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Abstract: This paper aimed to evaluate a 
project entitled “Enhancing Knowledge and 
Skills of Mathematics Teachers in 
Developing Mathematics Textbooks 
Content.” The research was fulfilled through 
a design-based research method, in which 
mathematics teachers and curriculum 
developers collaborated in groups to develop 
a mathematics course pack. The statistical 
population of this study was 284 official 
mathematics teachers of the Secondary 
schools of Isfahan. Among them, 21 teachers 
were selected in a targeted sampling method, 
criterion-based type, to participate in content 
development workshops. The produced 
content for the student and the teacher's guide 
was evaluated by two researcher-made 
questionnaires. The validity of the 
instruments was confirmed by three experts 
and their reliability was obtained based on 
Cronbach's alpha coefficient of 0.89 and 0.79, 
respectively. The findings revealed that the 
teachers’ knowledge of the curriculum 
content was enhanced, and their beliefs about 
the role of teachers in curriculum 
development have been changed. 
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 مقدمه 

های مناسب و مطلوب در هر نظام آموزشی حتی اگر مجموعه خوبی از محتوا و مهارت

های برنامه درسی نوشته شود، اين لزوماً بدان معنی نیست که گذاریاجتماعی در سیاست

های ت نمايند. سیاسترود دريافگونه که انتظار میها را همانآموزان اين دانش و مهارتدانش

کند و آموز برسد، مراحل گوناگونی را طی میآموزش قبل از اينکه به دست معلم و دانش

تواند میزبان انواع فیلترها و موانع بالقوه باشد. در نظام آموزشی هرکدام از اين مراحل می

عیین محتوا و ترين نقش را در تهای درسی، به عنوان محصول برنامه درسی، مهمکتاب متمرکز،

گذاران آموزشی و مجريان ها رابطی بین سیاستکنند. در واقع آنهای آموزش ايفا میروش

آموزان های معلمان و دانشبوده و يک عامل اساسی در تعیین محتوای دروس رياضی و فعالیت

از  (. در نظام آموزشی متمرکز ايران،0693پور، در کالس درس هستند )احمدپور، فدايی، رفیع

ريزان درسی توقع دارند خواهند تا به اجرای برنامه درسی وفادار باشند و برنامهمعلمان می

رسد اين شیوه، برنامه معلمان، برنامه درسی را مطابق خواسته آنان اجرا کنند. اگر چه به نظر می

ما نشان ( اما مطالعات قبلی 0689پور و گويا، درسی از نوع مقاوم در برابر معلم است )رفیع

در مطالعه مقدماتی، يک بررسی پیمايشی داد، معلمان رياضی به اين محتوا کامالً پايبند نیستند؛ 

( در ارتباط با محتوا و سازماندهی کتاب رياضی هفتم و میزان 0691)عسگری و همکاران، 

نفر معلم به عنوان نمونه پژوهش،  018های تدريس آن روی آگاهی معلمان از محتوا و روش

موضوع درسی کتاب هفتم،  01های حاصل از اين بررسی نشان داد، در بین انجام گرفت. يافته

تر از میانگین بود. در حالی نمره معلمان به محتوای جبر در کتاب درسی به طور معناداری پايین

ها میزان آگاهی خود معلمان از موضوع جبر حائز میانگین باالتری شده بود. که به باور آن

درصد معلمان ايرانی  011، 3119درصد و در تیمز  38، 3116نین، با وجود آنکه در تیمز همچ

 0کنند )مارتیناند که برای تدريس رياضی از کتاب درسی استفاده میکننده اظهار داشتهشرکت

های (. مطالعه دوم نگارندگان که با شرکت معلمان منتخب در کارگاه3118و همکاران، 

درصد از معلمان روش کتاب درسی رسمی را  31تنها ؛ آشکار ساخت که آموزشی انجام شد

ها طبق (. اين يافته0699کردند )عسگری و همکاران، در آموزش جبر پايه هفتم دنبال می

                                                 
1. Martin, Mullis, & Foy 
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( هشداری است که اگر معلمان متقاعد نشوند که کتاب را بر 0696عطائی و اصغری )گزارش 

از  ها نخواهد گذاشت.ثیر جدی بر فرآيند تدريس آناساس اهداف مؤلفان اجرا کنند، کتاب تأ

ها و باورهای های درسی، الزم است ديدگاهو، در حین نگارش، بازنگری و تغییرات کتابراين

ها دانش محتوايی و پداگوژيکی گیری از اين ديدگاهمعلمان نیز مدنظر قرار گیرد. برای بهره

درسی هم نیاز دارند. به همین دلیل پژوهش حاضر معلمان کافی نیست و آنها به دانش برنامه 

ارتقای دانش و مهارت دبیران رياضی در طراحی و تدوين محتوای کتاب »ای با عنوان پروژه

 را به اجرا در آورد.« درسی با تأکید بر موضوع جبر

های متمرکز از جمله های درسی در نظاماولین دلیل برای انتخاب موضوع اين بود که کتاب

ها و مواد برنامه درسی، به صورت (. کتاب0691کنند )گويا، ران، نقشی کلیدی بازی میاي

های رياضیات استفاده ای در بسیاری از نقاط جهان، برای پشتیبانی از آموزش در کالسگسترده

شوند و يک نقش حیاتی، برای برقراری ارتباط میان انتظارات برنامه درسی و معلمان، تبديل می

ها ايفا های آموزشی و حمايت از معلمان برای تصويب اين طرحبرنامه درسی به طرحاهداف 

ها بر اساس میزان رعايت اصول تدوين و سازماندهی بر افت تحصیلی کنند و محتوای آنمی

های درسی را به عنوان (، کتاب3113و همکاران ) 0(. همچنین، والورد0691تأثیر دارد )رون، 

های بسیار متفاوت های ارائه شده در برنامه درسی موردنظر و کالسيدهپیوندهايی میان ا»

 اند.توصیف نموده« جهان

دلیل مهم ديگر، مشارکت دادن معلمان در تدوين مواد موردنیاز برنامه درسی بوده است؛ 

ريزان درسی، توجه وافری به طراحی مواد برنامه و اطالعات ارائه شده زيرا با اين که برنامه

ی معلم دارند، پژوهش بر روی استفاده معلمان از مواد برنامه درسی، پراکندگی معناداری در برا

؛ استین، رمیالرد و 3111، 3دهد )رمیالردچگونگی استفاده معلمان از اين منابع را نشان می

( گزارش 3100(. برای نمونه رمیالرد و همکاران )3118و همکاران،  0؛ تار3119، 6اسمیت

لمان به اجرای رويکرد آموزشی ترويج شده در هر برنامه درسی تمايل دارند. ولی بر کردند، مع

(، در تبیین ارتباط متقابل میان معلمان و مواد برنامه درسی نشان داده 3119) 1ها، لويدخالف آن
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دهند. از های درسی را بر اساس دانش و باورهای خود انتخاب و تغییر میاست معلمان توصیه

های معلمان در اين فرضیه مدنظر قرار گرفت که در صورت مشارکت دادن گروه رو،اين

-طراحی محتوا و مواد برنامه درسی، سطح پايبندی و ارتباط متقابل آنان با برنامه بهبود داده می

تر عمل خواهند کرد. در واقع، شود. همچنین، معلمان در اجرای رويکرد آموزشی برنامه موفق

