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 مقدمه
های درسی با تمجه به همة عناصر آن، و اجرای بهینة برنامه تمجه به کیفیت تدریس معلمان

های های آممزشی، ساختار محتما و تجارب یادگیری، نحمة ارزشیابی از آممختهنظیر آگاهی از هدف

آممزان و رضایت از عملکرد آممزشی باشد. در این تماند تضمین کنندة یادگیری دانشآممزان میدانش

تماند های جدیدالتألیف میهای درسی جدید و کتابمعلم به همراه برنامه های راهنمایبین، کتاب

های درسی کتاب (.1391نژاد،نقش مؤثری را در ارتقای آگاهی و تسلط معلمان داشته باشند)مالیی

های درسی این است که دهند. هدف از کتابنشان می را سیمای معین و متمرکزی از تعلیم و تربیت

 )هایی را تدارك ببینند ما به ا راد در سن و سال معین و به صمرت تصاعدی راهجهت ارایه محت

های درسی که تدریس را در انماع آممزش و سطمح مختلف در بر بنابراین، کتاب. (1،1995اخآلتب

 .(2،1991وستبمرگ)کنند، ابزار اصلی و ممرد تمجه در همة مدارس است گر ته و حمایت می

و  اطالعات روزآمد نممدن تخصصی، و علمی ی ارتقاءراهکارهای مناس  در زمینهیکی از 

است. دلیل این امر های راهنمای تدریس معلم کتاب ةارائ جدید معلمان، تدوین و هایکس  مهارت

ها اند که معلمان دورة ابتدایی در مفاهیم، حقایق، مهارتهای متعددی نشان دادهآن است که پژوهش

(. دراین 2009، 4و بمدن 3اند )کرسدهای ویژه علم ، معممال سطح پایینی از دانش را داشتهو راهبر

راهنمای معلم ابزارهای آممزشی  کتابکه  کنندبیان می (1386اجارگاه و آقازاده )  تحی و راستا،

 هایآممزان به هدفهستند که به قصد تسهیل کار و برای ایجاد زمینه به منظمر دستیابی دانش

های شمند. بنابراین، هر کتاب راهنمای معلم از بخشیادگیری تدارك و در اختیار معلم قرار داده می

بندی، های کلی و عینی، محتمای آممزشی، بمدجهمختلف تشکیل شده و تعریف روشنی از هدف

 هایهای تدریس و یادگیری، مماد آممزشی ممرد نیاز و روششیمه های یادگیری پیشنهادی، عالیت

  .شمدآممزان را شامل میهای دانشارزشیابی آممخته

 تحصیلی، رویکرد ةدرسی سندی است مشتمل بر اهداف و اصمل دور ةراهنمای برنامدر واقع 

 یادگیری آممزش وهای درسی، تنظیم محتما، ارایه روش ةدرسی، اهداف ماد ةو منطق حاکم بر برنام

راهنمای عمل معلم در  رایند تدریس و این سند  عالوه، بهیابی. های ارزشمناس  و ارایه شیمه

-های آممزشی و پرورشی هدایت میبه هدفهای او را برای دستیابی کلیة  عالیتیادگیری بمده و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 -Altabach 
2 -Westburg 
3- Cross 
4- Bowden 
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 (. 1383کند)ملکی،

از طرف دیگر، در نظا  آممزشی کشمر ما دروس علم  و ریاضی به عنمان یکای از ممضامعات 

هفتگای باه تادریس ایان ممضامعات  ةه بمده و بخشی از ساعات برناممهم درسی همماره ممرد تمج

درسی ملای در محتاما  ةعمال تغییر و تحمالت ممرد تأکید سند برناماختصا  یا ته است. علی رغم اِ

(، 1391های گمناگمن از جمله نجفای)ابتدایی، نتایج بررسیة های آممزشی این دروس در دورو شیمه

اجرا  ةها با نحم راوان میان اهداف و برنامه ةها و  اصلحکایت از ناکا ی بمدن تالش ،(1391نمجمان)

رسد حداقل یکی از عمامل مهم در این زمینه، عد  اطالع و شناخت کا ی معلماان که به نظر می ،دارد

هاای راهنماای هاای مختلاف و باه ویاژه کتاباز کم و کیف تغییرات صمرت گر ته از طریاق کانال

 دانشاجم بارای معلام کیفیات در گازارش اساتانداردهای ،(1391. چنان که مالیی نژاد)استیس تدر

 های دركابتدایی باید از مؤلفه ةکند که معلمان دورکشمر انگلستان، عنمان می در ابتدایی ةدور معلمان

 ضابط و ثبات ارزیاابی، نظاارت، کالس و هدایت، مدیریت و ریزی، تدریسبرنامه ممضمعی، دانش

پاسخگمیی که همگی در راهنمای برنامه درسی یا راهنماای تادریس معلام  و دهیگزارش ها، عالیت

آگاه باشند تا بتمانند  رایند تدریس و یادگیری را به شکل مطلمب پیش ببرند.  اند، به خمبیلحا  شده

انگلساتان، باه های راهنمای تدریس معلمان کشمر کتاب محتمای در بررسی ،(1388زمانی و عظیمی)

اسات، در  شادهمباحث مربمط باه  نااوری تمجاه  به که در ال به الی کت  مذکمر رسیدند این نتیجه

-نمای نیز در اختیار معلماان قارار که در کشمر ما کتاب راهنمای معلم به ممقع و به تعداد کا یحالی

ان بارای اجارای ماؤثر (، حاکی از آن است که معلم1383( و تاجیک)1386نتایج تحقیق پارسا)گیرد. 

