6شاخصهای توصیفی مربوط به الگوهای سازماندهی محتوای موضوعهای مارپیچی

تعداد ميانگين

عوامل

461

الگوهای مارپيیي

94

انحراف
استاندارد

خطای استاندارد
ميانگين

18/78

44/61

جدو فوق نشان ميدهد که ميانگين نمرهی آزمودنيها به سه سؤا به تعداد  461در يک ستون ميباشد ،برابر با  94مايباشاد کاه
از عدد  7بزرگتر ميباشد.
جدول( )7آمارهی آزمون مربوط به الگوهای سازماندهی محتوای موضوعهای مارپیچی

عوامل

آزمون t

درجه آزادی

سطح معنيداری

تفاوت ميانگينها

الگوهای مارپيیي

1/98

487

1/195

94/11

77

 1/78فاصله اطمينان
پايين
باال
61/11

-1/ 1
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نتايج جدو فوق نشان ميدهد که آمارهی آزمون برابر با  1/98و درجهی آزادی برابار باا  487و مياانگين تفاضال برابار باا  94/11و
سطح معنيداری  1/184معنيدار است .لذا ،تفاوت ميانگين آزمودنيها با عدد  7معنيدار ميباشد .در نتيجه ميتاوان اذعاان نماود
که از ديدگاه مدرسان دانشگاه علوم دريايي امام خميني الگوهای سازماندهي محتوای موضاوعهاای ماارپيیي در حاد قابال
قبولي در برنامهی درسي به کار بسته شده است.
بحث و نتیجهگیری
بعد از تجزيهوتحليل دادهها ،به بحث و نتيجهگيری درباره نتايج به دست آمده پرداخته ميشود .برای اين منظور ابتدا سؤاالت
پژوهشي بيان ميشود و بر اساس اين سؤاالت بحث و نتيجهگيری نتايج پيگيری ميشود.
بر اساس نتايج پژوهشي در پاسخ به سؤا او مبني بر اينکه تا چه ميزاني الگوهای سازماندهي محتوای موضوعهاای مجازا
از ديدگاه مدرسان دانشگاه علوم دريايي امام خميني به کار بسته شده است؟ گويههای آن نشان داده اسات ،از ديادگاه معلماان
مقطع متوسطهی او الگوهای سازماندهي محتوای موضوعهای مجزا تا حد بسيار زياد در برنامهی درساي بکاار بساته شاده اسات.
همانطور که يافتهی پژوهشي حاضر نشان ميدهد هدف چنين الگوهايي نظم بخشيدن به ساير عوامل برنامه از قبيال محتاوا
و فعاليتهای يادگيری دانشآموزان ميباشد .نتايج اين يافته اراوهی موضوعهای درسي به صورت موزاويکي ،وجود مطالبي که
بين ساير مطالب ارتباط برقرار سازد ،اراوهی تکاليفي که مجزا بودن محتوا را نشان دهاد ،اراواهی مطالاب متعادد باه صاورت
موازی در يک درس را مورد تأييد قرار داده است .اين يافته با توجه به جديد بودن حوزهی مطالعهی پاژوهش ،از ساوی هاي
مطالعه ای قابل رديابي نيستند و در نوع خود از تازگي برخوردارند .لذا ،اگر مقايسهای با يافتههاای پيشاين صاورت نپذيرفتاه
است ،به اين دليل است که ادبيات پژوهشي فاقد نتايج قابل اتکا است.
بنابراين ،الگوهای سازماندهي محتوای موضوعهای مجزا در نظام آموزشي مي تواناد بار ساازمان بخشايدن باه محتاوای هار ياک از
موضوعهای برنامهی درسي تأکيد داشته و نقش تعيينکنندهای داشته باشد .در اين شيوه کتا درسي نقش مهمي در ساازماندهاي
برنامهی درسي ايفا ميکند و محتوای آن در يک توالي ثابت که هماهی داناشآماوزان ملازم باه رعايات آن هساتند ،ساازماندهاي
ميشود .همینين ،اين برنامهی درسي در قالب مواد درسي مستقل و مجازا طراحاي شاده اسات و در داخال مرزبنادی رشاتهای و
موضوعي محصور است.
بر اساس نتايج پژوهشي در پاسخ به سؤا دوم مبني بر اينکه تا چه ميزاني الگوهای سازماندهي محتوای موضوعهای وسايع
از ديدگاه مدرسان دانشگاه علوم دريايي امام خميني به کار بسته شده است؟ گويههای آن نشان داده است ،از ديادگاه مدرساان
دانشگاه علوم دريايي امام خميني الگوهای سازماندهي محتوای موضوعهای وسيع تا حد بسيار زياد در برناماهی درساي بکاار بساته
شده است .همانطور که يافتههای پژوهشي حاضر نشان ميدهد محتوا در قالب موضوعهايي وسيعتر و کلايتار ساازمان داده
ميشود .به عنوان مثا  ،به جای دروس مجزايي نظير تاريخ ،جغرافيا و مدني ،درس «مطالعات اجتمااعي» تادري مايشاود.
همهی عناصر محتوايي کتا هايي که به صورت يکپارچه و در هم تنيده سازماندهي شدهاند ،بر پايهی اصو علم برنامهريزی
ميباشد .همینين ،معلمان بر اين باور هستند که آموزش کتا هايي که بهصورت يکپارچه و در هم تنيده سازماندهاي شاده
است ،تنها بايد به يک دبير واگذار شود و برنامهريزان محترم آموزشي مدارس نيز ميبايست به ايان اصال پايبناد باشاند و از
تفکيک ساعات و مواد درسي و تقسيم آن ميان چند دبير جداً خودداری کنند .نتايج اين يافته برانگيختن دانشاجويان نسابت
