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چکیده
براي . استشهر اهوازينظري دخترانهيسوم مقطع متوسطهيهدف اصلی این مقاله ارزیابی پایه

آمـوزان  مورد مطالعه دانـش يجامعه. اده شده است استف CIPPانجام این تحقیق از الگوي نظري سیپ        
هاي ریاضی و فیزیـک، علـوم تجربـی و    نظري رشتهيسوم شاخهيدانشگاهی و پایهپیشدختر مراکز

اي گیري خوشـه  با استفاده از روش نمونه    . باشدمی 1387-88علوم انسانی شهر اهواز در سال تحصیلی        
آمـوز  نفر دانش90دانشگاهی و در نهایت به تصادفمرکز پیش3دبیرستان و   10ابتدا یک ناحیه و سپس    

يهـا شـامل پرسـشنامه     ابزار پژوهش به منظـور گـردآوري داده       . اندآموخته انتخاب شده  نفر دانش  90و
و آمـار  SPSSمـاري آافـزار  هـا از نـرم  جهت تجزیه و تحلیـل داده . باشدمحقق ساخته و مصاحبه می

ها حاکی از آن بود کـه      نتایج تجزیه و تحلیل داده    . استفاده شد ) و واریانس t-test(توصیفی و استنباطی    
عوامل زمینه، درونداد، فرآیند و برونداد آن بـا وضـعیت مطلـوب             نظري و    يسوم متوسطه  يپایهکلیت  

. باشدها میها همسو با مصاحبه آموختگان در پرسشنامه  آموزان و دانش  دیدگاه دانش . جامعه فاصله دارند  
هاي ریاضی و فیزیک، علوم تجربـی و علـوم انـسانی در زمینـه و            آموزان رشته نظرات دانش  مجموع در

دار ندارد ولی در فرآیند ایـن پایـه بـا هـم             نظري با هم تفاوت معنی     يسوم متوسطه  يپایه يدروندادها
گانـه در   ههـاي سـ   آموختگـان رشـته   آموزان و دانش  همچنین بین دیدگاه دانش   . داري دارند تفاوت معنی 

.داري وجود داردتحصیلی تفاوت معنیيبرونداد و ارزیابی نهایی این پایه

.سوم متوسطهيارزیابی آموزشی، الگوي نظري سیپ، پایه: هاي کلیديواژه
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مقدمه
نظام آموزش و پرورش نظامی پویا و متحول است که در جریان تحول خود با 

مینه عوامل متعددي نظیر نوسانات سیاسی و ناپایداري در این ز. شودمیهایی مواجه نابسامانی
يهاي اخالقی و دینی و سنتی، تقلید و اقتباس نسنجیدهاقتصاد جامعه، تضعیف ارزش

غیرههاي نظام آموزش و پرورش و هاي آموزش و پرورش غربی، روشن نبودن هدفالگو
ها و رش از لحاظ سازمانسیستم آموزش و پرو). 1380بند، عالقه(توانند مؤثر باشند می

بنابراین . بار در جریان تحوالتش مورد ارزیابی قرار گیردیکوقت هر چند باید کارکردهایش، 
هاي آموزشی وجود ابزاري جهت سنجش ها و نظامهمسو با تغییرات و تحوالت سازمان

العات پژوهش ارزشیابی اط. شودها و ارزیابی میزان تحقق اهدافشان احساس میعملکرد آن
. سازدگزین فراهم میهاي جايهزینه و فایده و مسائل مربوط به برنامهيمهمی را درباره

هاي مناسب در ارتباط با گیريها همچنین به منظور کمک به مدیران در اتخاذ تصمیمارزشیابی
پس با ارزیابی ). 1،2005گال، بورگ و گال(گیرندطرح نیروي انسانی و بودجه انجام می

ها اظهار هاي آنتوان در مورد موفقیت و عدم موفقیت برنامههاي آموزشی میها و نظامزمانسا
.هاي الزم اتخاذ گرددهاي آتی سیاستجهت تدوین برنامهدرنظر کرده تا

مطالعاتپس از پیروزي انقالب اسالمی جهت تحول در سیستم آموزش و پرورش 
و شریف خلیفه ) 1362(سهرابی توان به مطالعات در این زمینه می. انجام گرفتاي گسترده

نظام نشان دادند که ) 1374(ن اوحانیمطالعات افرادي همچون ر. اشاره نمود) 1364(سلطانی 
سازد و تصمیم به تغییر و اهداف مد نظر را محقق نمیباشدناکارآمد مینیز واحدي -ترمی

افرادي چون رحمتی ایج مطالعات نتاما . شدگرفتهواحدي –واحدي به سالی–نظام ترمی
متوسطه به قوت يحاکی از آن است که همچنان مشکالت دوره) 1384(و ابراهیمی ) 1380(

واحدي نیز در تحقق رسالت خود -نظري سالیيو نظام آموزش متوسطهخود باقی است
.موفق نبوده است

رو است هسؤاالتی روبنظام آموزش متوسطه جهت تغییر در نظام مدیریتی و کالن خود با 
عمل يآموزش متوسطه توانسته است به رسالت خود جامهسوم يپایهآیا که اینجملهاز 

گویی به این سؤال باید ارزشیابی کلی هت پاسخبپوشاند و به اهداف تعیین شده نائل گردد؟ ج

1-  Gal, Borg & Gal
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به تاآن شدبر محقق مطالعه در این بنابراین . صورت پذیردنظرييسوم متوسطهيپایهاز 
پردازد و وضعیت این بشهر اهواز ينظري دخترانهيسوم متوسطهيپایهوضعیت ارزیابی 

از 5و برونداد4، فرآیند3، درونداد2زمینهیعنی؛1سیپمدل ارزیابی اساستحصیلی را بريپایه
.قرار دهدبررسی آموختگان مورد آموزان و دانشدیدگاه دانش

تحقیقيپیشینه
ولـی در مـورد بعـضی از         ،تحقیق مورد نظر تحقیق مشابهی انجام نـشده اسـت          يینهدر زم 

.متغیرهاي تحقیق، تحقیقاتی در داخل و خارج از ایران انجام شده است

زمینه
هایی چون حاکی از تأثیر متغیر)1380(و اکبریان اقدم )1380(نتایج تحقیق عسگري ثابت 

اعتماد متقابل بین مـدیریت و مـردم، عوامـل فکـري و             یا،میزان استقبال مدیران از مشارکت اول     
ها، کثرت فرزندان و وضـعیت نامناسـب        کمبود درآمد خانواده   نگرشی و آگاهی بخشی به اولیا،     

. باشداقتصادي بر میزان مشارکت والدین می

درونداد
و نیز به تحلیل محتواي ادبیات فارسی، مطالعـات اجتمـاعی و دیـن              ) 1385(قاسمی زرگر   

دوم و ادبیـات     يو دیـن و زنـدگی پایـه       ) 1(شناسـی   اول، ادبیات فارسی، جامعه    يزندگی پایه 
نتـایج تحقیـق نـشان      . سـوم پرداختـه اسـت      يو دین و زندگی پایـه     ) 2(شناسی  فارسی، جامعه 

هـاي زنـدگی    هاي درسی مورد نظـر بـه صـورت گـذرا بـه آمـوزش مهـارت                دهد که کتاب  می
و ) 63/6(گیـري   هاي مهمی چون توانـایی تـصمیم      ها به آموزش مؤلفه   بدر این کتا  . اندپرداخته

