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Abstract: The sixth grade in elementary school has
been established as a result of changing processes in
the structure of educational system. The success
failure, change and development in curriculum are
affected by a variety of factors including teachers as
one of the major factors. Therefore, the present study
seeks to investigate the experience of sixth grade
teachers in the first year of implementation. This study
was conducted within a qualitative framework through
phenomenology. The data was collected through semi
organized interviews with 11 teachers. The sampling
was purposeful and continued till saturation of data. In
order to validate the findings and confirm the accuracy
of the data, further reviews were performed and the
data were compared. The data obtained were analyzed
through the method suggested by Smith. Four main
issue resulted include: 1. the teacher's theoretical and
practical knowledge; 2. the teacher's concern; 3. the
weakness of plan; 4. the attractiveness of changing in
the new curriculum. The findings of this study
indicated teachers' tendency for getting involved in the
process of curriculum development and they pointed to
the conflicts between the goals and methods provided
by the program and those of teachers. They showed
concerns about lack of time for the teaching the content
and lack of consistency between students' previous and
new experiences due to the absence of coherence.
Inadequate training, accumulated content, imbalance
between time and goals, quality and quantity of the
resources, inadequate training equipments were some
of the obstacles to implementing this program
according to the teachers. In spite of these problems,
the teachers believed that the changes in method and
subjects have provided for students.
Keywords: Teachers' experiences, teaching, sixth
grade, qualitative research, phenomenology

3

سعیده زارع

محمدرضا عزتی

 پایه ششمم ببتمیبیب بمر بسمای ت ددمر در سماظتار موما مم ش:چکیده
 م فقدت ت ددمر در برماممه درسمب ح تتم.میرسهبی بیجاد شیه بست
 در بین مدان معلمان به عن بن یکب.م شب به ع بمل متعیدی حببسته بست
 بین مطالعه به دمبمال فهمم تجمار. مقش بساسب بر عهیه دبرمی،ب ع بمل
 رحیکرد تتقدق کدفب ح،معلمان پایه ششم در بحلدن سال تیریس ب ده بست
 در بین ربسمتا دبدههمای مم رد مدما بما.رحش ن پیییبرشناسب ب ده بست
 معلمم پایمه ششمم مم44 بستفاده ب ببزبر مصاحبه مدمه ساظتار یافته ب
 مم مه گدری بر بسای هیف بمجا ح تا بشمبا دبدههما بدبممه.حری گردیی
 مها رب با ممیبر ح شم بهی دیگمر، بربی بطمدنان ب صتت یافته ها.یافت
،(سه س سا ی) ح بر ا مجید دبدههای تتلدل شیه بمه مصماحبه شم میه
، در تتلدل دبدهها بربسمای رحش بسممدت.م رد م ن مجید قربر گرفت
)7 ) مگربمبهای معلمم2 ) دبمش موری ح عملب معلم4 :چهار مق له شامل
 معامب بستخربج. به دست می،) ذببدتهای ت ددر1 مارسایبهای برمامه ح
شیه ب تجربه معلمان مشان دبد که مها ظ بستار حض ر در فربینی تمیحین
 بهیبف ح رحشهای برمامه درسب رب با عملکرد قبلب، هرچنی،برمامه ب دمی
 معلمان مگربن عی تناسب متت ب با ممان ح ب.ظ د در تعارض مبدییمی
هم گسدختگب مدان تجربدا قبلب ح ییی دبمش مم بن بمه دلدمل فقمیبن
، حجم متت بی یماد، م شهای ما کافب.عنصر پد ستگب در ت ددر ب دمی
 کدفدت ح کمدت مناب ح حسایل م شب ماکافب،عی ت ب ن مان با بهیبف
 علدرغم.مارسایبهایب ملم ی بربی ب ربی برمامه درسب به همربه دبشتهبمی
همه بین معضال ت ددر ذببدتهایب دبشته که معلممان مهما رب در رحش
.تیریس ح م ض عا مبدییمی
 ت ددمر در، پییمیبر شناسمب، پایه ششم ببتیبیب، تجربه معلمان:کلیدواژهها
موا م شب

 دبمشدار برمامهریزی درسب ح هدئت علمب دبمشگاه تبریز.4
zaresaeedeh@yahoo.com
m_r_ezaty@yahoo.com

 دبمشج ی دکتری برمامه ریزی درسب دبمشگاه تبریز.2
تربدتب دبمشگاه تبریز

 دبمشج ی دحره دکتری برمامهریزی درسب دبمشکیه عل.7
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مقدمه و بیان مسئله
با ب ربی تیریجب سنی تت ل بندادین ( )4733ب ببتیبی سمال  4734پایمه ششمم بمه دحره
ببتیبیب بضافه شیه بست .بر بسای سنی تت ل ،تت ل بندادین در موا م ش ح پمرحرش بایمی
مبتنب بر رمانهای موا بسالمب ح معط ف به چشمبمیب ی ش د که در بفق ن ،بیمربن کشم ری
ت سعه یافته با ایگاه بحل بقتصادی ،علمب ح فناحری در سطح منطقه ظ بهی ب د.
به مور بیرحبمب ( )4737در یک مگاه تاریخب -تتلدلب مبت بن تت
ح پرحرش بیربن رب تا رسدین به دحره بمرح ی (م س

بندادین در م ش

به تت ل بندمادین) در سمه دحره تتم لب

مق له بنیی کرد .دحره بحل که دحرهی حرحد سدستم دی بن سا ربمه ح میرن م ش ح پمرحرش
به بیربن بست ب بحبظمر دحره قا مار ح بما بمقمال

مشمرحطدت مدنمه سما ی ح بما بصمالحا

رضاظامب بندان گذبری شی .حیژگب بر ستهی بین دحره رب مبت بن تقلدیگربیب دبمست؛ که تما
موا م شب به مثابه یک ماکت کامل ب رحی موا های م شب برحپایب سماظته ح برپما شمی.
دحره دح ؛ پس ب تثبدت موا م ین م ش ح پرحرش ح در سالهای پایمامب دهمه  4733غما
مبش د که حک مت با بیجاد تمرکز در موا م شب ح مومار

شمییی بمر ب مربی برماممههای

م شب در س دبی حرحد به درحب ههای تمین غربب ب د .شایی بقتیبرگربیب مامب باشی کمه بیمن
دحره رب ت صدف کنی .دحرهی س

دحرهبی بست که بما بمقمال

بسمالمب پییمی ممیه بسمت ح

مبت بن ن رب دحره دین – مت ری قلمیبد کرد .در حبق دحرهبی که مبظ بهدم تتم ل بندمادین
رب بیجاد کندم ظ د در بافت همدن دحره س

قربر گرفته بست .در بین ممان مقصم د ب تتم ل

بندادین ،تت ل بساسب در درحن م ش ح پرحرش بربی بیجاد تت لب مطل

در امعه بسمت

که ظ د ظرح ب موا م شب بست.
بررسب رحمیهای تت لب مشان مبدهی که ت ددر در موا م شمب یما دحرههمای تتصمدلب
لزحماً با تت

