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  چكيده

تـرين  چـارچوب دوره ابتـدايي را بايـد يكـي از مهـم      اجراي نظام آموزشي جديد و قرارگرفتن پايه ششم در قالب و      
ل و ئكه طي دو سال اخيـر در نظـام آمـوزش و پـرورش رخ داده اسـت. بررسـي و مستندسـازي مسـا         تغييراتي دانست

هاي مختلف با آن مواجه است، ضمن آنكه تصويري روشن از واقعيـات اجرايـي   مشكالتي كه اين برنامه جديد در عرصه
ها و اطالعات الزم را جهت اعمال اصالحات و تغييرات الزم در اين برنامـه جديـد فـراهم    تواند دادهمي دهد،آن ارائه مي

ه ل و مشكالت اجرايي پايه ششم ابتـدايي از ديـدگاه معلمـان پرداختـ    ئنمايد. بر اين مبنا، پژوهش حاضر به بررسي مسا
علمان پايه ششـم ابتـدايي شهرسـتان سـرپل     همه مشامل پيمايشي و جامعه آماري آن  –روش پژوهش توصيفي است.

بودنـد كـه بـه طـور تصـادفي       نفر از معلمان پايه ششم 80د. نمونه پژوهش شامل بودن 91-92ذهاب در سال تحصيلي 
هاي اين پژوهش از طريق اجراي يك پرسشنامه محقق ساخته براي معلمان پايه ششـم جمـع   داده .انتخاب شدند ساده

هـاي درسـي يعنـي    ي مذكور، مسائل و مشكالت پايه ششم را حول محور عناصر اصلي برنامههاآوري گرديد. پرسشنامه
مشـغولي معلمـان پايـه    هاي ارزشيابي و مراتب دلشيوه ،هاي تدريس، زمان، فضا و امكانات كمك آموزشيمحتوا، روش

هاي يافته محاسبه گرديد و مطلوب بود. ي پرسشنامهيپاياروايي و اند. ششم نسبت به برنامه جديد مورد كاوش قرار داده
حاصل از اين پژوهش نشان داد كه عمده مشكالت پايه ششم ابتـدايي از نظـر كمبـود زمـان و فضـا و امكانـات كمـك        

باشـد.  باشد. هر چند كه در ساير عناصر برنامه درسي هم وضعيت پايه ششم اندكي باالتر از حد متوسط ميآموزشي مي
اين تحقيق نشانگر آن است كه ميزان مشكالت اجرايي پايه ششم در مدارس روسـتايي نسـبت بـه    در عين حال، نتايج 
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  .برنامه درسي، تغيير برنامه درسي، پايه ششم، مقطع ابتدايي ها:كليد واژه
  

  مقدمه
قابـل   ترين مراحل و عناصري است كه نقشـي هاي درسي و آموزشي يكي از مهمبرنامه اجراي

تـوان  كند، به حدي كه مـي مي ءهاي آموزشي ايفانظام و كارآيي مالحظه در تعيين ميزان اثربخشي
باشـد. در  گفت تا زماني كه يك برنامه درسي به مرحله اجرا در نيايـد، فاقـد ارزش عملـي الزم مـي    

د اثرگـذاري در  جوا تواند عمالًدهد كه يك برنامه درسي تا چه ميزان ميمرحله اجرا نشان ميواقع، 
اجراي درست برنامـه درسـي   "توان گفت كهباشد. بر اين اساس، مي يادگيري -هاي ياددهيموقعيت

شده برنامه توليد نهمانند زيرا برنامه اجرا نشده  .در همه سطوح آن از اهميت اساسي برخوردار است
كنـد  است و اجراي ناكارآمد، زمينه را براي توليد و اجراي برنامه مشابه در آينده هم غبار آلـود مـي  

  ).63: 1389پور و صابري، (موسي
به بررسي نقش و  خود نظران و متخصصان مختلف برنامه درسي هر يك از منظر خاصصاحب

نظرانـي اسـت كـه    ترين صـاحب مله مهماز ج 1ناند. فوالل مرتبط بدان پرداختهئاهميت اجرا و مسا
برنامه درسي و الزامات مختلف آن را مورد بحـث و بررسـي قـرار داده اسـت. از      مسئله اجرا و تغيير

) اجراي برنامه درسـي اصـوالً فرآينـد انجـام يـك تغييـر در عمـل اسـت كـه          1387ن (ديدگاه فوال
-در قالب دو رويكرد برنامه و عمالً بسترهاي الزم را براي تحقق اهداف مطلوب تربيتي تسهيل كرده

هـاي  هـا و روش شناسـي  كه هر كدام داراي پيش فرض 3(انطباق متقابل) و انطباقي 2(وفادارانه) اي
اي (وفادارانـه) بـر اجـراي برنامـه     پذيرد. در حالي كه در رويكرد برنامـه خاص خود است، صورت مي

شـود كـه   ، در رويكرد انطباقي اجازه داده مـي شودمطابق اهداف و انتظارات اوليه طراحان تاكيد مي
) 2005ن (باشد. عالوه بر اين، فوالاجراي برنامه تا حدودي متاثر از واقعيات و مقتضيات محيط اجرا 

هاي درسي جديـد   كند كه اجراي برنامههاي مرحله اجرا تاكيد ميها و پيچيدگيبا اشاره به ظرافت
حاصل پيمودن هزاران راه و مسير كوچـك در يـك فرآينـد     ،رو ايجاد اصالحات و تغييرات مورد نظ

هاي الزم و تجهيـزات كامـل بـه ويـژه از     سير و سفر گونه است. طي اين سفر، بدون داشتن آمادگي
باشد. باعنايت به مالحظات فوق امكان پذير نمي ،منظر درك عميق ماهيت و مقتضيات فرآيند تغيير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Fullan 
2.Programmed (Fidelity) Approach 
3.Adaptive (Mutual Adaptation) Approach  
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يك برنامه درسي جديد را شامل مواردي همچون آگاه سـازي  ) اصول حاكم بر اجراي 2006ن (فوال
-و اطالع رساني در مورد ضرورت اجراي آن، درك و شناخت دقيق ماهيت فرآينـد تغييـر، ظرفيـت   

سازي به منظور هم افزايي و ارتقاي تـوان جمعـي و كـارگروهي افـراد، افـزايش روحيـه و فرهنـگ        
هاي سازنده موجود ش فرآيند تغيير و كاربست ايدهيادگيري، توسعه فرهنگ ارزشيابي، رهبري اثربخ

 داند.در مدرسه مي

) معتقد است كه تغيير برنامه درسـي و اجـراي آن اصـوالً بـه منزلـه يـك       2004( 1ساهلبرگ
 كننـد. از ايـن رو، فهـم و درك   فرايند يادگيري براي معلمان و مدارسي است كه در آن خدمت مـي 

شـرايط ضـروري و الزم    برنامه درسي و شروط موفقيـت آن در حكـم  ها از مفاهيم تغيير و دقيق آن
) 1996( 2باشد. در تاييد همين ديدگاه است كـه ساراسـون  براي اجراي يك برنامه درسي جديد مي

-كند كه فقدان فهم و بصيرت نسبت به مقوله تغيير و عدم ارزش گذاري آن، متـداول نيز تاكيد مي

-تغيير و اجراي برنامه درسي است. همين نقيصـه باعـث مـي    يندهايآترين علت عدم رضايت از فر