هـاي روابـط بـین فـردي        مؤلفه. به طور مؤثر و کافی توجهی نشده است       ) 02/8(حفظ سالمتی   
به ترتیـب بـاالترین فراوانـی را    ) 21/12(و شناخت خود ) 52/26(، حقوق و مسؤلیت   )42/46(

1-  Cipp Model
2-  Context
3-  Input
4-  Process
5- Product
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حـاکی از آن اسـت کـه تغییـر          ) 2005(1دجیـوراویس  نتایج تحقیـق  . اندبه خود اختصاص داده   
آمـوزان  براساس نتـایج ارزشـیابی، دانـش      . درسی منجر به تغییر کتب درسی شده است        يبرنامه

اسـتانداردهاي علمـی و آموزشـی    ،هـاي درسـی تـاریخ ابتـدایی و متوسـطه       معتقدند که کتـاب   
آمـوزان  ت دبیـران و دانـش     به بررسـی نظـرا    ) 1379(نجاري  . هاي درسی مدرن را ندارند    کتاب

علـوم تجربـی در خـصوص انتخـاب و سـازماندهی محتـواي        يرشـته  يسوم متوسـطه   يپایه
.شهر تهران پرداخته استيشناسی نظام جدید متوسطهدرسی کتب زیستيبرنامه

هـاي آموزشـی و     هاي درسی، دبیـران را در برنامـه       معتقد است که کتاب   ) 1999(2یلدیریم
اي طراحـی   هـا بـه گونـه     با این حال کتاب   . دهندت ارزشیابی تحصیلی یاري می    سازي جه آماده
بخش، زبان و   اند که در باال بردن عملکرد تحصیلی و شرایط سازماندهی اساسی و رضایت            شده
هـاي درسـی   کـه کتـاب  با ایـن . آموزان تأثیري ندارندیادگیري و برخورد دانش   -ل یاددهی یوسا

اند کـه در یـادگیري      اي طراحی شده  نتقال دانش هستند، اما به گونه     کانون اصلی و مهمی براي ا     
موضـوع مـورد نظـر       يدرك در حـوزه    يخواندن، توسعه  يانگیزه. آموزان تأثیري ندارند  دانش

. باشـند هاي تفکر و پرورش نگرش مثبت در جهت موضوع، مهم مـی   مهارت ي، توسعه )محتوا(
حجم زیاد و سنگین دروس در      ) 1375(شعبانی  و )1377(اساس نتایج تحقیق وفادار مرادي      بر

.باشدمیگذار آموزان تأثیردانشنظام جدید بر افت تحصیلی
آمـوزان  دانـش درصـد 12/72نیز به این نتیجه دست یافـت کـه   ) 1374(روحانیان  همچنین  
ظهـار  آمـوزان ا  درصد دانش  15/59.اندرا بر میزان پیشرفتشان مؤثر دانسته      هاسرکاهش تنوع د  

اند که طرز نگارش کتب نظام جدید شیوا و روان است، محتواي دروس طـوري تـدوین                  نموده
بـه بررسـی کـارآیی درونـی        ) 1374(نـی   یممب .هاي قبلی در ارتباط اسـت     اند که با آموخته   شده

آن بـا میـانگین کـشوري پرداختـه          يآموزش و پرورش خوزستان در مقطع متوسطه و مقایـسه         
.باشدیج تحقیق حاکی از عدم مطلوبیت کارآیی درونی میدر مجموع نتا.است

فرآیند
ریـزي  هـا و تهدیـدهاي برنامـه      هـا، فرصـت   هـا، ضـعف   نیز به بررسی قوت   ) 1385(مدنی  

1- Djurovic
2-  Yildirim
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نتـایج تحقیـق    . آموزشی مبتنی بر رویکرد مدرسه محوري در آموزش متوسـطه پرداختـه اسـت             
تر بـه مـدیران مـدارس و افـزایش          ت بیش ها، تفویض اختیارا  ترین قوت بیانگر آن است که مهم    

يترین ضعف مربوط به عـدم کفایـت بودجـه   مهم. باشندها میمیزان همکاري در انجام فعالیت    
ها عبـارت   ترین فرصت مهم. فعلی مدارس براي الزامات رویکرد مدرسه محوري است        يسرانه

هنـده و یادگیرنـده، فـراهم    از ایجاد زمینه و بستر الزم براي تبدیل مدرسه به یـک سـازمان یادد    
ــسامانی    ــع برخــی از ناب ــراي کوشــش در راســتاي رف ــا و شــدن شــرایط الزم در مدرســه ب ه

. باشـند هاي محلی و تسهیل در ارتباط میان مدارس و دیگر نهادهـا و مؤسـسات مـی                ناهنجاري
دن شان بـه دلیـل وارد کـر      اصلی ط به بازماندن معلمان از وظایف     ترین تهدید مربو  سرانجام مهم 

هاي مدرسـه و عـدم وجـود فرهنـگ و جـو سـازمانی مطلـوب در نظـام         گیريها در تصمیم  آن
.باشدآموزش و پرورش می

هاي ژاپن در   به بررسی باورها و روش تدریس دبیران دبیرستان       ) 2004(1سیسرساتو و لین  
گـر چـه    این مطالعه مشخص کرد کـه       . اندبخش انگلیسی و تأثیر متقابل آن بر آموزش پرداخته        

دبیران جهـت یـادگیري و یـاددهی         يهاي تدریس دبیران تقویت شده است ولی از انگیزه        شیوه
.کاسته شده است

آموزاندرصد از دانش07/80درصد از دبیران و 85از نظر کندبیان می)1374(روحانیان 
دي برگزاري امتحانات هماهنگ استانی و کشوري خوب بوده و نتایج امتحانات تا حد زیا

آموز به منظور راهنمایی تحصیلی و شغلی بهتر دانشيموجب شناخت استعداد و عالقه
آموزان از میزان پیشرفتشان ذکر هاي طول ترم را موجب آگاهی یافتن دانشارزشیابی. شودمی

.اندکرده

برونداد
بیران آموزان و د  آموزش متوسطه را از دیدگاه دانش      اهداف اجتماعی ) 1384(نژاد  غضنفري

م انـسانی و علـوم پایـه و بـین     آموزان علو بین نظرات دانش  . داندیافته می تا حدود زیادي تحقق   
تامـسون و  .داري وجـود نـدارد  آموزان و دبیران در تحقق اهداف اجتماعی تفـاوت معنـی   دانش

دانشجویان (آمریکا   يمتوسطه يآموختگان دوره به بررسی نگرش دانش   ) 2002(2شرر-جاشوآ

1- Sato & Kleinsasser
2- Thompson & Joshua-shearer
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ـ نژاد و فرهنگ تأثیر زیادي بر تجارب مدرسه دار. در مورد این دوره پرداخته است   ) انشگاهد .دن
هاي متفاوت تجارب متفاوتی از مدرسه و دیدگاه متفاوتی نسبت به     دانشجویان با نژاد و فرهنگ    

در مجموع  ) و دبیران  مدیران(از دیدگاه مجریان    ) 1377(سلیمی کوچی   . سیستم آموزشی دارند  
معتقـد  ) 1374(معروفی  .از نظام جدید ارزیابی کرده است     تر  نظام قدیم را مطلوب    يرنامهکل ب 