ر برنامه ريزی درسی نه تنها کیفیت بروندادهای برنامه درسی را بهبود مشارکت معلمان د

ای معلمان خواهد بود بخشد بلکه به طور همزمان يک ابزار قدرتمند برای توسعه حرفهمی

( بر اين اساس، هدف اين مطالعه، ارزيابی تاثیر کارگروهی و 0993، 0)دکتلر و کلچرمان

ی و متخصصان برنامه درسی بر ارتقای دانش و تغییر های معلمان رياضمشارکتی بین گروه

نگرش معلمان نسبت به برنامه درسی است. همچنین، مدلی از مشارکت همیارانه معلمان و 

 شود.کارگزاران برنامه درسی در طراحی و تدوين محتوای برنامه درسی نیز ارائه می

 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

 درسی طراحی و تدوین محتوای کتاب -1

در اين مطالعه برای آموزش و ارتقاء دانش تدوين محتوای معلمان، مراحل فنی طراحی يک 

( مطرح شده، مورد 3103و همکاران،  3، به نقل از گالثورن0980درس، توسط وولف وشیو )

ريزی درسی اشاره دارد که بر استفاده قرار گرفته است اصطالح فرآيند فنی، به هر مدل برنامه

کند و سپس مراحل عريف اهداف نهايی )غايی( يادگیری در ابتدای فرآيند تأکید میاهمیت ت

کند. اين مدل از نوع کاربردی است و موردنیاز برای رسیدن به آن اهداف را مشخص می

تری قابل دستیابی است. طبق اين مدل، مراحل آن توسط معلمان و آموزشگران با سهولت بیش

 ه اين شرح است: مراحل فنی طراحی يک درس ب

اولین گام برای معلمان اين است که با همکاری يکديگر يک ( تعیین پارامترهای درس: 1

منطق برای يک درس خاص تعیین نمايند. عالوه بر آن، بايد عباراتی به عنوان راهنماهايی برای 

برقرار کنندگان و استداللی برای دفاع از آن درس وجود داشته باشد. وقتی منطق درس تدوين

کند. هدف درس، يک گزاره شد، متخصص برنامه درسی، اهداف عمومی درس را تدوين می

                                                 
1. Deketelaere & Kelchtermans 

2. Glathorn 
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کلی از بروندادهای موردنظر است. بايد متذکر شد که اصطالح متخصص برنامه درسی در اينجا 

ريزی درسی مسؤول بوده و در آموزش آن هم دخیل برای هر مجری يا ناظر که در قبال برنامه

شود. وی به عنوان بخشی از فرآيند همیارانه در ساخت ارتباطات، ممکن ه میاست، استفاد

 است يک تیم از همکاران را سازماندهی کند تا در اين فرآيند همکاری نمايند. 

مرحله بعد نیازسنجی است. منظور از نیاز ( تعیین نیازهای علمی، فرهنگی و اجتماعی: 2

ی کمک به برطرف کردن اين نیاز، مدارس بايد شکاف میان وضع موجود و مطلوب است. برا

آموزان بیاموزند چگونه مسؤول يادگیری خودشان اقداماتی قاطعانه انجام دهند تا به دانش

(. اين نه تنها از نظر علمی مهم است بلکه در ارتباط با 3106، 0شوند. )مارتینز و مک گريس

فرآيند نیازسنجی وضعیت موجود نیازهای فرهنگی و اجتماعی نیز اهمیت دارد. بعالوه، 

-های نیازسنجی میکند. دادههای کلی موردانتظار ارزشیابی میفراگیران را در ارتباط با هدف

های میدانی، مشاهدات، توانند از منابع متعددی مانند نمرات پیشرفت تحصیلی، پیمايش

 ها و سنجش عملکرد. به دست آيند.مصاحبه

توانند به صورت همیارانه کار کنند تا تخصصان و معلمان میگروه م( تعیین اهداف درس: 3

اهداف جزئی درس خاصی را تعیین نمايند. بخشی از اين فرآيند، ارتباط دادن اهداف جزئی 

ها مبتنی بر استانداردهای جديد تر آندرس به اهداف کلی خاص يا معیارها است که بیش

کند که همان مطالب ای کمک میاحدهای درسیهستند. انجام اين کار به اجتناب از انتخاب و

گذارند. بندی متفاوت به نمايش میو رويکردهای پیشنهادی قديمی را با ظاهری جديد در بسته

تواند با انجام يک بررسی از اهداف متنوعی که مطلوب ما هستند به دست اين امر در ابتدا می

در »توانند بپرسند: صورت مشترک میآيد. برای مثال، در درس جبر متخصصان و معلمان به 

 «های خاصی تسلط يابند؟آموزان بايد چه دانشی کسب کنند يا در چه مهارتدرس جبر دانش

وقتی که اهداف و معیارهای پیشرفتِ مبتنی بر استانداردها سازی اهداف درس: ( مرتب4

الی مطلوب اهدافی شوند، مرحله بعد برای متخصصان و معلمان، کار بر روی تعیین توتعیین 

ها برای توانند از تحلیل دادهها میها تسلط يابند. آنآموزان بر آناست که الزم است دانش

تعیین توالی مطلوب استفاده کنند و اين کار را با بررسی ارتباط میان اهداف و سپس سنجش 

                                                 
1. Martinez & Mcgrath 
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صورت مناسب،  نیاز، دانش و نگرش فراگیران انجام دهند. زمانی که اهداف بههای پیشمهارت

های يکپارچه از قبیل بندی اهداف مرتبط درون تجربهمرتب شدند. در مرحله بعد دسته

-شود. متخصصان فهرست کامل را مورد آزمون قرار میواحدهای درسی هر کتاب انجام می

آموز به سنجند، عاليق و مدت زمانی را که دانشهای برنامه هفتگی را میدهند محدوديت

کنند کدام يک از اهداف بايد در دهند و تعیین میارد عمیقاً مورد بررسی قرار میدرس توجه د

-يک مجموعه يکپارچه از تجربیات يادگیری در کنار هم قرار گیرند. بنابراين، متخصص می

، ممکن است يک درس مقدماتی خوب و کوتاه 3و  0تواند به اين نتیجه برسد که مثالً اهداف 

 آيد، باشد.چه در ادامه آن درس میمفهومی برای آن ايجاد کند که مبنايی

؛ به نقل از گالثورن و همکاران، 3106) 0همانگونه که يونگهای یادگیری: ( تعیین فعالیت5

کنند ريزان درسی و معلمان مدارس که همیارانه کار می( خاطرنشان کرده است برنامه3103

تواند يک از اهداف ذکرشده تعیین کنند که میتوانند يک يا چند فعالیت يادگیری برای هر می

به طور خاص، برای کمک به فراگیران در تسلط بر آن مهارت شکل بگیرد. بعالوه، اين 

های همیار فراگیران با عملکرد باال را در پی داشته باشد که اين ها ممکن است ايجاد تیمفعالیت

آموزان مشترک )دسته جمعی( دانشهای يادگیری تواند راهنمايی برای فعالیتموضوع می

ای از تجربیات يادگیری به شمار های يادگیری معموالً به عنوان مجموعهفراهم آورد. فعالیت

-برند. شايان ذکر است که فعالیتآيند که فراگیر را مرحله به مرحله به سوی هدف پیش میمی