ها نيز داراي تاثير محدود در مدارس و مراكز آموزشي باشند. بـه بيـان   گردد كه حتي بهترين برنامه
اي مهم بوده كه اگر چـه بـه تنهـايي موفقيـت     مقوله ،ديگر، داشتن دانش و بصيرت نسبت به تغيير

ها كند، ولي بالعكس فقدان آن باعث شكست و عقيم شدن برنامهبرنامه درسي جديد را تضمين نمي
از اين منظر، ضرورت دارد كه همه افـراد ذيـربط و ذينفـع در اجـرا و      .)2006(ساهلبرگ،  گرددمي

(دويت  تغيير برنامه داراي نگرش دروني مثبت نسبت به تغيير و پذيرش رفتاري و بيروني آن باشند
علمان كه عالقه و رغبت نسبت به پذيرش برنامه درسي جديد، تا حدود به ويژه م. )2004، 3و مي ير

  .)2004، 4(لي باشدها نسبت به تغيير برنامه درسي ميهاي آنزيادي منوط و وابسته به نگرش
كنند كه تغيير برنامه درسي در يك فرآينـد منطقـي   ) هم تصريح مي2002(5الچيور و ترديف

مراحل عبارت از تحليل و شناخت وضع موجود، بيان و ارائه اهـداف  شود. اين اي اجرا ميپنج مرحله
بندي منابع و تدوين راهبردهاي عملياتي، اجراي تغييرات مورد نظر و اصلي و كليدي برنامه، اولويت
مانسيال -) و بويكس2014( 6تاموزي و توپااليندهاي نظارتي هستند. آاعمال و استفاده از ابزارها و فر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Sahlberg 
2.Sarason 
3.Dewit& Meyer 
4.Lee 
5.Lachiver &  Tardif 
6.Tomzii & Topala  
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) با توجه به رونـد شـتابان و سـريع پيشـرفت هـاي صـنعتي و دگرگـوني هـاي         2011( 1و جكسون
اجتماعي بر ايجاد تغيير در پارادايم (الگوهاي راهنما) نظام آموزشي تاكيد كرده و معتقدند كه دانش 
آموزان قرن بيست و يكم بايد از قابليت هاي خاص تحت عنوان توانمنـدي هـاي جهـاني برخـوردار     

نان ناظر بر توانايي فهم و عمل درباره مسائل پيچيده اي است كه جوامع بشري در شوند كه از نظر آ
اين شرايط زماني با آن مواجه هستند. اين مهم هنگامي حاصل مي گردد كه الگوهاي راهنما و نحوه 

) نيز كارآمـدي و تسـلط   2014( 2تدوين برنامه هاي درسي و آموزشي دچار تغيير بنيادي شود. كيم
مجريان برنامه هاي درسي بر مهارت ها و گرايش هـاي جديـد را شـرط اصـلي موفقيـت      معلمان و 

تغييراتي مي دانند كه در نظام هاي آموزشي و برنامه هاي درسي آن صورت مـي گيـرد. از ديـدگاه    
) الزامات جديد ناشي از وجود جامعه دانش محور و نياز به فرايندهاي يادگيري پويـا  2012( 3مارين

آموزش نيروهاي انساني كيفي و ماهر، ايجاد تغيير در برنامـه هـاي درسـي را توجيـه     و هميشگي و 
كرده و به آن مشروعيت مي بخشد. به عالوه، رشد و ارتقاي تمدن بشري، اصوالً وابسته بـدان اسـت   
كه هر فردي بخواهد در محـيط خـود، تغييـرات اثربخشـي ايجـاد نمايـد. لـذا مـدارس و نهادهـاي          

اعضاي اصلي آنها يعني معلمان، بايد آمادگي هـاي الزم را جهـت ايجـاد تغييـرات      آموزشي، به ويژه
مورد نظر نظام آموزشي داشته باشند. در تاكيد بر نقش معلمان در اجراي تغييـرات آموزشـي اسـت    

) نيز تصريح مي كند كه موفقيت و كارآمـدي هرگونـه تغييـر در برنامـه هـاي      2010( 4كه الدويگ
ط به ايجاد تغيير در ذهنيت و نحوه عمل معلمان است. به بيان ديگر، تا زماني درسي و آموزشي منو

، گرايش ها و نگرش ها و 5كه فنون آموزشي و تدريس معلمان و نيز باورها، دانش تربيتي و محتوايي
همياري نهادهاي حرفه اي آموزشي آماده و مهيا نباشد، چندان نمـي تـوان بـه موفقيـت تغييـرات      

) معتقد است كه اگرچـه همـه تغييـرات آموزشـي     2008( 6اميدوار بود. همچنين شنبرنامه درسي 
لزوماً منجر به بهبود و ارتقاي وضعيت موجود آموزش و پرورش نمي شود، ولي به طور قطع، ايجـاد  
هر گونه بهبود و پيشرفت موثر و معنادار منوط به تغييـر در شـرايط موجـود اسـت. از ديـدگاه وي،      

ديده اي مشكل آفرين و چالش انگيز است كه اجراي آن مستلزم فرايندي دشوار، بلند تغيير اصوالً پ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Boix-Mansilla & Jackson  
2.Kim  
3.Marin 
4.Ladwig 
5.Pedagogical & Content Knowledge 
6.Shen  
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مدت و نيازمند مالحظه و در نظر گرفتن متغيرهاي مختلفـي همچـون منـابع انسـاني، روش هـاي      
ــد.     ــي باش ــداركاتي الزم م ــالي و ت ــاي م ــتوانه ه ــب و پش ــدريس مناس ــر، ت ــوي ديگ ــو و آاز س ه

هاي واقعي و موجود مدارس و مراكز آموزشي را در فرايند تغييـر  يت) توجه به ظرف2006(1همكاران
كنند بازشناسي و بـه رسـميت   بسيار مهم تلقي كرده و تاكيد مي ،و اجراي يك برنامه درسي جديد

هاي واقعي مدارس و معلمان و فراهم كردن امكانات و تسهيالت الزم براي مبادله شناختن توانمندي
هـاي درسـي   ها در مدارس، حلقه مفقوده اجراي برنامـه هاي نوآورانه آنعاليتآرا و افكار مختلف و ف

) 1368(ترجمه دهقـان،  2باشد. همچنين از ديدگاه نيكلس و نيكلسهاي آموزشي ميجديد در نظام
هاي درسي مستلزم آن است كه مجريان و كارگزاران تغييـر از دانـش، مهـارت و    اجراي دقيق برنامه

هاي يـاددهي و يـادگيري برخـوردار    زم براي عملياتي كردن برنامه در موقعيتهاي البينش و نگرش
باشند. عوامل مذكور مجريان را قادر و مشتاق به اجراي برنامه درسي و اعمال تغييـرات مـورد نظـر    

) نيز با اشاره به اين نكته كه اصوالً تغييـر  1390( همكاران از سوي ديگر، فتحي واجارگاه و. كندمي
درسي به معناي هر گونه تغييري است كه در اجزا و عناصر برنامه از جملـه فلسـفه، اهـداف،     برنامه

تجربيـات  "آيد، معتقد است كـه  ساختارهاي سازماني، نتايج يادگيري، ارزشيابي و . . .  به وجود مي
-يهاي به خوبي تعريف شده به علت نارسايآموزشي بسياري از كشورها حاكي از آن است كه برنامه