يگانـه هـاي سـه  آمـوزان رشـته  است که در تمامی دروس مشترك بین متوسط عملکـرد دانـش         
ترین متوسط  در تمامی دروس مورد بررسی پایین     . داري وجود دارد  نظري تفاوت معنی   يشاخه

هاي علـوم انـسانی و بـاالترین متوسـط عملکـرد        آموزان رشته به دانش  عملکرد تحصیلی متعلق  
.ریاضی تعلق دارديآموزان رشتهتحصیلی به دانش

اهداف تحقیق
شهر اهواز ينظري دخترانه يسوم متوسطه  يپایه هدف کلی از انجام این پژوهش ارزیابی      

: تند ازعبارپژوهش اهداف جزئی . باشدیپ میبراساس الگوي ارزشیابی س
ينظـري دخترانـه    يسوم مقطع متوسطه شاخه    ياي پایه بررسی وضعیت عوامل زمینه   -1

.شهر اهواز
شهر ينظري دخترانهيسوم مقطع متوسطه شاخه    يبررسی وضعیت دروندادهاي پایه   -2
.اهواز

شـهر   ينظري دخترانه  يسوم مقطع متوسطه شاخه    يبررسی وضعیت فرآیندهاي پایه   -3
. اهواز

شـهر   ينظـري دخترانـه    يسوم مقطع متوسطه شـاخه     يبررسی وضعیت برونداد پایه   -4
. اهواز

سوم مقطع متوسـطه     يوضعیت عوامل زمینه، درونداد، فرآیند و برونداد پایه        يمقایسه-5
.آموختگانآموزان و دانششهر اهواز از دیدگاه دانشينظري دخترانهيشاخه

سؤاالت تحقیق
ينظـري دخترانـه  يسـوم متوسـطه  يسؤال اصلی این پژوهش این است که وضعیت پایه        
شهر اهواز براساس الگوي ارزشیابی سیپ چگونه است؟
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سؤاالت فرعی تحقیق
شـهر  ينظـري دخترانـه  يسوم مقطع متوسـطه شـاخه  ياي پایهوضعیت عوامل زمینه -1

اهواز چگونه است؟ 
شهر اهـواز    ينظري دخترانه  يسوم مقطع متوسطه شاخه    يوضعیت دروندادهاي پایه  -2

چگونه است؟ 
شـهر اهـواز     ينظري دخترانـه   يسوم مقطع متوسطه شاخه    يوضعیت فرآیندهاي پایه  -3

چگونه است؟ 
شـهر اهـواز     ينظـري دخترانـه    يسوم مقطع متوسـطه شـاخه      يوضعیت برونداد پایه  -4

چگونه است؟ 
يسوم مقطع متوسـطه شـاخه      يدرونداد، فرآیند و برونداد پایه     عوامل زمینه،  وضعیت-5

چگونه است؟آموختگان و دانشآموزان از دیدگاه دانششهر اهواز ينظري دخترانه

شناسی تحقیقروش
مقطعی است، با توجه به هدف تحقیق، یک تحقیق کاربردي از ياین پژوهش یک مطالعه
.ها یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استآوري دادهگردينوع ارزیابی و از لحاظ نحوه

تحقیقچارچوب نظري 
ال استافل . یلکه توسط دانگویی به سؤاالت تحقیق از چهارچوب نظري سیپبراي پاسخ
ها و سازي هدفالگوي سیپ بر شفاف.استفاده شده استمطرح شد، ) 1971(1بیم و همکاران

اي براي پی بردن به وسیلهيبه مثابهمنظم رايد و مشاهدهنظر تأکید دارمورد ينیات برنامه
الگوي سیپ به ).1362بوال، (کند میها و نیات تحقق یافته است یا نه، توصیه که آیا هدفاین

رآیند مداوم است و همچنین هدف آنجامعیت آن و این واقعیت که این الگو یک فيواسطه
گیري در مدیریت برنامه، از سایر الگوها متمایز صمیمکه عبارت است از راهنمایی کارکرد ت

در مدل ارزشیابی سیپ ارزیاب باید در طول ارزشیابی به ).2005گال، بورگ و گال، (گردد می
گو کند، نتایج را ثبت و وطور منظم با موضوع مورد ارزشیابی تعامل داشته باشد، بحث و گفت

1-  stuff beam & et al
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تافل بیم، اس(ها را تغییر دهد جدید نظر کند و آنها تها و برنامهدر صورت لزوم در طرح
براي ارزشیابی یک نظام با استفاده از الگوي سیپ ابتدا وضعیت موجود و مطلوب ).2002

سپس بروندادهاي نظام . هاي نظام مشخص شودشود تا کیفیت هدفمحیط و زمینه سنجیده می
دازه در جهت برآورده ساختن موفق هاي اجرایی تا چه انها و طرحارزشیابی شود که برنامه

).1380بازرگان، (بوده و اثربخشی داشته است 
بـا ارزشـیابی     بـه ترتیـب   ) 1379(و خلخـالی    ) 1385(درانی و صالحی    ،  )2008(1ماننینگ

در مدارس ابتدایی و راهنمایی تهران و دانشگاه صنعت نفـت   معلمی، يرفهدرسی و ح   يبرنامه
این الگو با نگرش سیستمی     . ها داشته باشند  جامعی از این سیستم    مدل سیپ توانستند ارزشیابی   

گیري جهت بهبـود  ها و نیز تصمیمهاي آنبه ارزشیابی اهداف، زمینه، درونداد، فرآیند و برونداد    
.پردازدشان میعملکرد

گیريجامعه و روش نمونه
هـاي  رشـته ري  نظـ  يسوم شـاخه   يآموزان دختر پایه  آماري پژوهش شامل دانش    يجامعه

آمـوزان  و نیـز دانـش     هاي شـهر اهـواز    دبیرستانریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی         
شـهر  هاي ریاضی و فیزیک، علـوم تجربـی و علـوم انـسانی         رشتهدانشگاهی  پیش يدختر دوره 

.باشدمی1387-88اهواز در سال تحصیلی 

ن در پرسشنامهآموختگاآموزان و دانشتوزیع آماري دانش.  1جدول 
تعداد دبیرستان یا

دانشگاهیمراکز پیش جمع فیزیکوریاضی علوم تجربی علوم انسانی تحصیلیيرشته
آماريينمونه

10 90 30 30 30 آموزاندانش
3 90 30 30 30 آموختگاندانش
13 180 جمع

زش و پروش شهر اهـواز      آمو ياي از میان چهار ناحیه    گیري خوشه ابتدا با استفاده از نمونه    
10دبیرسـتان آن ناحیـه   14گیري تصادفی از میـان  انتخاب، سپس با استفاده از نمونه   1يناحیه

1-  Manning
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توزیـع  . دانشگاهی بـه صـورت سرشـماري بـود    گیري مراکز پیشدبیرستان انتخاب شد و نمونه  
.آمده است2و1هايگیري در جدولنمونه

آموختگان در مصاحبهو دانشآموزان توزیع آماري دانش.  2جدول 
تعداد دبیرستان یا

دانشگاهیمراکز پیش جمع ریاضی و فیزیک علوم تجربی علوم انسانی تحصیلیيرشته
آماريينمونه

5 15 5 5 5 آموزاندانش
3 15 5 5 5 آموختگاندانش
8 30 جمع

اطالعاتآوري جمعابزار 
چهار عامـل زمینـه، درونـداد، فرآینـد و          يدرباره هادر این تحقیق به منظور گردآوري داده      