آموزان را هايی که دانشعالیتشوند و فها با اهداف انتخاب میها عمدتاً بر اساس تناسب آن

 شوند.برند توصیه میمرحله به مرحله به سمت هدف پیش می

ها، مرحله بعد انتخاب مواد همراه با تعیین اهداف و فعالیت( انتخاب مواد آموزشی: 6

کنند. يک های يادگیری را حمايت میآموزشی است که به تحقق اهداف کمک نموده و فعالیت

افزارهای کامپیوتری، تواند منجر به نتايجی از متون، نرماين رابطه میجستجوی منظم در 

 های آموزشی شود.های ويدئويی و ساير رسانهرسانه

                                                 
1. Young 
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اندرکاران گاهی دشوار است که دقیقاً بدانیم دستهای سنجش و ارزشیابی: ( تعیین روش7

و همکاران،  0)باککنند آموزشی يا معلمان واقعاً درباره سنجش و ارزيابی چه فکری می

(. به همین دلیل، ممکن است يک متخصص بهتر تعیین کند که چه روش سنجشی مورد 3101

ها برای سنجش آمادگی برای يک درس و تشخیص نیازهای نیاز است. برخی از ارزيابی

آورد که آيا آموز و معلم فراهم میشود. برخی بازخورد جبرانی برای دانشفراگیران انجام می

های پايانی به منظور مه جبرانی يا رفع اشکال موردنیاز است و برخی به صورت ارزشیابیبرنا

های کتبی معمول، ممکن شود. عالوه بر آزمونتعیین نمره برای ارتقاء به پايه باالتر انجام می

ها يا ها، مشاهدههای ارزشیابی نظیر مصاحبهاست متخصصان تصمیم بگیرند که از ساير روش

 های عملکردی استفاده کنند.آزمون

راهنمای معلم يا راهنمای اجرای برنامه درسی بر اساس ( تدوین راهنمای برنامه درسی: 8

-شود. يک راهنمای برنامه درسی رياضی میفرآيندهايی که قبالً توصیف شده است، تدوين می

 تواند شامل اين موارد باشد:

 درباره يادگیری آن موضوع درسی مقدمه شامل معرفی موضوع و باورهای کلی موجود -
های موضوعی مهم )برای مثال، الگو، جبر( و اهداف يادگیری عناصر برنامه شامل حوزه -

 آموزانبرای دانش

چارچوب مفهومی برای رياضیات شامل: فرايندهای رياضی )ارتباطات، اتصاالت، رياضیات  -
هیت رياضیات )تغییر، ذهنی و تخمین زدن، حل مسأله، استدالل، فناوری و تجسم(، ما

های ضروری برای ثبات، درک عدد، روابط، الگوها، درک فضايی و عدم قطعیت(، يادگیری

آينده )بیان زيبايی شناسی، شهروندی، ارتباطات، توسعه شخصی، حل مسأله، فناوری، 

 (WNCP 1 ،3103صالحیت و رشد اخالقی(، نتايج و بروندادها )

 زشیابی و راهبردهای آنسنجش و ارزيابی شامل هدف از ار -

ريزی برای آموزش، توالی تدريس، زمان موردنیاز برای هر درس، آموزش شامل: برنامه -
 معرفی منابع و بیان دستاوردهای عمومی و خاص است.

 منابع -

 نتايج کلی و اختصاصی -

                                                 
1. Buck 

2. Western And Northern Canadian Protocol (Wncp) For Collaboration In Education 
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 دانش و مهارت معلمان -2

دادن رياضیات است  چه که به معنی دانستن و انجامبه طور کلی، دانش معلمان درباره آن

( و برخورداری از دانش چگونگی آموزش مباحث رياضی در ارتباط 0993و همکاران، 0)بورکو

ای است که همواره در تحقیقات آموزشی (، مسأله3118و همکاران،  3با کل برنامه درسی )بال

دانش »( به 0983،0989) 6از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در اين راستا، شولمن

اشاره داشته است و « دانش محتوايی تربیتی )پداگوژيکی(»و « دانش برنامه درسی»، «حتوايیم

، «آموزاندانش محتوا و دانش»(، دانش محتوايی پداگوژيکی وی را به 3118بال و همکاران )

 0ها، فنسترماخراند. عالوه برآنتقسیم نموده« دانش برنامه درسی»و « دانش محتوا و تدريس»

 نام برده است.« دانش رسمی و عملی معلم»از ( 0990)

های مذکور، معلم به منابع متعددی نیازمند است. يکی از اين منابع، مواد برای کسب دانش

برنامه درسی مورد استفاده معلمان است. همچنین، مطالعات و دانش کسب شده حوزه محتوا به 

بع ديگر دانش پايه تدريس هستند همراه مطالعات تاريخی در حوزه دانش تخصصی نیز، از منا

دهد که به (. مفاهیم کلیدی و ارزشمند پژوهش، اطالعات را در قالبی قرار می0989)شولمن، 

-ها استفاده کنند. در حقیقت، احتمال اينکه معلمان، پژوهشها اجازه دهد به سهولت از آنمعلم

-تر از پژوهشکند بیشايت میها را تأيید و حمهايی را باور کنند که روش آموزشی فعلی آن

های خود را به شکل اساسی تغییر ها را ملزم کند که فعالیتهايی است که ممکن است آن

 (3101، 1دهند )میلر، دريل و بهرستاک

های درس، باورهای معلم نیز، يک سازی دانش حاصل در کالسعالوه بر اين، برای پیاده

ريزی تئوری رفتار برنامه»يا « 3اقدام منطقی»مدل فاکتور حائز اهمیت است. زيرا، بر اساس 

توان گفت معلمان بر مبنای اطالعات، دانش و باورهايی که ( می3111و پريور،  8)پريور« 9شده

                                                 
1. Borko 

2. Ball 

3. Shulman 

4. Fenstermacher 

5. Miller, Drill & Behrstock 

6. Reasoned Action 

7. Planned Behavior 

8. Pryor 
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کنند. همسو با اين گفتار، گیری پرداخته و سپس بر آن اساس رفتار میاند به تصمیمکسب کرده

اند که کاربست مواد برنامه درسی خود نشان داده( در پژوهش 0699جلیلی هزاوه و همکاران )

توسط معلم، برگرفته از نوع خوانش، تفسیر و ارزيابی او از برنامه درسی و تعامالت او در 

افزايی معلمان، عنصر اصلی و مهم در تغییر رفتار و کالس درس است. بنابراين، عالوه بردانش

 ها است. عملکرد آنان، دانش و باورهای آن

های رياضی ايران در داخل بهای متعددی در ارتباط با برنامه درسی و محتوای کتاهشپژو

ها ضرورت و جهت تغییرات در برنامه درسی رياضی کشور صورت گرفته است. در میان آن

( مورد توجه واقع 0689پور و گويا )ای در ايران از ديدگاه معلمان، در پژوهش رفیعمدرسه

تواند برای است که می هايی در ارتباط با معلمان صورت گرفتهژوهشچنین، پهم شده است.