ها نشاان های کت  راهنمای تدریس دارند، اما بررسایهای درسی، نیاز مبر  به هدایت و تمصیهبرنامه

ای از آنها ندارند و به همین دلیال در ایفاای نقاش دهد که معلمان شناخت کا ی و استفادة شایستهمی

 ی مماجه هستند.یادگیری، با مشکالت گمناگمن -ای خمد در  رایند تدریسحر ه

های راهنمای ریزی آممزشی نیز به عنمان متملّی تهیه و چاپ کتابسازمان پژوهش و برنامه

 و محض علم  در معلمان ا زاییدانش به که مذکمر منابعی هستند هایکند که کتابمی تدریس، عنمان

 تمجه های درسیبرنامه هایهدف چارچمب در تدریس و یادگیری هایزمینه در علم  تربیتی یا

 دانش راهنمایی در دارند، بهتری هایو تمانایی هامهارت و بیشتر دانش که معلمانی دارند. خا 

است )سازمان پژوهش و  نکته همین از ناشی کتاب ها نمع این به ضرورت تمجه مؤثرترند. آممزان

 (. 1383برنامه ریزی آممزشی،
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( در 2005) 4( و وب2004) 3(، و پست هملم2003) 2(، الول و همکاران2003)1واالس 

بر آممزش علم ،  یقیعم ریتأث دیجد یهایاز  ناور یریگکه بهره دندیرس جهینت نیخمد به ا قاتیتحق

 یهااند که کتابکرده شنهادیدانش آممزان دارد، لذا پ یهانگرش و مهارت نیممثر و همچن یریادگی

در این مناس  باشند.  یریادگی اتیپر از تجرب دیمعلمان باآممزان و د مخصم  دانشیجد یدرس

کند که راهنمای برنامه درسی ابزار سمدمند و کاربردی برای ( بیان می2010)5زمینه آیدین

آممزان بمده و همین مسئله در خمدکارآمدی معلمان و ارتباط آن با تدریس معلمان و یادگیری دانش

  مطالعات زیادی بررسی شده است.

که نظا  آممزشی کشمر ما طی چند سال اخیر در مسیر با تمجه به مطال   مق و نظر به این

 اصالح درسی، هایهای تحصیلی، برنامهآممزش و پرورش، به تغییر ساختار دوره تحمل بنیادین در

تدوین ، های راهنمای معلم جدید همسم با تغییراتاقدا  نممده است و در پی آن کتاب  کت محتمای

، کارشناساناز دیدگاه معلمان و » :که صلیاست، لذا پژوهش حاضر با طرح این سمال اکرده و ارائه 

در  رایند تدریس و یادگیری از چه میزان راهنمای تدریس علم  و ریاضی در دورة ابتدایی های کتاب

عی شده در این پژوهش، س .ه استاقدا  به انجا  پژوهش حاضر نممد« اثربخشی برخمردار هستند؟

های ارزشیابی، های تدریس، شیمههای آممزشی، محتما، روشهایی از قبیل هدفاست مؤلفه

بندی، مماد و منابع آممزشی، تنظیم طرح درس،  ضا و امکانات آممزشی و پیشر ت تحصیلی، بمدجه

 ممرد بررسی قرار گیرد.

 های فرعی پژوهش سئوال

 سیتدر یراهنما کتاب یکارشناسان و معلمان در خصم  اثربخش دگاهید نیب ایآ -1

 دار وجمد دارد؟یتفاوت معن یدرسة گانه برنامتبراساس عناصر هش ییششم ابتدایة پا یاضیر

 سیتدر یکتاب راهنما یکارشناسان و معلمان در خصم  اثربخش دگاهید نیبآیا  -2

 دار وجمد دارد؟یتفاوت معن یدرسةنامگانه بربراساس عناصر هشت ییششم ابتدایة پا علم 

گانة برنامة درسی کت  راهنمای تدریس آیا از دیدگاه کارشناسان ومعلمان، عناصر هشت -3

 ریاضی و علم  در میزان اثربخشی از اولمیت یکسان برخمردار هستند؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 -Wallace 
2 -Lavelle, et al 
3 -Postholm 
4 -Webb  
5 Aydin 
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 روش پژوهش

از نامع ، 1تمصایفیهاا، گاردآوری داده ةمیشا لحاا  به و یکاربرد هدف، نظر از حاضر تحقیق

ة کادر ستادی معاونت آممزش ابتدایی و سرگروه های آممزشای و کلیاست. جامعة آماری را پیمایشی 

شااهر ارومیااه در سااال  دوابتاادایی آماامزش و پاارورش ناحیااه ة ششاام دورة پایاا معلمااانهمچنااین 

شاده های آماری باه صامرت زیار عمال دهد که برای انتخاب نممنهتشکیل می ،1392 -93تحصیلی

 است:

نفر( براساس جدول کرجسی و  ممرگاان  42با تمجه به تعداد کارشناسان )در ممرد کارشناسان، 

گیاری در خصام  معلماان، روش نممناه. اماا آوری گردیدنفر کارشناس جمع  38های الز  ازداده

رس . به ایان صامرت کاه ابتادا مادااستای با انتخاب چند مرحلهمتناس  با حجم ای تصاد ی طبقه

د و سارانجا  از یاششم در هر مدرساه تعیاین گردة ابتدایی دولتی مشخص و سپس تعداد معلمان پای

باه شاکل )مرد و زن( مطابق با حجم بارآوردی از  رمامل کامکران،  معلمنفر  135میان آنها به تعداد 

نفر  67نفر به کتاب راهنمای تدریس ریاضی و  68) نظرسنجیة ند که به پرسشنامدتصاد ی انتخاب ش

 پاسخ دهند.  به کتاب راهنمای تدریس علم (

گمیه با مقیاس  41حاوی  ها، از پرسشنامة محقق ساختهدر تحقیق حاضر برای جمع آوری داده

های خیلی زیاد، زیاد، متمسط، کم و خیلی کم استفاده ای لیکرت شامل گزینهگیری، پنج درجهاندازه

انی نظری ممضمع و کارکردهای کت  راهنمای تدریس تهیه شده است. پرسشنامه مذکمر باتمجه به مب

ها گردید تا دیدگاه معلمان پایة ششم و کارشناسان را بسنجد. به منظمر بررسی دقت و صحت سئمال

صمری و محتمایی، پرسشنامه از  2های به کارر ته در پرسشنامه با استفاده از روش رواییو گمیه

دونفر کارشناس ودونفرمعلم باسابقه( و متخصص ممضمع طرف متخصصان  ن )چهارنفر اساتید،

که محاسبه گردید. باتمجه به این 94/0با استفاده از ضری  آلفای کرانباخ  آن 3پایایی تایید شد و

تمان به اعتبار به دست آمده است، نشان دهندة پایایی قابل قبمل بمده و می70/0ضری  حاصل بیش از

 راوانی، درصد، میانگین، ) ها، ابتدا از آمار تمصیفیتجزیه و تحلیل داده جهتآن اطمینان حاصل کرد. 