انـد. از  اند و يا در صورت اجرا، قرين موفقيت نبودهها و مشكالت اجرايي يا به مرحله عمل در نيامده
هايي را سراغ گرفت كه عليرغم نقايص موجود در مرحله طراحي ها و طرحتوان برنامهسوي ديگر مي

). 181: 1388ه، (فتحي واجارگـا "اندبه علت اجراي درست و صحيح نتايج مثبتي را به همراه داشته
) معتقد است كه اجراي برنامه درسي اصوالً نتيجه طبيعي برنامـه  146: 1382پور (موسي، همچنين

درسي بوده و طي آن بايد چهار عامل اساسي يعني آمـادگي اجتمـاعي، امكانـات، نيـروي انسـاني و      
بـراي توفيـق   نظارت را به صورت جدي مورد توجه قرار داد. آمادگي اجتماعي بـدان معناسـت كـه    

رعايـت مـوازين علمـي و تربيتـي، مسـاله تقاضـاي        ها بايد ضمنآموزش و پرورش در اجراي برنامه
ها، خود به اجتماعي در نظرگرفته شود. همچنين بايد متوجه اين واقعيت بود كه همه مجريان برنامه

ست كه اجراي برنامه و نحوي مرتبط با اجتماع و از آن متاثر هستند. امكانات تمامي ابزار و لوازمي ا
سازد. نيروي انساني مجري برنامه نيز بايـد دانـش، مهـارت كـافي و     كميت و كيفيت آن را متاثر مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Aho 
2.Nicholls & Nicholls 
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نگرش مثبتي نسبت به آن داشته باشد و نهايتاً نظارت بر اجراي برنامه به معنـاي مراقبـت تـوام بـا     
  باشد.راهنمايي و هدايت مي

كند. در عـين  موفقيت و تحقق اهداف آن را فراهم مي ،ه) اجراي برنام1387( ديدگاه ملكي از
اي مستقيم با تالش و عالقه مجريان و مسـئوالن  رابطه ،حال، موفقيت يا عدم موفقيت برنامه درسي

نظـر  ل اجرايي اسـت كـه صـاحب   ئهاي مختلف سازماني دارد. در تاكيد بر اهميت مسااداري در رده
تلزم آن است كه برنامه درسي جديد به موقع توزيع شود، مس ،مذكور معتقد است كه اجراي مناسب

اقدامات كيفي و جدي براي آموزش مجريان و معلمان انجام بگيرد، اطالع رساني الزم براي معرفـي  
 برنامه به دفاتر و مسئوالن مرتبط با آن صورت پذيرد و فعاليت هاي دفاتر ستادي در حوزه اجـرا بـا  

گر، ضرورت دارد كه برنامـه درسـي جديـد در كـالس درس هـم      يكديگر هماهنگ شود. از سوي دي
(مجري) همزمان با اجرا مورد قضاوت، بازنگري و اصالح قرارگرفته تـا ميـزان پيشـرفت     توسط معلم

  .)1388(ملكي،  يادگيرندگان و سطح مفيد بودن برنامه اجرا شده مشخص شود
توان استنباط كرد كه اجراي وق ميف هاي مطرح شدهبه هر حال، با عنايت به نظرات و ديدگاه

سازي پيش نيازهايي است كه هاي درسي و آموزشي نيازمند فراهم كردن بسترها و آمادهموثر برنامه
اي كه تحقيقات ها اميدوار بود. نكتهتوان به موفقيت و كارآمدي برنامهها چندان نميبدون وجود آن

) مويـد آن اسـت كـه در فراينـدهاي     2004(1ورمختلف نيز آن را مستند ساخته است. پژوهش المـ 
اصـوالً از   ،عملي تغيير برنامه درسي، مشكل اصلي آن است كه معلمـان بـه عنـوان مجريـان تغييـر     

اي كـه در آن بـه   هاي الزم براي درگير شدن و مشاركت كردن در يادگيري مداوم در مدرسهفرصت
ن معلمان از اين امكـان برخـوردار نيسـتند    . به عالوه اينباشند كار تدريس مشغول هستند برخوردار

مورد مشاهده و نقادي قرار بگيـرد. همـين    ،شان توسط همكاران خودهاي جديد تدريسكه فعاليت
درسي در عمل  ر برنامههاي تغييشود كه طرحنواقص اجرايي است كه از نظر اين پژوهشگر باعث مي

) در پژوهش خـود، مهمتـرين   2012( 2ندوزهمچنين كاكمك و گو د.نچندان با موفقيت همراه نباش
موانع ايجاد تغييرات برنامه درسي را شامل مواردي همچون فقدان منـابع مـالي، بوروكراسـي اداري    
شديد، كمبودها و تنگناهاي اجرايي مناطق و مدارس و عدم وجود درك و فهم مشترك ميان دست 

ا توجه به اهميـت اجـراي موفقيـت آميـز     اندركاران تغييرات آموزشي دانسته و تاكيد مي كنند كه ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Elmore 
2.Cakmak & Gunduz 
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تغييرات برنامه درسي بايد سازوكارهاي تشكيالتي، مديريتي و آموزشي الزم جهـت حـل مشـكالت    
  يادشده انديشيده و به كار گرفته شوند. 

) هم نشانگر آن است كه تغيير برنامه درسـي پـيش از آنكـه    2004( و همكاران 1تحقيق گروبا
هاي علمي باشد، غالباً تحت تـاثير فشـارها و   معلمان از استانداردها و شايستگيمتاثر از برخورداري 

همچنـين پـروژه اقـدامات بـين شـهري بـراي        شوند.تنگناهايي است كه آنان عمالً با آن مواجه مي
هـاي  ) با تاكيد بر اين واقعيت كه تغييرات بايد بـه تـدريج و در قالـب گـام    2005(2اصالحات شهري
كه مناطق آموزشي و ادارات آموزشي و پرورشـي قـادر   كند ، اذعان ميعريف گرددكوچك و جزيي ت

اداره آموزش و علـوم  پژوهش  به انجام روندهاي تغيير و اصالح در يك مقياس وسيع و كلي نيستند.
دروس  طـي آن  كـه  ،) در زمينه ارزشـيابي اجـراي برنامـه درسـي مـدارس ابتـدايي      2005( 3ايرلند

، معتقد است كه پـيش نيـاز   گرفتهرهاي تجسمي مورد بررسي و ارزيابي قرار انگليسي، رياضي و هن
(مجريـان)   هـاي معلمـان  ذهنيت تغيير باورها و ،هاي درسي جديداصلي اجراي موفقيت آميز برنامه

-هـاي درس مـي  ها در كـالس هاي تدريس آناست. چرا كه اين امر منجر به اصالح و بهبود فعاليت

مدرسه، زمـان كـافي، تعـامالت     زماندهي و وجود يك كادر مديريتي قوي درگردد. در عين حال، سا
اي معلمان، آموزش ضمن خدمت و وجود يك اليه قـوي حمايـت اجتمـاعي از ديگـر عـواملي      حرفه

كند. ون است كه به اجراي اثربخش تغيير و اجراي يك برنامه درسي جديد كمك شايان توجهي مي
هـاي  دهد كه اجراي اثـربخش برنامـه  هاي مختلف نشان ميهش) با بررسي پژو2007( 4دي گريفث

درسي در حوزه تدريس معلمان تحت تاثير عواملي همچون مديريت كارآمد كالس درس، ايجاد جو 
سازي تدريس بـا فراگيـران، وضـوح و روشـني اهـداف در      يادگيري مطمئن و برانگيزاننده، متناسب

