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شم هدف اصلی مقاله، ارزيابی تغییر برنامه درسی پايه شچکیده: 

بخشی  روش آمیخته از نوع تبیینی استفاده شد. درابتدايی بود. از 

ل معلمان و مديران مدارس ابتددايی دارا  مديرمتدتق کمی، کلیه

شهرسددتان کوهرندد  بدده روش سرشددمار  انتخددا  شدددند و 

تربیتی نفر از متخصصان علدو  10پرسشنامه که روايی آن توسط 

وع جم(. در مα= 94/0) تايید شده بود در اختیار آنان قرار گرفت

هدا  کمدی، از آور  شد. بدرا  تللیدل دادهپرسشنامه جمع 150

گروهی و تی وابتته استفاده شد. در بخد  کیفدی آزمون تی تک

نیز با مديران و معلمان پايده ششدم مصدا به شدد کده بدا روش 

 از نوع موارد مطلو ( انتخا  شدده بودندد.) گیر  هدفمندنمونه

 14دامه يافت و در مجموع ها تا رسیدن به اشباع نظر  امصا به

ها معلم و مدير مورد مصا به قرار گرفتند. برا  تللیل مصدا به

از روش تللیل ملتوا  کیفی اسدتفاده شدد. نتدايش نشدان داد از 

درسددی و برنامدده  هددا ويژگیديدددگاه معلمددان و مددديران بدده 

 مللی برنامه درسی به مقدار کافی توجه نشده است. ها ويژگی

 لگو مطالعات برنامه درسی، تغییر برنامه درسی، ا ها:کلیدواژه

 فولن، پايه ششم 
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Abstract: The major aim of study was to 

evaluate the 6th grade elementary curriculum 

change based on the Fullan model from the 

viewpoint of teachers and school principals. 

The research method was mixed (explanatory). 

In the quantitative phase, the population was 

composed of teachers and principals of the 

primary schools of Koohrang city. Due to the 

small size of the population, all individuals 

were selected as samples (100 teachers and 50 

principals). A researcher-made questionnaire 

was used to collect quantitative data. The 

reliability was calculated using Cronbach 

Alpha coefficient test (α=0.94) and its validity 

approved by 10 academic experts. The data 

were analyzed using descriptive and inferential 

statistics (one sample t-test, independent t-

test). In the qualitative section, 14 teachers and 

principals were interviewed. The interviews 

continued to reach the theoretical saturation. 

The Date were analyzed by qualitative content 

analysis method. According to the findings, 

from the point of view of the research 

participants, the curriculum characteristics 

(need clarity, complexity, quality/practicality) 

and local characteristics (district, school 

community, principal, and teacher) were not 

adequately addressed. 

Keywords: curriculum studies, curriculum 

change, Fullan model, 6th grade 
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 مقدمه

دهد. کودکان می جهان پیرامون ما به طور متتمر در  ال تغییر است و نیازها  بشر را نیز تغییر

ها  جديد  نیاز دارند تا بتوانند نه تنها خودشان را با ملیط ها و مهارتو نوجوانان به دان 

دارس و بگذارند و زندگی بهتر  داشته باشند. م تأثیراجتماعی سازگار کنند، بلکه بر آن 

درسی بايد خود را با اين تغییرات هماهن  کنند و از اين رو تغییر برنامه درسی ها  برنامه

امر  اجتنا  ناپذير است. تغییر برنامه درسی اصطال ی کلی است که مفاهیم ديگر  مانند 

 ريز برنامهشده يا  ريز برنامهگیرد و شامل تغییرات می نوآور ، تدوين و انطباق را دربر

نشده است. هرگونه تغییر در کالس درس يا سطح مدرسه و نیز اصال ات کل نظا  آموزشی 

توان مصداقی از تغییر برنامه درسی قلمداد کرد. تغییر برنامه درسی ممکن می يک کشور را

است در اشکال مختلفی صورت گیرد از قبیل: ارائه برنامه درسی جديد، اصالح برنامه درسی 

واد آموزشی جديد، تغییرات در سبک تدريس، و يا تغییر در باورها و نگرش موجود، کاربرد م

مارش و ويلیس ) انآموزدان برنامه درسی بر يادگیر   تأثیرمجريان در خصوص چگونگی 

. نظا  آموزشی و برنامه درسی نیازمند تغییر است و گريز  از آن ندارد؛ (1397ترجمه مدنی، 

. همان طور که (1391پور، موسی) و اجراست ريز برنامهزمند از سو  ديگر پیگیر  تغییر نیا

کند، تغییر يک واقعه نیتت، بلکه يک فرايند است. يکی از مرا ل مهم می اشاره (2016) فولن

تواند کیفیت فرايند تغییر برنامه درسی را تعیین کند، اجرا  برنامه می درسی که ريز برنامه

ق  قابل توجهی در تعیین میزان اثربخشی و کارآيی نظا  ن برنامه درسیدرسی است. اجرا  

تا به مر له اجرا نرسد  در  قیقت برنامه. (1389پور و صابر ، موسی) کندآموزشی ايفا می

شود. از طرفی ها  آن آشکار نمیها و همچنین نواقص و ناکارآمد نقاط مثبت، توانمند 

ها را به اجرا  نامناسب آنها نتبت ها  برنامهآمد توانند ناکارريزان هم میبتیار  از برنامه

دهند. بنابراين يکی از متائلی که در تعلیم و تربیت بايد مورد توجه قرار گیرد بتترساز  الز  

ها و بتتر الز  برا  اجرا، ها  درسی تدوين شده است. شناخت زمینهبرا  پیاده ساز  برنامه

به طور کلی  برنامه درسیاست. اجرا   برنامه درسی  اجرا متتلز  آگاهی از عوامل موثر بر

آن افراد،  وادث و منابع مختلف، میزان موفقیت برنامه در صلنه  جريانی زمان بر است که در

بنابراين، برا  اجرا  موفق يک برنامه و ايجاد  (؛1396فتلی واجارگاه، ) کنندعمل را تعیین می
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ها  درگیر در آن از آمادگی الز  برخوردار و بخ  تغییرات آموزشی الز  است که همه افراد

ا  جرانايی اتوو برنامه ش بتته به پذيرباشند. از سو  ديگر موفقیت در اجرا  برنامه درسی وا

و يت اهدرا را جاد  هتتند که فرايندها  افر  عاملین اجراست؛ عاملین اجرا اسوآن از 

آوردن الزامات هماپی بینی چگونگی فرون بد  خو  نامههابر از اين رو تهیه مايت میکنند. 

 اجرا  آن، کار  ناقص است. 

است. فولن، يکی « 1الگو  فولن»يکی از الگوها  مناسب برا  مطالعه تغییرات برنامه درسی، 

از صا ب نظرانی است که متئله اجرا و تغییر برنامه درسی و الزامات مختلف آن را مورد 

در الگو  بازنگر  شده خود، عوامل موثر بر تغییرات  بلث و بررسی قرار داده اسدت و

آموزشی و اجرا  بهینه برنامه درسی را به سه دسته تقتیم کرده است که عبارتند از: 

فولن، ) 4، عوامل بیرونی3مللی ها ويژگیمشخصات برنامه جديد(، ) 2تغییر ها ويژگی

2007.)  

يا تغییر يافته دارا  مشخصات خاصی است هر برنامه جديد  ها ويژگی تغییر: هایویژگی( 1

مهمی داشته باشد. در اين زمینه چهار ويژگی  تأثیردرسی  نلوه اجرا  برنامه تواند برکه می

، د( کیفیت و 7، ج( پیچیدگی6،  ( وضوح5الف( نیاز  مطرح شده است که عبارتند از:

ازها در ابعاد گوناگون و با به اين موضوع اشاره دارد که اگر نی« نیاز. »8سودمند  برنامه 

بتیار  تأثیرها بدست آيد اين امر مشارکت افراد مختلف مطالعه شود و توافق نتبی درباره نیاز

، يکی برنامه درسیيا روشن بودن ابعاد « وضوح»دارد.  برنامه درسیموفقیت اجرا   زياد  بر

به عبارت ديگر گاهی  درسی است و ريز برنامهديگر از متائل مهم و ضرور  در فرايند 

ممکن است در خصوص ضرورت تغییر خاصی در برنامه توافق نتبی وجود داشته باشد اما در 

مورد اينکه هر يک از افراد چه کار  بايد انجا  دهند ابها  وجود داشته باشد. نق  روشن 

ات مورد ها در بتیار  از مطالعات و تجربیدر موفقیت اجرا  برنامه برنامه درسیبودن ابعاد 

                                                 
1. Fullan 

2. Characteristics Of Change  

3. Local Characteristics  

4. External Factors  

5. Need  

6. Clarity 

7. Complexity 

8. Quality And Practicaliy 
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به مشکل بودن اجرا  آن و دشوار   برنامه درسیاجرا  « پیچیدگی»تاکید قرارگرفته است. 

ها ماهیتا از وظايف افراد  که در اجرا دخالت دارند، اشاره دارد. برخی از تغییرات و يا برنامه

ی معلمان، اجرا  موفق آنها تابع تواناي تر از ساير برنامه هتتند و معموالًللاظ اجرايی مشکل

 ها  پیچیدهاست. برنامهغیره  ها  علمی و تربیتی مجريان ووجود امکانات، دان  و آگاهی

در هنگا  پیاده کردن طرح بوجود آورند اما  ازللاظ اجرايی( ممکن است متائل زياد  را)

« هکیفیت برنام» کنند و باالخره اين کهتغییرات سودمند و مهمی را ايجاد می معموال تلوالت و

ها به علت ناقص بودن برنامه ريز  درسی است اما بتیار  از برنامهعامل بتیار مهم در برنامه

شوند. تلقیقات نشان داده است که هر قدر کیفیت برنامه آموزشی در اجرا دچار شکتت می

 گیرد. بهتر باشد، اجرا  برنامه توسط معلمان بهتر صورت می

 ها ويژگیمللی جو و فضا  موجود؛ و نیز  ها گیويژمنظور از  محلی: هایویژگی( 2

تواند در سطوح مختلف کشور  يا افراد می ها ويژگیافراد در سطح مللی است. جو و 

-ها تعیین میجامعه مللی(، مناطق آموزشی و کالس درس مورد نظر باشد. اين ويژگی) ايالتی

ترين عوامل که مهم رفته خواهد شد.تا چه اندازه در جامعه مورد نظر پذي برنامه درسیکند که 

و « اداره آموزش و پرورش»گذارد عبارتند از: الف( اثر می برنامه درسیدر اين ارتباط بر 

که به مشارکت والدين و « جامعه مدرسه» مايت آن از اجرا  برنامه درسی و ارزشیابی از آن؛ 

توانند با ايجاد يک جو می که« رسمديران مدا»ساير عوامل مدرسه در فرايند تغییر اشاره دارد؛ 

که مجريان « معلمان»متاعد و مثبت در مدارس به اجرا  موفق برنامه کمک کنند؛ و باالخره 

اصلی برنامه درسی هتتند و چنانچه درک روشنی از ماهیت برنامه درسی نداشته باشند ممکن 

 است در برابر فرايند تغییر و اجرا  برنامه درسی مقاومت کنند. 