به مطالعهی بيشتر در ابعاد گستردهتر مسئله ،هدايت به سمت موضوعهاای گساترده در قالابهاای مختلاف محتاوا ،مارتب
ساختن مطالب هر درس به مباني نظری و مفهومي را مورد تأييد قرار داده است .اين يافته با توجه باه جدياد باودن حاوزهی
مطالعهی پژوهش ،از سوی هي مطالعه ای قابل رديابي نيستند و در نوع خود از تاازگي برخوردارناد .لاذا ،اگار مقايساهای باا
يافتههای پيشين صورت نپذيرفته است ،به اين دليل است که ادبيات پژوهشي فاقد نتايج قابل اتکا است.
بنابراين ،الگوهای سازماندهي موضوعهای وسيع ميتواند دانشجو را در دستيابي به هدف تلفيق موضوعهاای درساي باهطاور
قابلتوجهي کمک کند که براثر اين تلفيق ،محتوای آموخته شده کاربرد بيشاتری نياز بارای وی خواهاد داشات .همیناين،
دانشجويان ارتباط و همبستگي بين دروس مربوط به هم را بهتر درک ميکنند.
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بر اساس نتايج پژوهشي در پاسخ به سؤا سوم مبني بر اين که تا چه ميزاني الگوهاای ساازماندهاي محتاوای موضاوعهاای
مارپيیي از ديدگاه مدرسان دانشگاه علوم دريايي امام خميني به کار بسته شده است؟ گويههای آن نشان داده است ،از ديادگاه
مدرسان سازماندهي محتوای موضوعهای مارپيیي تا حد بسيار زيااد در برناماهی درساي بکاربساته شاده اسات .هماانطاور کاه
يافتههای پژوهشي حاضر نشان ميدهد که افزايش تدريجي پيیيدگي مطالاب بار حساب سااختارهای منطقاي درس شاکل
گرفتهاند .نتايج اين يافته ارجاع دانشجويان به مثا های قبلي پيرامون محتوا ،افزايش پيیيدگي مطالب بر حسب سااختارهای
منطقي درس ،رعايت دقيق مطالب پيش نياز برای فهم مطالب بعدی را مورد تأييد قرار داده است .نتايج اين پژوهش به دليال
بديع و تازه بودن موضوع مورد مطالعه مسبوق به سابقهی پژوهشي نميباشد.
بنابراين ،الگوهای سازماندهي محتوای موضوعهای مارپيیي ميتواند موجب درک پيیيدهتر توأم با تفکار شاود و هماواره از
فهمي جديد به فهمي جديدتر ژرفا يابد .استادان بايد به اين نکته توجه داشته باشند که محتوای آموزش در برناماهی درساي
زماني سودمند ميافتد که درجه به درجه و بخش باشد؛ بهطوریکه در ابتدا مفاهيم محوری و اصو اساسي سااختار موضاوع
مورد نظر به دانشجو آموزش داده شود و سپ در کالسها و پايههای بعدی مجدداً به همان مفااهيم و ايادههاايي کاه قابالً
مطالعه کرده بودند ،باز ميگردند تا آنها را به صورت عميقتر و پبشارفته تار بياموزناد .در نتيجاه اساتفاده از ايان الگاو باعاث
ميشود دانشجويان شيوهی يادگيری را بياموزند .اين امر باعث ميشود که آنیه را که ميآموزند بهتار درک کنناد و آن را در
يادگيریهای آينده مورد استفاده قرار دهند.
بر اساس پژوهش حاضر در خصوص کاربست الگوهای سازماندهي محتوای موضوع محور (مجزا ،وسيع ،ماارپيیي از ديادگاه
مدرسان ،به نتايج قابل توجهي در برنامهی درسي دست يافته شده است .باا توجاه باه اينکاه بيشاترين ميازان کاربسات باه
الگوهای سازماندهي موضوعهای مجزا اختصاص داده شده است ،اين الگو هدايت به سامت اراواهی موضاوعهاای درساي باه
صورت موزاويکي ،وجود مطالبي که بين ساير مطالب ارتباط برقرار سازد ،اراوهی تکاليفي که مجزا بودن محتوا را نشاان دهاد،
اراوه ی مطالب متعدد به صورت موازی در يک درس را مورد تأييد قرار داده است .سپ  ،الگوهاای ساازماندهي موضاوعهاای
وسيع بر برانگيختن دانشجويان نسبت به مطالعهی بيشتر در ابعاد گستردهتر مسئله ،هدايت به سمت موضوعهای گساترده در
قالبهای مختلف محتوا ،مرتب ساختن مطالب هر درس به مباني نظری و مفهومي را مورد تأييد قارار داده اسات .در نهايات
الگوهای سازماندهي موضوعهای مارپيیي ،ارجاع دانشجويان به مثا های قبلي پيرامون محتوا ،افزايش پيیيدگي مطالب بار
حسب ساختارهای منطقي درس ،رعايت دقيق مطالب پيشنياز و در نظر گرفتن استمرار ،وسعت و تعمق بارای فهام مطالاب
بعدی را مورد تأييد قرار داده است.
با توجه بااينکه معلمان محور اصلي اجرای برنامههای درسي هستند با ارتقای سطح آگاهي و تسل ايشان به اهداف ،رويکارد،
اصو و روشهای ياددهيا يادگيری ،ارزشيابي ،ساماندهي موقعيت و فرصت يادگيری و محتوای برنامه مايتوانناد تضاميني
برای اجرای موفق برنامه و تحقق اهاداف آماوزش و پارورش باه شامار آيناد .در ايان مياان ،وظيفاهی نظاام آماوزش عاالي
توانمندسازی مدرسان و برانگيختن آنان در راستای افزايش مباني علمي و نظری در حوزههای گوناگون ميباشد.
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