بساسب م رد بشارهی ف ق همربه ح همزمان مب ده بست .در بین می

سماظتار

موا م شب چنی ت ددر رب شاهی ب ده بسمت .ب سمال  4734بمه بعمی موما م شمب در دحره
ببتیبیب  3پایه ح در دحره مت سطه هم یک دحره  3ساله ح د دبشت .در سمال  4715ح در پمب
طرح م شب م س

به تعلدما

عم مب ،موا م ش ح پرحرش بیربن به دحرههای پنج ساله،

سه ساله ح چهارساله تقسدم شی .در بین طرح دحره پنج ساله ب سمال تتصمدلب  15-13ح دحره
سه ساله ربهنمایب تتصدلب ب سال  53-54ح دحره چهارسماله مت سمطه ب سمال  57-51ب مرب
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تجار معلمان ب تیریس در پایه ششم ببتیبیب ...
شی .پس ب پدرح ی بمقال

بسالمب ب سال  4731دحره مت سمطه بمه صم ر

دحره سمه سماله

مت سطه ح دحره یک ساله پدش دبمشگاهب ب رب شی (معافب ح دیگمربن4733 ،؛ بزرگمب.)4715 ،
در ذرماه  4733شمسب با تص یب سنی تت ل بندادین دحره م ش ح پمرحرش بمه دح دحره 3
ساله ببتیبیب ح دحره  3ساله مت سطه ت ددر پدیب کرد (ح بر

م ش ح پرحرش.)4734 ،

مهرمتمیی ( )4732با بینکه طرفیبر ساظتار  7 ،7 ،3بست در عدن حال معتقمی بسمت کمه
حرحد عج مه به بین عرصه ،بیحن متاسبه دقدمق بمار ح بما ده تتم لب ن ،م مب بسمتهال
سدستم مبش د چرب که ب دییگاه بیشان ت ددر ساظتار ،کاری پر حمت ح در عدن حال کم با ده
بست ح صرف بمرژی سدستم در ن مبت بمی م ب م عب درمامیگب بربی حرحد به عرصمههای
هری ت ددر ش د .ب مور بیشان مقی دبشتن ت ددرب
شیگب کاذ

ص ری ممبت بممی مم عب حمس بشمبا

رب مزد عامالن ت ددر بیجاد کنی ح عز بردبشتن گا های بساسبتر در بیجاد تتم ل

رب کم کنی (حبگاه عل

ب تماعب بسالمب بیربمب.)4732 ،

به هر حال تت

م شب به منو ر بهب د در با ده م شب بیجاد ممبشم می ،بمما بیمن

بهب د تنها درسایه ا به ا کردن پایههای تتصدلب ح یا ت ددر ما در دحرههای تتصدلب بتفماق
مخ بهی بفتاد .بلکه ت ددر

هری مامب حبق مبش د که بعی کدفب م ش یعنب برمامه درسمب

مدز متت ل ش د .در بینجاست که ت ددرب
بفزحده مبش د .بلبته ،به شرطب که تمهدیب

در موما م شمب ممبت بممی م مب بیجماد بر ش
بربی بستقبال ب ب ربی مناسب برماممه درسمب

ح تیریس فربهم شیه باشی (ماتا.)2342،4
قبل ب بهب د در با ده م شب یمک بتفماق دیگمر لزحمماً بایمی ر دهمی ح ن م فقدمت در
مرحلهی ب ربی بصالحا

م شب بست .معنب م فقدت در ب ربی بصالحا

م شب (برماممه

درسب) بین بست که برمامهی ییی بایی ببتیب منجربه ت ددر در کالی دری ح تمیریس معلممان
ش د .بصالح گربن سعب دبرمی م فقدت در بیمن ت ددمر رب بما فصماحت ح بالغمت در م شمتار ح
گفتاری که بلها بخش بربی امعه معلمان بست تضمدن کننی .در بین ربستا ،مها بما طرحهمای
تفصدلب ،م بد برمامه درسب ذب

ح حض ق بمدن متکم ،سمعب در رسمدین بمه بهمیبف مم رد

بمتوار در ت ددر دبرمی (حبکر.)2337 ،

1. Mata
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برتباط مدان معلم ح تت

م شب ب بین حبقعدت بندادی ماشمب ممبشم د کمه معلممان،

صرف مور ب موا طربحب ن (به ص ر

متمرکز ح یا غدر متمرکز) ،عهیه دبر ب مربی تمیریس

هستنی ح فعالدتهای برمامهریزی درسب تنها هنگامب به ثمر مبرسی که در کمالی دری بمه ن
عمل ش د ح به ب رب در یی .با عنایت به چندن بردبشتب ،بیس 4ب " برمامه درسب ظمام ش" ح
" برمامه درسب میه" ما مببرد .منو ر ب برمامه درسب ظام ش ،برمامه درسب بمه عنم بن یمک
سنی م شته شیه بست ح برمامه درسب میه به ب ربی ن در کالی دری در سایه تعامل دبمش-
م بن ح معلم بشاره دبرد ( بیس  ،4333به مقل ب فتتب حب ارگاه.)4717 ،
بررسب مورب

معلمان در برتباط با برمامه درسب مشان مبدهی که مهما عمدقماً مگرشهمای

مختلفب دبرمی .برظب بم ر برمامه درسب رب به عن بن بخش بسدار مهمب ب کار ظم د ممبدبمنمی؛
هرچنی ممکن بست که عالقه چنیبمب به ن میبشته باشنی .برظب دیگر ب معلمان ب برماممههای
درسب رسمب لذ

مببرمی ح با ن بمگدزه پدیب مبکننی .در همان حال ،بفربد دیگمری ب معلممان

در تقال هستنی تا ب کنترلب که برمامههای درسب بر مها بعمال ممبکنمی بد شم می .بیمن چنمی
گامگب در بدربکا

معلمان ،بر ب ربی برمامه درسب ح تیریس مها بثربتب متفماح

دبرد (حبکمر،2

 .)2337در ت ده گریز معلمان ب برتباطهای رسمب ح معب مبت بن گفت که کمار کمردن بما
برمامه درسب مستلز م ب ه شین با برمامهریزیها ،بسناد ،همکاربن ،لسهها ح ب قبدل ن بست
که بین بم ر ممکن بست مها رب متزلزل ح ضعدفتر مشان دهی ح در رضایت کماری مهما حقفمه
بیجاد مبکنی .فدلدپ کس ن )4331( 7در کتا