: منظور از عوامل بیرونی، عواملی است که به بیرون از ملیط آموزشی يا ( عوامل بیرونی3

شود، مربوط است. عوامل بیرون از نظا  آموزشی در ملیطی که برنامه در آن تدوين و اجرا می

ها  درسی را تتهیل يا بر سر راه تواند اجرا  برنامها  يا مدرسه میسطح ملی، مللی، منطقه

ع ايجاد کند. در اين زمینه تعداد  عوامل اساسی قابل شناسايی است که عبارتند از: الف( آن مان

ها  دولت درباره ها و خط مشیها. سیاستبنگاه ها  دولت،  ( سايرها و خط مشیسیاست

ها  مالی اثر قاطعی داشته باشد. کمکها  درسی تواند بر اجرا  برنامهها  درسی میبرنامه
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آيد نیز در اجرا موثرند و همچنین ابع مختلف خارج از نظا  آموزشی بدست میکه از من

ها  فنی نظیر آموزش نیرو  انتانی درگیر در اجرا  برنامه توسط نیروها  خارج از کمک

تواند تواند موثر باشد؛ با اين همه، هیچکدا  از اين عوامل به تنهايی نمینظا  آموزشی نیز می

توانند را تتهیل کند بلکه کلیه عوامل در کنار همديگر می برنامه درسی آمیزاجرا  موفقیت

 شوند.  برنامه درسیباعث اجرا  موفق 

ملی در نظا  آموزشی، پايه ششم ابتدايی به مقطع ابتدايی  برنامه درسیبه دنبال اجرا  

برخی ها  آموزشی متناسب با آن دچار تغییر و تلول گرديد. در ضمن اضافه شد و برنامه

پايه ششم ابتدايی در عمل دارا  نقاط  برنامه درسیدهد که اجرا  شواهد پژوهشی نشان می

در پژوهشی اجرا   (1393) قوت و ضعف بوده است. برا  نمونه، امینی، ر یمی و اسفنديار 

که از جمله مشکالت اصلی  ندو نشان داد ندبرنامه درسی پايه ششم ابتدايی را مطالعه کرد

برنامه، کمبود زمان و فضا و امکانات کمک آموزشی است. بر اساس نتايش اين  اجرا  اين

ملتوا، روشها  تدريس، زمان، فضا و امکانات ) پژوه ، وضعیت ساير عناصر برنامه درسی

کمک آموزشی، شیوه ها  ارزشیابی( اندکی باالتر از  د متوسط بود. پژوه  مذکور همچنین 

ششم در مدارس روستايی نتبت به مدارس شهر  و مدارس نشان داد مشکالت اجرايی پايه 

دخترانه يا پترانه( بیشتر است. در پژوهشی ديگر، ) مختلط در مقايته با مدارس تک جنتیتی

که از ديدگاه معلمان، متائل و مشکالت  ندآشکار ساخت (1394) شامراد  و زمان ملمد 

تند از: دشوار  ملتوا  کتب، کمبود پی  رو  برنامه درسی پايه ششم به ترتیب اولويت عبار

فضا  موجود مدارس، عد  مهارت کافی معلمان، اشکاالت موجود در کتب درسی، کمبود 

آموزان مشکالت را اينگونه اولويت بند  کردند: امکانات و تجهیزات. در اين پژوه  دان 

ب درسی، کمبود فضا  در مدارس، دشوار بودن ملتوا  کتب درسی، اشکاالت موجود در کت

نیز با بررسی ديدگاه معلمان به  (1394) کمبود تجهیزات و امکانات. اديب، زارع و عزتی

مشکالتی از قبیل: کیفیت و کمیت منابع و وسايل آموزشی ناکافی،  جم ملتوا  زياد، و 

تر، در پژوهشی تخصصی (1396) ناکافی اشاره کردند. امین زاده، سیفی و فقیهیها  آموزش

سی تفکر و پژوه  ششم ابتدايی را مطالعه کردند و در نتايش خود به همخوانی برنامه در

ها  ضعیف برنامه درسی قصدشده، اجرا شده و کتب شده؛ نگرش منفی و ضعف صال یت
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ا  معلمان؛ عد  دسترسی به امکانات و تجهیزات مورد نیاز؛ و همچنین ناکافی بودن زمان  رفه

 دست يافتند.  الز  برا  آموزش تفکر و پژوه ؛

پايه ششم ابتدايی از نظر  برنامه درسینیز میزان موفقیت اجرا   (1392) طالعی بافقی

معلمان آن پايه و مديران مدارس ابتدايی شهرستان بافق را بررسی کرد. نتايش اين پژوه  نشان 

اف، در ابعاد  شامل اهد برنامه درسیها  ششم ابتدايی، اجرا  داد مديران و معلمان پايه

- ها  ياددهیملتوا  کتب درسی، مواد درسی، ساعات درسی،  جم کتب درسی، روش

آموزان را موفق؛ و در بعد تناسب يادگیر  و ارزشیابی و تناسب آنها با شرايط رشد  دان 

اند. بر اساس ديگر يافته اين را غیرموفق ارزيابی نموده برنامه درسیتجهیزات مورد نیاز 

برنامه ها  آموزشی ضمن خدمت را در اجرا  موفق ا  معلم و دورهپژوه ، کتب راهنم

 (1392) ها  پژوه   کیم زاده، امراهلل و ملمد  فارسانیپايه ششم موثر است. يافته درسی

نشان داد معلمان پايه ششم ابتدايی از اهداف تغییر مطلع نبوده و مهارت الز  برا  تغییر 

اند. را کتب نکرده برنامه درسیصورت گرفته در ها  تدريس متناسب با تغییرات روش

ورزد و می نیز بر نق  معلمان در اجرا  تغییرات آموزشی تاکید (2010) دوي لپژوه  

ها  درسی و آموزشی منوط به کند که موفقیت و کارآمد  هرگونه تغییر در برنامهتصريح می

يگر، تا زمانی که معلمان ايجاد تغییر در ذهنیت و نلوه عمل معلمان است. به بیان د

 درسی توان به موفقیت تغییرات برنامهکافی را دريافت نکنند، چندان نمیا  ها   رفهآموزش

اند. نیز اين موضوع را از زاويه ديگر  تبیین کرده( 2004) و همکاران 1بود. گوربا امیدوار

ر از برخوردار  معلمان از دهد تغییر برنامه درسدی بدی  از آنکده متاثمی مطالعات آنها نشان

ها  علمی باشد، غالباً تلت تداثیر فشدارها و تنگناهايی است که استانداردها و شايتتگی

نق  والدين در ( 2012) 2کوزتادينواشوند. در پژوهشی ديگر، معلمان در عمل با آن مواجه می

نو  شرقی مقدونیه و مشارکت آنها در فرايند اجرا در مدارس ابتدايی ج برنامه درسیاجرا  

را مطالعه کرد. نتايش اين مطالعه بیانگر آن بود که نق  والدين به عنوان يکی از عوامل اصلی 

ها برا  موفقیت و يا شکتت گیر نامه درسی، اهمیت  یاتی در تصمیمآموزش و اجرا  بر

تر از ين پايینکه در جامعه مورد مطالعه میزان مشارکت والد ها دارد و اين در  الی استبرنامه

                                                 
1. Gruba 
2. Kostadinova, M,B. 
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گیرد از آنجا که والدين امروزه نق  و متئولیت می سطح مطلو  است. پژوهشگر نتیجه

ها  آموزشی دارند، بنابراين الز  است تر  نتبت گذشته در پیشبرد و تتهیل فرايندسنگین

 برنامه درسیها  موجود بر سر راه مشارکت والدين در اجرا  مطلو  موانع و ملدوديت

نیز در پژوه  خود دريافتند که عوامل  (1396) ه شود. پیر ، اسديان و ملمدزادهبرداشت

 ان( بر وضعیت اجرا  برنامه درسی موثر هتتند.آموزدان مدير، دبیر، اولیا  ) انتانی

د رار گیره  قرسد الز  است تغییر برنامه درسی پايه ششم بیشتر مورد پژومی بنابراين به نظر

الز  شناسايی ها   لا  اجرا  موثر آن اطالعات و راهشناسايی شود و برتا ابعاد مختلف آن 

ه طالعمشود. اين پژوه  اجرا  برنامه درسی را بر اساس الگو  بازنگر  شده فولن مورد 

امل و شود تا ديد کمی دهد و برا  اين کار از يک رويکرد پژوهشی آمیخته استفادهمی قرار

در  ريزان درسی راتواند برنامهمی شود. نتايش اين پژوه  تر  نتبت به موضوع  اصلجامع

 سی پايهه درفراهم کردن زمینه اجرا  موثر و موفق تغییرات آموزشی به ويژه در اجرا  برنام

ششم  پايه برنامه درسی اضر، تعیین میزان موفقیت تغییر  مقالهششم يار  نمايد. هدف اصلی 

ن هرستاشمعلمان آن پايه و مديران مدارس ابتدايی ابتدايی بر اساس الگو  فولن از نظر 

 : کوهرن  بوده است. در راستا  هدف کلی، سواالت زير مورد بررسی قرار گرفته است

  الف( سواالت بخ  کمی:

 رسیدبرنامه  ها ويژگیپايه ششم ابتدايی تا چه اندازه به  برنامه درسیبه منظور تغییر -1

 توجه شده است؟

نامه مللی بر ها ويژگیپايه ششم ابتدايی تا چه اندازه به  برنامه درسیر به منظور تغیی-2

 درسی توجه شده است؟ 

پايه ششم ابتدايی، به کدامیک از عوامل موثر در اجرا بیشتر توجه شده  برنامه درسیدر تغییر -3

 است؟

  ( سواالت بخ  کیفی: 

 ها یويژگ»ی از منظر عامل چه شواهد و داليلی برا  وضعیت فعلی تغییر برنامه درس -4

 وجود دارد؟« برنامه درسی

 ها یويژگ»چه شواهد و داليلی برا  وضعیت فعلی تغییر برنامه درسی از منظر عامل  -5

 وجود دارد؟« مللی



 1399پايیز ، پانزدهم، سال 58فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

182 

 روش 

 متاله وبرا  درک بهتر و شناخت بیشتر نتبت به موقعیت  مقالهدر اين  الف( روش پژوهش:

رد از روش پژوه  آمیخته استفاده شد. طرح مو یت پژوهشتوجه به سواال پژوهشی و با

امه ز پرسشنااده کمی با استفها  استفاده از نوع تبیینی متوالی است؛ بدين ترتیب که ابتدا داده

و  ت آمدکیفی با استفاده از مصا به به دسها  آور  و سپس تللیل شد. در ادامه دادهجمع

ه تر  از متئلعتفتیر شد تا درک جامها ايان نیز کل دادهمورد تجزيه و تللیل قرار گرفت. در پ

کمی ها  ه، وزن اصلی به دادمقالهبه دست آيد. الز  به ذکر است که در اين  مطالعهمورد 

ده اده شبخ  کمی استفها  کیفی برا  توضیح و تبیین يافته ها  يافته، و از داده اختصاص

 است.