تی آزممن از  تحلیل استنباطی برایتلخیص دادها و سپس بندی و طبقهانحراف استاندارد و ...( برای 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Descriptive Research 
2 -Validity 
3 - Reliability 
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تحت  ها(،بندی میانگین گروه)رتبه های مکررگیریو آزممن تحلیل واریانس اندازههای مستقل گروه

الز  به تمضیح است که درممرد میانگین گروه . ه استاستفاده شد  SPSS  نر  ا زار آماریة امبرن

ای )مطلمب، کارشناسان و معلمان درخصم  عناصر هشتگانه برنامه درسی براساس طیف سه درجه

 (.1384شمد )محمدی،( قضاوت میمطلمبو نا مطلمب نسبتا

 

 

5                 66/3                        33/2                1             
                      مطلوب                نسبتاً مطلوب                نامطلوب                                  

 هایافته

راهنمای تدریس های آیا بین دیدگاه کارشناسان و معلمان در خصم  اثربخشی کتاب  -1

 دار وجمد دارد؟ براساس عناصر هشتگانه برنامه درسی تفاوت معنی ابتدایی ششمپایة  ریاضی

( طبق دیدگاه کارشناسان و معلمان در خصم  کتاب راهنمای تدریس ریاضی 1نتایج جدول )

( و میزان تمجه به 56/2و71/2ی با میانگین )منابع آممزش و مماددهد که میزان تمجه به نشان می

(، درسطح نسبتا مطلمب و میزان تمجه به اهداف 51/2و76/2با میانگین ) ضا و امکانات آممزشی 

(، 71/3و 55/4های تدریس با میانگین )( و میزان تمجه به شیمه92/3و 05/4آممزشی با میانگین )

 سطح مطلمب گزارش شده است. در

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه اصمل
 درجه

 آزادی

 tمقدار 

 مشاهده شده
 دارمعنیسطح 

 اهداف

 آممزشی

 822/0 92/3 68 معلم
104 679/0- 449/0 

 497/0 05/4 38 کارشناس

 محتما
 992/0 60/3 68 معلم

104 701/2- 008/0 
 830/0 23/4 38 کارشناس

 تدریسشیمه 
 957/0 71/3 68 معلم

104 669/3- 001/0 
 604/0 55/4 38 کارشناس

 بمدجه بندی
 057/1 33/3 68 معلم

104 877/0- 383/0 
 164/1 57/3 38 کارشناس

 منابعمماد و 
 764/0 56/2 68 معلم

104 860/0- 392/0 
 717/0 71/2 38 کارشناس

 راهنمای تدریس ریاضی(: نتایج مقایسة دیدگاه معلّمان و کارشناسان در خصوص میزان اثربخشی کتاب 1جدول )
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 طرح درس
 070/1 15/3 68 معلم

104 864/0- 390/0 
 023/1 38/3 38 کارشناس

  ضا و امکانات
 773/0 51/2 67 معلم

103 339/1- 184/0 
 700/0 76/2 38 کارشناس

 ارزشیابی
 165/1 50/3 68 معلم

104 001/3- 004/0 
 912/0 33/4 38 کارشناس

 اثربخشی

 کل

 808/0 37/3 67 معلم
103 417/2- 018/0 

 587/0 85/3 38 کارشناس

های گروهدیدگاه  ةمقایس مربمط بهمستقل  tهای ( نتایج آزممن1چنین در جدول )هم

نمای تدریس درسی در کتاب راهة برنامة گانعناصر هشت از نظر اثربخشیکارشناسان و معلمان 

گمنه که مشخص است بین دو گروه از لحا  میانگین نمرات عناصر؛ همانریاضی ارائه شده است. 

ة همچنین در مقایس ی وجمد دارد.دارمعنیهای تدریس و ارزشیابی تفاوت محتمای آممزشی، شیمه

دیدگاه دو گروه )معلمان و کارشناسان( در خصم  اثربخشی کتاب راهنمای تدریس ریاضی پایه 

داشت که از نظر کارشناسان کتاب راهنمای تدریس ریاضی نسبت به تمان اظهار ششم ابتدایی می

 دیدگاه معلمان اثربخشی بیشتری دارد.

علم  راهنمای تدریس های آیا بین دیدگاه کارشناسان و معلمان در خصم  اثربخشی کتاب -2

 دار وجمد دارد؟ گانه برنامه درسی تفاوت معنیبراساس عناصر هشت ششم ابتداییپایة 

( طبق دیدگاه کارشناسان و معلمان درخصم  کتاب راهنمای تدریس علم  2ج جدول )نتای

( و میزان تمجه به 90/2و  09/3دهد که میزان تمجه به مماد و منابع آممزشی با میانگین )نشان می

(، درسطح نسبتا مطلمب و میزان تمجه به اهداف 83/2و  90/2)  ضا و امکانات آممزشی با میانگین

(، 86/3و 45/4(، میزان تمجه به محتمای آممزش با میانگین )12/4و  61/4با میانگین )آممزشی 

های ارزشیابی با ( و میزان تمجه به شیمه98/3و  35/4های تدریس با میانگین )میزان تمجه به شیمه

   (، درسطح مطلمب گزارش شده است.77/3و  25/4) میانگین
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 انحراف معیار میانگین تعداد گروه اصول
 درجه