ظ د؛ « میگب در کالی» ،حیژگبهای معلمان

رب برشمرده که بعضب ب مها عبارتنی ب  :بر یابب ف ری ،غدر رسمب بم دن (ظ دممامب بم دن) ح
فردیت ،بر شهای غدر رسمب .بین حیژگبها معلمان رب به س ی عمل به برماممه درسمب سم ق
ممبدهی .بدشتر معلمان متت ب رب تا ایب بر بسای برمامه رسمب دمبال ممبکننمی کمه بساسماً بما
فلسفه ح بر شهای نها سا گار باشی.
تنها بقلدتب ب معلمان مبظ بهنی حقت ظ د رب صرف بیجاد یک طرح دری بمربی میرسمه
کننی .معلمان ممکن بست در ب ربی ت ددر در برتبماط بما بهمیبف ،متتم ی ،فر ینمی یماددهب –
یادگدری ،بر یابب ح مناب  ،به بین دلدل که بین ت ددر یا بصالح مبت بمی تهیییهایب رب بربی مهما
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1. Zais
2. Walker
3. Philip Jackson
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به همربه دبشته باشی مقاحمت کننی .به منو ر ت ددر برمامه درسب ،بدرب معلممان مجمری ت ددمر،
مسبت به فربینی ت ددر (مدا به ت ددر ،رحش مییریت ت ددر ،تعیبد معلمامب که حبرد ت ددر مبش می
ح )....بایی ت ددر یابی (کُرَی.)2343،4
بررسب بحساسا

ح مگرشهای معلمان گاهاً متایج الب ت هب دبشته بسمت ح بینگ ممه

تیبعب مبکنی که معلمان کمتر عالقهمنی به بم ر برمامه درسب با نبههای بمدن فمردی هسمتنی.
معلمان بفربدی هستنی که بدشترین رضایت ش لب ظ د رب ب برتباط بما دبمش مم بن بمه دسمت
مب حرممی .ل رتدمه )4335( 2پمس ب یمک بررسمب گسمترده در بمدن معلممان گمزبرش دبده کمه

فربحبنترین دییگاه در مدان معلمان پدربم ن تمیریس" دبشمتن یمک رح ظم

" در کمالی بما

دبمش م بن ظ د بست.
مها همدشه برمامههای درسب رب م به م ب رب مممبکننمی بلکمه مهما ممکمن بسمت حتمب
ت ددربتب که الب باشنی ب رب کننی ،هرچنی در ب ربهای ط مب فقم ت ددربتمب رب در تمیریس
ظ د حبرد ح تثبدت مبکننی که میگب مها رب بهتر کنمی ح ن رب بمربی ظم د ح کمار ظم د بهتمر
بپنیبربمی .رهبربن فهدم در بصالحا

م شب بایی به دمبال ت ددربتب باشمنی کمه بدشمتر معلممان

نها رب بربی ظ د ح کارشان مناسب بیبمنی (حبکر.)2337 ،
حیبقل دح نبه مشکل سا در بصالحا

م شب بربی معلمان ح د دبرد بحلدن ن ت ددمر

در تعریف عملکرد حرفهبی بست که مبت بمی با فعالدتهای رح بمه ح حرفهبی معلم در تعارض
باشی؛ دحمدن ن مدزبن مان ح بمرژی بست که ب ربی بصالحا

مدما دبرد ح بطم ر طبدعمب بمر

میگب معلمان تأثدر دبرد (حین ح بسلدجر .)2333 ،7
کار ح تیریس معلم به برمامه درسب معنب مببخشمی ح عمی گماهب یما فقمیبن مشمارکت
معلمان در طربحب برمامههای درسب بحتمال دبرد بثربخشب برمامه رب تا حی یاد کاهش دهی .ب
بین رح معلمان هسته بصلب برمامهریزی درسب متس

مبش می ح مشارکت معلمان در فربینمی

طربحب ،ب رب ح بر شدابب برمامههای درسب ،عنصر کلدیی در بهب د برمامه به حسا

ممب یمی ح

مشارکت مان در فربینی ت ددر ح بهسا ی برماممههای درسمب ممیبری ب بهمدمت شمایان ت مه
برظ ردبر بست (فتتب حب ارگاه4717 ،؛ مهرمتمیی.)4713 ،
1. Koray
2. Lortie
3. Veen & Sleegers
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هرچنی معلمان مقش تعددن کننیه در پداده کردن برمامههای م شب ح بصمالحا

م م د

در ن دبرمی ،بما ممبتم بن مقمش ع بممل دیگمر مامنمی رهبمری ،منماب  ،مشمارکت کننمیگان در
برمامههای م شب (دبمش م بن ،بحلدا ،بمجممنهما) ،بدبرب

ح بخمش پشمتدبامب ح  ...رب مادیمیه

گرفت .با بین حال ،معلمان شاهیبن عدنب در بطن رحییبدهای م شمب هسمتنی کمه ممبت بمنمی
برظ رد ح حبکنش سایر ع بمل دیگر رب مدز ب مزدیک در ح لمس کننی ح به تجاربب حبقعمب ب
رحییبدهای م شب دست یابنی که در بافت یک ت ددر م شب به دست میه بست.
در سال  4734ت ددرب

م شب بکن ن در قالب تت ل بندادی در م ش ح پمرحرش ب مرب

شیه بست .یکب ب مهمترین ب زبء بین موا تت لب بضافه کردن یک پایه دیگر به دحره ببتمیبیب
ب ده بست که در سال تتصدلب  4734-4732با مگه دبشمتن دبمش مم بن پایمه پمنجم در درحن
میبری ببتیبیب به شکلب ف ری ب رب شی ح دحره ببتیبیب عمالً  3پایه شمی (ح بر

مم ش ح

پرحرش.)4734 ،
عملداتب شین سنی تت ل بندادین یک سال پس ب تص یب ن بین سؤبل رب تیبعب مبکنمی
که یا بربی ب ربی برمامهبی ام ح گسمترده کمه تمیحین ن مزدیمک بمه  5سمال ممان بمرده،
مقیما

ح مادگب

در معلمان ح سایر ب زبء موا م شب فمربهم شمیه بسمت؛ ح معلممان

ببتیبیب ت بمایب تیریس درحسب که در سطتب با تر ب مچمه پمدش ب ظمیمت در ن مم ش
دییهبمی رب کسب کردهبمی؟ در بینجما م فقدمت یمک معلمم در ب مربی یمک برماممهی ییمی ب
مجم عه ت بمایبهای حی ماشب مبش د که بایی در دحرههمای م شمب ح پشمتدبامبهای هنگما
ب رب به دست یی (شبا .)4734 ،
شایی بررسب سؤب

ف ق ح تهده

ببب قمام کننمیه بمربی ن ب طریمق یمک مطالعمهی

گسترده ح مان بر ممکن ش د؛ بما در بین مقطم بحسمای شمی کمه بایمی بمه شمکلب فم ری ح
عمدقتر در ستج ی پاسخ بر می .بر بین بسای ،بررسب م ض

ب طریمق تتقدقمب کدفمب ح

ح بحساسما

معلممامب کمه بیمن ت ددمر رب

تمرکز بر تجار

تیریس معلم بمجا شی تا بدربکا

تجربه مم دهبمی به تص یر کشدیه ش د ح مشخص کنی که یمک برماممهی ت ددمر چگ ممه ت سم
معلمان ب رب مبش د؟
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تجار معلمان ب تیریس در پایه ششم ببتیبیب ...
هدف و سؤال تحقیق
هیف بصلب تتقدق حاضر:
مطالعهی ت ددر در موا م شب ح برمامه درسب ،ب طریق بررسب تجربدا