در بخ   پژوه  رااين ر  ماآجامعه  روش نمونه گیری: ب( جامعه آماری، نمونه آماری و

ز مديران و نفر ا 14ششم و مديران مدارس متتقل؛ و در بخ  کیفی پايه ن کلیه معلماکمی، 

ها  استان دهند. شهرستان کوهرن  يکی از شهرستانتشکیل میکوهرن   معلمان شهرستان

لی ه اير چلگرد است که بزرگترين جامعچهارملال و بختیار  است. مرکز اين شهرستان، شه

کرد شهر بختیار ( را در خود جا  داده است. شهرستان کوهرن  از شمال به شهرستان) کشور

ل غر  شما و استان اصفهان و از جنو  به استان خوزستان، از شرق به شهرستان فارسان و از

دهتتان  5ر ، دو بخ ، به استان لرستان ملدود شده است. اين شهرستان دارا  يک مرکز شه

از  به علت ملدوديت جامعهه  وين پژباشد. در بخ  کمی امی آباد  دارا  سکنه 183و 

نفر  50و  نفر معلم پايه ششم، 100ده شد. بدين ترتیبستفاگیر  اروش سرشمار  برا  نمونه

فی نیز   کیاز مديران مدارس ابتدايی شهرستان به عنوان نمونه پژوه  شناسايی شدند. در بخ

 د. بدينشفاده از نوع موارد مطلو ( است) گیر  هدفمندانتخا  معلمان و مديران از نمونهبرا  

صد  منظور معلمانی که بیشترين سابقه آموزشی در پايه ششم و مديرانی که در زمان ت

  ند. برا  شدمديريت خود بیشترين تجربه مديريتی پايه ششم را داشتند به عنوان نمونه انتخا

ه يافت ک دامهعیین  جم نمونه از اشباع نظر  استفاده شد. بدين ترتیب که مطالعه تا جايی ات

 به قرار گرفتندنفر از معلمان مورد مصا  8نفر از مديران و  6داده ها  جديد  به دست نیامد. 

 (.1جدول)
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 مشخصات مصا به شوندگان :1جدول

 سمت جنتیت کد مصا به 
سابقه خدمت در 

 سنوات تجربه پايه ششم يريتسابقه مد آ.پ

 5 11 15 مدير زن 1 
 5 17 23 مدير زن 2 
 5 23 26 مدير مرد 3 
 5 - 19 معلم مرد 4 
 5 - 12 معلم زن 5 
 5 - 24 معلم مرد 6 
 4 - 15 معلم مرد 7 
 5 - 15 معلم مرد 8 
 5 9 15 مدير زن 9 
 4 - 9 معلم مرد 10 
 5 - 12 معلم مرد 11 
 5 - 18 لممع زن 12 
 5 17 23 مدير مرد 13 
 5 18 27 مدير مرد 14 

از پرسشنامه و مصا به استفاده شد. پرسشنامه ها آور  دادهبرا  جمع ج( ابزار پژوهش:

به سبب اين که امکان گردآور   ملقق ساخته بود که بر اساس الگو  فولن تنظیم شد.

برا  ملقق ممکن نبود و ا تمال داشت  «عوامل بیرونی»مربوط به عامل سو  يعنی ها  داده

آور  شده جامع و کافی نباشد بنابراين مطالعه رو  دو عامل نختت متمرکز شد جمعها  داده

و عوامل بیرونی کنار گذاشته شد. برا  اطمینان از ويژگی روايی پرسشنامه، نظرات تخصصی 

ز مورد استفاده قرار گرفت. تن از استادان گروه علو  تربیتی دانشگاه شهید چمران اهوا 10

بتیار کم، کم، تا دود ، زياد، ) ا  لیکرتگويه و درمقیاس پنش گزينه 48پرسشنامه مذکور با 

برا  ) نفر اجرا شد. پرسشنامه در دو فر  30بتیار زياد( تنظیم شد و به صورت آزمايشی رو  

نج  پايايی، پرسشنامه به يکتان تهیه شد. همچنین برا  سها  معلمان و مديران( ولی با ماده

پايلوت( اجرا شد. در اين مر له به منظور برطرف نمودن اشکاالت ا تمالی ) صورت مقدماتی

 94/0نفر از معلمان توزيع شد. ضريب آلفا  کرانباخ  30پرسشنامه، پرسشنامه پژوه  بین 

مه ملاسبه شد که بیانگر ضريب پايايی بتیار بااليی است. مصا به نیز به صورت نی

دقیقه بود و در همه جلتات  40ساختاريافته انجا  شد. مدت زمان مصا به به طور میانگین 

کتب  ها  ياددشت بردار  صورت گرفت. همچنین بالفاصله پس از پايان هر مصا به، داده
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شده يادداشت و کد گذار  شد. اعتبارپذير  پژوه  از طريق  ضور طوالنی مدت در ملیط 

نظران در صا ب بیشتر با شرکت کنندگان، تبادل نظر با اساتید و پژوه  و صرف زمان

 ها  آور  و نگهدار  دادهه ويژه استادان علو  تربیتی، جمعکتب شده ب ها  خصوص داده

ها صورت گرفته است. در ارتباط با خا  و مراجعه به آنها پس از بررسی نتايش سنج  تفتیر

که زمینه و شرايط پژوه  به طور کامل توصیف شده به طور  توان بیان کرد می انتقال پذير 

که قلمرو مکانی پژوه  و افراد مشارکت کننده و تعداد آنها مشخص شده است. به عالوه به 

باشد که ا  ها به گونهها سعی شده است که انتخا  نمونهمنظور افزاي  تعمیم پذير  يافته

اهم شود. در ارتباط با قابلیت اطمینان از طريق امکان بررسی موضوع از منظرها  متفاوت فر

ها، يادداشت بردار  ايجاد متیرها   تابرسی  اصل شده بدين صورت که به ضبط مصا به

 اصله پس از مصا به پرداخته شد؛ و در  ها  در  ین انجا  مصا به و يادداشت دريافت

نطقی با يکديگر ارتباط داده بدست آمده از کدگذار  به شکل معقول و م ها  نهايت مقوله

 شده است.

ار فی و آمها  کمی از آمار توصیتللیل داده به منظور تجزيه و ها:تحلیل داده د( تجزیه و

تللیل  وجزيه تا  و آزمون تی وابتته( استفاده شد. برا  شامل آزمون تی تک نمونه) استنباطی

از  ساس پساين ا کیفی استفاده شد. برها( نیز از روش تللیل ملتوا  مصا به) کیفیها  داده

يی، هايی برا  تفتیر نهاها  انجا  شده و انتخا  ملتوا و بیان مالکنگارش مصا به

شد.  ها انجا هايی از جمله تعريف و انتخا  وا دها، سیتتم شمارش و انتخا  مقولهفعالیت

ا رادشده يشد و موارد  هايی تقتیمها و مؤلفههر کدا  از کدها  ملور  به طبقه در ادامه

 فهرست گرديد.

 

 ها:یافته

 ازه بهبرنامه درسی پایه ششم ابتدایی تا چه اند برنامه درسیبه منظور تغییر  -1سوال

 توجه شده است؟« برنامه درسی هایویژگی»
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 از ديدگاه معلمان و مديران« برنامه درسی ها ويژگی»میزان توجه به عامل  :2جدول

 4نمره معیار=

 میانگین هگرو
t 

 

 

درجه 

 آزاد 

سطح 

 معنادار 

اختالف 

 میانگین ها

 %95سطح اطمینان 

  د باال  د پايین

 -7628/0 -9772/0 -84500/0 001/0 99 -387/20 15/3 معلمان

 -8671/0 -1629/1 -01500/1 001/0 49 -795/13 98/2 مديران

 

يدگاه برنامه درسی از د ها یويژگآزمون تی تک گروهی برا  مقايته میزان توجه به 

برا  معلمان  -t (38/20(. با توجه به مقدار 2جدول) معلمان و مديران با نمره معیار انجا  شد

 ناندرصد اطمی 95( با 001/0) برا  مديران( و سطح معنادار  به دست آمده -79/13و 

برا   98/2ان و برا  معلم 15/3) توان گفت تفاوت معنادار  بین میانگین مشاهده شدهمی

به  توان گفت میزان توجهمی ( مشاهده وجود دارد. در نتیجه4) مديران( و سطح معیار

ح مطلو  از سطتر برنامه درسی هم از ديدگاه معلمان و هم از ديدگاه مديران پايین ها ويژگی

 است. 