مـصاحبه  ساخته و محقق يپرسشنامه ابزاردوها از   هاي مربوط به هر یک از آن      برونداد و مالك  
عوامـل زمینـه،    يهاي مـورد نیـاز دربـاره      داده هاهر یک از این ابزار     يبه وسیله . استفاده گردید 

. ها گردآوري شدوابسته به آنهاي درونداد، فرآیند و برونداد و مالك
در آمـوزان تمـامی عوامـل زمینـه، درونـداد، فراینـد و برونـداد ولـی        دانش يهدر پرسشنام 

. سـوم متوسـطه نظـري سـنجیده شـده اسـت            يهآموختگان تنها برونداد پایـ    دانش يهپرسشنام
ها می پرسشنامه روایی تما  يبراي محاسبه . باشنداي می گزینه 5ها داراي طیف لیکرت     پرسشنامه

گروه علوم تربیتـی    انداپرسشنامه به چند تن از است     . استفاده گردید  و محتوایی  از روایی صوري  
. آوري و اعمـال گردیـد  و نیز چند تن از دبیران آموزش و پرورش داده شد و نظرات آنان جمع      

). 3جدول (پایایی نیز از آلفاي کرونباخ استفاده گردید يبراي محاسبه

هاحلیل دادهتروش 
-T(، آمـار توصـیفی و اسـتنباطی    SPSSآمـاري افزار  ها از نرم  جهت تجزیه و تحلیل داده    

Test 05/0استفاده گردید و مقدار     ) و واریانس≤P      داري تلقـی گردیـد    به عنوان سـطح معنـی .
One-Samplesاز) 4تـا  1سـؤاالت  (وضعیت موجود با مطلوب مورد نظر يجهت مقایسه
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T-Test آموختگـان در مـورد     آمـوزان و دانـش    جهـت بررسـی دیـدگاه دانـش       . ه گردید استفاد
منظـور  . سوم نظري از واریانس استفاده گردید      يوضعیت زمینه، درونداد، فرآیند و برونداد پایه      

از وضعیت مطلوب در این تحقیق میانگین وضعیت مطلوب در جامعـه اسـت کـه بـه صـورت             
. استدر نظر گرفته شده5از 50/3قراردادي 

يوب جامعـه وجـود نـدارد نقطـه        لـ معموالً در چنین مطالعاتی که امکان بررسی معیار مط        
ـ   ياین نقطه. شودبرشی به عنوان وضع مطلوب در نظر گرفته می     دسـت  هبرش به چنـد شـیوه ب

یـک انحـراف   يدست آمـده بـه اضـافه    همورد بررسی ب   يتوجه به میانگین نمونه    -الف:آیدمی
يتعیین نقطه برشی توسط متخصصان و افراد با تجربه بر اساس شرایط جامعـه              -استاندارد، ب 

. هر دو روش داراي مزایا و معایبی هستند و هیچ کدام بر دیگري اولویت ندارد             . آماري و نمونه  
.مورد بررسی استفاده گردیديحاضر از روش دوم به دلیل شرایط جامعهيلذا در مطالعه

هاي تحقیقنامهپایایی پرسش.  3جدول 
اجراي اصلی اجراي مقدماتی

آلفاي کرونباخ تعداد خآلفاي کرونبا تعداد پرسشنامه
86/0 30 96/0 5 آموزان ریاضی و فیزیکدانش
89/0 30 90/0 5 آموزان علوم تجربیدانش
89/0 30 94/0 5 آموزان علوم انسانیدانش
83/0 90 93/0 15 آموزاندانش
68/0 30 85/0 5 آموختگان ریاضی و فیزیکدانش
79/0 30 69/0 5 آموختگان علوم تجربیدانش
72/0 30 72/0 5 آموختگان علوم انسانیدانش
77/0 90 73/0 15 آموختگاندانش

تحقیقهاي یافته
نتایج به دست آمده بر اساس مدل پیشنهادي این پـژوهش حـاکی از عـدم مطلوبیـت ایـن                 

میـانگین  . باشـد تحـصیلی مـی    يهـایی در ایـن پایـه      قایص و کاسـتی   مقطع تحصیلی و وجود ن    
عیت موجـود در    ضو. در نظر گرفته شده است     50/3مورد مطالعه    يوضعیت مطلوب در جامعه   

.آمده استزیر
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نظرييسوم مدارس متوسطهينتایج ارزشیابی پایه. 2نمودار 

آموختگانآموزان و دانشاز دیدگاه دانشT-Testن نتایج آزمو.  4جدول 
±میانگین

انحراف معیار
سطح 

داريمعنی
يدرجه

آزادي
OneSample

T-Test سؤاالت مطالعه

52/0±25/3 01/0 29 62/2 آموزان ریاضی دانش
و فیزیک

66/0±39/3 39/0 29 86/0 آموزان علوم دانش
تجربی

63/0±30/3 10/0 29 65/1 آموزان علوم دانش
انسانی

60/0±31/3 05/0 89 87/2 جمع کل

وضعیت عوامل 
سوم ياي پایهزمینه
نظري مقطع يشاخه

يدخترانهيمتوسطه
ز چگونه شهر اهوا

است؟

40/0±65/2 05/0 29 62/11 آموزان ریاضی دانش
و فیزیک

26/0±72/2 05/0 29 16/16 آموزان علوم دانش
تجربی

43/0±50/2 05/0 29 63/12 آموزان علوم دانش
انسانی

38/0±62/2 05/0 89 88/19 جمع کل

وضعیت دروندادهاي 
يسوم شاخهيپایه

ينظري مقطع متوسطه
شهر اهواز يخترانهد

چگونه است؟

نظري شهرستان اهوازيسوم متوسطهيارزشیابی مدارس پایه
20/3

:آموزانهاي دانشعالیتف
69/3

07/3:هاي دبیرانفعالیت
:هاي فوق برنامهفعالیت

81/2
:مطلوبیت برنامه درسی

08/3
24/3:دافمطلوبیت اه

زمینه
31/3

برونداد
38/3

فرآیند
17/3

درونداد
62/2

11/3:  علمی و آموزشی
62/3:           اخالقی

61/3:          اجتماعی
78/3:             زیستی
89/2:            سیاسی

89/2:          اقتصادي
82/3:           اعتقادي

35/3:  فرهنگی و هنري

: آموزانهاي دانشتوانایی
31/2

:کتب درسی
93/2

: فضا و تجهیزات آموزشی
24/3

92/2:      شرایط محیطی
ــه  ــزان عالقـــ يمیـــ

آمــوزان جهــت  دانــش
:فراگیري علم

97/3
اط والدینمیزان ارتب

:آموزان با دبیرستاندانش
05/3
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±میانگین
انحراف معیار