تیریس معلمان پایه

ششم.
سؤبل بین تتقدق با ت ه به کدفب ب دن ن بین بست که :معلممان ،تمیریس در پایمه ششمم ،در
بحلدن سال ب ربی بصالح ساظتار م شب رب چگ مه تجربه کردهبمی؟
روش تحقیق
در بین پژحهش بنابر ماهدت م ض

م رد مطالعه ،ب رحش تتقدق کدفب پیییبر شناسب بستفاده

شیه بست .پیییبر شناسب به بررسب تجربدا
شناسب ،ت صدف تجربدا

بمسمانها ممبپمردب د .همیف ب تتقدمق پییمیبر

میگب به همان ص رتب بست که در ممیگب حبقم شمیهبمی (بدیمب

حاج باقری .)4713 ،متققان بین تتقدق به بین دلدل که عالقهمنی ب دمی شناظتب عمدمق مسمبت
به ببعاد پدیب ح ماپدیبی ت ددر ح تت ل در م ش ح پرحرش ح به ط ر حیژه پایمه ششمم ،ب مگماه
معلمان کسب کننی ،رحش پیییبرشناسب رب برگزییممی .ب مگماه م یسمنیگان بیمن مقالمه کشمف
حبقعدت متض هیف مدست .در بین ا هیف فهم بحسای ح بدرب معلمان ب برمامه درسب ح
ت ددرب

م شب ییی مهم بست .هرچنی که بین بدربکا

م رد مقی همدن م یسنیگان مدز قربر

گدرمی.
جامعه و روش نمونه گیری
امعه پژحهش معلمان پایه ششم ببتیبیب شاغل در منطقه هشت م ش ح پرحرش تهربن بم د.
مم مه گدری در بین پژحهش به ص ر
حردن مم مهبی ب د که تن

هیفمنی بمجا شی .هیف در مم مه گدری مدز بمه دسمت

مناسبب ب گرحههای معلمان مامنی ن ح مرد ،کم سمابقه ح باسمابقه

دبشته باشی .هرچنی در بین گرحهها تساحی در دستدابب به بعضا چنیبن مهم مب د .چ ن در بینجا
تجربدا

ح رحییبدها هیف مم مه گدری هستنی مه ظ د بفربد بنابربین مم مه مبت بممی بمه تعمیبد

مصاحبهها یا تعیبد رحییبدهای مم مه گدری شیه باشی .بر بسمای بیمن منطمق  44معلمم مم رد
مصاحبه قربر گرفتنی که مرکب ب  3ن ح  1مرد 1 ،معلم بدش ب  43سال سابقه ح  7معلم یمر
 43سال سابقه.
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فصلنامه مطالعا
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جمعآوری و تحلیل دادهها
دبدهها ب طریق مصاحبه مدمه سا مان یافته م حری شیمی .دلدمل بسمتفاده ب بیمن رحش بیمن
بست که متقق مبک شی تا ب طریق مصاحبهبی عمدق به دمدای غدر رسمب فرد حبرد شم د ح در
حدن بمجا مصاحبه بمعطاف پذیری

حکارپنتر .)4333،پمس ب

ح د دبشته باشی (بسترببر

بینکه  44مصاحبه با شرکت کننیگان بمجا شی بحسای شی که بطالعا
حبطالعا

مرتب تکربر مبش می

یییی به دست ممب یی؛ بنابربین گرد حری دبدهها مت قف شی.

پس ب بمجا مصاحبهی یبگامه با تک تک بفربد شرکت کننیه ح ضب صیبی مان کمه بما
ت بفق قبلب ص ر

گرفته ب د ،متن مصاحبهها بر رحی کاغذ پداده مبشی .سپس متقمق شمرح

به تجزیه تتلدل دبدهها مم د .دبدهها با بستفاده ب مربحل پدشنهادی بسممدت (بمه مقمل ب بدیمب
حاج باقری ح دیگربن )4713 ،به ص ر

 )4م ب هه بحلده :ظ بمین ح با ظ بمب یمک مم رد )2

تشخدص ح بر چسب دن به مضم نها  )7لدست کردن ح ظ شمه بنمیی تمهما  )1بیجماد یمک
یحل ظالصه سا ی بربی هر یک ب شرکت کننمیگان تتلدمل شمی ح در مهایمت ،بیمن مم برد
تتلدل شیه درهم تلفدق گردیی.
بربی بطمدنان ب صتت دبدهها ب  )4سه س سما ی ح  )2با گردبممین بطالعما

تتلدمل ح

تفسدرشیه به مصاحبه ش میگان بستفاده شی .بربی بعضب دبدهها ب سمهس سما ی بسمتفاده شمی
بیین معنب که بظهارب

مصاحبه ش میگان مثالً در م رد م شهای قبل ب بمتشار برماممه رب بما

بررسب تاریخ ب ربی دحرههای م شب که در میبر مرب طه درج شیه ب د ،تطبدمق دبده شمی؛
بما ب رحش دح یعنب برگردبمین متنب ب بطالعا

تتلدل شیه به شرکت کننیه بدشمتر بسمتفاده

شی .چ ن بربی سه س سا ی میبر کمتری م

د ب د یا بمکان دسترسمب بمه ممیبر ح م د

میبشت.
يافتهها
مق له  )4دانش نظری و عملی معلم :تجربهها ،بصدر ها ،دبمش ح مهار

حرفمهبی کمه مزء

ذظایر بر شمنی ح منتصر به فرد معلمان بست در کنار تخصص م ض عب در تصممدمگدریهما
در فربینی ب ربی برمامه در کالی دری ح تعامل با دبمش م بن ب

نبمههای مختلمف ،ب مربی

برمامه رب تتت تأثدر قربر دبده بست .بین مضم ن ظ د دبربی دح مضم ن فرعب بست:
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تجار معلمان ب تیریس در پایه ششم ببتیبیب ...
 -4-4برنامه درسی تدريس شده :بین برمامه شامل ن چدمزی بسمت کمه عممالً ت سم معلمم
تیریس مبش د ح مدز در برگدرمیه بین بمر بست که چگ مه بمه دبمش مم بن منتقمل ممبگمردد.
معلمان برمامه درسب رسمب رب با ت ه به دبمش ،باحرهای ظ د ح بمکامما
م

ح متمیحدیتهمای

د ب رب مبکننی .در ذیل به تجربه چنی مفر ب معلمان در بین ظص ص مبپردب یم:

شرکت کننیه  " :43مه طبق ظ بستههای مؤلفدن شی ،مه طبق رحبل گذشته ،مه مبت بن گفت که ترکدب
بین دح ،بدشتر طبق رحبل گذشته ب د به ظاطر بین که مدگم فضا ح ای عملکرد ما ظدلب ضعدف ب د".
شرکت کننیه  " :1به هیف بر شمنیی که کتا
کنم رسدی  ،مت مستم کتا

مبظ بست مه به هیفب که من مبظ بسمتم تمیریس

رح دحره کنم ،شایی بحن ط ر که دلم مبظ بست کار مکرده باشم".

شرکت کننیه  " :4بحن ظ د بر یابب که هیف ششم ب د ظدلب مت مستدم ب رب کندم چ ن فرصتم ن کم
ب د بدشتر بر پایه بحن چدزبیب که سالهای قبل دبشتدم بحن ط ر ب رب کردیم".