 دگاه معلمان و مديرانبرنامه درسی از دي ها ويژگیها  چهارگانه عامل مولفه میزان توجه به: 3جدول

 4نمره معیار=

 میانگین گروه هامولفه
t 

 
درجه 

 آزاد 

سطح 

 معنادار 

اختالف 

 میانگین ها

 %95سطح اطمینان 

  د باال  د پايین

 -7214/0 -9386/0 -83000/0 001/0 99 -164/15 17/3 معلمان نیاز

 -8140/0 -1517/1 -98286/0 001/0 49 -699/11 01/3 مديران

 -7419/0 -9439/0 -84286/0 001/0 99 -558/16 15/3 معلمان وضوح

 -8220/0 -1494/1 -98571/0 001/0 49 -102/12 01/3 مديران

 -7400/0 -9440/0 -84200/0 001/0 99 -373/16 15/3 معلمان پیچیدگی

 -9695/0 -3185/1 -14400/1 001/0 49 -171/13 85/2 مديران

کیفیت و 

 سودمند 

 -7438/0 -0002/1 -87200/0 001/0 99 -497/13 12/3 علمانم

 -7473/0 -1967/1 -97200/0 001/0 49 -692/8 02/3 مديران
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ست. ابررسی شده « برنامه درسی ها ويژگی»مربوط به عامل ها  نیز مولفه 3در جدول

، «زنیا»ها  هدهد از ديدگاه معلمان و مديران میزان توجه به مولفمی نشانها تللیل داده

 است.  از سطح مطلو تر پايین« کیفیت و سودمند  برنامه»و همچنین « پیچیدگی»، «وضوح»

محلی  هایویژگی»پایه ششم ابتدایی تا چه اندازه به  برنامه درسیبه منظور تغییر  -2سوال

 توجه شده است؟« برنامه درسی
 از ديدگاه معلمان و مديران مللی برنامه درسی ها ويژگیمیزان توجه به عامل  :4جدول

 4نمره معیار=

 t میانگین گروه
درجه 
 آزاد 

سطح 
 معنادار 

اختالف 
 میانگین ها

 %95سطح اطمینان 

  د باال  د پايین

 -6174/0 -8959/0 -75667/0 001/0 99 -784/10 24/3 معلمان

 -6742/0 -0358/1 -85500/0 001/0 49 -504/9 14/3 مديران

 

ک ون تی تدر تغییر برنامه درسی نیز آزم« مللی ها ويژگی»رسی میزان توجه به برا  بر

را  معلمان ب -t (78/10(. نتايش بیانگر آن است که با توجه به مقدار 4جدول) اجرا شد گروهی

توان می اندرصد اطمین 95( با 001/0) برا  مديران( و سطح معنادار  به دست آمده -50/9و 

ديران( و مبرا   14/3برا  معلمان و  24/3) ر  بین میانگین مشاهده شدهگفت تفاوت معنادا

 برنامه ها ويژگیتوان گفت میزان توجه به می ( مشاهده وجود دارد. در نتیجه4) سطح معیار

  از سطح مطلو  است.تر درسی هم از ديدگاه معلمان و هم از ديدگاه مديران پايین

 مللی برنامه درسی از ديدگاه معلمان و مديران ها ويژگیچهارگانه عامل ها  مولفه میزان توجه به :5جدول

 4نمره معیار=

 t میانگین گروه مولفه ها
درجه 

 آزاد 

سطح 

 معنادار 

اختالف 

 میانگین ها

 %95سطح اطمینان 

  د باال  د پايین

 -7252/0 -0348/1 -88000/0 001/0 99 -277/11 12/3 معلمان  اداره

 -9255/0 -4478/1 -18667/1 001/0 49 -132/9 81/2 انمدير

جامعه 

 مدرسه

 -8683/0 -1717/1 -02000/1 001/0 99 -340/13 98/2 معلمان

 -8525/0 -2995/1 -07600/1 001/0 49 -647/9 92/2 مديران
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 4نمره معیار=

 t میانگین گروه مولفه ها
درجه 

 آزاد 

سطح 

 معنادار 

اختالف 

 میانگین ها

 %95سطح اطمینان 

  د باال  د پايین

 -5091/0 -8659/0 -68750/0 001/0 99 -647/7 31/3 معلمان مدير

 -3549/0 -7251/0 -54000/0 001/0 49 -861/5 46/3 مديران

 -3010/0 -6110/0 -45600/0 001/0 99 -838/5 54/3 معلمان معلم

 -5368/0 -9432/0 -74000/0 001/0 49 -317/7 26/3 مديران

 

لیل بررسی شده است. تل« مللی ها ويژگی»مربوط به عامل ها  نیز مولفه 5در جدول

جامعه »، «اداره»ها  و مديران میزان توجه به مولفه دهد از ديدگاه معلمانمی نشانها داده

 از سطح مطلو  است. تر پايین« معلمان»و « مديران»، «مدرسه

یشتر باجرا  پایه ششم ابتدایی، به کدامیک از عوامل موثر در برنامه درسیدر تغییر  -3سوال

 توجه شده است؟

تللیل  تايحوابتته استفاده شد. ن ها  اين سوال از آزمون تیبه منظور بررسی و تللیل داده

 ارائه شده است. 6در جدول ها داده
 مللی برنامه درسی  ها ويژگیبرنامه درسی و  ها ويژگیمقايته میزان توجه به  :6جدول

 سطح معنادار  درجه آزاد  T گروه
میانگین انلراف 

 استاندارد
 %95سطح اطمینان 

  د باال  د پايین

 02851/0 -20517/0 05888/0 137/0 99 -500/1 معلمان

 -03593/0 -28407/0 06174/0 013/0 49 -592/2 مديران

 

 ها ويژگیشود، نتايش  اصل ازمیزان توجه به همانگونه که در جدول فوق مشاهده می

با درجه  -500/1برابر با  tدهد مقدار مللی از نظر معلمان نشان می ها ويژگیبرنامه درسی و 

است. چون مقدار سطح  137/0برابر با  %95و سطح معنادار  در سطح اطمینان  99آزاد  

توان گفت دو درصد اطمینان می 95بیشتر است بنابراين با سطح اطمینان  05/0معنادار  از 

نمونه از للاظ آمار  با يکديگر تفاوت معنادار  ندارند؛ يعنی از نظر میزان توجه به 

مللی برنامه درسی از نظر معلمان متفاوت نیتت. اما  ها ژگیويبرنامه درسی و  ها ويژگی
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و  49با درجه آزاد   -592/2برابر با  tدر مورد مديران اين تفاوت معنادار است چرا که مقدار 

است. چون مقدار سطح معنادار  از  013/0برابر با  %95سطح معنادار  در سطح اطمینان 

توان گفت دو نمونه از للاظ درصد اطمینان می 95نان کمتر است، بنابراين با سطح اطمی 05/0

برنامه درسی و  ها ويژگیآمار  با يکديگر تفاوت معنادار  دارند؛ يعنی میانگین توجه به 

دهد از نظر مديران می نشانها مللی از نظر مديران متفاوت است. مقايته میانگین ها ويژگی

« برنامه درسی ها ويژگی»بیشتر از « مللی ها ويژگی»در تغییر برنامه درسی پايه ششم به 

   توجه شده است.

چه شواهد و دالیلی برای وضعیت فعلی تغییر برنامه درسی از منظر عامل  -4سوال

 وجود دارد؟« برنامه درسی هایویژگی»

موضوع  اساس آنچه مربوط به ها، کدگذار  برساز  متن مصا بهپس از پیاده در اين قتمت

در  ديد کهها از آن استخراج گرها و زير مقولهوال بود انجا  شد و سپس مقولهاصلی هر س

دو عامل اصلی ) آمده است. مبنا  مقوله بند  الگو  تغییر آموزشی فولن 7جدول 

 آن( بود.ها  و زيرعامل« مللی ها ويژگی»و « برنامه درسی ها ويژگی»

 «برنامه درسی ها ويژگی»شواهد و داليل مربوط به عامل  :7جدول

 کد مصا به شونده کدها عوامل فرعی

 نیاز

 12 .-10 .-6 .-4 .-3 .-2 .-1 . انآموزدان سنی  ها ويژگیعد  توجه برنامه به 
 1 . انآموزدان رو ی  ها ويژگیعد  توجه برنامه به 

 14 .-1 .   اعتمادبنفسعد  توجه برنامه به تقويت رو یه
 12 -1 . پايه ششمعد  ضرورت اضافه شدن 
-11 .-9 .-6 .-5 .-4 .-2 .-1 . عد  بهبود کیفیت يادگیر 

. 12-. 13 
 14 .-11 .-10 .-4 . انآموزدان جنتی  ها ويژگیعد  توجه برنامه به 

 13 .-9 .-8 .-4 . ها  تربیتعد  توجه برنامه به سا ت
 8 .-7 .-4 . ها  امروز  جامعهعد  توجه برنامه به نیاز

  درست امه به تقويت فرهن  استفادهعد  توجه برن
 از فناور 

. 8-. 7 

   متولیت پذير عد  توجه برنامه به تقويت رو یه
 

. 14 
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 کد مصا به شونده کدها عوامل فرعی

 وضوح

عد  وضوح و روشن بودن دستورالعمل اجرا  برنامه 
 درسی

. 1-. 2-. 3-. 4-. 5-. 6-. 7-. 8-

. 9-. 11-. 12-. 13 
 -11 .-10 .-9 .-8 .-7 .- 4 .-3 .-2 . عد  وضوح اهداف برنامه درسی
 13 .-10 .-8 .-7 . -4 .-1 . عد  مشخص بودن نق  معلم
 12 .-11 .-9 . -8 .-7 .- 4 .-3 . عد  ارتباط روشن بین دروس
-12 .-11 .-9 .-7 .-6 . -5 .-3 . ها  ارزشیابیعد  وضوح الز  در روش

. 13-. 14 

 پیچیدگی

 9 .-5 .-4 .-3 .-2 .-1 . ها  ارزشیابیعد  تتلط معلمان بر روش
-11 .-10 .-8 .-7 .-6 .-3 .-2 . ها  تدريسعد  تتلط معلمان بر روش

. 12-. 14 
 12 .-8 .-7 .-4 .-3 .-1 . عد  درک تصوير درست از برنامه درسی-

-11 .-10 .-9 .-7 .-6 .-4 .-3 . پیچیده بودن ملتوا  کتب درسی
. 12. .13-. 14 

 10. .5 .-1 . ده بودن درس رياضیپیچی
 5 .-3 .-2 . دشوار بودن درس رياضی
 13 .-4 .  جم زياد کتا  رياضی

 11 .-9 .-7 .-6 .-5 . دشوار بودن ملتوا  دروس
 8 .-6 .-5 .-2 . ها  برنامه درسیعد  درک پیچیدگی

کیفیت و 
 سودمند 

 13 .-8 .-7 .-5 .-4 .-3 .-1 . کیفیت پايین کتب راهنما  تدريس
 14 .-13. .12 .-9 .-7 .-1 . ها  آموزشیکیفیت پايین رسانه

 14 .-11 .-7 .-4 . انآموزدان عد  سودمند  ملتوا برا  
-10 .-7 .-6 .-5 .-4 .-3 .-2 .-1 . انآموزدان  ها  ارزشیابی ازمفید نبودن روش