 آزادی

 tمقدار 

 مشاهده شده
 یدارمعنیسطح 

 اهداف

 آموزشی

 701/0 12/4 67 معلم
103 985/2- 004/0 

 497/0 61/4 38 کارشناس

 محتوا
 863/0 86/3 67 معلم

103 736/2- 008/0 
 759/0 45/4 38 کارشناس

 شیوه تدریس
 813/0 98/3 66 معلم

102 759/1- 082/0 
 812/0 35/4 38 کارشناس

 بودجه بندی
 054/1 62/3 67 معلم

103 914/0- 363/0 
 727/0 86/3 38 کارشناس

 موادومنابع
 736/0 90/2 67 معلم

103 018/1- 312/0 
 830/0 09/3 38 کارشناس

 طرح درس
 020/1 64/3 67 معلم

103 074/0 941/0 
 920/0 63/3 38 کارشناس

 فضا و امکانات
 907/0 83/2 67 معلم

103 334/0- 739/0 
 044/1 90/2 38 کارشناس

 ارزشیابی
 912/0 77/3 67 معلم

103 942/1- 056/0 
 070/1 25/4 38 کارشناس

 اثربخشی

 کل

 588/0 65/3 66 معلم
102 823/0- 413/0 

 548/0 78/3 38 کارشناس

 یهاگروه هایبا مقایسة دیدگاه مرتبطمستقل  t یهاآزممن جینتا( 2در جدول ) نیچنهم

 سیتدر یکتاب راهنما در یگانه برنامه درسعناصر هشت اثربخشیاز نظر معلمان  کارشناسان و

اثربخشی کل کتاب لحا   دوگروه از نیب نمرات است گمنه که مشخصهمان .ارائه شده است علم 

 اهداف آممزشی و ،نمرات عناصر نبمده اما ازنظر دوگروه در دارمعنیراهنمای تدریس علم  

همچنین در مقایسه دیدگاه دو گروه )معلمان و  وجمد دارد. یدارمعنیتفاوت  یآممزش یمحتما

تمان اظهار   پایه ششم ابتدایی میکارشناسان( در خصم  اثربخشی کتاب راهنمای تدریس علم

داشت که از نظر کارشناسان کتاب راهنمای تدریس علم  نسبت به دیدگاه معلمان اثربخشی 

 بیشتری دارد.

گانه برنامه درسی کت  راهنمای تدریس ریاضی و آیا از دیدگاه ا راد نممنة آماری، عناصر هشت -3

 برخمردار هستند؟علم  در میزان اثربخشی از اولمیت یکسان 

 دیدگاه معلّمان و کارشناسان در خصوص میزان اثربخشی کتاب راهنمای علوم (: مقایسه2جدول )
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گیری مکارر اساتفاده شاده ، از آزممن تحلیال واریاانس انادازهبرای پاسخ به سؤال سم  پژوهش

 است. 

 معلم
 عنصر

 کارشناس

 اولمیت انحراف معیار میانگین میانگین انحراف معیار اولمیت

 1 60/0 55/4 اهداف آممزشی 97/3 85/0 1

 3 79/0 30/4 محتمای آممزشی 73/3 01/1 3

 2 67/0 40/4 شیمه تدریس 80/3 04/1 2

 5 44/0 10/4 بمدجه بندی 43/3 00/1 5

 7 98/0 45/3 یممادومنابع آممزش 63/2 76/0 7

 6 56/0 70/3 طرح درس 22/3 07/1 6

 8 98/0 45/3  ضا و امکانات 45/2 71/0 8

 4 44/0 10/4 ارزشیابی 70/3 08/1 4

معلمان و کارشناسان در خصم  کتاب  دگاهینمرات د های تمصیفی(، آماره3درجدول )

شمد هرچند که میانگین نمرات دیدگاه مشاهده می ی نشان داده شده است.اضیر سیتدر یراهنما

کارشناسان به نسبت معلمان بیشتر است، اما به اعتقاد هر دو گروه عناصر چهارگانة برنامة درسی، یعنی 

های ارزشیابی( با باالترین میانگین اولمیت و ی آممزشیمحتما ،های تدریس)اهداف آممزشی، شیمه

که، دو عنصر اول تا چهار  را به خمد اختصا  داده و از اثربخشی بیشتری برخمردارند. در حالی

های هفتم و هشتم را به خمد ، با کمترین میانگین، اولمیت« ضا و امکانات»و « یمنابع آممزش و مماد»

 ند.دار ی کمتریو از اثربخشاختصا  داده 

 

 

 

 

 

کرویت نمرات دیدگاه معلمان و  نتایج آزممن ممچلی برای بررسی پیش  رض 4درجدول 

مقدار ممچلی برابر با  کارشناسان در خصم  کتاب راهنمای تدریس ریاضی ارائه داده شده است.

 نمی باشد. دارمعنی 194/0 داریو سطح معنی 099/77با مقدار مجذورکای معادل با  442/0

 های توصیقی نمرات دیدگاه معلمان و کارشناسان در خصوص کتاب راهنمای تدریس ریاضی( : آماره3) جدول

 ( : آزمون موچلی برای بررسی پیش فرض کرویت نمرات 4جدول)

 دیدگاه معلمان و کارشناسان در خصوص کتاب راهنمای تدریس ریاضی

 شاخص        

 منبع داده
 سطح معنی داری درجه آزادی مجذور کای مقدار ممچلی

 194/0 27 099/77 442/0 عناصر هشتگانه
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 (05/0≤Pبنابراین نتیجه گر ته می )ها تأیید و پیش  رض کرویت شمد که یکنماختی واریانس

 رعایت شده است.  
 هایتفاوت میانگینگیری مکرر برای بررسی اندازه ANOVA( : آزمون 5جدول)

 های معلمان و کارشناسان در مورد راهنمای تدریس ریاضینمرات دیدگاه 

 

 

 