 -4-2معلم به عنوان برنامهريز :بعتقاد معلمان که مجریان برمامه ممبباشمنی بیمن بسمت کمه در
فر ینی تیحین برمامه حض ر دبشته باشنی ح به م عب ب موریا
درسب بستفاده ش د .در بین مدنه شرکت کننیگان تجربدا

ح تجربدا

مان در برماممهریزی

ظ د رب در یر بدان مبکننی:

شرکت کننیه  ":2به هر حال مور معلم رح همدشه ت ی ت ددر ح تت ل ،در م ش ح پرحرش بپرسمنی،
ظدلب بهتره ،چ ن بدشتر معلمه که مبت مه بگه که ت ددر ت ی کتا

چه

ری باشمه بهتمره؛ حلمب همد

حقت مور معلم رح ممبپرسنی".
شرکت کننیه  " :4بما من که معلم هستم مدیحمم چ ن با بیمن مشمکال
مورب

مرب ط به ق

دسمت ح پنجمه ممر کمرد ،

ح ضعف ب مور ح دییگاه معلم که ت ی کالی ب ده ،مه ماه با دبمش م بن ب ده،

مبدحمه کجای کار بیربد دبره بگر بعمال بشه ،بهتره" .
شرکت کننیه ":43عمالً بایی بین کتا های درسب رح بشخاصب بن یسنی کمه تجربمه کمالی دبری رح
دبشته باشنی".

مضم ن بصلب  )2نگرانیهای معلم :رحشن ب دن ببعاد برمامه درسب ظص صاً حض ح بهمیبف ح
حسایل بربی معلم -که مبت بمست در م شهای ضمن ظیمت در قبل ح ضمن ب ربی برماممه
ح د دبشته باشی  -قابلدت بمطباق ت ددر برمامه در ب رب رب به ربحتمب فمربهم ممبممم د .در مه
حض ح بربی بفربد دست بمیر کار بمجا کار به مدزبن ت ددری که در عمل بتفاق مببفتمی ،برتبماط
دبرد .بین مضم ن ظ د دبربی دح مضم ن فرعب بست:
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فصلنامه مطالعا

 -2-4ارتباط عمودی و افقی در برنامه درسی :ب مجا که دبمش م بن بایی مچه رب که تتمت
عن بن متت ب به مها م ش دبده مبش د رب یاد بگدرمی ،متت ب بایی قابل یادگدری باشمی .متتم ب
قبلب دبمش م بن بمتخا

بایی متناسب با تجربدا
مطالعا

علمب ح تجربدا

بدربکا

ظ د رب در ذیل ت ضدح مبدهنی:

ش د .در حبق تناسب متتم بی م شمب بما

قبلب دبمش م بن ضرحری بست .در بین ظص ص شرکت کننیگان

شرکت کننیه " :3بگر دبمش م بن ب کالی بحل با بین رحش تیریس م رد مور در پایه ششمم شمرح
مبکردمی ح پدش مب میمی در بضافه کردن بین پایه به دحره ببتیبیب ،ظام بدهها کمتر درگدر بین کمه چمرب
پایه ششم بضافه شیه ممبشیمی".
شرکت کننیه " :3بهتر ب د پایهها رح ب پایدن ت ددمر ممبدبدممی ،ب ن بحل ح دح مما ت ددمر کمرده حما
مبرحمی س  ،ظ

س

بین بچه دیگه مادگب دبره  ...حا حرحدی پنجم که مداد ششمم هماهنمب بما

ماست ما بینقیر بذیت ممبشییم".

 -2-2تناقض در برنامه جديد و قديم :معنب دبر ب دن یادگدری برحسب بیجماد برتبماط مدمان
یادگدری ییی ح ساظت شناظتب یادگدرمیه تعریف مبش د .هد مطلبب به ظ دی ظ د معنب-
دبر مدست بلکه در برتباط با یادگدرمیه بسمت کمه معنمبدبر ممبشم د .در صم رتدکه مطلمب یما
بطالعا

ییی ذ

ساظت شناظتب یادگدرمیه ش د یادگدری فعال ح معنمبدبر ظ بهمی بم د.

در بین مدنه تعیبدی ب شرکت کننیگان بین چندن تجربدا

ظ د رب بدان مبکننی:

شرکت کننیه " :43ما یک سری مطلب به بچه در مقط ببتیبیب تا پنجم گفتدم حلب یک دفعه بچه مداد
ت پایه ششم مدگدم بصالً ب بحن بستفاده مکن .بگه ب بحن بستفاده کنب ما مجب ریم بهت صفر بییم"
شرکت کننیه " :2هرچه تا پارسال به بچهها مبگفتدم ب ن بایی بگدم بچهها بین شمد ه کمه بمربی بیمن
س بل ریاضب دبشتدم ب ذهنت ن پا کندی".

مضم ن بصلب  )7نارسايیهای اجرا :حساسدت ح بهمدت مرحله ب رب در برمامهریزی درسب ب
ن رح بست که کلدهی طرحها ح برمامهها در ص رتب م فق به بیجاد ت ددرب

مطل

مبشم می

که در مرحله ب ربیب با م فقدت پداده ش می .بهتمرین برماممههای درسمب کمه ب لتمان منطقمب
بخ بب طربحب ح تیحین شیهبمی ،به علت ب ربی ماقص یا مادرست ممکن بست در دستدابب بمه
بهیبف م رد مور با شکست م ب ه شم می .در صم رتدکه بمربی مرحلمه ب مرب پمدش بدنبهما ح
بقیبما
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ب قبل ص ر

پذیرد ح بستر مناسبب بربی ب ربی برمامههای درسب فمربهم حرده

تجار معلمان ب تیریس در پایه ششم ببتیبیب ...
ش د ،بحتمال م فقدت برمامههای درسب بفزبیش مبیابی .بین مضم ن ظ د دبربی پمنج مضمم ن
فرعب بست:
 -7-4آموزشهای ناکافی :در هنگا ب ربی برمامه درسب ییمی ح یما ت ددمر یافتمه ،ضمرحری
بست که معلمان ح سایر ع بمل ب ربیب ،م شهای ظاصب رب دریافت کننی .م شهمایب کمه
مه هر ت ددر ح تت ل در م ش ح پرحرش بست بربی بیجماد ت بممنمیی کاممل در معلمم در
رحیارحیب با مسائل ح مشکالتب که حدن تمیریس بما ن م ب مه ظ بهمی شمی .بگمر بفمربد در
رحشنب ب ماهدت برمامه درسب ییی دبشته باشنی ،حظایف ظ د رب به درسمتب بیبمنمی ح مگمربن
م قعدت ظ د در متد کار مباشنی ،ب برمامه ییی بستقبال مبکننی .بگر م ش ضمن ظیمت
کارکنان در قبل ح ضمن ب ربی برمامه درسب ح م د میبشمته باشمی یما مماقص باشمی ،ب مرب بما
مشکال
ص ر

یادی رحبه رح مبش د .در بین مم رد شمرکت کننمیگان تجربدما

ظم د رب بمه بیمن

بدان مبکننی:

شرکت کننیه " :43مبت مستن کمک بدشتری به ما کننی ،مجری ما معلمهما هسمتدم پمس بایمی بممرژی
بدشتری بربی م ش ما مبگذبشتن".
شرکت کننیه  " :3م شهایب که قبل ب ب ربی برمامه دیییم بصالً همسم مبم د حقتمب حبرد تمیریس
شییم ما ظ دم ن کتا

رح بررسب مبکردیم ظ دم ن مت ه مبشییم که بایی چط ر تیریس کندم".