. 11- . 12. .13-. 14 
 11 .-10 . -7 .-2 .-1 . کیفیت پايین کتب درسی

 9 .-5 .-4 .-2 . ها  تدرس للاظ شده در برنامه درسیکیفیت پايین روش
 14 .-13 .-5 . کیفیت پايین وسايل کمک آموزشی

 

« یبرنامه درس ها ويژگی»در خصوص وضعیت کنونی تغییر برنامه درسی از منظر عامل 

(، که 7جدول) اندد ذکر کردهمصا به شوندگان موارد بتیار  را به عنوان داليل و شواه

  عبارتند از:

ان، عد  آموزدان سنی  ها ويژگیعد  توجه برنامه به  «:نیاز»( شواهد مربوط به ویژگی 1

ان، عد  توجه برنامه به تقويت رو یه اعتماد به آموزدان رو ی  ها ويژگیتوجه برنامه به 

يادگیر ، عد  توجه برنامه به  نفس، عد  ضرورت اضافه شدن پايه ششم، عد  بهبود کیفیت
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ها  تربیت، عد  توجه برنامه به ان، عد  توجه برنامه به سا تآموزدان جنتی  ها ويژگی

ها  امروز  جامعه، عد  توجه برنامه به تقويت فرهن  استفاده درست از فناور ، عد  نیاز

  متئولیت پذير . توجه برنامه به تقويت رو یه

نامه عد  وضوح و روشن بودن دستورالعمل اجرا  بر «:وضوح»یژگی ( شواهد مربوط به و2

ن درسی، عد  وضوح اهداف برنامه درسی، عد  مشخص بودن نق  معلم، عد  ارتباط روش

 ها  ارزشیابی. بین دروس، عد  وضوح الز  در روش

د  ها  ارزشیابی، ععد  تتلط معلمان بر روش «:پیچیدگی»( شواهد مربوط به ویژگی 3

ودن ها  تدريس، عد  درک تصوير درست از برنامه درسی، پیچیده بلط معلمان بر روشتت

تا  ملتوا  کتب درسی، پیچیده بودن درس رياضی، دشوار بودن درس رياضی،  جم زياد ک

 ها  برنامه درسی. رياضی، دشوار بودن ملتوا  دروس، عد  درک پیچیدگی

دريس، تکیفیت پايین کتب راهنما  برنامه: ( شواهد مربوط به ویژگی کیفیت و سودمندی 4

دن ان، مفید نبوآموزدان ها  آموزشی، عد  سودمند  ملتوا برا  کیفیت پايین رسانه

 ها  تدرسان، کیفیت پايین کتب درسی، کیفیت پايین روشآموزدان  ها  ارزشیابی ازروش

 للاظ شده در برنامه درسی، کیفیت پايین وسايل کمک آموزشی. 

 

 ز منظرااز منظر عامل  برنامه درسیچه شواهد و دالیلی برای وضعیت فعلی تغییر  -5لسوا

 وجود دارد؟« محلی برنامه درسی هایویژگی»

 «مللی ها ويژگی»شواهد و داليل مربوط به عامل  :8جدول
عوامل 
 فرعی

 کد مصا به شونده کدها

 اداره

عد  ايجاد مراکز مشاوره برا  رفع ابهامات 
 معلمان

 .1-. 2-. 3-. 4-. 5-. 6-. 7-. 9-. 11-
. 12-. 13-. 14 

 12 .-7 . عد   مايت اداره در توانمند ساز  مديران
عد   مايت اداره در برطرف کردن مشکالت 

 مالی
. 1-. 3-. 4-. 9-. 13-. 14 

 12 .-11 .-10 .-8 .-6 .-5 .-2 .-1 .ها  عد   مايت اداره در برطرف کردن کمبود
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عوامل 
 فرعی

 کد مصا به شونده کدها

 مدارس
نداشتن ذهنیت مثبت متولین اداره از برنامه 

 درسی
. 1-. 5-. 7-. 8 

ها  ضمن عد   مايت اداره در برگزار  دوره
 خدمت

. 2-. 10-. 12 

 2 . عد  پیگیر  اداره در رفع مشکالت
عد  نظارت صلیح متولین بر فرايند اجرا  

 برنامه درسی
. 6 

 6 . یعد  توجیه متولین اداره در زمینه برنامه درس

جامعه 
 مدرسه

عد  تعامل سازنده بین کارکنان مدرسه و -
 انآموزدان اولیاء 

. 1-. 3-. 4-. 7-. 10-. 11-. 13-. 14 

-10 .– 8 .-7 .-6 .-5 .-4 .-3 .-2 .-1 . عد   مايت اولیاء از برنامه درسی-
. 11-. 12-. 13-. 14 

 12 .-11 .-10 .-6 .-4 .-2 .-1 . يت شورا  مدرسه از برنامه درسیعد   ما
 12 .-7 .-5 . عد  مشارکت اولیاء در جلتات

 6 .-2 . عد  تعامل بین کارکنان مدرسه با مدير
 13 .-9 .-8 . عد  آگاهی اولیاء از برنامه درسی 

 عد  اثر بخ  بودن جلتات توجیهی برا 
 اولیاء

. 8 

 مدير

-9 .-8 .-7 .-6 .-5 .-4 .-3 .-2 .-1 . ن دان  و مهارت کافی مديراننداشت
. 10-. 11-. 12-. 13-. 14 

ها  ضمن عد  امکان شرکت مديران در دوره
 ها  آموزشیخدمت و کارگاه

. 1-. 2- . 4-. 5-. 6-. 7 

 8 .-2 . عد  همکار  معلمان با مدير
عد  انتصا  مديران براساس اصل شايتته 

 ر ساال
. 3-. 6-. 11 

  ضمن خدمت عد  برگزار  کارگاه و دوره
 برا  مديران

. 1-. 3-. 13 

 4 . عد  توجه متولین به مدير
ها  ضمن نداشتن انگیزه برا  شرکت در دوره
 خدمت و کارگاه ها

. 2-. 6-. 14 

 10 . ها  ضمن خدمتعد  شرکت مدير در دوره
 13 .-11 . عد  اطالع رسانی مدير

 12 .-8 . عد  توجیه مديران نتبت به وظايفشان
 8 . روشن نبودن وظايف مديران

 9 .عد  توجه به فراهم نمودن تمهیدات الز  برا  
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عوامل 
 فرعی

 کد مصا به شونده کدها

 مدير
 8 . عد  انجا  درست وظايف توسط مديران

 معلم

-10 . -8 .-7 .-6 .-5 .-4 .-3 .-2 .-1 . ها  اثربخ عد  برگزار  کارگاه
. 11-. 12-. 13- 

 14. .13 .-4 .-3 .-1 . برگزار  کارگاه با فراوانی کم
-13 .-12 . -8 .-7 .-6 .-5 .-4 .-2 .-1 . عد  تعامل مناسب بین معلمان پايه ششم

. 14 
 14 .-12 .-10 .-7 .-6 .-5 .-3 .-1 . عد  ايجاد شوق در معلمان

ها و عد  انگیزه معلم برا  شرکت در کارگاه
 متها  ضمن خددوره

. 2 

 8 . عد  فعال بودن معلمان
ها  ضمن خدمت قبل از عد  برگزار  دوره

 اجرا  برنامه درسی پايه ششم
. 9 

 11 . ها  الز  به معلمانعد  آموزش مهارت
 9 . عد  توجه به تجربیات معلمان باسابقه

به مصا « مللی ها ويژگی»در خصوص وضعیت کنونی تغییر برنامه درسی از منظر عامل 

  بارتند از:(، که ع8جدول) اندشوندگان موارد متعدد  را به عنوان داليل و شواهد ذکر کرده

علمان، امات معد  ايجاد مراکز مشاوره برا  رفع ابه «:اداره»( شواهد مربوط به عامل فرعی 1

الت عد   مايت اداره در توانمندساز  مديران، عد   مايت اداره در برطرف کردن مشک

 لینؤس، نداشتن ذهنیت مثبت متها  مداری، عد   مايت اداره در برطرف کردن کمبودمال

  یگیرها  ضمن خدمت، عد  پاداره از برنامه درسی، عد   مايت اداره در برگزار  دوره

عد   اداره در رفع مشکالت، عد  نظارت صلیح متئولین بر فرايند اجرا  برنامه درسی،

 نه برنامه درسی. لین اداره در زمیؤتوجیه مت

 درسه ومعد  تعامل سازنده بین کارکنان «: جامعه مدرسه»( شواهد مربوط به عامل فرعی 2

رنامه به از ان، عد   مايت اولیاء از برنامه درسی، عد   مايت شورا  مدرسآموزدان اولیاء 

گاهی آ د درسی، عد  مشارکت اولیاء در جلتات، عد  تعامل بین کارکنان مدرسه با مدير، ع

 اولیاء.  اولیاء از برنامه درسی، عد  اثر بخ  بودن جلتات توجیهی برا 
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 ن شرکتدان  و مهارت ناکافی مديران، عد  امکا «:مدیر»( شواهد مربوط به عامل فرعی 3

  ، عدها  آموزشی، عد  همکار  معلمان با مديرها  ضمن خدمت و کارگاهمديران در دوره

  ضمن خدمت ل شايتته ساالر ، عد  برگزار  کارگاه و دورهانتصا  مديران براساس اص

ن ها  ضمت در دورهبرا  مديران، عد  توجه متئولین به مدير، نداشتن انگیزه برا  شرک

، ها  ضمن خدمت، عد  اطالع رسانی مديرها، عد  شرکت مدير در دورهخدمت و کارگاه

 راهمفظايف مديران، عد  توجه به عد  توجیه مديران نتبت به وظايفشان، روشن نبودن و

 نمودن تمهیدات الز  برا  مدير، عد  انجا  درست وظايف توسط مديران. 