گیری مکرر برای تعیین تفاوت اولمیت اثربخشی اندازه ANOVA(، نتایج آزممن 5) در جدول

ی آزممن دارمعنینشان داده شده است. با تمجه به  یاضیر سیتدر یکتاب راهنماعناصر هشتگانه 

برای  Fگیسر استفاده شد که مقدار -اپسیلمن از اصالحیه گرین هاوز 75/0ممچلی ومقدار کمتر از

(، بنابراین،  P≤001/0) است دارمعنیو  776/21و  084/39معلمان و کارشناسان به ترتی  برابربا 

تمان گفت که از دیدگاه هر دو گروه معلمان  رض صفر مبنی بر تساوی میانگین نمرات، ردّ شده و می

تند و تفاوت معنی و کارشناسان عناصر هشتگانه به لحا  اثربخشی از اولمیت یکسانی برخمردار نیس

محتما داری بین آنها وجمد دارد؛ به طمری که عناصر چهارگانه )اهداف آممزشی، روش های تدریس، 

ی و شیمه های ارزشیابی(، میانگین باالتری نسبت به سایر عناصر داشته و دارای اثربخشی آممزش ی

 بیشتری هستند.

از دیدگاه معلمان علم   سیتدر یاکتاب راهنمگانه در ادامه، اولمیت اثربخشی عناصر هشت

 ممرد بررسی قرار گر ته است.  گیری مکررتحلیل واریانس اندازهآزممن و کارشناسان از طریق 

 معلم
 عنصر

 کارشناس

 اولمیت انحراف معیار میانگین رتبه رتبهمیانگین  انحراف معیار اولمیت

 1 48/0 67/4 اهداف آممزشی 22/4 69/0 1

 4 06/1 28/4 محتما آممزشی 96/3 85/0 3

 2 77/0 44/4 شیمه تدریس 09/4 78/0 2

 5 78/0 83/3 بمدجه بندی 70/3 07/1 5

 7 85/0 17/3 یممادومنابع آممزش 91/2 76/0 7

 6 91/0 50/3 طرح درس 65/3 04/1 6

 8 04/1 78/2  ضا و امکانات 87/2 95/0 8

 3 84/0 39/4 ارزشیابی 81/3 91/0 4

 شاخص           

 منبع داده
 سطح معنی داری F میانگین  مجذورات درجه آزادی مجممع مجذورات

 001/0 084/39 452/15 7 163/108 معلم

 001/0 776/21 629/6 7 400/46 کارشناس

 های توصیفی نمرات دیدگاه معلمان و کارشناسان در خصوص کتاب راهنمای تدریس علوم( : آماره6) جدول
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معلمان و کارشناسان در خصم  کتاب  دگاهینمرات د های تمصیفی(، آماره6) در جدول

 یعنی ،یاز نظر معلمان عناصر چهارگانه برنامه درسعلم  نشان داده شده است.  سیتدر یراهنما

 یهاتیاولم نیانگیم نی( با باالتریابیو ارزش یآممزش یمحتما س،یتدر یها مهیش ،ی)اهداف آممزش

 یابیارزش س،یتدر یها مهیش ،ینظر کارشناسان )اهداف آممزش که از یحالدر  ،داشته تا چهار  را ولا

و از  انداول تا چهار  به خمد اختصا  داده یهاتیاولم نیانگیم نی( با باالتریآممزش یو محتما

 ،«نات ضا و امکا»و  «یمنابع آممزش و مماد»که، دو عنصر ی. به طمرهستند برخمردار یشتریب یاثربخش

 دارند.  یکمتر یهفتم و هشتم را به خمد اختصا  داده و از اثربخش یهاتیاولم نیانگیم نیبا کمتر

 

 

نتایج آزممن ممچلی برای بررسی پیش  رض کرویت نمرات دیدگاه معلمان و  7جدول  در

کارشناسان در خصم  کتاب راهنمای تدریس علم  ارائه داده شده است. مقدار ممچلی برابر با 

 نیست.  دارمعنی 194/0داری و سطح معنی 099/77با مقدار مجذورکای معادل با  442/0

(05/0≤Pبنابراین نتیجه ) ها تأیید و پیش  رض کرویت شمد که یکنماختی واریانسگر ته می

 رعایت شده است.  

 

 

 

گیری مکرر برای تعیین تفااوت اولمیات اثربخشای اندازه ANOVA(، نتایج آزممن 8) در جدول

ی آزمامن دارمعناینشان داده شده است. با تمجاه باه  علم  سیتدر یکتاب راهنماگانه عناصر هشت

بارای  Fگیسر استفاده شاد کاه مقادار -اپسیلمن از اصالحیه گرین هاوز 75/0ممچلی و مقدار کمتر از

 ( : آزمون موچلی برای بررسی پیش فرض کرویت نمرات 7جدول) 

 و کارشناسان در خصوص کتاب راهنمای تدریس علوم دیدگاه معلمان

 شاخص      

 منبع داده
 سطح معنی داری درجه آزادی مجذور کای مقدار ممچلی

 194/0 27 099/77 442/0 عناصر هشتگانه

 هایگیری مکرر برای بررسی تفاوت میانگیناندازه ANOVA( : آزمون 8جدول)

 های معلمان و کارشناسان در مورد راهنمای تدریس علومنمرات دیدگاه 

 شاخص        

 منبع داده
 سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجممع مجذورات

 001/0 639/27 967/13 7 769/97 معلم

 001/0 861/32 585/16 7 097/116 کارشناس
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(، بناابراین،  P≤001/0اسات ) دارمعنایو  861/32و 639/27معلمان و کارشناسان به ترتیا  برابرباا 

تامان گفات کاه از دیادگاه هار دو گاروه ، ردّ شده و مای رض صفر مبنی بر تساوی میانگین نمرات

معلمان و کارشناسان عناصر هشتگانه باه لحاا  اثربخشای از اولمیات یکساانی برخامردار نیساتند و 

هاای اصار چهارگاناه )اهاداف آممزشای، روشکه عنطمریداری بین آنها وجمد دارد؛ بهتفاوت معنی

ارزشیابی(، میانگین باالتری نسابت باه ساایر عناصار داشاته و های ی و شیمهآممزش یمحتماتدریس، 

 دارای اثربخشی بیشتری هستند.