( در 0696های معلمان در برنامه درسی کمک کننده باشد. عطائی )بهبود جايگاه و نقش

پژوهش خود گزارش کرد که اگر معلمان متقاعد نشوند که کتاب را بر اساس اهداف مؤلفان 

زرقانی و همکاران ها نخواهد گذاشت. دريس آناجرا کنند، کتاب تأثیر جدی بر فرآيند ت

-( نیز، در پژوهش بر روی معلمان ابتدايی اذعان داشتند به دلیل کیفیت نامناسب برنامه0691)

سازی معلمان برای اجرای تغییر، تغییرات اندکی در دانش نظری و عملی معلمان های آماده

 ايجاد شده است.

ای به ارائه (، در مطالعه3119) 0حائز اهمیت است. لويدارتباط معلمان با برنامه درسی نیز 

اطالعات مهمی درباره ارتباط متقابل میان معلمان و مواد برنامه درسی پرداخته است. از جمله 

تواند بر باورها، دانش و تمرينات کالسی معلمان، تأثیر بگذارد؛ اينکه: متون رياضی می

-ساس دانش و باورهای خود انتخاب و تغییر میهای درسی را بر اهمچنین، معلمان توصیه

بنابراين، هرچند کار بر روی ذهنیت معلمان به فراوانی کار درباره راهبردهای آموزشی  دهند.

 (. 3108تواند به همان اندازه مهم باشد )اندرسون و همکاران، نیست ولی می

 ؤاالت پژوهشس

آموز و راهنمای معلم، در پروژه تدوين ارزيابی معلمان از محتوای تدوين شده برای دانش -0

 محتوا چیست؟

                                                 
1. Lloyd 
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انجام پروژه چه تأثیری بر ارتقای دانش و نگرش معلمان نسبت به تدوين محتوای برنامه  -3

 درسی داشته است؟

 روش پژوهش

روش اين مطالعه، طراحی مبتنی بر پژوهش است. هدف از طراحی مبتنی بر پژوهش، افزايش 

آموزشی و تولید اصول طراحی قابل تعمیم و عملی است )ونگ و تأثیر و انتقال پژوهش 

نامند، پارادايمی برای مطالعه اين روش، که گاهی آن را تحقیق طراحی نیز می (.3111، 0هنفین

، 3مند و مطالعه راهبردها و ابزارهای آموزشی است )کلیيادگیری در زمینه، با طراحی نظام

های نظری است گیریلی دارد و هم دارای جهت(. آزمايش طراحی هم يک قاب عم3116

ها شوند که نظريههای طراحی برای اين انجام می(. در واقع، آزمايش3116و همکاران،  6)کوب

کند. مطابق را توسعه دهند نه اينکه صرفاً، به لحاظ تجربی نشان دهند که چه چیزی کار می

-ها میای آموزشی و مهندسی آنهمحور که به طراحی موقعیت -، تحقیقات طراحی0شکل 

 اند.ای برای ايجاد پیوند بین نظريه و عمل، مشروعیت و التزام يافتهپردازند، به عنوان واسطه

 
 نگاره روش طراحی مبتنی بر پژوهش -1شكل 

و  0تواند تدوين منابع باشد )گودتاز آنجايی که يکی از کارکردهای همیاری معلمان می

ريز درسی، يک وژه حاضر، تیمی از متخصصان شامل يک برنامه( در پر3103همکاران، 

هايی از معلمان را در تدوين و طراحی يک بسته آموزشگر رياضی و يک معلم خبره، گروه

آموز، راهنمای معلم و ای چاپ شده يا ديجیتال، شامل محتوای دانشآموزشی، يعنی مجموعه

يادگیری تدوين شده در اين مطالعه، يک  های آموزشی، درگیر نمودند. واحدمواد و رسانه

نسخه آموزشی و قابل اجرا از برنامه درسی است. يعنی اين واحد شامل عناصر هدف، محتوا، 

                                                 
1. Wang & Hannafin 

2. Kelly 

3. Cobb 

4. Gueudet 
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راهبردهای يادگیری و ارزشیابی در سطح کالس درس است که برای يکی از موضوعات 

 موجود در برنامه درسی رياضی، برای يک پايه تحصیلی، طراحی شده است.

( در ارتباط با محتوای 0691ش از انجام اين مطالعه يک بررسی پیمايشی )نگارندگان، پی

جامعه آماری نفر معلم رياضی شهر اصفهان انجام گرفت.  018کتاب رياضی هفتم با مشارکت 

شهر اصفهان بودند که دوره اول متوسطه نفر معلم رياضی رسمی  380اين مطالعه پیمايشی، 

ای از نواحی ششگانه شهر اصفهان انتخاب شده بودند. گیری طبقهنمونه نفر آنها به روش 018

مندی آنها به های معلمان درباره کتاب رياضی پايه هفتم و عالقهضمن اين بررسی، ديدگاه

مشارکت در طراحی و تدوين محتوای کتاب درسی مورد سؤال قرار گرفت و بر اساس نتیجه 

خود را به طراحی محتوای کتاب درسی اعالم نموده بودند آن، از میان معلمانی که عالقمندی 

به روش هدفمند از نوع نفر  30و در ارتباط با محتوای کتاب درسی ارائه نقد و نظر داشتند، 

به خانه رياضیات اصفهان دعوت های آموزشی تدوين محتوا معیارمحور برای شرکت در کارگاه

علم زن، همگی دبیر رياضی رسمی، با سابقه کار م 00معلم مرد و  01شدند. اين معلمان شامل 

 اند.سال بوده 38تا  01

ها، از سه ماه قبل از اجرای پروژه، بر روی مبانی نظری و طراحی کارگاهتیم متخصصان 

-تکنیکساعته طراحی کردند.  3کارگاه آموزشی  03را در قالب  پروژه ريزی نمودند. آنهابرنامه

ها قرار گرفت. در اين تکنیک از يند اجرای اين کارگاههای گفتگوی گروهی اساس فرا

تر بر آماده تر بر گفتگو و کمگیری، بیشرود برای تصمیمکنندگان در فرآيند انتظار میمشارکت

شدن انفرادی تکیه کنند؛ زيرا، در فرآيند تدوين واقعی برنامه درسی تا وقتی که افراد با ساير 

درباره محتوای برنامه درگیر نخواهند شد  گیریدر تصمیمکنندگان همراه نباشند مشارکت

 (. 3103)گالثورن و همکاران، 

کننده در اين پروژه به صورت ناهمگن و بر اساس معیارهای بندی معلمان مشارکتگروه

سابقه کار، جنسیت و ناحیه محل خدمت، از پیش تعیین شد. در اولین فعالیت کارگاه، از 

ها برای آموزش درس جبر پايه هفتم توا و روشی را که از نظر آنمعلمان خواسته شد مح

های تعیین شده قرار مناسب است، به صورت فردی در کاربرگی بنويسند و پس از آن در گروه

، به نقل از گالثورن و 0980گیرند. سپس، مراحل فنی طراحی يک درس )وولف و شیو، 

های پس از آموزش هر مرحله، از گروه شد و( به تدريج آموزش داده می3103همکاران، 
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-شد محتوا يا مواد مربوط به آن مرحله را تدوين کنند. قبل از تعیین فعالیتمعلمان خواسته می

های های يادگیری، رويکردهای آموزش جبر در برنامه درسی مدرسه ارائه شد. سپس، گروه

ها و نظرات های معلمان ايده، گروههامعلمان به تدوين محتوا پرداختند. در هر مرحله از فعالیت

گرفتند. گذاشتند و در صورت نیاز از آنها راهنمايی میخود را با گروه متخصصان در میان می

های طراحی شده توسط تیم متخصصان تجمیع و بازسازی شد و بسته جديد، در پايان، بسته

رزيابی در دو مرحله انجام شد: ها قرار گرفت. اين اجهت ارزيابی و اعتباريابی در اختیار گروه

پاسخگويی گروهی به همان پرسشنامه  -3نامه اعتبارسنجی و پاسخگويی فردی به پرسش -0

ابزارهای مورد استفاده در اين بخش، شامل به عالوه ارائه نظرات معلمان به صورت تشريحی. 