ها  اثربخ ، تعداد اندک عد  برگزار  کارگاه «:معلم»( شواهد مربوط به عامل فرعی 4

ها  آموزشی، عد  تعامل مناسب بین معلمان پايه ششم، عد  ايجاد شوق در معلمان، کارگاه

ها  ضمن خدمت، عد  فعال بودن معلمان، ها و دورهد  انگیزه معلم برا  شرکت در کارگاهع

ها  ضمن خدمت قبل از اجرا  برنامه درسی پايه ششم، عد  آموزش عد  برگزار  دوره

 ها  الز  به معلمان، عد  توجه به تجربیات معلمان باسابقه. مهارت

 گیریو نتیجهبحث 

سی با ها  دره به شتا  تغییرات در عصر  اضر و لزو  هماهنگی برنامهرسد با توجبه نظر می

ز ا (.1392کرمی و فتا ی، ) شودمی اين پديده؛ تغییر برنامه درسی يک ضرورت ملتو 

ک يسازد. چنانچه می آن را آشکارها  سو  ديگر اجرا  موفق برنامه درسی است که قابلیت

ه ن برنامآود، ولی برا  اجرا  آن بتتر الز  فراهم نش برنامه درسی بتیار خو  تهیه شده باشد

 (. 1393لو  ترجمه مشايخ، ) در عمل با شکتت مواجه خواهد شد

برنامه  ها ويژگی»پژوه   اضر نشان داد از ديدگاه معلمان و مديران، میزان توجه به 

سطح مطلو   نیاز، وضوح، پیچیدگی، کیفیت و سودمند  برنامه( به طور معنادار  از) «درسی

 «نیاز»ها : تر است. به عبارتی ديگر معلمان و مديران معتقد بودند مولفهفاصله دارد و پايین

ها  تربیت، بهبود موارد  از قبیل نیازها  فراگیران، نیازها  امروز  و فعلی جامعه، سا ت)

شد(، یآموزان، اسناد باالدستی، رفع کمبودهايی که قبال ا تاس مکیفیت يادگیر  دان 

ها  ارزشیابی، موارد  نظیر وضوح الز  در اهداف برنامه، نق  معلمان، روش) «وضوح»

شامل موارد  از جمله ) «پیچیدگی»ارتباط دروس با يکديگر، دستورالعمل اجرا  برنامه(، 
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-پیچیدگی در درک تغییرات برنامه درسی پايه ششم، دشوار  دروس، پیچیدگی ملتوا  کتا 

ها  آموزشی الز  برا  تدريس پايه ششم، تتلط کافی معلمان بر روشها  درسی، عد  

کیفیت و سودمند  »نداشتن تصوير  درست از برنامه پايه ششم توسط معلمان( و در نهايت 
آموزان، کیفیت کتب درسی و ساير مواد از جمله سودمند  ملتوا برا  دان ) «برنامه درسی

ها  تدريس للاظ شده در وزشی، کیفیت روشها  کمک آممثل راهنما  معلم و رسانه

ان(، از سطح مطلو  فاصله دارد. با توجه آموزدان ها  ارزشیابی از برنامه، مفید بودن روش

گونه تفتیر نمود که از نظر معلمان و مديران، در تغییر برنامه توان آن را اينبه اين نتايش می

 کافی توجه نشده است.  رسی به اندازهبرنامه د ها ويژگیدرسی پايه ششم ابتدايی به 

ها به خوبی نیازسنجی بخ  مهم و الينفکی از فرايند برنامه درسی است؛ چرا که اگر نیاز

به  ها  درسی برا  رسیدن به آن تدوين ومشخص نشوند، جهت و مقصد  که بايد برنامه

چنین نیازسنجی هم (.1397فتلی واجارگاه، ) گرددمر له اجرا گذاشته شوند، مشخص نمی

تواند عالوه بر منطبق کردن برنامه درسی با تغییرات و اصال ات، اطالعات می جامع و صلیح

همین امر (. 1392رضو ، ) دهدمی ريزان درسی قرارقابل اعتماد را در اختیار برنامهصلیح و 

دن ابعاد شود برنامه در عمل قابلیت اجرا  باالتر  داشته باشد. وضوح يا روشن بومی موجب

ضرور  در فرايند برنامه  برنامه درسی خصوصًا اهداف و وسايل آن يکی از متائل مهم و

به عبارت ديگر گاهی ممکن است در خصوص ضرورت تغییر خاصی در برنامه  درسی است و

مورد اينکه هريک از افراد چه کار  بايد انجا  دهند ابها   داشته باشد اما درد توافق نتبی وجو

ار  ها در بتیاشته باشد. نق  روشن بودن ابعاد برنامه درسی در موفقیت اجرا  برنامهوجود د

اگر قرار است به ديگران  (.2007فولن، ) کید قرارگرفته استاز مطالعات و تجربیات مورد تأ

بقبوالنیم که نوآور  پیشنهاد  ارزشمند است، بايد از همان آغاز در مورد اهداف خود وضوح 

را که در اين نوآور  با آن مواجه خواهند شد به روشنی مشخص ا  و شیوه داشته باشیم

پیچیدگی اجرا  برنامه درسی به مشکل بودن  (.1384ارنشتاين و هانکینز ترجمه ا قر، ) نمايیم

اجرا  آن و دشوار  وظايف افراد  که در اجرا دخالت دارند، اشاره دارد. برخی از تغییرات و 

هتتند و معموالً اجرا  موفق آنها  هاتر از ساير برنامه از للاظ اجرايی مشکلها ماهیتاًيا برنامه

ها  علمی و تربیتی مجريان و... است. تابع توانايی معلمان، وجود امکانات، دان  و آگاهی
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ها به علت ريز  درسی است اما بتیار  از برنامهکیفیت برنامه نیز عامل بتیار مهم در برنامه

شوند. تلقیقات نشان داده است که هر قدر رنامه در اجرا دچار شکتت میناقص بودن ب

 گیردکیفیت برنامه آموزشی بهتر باشد، اجرا  برنامه توسط معلمان بهتر صورت می

 (.2007فولن،)

ديگر يافته اين پژوه  نشان داد از ديدگاه معلمان و مديران، در تغییر برنامه درسی پايه 

 تر است. بهاز وضع مطلو  فاصله دارد و پايین «مللی ها ژگیوي»ششم میزان توجه به 

موارد  نظیر پیگیر  متتمر اجرا  برنامه ) «اداره» ها عبارت ديگر میزان توجه به مولفه

درسی پايه ششم توسط اداره، توجه به مشکالت اجرا توسط اداره،  مايت از برنامه از سو  

انتانی و مالی الز ، ذهنیت مثبت متئولین اداره نتبت  مديران و متئوالن با فراهم کردن منابع

به برنامه درسی پايه ششم،  مايت مديران اداره از برنامه، وجود مراکز مشاوره در اداره جهت 

موارد  از قبیل تعامل و همکار  بین کارکنان مدرسه ) «جامعه مدرسه» رفع ابهامات معلمان(،

فراد برا  اجرا  برنامه درسی پايه ششم، نق  فعال اعم از مدير و معلم و معاون و ساير ا

شورا  مدرسه در خصوص اجرا  برنامه پايه ششم، اقدامات مناسب برا  توجیه والدين در 

ها از برنامه درسی پايه ششم، خصوص نلوه اجرا  برنامه درسی پايه ششم،  مايت خانواده

 «مدير مدرسه»سی پايه ششم(، تعامل مناسب بین والدين و مدرسه برا  اجرا  برنامه در

شامل نق  فعاالنه مدير مدرسه جهت رهبر  برنامه درسی پايه ششم،  ضور فعال مدير )

ها  آموزشی مرتبط با اجرا  برنامه پايه ششم، تعامل مدرسه در جلتات توجیهی و کارگاه

خو  مدير با معلمان در خصوص اجرا  برنامه درسی پايه ششم، شناسايی و پیگیر  

ها  ارتباطی الز  توسط شکالت متائل معلمان پايه ششم توسط مدير مدرسه، ايجاد کانالم

مدير مدرسه برا  دريافت نظرات و پیشنهادها  معلمان و ساير درست اندرکاران اجرا  

برنامه درسی پايه ششم، ايجاد جو مشارکتی و تعاملی برا  اجرا  برنامه پايه ششم در مدرسه 

رسانی مناسب توسط مدير مدرسه در خصوص برنامه درسی پايه ششم،  توسط مدير، اطالع

ها  مور نیاز در خصوص اجرا  برنامه درسی مجهز بودن مديران مدارس به دان  و مهارت

موارد  از جمله همکار  و تعامل معلمان پايه ششم با ) «معلم»پايه ششم( و همچنین 

ی مورد نیاز معلمان پايه ششم قبل از يکديگر، برگزار  جلتات توجیهی و کارگاه آموزش

ها  آموزشی برا  معلمان در اجرا  برنامه درسی، تدارک جلتات بلث و تبادل و کارگاه
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 ین اجرا  برنامه درسی پايه ششم، ايجاد شور و شوق در معلمان برا  اجرا  برنامه درسی 

 پايه ششم(، از وضع مطلو  فاصله دارد. 

طلو  رورش از تغییر برنامه درسی نق  مهمی در اجرا  مها  اداره آموزش و پ مايت

رآيند فدر  مین فضا و تجهیزات کمک آموزشی آموزشی از عوامل موثرأآن دارد. موارد  نظیر ت

 «جامعه مدرسه» اين پژوه ها  همچنین بر اساس يافته (.1397خورشید ،) تدريس است

ه درسی رنام، نیز به طرق گوناگون از بآموزان(عوامل اجرايی، شورا  مدرسه و اولیاء دان )

يق مانند منشور  است که يک وجه آن از طر برنامه درسیاند. پايه ششم  مايت نکرده

 چند جهت گیرد. اولیا ازآموزان و نوع مناسبات آنان با فرزندان شکل میعملکرد اولیا  دان 

ز ات که آنها تصوراتی اسگذارند؛ يکی از در موفقیت يا عد  موفقیت برنامه درسی اثر می

را ی در ط گیرد. مشارکت والدينآموزان شکل میطريق اولیاء و فضا   اکم بر خانه در دان 

جرا  ا، در آورندشود که آنها با شناختی که از برنامه درسی بدست میبرنامه درسی موجب می

سی، در در برنامه برنامه درسی موثر باشند. چرا که ممکن است والدين به علت عد  آگاهی از

ضمن  است ها  قبلی را ترجیح بدهند. از اين رو الز مقابل اجرا  آن مقاومت کنند و شیوه

شی در ا  به منظور آگاهی بخها  درسی، برنامهطرا ی و اجرا  برنامه مشارکت آنها در

 (.1398ملکی، ) ها و فوايد برنامه درسی جديد انجا  گیردخصوص ويژگی

کنند. مديران می تر  در رهبر  برنامه درسی ايفاوز به روز نق  مهممديران مدارس ر

به مدرسه راه پیدا کند ها کنند کدا  نوآور می تغییرات هتتند؛ چرا که تعیین« 1دربان»همواره 

مديران  (.2016فولن، ) يا کدا  اقدامات ابتکار  معلمان به خارج از مدرسه اشاعه يابد

وزشی سهم بتزايی داشته باشند. اگر مديران بتوانند با ايجاد جو  توانند در تغییرات آممی

روابط اثربخشی بین معلمان ايجاد کنند، و همچنین اگر معلمان  اضر  مطلو  در مدارس،

صورت انجا  باشند خطرات الز  را برا  ايجاد و ارائه برنامه جديد به عهده گیرند، در اين 

ود. از جمله اقدامات مديران، اطالع رسانی صلیح و به پذير خواهد بتغییرات برنامه امکان

موقع و  مايت از دست اندرکاران تغییر و تدارک منابع کافی و گتترش روابط انتانی با ايفا  

دهند اگرچه مديران در می نشانها اکثر پژوه (. 2018فولن، ) نق  رهبر  آموزشی است

                                                 
1. gatekeeper 
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دارند، با اين  ال بتیار  از مديران نق   تلقق و ايجاد تغییرات آموزشی نق  بتیار موثر 

گاهی مواقع، انگیزه پايین (. همان منبع) کنندرهبر  تغییر و آموزش را به خوبی ايفا نمی

 شود آنان نتوانند جو مشارکتی و تعاملی با معلمان و اولیاء به وجود آورند. می مديران سبب

در برنامه درسی نق  ملور  ، معتقد است معلمان (1397) از سو  ديگر، مهرملمد 

توانند با مشارکت خود زمینه بهبود درسی را فراهم کنند بدون مشارکت و همکار  دارند و می

ها  مختلف بر نق  پژوه  معلمان هر نوع اصالح آموزشی فاقد زمینه و مبنا  صلیح است.