 گیریبحث و نتیجه
 ششمیة پا یاضیعلم  و ر سیتدر یراهنما هایکتاب یاثربخش» یبررسهدف این پژوهش 

 ةقایسمبمد. « های کارشناسان و معلمانطبق دیدگاه یبر اساس عناصر هشتگانه برنامه درس ابتدایی

نشان داد که علم   ی واضیر سیتدر یراهنما یهاکتاببرنامه درسی  گانهعناصر هشت اثربخشی

درسی و اولمیت های برنامههای معلمان و کارشناسان درممرد مؤلفهی بین دیدگاهدارمعنیتفاوت 

 امکانات ضا و »و  «منابع آممزشیمماد و »های طمری که مؤلفهاثربخشی آنها وجمد دارد، به

ی و اهداف آممزشهای در هر دو کتاب راهنمای تدریس درسطح نسبتا مطلمب ومؤلفه« آممزشی

 س،یتدر یهاروش ،یاهداف آممزش یهامؤلفه ودر راهنمای تدریس ریاضی س یتدر یهاروش

ی در کتاب راهنمای تدریس علم  درسطح مطلمب ارزشیابی ابیارزش یهامهیو ش یآممزش یمحتما

اهداف آممزشی،  های پژوهش نشان داد که چهارمؤلفةچنین بخشی دیگر از یا تههم اند.شده

گانه های هشتبین مؤلفه های ارزشیابی درهای تدریس، محتمای آممزشی و روشروش

اند. بنابراین، این چهار مؤلفه جایگاه خاصی هم های اول تا چهار  به خمد اختصا  دادهاولمیت

در واقع مقصد  یآممزش هدافو هم در راهنمای برنامه درسی دارد. لذا، اریزی درسی در برنامه

در  دیبا ن،ی؛ بنابرااست هاتی عال ةهم یحکم چراغ راهنما و در بمده یهر نظا  آممزش یینها

 ردیصمرت گ یاهداف آممزش یةو ارا یمعر  یبرا یاقدامات ،یو مماد آممزش یدرس ةبرنام یراهنما

آممز به عنمان مخاط  و هم دانش یدرس ةبرنام یصمرت، هم معلم به عنمان مجر نیا ریکه در غ

 زیحاضر ن قیتحق ةجیمانند. نتیبه اهداف باز م یابیشده و از دست یبرنامه، دچار ابها  و سردرگم

در  کت  راهنمای برنامه درسیگفت که  این یا ته بایدمطل  است؛ چرا که با تمجه به  نیهم دیمؤ

سمال اول  یحاصل برا ةجینتکنند. ینقش خمد به شکل مطلمب و قابل قبمل عمل م نیا یفایا

 ةدر مطالع زیدارد؛ چرا که آنها ن ی(، همخمان1388)یمیعظ و یپژوهش زمان یهاا تهیبا  قیتحق
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باورند  نیبر ا ،یبه عناصر برنامه درس سیتدر یپرداخت کت  راهنما تیاهم دییخمد با وجمد تأ

 نیممرد تمجه مؤلفان ا یتفاوتتمانند به درجات میم تیاهم زانیکه عناصر مختلف بر اساس م

 .رندیگها قرار کتاب

های الز   به معلمان جهت یکی از کارکردهای مهم هر کتاب راهنمای تدریس ارایة آگاهی

داشت در صمرتی   آمادگی هر چه بیشتر آنها برای تدریس مؤثر در کالس درس است. باید تمجه

بینی شده امیدوار بمد که با تمان به اثربخشی یک محتمای آممزشی، یعنی تحقق اهداف پیشمی

تمجه به اصمل و معیارهای خاصی انتخاب و سازماندهی و ارایه گردد. تمجه به ساختار دانشی هر 

لحا  گردد که  ممضمع یا مادة درسی نیز نکتة مهم دیگری است که باید در کت  راهنمای تدریس

آممزان این خمد تأثیر زیادی بر دانش ا زایی معلمان، در انتخاب و ارایة محتمای مناس  برای دانش

طمری که، دراین پژوهش ازنظر نممنه آماری کت  راهنمای تدریس علم  و ریاضی دارد. به

تخاب و ارائه درمعر ی وشناساندن محتمای برنامه درسی به معلمان جهت ا زایش آمادگی برای ان

حقیق، محتمای مناس  از اثربخشی درحد مطلمب برخمردار بمده است. این یا ته پژوهش با نتایج ت

ست. پژوهشگران مذکمر ضمن تأکید بر نقش کت  راهنمای (، همسم1388زمانی و عظیمی)

اند که در تدریس در ارایه و اشاعة محتمای مطلمب و متناس  با اهداف آممزشی، عنمان کرده

ها، نیازها و عالیق معلمان و دانش آممزان لحا  شمد تا انتخاب محتمای آممزشی باید ویژگی

(، در 1391نژاد)معلمان از آنها استقبال کنند و از اثربخشی مطلمب برخمردار شمند. همچنین، مالیی

های حر ه ای معلمان دورة ابتدایی، به ممضمع دانش تخصصی معلمان تمصیف و تبیین صالحیت

ترین عامل مؤثر در کیفیت ای را مهمو تسلط آنان بر ممضمع درسی اشاره نممده ، صالحیت حر ه

 تدریس معلم و پیشر ت تحصیلی دانش آممزان قلمداد کرده است. 