حتوای کتاب ای، برای ارزيابی مگزينه 1ساخته، حاوی طیف لیکرت نامه محققدو پرسش

آموز و راهنمای معلم بود. روايی ابزارها مورد تأيید سه نفر از متخصصان قرار گرفت. دانش

نامه های دو پرسشمد که پايايی دادهبه دست آ 99/1و  89/1به ترتیب ضريب آلفای کرونباخ، 

 را تأيید نمود. 

استخراج شد. در  های معلمانهای ارزيابی انجام و نظرات گروهسپس تحلیل آماری فرم

ها ارائه شد و پس از بحث و تبادل نظر، گروه متخصصان و کارگاه بعدی اين نظرات به گروه

های معلمان بر سر بسته نهايی به اجماع رسیدند. بعد از تدوين نهايی، بسته تولید شده گروه

قرار  مند و داوطلبجهت اجرای آزمايشی در مدرسه، در اختیار تعدادی از معلمان عالقه

های خودارزيابی های آموزشی، معلمان به صورت فردی به پرسشگرفت. در پايانِ کارگاه

های حاصل، توسط دو نفر از نويسندگان و يک کدگزار خارج از گروه پاسخ دادند. يافته

 111/1داری در سطح معنی 0/96 % با همبستگی 91/1ضريب کاپا پژوهش کدگزاری شد. 

داد که پايايی مطلوب و کدگذاری قابل اطمینان  آمد. اين نتیجه نشان برای نوع متنی به دست

 (. 0999، 0بوده است )لنديس و کوچ

                                                 
1. Landis & Koch 
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 هایافته

 ارزیابی بسته آموزشی تولید شده -1

های معلمان توسط گروه متخصصان )مدرسان( که با تجمیع محتوای گروه بسته طراحی شده

 مان قرار گرفت تا با استفاده از دو پرسشنامهجهت ارزيابی در اختیار معلتدوين شده بود 

های مربوط آموز و راهنمای معلم بپردازند. يافتهمحقق ساخته به اعتباريابی محتوای کتاب دانش

گويه باالتر از  66نشان داد میانگین تمام آموز به پرسشنامه اعتباربخشی محتوای کتاب دانش

آشنا »، «تناسب محتوا با اهداف»ای مربوط به هاست. گويهبوده  6میانگین فرض شده يعنی 

و « درک مفاهیم با استفاده از تصاوير، اشکال و جداول»، «آموزان با مفاهیم اساسینمودن دانش

اند که براساس نتايج حائز باالترين نمره میانگین شده« اجتناب از سوگیری قومیتی و جنسیتی»

 با میانگین معیار معنادار بوده است. هاای اختالف اين میانگینتک نمونه tآزمون 

آموزان ترغیب دانش»، «آموزانها و عاليق دانشتناسب محتوا با رغبت»های مربوط به گويه

ها تناسب میزان دشواری تمرين»و « های پايه هفتمارتباط محتوا با ساير درس»، «به کاوشگری

ها تنها اختالف میانگین لی از بین آناند. وحائز کمترين نمره میانگین شده« با سطح فراگیران

است. همچنین، از نظر های پايه هفتم معنادار بودهگويه مربوط به تناسب محتوا با ساير درس

معلمان ارزيابی کننده محتوای طراحی شده تا حدودی )نه کامالً( نیاز به دخالت معلم دارد 

 بوده است(.  6)نمره میانگین اين گويه 

های پیشنهادی در بسته ها و فعالیتاز پرسشنامه ارزيابی معلمان از روشهای حاصل يافته

گويه باالتر از  30، میانگین تمام 0های جدول راهنمای معلم نشان داده است که طبق يافته

اجتناب از »، «منطق و ضرورت درس»های بوده است. درمیان آنها گويه 6میانگین معیار يعنی 

اند حائز باالترين نمره میانگین شده« هماهنگی محتوا و اهداف»و  «های قومی جنسیتیسوگیری

 11/1ای، اختالف میانگین آنها با میانگین معیار در سطح تک نمونه tکه بر اساس نتايج آزمون 

هماهنگی »، «بندی آموزش محتوازمان»های مربوط به معنادار بوده است. همچنین، گويه

ها در سنجش نتايج ها و تمرينتوان اين ارزيابی»و « تواارزشیابی تدارک ديده شده با مح

ای، تک نمونه tاند. ولی، براساس نتايج آزمون دارای کمترين نمره میانگین بوده« يادگیری

ها با میانگین معیار معنادار نبوده است. همچنین از نظر اختالف میانگین هیچ کدام از اين گويه
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ب بوده و نیازمند تغییر نبوده است. ولی، در ارتباط با تغییر آنان محتوای راهنمای معلم مطلو

های خود را ارائه نمودند. همچنین عالوه بر های معلمان ديدگاهآموز گروهمحتوای کتاب دانش

-های فردی از معلمان حاضر در کارگاه خواسته شد که به صورت گروهی پاسخاين پرسشنامه

ته محتوا ارائه نمايند. از نظر آنان محتوای راهنمای معلم های تشريحی خود را در ارتباط با بس

آموز مطلوب بوده و نیازمند تغییر نبوده است. ولی، در ارتباط با تغییر محتوای کتاب دانش

 آورده شده است. 0هايی داشتند. اين نظرات در جدول های معلمان ديدگاهگروه

 آموزهای معلمان درباره محتوای اولیه کتاب دانشوههای گرهای حاصل از ديدگاهيافته -1جدول 

 دیدگاه گروه عنوان

 0فعالیت 

 0صفحه 

تر مانند ورودی شهربازی، اجاره دوچرخه و... بیان بهتر است موضوعی ملموس 0و  0
 شود.

 شد.تر میهای موجود در تصوير بیشتر بود، جذاباگر تنوع لباس 3

 آموزان نیست.اين فعالیت مناسب سن دانش 0

 آموزان يکسان است، اين مسئله مناسب نیست.چون فرم لباس دانش 1

 3فعالیت 

 0صفحه 

 اين مسئله خوب و مناسب است. 1و  0، 0

 کند.آموزان کمک میاين مسئله به کشف خالقیت دانش 0

 بهتر است ضريب متغیر و مقدار ثابت نیز در ذيل اين فعالیت معرفی شود. 0

 ر کالس کار د

 3صفحه  

 اين مسئله جهت تثبیت فعالیت قبل خوب است. 0

 مسئله نیاز به توضیح بیشتر دارد. 3
 بهتر است الگوی آن با الگوی مسئله قبلی متفاوت باشد.

رابطه »و « رابطه خود را به صورت کالمی بیان کنید.»بهتراست نوشته شود،  6
 «بازنويسی کنید. برای شماره شکل kخود را با در نظر گرفتن 

 تعداد پرندگان تصوير زوج است ولی الگو فرد است. 0
 نشان داده شود. Vبه صورت  Vبهتر است، حرف 

 الگوی اعداد فرد مشابه الگوی سؤال قبل است.