 تغییر (، نق  معلمان در2010و همکاران، 1ساراکلوگلو) ريز  درسیبرنامهمعلم در 

(، منابع انتانی به مثابه عوامل  مايت از تغییر 2008؛ لیون ، 2012، 3؛ سراوانن2،2017ساهان)

 (،2010هندلر، ) (، معلم به عنوان رهبر برنامه درسی2013، 4نیکولتکو و نورل) برنامه درسی
ده کید دارد و اهمیت آما، تأ(1385ا مد ، ) ضرورت مشارکت معلمان در تدوين برنامه درسی

 (2018) 5سیوموينیسازد. ساز  معلمان برا  اجرا  تغییرات برنامه درسی را خاطر نشان می
کند که معلمان آموزش ديده و همچنین می به هفت نشانگر اجرا  با کیفیت برنامه درسی اشاره

 متتمر از جمله اين نشانگرهاست. ا  ها  توسعه  رفهفرصت

. ر آوردبه شماها  ديگر را همتو با يافته پژوه   اضر مقالهتوان نتايش می در مجموع

را  مشکالت اجرا  برنامه درسی پايه ششم (1394) ملمد برا  نمونه، شامراد  و زمان

ت کاالدشوار بودن ملتوا  کتب، کمبود فضا  موجود مدارس، عد  مهارت کافی معلمان، اش

نیز  (1392) وه  طالعی بافقیداند. پژمی موجود در کتب درسی، کمبود امکانات و تجهیزات

به  (1392) خانیبه نامناسب بودن تجهیزات مورد نیاز برنامه درسی؛ و پژوه  سمیعی و افضل

 کند. می ها  آسمانی پايه ششم اشارهغیرفعال بودن متن و تصاوير کتا  هديه

 ها  درسی بر  و تتلط معلمان و مجريان برنامهکارآمد (،2014) 6کیماز سو  ديگر، 

ها  آموزشی و برنامهها  ها  جديد را شرط اصلی موفقیت تغییر در نظا ها و گراي مهارت

، در پژوه  خود نشان دادند که درک کم مديران و (2013) 7داند. مافورا و فورابادومی درسی

                                                 
1. Saracaloglu 

2. Sahan 

3. Saravanan 

4. Niculescu and Norel 

5. Syomwene 

6. Kim 

7. Mafora and Phorabatho 
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معلمان از نق  خود در اجرا  برنامه درسی و تجربه کم مديران، از جمله موانع اجرا و تغییر 

ها  مختلف نشان داد که نیز با بررسی پژوه  (2007) 1تگريففن د  امه درسی است. برن

درسی در  وزه تدريس معلمان تلت تاثیر عواملی همچون  هدا اجرا  اثدربخ  برنامده

ساز  تدريس مديريت کارآمد کالس درس، ايجاد جو يادگیر  مطمئن و برانگیزاننده، متناسب

نی اهداف در تدريس و کاربرد راهبردها  متنوع ياددهی و با فراگیران، وضدوح و روش

 يادگیر  است و البته همه اينها متتلز  معلمان آموزش ديده و توانمند است. 

(، 1389) پوربیرمی (،1392) ،  کیم زاده و همکاران(1392) نتايش پژوه  اکبر  بورن 

نیز ضرورت ادراک  (2010) 3، و التینالکن(2010) دوي ل(، 2010) 2المور(، 1388) ظاهر 

سودمند  برنامه توسط معلمان و اهمیت آماده ساز  معلمان در اجرا  موثر برنامه درسی را 

ها  الز  برا  سازند. البته در بتیار  از موارد ممکن است معلمان صال یتمی خاطرنشان

و پیشنهادها  را نداشته باشند ولی توجه به نظر، تجار   برنامه درسیگیر  درباره تصمیم

اين خصوص سودمند باشد. راهکارهايی از اين قبیل معلمان  تواند درريز  میمعلمان در برنامه

کند. عد  التزا  معلمان به اجرا  برنامه درسی مانع و مربیان را به اجرا  برنامه متعهد می

رنامه کنند ب کرممکن است ف معلمانآورد. می به وجود برنامه درسیا  در مقابل اجرا  بالقوه

تناسب ندارد، برنامه خشک است يا مطالب آموزشی از قبیل ها  شاگردان درسی با نیاز

بوشامپ ترجمه آقازاده، ) ها  درسی برا  اجرا  دقیق برنامه درسی مناسب نیتتکتا 

کنند که بايد سازوکارها  تشکیالتی، نیز تأکید می( 2018) 4کاکمک و گوندوز (.1390

موزشی الز  جهت  ل مشکالت اجرا  برنامه درسی انديشیده و به کار گرفته مديريتی و آ

، هم کمبود زمان و فضا و امکانات کمک آموزشی (1393) شوند. امینی، ر یمی و اسفنديار 

نیز  (1392) د. اديب و مردانندانمی را از جمله مشکالت اجرا  برنامه درسی پايه ششم

ا تجار  والدين به عنوان ياوران و همکاران مدرسه و معلم، ريزان بدريافتند آشنايی برنامه

ها خواهد داشت. در همین راستا، نتايش نق  مهمی در کاه  مشکالت و افزاي  کارايی برنامه

نشان داد که نق  والدين به عنوان يکی از عوامل اصلی آموزش و  (2012) کوزتادينوامطالعه 

                                                 
1. Van de Grifth  

2. Elmore 

3. Altinyelken 
4. Cakmak & Gunduz 
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ها  درسی ها برا  موفقیت و يا شکتت برنامهگیر اجرا  برنامه، اهمیت  یاتی در تصمیم

ها  مللی و دارد ولی اين امر در مدارس در سطح مطلو  قرار ندارد. شرايط و زمینه

نمايد. زيرا ها و نهادها  اجتماعی نق  مهمی در اجرا  برنامه درسی ايفا میمشارکت گروه

د را افزاي  داده و مشروعیت و تر،  س تعلق به برنامه جديتر و سنجیدهمشارکت گتترده

از اين روست که آشنايی (. 1386پارسا، ) کندقابلیت اجرا  برنامه درسی جديد را تضمین می

ريزان با تجار  والدين به عنوان ياوران و همکاران مدرسه و معلم نق  مهمی در کاه  برنامه

  (.1392اديب و مردان، ) ها خواهد داشتمشکالت و افزاي  کارايی برنامه

ها  درسی و روزآمد کردن آنها از به طور کلی گرچه بازنگر  و تغییرات وسیع برنامه

رسد در تغییرات می شوند؛ اما با اين  ال به نظرجمله اهم وظايف نظا  آموزشی ملتو  می

ها  معلمان ها و نگرشها  درسی ايران توجه چندانی به باورها، ارزشنظا  آموزشی و برنامه

آموزان و ساير افراد موثر، صورت نگرفته است و به عبارتی ديگر تغییر يران و دان و مد

( 1391) پورها دارا  رويکرد  تلمیلی و از بیرون بوده است. در اين زمینه، موسیبرنامه

کند. می طبقه بند « مهندسی»و « فرهنگی»تغییرات ايجاد شده در برنامه درسی را به رويکرد 

و به  ريز برنامهنگی، تغییرات به درخواست مخاطب آغاز و با مشارکت، در رويکرد فره

شود. در رويکرد مهندسی، تغییرات دستور  است و برا  صورت تدريجی به اجرا گذاشته می

اساس برنامه  شده و بر ريز برنامهگردد، توسط متخصصان می رسیدن به مطلو  آرمانی آغاز

شود. رويکرد فرهنگی ديربازده اما ماندگار و رويکرد می بند  مقرر به اجرا گذاشتهزمان

مهندسی زودبازده اما گذرا است. به اعتقاد و ، تغییرات آموزشی طی يک صد سال گذشته در 

صرفاً به عنوان  ايران دارا  رويکرد مهندسی بوده است. بنابراين، تغییر برنامه درسی نبايد

ور  شده تلقی شود که هدف آن افزاي  بهره  ريزبرنامهاز پی   1اصال ات فن ساالرانه

نظر گرفته شود که  سیاسی در-سیتتم آموزشی است، بلکه بايد به عنوان يک اقدا  اجتماعی

را از طريق انتخا  و سازماندهی دان ، به طور مجدد شکل  هاروابط بین افراد و سازمان

اجرا  برنامه درسی در  قیقت  فرايند تغییر و (.2016، 2رادهومبو، سواز  و مافوسا) دهدمی

يک فرايند يادگیر  است برا  همه کتانی که درگیر آن هتتند؛ بنابراين همه کتانی که تغییر 

                                                 
1. Technocratic 

2. Rudhumbu, Mswazie & Maphosa 
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معلمان، مديران، سیاستگذاران، مدرسان تربیت معلم، ناشران کتابها  درسی، ) کندمی را تجربه

نیوين و ) پذيرندمی تأثیراز آن گذارند و هم می تأثیرپرسنل مدرسه، والدين و غیره( هم بر آن 

  (.2017، 1پالمپ

 شود: ها  پژوه  و مبا ث مطرح شده پیشنهادها  زير ارائه میبر اساس يافته

 عه بودآموزان و جامها  فعلی دان ها  پژوه  عد  توجه کافی به نیازيکی از يافته .