شرکت کننیه " :1فاییه ن چنامب میبشت چ ن ما کالی مبرفتدم مامب کمه ممه کتما

دبشمتدم ح ممه

مسائلب که معلم در حدن تیریس بهش برمبظ ره".

 -7-2محتوای انبوه :متت ی بربئه شیه در برظب ب کتا های پایه ششمم ب

ملمه ریاضمب ح

ب تماعب متناسب با قام ممنییهای برمامه درسب مثل تعمادل متتم ب مدسمت .در حبقم سما مان
دبظلب متت ب ب مقطه مور کمدت یعنب مدزبن متت بی بربئه شیه در کتا

لتمان مشمیه بسمت ح

همدن بمر مشکالتب رب در ب مرب بمربی معلمم ب م د حرده بسمت .در بیمن ظصم ص شمرکت
کننیگان بینچندن بدربکا

ذهن ظ د رب بدان مبکننی:

شرکت کننیه" :3ف ق بلعاده دریها یاده ،حجم مطالب یاده ،کتا

ب تماعب دری مدمیی ،فعالدمت

دبره فعالدت رح مدیی ،کار برگه دبره ،تتقدق دبره ،ظدلب کار یاده که ما بصالً ظ دمم ن یمه م ق همایب
ممبرسدم .بربی بعضب دریها مب هنر ح حر ش رح مبگرفتدم".
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شرکت کننیه " :1حجم دریهایب که بربی ششم گذبشتن به مسبت ساعتهاش ظدلب یاد ب د یعنمب
من ظ د ظیبیدش به هد کیحمش ممبت مستم برسم بحمط ر که دلم مدخ بد با بچهها کار کنم".
شرکت کننیه  " :3ظ

بین یه ساعتب که فکر ممبکنم ب مور مامبنیی یک تعادل دبشته باشه چم ن

پر حجم ،کار مان بره ،مه ت دری ریاضب ما ت ب تماعب هم بین مشکل رح دبشتدم کار برگمه دبشمت
من مجب ر ب د مب تفریح رح بگدر ".

 -7-7عدم توازن در زمان و مقاصد :مان م رد مدا بربی مدزبن متت بی بربئه شمیه در کتما
ریاضب کافب مب ده بست با ت ه به مساله مت ر ب دن متت بی کتا
تمرین ح فعالدت شرح مبش د ح دبمش م

ریاضب که هر بخش ن با

ظ دش بایی به ربه حل ن دست یابی ح ب حالمت

معلم مت ری ح سخنربمب ظارج شیه بست ،مدا منی مان بدشتری مبباشی ح بنابربین معلم بربی
بربن کمب د مان ح با ت ه به حساسدت ح بهمدت دری ریاضب مزد حبلیین ح بحلدای میرسه
ب مان دریهای دیگر به مف ریاضب بهره برده بست .در بین رببطه شرکت کننیگان تجربدما
ظ د رب به شرح یر بدان مبکننی:
شرکت کننیه " :7بعضب ب درحی ب

مله ریاضب با ت ه به متت بیب که دبشت ،ظدلب تمرینهمای

یادی دبره یعنب متت بی دری متناسب با مان مب ده یعنب بین ظدلمب مشمکل سما بم ده بمربی هممه
معلمهای پایه ششم".
شرکت کننیه " :3چ ن حجم ریاضدش ن یاد ب د ب دری پمژحهش ح کمار ح فمن حری د بخماطر
ریاضب به ظاطر بینکه یک رح در هفته ریاضب میبرن من بحن یک رح هم ریاضب دری دبد

ای کار

ح فن حری".

 -7-1کیفیت و کمیتت منتابع :مم بد م شمب متصم ل فربینمی برماممهریزی بسمت .پمس ب
برمامهریزی درسب متت ی ،تجربدا
ص ر
کتا

کتب ،زحب

یمادگدری ح بصم ل ح رحشهمای یماددهب -یمادگدری بمه

ح دست ربلعملها بربئه مبش می که ب مها به م بد م شب تعبدر مبش د.

درسب ،ربهنمای تیریس ح دفترچه تمرین م بد م شب بصلب رب تشمکدل ممبدهنمی .در

کش ر ما کمه کتما

درسمب حسمدله بصملب تعلمدم ح تربدمت رب تشمکدل ممبدهمی ح معلممان ح

دبمش م بن یاددهب -یادگدری به بین ماده م شب تکده دبرمی .هنگمامب کمه دبمش مم بن در
ببتیبی یک سال تتصدلب ب در برتباط مدان عناصر مختلف یک م ض

درسب که در طب دح

یا سه سال گذشته تیریس شیه بست ،مات بن باشی؛ بدمامگر فقمیبن بمسمجا در متتم بی برماممه
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درسب بست که بمسجا متت ی بشاره به برتباط عم دی ح بفقب متت بی برمامه درسمب دبرد .در
یر به تجربه چنی مفر ب معلمان در بین م رد مبپردب یم:
شرکت کننیه " :2حقتب یک کتا

م شته مبش د بایی م یسنیه پدشدنه قبلدش رب در مور بگدرد تما سمال

قبل بچه چه چدزهایب رب یاد گرفته بست".
شرکت کننیه " :5بعضب حقتها یک م ض

مصفه صفتهبی ،دح رح کار مببرد ح ط ل مبکشدی تما

بچه مفه مش رب بفهمه چ ن ظدلب سنگدن ب د".

 -7-5وسايل آموزشی :حسایل م شب مکمل مناب

م شب در ب ربی برماممه درسمب بسمت.

در هریک ب درحی حسایل کمک م شب متناسب با م ض
تجربدا

تیریس ،معلم رب در سما مامیهب

یادگدری غنبتر ح دبمش م بن رب در بهره گدری ب تجربدما

بمربی دسمتدابب بمه

هیفها یاری مبکنی .پاسخهای شرکت کننیگان در تتقدق به ط ر مشخص بر مقص ح کمبم د
در بین مدنه د لت دبرد .در بین برتباط تعیبدی ب شرکت کننیگان چندن تجربدا

ظ د رب بدان

مبکننی:
شرکت کننیه " :4ما بصال پکدجهای عل

میبشتدم ،کدتهای مخص ص م شب به دسمتم ن مرسمدیه

ب د".
شرکت کننیه " :44مشکل کمب د م بد مایشگاهب ح م شب دبشتدم ح بربی تهده مها به مشمکل بمر
مبظ ردیم".