  باشد.يادگيري مي تدريس و كاربرد راهبردهاي متنوع ياددهي و
) درزمينـه بررسـي نتـايج ارزشـيابي اجـراي آزمايشـي       1388( از سوي ديگر، پژوهش ظاهري

هـاي تـدريس توصـيه    برنامه درسي هنر پايه چهارم ابتدايي بيانگر آن است كه اجـراي واقعـي روش  
ي بـه  سـازي معلمـان مجـري بـرا    نسـبت بـه آمـاده    و تر از انتظارت بوده شده در طرح برنامه پايين

هاي ارزشيابي برنامه جديد توجه چنداني صورت نگرفتـه اسـت.   هاي آموزش و شيوهكارگيري روش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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4.Van de Griffith 
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ن و تشريح استلزامات و اقتضائات اجرايي برنامه درسي ملـي  ي) نيز با تبي1389( پور و صابريموسي
نـدان  جمهوري اسالمي ايران معتقدند كه در اجراي برنامه مذكور، تجربه موجـود ملـي و جهـاني چ   

مورد توجه قرار نگرفته است. زيرا متوليان اين برنامه درسي بر خالف ادعاهاي مطرح شده در طـرح  
برنامه ديدگاه تفكيكي، رويكرد مهندسي، روش تـدريجي و سـبك اجـراي برنامـه تـوام بـا پـذيرش        

-ص ميهاي اجرا داراي بيشترين عيب و نققسمتي از برنامه قبلي را اتخاذ نموده كه در ميان سبك

جلب توافـق دينفعـان موضـوعيت نـدارد، تـدارك امكانـات        مذكور، باشد. به عالوه در برنامه درسي
هـا بـدان   باشـد و همـه ايـن   شود و ابعاد مختلف نظارت هم مـورد توجـه نمـي   مسئله محسوب نمي

 دهقـاني و همكـاران  تحقيـق   .معناست كه صدور دستور منجر به اجراي برنامه مـذكور شـده اسـت   
هـا در مقايسـه بـا آمـوزش و     هاي مديريتي اجراي برنامه درسـي دانشـگاه  در زمينه چالش) 1388(

پرورش نشانگر آن است كه از نظر مديران، دبيـران و اسـاتيد انتصـاب مـديران در سـطوح مختلـف       
پـرورش براسـاس شايسـته سـاالري صـورت نگرفتـه و كفايـت و         هـا و سـازمان آمـوزش و   دانشگاه

ها نيسـت و از  ها و سازمان آموزش و پرورش مورد قبول و پذيرش آننشگاههاي مديران داشايستگي
(كه شـامل شـبكه    هاي اشاعه برنامه درسيمسائل و مشكالت مربوط به جنبه ،نظر دبيران و اساتيد

و  انتقال و توزيع برنامه درسـي، آمـوزش ضـمن خـدمت اسـاتيد و معلمـان، مسـئوالن امـور اداري        
 همچنـين پـژوهش كرمـي و فتـاحي     ) داراي اولويـت بـااليي هسـتند.   باشـند امتحانات كشوري مي

ريـزي  ) نيز با تاييد برخي مشكالت موجود در اجراي برنامه درسي رشـته مـديريت و برنامـه   1391(
هـاي  ضرورت ايجاد تغييرات در چهار عنصر اصلي اين برنامه يعني هـدف، محتـوا، فرصـت     آموزشي،
  ابي را مستند ساخته است.هاي ارزشييادگيري و شيوه –ياددهي

ل و ئنشان دهنـده اهميـت و جايگـاه مسـا     ،به هر حال، توجه به مباني نظري و پژوهشي فوق
باشد. اين نكته به ويژه در مورد آن هاي درسي ميمالحظات اجرايي در تعيين ميزان موفقيت برنامه

ي و اجرا گرديده و قرار است طراح ،هايي كه جديداً در قالب و چارچوب نظام آموزشيدسته از برنامه
بيشـتري   از اهميـت  در راستاي ايجاد تغييرات اساسي و راهبردي در درون اين نظام نهادينه شـود،  

-هاي متعدد ولي پراكنده فعاليت ،برخوردار است. واقعيت آن است كه بعد از پيروزي انقالب اسالمي

پـور،  (موسـي  ور انجـام گرفتـه اسـت   اي جهت اصالح يا تغيير بنيادي در نظام آموزش و پرورش كش
هاي اخيـر در نظـام آموزشـي    مذكور، يكي ديگر از تغييرات اساسي سال اما به غير از مورد. )1382

كشور، اجراي طرح تغيير در ساختار كلي نظام آموزش و پرورش ايران بوده است. اين طرح اگر چـه  
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اجـراي آن تـا    ب رسيد ولـي عمـالً  در شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش به تصوي 1368در سال 
). بر اساس 1391(معاونت آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش، به تعويق افتاد 1390پايان سال 
سـاله ابتـدايي و    6پايـه تحصـيلي و دو دوره    12نظام آموزشي جديد كشور در قالـب   ،طرح مذكور

و  ابتـدايي بـه اجـرا در آمـد     هاي تحصيلي اول و ششمدر پايه 1390-91متوسطه از سال تحصيلي 
كل سـاختار   97-98تا سال تحصيلي  ،ها و تغييرات الزممقرر گرديد كه به تدريج و با اعمال انطباق

). الگـوي مـورد   1391 ريـزي آموزشـي،  (سازمان پژوهش و برنامـه  نظام آموزشي كشور را در برگيرد
هاي زماني و لزوم سرعت عمـل  وديتاستفاده در اعمال تغييرات مورد نظر اين طرح با توجه به محد

و كمتر كردن زمان اجرا الگوي استقرار ساختار همزمان از دو پايه تحصيلي (اول و ششـم ابتـدايي)   
دستيابي به اهداف برنامه در  ،اندريزان طرح پيش بيني كردهگونه كه متوليان و برنامه باشد تا آنمي

پايـه جديـدي در    91-92مبناست كه از سال تحصـيلي  تر ممكن شود. دقيقاً بر همين زماني كوتاه
 گيرد تا عمالً مقطع مذكور شـامل شـش پايـه شـود    مقطع ابتدايي تحت عنوان پايه ششم شكل مي

در واقع، در ساختار جديد نظام آموزشي،  ).1391(معاونت آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش، 
(سـه سـاعت) تعليمـات     ارائه دروسي همچون قـرآن  پايه ششم به عنوان سال پاياني دوره ابتدايي با

 (پنج ساعت) مطالعـات اجتمـاعي و آداب زنـدگي    (دو ساعت) زبان و ادبيات فارسي ديني و اخالقي
(چهار ساعت) علـوم تجربـي، هنـر و سـالمت و تربيـت بـدني (هـر كـدام دو          (سه ساعت) رياضيات

ساعت در هفتـه راشـامل    25كه جمعاً  (هر كدام يكساعت) ساعت)، تفكر و پژوهش و كار و فناوري
هاي الزم براي ورود بـه دوره اول  ها و آمادگيآموزان را واجد مهارتكند تا دانشگردد، تالش ميمي

هـايي همچـون تربيـت    در حالي كه در چارچوب اهداف پايه ششم ابتـدايي از هـدف   متوسطه كند.
هـا، رشـد   هـاي زنـدگي و بـه كـارگيري آن    عقالني و تقويت تفكر و تعقل، آشنايي با آداب و مهارت