ود. شبیشتر توجه  شود در بازنگر  برنامه درسی پايه ششم به اين موضوعمی پیشنهاد

سط هايی از برنامه درسی به صورت غیرمتمرکز و توگردد قتمتهمچنین پیشنهاد می

 د. نیز پوش  داده شوا  ها طرا ی و تدوين گردد تا نیازها  مللی و منطقهاستان

 شود یها  پژوه  عد  توجه به وضوح در برنامه درسی بود. پیشنهاد ماز ديگر يافته

ز قبیل ارنامه اهداف برنامه درسی برا  مجريان برنامه درسی، ساير مواد بعالوه بر تبیین 

ا ه مطابق بها، کتب راهنما و راهنما  برنامه درسی برا  اجرا  درست برنامدستورالعمل

 و گوياتر طرا ی شود. تر اهداف مورد نظر روشن

 ه نشد   توجهپژوه   اضر نشان داد در اجرا  برنامه درسی به پیچیدگی به میزان الز

و  ییراتشود در اجرا  برنامه تصوير  کامل از برنامه، تغاست. بنابراين پیشنهاد می

 ند. مجريان تشريح شود تا آنها در اجرا هماهن  باش پیچیدگی اجزا  برنامه برا 

 موزشیشود کیفیت ملتوا  آثر، پیشنهاد میبب اهمیت کیفیت برنامه در اجرا  مؤبه س ،

 . ود يابدها  تدريس و ساير عناصر برنامه بهبها  آموزشی، روشرسانه ها  درسی وکتا 

 ز امايت ها  پژوه  عد  توجه کافی اداره آموزش و پرورش شهرستان در  از ديگر يافته

ه ضمن ادار برنامه درسی بود. برا  تلقق يافتن اين امر الز  است ترتیبی اتخاذ شود که

. ا  برنامه درسی را شناسايی و رفع نمايدپیگیر  متتمر، مشکالت پی  رو  اجر

منابع  کردن همچنین متئولین اداره نتبت به اهمیت برنامه درسی توجیه شوند تا با فراهم

 کامل  مايت کنند.  انتانی و مالی از برنامه به طور

  اين پژوه  نشان داد جامعه مدرسه در اجرا  برنامه درسی نق  خود را به خوبی ايفا

شود سازوکارهايی تعريف شود تا تعامل و همکار  بین کارکنان می پیشنهادنکرده است. 

                                                 
1. Nieveen & Plomp 
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مدرسه و همچنین والدين بهبود يابد و شورا  مدرسه در اين زمینه نق  فعال تر  داشته 

 باشد. 

 مه ان برنابرا  مديران مدارس به عنوان رهبرا  آموزشی ويژهها  شود کارگاهمی پیشنهاد

د. نا شونخود در اين زمینه به طور کامل آشا  ها با نق   رفهدرسی برگزار شود تا آن

  خشید.بهبود نگرش و دان  و مهارت مديران فرايند اجرا را تتهیل و بهبود خواهد ب

 توان در بخ  با  ضور افراد با تجربه و صا ب علم میها  اثربا برگزار  کارگاه

آموزشی ها  و دورهها د کارگاهمعلمان گا  خوبی برداشت. تعداا  توانمندساز   رفه

   برا  معلمان نیز الز  است افزاي  يابد و در زمان مناسب انجا  پذيرد.

 رد تا ايجاد کا  توان مراکز مشاورهمی به منظور پیشتیبانی هر چه بهتر از برنامه درسی

 . نمايند عخود را رفها  مديران، معلمان و اولیا بتوانند با مراجعه به آن مشکالت و ابها 

 ريز رنامهبشود نق  انجمن اولیا و مربیان به عنوان بخشی از جامعه مدرسه در می توصیه 

 جمن باشود. برگزار  جلتات اين انتر درسی و به ويژه در اجرا  برنامه درسی پررن 

  تواند به فرايند اجرا کمک نمايد.می ملوريت آشنايی والدين با برنامه درسی

ران وسیله از  مايت مالی معاونت پژوه  و فناور  دانشگاه شهید چمبدين :سپاسگزاری

 گردد.در انجا  اين تلقیق تشکر و قدردانی میاهواز در قالب پژوهانه 

 منابع

، 3. علمنشریه رشد م (. ضرورت مشارکت معلمان در تدوين برنامه درسی ملی.1385) ا مد ، آمنه
15-14. 

  هابرنامه  جراااز مشارکت در  نيوالد اتیتجرب :برنامه رییتغ (.1392) فاطمه مردان، و وسف،ي ب،ياد
 یلیصتح یهادوره یدر برنامه درس رییتغ ملی شمقاالت همای مجموعه .يیابتدا دوره یدرس

 .رجندیدانشگاه ب :رجند. بیو پرورش آموزش
شم شايه (. تجار  معلمان از تدريس در پ1394) اديب، يوسف؛ زارع، سعیده؛ عزتی، ملمدرضا.

امه ات برنفصلنامه مطالعابتدايی در اولین سال تغییر نظا  آموزشی؛ جتتار  پديدارشناسانه. 
 5-22، 37، درسی ایران

 جلد دو . .یساصول و مسائل برنامه در ،یمبان (.1384) .یپ سیفرانت نز،یوهانک ،یس الن ن،يارنشتا
 .قاتیعلو  و تلق وا د ،یدانشگاه آزاد اسالم تهران: .(ا قر یترجمه قدس)
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يی پايه ششم (. بررسی و تللیل مشکالت اجرا1393) .الها  ، ارياسفندامینی، ملمد؛ ر یمی،  مید؛ 
 .33-55 ، (2) 4. های برنامه درسیپژوهش ابتدايی از منظر جايگاه عناصر برنامه درسی.

مايت  س ادراک تغییر نگرش نتبت به تغییر برنامه درسی بر اسا(. »1392) اکبر  بورن ، ملمد
 وعهمجم .«آموزان در معلمان دوره ابتدايی شهر بیرجندسازمان و مفید بودن تغییر برا  دان 

 :رجند. بیو پرورش آموزش یلیتحص یهادوره یدر برنامه درس رییتغ ملی شمقاالت همای
 .رجندیدانشگاه ب

و همتويی  میزان همخوانی(. ارزيابی 1396) امین زاده،  تن ملمد؛ سیفی، ملمد؛ فقیهی، علیرضا.
لعات فصلنامه مطابرنامه درسی قصد شده، اجرا شده، کتب شده تفکر و پژوه  ششم ابتدايی. 

 149-170، 46، برنامه درسی ایران

 .هران: آيیژترجمه ملر  آقازاده(. ت) . ويراي  چهار .نظریه برنامه درسی(. 1390) بوشامپ، جورج
  در دوره یرسبرنامه د رییتغ  بر اجرا عوامل موثر  بندتياولو و يیشناسا (.1389) پور، علییرمیب

 .رجندیدانشگاه ب :رجندیب .یدر برنامه درس رییتغ شیمجموعه مقاالت هما .يیابتدا
 درسیها  هبرنام پیشبرد به نتبت معلمان رفتار  تمايالت و نگرش بررسی(. 1386) .عبداله پارسا،

 نجمنا ساالنه همایش مقاالت مجموعه(. يکپارچه  مايت گتترده، مشارکت تمرکز، عد ) جديد
ن: . تهرادرسی ریزیبرنامه فرایند در تمرکز عدم و تمرکز: ایران درسی برنامه مطالعات

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. 
ار و ک(. ارزيابی وضعیت اجرا  برنامه درسی 1396) پیر ، موسی؛ اسديان، سیروس؛ ملمدزاده.

 119-142، 45، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایرانه هفتم دوره اول متوسطه. فناور  پاي
 در معلمان ز سا آماده (. میزان1392)  کیم زاده، رضوان؛ امراهلل، امید؛ ملمد  فارسانی، فريبرز.

 شهر ايیابتد ششم پايه معلمین مورد  مطالعه تلصیلی ابتدايی دوره درسی برنامه تغییر خصوص
. شپرور و آموزش تحصیلی هایدوره درسی برنامه تغییر وعه مقاالت همایش ملیمجمتهران. 

 بیرجند: دانشگاه بیرجند. 
 .يتطرون انتشارات . تهران:تدریس فنون و هاروش(. 1397) عباس خورشید ،

 .بهتا پژوه  :اصفهان ی.درس ریزیبرنامهو مبانی  اتیکل (.1392) عباس دیس ، رضو
شم ابتدايی آسمانی پايه شها  (. تللیل ملتوا  کتا  هديه1392) انی، مريم.سمیعی، اعظم؛ افضل خ

جله م. 1391-92از منظر فعال و غیرفعال بودن بر اساس روش ويلیا  رومی در سال تلصیلی 
 119-136(، 2) 3. برنامه درسیهای پژوهش

 ششم پايه ساز  هپیاد از ناشیها  آسیب (. بررسی1394) شامراد ، فردين؛ زمان ملمد ، علی.
 ت دومینمجموعه مقااللردگان.  شهرستان ششم پايه انآموزدان  و معلمان ديدگاه از ابتدايی

 انسانی.  علوم در نوین پژوهشهای المللی بین کنفرانس اولین و ملی کنفرانس
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نظر از  ییداششم ابت هیپا یبرنامه درس یدر اجرا تیموفق زانیم یبررس (.1392) زهرا ،یبافق یطالع
د شگاه آزادان .ارشد کارشناسی نامه انيپا .شهرستان بافق ییمدارس ابتدا رانیو مد هیمعلمان آن پا

 . وا د تهران مرکز یاسالم
ر  ر پايه چها(. مرور  بر نتايش ارزشیابی اجرا  آزماي  برنامه درسی هند1388) ملمد  مید ظاهر ،

  54-57، (1) 7هنر،  مجله رشد آموزشابتدايی، 
 .تهران: ايران زمین.درسی ریزیبرنامهاصول (. 1397) ی واجارگاه.فتل

  ن.. تهران: علم استادادرسی ریزیبرنامهاصول و مفاهیم (. 1396) فتلی واجارگاه، کورش.

ملمود و  نژاد. در: مهر ملمد ،(. اجرا  برنامه درسی، ترجمه غالمرضا خو 1397) فولن، مايکل
ان : سازمتهران ا.و چشم اندازه کردهایرو ها،نظرگاه :امه درسیبرن پديد آورنده(.) همکاران.
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