مضم ن بصلب  )1ذببیتهای تغییر :در پرت رحشهای تیریس سمنتب بمه کمار گرفتمه شمیه،
مگرش منفعل ب دن ،دریافت کننیه ب دن ح صرفاً ذ
سایه تجار

کردن ،در کم د شمکل ممبگدمرد .در

ییی یادگدری ح فعال شین شاگرد ،ت ددرب

بساسمب در عماد هما ،گمربیشهما،

مگرشها ،تمایال  ،شد ه برظ رد ح دبمش فرد حاصل مبشم د .بیمن مضمم ن ظم د دبربی دح
مضم ن فرعب بست:
 -1-4روش تدريس جديد :حقتب م ض

درسب به ص ر

مسأله مطرح ش د ح شاگرد مامنمی

یک متقق با ن برظ رد کنی ح ضمن بستفاده ب ربهنمایبهای معلم ،همکاری دیگمر شماگردبن
رب مدز لب ممایی ،در بین ص ر

بفکار حی دستخ ش ت ددر مبش د .دبمش مم بن بمر بسمای

بحسای معلمان به چندن رحیکردی رحی ظ ش مشان دبدهبمی .بدامما

یمر ب چنمدن بردبشمتب

پشتدبامب مبکننی:
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شرکت کننیه  " :7ما بدشتر ،بکثر کار رح به عهیه ظ د دبمش م بن مبگذبریم ح معلمم بمه عنم بن یمه
هیبیت گرحه که فعالدت بچهها رح هت بیه که بت منی ظ دش ن در حبق برسنی به بحن چدزی که دری
ب ش ن ظ بسته".
شرکت کننیه  " :5ت پایه ششم ،بدشتر مبظ بد که بچمهها مهارتشم ن رح هم مطم ر کمه در ریاضمب
دبشتدم ،دست حر ی ح فعالدت ح حل مساله بدشتر بشه".
شرکت کننیه  " :3دریهایب مثل ریاضب با فعالدت شرح مبشی ،من س بل رح مبظ بمی  ،یه ت ضدح
ک چک مبدبد  ،مبگفتم بینجا بایی بینج ری حل بشه دبمش م

بایی فکر مبکردمی تا م ب

رح پدمیب

کننی".

 -1-2تجارب آموزشی جديد :دریهایب مثل تفکر ح پمژحهش ح کمار ح فمن حری ب
م ض عا

ملمه

یییی هستنی که حبرد برمامه درسمب پایمه ششمم شمیهبمی ح علدمرغم کمب دهما ح

مارسایبهایب که در برتباط با حسایل کمک م شب مها ب
ح در بعضب میبری کمب د تجهدزب

مله فدلمهای م شمب ح کتا هما

مثل کامپد تر که یک بخش ب دری کار ح فن حری ب ده

بست ،م رد بستقبال دبمش م بن قربر گرفته بست ح ذببدتهای ظاص ظ د رب دبرب ممبباشمی.
در بین م رد معلمان شرکت کننیه تجربدا

ظ د رب در یر ت ضدح مبدهنی:

شرکت کننیه  " :1دری تفکر ح پژحهش یک درسب بست که با بچهها رببطه بدشتری دبشمته باشمدم ح
صتبت کندم ح برتباط گرحهب رب در بدن دبمش م بن تق یت ممایدم".
شرکت کننیه  " :5دری تفکر ح پژحهش ظ

ب د ،دبمش م بن هم عالقه دبشتنی ،حلب ظ

بعضب

فدلمهاش مب د ،دبستانهاش ظدلب ظالصه ب د ،بگر کتا هاش در بظتدار ما باشه ظدلب بهتره تا بیمن کمه
بچهها ظالصه دبستان رح گ ش کننی".
شرکت کننیه  " :43مثالً درسب مثل تفکر ح پژحهش ظدلب ظ به که بچه رح حبدبر کنه به بینکه متفکمر
بار بداد ح یه کمب فکر کنه"،

در بین پژحهش به شناسایب ح تتلدل تجربه تیریس معلمان پایه ششم ببتیبیب پردبظته شی.
در بین ربستا ،معامب ذهنب مشتر معلمان ب تیریس در بین پایه ییی تتلدل ح بسمتنتاج شمی
( یحل شماره .)4
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یحل شماره  :4مق لههای بصلب ح فرعب بستخربج شیه ب متن مصاحبه ها
مقولهها

مضمونها

دانش نظری

 -برنامته درستی

 -4شرکت کننیه  ":1به هیف بر شمنیی که کتا

و عملتتتتی

تدريس شده

من مدخ بستم تیریس کنم رسدی .

معلم

 معلم به عنوانبرنامه ريز

گفتهها
مبظ بست مه به هیفب کمه

 -2شرکت کننیه  ":43عمالً بایی بین کتا های درسب رح بشخاصب بن یسنی که
تجربه کالی دبری رح دبشته باشنی".

نگرانیهتتای

 -ارتباط عمودی

 -4شرکت کننیه " :3بگر دبمش م بن ب کالی بحل با بین رحش تیریس مم رد

معلم

و افقتتی برنامتته

مور در پایه ششم شرح مبکردمی ح پدش مب میمی در بضافه کردن بین پایه بمه

درسی

دحره ببتیبیب ،ظام بدهها کمتر درگدر بین که چرب پایه ششم بضمافه شمیه ح چمرب

 تنتتتتاقض دربرنامتته جديتتد و
قديم
نارستتايیها

 -آموزشهتتتای

در اجرا

ناکافی
 -محتوای انبوه

مثال بینج ری بست ممبشیمی".
 -2شرکت کننیه " :2هرچه تا پارسال به بچهها مبگفتدم ب ن بایی بگدم بچمهها
بین شد ه که بربی بین س بل ریاضب دبشتدم ب ذهنت ن پا کندی".
-4شرکت کننیه  " :3م شهایب که قبل ب ب ربی برمامه دیییم بصمالً همسم
مب د حقتب حبرد تیریس شییم ما ظ دم ن کتا

رح بررسب مبکردیم ظ دمم ن

مت ه مبشییم که بایی چط ر تیریس کندم".
-2شرکت کننیه " :3ف ق بلعاده دریهما یماده ،حجمم مطالمب یماده ،کتما
ب تماعب دری مدیی ،فعالدت دبره فعالدت رح مدمیی ،کمار برگمه دبره ،تتقدمق
دبره ،ظدلب کار یاده که ما بصالً ظ دم ن یه م ق هایب ممبرسدم .بربی بعضمب

 عدم توازن درزمان و مقاصد
 -کیفت و کمیت

دریها مب هنر ح حر ش رح مبگرفتدم".
-7شرکت کننیه  " :7بعضب ب درحی ب

مله ریاضب با ت ه به متت بیب کمه

دبشت ،ظدلب تمرینهای یادی دبره یعنب متت بی دری متناسب با مان مب ده
یعنب بین ظدلب مشکل سا ب ده بربی همه معلمهای پایه ششم".

در منابع

-1شرکت کننیه " :5بعضب حقتها یک م ض

 -وستتتتتتتايل

مببرد ح ط ل مبکشدی تا بچه مفه مش رب بفهمی چ ن ظدلب سنگدن ب د".