 0فعالیت 

 6صفحه 

 بهتر است رديف پدرام و پارسا جا به جا شود. 0

 کلمه ژاکت تغییر داده شود. 3

خروجی فقط برای عمل جمع بیان شده است. از اعمال ديگر  -یدستگاه ورود 0
 نیز استفاده شود.

 اين صفحه هیچ شکل يا تصويری ندارد. 1
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 دیدگاه گروه عنوان

 3فعالیت 

 6صفحه 

 فعالیت خوب است. 1و  0، 0

 اولین ورودی عدد صفر باشد. 3

 6فعالیت 

 6صفحه 

 ند.شروع اعداد مشابه سؤال قبلی است. بهتر است اعداد تغییر ياب 0

 آورده شود. 61، عدد 30حذف شود و بعد از عدد  8در جدول عدد  3

آموزان بخواهیم خود يک مثال کالمی و پس از توضیح پايانی فعالیت، از دانش 6
 جبری ارائه دهند.

جنس استفاده است. همچنین، بهتر است از اسامی هم 0اين فعالیت مشابه مسئله  0
 شود.

ارت جبری، گفته شود: رابطه بین حروف و اعداد بهتر است در تعريف عب
 شود.توسط اعمال رياضی برقرار می

  0تمرين 

 0صفحه 

 مسئله مناسب است. 0

 پذيری ضرب نیز آورده شود.يک مثال از شرکت 1

 3تمرين 

 0صفحه 

 اين تمرين به قسمت تمرينات تکمیلی منتقل شود. 0

 نیز کاربرد دارد. مسئله خوبی است. چون در درس حجم 1و  0

 6تمرين 

 0صفحه 

آموزان در درس هندسه های قبلی دانشالزم است شکل تمرين با آموخته 0
 هماهنگ باشد.

آموز مشخص نیست. بهتر است مساوی بودن اضالع شکل هندسی برای دانش 0و  6، 3
 همه اضالع با نوشتن حروف مشخص شود.

 مسئله مناسب است. 1

 0تمرين 

 0صفحه 

 فارسی نیست.« لیدا»اسم  0

 «تومان k»نوشته شود:« هزارتومان k»بهتر است به جای  0
 آموز خودش يک الگو بسازد.ای طرح شود که دانشمسئله

 اين تمرين خوب است. 1

 0تمرين تکمیلی 

 1صفحه 

های قاعده را با يک رنگ ديگر مشخص کرد ولی با اين کار توان ضلعمی 0
 شود.ز در بیان اعداد زير شکل محدود میآموخالقیت دانش

 3تمرين تکمیلی 

 1صفحه 

 بهتر است به جای اجاره اتومبیل از اشتراک اينترنت استفاده شود. 3

آموزان با وضعیت اقتصادی پايین موضوع اجاره اتومبیل ممکن است برای دانش 6
 قابل درک نباشد.

 «يک هفته»بیان شود: « هر هفته»به جای  1و  0
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 دیدگاه گروه عنوان

 0تمرين تکمیلی 

 1صفحه 

 استفاده شود.« جرم»از « وزن»به جای کلمه  3

 مسئله بسیار جالب و مفهومی است. 0و  6

 اگر اين سؤال در فعالیت يادر کار در کالس مطرح شود بهتر است. 0

 نیازی برای مفاهیم کتاب نهم است.اين سؤال پیش 1

 

ای بسته اولیه تغییراتی اعمال شد. برای نمونه بر اساس های معلمان در محتوبراساس ديدگاه

فعالیت الف به فعالیت ب تغییر يافت و محتوای تغییر يافته مجدداً در  3اين نظرات در شکل 

 جلسه معلمان ارائه و مورد تأيید قرار گرفت.

 

 الف(
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 کنیم؟میبا توجه به اطالعات جدول، هزينه استفاده از دوچرخه را چگونه حساب  

 آموز با اعمال نظر معلمانتغییر محتوای کتاب دانش -2شكل 

قابل مالحظه است. اين فرايند در اين  6در شکل  0مراحل اين فرايند، در قالب يک مدل

داد اين شود و برونمدل غیرخطی، از دفتر تالیف کتب درسی )يا ناشر کتب درسی( آغاز می

از آنجا که اين مدل قابل تعمیم به ساير معلمان توانمند و  گردد.فرايند نیز به آن دفتر برمی

های درسی است، خانه رياضیات اصفهان آن را برای مند و همچنین ساير ناشران کتابعالقه

ها، تشکیل يک گروهی از معلمان رياضی متوسطه دوم نیز اجرا نمود. دستاورد مهم اين کارگاه

به تالیف کتابی مکمل راهنمای معلم در جهت دانش گروه پژوهشی از معلمان بود که اقدام 

 ای معلمان برای موضوع جبر کتاب دهم نمود.افزايی حرفه

                                                 
 شود.های آتی پیشنهاد میاعتباريابی اين مدل برای پژوهش .0
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 مدل مشارکت معلمان در طراحی محتوای برنامه درسی -3شكل 

 درسیتأثیر پروژه بر ارتقای دانش و تغییر نگرش معلمان نسبت به تدوین محتوای برنامه  -2

ی کتاب درسی، اين مطالعه در پی بررسی دو فاکتور با اهمیت شامل عالوه بر طراحی محتوا

های ارتقای دانش برنامه درسی معلمان و ارزيابی اثربخشی فعالیت گروهی آنها بود. يافته

های حاصل از خودارزيابی معلمان شرکت کننده در کارگاه نشان داد، دانش آنها در زمینه تئوری

شخیص و سازماندهی محتوا، نحوه طراحی و تدوين کتاب ريزی درسی، معیارهای تبرنامه
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ای و نحوه سازماندهی جبر در برنامه درسی رياضی تا درسی، انواع ارزشیابی، جبر مدرسه

 حدودی افزايش يافته است.

همچنین تعدادی از معلمان اذعان داشتند که تجربه عملی نگارش و سازماندهی محتوا و 

اند. از نظر معلمان، شرکت در اين پروژه بر نگرش ت آوردهنقد علمی کتاب درسی را به دس

آنان نیز تاثیر داشته است؛ برای نمونه آنها اظهار داشتند ديدگاهشان نسبت به ماهیت برنامه 

ها، دشواری و زمان بر بودن آن و از همه درسی، نحوه تدوين محتوا، نقد و ارزيابی کتاب

های مربوط غییر نموده است. درصد فراوانی مقولهمهمتر نقش معلم در تدوين کتب درسی، ت

 آمده است.  3به کدگذاری مطرح شده در باال در جدول 
های حاصل از کدگذاری خودارزيابی معلمان مربوط به ارتقای دانش و تغییر نگرش نسبت به برنامه يافته -2جدول 

 درسی

 درصد فراوانی  مقوله اصلی
 (96 کل کدها: )تعداد

 درصد مطرح شده توسط معلمان مضامین مؤثر

 فراوانی

آشنايی با تئوری طراحی 

 برنامه درسی

 

 %01 ريزی درسی آشنا شدم.های برنامهبا تئوری 19%

با معیارهای تشخیص و سازماندهی محتوا 

 آشنايی پیدا کردم.

8% 

با نحوه طراحی و تدوين کتاب درسی آشنا 

 شدم.