سطح 
داريمعنی

يدرجه
آزادي

OneSample
T-Test سؤاالت مطالعه

40/0±96/2 05/0 29 25/7 آموزان ریاضی دانش
و فیزیک

54/0±22/3 05/0 29 79/2 آموزان علوم دانش
تجربی

53/0±35/3 16/0 29 43/1 آموزان علوم دانش
انسانی

51/0±18/3 05/0 89 95/5 جمع کل

وضعیت فرآیندهاي 
يسوم شاخهيپایه

يري مقطع متوسطهنظ
شهر اهواز يدخترانه

چگونه است؟

68/0±31/3 15/0 29 44/1 آموزان ریاضی دانش
و فیزیک

66/0±42/3 56/0 29 58/0 آموزان علوم دانش
تجربی

70/0±84/3 01/0 29 66/2 آموزان علوم دانش
انسانی

59/0±98/2 05/0 29 79/4 آموختگان دانش
ریاضی و فیزیک

77/0±22/3 05/0 29 97/1 علوم آموختگاندانش
تجربی

51/0±55/3 53/0 29 62/0 آموختگان علوم دانش
انسانی

70/0±39/3 04/0 179 11/2 جمع کل

يوضعیت برونداد پایه
نظري يسوم شاخه

يمقطع متوسطه
شهر اهواز يدخترانه

چگونه است؟

33/0±04/3 05/0 29 50/7 آموزان ریاضی دانش
و فیزیک

39/0±19/3 05/0 29 31/4 آموزان علوم دانش
تجربی

39/0±25/3 05/0 29 39/3 آموزان علوم دانش
انسانی

59/0±98/2 05/0 29 79/4 آموختگان دانش
ریاضی و فیزیک

77/0±22/3 05/0 29 97/1 آموختگان علوم دانش
تجربی

51/0±55/3 53/0 29 62/0 آموختگان علوم دانش
انسانی

54/0±20/3 05/0 179 78/5 جمع کل

يارزشیابی نهایی پایه
نظرييسوم متوسطه
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شهر اهوازينظري دخترانهيشاخهيسوم مقطع متوسطهيایهاي پوضعیت عوامل زمینه
يبین زمینه پایـه    ریاضی و فیزیک  آموزان  از دیدگاه دانش   داد که نشان   t-testنتایج آزمون   

آمـوزان جهـت    دانـش  يیعنی شرایط محیطی، میزان عالقه     ؛سوم متوسطه و نیز خرده عوامل آن      
مـورد  يمطلوب جامعه  يآموزان با دبیرستان با نقطه    انشمیزان ارتباط والدین د    م و فراگیري عل 

آمـوزان علـوم   دانشاز دیدگاه .داري وجود داردتفاوت معنیP ≥05/0در سطح )50/3(مطالعه
دار اسـت  معنـی سـوم متوسـطه      يزمینه پایه در خرده عوامل    این تفاوت    تجربی و علوم انسانی   

گـروه  بـه طـور کلـی از دیـدگاه سـه     . باشـد دار نمـی معنـی زمینـه تفـاوت   کلیت عامل در   ولی
داري در سـطح    تفاوت معنـی  مورد مطالعه يجامعهموجود و مطلوب     يبین زمینه  آموزاندانش

05/0≤ P 4جدول (وجود دارد.(

شهر اهوازيدخترانهنظري يشاخهيسوم مقطع متوسطهيدروندادهاي پایهوضعیت
ریاضـی و   يگانـه هـاي سـه   رشـته آموزان  دگاه دانش که از دی  داد  نشان   t-testنتایج آزمون   

یعنـی   ؛سوم متوسطه و خرده عوامل آن      يبین درونداد پایه  فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی       
) 50/3(مـورد مطالعـه     يمطلوب جامعه  يمحتواي آموزشی با نقطه   آموزان و   هاي دانش توانایی

از نشان داد کـه  t-testهمچنین نتایج آزمون . داري وجود داردتفاوت معنیP ≥05/0در سطح 
سـوم  يبین درونـداد پایـه  P ≥05/0داري در سطح تفاوت معنیآموزان نیزدانشيکلیهدیدگاه 

يآمـوزان و محتـواي آموزشـی بـا نقطـه          هـاي دانـش   یعنی توانایی  ؛متوسطه و خرده عوامل آن    
).4جدول (وجود دارد ) 50/3(مورد مطالعه يمطلوب جامعه

معتقدند که دروس اختصاصی نسوم نشان داد که آنايآموزان پایهنتایج مصاحبه با دانش
باشند ولی چون به صورت کاربردي و عمیق سال سوم جهت قبولی در دانشگاه مفید می

شوند، در زندگی کاربردي ندارند و یک سري محفوظاتند که در ذهن آموزش داده نمی
علوم انسانی چون ملموس هستند يدروس رشتهصوصاًخ. شوندآموزان انبار میدانش

در زندگی و کنکور مفید تا حديدروس عمومی نیز . توانند در زندگی کاربرد داشته باشندمی
آموزان علوم برخی دانش. دانندریاضی غیر ضروري میيدرس تاریخ را براي رشته. باشندمی

. دانستندفایده میزبان فارسی و آمار را بی، )براي داوطلبان پزشکی(تجربی دروسی چون زمین 
هاي گوناگون را اضافی آموزان علوم انسانی دروسی مانند ریاضی و تا حدي تاریخدانش

. دانندمی
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امکانات کمک آموزشی در کالس معتقدند که این امکانات خیلی کم يآموزان در زمینهدانش
مدارس در برخی ازها نیز در آزمایشگاه.وجود دارد و در بعضی مدارس وجود خارجی ندارد

.شوندمینتشکیل جلسه در سال و در برخی دیگر اصالً در طول سال 3الی 2حد 

شهر اهوازينظري دخترانهيشاخهيسوم مقطع متوسطهيوضعیت فرآیندهاي پایه
یک و علوم هاي ریاضی و فیزرشتهآموزانکه از دیدگاه دانش  داد  نشان   t-testنتایج آزمون   

دبیـران و فـوق     هـاي   یعنـی فعالیـت    ؛سوم متوسطه و خرده عوامل آن      يبین فرآیند پایه  تجربی  
مـورد مطالعـه    يمطلـوب جامعـه    يدرسی و اهداف آموزشی با نقطه      يبرنامه، مطلوبیت برنامه  

آمـوزان و  هاي دانـش ولی بین فعالیت؛داري وجود داردتفاوت معنیP ≥05/0در سطح ) 50/3(
از دیـدگاه  . داري وجـود نـدارد  تفـاوت معنـی  اطمینـان % 95بـا  مورد مطالعـه يوب جامعه مطل

؛یکـی از خـرده عوامـل آن       سوم متوسطه و     يبین فرآیند پایه  علوم انسانی    يتهرشآموزاندانش
تفـاوت  )50/3(مـورد مطالعـه    يمطلـوب جامعـه    يبـا نقطـه   مطلوبیت اهداف آموزشـی     یعنی
هـاي  یعنـی فعالیـت  ؛ندارد ولی با سایر خـرده عوامـل آن  وجود P ≥05/0در سطح داري معنی
در سـطح   داري  درسـی تفـاوت معنـی      يمطلوبیـت برنامـه   فوق برنامـه و     آموزان، دبیران،   دانش

05/0≤Pسوم متوسطه   يداري در فرآیند پایه   در مجموع از دیدگاه سه گروه تفاوت معنی       .دارد
).4جدول (وجود دارد P ≥05/0در سطح تمامی خرده عوامل آنو 

مطلوبیت اهداف و موردریاضی و فیزیک در يآموزان رشتهدانشينتایج مصاحبه
ریاضی و فیزیک يآموزان رشتهاي از دانشسوم نشان داد که به نظر عدهيدرسی پایهيبرنامه

نظر اما بهسوم دارديه ارتباط زیادي با پایهدوم خصوصاً حسابان و هندسيدروس پایه
در دروسی . سوم ندارديدوم ارتباط زیادي با پایهيآموزان دروس پایهاي دیگر از دانشعده