هاي اصلي زبان و خوانـدن و نوشـتن متـون زبـان فارسـي و اسـتفاده از       توانايي به كارگيري مهارت
هـا، مـواد و ابزارهـاي    هاي پايه رياضي در حل مسائل روزمره زندگي، شناخت و كـاربرد روش مهارت

(دبيرخانه شوراي تحول راهبردي  ياد شده استعلمي و فناورانه در يادگيري و زندگي روزمره و . . . 
ل و مشـكالت  ئشناسي و تشـخيص مجموعـه مسـا    ). بررسي، آسيب1390وزارت آموزش و پرورش،

برنامه درسي پايه ششم در راه تحقق اهداف ياد شده از ديدگاه افرادي كه از نزديك واقعيات اجرايي 
توانـد تصـويري روشـن و مسـتند از     مي، )(يعني معلمان هاي درس لمس كردهاين پايه را در كالس

ريـزان و  اي را بـراي جلـب توجـه برنامـه     معضالت اجرايي اين پايه ارائه كرده و درعين حـال زمينـه  
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تصميم گيرندگان اصلي نظام آموزشي جهت اتخاذ راهكارهاي مناسب و معطوف بـه حـل مشـكالت    
ايـن مسـئله كوشـيده تـا مسـائل و      موجود اين پايه فراهم نمايد. لذا اين پژوهش بـا درك اهميـت   

، 3هاي تدريس، روش2يعني محتوا1مشكالت پايه ششم ابتدايي را از منظر عناصر اصلي برنامه درسي
مـورد بررسـي    7و مراتب دلمشـغولي معلمـان  6هاي ارزشيابي، شيوه5تجهيزات آموزشي و ، فضا4زمان

  قرار بدهد.
سـازمان يافتـه و اندوختـه شـده،      منظور از محتواي يك ماده درسي عبـارت اسـت از دانـش   

ها و مسايل مربوط به ها، پديدهها، مفاهيم، تعميماصالحات، اطالعات، واقعيات، قوانين، اصول، روش
هاي تدريس در حكم ابزارها و راهكارهايي محسوب ). روش1374همان ماده درسي است (قورچيان،

اي انجـام تجربـه، كسـب در مهـارت يـا      ها را به منظور كمك به شـاگردان بـر  شوند كه معلم آنمي
هاي تـدريس در صـورتي كـه مـوثر و     برد. روشاي از معرفت به كار ميفرآيندي، يا فراگيري حيطه

). زمـان داراي سـه بعـد؛    8،15:1389هايي مطلوب منتهي خواهند شد (گوتككارامد باشند به هدف
محتـوا) و جايگـاه درس (ترتيـب ارائـه     زمان شروع (هنگام ارائه محتوا)، زمان آموزش (مـدت ارائـه   

). فضا و تجهيزات كمك آموزشي از عوامل مـوثر در فرآينـد تـدريس    1378پور،محتوا) است (موسي
است. به طور كلي نور، حرارت، گرما، سرما، ميز و صندلي، آزمايشگاه، مناسب بودن مكـان مدرسـه،   

را تحـت تـاثير قـرار دهـد      توانـد روش تـدريس معلـم   بهداشتي بودن كـالس درس و مدرسـه مـي   
). ارزشيابي عملكرد تحصيلي عبارت است از سنجش عملكرد يادگيرنـدگان و  18:1382(خورشيدي،

هاي از پيش تعيين شده آموزشي؛ به منظور تصميم گيري در اين مورد مقايسه نتايج حاصل با هدف
ت آميز بوده و بـه چـه   آموزان موفقيهاي يادگيري دانشهاي آموزشي معلم و كوششكه آيا فعاليت
مشغولي نسبت به برنامـه جديـد، احساسـات و ادراكـات افـراد      ). مراتب دل26:1385ميزاني (سيف،

هاي مختلف است. افراد گوناگون در مقابـل يـك برنامـه درسـي     برنامه درسي جديد در زمان درباره
  ).194، 1388جديد، برخوردهاي متفاوت و دل مشغولي هاي مختلفي دارند (فتحي واجارگاه،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Basic Elements of Curriculum 
2.Content  
3.Teaching Methods 
4.Time 
5 .Space and Equipments   
6.Evaluation Procedures 
7.Stage of Concerns 
8.Gutek  
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  باشند: واالت اصلي پژوهش به قرار زير ميئس  در اين راستا،
كمك  امكانات فضا و  زمان، (از نظر محتوا، روش تدريس،  : مشكالت پايه ششم ابتدايي1سوال

  مشغولي معلمان) تا چه اندازه است؟ هاي ارزشيابي و مراتب دلآموزشي، شيوه
  ؟تفاوت وجود داردمدارس شهري و روستايي مشكالت پايه ششم در آيا بين  :2سوال
  ؟تفاوت وجود داردمشكالت پايه ششم از ديدگاه معلمان مرد و زن آيا بين : 3سوال
  ؟تفاوت وجود دارددخترانه و مختلط  ،مشكالت پايه ششم در مدارس پسرانهآيا بين : 4سوال

  
  روش تحقيق

پردازد، روش به بررسي مشكالت اجرايي پايه ششم ابتدايي مي اين پژوهشبا توجه به اين كه 
امعه مـورد نظـر، شـامل    جباشد. پيمايشي مي –تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر اجرا توصيفي

باشند كـه از ميـان   مي 1391-92كليه معلمان پايه ششم شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصيلي 
، واريـانس جامعـه آمـاري    از آنجا كه در پژوهش حاضر گرديد. ها تعدادي به عنوان نمونه انتخابآن

نفـر از معلمـان    30، انجام يك مطالعه مقدماتي روي تعدادي از معلمان ضروري بود. لذا بودنامعلوم 
هـاي  ها توزيع شد، پس از استخراج دادهها در بين آنبه صورت تصادفي انتخاب گرديد و پرسشنامه

زبور و پيش برآورد واريانس، حجم نمونه آمـاري پـژوهش بـا اسـتفاده از     هاي گروه ممربوط به پاسخ
 نفـر از معلمـان پايـه ششـم ابتـدايي      80 درنهايت نفر براي معلمان بدست آمد. 80فرمول كوكران 

اسـتفاده   گيري تصادفي سـاده روش نمونهدر انتخاب معلمان از  .بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند
% در مـدارس  25 % بـود. 5/27% و معلمـان زن  5/72معلمان مرد مونه، تعداد بنابر اطالعات نگرديد. 