% 08 

 %1 امه درسی آموختم.انواع ارزشیابی را در برن

فهمیدم در تدوين يک محتوا بايد به همه 

 پارامترها توجه کنم

03% 

به مفاهیم و رويکردهای موجود در جبر 

 ها آگاهی يافتم.ای و بدفهمیمدرسه

61% 

دهی محتوای جبر در نسبت به نحوه سازمان

 برنامه درسی شناخت پیدا کردم.

09% 

 011 % 11جمع =   

رد عملی تئوری برنامه کارب

 درسی

 

تجربه نگارش محتوا را برای کتاب درسی  3%

 کسب کردم.

11% 

تجربه عملی سازماندهی محتوای درسی 

 برايم جالب بود.

11% 
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 درصد فراوانی  مقوله اصلی
 (96 کل کدها: )تعداد

 درصد مطرح شده توسط معلمان مضامین مؤثر

 فراوانی

 011 % 3جمع =   

آشنايی با نقد و ارزيابی 

 محتوای برنامه درسی

فهمیدم که در نقد کتاب درسی به اهداف  8%

 ته باشم.مورد نظر آن توجه داش

81% 

 %01 نقد علمی کتاب درسی رياضی را آموختم.  

 011 % 9جمع=   

نگرش معلمان نسبت به 

 برنامه درسی

دانم که الزمه تدوين محتوا، داشتن اکنون می 39%

 دانش محتوايی و دانش برنامه درسی است.

ديدگاه من نسبت به ماهیت برنامه درسی 

 تغییر کرد.

ه محتوا تا اين حد دانستم تهیتاکنون نمی

 دشوار است.

بری فهمیدم تدوين محتوا کار بسیار زمان

 است.

تواند در تدوين کتاب يک معلم هم می

 درسی مشارکت داشته باشد.

متوجه شدم نقد محتوا کار آسانی نیست و 

 برنامه درسی نیازمند است. به دانش

% 30 

 

% 8 

% 68 

% 8 

% 3 

 

% 03 

 %011  31جمع=   

 

های خودارزيابی معلمان در ارتباط با تاثیر کارگروهی بر دانش، تجربه و فرم کدگذاری

گو در گروه و وکننده در طراحی بسته آموزشی نشان داد بحث و گفتنگرش معلمان مشارکت

ها بر کیفیت يادگیری و تعمیق آگاهی آنها در تدوين محتوای کتاب گذاری ايدهبه اشتراک

. همچنین معلمان بیان داشتند در طی بحث، تعامل و تقابل گروهی درسی تاثیرگذار بوده است

هايی که تاثیر کارگروهی را بر باورهای اند. هم راستا با پژوهشتجربیات با ارزشی کسب نموده

های اين پژوهش (، داده3103، 0؛ هانگ و شیمیزو3101، 0اند )شو و پدرمعلمان گزارش نموده

                                                 
1. Xu & Pedder 
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هی معلمان در طراحی و تدوين بسته آموزشی تغییرات مثبتی در نیز نشان داد، که مشارکت گرو

های آنها ايجاد کرده است. يکی از مهمترين اين تغییرات رسیدن معلمان به اين باورها و نگرش

باور بود که مشارکت گروهی آنها در طراحی و تدوين برنامه درسی کشور امکان پذير است که 

های استخراج شده روژه بوده است. درصد فراوانی مقولهاين خود يکی از اهداف اساسی اين پ

آمده  6از کدگذاری خودارزيابی معلمان مطرح شده در خصوص تأثیر کار گروهی در جدول 

 است.
 های حاصل از کدگذاری خودارزيابی معلمان درباره تاثیر کارگروهیيافته -3جدول 

 فراوانی مقوله اصلی

 (03)کل کدها= 

وسط معلمان درباره مضامین مطرح شده ت

 تاثیر کارگروهی

 درصدفراوانی

 دانش

 

گو در گروه بر کیفیت وبحث و گفت 63%

يادگیری من درباره برنامه درسی و جبر 

 تأثیر داشت.

66% 

ها میان همکاران در گذاری ايدهبه اشتراک

مان، موجب تعمیق آگاهی من نسبت به گروه

 تدوين محتوای کتاب درسی شد.

39% 

 011 % 01مع = ج  

 تجربه

 

تدوين محتوا به صورت گروهی برايم  38%

 تجربه با ارزشی بود.

31% 

گو موجب شد تجربیات وبحث و گفت

 جديدی کسب کنم.

66% 

کارگروهی باعث شد چگونگی تبديل دانش 

 )تئوری( به عمل را تجربه کنم.

9% 

تعامل و تقابل در گروه موجب شد نقد و   

تری از بسته آموزشی تدوين ارزيابی جامع

 شده ارائه دهیم.

66% 

 011 % 03جمع =   

گیری از خرد جمعی در به کنم بهرهفکر می %63 نگرش 

-کارگیری دانش، موجب پويايی آموزش می

% 31 

                                                                                                                   
1. Huang & Shimizu 
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 فراوانی مقوله اصلی

 (03)کل کدها= 

وسط معلمان درباره مضامین مطرح شده ت

 تاثیر کارگروهی

 درصدفراوانی

 شود.

کردم تدوين محتوا به صورت فکر نمی  

 گروهی تا اين حد جالب باشد.

09% 

تیمی به نظرم همیاری و روش تدريس   

 گروه متخصصان، يک الگو بود.

31% 

های به اين باور رسیدم جلب مشارکت گروه  

معلمان در طراحی و تدوين برنامه درسی 

 امکان پذير است.

06% 

 %011  01جمع=   

ها از نظر سابقه تدريس و میزان دارا بودن با توجه به ناهمگن بودن اعضای حاضر در گروه

کردند افراد بر رويکرد قديمی آموزش جبر در گروه پافشاری میدانش، در ابتدا بعضی از 

همچنین به نظر برخی از آنها، نظام متمرکز آموزش و پرورش ايران، جايگاهی برای معلم در 

تدوين و طراحی برنامه درسی قائل نشده است. اما پس از گذشت بخشی از جلسات کارگاه، 

ها به اين نتیجه دل نظر گروهی، بسیاری از آنآشنايی با تئوری برنامه درسی و بحث و تبا

ها به کتاب رسیدند که نه تنها دانش طراحی و تدوين برنامه درسی را ندارند، بلکه نقدهای آن

های شاگردان آنها بوده است. مثالً معلمانی درسی نیز صرفاً مبتنی بر تجربه تدريس و توانايی

بندی آن عتقد بودند که محتوای کتاب دشوار و زمانآموزان آنها پايین بود، مکه توانايی دانش

ها به اين باور رسیدند که نقد بايستی نامناسب است. پس از کسب اين آموزش، اکثر آن

 براساس دانش برنامه درسی و رويکردهای نوين آموزش رياضی باشد.

صالح و همچنین، در حین ارائه نتايج ارزيابی بسته تجمیع شده، معلمان میل زيادی به ا

داد آنها احساس تعلق زيادی به محتوای های پايانی معلمان نشان میبهبود آن داشتند. صحبت

اند و مايل بودند که از محتوای بسته نهايی برای تدريس در کالس درس تولید شده پیدا کرده

زشی نشان های آموهای آنها در ابتدا و انتهای کارگاهخود استفاده کنند. به عالوه، مقايسه گفته

داد که اکنون اعتماد به نفس آنها برای مشارکت در طراحی و تدوين برنامه درسی افزايش می
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( مبنی بر تأثیر کارگروهی معلمان در افزايش 3101يافته است. اين نتايج با گزارش اشاليچر )

 عزت نفس و خودکارآمدی نیز همسو است.