آموزان علوم تجربی اي از دانشبه نظر عده. این ارتباط وجود داردتا حدي مثل ریاضیات 
برخی از دروس مثل ریاضی . سوم متوسطه ارتباط دارنديدوم تا حدي با پایهيدروس پایه

آموزان علوم انسانی بین دروس اما به نظر دانش. پیوسته و مرتبط نیستندمههدوم و سوم بيهپای
آموزان معتقدند همچنین دانش. سوم متوسطه ارتباط زیادي وجود دارديدوم با پایهيپایه

. دانشگاهی خیلی زیاد استپیشيسوم متوسطه و دورهيهماهنگی بین دروس پایه
سوم متوسطه يیاضی و علوم انسانی معتقدند که بین مفاهیم کلی کتب پایهآموزان ردانش

آموزان علوم تجربی معتقدند که بین مفاهیم کلی کتب اما دانش،ارتباط زیادي وجود دارد
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درصد 40الی 30سوم ارتباط زیادي وجود ندارد و این ارتباط در حد يتخصصی پایه
. باشدمی

شهر اهوازينظري دخترانهيشاخهيسوم مقطع متوسطهيوضعیت برونداد پایه
بـین  ریاضـی و فیزیـک       يرشـته آمـوزان که از دیدگاه دانش   نشان داد    t-testنتایج آزمون   

اخالقـی، اجتمـاعی، زیـستی،      اهـداف  یعنـی  ؛خـرده عوامـل آن    سوم متوسطه و     يبرونداد پایه 
P≥05/0در سطح   ) 50/3(مورد مطالعه  يمطلوب جامعه  ياعتقادي و فرهنگی و هنري با نقطه      

یعنـی اهـداف علمـی و آموزشـی،         ؛بین خرده عوامـل دیگـر     دارد اما   نداري وجود   تفاوت معنی 
آمـوزان از دیـدگاه دانـش  . داردداري وجـود   اطمینـان تفـاوت معنـی     % 95سیاسی و اقتصادي با     

اخالقـی،  اهدافیعنی؛سوم متوسطه و خرده عوامل آنيبین برونداد پایه   علوم تجربی  يرشته
در سـطح  ) 50/3(مورد مطالعه يمطلوب جامعهياجتماعی، زیستی و فرهنگی و هنري با نقطه     

05/0≤ Pیعنـی اهـداف علمـی و    ؛دیگـر اما بین خرده عوامـل  داري وجود نداردتفاوت معنی
دول جـ (داري وجـود دارد   اطمینان تفاوت معنـی   % 95آموزشی، سیاسی، اقتصادي و اعتقادي با       

4.(
خـرده  سـوم متوسـطه و     يبـین برونـداد پایـه      علوم انسانی  يرشته آموزانز دیدگاه دانش  ا

مـورد   يمطلوب جامعه  يبا نقطه  اعتقادياخالقی، اجتماعی، زیستی و      اهدافیعنی ؛عوامل آن 
؛اما بـین خـرده عوامـل دیگـر    داري وجود داردتفاوت معنیP ≥05/0در سطح ) 50/3(مطالعه 
اطمینـان تفـاوت    % 95بـا    فرهنگی و هنري  داف علمی و آموزشی، سیاسی، اقتصادي و        یعنی اه 

يبین برونداد پایـه   ریاضی و فیزیک     يرشتهگان  آموختاز دیدگاه دانش   .داردنداري وجود   معنی
سیاسـی،  اخالقـی، اجتمـاعی،     علمی و آموزشی،    اهداف یعنی ؛سوم متوسطه و خرده عوامل آن     

در سـطح  ) 50/3(مـورد مطالعـه   يمطلـوب جامعـه  يري بـا نقطـه  و فرهنگـی و هنـ     اقتصادي  
05/0≤P زیـستی و   یعنـی اهـداف      ؛داري وجود دارد اما بین خـرده عوامـل دیگـر          تفاوت معنی

).4جدول (داردنداري وجود اطمینان تفاوت معنی% 95با اعتقادي 
توسـطه و خـرده   سـوم م   يبین برونداد پایه  علوم تجربی    يرشتهآموختگان  از دیدگاه دانش  

مـورد  يمطلوب جامعهياقتصادي با نقطهوسیاسی ،علمی و آموزشی   اهداف یعنی ؛عوامل آن 
؛داري وجود دارد اما بـین خـرده عوامـل دیگـر    تفاوت معنیP ≥05/0در سطح ) 50/3(مطالعه 

اطمینـان تفـاوت   % 95بـا  و فرهنگی و هنـري    اعتقادي ،زیستی اخالقی، اجتماعی،  یعنی اهداف 
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سوم  يبین برونداد پایه  علوم انسانی    يرشتهآموختگان  از دیدگاه دانش  .داري وجود ندارد  یمعن
يبـا نقطـه  فرهنگـی و هنـري   واخالقـی، اجتمـاعی  اهـداف یعنی؛متوسطه و خرده عوامل آن  

دارد اما بین نداري وجود تفاوت معنیP ≥05/0در سطح ) 50/3(مورد مطالعه يمطلوب جامعه
بـا  قـادي تاععلمی و آموزشی، زیستی، سیاسـی و اقتـصادي و   یعنی اهداف    ؛دیگرخرده عوامل   

).4جدول (داردداري وجود اطمینان تفاوت معنی% 95
آموزان نتایج مصاحبه با دانش. دیدگاهی مشابه داشتندهر دو گروه مورد مصاحبه تقریباً

در این . اندتر تحقق یافتهمآموزش متوسطه کيگانهمعتقدند که اهداف هشتننشان داد که آنا
سیاسی و تر، اهداف اجتماعی، زیستی و اخالقی تا حدي و اهداف میان اهداف آموزشی بیش

باشد که تمرکز آموزش و پرورش بر اهداف آموزشی میبا این. انداقتصادي اصالً محقق نشده
محقق نشده ید و شاید طور باو آنموفقیت نسبی دست یابد زمینه نیز نتوانسته به در همیناما

.دندارآموزان ریزي مدارس و دانشسایر اهداف بستگی به برنامه. باشدو در حد محفوظات می
توانند در کسب اهداف میاهداف مورد نظر داشته باشند اي در موردزمینهآموزان پیشاگر دانش

ماعی و اخالقی نیز اهداف اجتيهمچنین در زمینه. تر باشندمورد نظر آموزش و پرورش موفق
.شوندمبانی مورد نظر به درستی تبیین نمی

آموزش يگانهمعتقدند که اهداف هشتنآموختگان نشان داد که آنانتایج مصاحبه با دانش
اهداف آموزشی، اخالقی، اجتماعی و اظهار داشتند کهنآنا. اندمتوسطه خیلی کم محقق شده

البته تحقق اهداف . اندیاسی و اقتصادي محقق نشدهاند و اهداف سزیستی تا حدي محقق شده
اگر چه مدرسه تالش خود را در راه تحقق اهداف . آموزان نیز داردبستگی به دبیران و دانش

دهند حتی نتوانسته در تحقق اهداف آموزشی نیز موفق باشد و در حد محفوظات و انجام می
. باشدوار مییادگیري طوطی

شهر اهوازيدخترانهنظرييشاخهمقطع متوسطهسوم يپایهکلی زیابی ار
آموختگـان علـوم   ها به غیر از دانشتمامی گروه دیدگاه   نشان داد که از    t-testنتایج آزمون   