% در مـدارس پسـرانه و   8/13% در مدارس دخترانه، 2/11% در مدارس روستايي بودند. 75شهري و 
  % در مدارس مختلط بودند.75

پرسشـنامه محقـق سـاخته بـود. ايـن      ، حقيـق در مـورد معلمـان   تي اطالعـات  رآوابزار جمـع 
سوال طراحي گرديد كه بعد از اجراي مطالعه مقدماتي و تعيين روايـي   40ابتدا در قالب  پرسشنامه

پايه ششم ابتدايي را از نظر ، مشكالت واالت اين پرسشنامهئسوال تقليل يافت. س 36ي آن به يو پايا
هـاي ارزشـيابي و مراتـب    شـيوه   فضـا و امكانـات كمـك آموزشـي،      هاي تدريس، زمان،روش  محتوا،

در بعد محتوا سواالتي از قبيل (محتوا از حجم مناسـبي   مورد بررسي قرار داد. رامشغولي معلمان دل
برخوردار است، با نيازها و عاليق دانش آموزان تناسب دارد، داراي سازماندهي منطقي (از سـاده بـه   
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. در روش سازد) بودمشكل) مي باشد و زمينه مشاركت دانش آموزان در فرآيند تدريس را فراهم مي
تدريس سواالتي از قبيل (در هنگام تدريس، فرصت و امكان الزم براي كاربرد وسايل كمك آموزشي 
وجود دارد و در حين آموزش، معلمان از فعاليت هاي يادگيري متنوع و مختلف استفاده مي كننـد)  

خـوبي   بود. در بعد زمان سواالتي مانند (زمان تدريس دروس كـالس ششـم در برنامـه هفتگـي بـه     
هاي تدريس فعال و مشاركتي وجود دارد،  تقسيم شده است، زمان كافي براي استفاده معلم از روش

زمان تدريس با حجم كتب درسي هماهنگ و متناسب است و زمان كافي براي پاسخ بـه سـواالت و   
وسـايل   هاي الزم براي اسـتفاده از  تمرينات كتب وجود دارد) بود. سواالتي مانند (به معلمان مهارت

كمك آموزشي آموزش داده شده است، معلمان فرصـت و امكـان كـاربرد امكانـات و وسـايل كمـك       
هاي پايه ششم مجهز به امكانات و وسايل كمـك   هاي پايه ششم را دارند و كالس آموزشي در كالس

را آسـيب شناسـي مـي كـرد. در      فضا و امكانات كمك آموزشي آموزشي كافي و مدرن هستند) بعد 
آموزان تاكيد دارنـد،   سواالتي مانند (معلمان كالس بر ارزشيابي تشخيصي دانش هاي ارزشيابيشيوه

باشد و در ارزشيابي، تغييرات واقعـي   انجام ارزشيابي تكويني (مستمر) توسط معلمان مورد تاكيد مي
(معلمـان   باشد) بود و بعد دلمشغولي معلمان با سواالتي ماننـد  آموزان مورد توجه مي در رفتار دانش

اي جديـد خـود در كـالس ششـم دوره ابتـدايي       هاي حرفـه  داراي درك و شناخت مناسبي از نقش
هستند، معلمان نسبت به اين پايه داراي نگـرش و عاطفـه مناسـبي هسـتند، معلمـان از اهـداف و       

هاي اين پايه شناخت و درك مناسبي دارند، معلمان داراي انگيزه و عالقـه كـافي بـراي     گيري جهت
صول اهداف پايه ششم هستند و ابهامات و سواالت معلمان كالس ششم در ابعاد مختلف به خوبي ح

 وارسي و پاسخ داده شده است) سنجيده شد.

مقياس اندازه گيري در پرسشنامه مذكور، مقياس پنج درجه اي ليكرت با نمره گذاري (كامالً 
) بود. با توجه بـه اينكـه مقيـاس    5موافقم=و كامالً  4، موافقم=3، نظري ندارم=2، مخالفم=1مخالفم=

) در نظر گرفته شد. گويه هـاي پرسشـنامه بـه    3پرسشنامه، پنج درجه اي بود، لذا ميانگين فرضي (
نشانگر  3نشانگر مشكالت بيشتر و ميانگين باالتر از  3صورتي طراحي شده بود كه ميانگين كمتر از 

  مشكالت كمتر در آن حوزه مي باشد. 
نفر از اساتيد و متخصصان آموزش و پرورش به صـورت محتـوايي    10شنامه توسط روايي پرس

  مورد تاييد قرار گرفت. 
  .نباخ استفاده گرديدواز ضريب آلفاي كر مشخص نمودن پايايي پرسشنامهجهت 
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  پرسشنامه مشكالت اجراييهاي  ) ضريب پايايي هريك ازمولفه1جدول (
  معناداريسطح   ضريب پايايي  تعداد سواالت  متغير
   8/0  6  محتوا

  
000/0  

 78/0 6  تدريسروش

 9/0 6  زمان

 88/0 6  آموزشي مكك امكانات و فضا

 8/0 6  هاي ارزشيابيروش

 86/0 6  دلمشغوليمراتب 

  89/0  36  پايايي كل
  

 01/0بـرآورد گرديـد كـه در سـطح آلفـاي       89/0ضريب پايايي پرسشنامه مشكالت اجرايـي  
هـا در سـطح   تجزيـه و تحليـل داده   گيـري اسـت.  حاكي از پايايي باالي ابـزار انـدازه   معنادار بوده و

 spssبا استفاده از نرم افزار آمـاري   و )يك راهه و تحليل واريانس تك نمونه اي t(آزمون استنباطي
    انجام گرفت.

  
  هايافته

  در اين قسمت نتايج حاصل از يافته هاي پرسشنامه آورده شده است.
  

  نتيجه آزمون نرمال بودن: 2جدول 
  عامل سطح معني داري مقدار خطا  تاييد فرضيه نتيجه

  مشكالت پايه ششم  H0 05/0  38/0  نرمال است
  

مي باشد و بيشتر از پنج صدم است نمي توان فرض  38/0برابر با  P-valueبا توجه به اينكه 
  صفر را رد كرد و بنابراين متغير مشكالت پايه ششم در نمونه داراي توزيع نرمال مي باشد.

كمك  امكاناتفضا و  زمان، (از نظر محتوا، روش تدريس،  مشكالت پايه ششم ابتدايي :1سوال
  ب دلمشغولي معلمان) تا چه اندازه است؟هاي ارزشيابي و مراتآموزشي، شيوه
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  )3( مقايسه ميزان مشكالت اجرايي پايه ششم با ميانگين فرضي :3 جدول
 سطح معناداري tدرجه آزادي ميانگين متغير

 004/0 94/2 79 17/3 محتوا

 000/0 64/3 79 24/3 هاي تدريسروش

 18/0 38/1 79 78/2 زمان

  10/0 1/1 79 37/2  كمك آموزشيامكانات
 000/0 4/8 79 5/3 هاي ارزشيابيروش

 045/0 65/2 79 16/3 مشغولي دلمراتب 

  
كمـك   امكانـات  زمان، فضـا و  ميانگين مشكالت اجرايي در ابعاد دهد كهمينشان  )3( جدول

 در بعـد عمده مشـكالت پايـه ششـم ابتـدايي     نكه آيعني  است، )3( حد متوسط تر ازآموزشي پايين
نشانگر مشكالت بيشتر و ميانگين باالتر  3، زيرا ميانگين كمتر از امكانات آموزشي است فضا و، زمان

  نشانگر مشكالت كمتر در آن حوزه مي باشد. 3از 
  

  ؟تفاوت وجود داردمشكالت پايه ششم در مدارس شهري و روستايي آيا بين  :2سوال
  

  مقايسه ميزان مشكالت اجرايي برحسب شهري و روستايي :4 جدول
  آزمون لوين براي همساني واريانس

 t ميانگين تعداد متغير
سطح 
  سطح معناداري F معناداري

62/1  
 34/3 20 شهري  42/0

3/4 000/0 
 9/2 60 روستايي

  
بر حسب شهري و روستايي بودن  ميزان مشكالت اجرايي) در مورد 4مطابق اطالعات جدول (

 جـدول اسـت.   05/0مدارس، فرض همساني واريانس ها برقرار است، زيرا سطح معناداري بزرگتر از 
بيشـتر از   9/2ميزان مشـكالت اجرايـي مـدارس روسـتايي بـا ميـانگين       كه د هدمينشان  5شماره 