 گیریبحث و نتیجه

داند که معلم هم خود به هايی میدانش عملی را پژوهش(، 0990گونه که فنسترماخر )همان

عنوان پژوهشگر مطرح است و هم تجربیات و موقعیت تربیتی او از اهمیت زيادی برخوردار 

نفر از معلمان رياضی  30است، اين مطالعه نیز با روش طراحی مبتنی بر پژوهش، تعداد 

از متخصصان برنامه درسی رياضی قرار داد؛  گروه( را در کنار يک تیم 1متوسطه اول )در قالب 

کنند. انديشند؛ بلکه خود، آن را تجربه میچرا که در اين حالت معلمان از بیرون به مسأله نمی

تیم متخصصان، مراحل فنی طراحی محتوا و رويکردهای آموزش جبر را به معلمان آموزش 

س جبر برای پايه هفتم پرداختند. دادند. معلمان آموزش ديده به طراحی يک بسته محتوايی در

 وگو بود؛ زيرا اين تکنیکها مبتنی بر تکنیک گفتهای طراحی آنآموزش به معلمان و فعالیت

اندرکاران عرصه عمل، پرده برداشته شود و اگر اندازهای دستکند که از چشمامکانی فراهم می

و اجرای برنامه درسی وارد شوند.  اندازها اهمیت داشته باشند به طور منظم در تدويناين چشم

های کوچک است و نه تنها ها از طريق بحث در گروهاين فرآيند، اغلب مبتنی بر ايجاد ارتباط

-اندازها و اقداماتدهد چشمبه معلمان و تیم متخصصان يا کارگزاران برنامه درسی اجازه می

بخش های آگاهیشود، دادهث میشان را در يک فضای همیارانه به هم مرتبط سازند؛ بلکه، باع

(. پس از تدوين 3103برنامه درسی، تدريس و يادگیری را بهبود دهند )گالثورن و همکاران، 

های معلمان، تیم متخصصان محتواهای طراحی شده را در قالب يک بسته، محتوای گروه بسته

اعمال نظرات معلمان  تجمیع کرد و برای ارزيابی، مجددا در اختیار معلمان قرار داد. پس از

 بسته نهايی آماده شد. 

های اين پژوهش نشان داد، کمترين تأثیر مدل مشارکت معلمان در گونه که يافتههمان

های (، افزايش توانايی معلمان در نقد، ارزيابی و انتخاب کتاب6طراحی برنامه درسی )شکل 

شان داد معلمان شرکت کننده، درسی است. عالوه بر اين، مشاهدات حین انجام اين برنامه ن

تعهد و پايبندی زيادی نسبت به بسته آموزشی که خود در طراحی آن سهیم بودند، به دست 

آورده بودند. زيرا رويکرد گفتگو به آنها اين فرصت را داده بود تا مالکیت يک محصول 



 0011زمستان ، شانزدهم، سال 36فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

11 

ين وفاداری ( را به دست آورند و به آن وفادار باشند. ا3103گروهی )گالثورن و همکاران، 

تواند شکاف میان طراحی و اجرای برنامه درسی را کاهش دهد، زيرا اگر معلمان به مواد می

برنامه درسی طراحی شده، پايبند نباشند، در فرايند اجرای برنامه درسی، میان برنامه قصد شده 

)به نقل از  0شود که به زعم گودلد)رسمی( و برنامه کسب شده رياضی شکاف ايجاد می

تواند جدايی هدف از وسیله و به عبارت (، علت اين شکاف می0980و همکاران،  3سیلور

تواند، موجب شک و ريزان از مجريان باشد. اين جدايی میگذاران و برنامهديگر جدايی هدف

بحران »توان بر آن نام ترديد معلمان نسبت به صحت، کارآيی و ثمربخشی برنامه شود که می

های های بدست آمده از بحثچنین، داده( نهاد. هم0639)میرلوحی، « ژيکیمشروعیت پداگو

ها و ضبط ويدئويی نوشتهها، دستگروهی و نحوه تدوين محتوای معلمان که در قالب کاربرگ

تری از تجربه زيسته اين های عمیقتواند يافتههای آموزشی به دست آمده است میکارگاه

 ارش ديگری به آن پرداخته خواهد شد.معلمان به دست دهد که در گز

ها آوری ديدگاهريزان درس رياضی، در گام اول، جمعبنابراين پیشنهاد اين مقاله برای برنامه

تواند صدای معلمان را به گوش طراحان و نظرات معلمان اين درس است چرا که اين مدل می

نظران و های صاحبا و ايدههها با انديشهبرنامه درسی برساند و در گام دوم تلفیق آن

( اگر در طی تدوين هر برنامه 3109) 6متخصصان برنامه درسی رياضی است؛ به زعم الرک

-های معلمان آن رشته مدنظر قرار گیرد، احتمال اجرای آن بیشتر میدرسی جديدی، ديدگاه

 شود. 

ه رسمی( را به ای که معلمان رياضی )مجريان برنامتواند به عنوان مطالعهاين پژوهش می

دهد، حائز اهمیت باشد صورت مستقیم در طراحی و تدوين برنامه درسی رياضی مشارکت می

-های حاصل از آن برای بازنگری در برنامه درسی رياضی کشور، مفید واقع شود. همو يافته

تواند گامی مقدماتی در جهت کمک به تدوين برنامه درسی ملی رياضی چنین، اين مطالعه، می

های ذينفع از جمله معلمان محسوب شود و دستاوردهای آن برای ا همیاری و مشارکت گروهب

ريزی و تألیف کتب درسی و ريزان دفتر برنامهگذاران وزارت آموزش و پرورش، برنامهسیاست

                                                 
1. Goodlad 

2. Saylor 

3. Larke 
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ای مشغولند، مفید واقع شود. اگر آموزان و معلمانی که به تدريس رياضیات مدرسهکلیه دانش

( به عموم جامعه 0983ه درسی به عنوان بخشی از دانش پايه تدريس )شولمن، دانش برنام

های شايسته معلمان جهت مشارکت در تدوين برنامه معلمان عرضه شود، آنگاه انتخاب گروه

تر خواهد شد. اين مشارکت نیازمند داشتن )يا تربیت( مدرسانی است که دانش درسی آسان

( را داشته باشند؛ افرادی که 3100، 0ورکو، کوئلنر و جکوبای )برياضیات برای توسعه حرفه

هايی های برنامه درسی و آموزش رياضی آگاه بوده و هم در برگزاری چنین کارگاههم به نظريه

شود وزارت آموزش رو پیشنهاد میهای معلمان توانمند باشند. از اينبرای هدايت درست گروه

خدمت مرتبط با اين امر بپردازد و دفتر تألیف کتب منهای ضريزی دورهو پرورش به برنامه

درسی، اقدام به فراخوانی و تقويت نیروهای متخصص در موضوعات رياضی و برنامه درسی 

برداری های معلمان بهرهکننده فعالیتنمايد تا بتواند از آنها به عنوان محققان و رهبران هدايت

 نمايد.
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