P≥05/0سوم متوسطه و وضعیت مطلوب در سطح         يتفاوت میان وضعیت موجود پایه    انسانی  

اطمینـان تفـاوت    % 95بـا    هـا گـروه  يه کلیه از دیدگا در مجموع کلی  به طور   . باشددار می معنی
.)4جدول (داري وجود داردمعنی
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سـوم مقطـع متوسـطه    يوضعیت عوامل زمینه، درونداد، فرآیند و برونـداد پایـه         يمقایسه
آموختگانآموزان و دانششهر اهواز از دیدگاه دانشينظري دخترانهيشاخه

گانـه در   هاي سـه  رشته آموزاندیدگاه دانش نشان داد که  نتایج تحلیل واریانس یک گروهی      
P≥05/0داري در سـطح     سوم متوسطه بـا هـم تفـاوت معنـی          يمورد زمینه و دروندادهاي پایه    

نتـایج   ).5جـدول   (داردي وجود   داراطمینان تفاوت معنی  % 95ولی در مورد فرآیندها با       ،ندارد
آموزان ریاضی و فیزیک و علوم      انشآزمون توکی نشان داد که تفاوت در فرآیندها بین دیدگاه د          

).P=0/.009(انسانی است 

هـاي ریاضـی و فیزیـک،      آموزان رشته دیدگاه دانش  يمقایسه: راههنتایج تحلیل واریانس یک   .  5جدول  
سوم متوسطهيعلوم تجربی و علوم انسانی در ارزیابی پایه

سطح
داريمعنی

آزادييدرجه
گروهیدرون

آزادييدرجه
گروهیبرون

يدرجه
آزادي F

مجموع
مجذورات

گروهیدرون

مجموع
مجذورات

گروهیبرون
65/0 87 2 89 42/0 37/0 15/0 زمینه
08/0 87 2 89 56/2 14/0 36/0 درونداد
01/0 87 2 89 72/4 24/0 17/1 فرآیند

ورد آموختگان در مآموزان و دانشکه دیدگاه دانشنشان داد که نتایج تحلیل واریانس 
% 95این تفاوت با . باشدسوم متوسطه با هم متفاوت میيبرونداد و ارزشیابی نهایی پایه

).7جدول (باشد داري میاطمینان معنی

يآموختگـان در ارزیـابی پایـه    آموزان و دانـش   دیدگاه دانش  يمقایسه: نتایج تحلیل واریانس  .  7جدول  
سوم متوسطه

سطح
داريمعنی

آزادييدرجه
گروهیندرو

آزادييدرجه
گروهیبرون

يدرجه
آزادي F

مجموع
مجذورات

گروهیدرون

مجموع
مجذورات

گروهیبرون
05/0 174 5 179 97/5 43/0 61/2 برونداد
05/0 174 5 179 47/4 27/0 21/1 ارزشیابی نهایی
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گیريبحث و نتیجه
شهر اهواز بريظري دخترانهنيسوم متوسطه شاخهيهدف از این مطالعه ارزیابی پایه
آموزان از دیدگاه دانشنتایج این مطالعه نشان داد که . اساس الگوي نظري سیپ بوده است

آموزان همچنین از دیدگاه دانش. باشدمطلوب میاسوم متوسطه نيپایه، درونداد و فرآیندزمینه
شهر اهواز در يظري دخترانهنيسوم متوسطهيآموختگان برونداد و ارزیابی کلی پایهو دانش

آموزان و دانش. ها همسو بودنتایج پرسشنامه با نتایج مصاحبه.باشدحد مطلوب نمی
اهداف آموزش يهاي خود به مواردي چون عدم تحقق کلیهآموختگان در مصاحبهدانش

متوسطه، نبود امکانات و تجهیزات کمک آموزشی در حد مطلوب، عدم آموزش دروس به 
.نمودنداشاره غیرهکاربردي و صورت 

متوسطه يدوره) زمینه، درونداد، فرآیند و برونداد(مطالعات گذشته که به ارزیابی عوامل 
، )1374(نتایج برخی از مطالعات مانند روحانیان .انداند نتایج متفاوتی را گزارش نمودهپرداخته

تب درسی در نظام جدید نشان داد که حجم ک) 1377(و وفادار مرادي ) 1375(شعبانی 
گزارش داد که حجم کتب درسی حتی از عوامل مؤثر ) 1377(باشد، وفادار مرادي نامطلوب می

هاي به این نتیجه رسید که کتاب) 1385(قاسمی زرگر . باشدآموزان میبر افت تحصیلی دانش
ا به سوم به صورت گذريو دین و زندگی پایه) 2(درسی ادبیات فارسی، جامعه شناسی 

اي ها به گونهنیز معتقد است که کتاب) 1999(یلدیریم . اندهاي زندگی پرداختهآموزش مهارت
–ل یاددهییبخش و وسااند که در باال بردن عملکرد تحصیلی و شرایط رضایتطراحی شده

.باشدبا پژوهش حاضر همسو مینتایج فوق . آموزان تأثیري ندارندیادگیري و برخورد دانش
در بخشی از تحقیق خود به این نتیجه رسید که بیش از نیمی از ) 1374(نیان روحا

که طرز نگارش کتب نظام جدید شیوا و روان است و محتواي تقدندعمآموزان و دبیران دانش
آموزان در ارتباط است که با نتایج هاي قبلی دانشاند که با آموختهدروس طوري تدوین شده
.شدباتحقیق حاضر همسو نمی

درسی موجود را يبرنامه) 1377(و وفادار مرادي ) 1385(، مدنی )2005(دجیوراویس 
هاي ارزشیابی در نظام جدید معتقد است که شیوه) 1374(روحانیان . اندنامطلوب ارزیابی کرده

کلیت نظام جدید متوسطه را ) 1377(سلیمی کوچی . باشدمتکی بر سنجش محفوظات می
غضنفري .سو هستندحاضر همپژوهش با نتایج این مطالعات ده است که ارزیابی کرنامطلوب 
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که با نتایج این مطالعه داندیافته میاهداف اجتماعی آموزش متوسطه را تحقق،)1384(نژاد 
.باشدهمسو نمی

متوسطه ياي دورهبا توجه به نتایج این مطالعه لزوم توجه به وضعیت عوامل زمینه
تر توان با ایجاد بستري مناسب موجبات شکوفایی بیشکه میچرا؛شوداحساس می

میزان تعامل والدین با مدارس از بدون تردید . آموزان را فراهم آورددانشيهاي بالقوهتوانایی
شایسته همچنین .است بیش از پیش تقویت گرددکه بهتر ،باشدمهم در این عرصه میعوامل
بروندادهاي نظام بررسی يش متوسطه در جهت ارتقاعوامل درونداد و فرآیند آموزاست 
.شوند

هـاي زیـر   در زمینـه شـود طور خالصه با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می    هبدر خاتمه 
هـاي  تقویـت شـیوه   ،  متوسـطه  يبازنگري در محتـواي آموزشـی دوره      :اقداماتی صورت پذیرد  
، هاي ضمن خدمت  زان با ارتقاء کیفیت دوره    آموها از دانش  ارزیابی آن  يتدریس دبیران و نحوه   

تقویت ارتباط والـدین  ، اساس اصل عدالت آموزشیتخصیص امکانات و تجهیزات آموزشی بر    
جایگاه امور فـوق برنامـه در       يارتقا،  غیرهو مدارس از طریق انجمن اولیا و مربیان، مشاوران و           