شیمة تدریس معلم هدایت کنندة  عالیت های یادگیری و معمار سازمان شناختی دانش 

کس   « مهارت ها»و « مفاهیم» های مناس  تدریس،آممزان است. چرا که از طریق روش و یا روش

های شمند. براین اساس، هر قدر دانش و مهارت معلم در زمینة شیمه، درونی می«هاارزش»و 

تر نیز در پی خماهد داشت. لذا، یکی از گمناگمن تدریس بیشتر باشد، یادگیری اثر بخش

های  عال تدریس و با شیمه کارکردهای مهم کت  راهنمای تدریس، آشنا سازی معلمان

پیشنهادهایی برای استفاده از هر یک از آنها در شرایط مناس  و به اقتضای شرایط و امکانات 

رسد های یادگیری مطلمب است. بر اساس نتایج تحقیق به نظر میممجمد و تهیه و تنظیم  عالیت

یس مناس  و تأکید بر های تدرکه کت  راهنمای تدریس ممرد نظر در معر ی الگمها و شیمه
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استفاده از آنها در صحنة واقعی تعلیم وتربیت، یعنی کالس درس به شکل مطلمبی عمل کرده و به 

نتیجة حاصل برای همین دلیل رضایت معلمان و کارشناسان در میزان اثربخشی جل  شده است. 

کم و بیش (، 1388عظیمی) ( و زمانی و1385سمال سم  تحقیق نیز با نتایج تحقیق زمانی)

 .همسمست

و   ضا» و« مماد و منابع آممزشی»بخشی دیگر ازنتایج پژوهش ما نشان داد که دو مؤلفه  

های هشگانه اولمیت هفتم وهشتم را به خمد اختصا  داده و در بین مؤلفه« امکانات آممزشی

ت. کمتر اثر بخش هستند و در راهنمای تدریس کت  ریاضی و علم  به آن کمتر تمجه شده اس

ها، تماند به معلمان دورهای که کت  راهنمای تدریس میهای شایستهکه، یکی از کمکدرحالی

های جدید های گمناگمن داشته باشند، معر ی مماد و منابع آممزشی مبتنی بر  ناوریها و رشتهپایه

ال  رغم مطد این مماد در کالس درس است. علیبه معلمان و آشناسازی آنها با اصمل کاربر

مذکمر، نتایج این تحقیق نشان داد که از دیدگاه اکثر ا راد نممنة آماری، کت  راهنمای تدریس 

علم  و ریاضی در ارائة آگاهی و اطالعات الز  به معلمان در خصم  مماد و منابع آممزشی مبتنی 

زمانی نکرده و کمتر اثربخش بمده است.  های نمین آممزشی مم ق عملبر  ناوری

گیری از  ناوری اطالعات در انجا  تکالیف درسی (، نیز در بررسی چگمنگی بهره1388وعظیمی)

مشابهی دست یا تند.  ةعلم  تجربی دورة ابتدایی )بررسی کت  راهنمای تدریس معلم(، به نتیج

-رغم نیاز مبر ، در محتمای کت  راهنمای تدریس علم آنها در مطالعة خمد متمجه شدند که علی

ابتدایی کشمر ایران در مقایسه با کشمر انگلستان، به میزان ناچیز  ناوری های جدید  ةتجربی دور

های اطالعاتی و ارتباطی و مماد آممزشی مبتنی بر آنها مدّ نظر قرار گر ته است؛ از طر ی، یا ته

-(، نیز حاکی از آن است که در جامعة اطالعاتی حاضر یکی از صالحیت1391تحقیق مالیی نژاد )

های  ناوری اطالعات و ارتباطات است، اما ها و مهارتای معلمان، تسلط آنها به قابلیتحر ههای 

سازی معلمان و حتی در تهیه و تدارك کت  راهنمای تدریس کمتر این ممضمع در مراحل آماده

ها و دارند که درتما  دوره( اظهار می2012ه، کندرا و ویکاس)لحا  شده است. درهمین زمین

علم   ای برای تدریس به ویژه درآممزش تمسعه مجالت آممزشی و آممزش مربیان حر هسطمح 

های درسی (، در برنامه1384و  1385تجربی ضرورت دارد. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق زمانی)

های اطالعاتی و ارتباطی تمجه چندانی مبذول نشده است. اسبمرن علم  کشمر ما به کاربرد  ناوری
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آممزش علم  و نقش  اوا: »(، در پژوهشی با عنمان 1388، نقل از زمانی و عظیمی، 2003)1و هنسی

، تأثیر استفاده از  اوا را در برنامه درسی بررسی کرده و به «گیری آیندهها، مشکالت و جهتوعده

های درس مبتنی بر محمر، مانعی برای تمسعة کالس -این نتیحه رسیدند که برنامة ملی محتما 

ها و معیارهای های درسی با مالكهای نمین آممزشی بمده است. بنابراین، تلفیق برنامهاوری ن

(، الول و 2003 ناوری اطالعات و ارتباطات ضرورتی انکارناپذیر است. نتایج تحقیق واالس)

های گیری از  ناوریدهد که بهره(، نشان می2005( و وب)2004(، و پست هملم)2003همکاران)

أثیر عمیقی بر آممزش علم  و همچنین نگرش و تمانش دانش آممزان دارد. ازطر ی، نتایج جدید ت

پژوهش نشان داد که کت  راهنمای تدریس علم  و ریاضی در ارائة آگاهی و اطالعات الز  به 

معلمان در خصم   ضا و امکانات آممزشی مم ق عمل نکرده و کمتر اثر بخش بمده است. 