آموزشی

-5شرکت کننیه  " :4ما بصال پکدجهای علم

مصف صمفتهبی ،دح رح کمار
میبشمتدم ،کدتهمای مخصم ص

م شب به دستم ن مرسدیه ب د".

جذابیتهای

 -روش تدريس

تغییر

جديد
 تجتتتتتتاربآموزشی جديد

-4شرکت کننیه " :5ت پایمه ششمم ،بدشمتر ممبظم بد کمه بچمهها مهارتشم م
هم مط ر که در ریاضب دبشتدم ،دستحر ی ح فعالدت ح حل مساله بدشتر بشه".
-2شرکت کننیه  " :1دری تفکر ح پژحهش یک درسب بست که با بچهها رببطه
بدشتری دبشته باشدم ح صتبت کندم ح برتباط گرحهمب رب در بمدن دبمش مم بن
تق یت ممایدم".
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بحث و نتیجه گیری
بربی م فقدت در ت ددر

بست مت هی حضم ر معلمم در مربحمل برماممهریزی ح ب مربی

برمامممههای درسممب بممه طمم ر شممفاف ح حبضممح تعریممف شمم د (مهممیحی4713،؛ سممبدها ح
بیلکن ر .)2343،4مضامدن ای گرفته در بحلدن مق له مشان مبدهی که معلممان در مم بردی بمر
ظالف مچه تا کن ن ب تیریس ح یادگدری فهمدیهبمی عمل کننی .ب س یب دیگر معلمان تمایمل
ظ د رب به شرکت در برمامهریزی درسب مشان دبدهبمی .مضامدن بین مق له ب بین حکایت مبکنی
که مچه هیف در برمامه درسب ییی بست ،مطابق با دبمش ،ت بممایب ح بماحر قبلمب معلممان ب
تیریس ح برمامه درسب مدست؛ بما چگ مه مبت بن با ح م د چنمدن تناقضمب برماممهریزی رب بمه
معلم سپرد؟ سؤبلب بست که ظ د مبت بمی م ض

پژحهش یا پژحهشهای دیگر باشی.

ب دح مضم ن در مق له دح یک پدا کلب دریافت مبش د ح ن بینکه ت ددر بله؛ بما چمرب در
بین پایه؟ ح چرب به بین شد ه؟ معلمان م رد پرسش ،مخالفتب یی با ت ددر ببمرب مکردهبممی بمما
میعب هستنی که بین تت ل بایی ب پایه بحل شرح مبش د .بین شکل ب تت ل به مور مهما بمه
بین دلدل م ب مگربمب بست که رحشها ح حتب دبمش مها ب تیریس رب به هم ریخته بست ح
مها ماچار به تجییی مور در تیریس ظ د شیه بمی .مشارکت کننیگان بیمن گ ممه ت ددمری رب در
در ه بحل به حال دبمش م بن مضر مبدبمنی ح بین سؤبل رب مبپرسنی کمه یما بهتمر مبم د بیمن
بصالحا

به تیریج بعمال مبشی؟

مارسایبها ،در ب ربی هر دگرگ مب م شب بمری متتمل بست (فتتب حب ارگماه)471 3،؛
بما در پیییهی م رد تتقدق هستهی بصلب مضامدن در مق له س

رب به ظ د بظتصاص مبدهی.

در چشم بمیب ی گستردهتر دح مق له قبلب مدز ممکن بست با بردبشمتب دیگمر ،در هممان بمتمیبد
قربر گدرمی .مهمترین عامل در بعمال مؤثر هر ت ددری در برمامه درسب ،م ش به م ق ح ممؤثر
مجریان که ب سابقه ظیمت ح سطح تتصدال

مدز تمأثدر گمذبرتر بسمت (دماحممیی ح بلزبممب،

 .)4732معلمان شرکت کننیه در تتقدق مقصب حبضح در م ش ،پدش ح حدن ب ربی تمیریس
رب گزبرش کردهبمی .بین گزبرشها ب مب دن م ش ظبمر مممبدهنمی ،بلکمه بمه مومر ممبرسمی
عمیهترین مارسایب در متدجه مامناسب ب دن ممان مم ش ح مما کار ممیی مم ش دهنمیگان
بست .شکایت ب حجم یاد متت ب شایی به بین دلدل باشی که بهمیبف یمادگدری در پایمه ششمم
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تجار معلمان ب تیریس در پایه ششم ببتیبیب ...
بغلب منطبق با درحی یا سرفصلهای پایه بحل ربهنمایب سابق بست (ر
درسب بحل ربهنمایب قییم ح ششم ییی)؛ بنابربین ،بظهارب

ش د به کتا همای

معلمان درست به مومر ممبرسمی

حقتب بیبمدم ،بربی دستدابب به بهیبف در پایه بحل ربهنمایب دبمش م بن  77سماعت در هفتمه ح
با چنی معلم در میرسه حاضر ب دمی ،بما در پایه ششم بربی رسدین به همدن بهیبف  23ساعت
تیریس در هفته با یک معلم منو ر شیه بست.
کدفدت پایدن ح تعیبد ما کافب مناب ح حسایل م شب بست مضم نهایب هسمتنی کمه مشمان
مبدهی برظالف بمتوارب  ،برمامه درسب ییی به ص ر
همان رحمی قبلب به ص ر

کتا

ح گاهاً ربهنممای معلمم عرضمه شمیه بسمت .بیمن مشمکال

مبت بمی ماشب ب تعجدل در ب ربی بصالحا
با ح د تما مارسایبهای تت
بست .م ض عا

بسته کامل ت لدی مشیه بست بلکه در

م شب باشی.

موا م شب ،ذببدتهایب مدمز بمربی معلممان دبشمته

درسب ییی شامل کار ح فناحری ح تفکر ح پژحهش تجربههایب بمیی بمربی

معلمان بیجاد کرده بست .معلمان بحسای مبکننی بیمن م ضم عا

بمه تجمار

دبمش مم بن

بضافه مبکننی .عالحهبربین ،رحش تیریس مدز بیین دلدلکمه ممبت بممی م مب بفمزبیش تمأثدر
معلمان بر کالی ح مفدیتر شین برمامه درسب بش د ذب

ل ه مبکنی (حبکر.)2337 ،

بین پژحهش با تما متیحدیت ها؛ بین که در تهربن ح یک منطقمه برظم ردبر بمجما شمیه،
حکایت ب بین دبرد که ت ددر در موا م شب ح برمامه درسب با مادگب مناسمبب بمجما مشمیه
بست .به ص ر

رحشنتر مبت بن گفت که مه معلمان ب مادگب

بین حسعت بهرمنی ب دهبمی ح مه متد ح مناب یادگدری به درستب

بربی ب مربی تتم لب بما
ب

گ ی بهمیبف تتم لب

ب دهبمی .با بین حصف ب مگاه معلمان ،دبمش م بن به م ض عاتب که با ممیگب رح بممه برتبماط
دبرد مامنی کار ح فناحری رغبت مشان دبدهبمی.
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