.مدارس

منابع
هاي آموزش و پرورش عمومی اسـتان       شاخص بررسی میزان تحقق  ). 1384(ابراهیمی، طیبه   

دانـشگاه  چـاپ نـشده،     کارشناسـی ارشـد،      ينامـه پایان .سوم توسعه  ياصفهان در برنامه  
.اصفهان

در هاي مردمـی ي فرهنگ مشارکتبررسی چگونگی توسعه).1380(اکبریان اقدم، علی اکبر
.اپ نشدهچ،سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی. آموزش و پرورش

.سمت: تهران. مفاهیم، الگوها و فرآیند عملیاتی: ارزشیابی آموزشی).1380(بازرگان، عباس 
عبـاس  يترجمه. ارزیابی آموزشی و کاربرد آن در سواد آموزي تابعی   ). 1362(بوال، اچ اس    
.مرکز نشر دانشگاهی: تهران،بازرگان

ينامـه پایـان . اس مدل ارزیابی سیپ   ارزیابی جامع آموزشگاهی براس   ). 1379(خلخالی، رضا   
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.چاپ نشده،دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی کارشناسی ارشد
هاي کاردانش بـا اسـتفاده از الگـوي         ارزشیابی هنرستان ).1385(درانی، کمال و صالحی، کیوان      

: کـار دانـش   هـاي به منظور پیشنهاد چارچوبی براي بهبود کیفیت هنرستانی       ) CIPP(سیپ  
،شناسـی و علـوم تربیتـی      روان يمجلـه . شهر تهـران   2يهاي منطقه موردي از هنرستان  

. 166-143، 2و1ي ، شماره36يدوره
نظـري و بررسـی      يگیري نظـام جدیـد آمـوزش متوسـطه        شکل). 1380(رحمتی، علیرضا   

در سـال    هـاي شـهر اهـواز     مشکالت اجرایی آن از دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستان        
علوم تربیتی و    يچاپ نشده، دانشکده  کارشناسی ارشد،    ينامهپایان .1379-80تحصیلی  

.چاپ نشده،دانشگاه شهید چمران اهوازروانشناسی 
هـاي  آموزان دبیرستان نظرات دبیران و دانش    يبررسی و مقایسه  ). 1374(روحانیان، سیاوش   

ينامـه پایـان .در شهرسـتان نـور    نظام قدیم نسبت به نظـام جدیـد آمـوزش متوسـطه             
چـاپ  ،دانشگاه تربیت معلم تهران   روانشناسی و علوم تربیتی      يدانشکدهکارشناسی ارشد،   

.نشده
نظري قـدیم و     يهاي درسی شاخه  برنامه يارزیابی و مقایسه  ). 1377(کوچی، ببراس   سلیمی

.فـسا جدید آموزش متوسطه از نظر مدیران و دبیـران آمـوزش و پـرورش شهرسـتان     
.چاپ نشده،کارشناسی ارشد، دانشگاه شیرازينامهپایان
. ایـران  يریزي آموزشـی در نظـام متوسـطه       هاي برنامه یینارسا).1362(ابوالفضلسهرابی،

چـاپ  ،دانشگاه تهـران   روانشناسی و علوم تربیتی    يدانشکدهکارشناسی ارشد،  ينامهپایان
.نشده

گیري آموزش متوسطه در ارتبـاط بـا        بررسی جهت ).1364(مصطفیسلطانی،خلیفهشریف
.چاپ نشده،کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرسينامهپایان. نیازهاي اجتماعی

نیمـسالی نظـام جدیـد      -بررسی کارآیی و اثربخشی نظام واحدي     ). 1375(شعبانی، حسین   
روانـشناسی و    يهدانشکدکارشناسی ارشد،    ينامهپایان .آموزش متوسطه در استان سمنان    

.چاپ نشده،دانشگاه عالمه طباطباییعلوم تربیتی 
.آستان قدس رضوي: تهران. تعلیم و تربیت و مراحل آن). 1380(شکوهی، غالمحسین 
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سـازمان  .بررسی راهکارهاي مشارکت مردمـی در مـدارس  ).1380(عسگري ثابت، حسین 
يبردي تعلیم و تربیت، کمیته    کار يپژوهشکده ،آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی     
.پژوهشی آموزش و پرورش شهرستان مرند

بررسی میزان تحقـق اهـداف اجتمـاعی آمـوزش متوسـطه          ). 1384(غضنفري نژاد، براتعلی    
.چاپ نشده،کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریزينامهپایان.براساس نظرات دبیران

.روان: تهران.رورششناسی آموزش و پجامعه). 1380.(بند، علیعالقه
اسـاس  متوسـطه بـر    يهاي درسی دوره  تحلیل محتواي کتاب  ). 1385(قاسمی زرگر، فهیمه    

.چاپ نشده،کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراينامهپایان. هاي زندگیهاي مهارتمؤلفه
هاي تحقیق کمی و کیفی در علـوم        روش). 1386(گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گال، جویس        

. احمد رضا نـصر و همکـاران       يترجمه .)با تجدید نظر  (شناسی جلد دوم    تی و روان  تربی
.دانشگاه شهید بهشتی: تهران

ریزي آموزشی هاي برنامهها و تهدید ها، فرصت ها، ضعف بررسی قوت ). 1385(مدنی، احمد   
ينامـه پایـان  .مبتنی بر رویکرد مدرسه محوري در آمـوزش متوسـطه اسـتان اصـفهان             

.چاپ نشده،دانشگاه اصفهانروانشناسی و علوم تربیتی يدانشکدهسی ارشد، کارشنا
هاي آموزان سال سوم رشتهعملکرد تحصیلی دانشيمقایسه). 1374(معروفی، یحیی 

نظري نظام جدید آموزش متوسطه استان آذربایجان غربی در دروس يمختلف شاخه
يدانشکدهارشناسی ارشد،کينامهپایان.1375–74مشترك در سال تحصیلی 

.چاپ نشده،دانشگاه تربیت معلم تهرانروانشناسی و علوم تربیتی
بررسی کارآیی درونی آموزش و پـرورش خوزسـتان در مقطـع         ). 1374(نی، خـدامراد    یممب

يدانـشکده کارشناسـی ارشـد،      ينامـه پایـان  .آن با میانگین کشوري    يمتوسطه و مقایسه  
.چاپ نشده،دانشگاه اصفهانی روانشناسی و علوم تربیت

علـوم   يآموزان سال سـوم رشـته     بررسی نظرات دبیران و دانش    ). 1379... (نجاري، نعمت ا  
شناسی درسی کتب زیست   يدهی محتواي برنامه  تجربی در خصوص انتخاب و سازمان     

شناسـی ارشـد، دانـشگاه      کار ينامـه پایـان . 1378-79شهر تهران    ينظام جدید متوسطه  
.چاپ نشده،هشتیشهید ب
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آموزان نسبت به عوامل مؤثر بر بررسی نگرش دبیران و دانش). 1377(وفادار مرادي، مرضیه 
يهاي دخترانهدبیرستان–آموزان در نظام جدید آموزش متوسطهافت تحصیلی دانش

کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید ينامهپایان.1376- 77سال تحصیلی –شهر مشهد
.هچاپ نشد،بهشتی
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