اجرايـي مـدارس    د بـين ميـزان مشـكالت   هـ دمينشان  t آزموندر عين حال  مدارس شهري است.
  دار وجود دارد.شهري و روستايي تفاوت معني
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  ؟تفاوت وجود داردمشكالت پايه ششم از ديدگاه معلمان مرد و زن آيا بين  :3سوال
  

  مقايسه مشكالت اجرايي از ديدگاه معلمان مرد و زن )5( جدول
  آزمون لوين براي همساني واريانس

 t ميانگين تعداد متغير
سطح 
  سطح معناداري  F معناداري

347/0 556/0  
 97/2 58 مرد

9/0 37/0 
 14/3 22 زن

  
ن، ديـدگاه معلمـان مـرد و ز    از ميزان مشـكالت اجرايـي  ) در مورد 5مطابق اطالعات جدول (

 6شـماره   جـدول است.  05/0فرض همساني واريانس ها برقرار است، زيرا سطح معناداري بزرگتر از 
 ديـدگاه  ميزان مشكالت اجرايي پايه ششم ابتدايي از ديدگاه معلمان زن كمتـر از  كه ددهمينشان 

  باشد.ميمعلمان مرد است اما اين تفاوت از نظر آماري معنادار ن
  ؟تفاوت وجود دارددخترانه و مختلط  ،مشكالت پايه ششم در مدارس پسرانهآيا بين  :4سوال

  
  پسرانه، دخترانه و مختلطمقايسه مشكالت اجرايي در مدارس  )6( جدول

  df مجذورمربعات  منبع ميانگينتعداد متغير
ميانگين 
  معناداري F  مربعات

  07/3 2 14/6  بين گروهي 41/3 9 دخترانه
  34/0  77  14/26  درون گروهي 3/3 11 پسرانه  000/0  03/9

    79  49/33  كل 9/2 60 مختلط
  

ميزان مشكالت اجرايي پايه ششم در مدارس مختلط بيشتر  هد كهدمينشان  6ل شماره جدو
بين مشكالت اجرايي مدارس دخترانه، پسرانه و مختلط  كه نشان داد Fاز ساير مدارس است. آزمون

  تفاوت معنادار وجود دارد.
  

  گيريبحث و نتيجه
هـايي كـه از نزديـك    هاي درسي مختلف از منظر افراد و گـروه بررسي و آسيب شناسي برنامه
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تواند هاي درس) هستند، مييادگيري (مدارس و كالس -درگير اجراي آن در موقعيت هاي ياددهي
هـاي رفـع و   هـا و شـيوه  هاي برنامهل و چالشئترين مساها و اطالعات مستندي را در مورد مهمداده

اصـلي برنامـه درسـي در    ها فراهم نمايد. ترديدي وجود ندارد كه معلمان به عنوان مجريـان  حل آن
 نقش اصلي را بر عهده دارند. با عنايـت بـه مطالـب    ،هاي درساجرا و عملياتي ساختن آن در كالس

تجربـه   و برنامـه درسـي   مذكور است كه در حوزه برنامه درسي از دو مفهوم برنامه درسي آموزشـي 
اسـتفاده مـي شـود.     آمـوزان براي تعيين و به رسميت شناختن نقش و جايگاه معلمان و دانش شده

آن يك معلم كالس بـوده و بـر اسـاس آن     است كه تصميم گيرنده ايبرنامه درسي آموزشي، برنامه
  كند. معلم تصميمات خود را در يك كالس اجرايي مي

هـاي  با عنايت به مطالب فوق، پژوهش حاضر كوشيده است تا با استناد بـه نظـرات و ديـدگاه   
هـاي اجرايـي ايـن برنامـه جديـد را      ترين معضالت و چالشي از مهممعلمان پايه ششم ابتدايي برخ

ها فراهم سازد. در ايـن پـژوهش، مشـكالت    شناسايي كرده و بسترهاي الزم را براي توجه و حل آن
هـاي تـدريس، زمـان، فضـا و تجهيـزات      پايه ششم ابتدايي از نقطه نظر محتواي كتب درسي، روش

مشغولي معلمان، از ديدگاه معلمان اين پايه مـورد   مراتب دلهاي ارزشيابي و كمك آموزشي، شيوه
  بررسي قرار گرفته است.

هاي حاصل از اين تحقيق نشان دهنده آن است كه برنامه درسي پايه ششم ابتدايي عمالً يافته
از نظر دو متغير يا عنصر مهم برنامه درسي يعني زمان و فضا و امكانات كمك آموزشي با مشـكالت  

برنامه درسي پايه ششم از نظر ميـزان زمـان اختصـاص داده      باشد. به عبارت ديگر،ه ميجدي مواج
اي است كه زمان كافي و مناسبي براي تدريس مفاهيم اصلي دروس شده به دروس مختلف به گونه

وجود ندارد، براي پاسخ به سواالت و تمرينات كتب مختلف پايه ششم زمان كافي پيش بيني نشـده  
كتب درسي با زمان اختصاص داده شده هماهنگ نيسـت و زمـان و وقـت كـافي بـراي      حجم  است، 

آنكـه   در مجمـوع  س فعال و مشاركتي وجـود نـدارد و  يهاي تدراستفاده معلمان پايه ششم از روش
 زمان تدريس دروس مختلف اين پايه به خوبي هماهنگ و تقسيم نشده است. همچنين اين پژوهش

شكل مهم ديگر پايه ششم ابتدايي از نظـر فضـا و امكانـات و تجهيـزات     نشان داد كه م بطور مستند
اي اجـرا  باشد. به بيان ديگر در شرايط موجود، برنامه درسي پايه ششم بـه گونـه  كمك آموزشي مي

گردد كه غالب مدارس از فضاي مناسب و تجهيزات كمك آموزشي مثل كتابخانـه، آزمايشـگاه و   مي
هاي درس مجهز به امكانات سمعي و بصـري الزم نبـوده و   ، كالسسايت كامپيوتري محروم هستند
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 عـالوه  بـه  .هاي درسي اكتفـا كننـد  شوند كه در اكثر مواقع به محتواي كتابلذا معلمان مجبور مي
برخوردار نبـوده   هاي الزم براي كاربرد وسايل و امكانات كمك آموزشيآموزشاز  معلمان پايه ششم

  .ها و امكانات كمك آموزشي موجود تناسبي وجود نداردكالسآموزان ميان تعداد دانش و
متوسط بودن ميزان مشكالت اجرايي در بعد محتوا حاكي از اين است كه تـا حـدودي كتـب    

آمـوزان  ها و مشكالت يادگيري دانشكالس ششم داراي تمرينات و سواالت كافي براي رفع بدفهمي
باشـد،  هـاي بصـري الزم مـي   آموزان داراي جاذبهانشباشد، از نظر گرافيك و نوع طراحي براي دمي

آمـوزان در فرآينـد   محتواي اين كتب تقريباً از حجم مناسبي برخوردار است، زمينه مشاركت دانـش 
باشد و تـا حـدودي بـا    سازد، داراي سازماندهي منطقي (از ساده به مشكل) ميتدريس را فراهم مي
هـاي  متوسط بودن ميزان مشـكالت اجرايـي در بعـد روش    آموزان تناسب دارد.نيازها و عاليق دانش

هاي تـدريس  هاي آموزشي ضمن خدمت، روشتدريس حاكي از اين مطلب است كه احتماالً دردوره
معلمان آموزش داده شده است، در هنگام تـدريس، فرصـت و امكـان الزم     كالس ششم به خوبي به

هاي تدريس كالس ششـم امكـان مشـاركت    براي كاربرد وسايل كمك آموزشي وجود دارد، در روش
هاي يادگيري متنوع و مختلف تـا  آموزان وجود دارد، در حين آموزش، معلمان از فعاليتدادن دانش

هاي تدريس متنوع و متناسب با دروس مختلف كـالس  كنند و معلمان از روشحدودي استفاده مي
هاي ارزشـيابي حـاكي از   ر بعد روشكنند. متوسط بودن ميزان مشكالت اجرايي دششم استفاده مي

كننـد، بـر   هاي ارزشيابي مختلف استفاده مياين مطلب است كه احتماالً معلمان پايه ششم از روش
آموزان تاكيد دارند، انجام ارزشيابي تكويني توسط معلمان كـالس ششـم   ارزشيابي تشخيصي دانش

هـاي ارزشـيابي مختلـف    نگي روشباشد، معلمان شناخت و مهارت مناسـبي از چگـو  مورد تاكيد مي
دهنـد. متوسـط بـودن ميـزان     آموزان را مورد توجه قـرار مـي  دارند و تغييرات واقعي در رفتار دانش

مشغولي نسبت به برنامه جديد حاكي از اين مطلب اسـت كـه معلمـان    مشكالت اجرايي در بعد دل
ي جديد خود در كالس ششـم  اهاي حرفهپايه ششم احتماالً داراي درك و شناخت مناسبي از نقش

باشـند. معلمـان كـالس    دوره ابتدايي هستند و نسبت به اين پايه داراي نگرش و عاطفه مناسبي مي
هاي اين پايه شناخت و درك مناسبي دارند. به عـالوه داراي انگيـزه و   گيريششم از اهداف و جهت

خوبي آنها در ابعاد مختلف به عالقه كافي براي حصول اهداف پايه ششم هستند و ابهامات و سواالت
  وارسي و پاسخ داده شده است.

هاي اين پژوهش مشخص كرد كه برنامه درسي پايـه ششـم ابتـدايي از    به عالوه اگر چه يافته
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هـاي ارزشـيابي و مراتـب دغدغـه و دلمشـغولي      هاي تدريس، شيوهنظر محتواي كتب درسي، روش
هـاي الزم جهـت   با اين همه ضـرورت دارد كـه تـالش    معلمان كمي باالتر از متوسط قرار دارد، ولي

ها بـه شـرايط مطلـوب    اعمال اصالحات و تغييرات الزم و عناصر مذكور صورت پذيرد تا وضعيت آن
ژه اين امر در مورد محتواي كتب درسي و مراتب دلمشغولي معلمان پايـه ششـم    نزديك گردد. به وي

  ضرورت بيشتري دارد. 
حاصل از اين پژوهش نشـان داد كـه ميـزان مشـكالت اجرايـي پايـه        هاياز سوي ديگر، يافته

ششم ابتدايي در مدارس روستايي نسبت به مدارس شهري و نيز در مدارس مختلط در مقايسـه بـا   
توان گفت كـه مـدارس روسـتايي بـه     باشد. ميپسرانه) بيشتر مي –مدارس تك جنسيتي (دخترانه 

نظام آموزشـي متمركـز ايـران) از    در (به ويژه  دور از مركزداليل جغرافيايي و واقع شدن در مناطق 
-امكانات و تجهيزات اندك و ميزان توجه كمتر از سوي متوليان و كارگزاران آموزشي برخوردار مـي 

آمـوزان و وجـود   باشند. همچنين در مدارس ابتدايي مختلط نيز يكدسـت نبـودن جنسـيتي دانـش    
ها و ناتواني معلمان در انطباق دادن رفتارهاي آموزشي آنيادگيرندگان دختر و پسر و عاليق متنوع 

تواند باعث آن گردد كه ميزان مشكالت اجرايـي  ها ميو تربيتي خويش با نيازهاي بعضاً متعارض آن
ميزان مشكالت اجرايي پايه ششم ابتدايي از ديدگاه معلمان همچنين  ها بيشتر باشد.اين نوع كالس

نبـود و تقريبـاً نگـرش    مرد است اما اين تفاوت از نظـر آمـاري معنـادار     معلمان ديدگاه زن كمتر از
  يكساني داشتند.

تـوان پيشـنهاد كـرد كـه     هاي حاصل از اين تحقيـق مـي  به هر حال، با توجه به نتايج و يافته
هاي آغازين اجراي اين برنامه جديد بايد اقدامات و ريزان پايه ششم ابتدايي در سالمتوليان و برنامه

هاي اصالحي خود را براي رفع و برطـرف شـدن مشـكالت اجرايـي پايـه مـذكور در ابعـاد و         عاليتف
هـاي  ژه، انجام اين اقدامات از نظر تجديد نظر و تغيير در زمـان  هاي مختلف اجرا نمايند. به ويعرصه

د آموزان پايه ششم براي دروس مختلف ضرورت دارهاي هفتگي دانشاختصاص داده شده در برنامه
ژه در ويهاي يادگيري اين پايه به هاي بيشتري براي انجام تكاليف و فعاليتتا يادگيرندگان از فرصت

-دروسي همچون رياضي، فارسي و علوم برخوردار باشند. همچنين الزم است تمهيدات و پيش بيني

زات كمك هاي الزم در زمينه فراهم كردن فضاهاي آموزشي الزم و اختيار گذاشتن امكانات و تجهي
آموزشي كافي براي مدارس انجام بگيرد تا با توجه بـه نقـش تعيـين كننـده متغيرهـاي مـذكور در       
يادگيري اثربخش امكان تحقق اهداف پايه ششم فـراهم گـردد. در عـين حـال، توجـه شايسـته بـه        
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هـاي تـدريس،   وضعيت ساير متغيرها و عناصر برنامه درسي (از جمله محتواي كتـب درسـي، روش  
مشغولي معلمان) نيز به منظور كسب اطمينان از عملكرد مناسـب   هاي ارزشيابي و مراتب دلشيوه 

ها در پايه ششم ابتدايي ضرورت دارد. به عالوه، ضرورت دارد كه ا قدامات اصالحي در زمينه رفع آن
 مشكالت اجرايي پايه ششم در همه مدارس ابتدايي به ويژه در مدارس روستايي و مختلط با جديت

  پيگيري و اجرا شود. 
بـراي   خودگزارش دهي هايپرسشنامه از صرف هاي تحقيق حاضر استفادهاز جمله محدوديت

 جمـع آوري  و معلمان شهر سرپل ذهاب و بررسـي  به نمونه پژوهش شدن محدود متغيرها، ارزيابي

(سرپل ذهاب) بود. به عالوه، شرايط فرهنگي و اجتماعي خاص جامعه مورد تحقيق  داده ها مقطعي
و ضعف و مشكالت عمومي آموزشي و تربيتي كه اصوالً در چنـين منـاطقي وجـود دارد، خـود مـي      
تواند به عنوان يكي از محدوديت هايي مطرح گردد كه تا حدودي يافته هاي پژوهش را تحت تـاثير  

  قرار مي دهد. همچنين تحقيقات داخلي و خارجي محدودي در اين زمينه انجام گرفته بود.
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