ها رسانی این کتابتری داشته،  ایده و کمکنسبت به کارشناسان نگرش منفیکه حتی معلمان چنان

اند. مشخص شد که عنصر  ضا و امکانات آممزشی در کت  راهنمای تر ارزیابی کردهرا خیلی پایین

تدریس علم  و ریاضی در اولمیت هشتم اثربخشی قرار دارد.  ضای آممزشی محل و محمل 

انش آممزان در زمان و مکان واحد حاضر شده و به واسطة آممزش و اجرای برنامه است و همة د

پردازند. بنابراین، در برنامة درسی، باید مالحظاتی در تدریس معلم، به  عالیت یادگیری می

خصم  شرایط و امکانات و به طمرکلی کمیت و کیفیت مکان و یا شرایط کالس درس از سمی 

رسد که هر کتاب راهنمای نظر گر ته شمد. لذا، به نظر میدست اندرکاران تهیة برنامة درسی، در

تدریس اگر بخماهد از اثربخشی مطلمب برخمردار باشد، باید مطالبی را در خصم  امکانات و 

یادگیری مؤثر در اختیار معلمان قرار دهد.  -شرایط الز  و همچنین  ضای ممرد نیاز برای تدریس

کثر اوقات  ضای کارگاهی یا آزمایشگاهی و در کل امکانات مثالً تدریس مادة درسی علم  تجربی ا

کند که کتاب راهنمای تدریس باید اطالعات الز  در این زمینه را به معلم ارائه خاصی طل  می

های تحقیق حاضر مبین آن بمد دهد و بر شرایط استفادة بهینه از این امکانات تأکید نماید. اما یا ته

رد نظر در ایفای نقش خمد مطلمبیت مناسبی نداشته و نظر معلمان و که کت  راهنمای تدریس مم

کند که تما ق (، عنمان می1386چه  تحی واجارگاه )کارشناسان را به خمد جل  نکرده است. چنان

که در بیشتر متمن برنامة جمعی در ممرد تعداد و اهمیت عناصر برنامة درسی وجمد ندارد؛ چنان

ف، محتما، شیمه تدریس و روش ارزشیابی به عنمان عناصر اصلی یاد درسی، از چهار عنصر: هد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - Esburn and Hensi 
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شده است. بنابراین، شاید به همین دلیل در کت  راهنمای تدریس نیز به این چهار عنصر بیش از 

داشته است، اما سایر عناصر و از جمله پیسایر عناصر، تمجه شده و رضایت خاطر معلمان را در

 مهری واقع شده و اثربخشی کمی دارند.رد بی ضا و امکانات آممزشی، مم

 تمان پیشنهاد داد که:های حاضر میهای پژوهشباتمجه به یا ته

 منابعمماد و » و «ی ضا و امکانات آممزش» به دو عنصر سیتدر یدر کت  راهنما .1

؛ لذا کمتر استدو عنصر  نیکت  در خصم  ا یدقت الز  مبذول نشده و اثربخش «یآممزش

تمجه عناصر  ریسا از شیدو عنصر  مق ببه کت  مذکمر،  یمحتما یشمد که در بازنگریم دشنهایپ

سطح دانش و مهارت معلمان در خصم  نحمه استفاده از  شیا زا یالز  برا یهاییو راهنما شمد

 گردد. هیارا نینم یهایدر کاربرد ممثر  ناور یمماد و امکانات آممزش

از نکته نظرات  س،یتدر یکت  راهنما یهاو تدارك کتاب هیرسد که در تهیبه نظر م.  2

شمد که در یم شنهادیماند. لذا، پیآنان مغفمل م یواقع یازهاین جهیشمد و در نتیمعلمان استفاده نم

 زیمعلمان ن یواقع یازهاین ،کارشناسان و معلمان دیدگاهکت ، ضمن استفاده از  نیمجدد ا یبازنگر

 .ردیمد نظر قرار گ

با تمجه به عناصر هشتگانه در  یاضیعلم  و ر سیتدر یکه کت  راهنما ازآنجا .3

، انسجا  یاز عد  هماهنگ یتماند ناشیممضمع م نیا اولمیت یکسانی ندارند، ی،خصم  اثربخش

و ارتقاء  تیمقبمل شیشمد به منظمر ا زایم شنهادیکت  باشد؛ لذا پ نیا یو تمازن الز  در محتما

 ریزان درسیاز سمی طراحان کت  درسی و برنامهعناصر برنامه ةها ، همکتاب نیا یسطح اثربخش

 .در نظر گر ته شمد تا ساختار ممضمع درسی به صمرت منسجم و یکپارچه عمل نماید

از سال  ییششم ابتدا یةآممزش و پرورش، پا بنیادین تحمل ی سنداجرا یدر راستا .4

زمان  نیترعیدر سر هیپا نیا یرسد مماد درسیما شکل گر ته و به نظر م یدر نظا  آممزش 1391

از معلمان از حضمر در  یلیخ یمعلمان و دانش آممزان قرار گر ته و حت اریو در اخت هیممکن ته

 یدرس یهاممثر برنامه یاجرا یضمن خدمت باز مانده و دانش و تمانش الز  را برا یهاکالس

 یهادوره یاندرکاران نظا  آممزشو دست ریزانبرنامهشمد که یم شنهادیاند. لذا پکس  نکرده

 .ندیمطلمب برگزار نما فیتدارك و با کم و ک هیپا نیمعلمان ا یرا برا یآممزش

 

 

 



  یی...ششم ابتدا ةیپا یاضیعلم  و ر سیتدر یراهنما هایکتاب یاثربخش یبررس                                          
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Abstract 

The purpose of this research was to investigate the effectiveness of the 

teachers’ guide books for the sixth-grade science and mathematics courses in 

primary schools in Iran, according to the eight elements of curriculum 

development. This research was an applied and descriptive survey. The 

statistical population included all the educational experts and sixth grade 

primary school teachers in state schools in the second educational zone in 

Urmia. Of this population, 173 individuals (135 teachers, 38 experts) were 

randomly selected as the participants in the study. Data was collected using a 

researcher-made questionnaire. Data analysis involved both descriptive 

(frequency, frequency percentage and average) and inferential (repeated 

measures ANOVA, and t-tests) statistics. The results revealed that both 

teachers and experts found the teachers’ guide books not equally effective 

with respect to the eight elements of curriculum development; purpose, 

content, teaching method, and evaluation method were respectively the first 

four significant elements to the participants and “educational materials and 

resources”, and “space and educational facilities” were correspondingly the 

seventh and eighth important elements.  The differences between teachers' 

and experts point of views on the efficacy of math teaching guide book was 

significant at p ≤ 0.05 level but for the science teaching guidance book it was 

not significant. 

 
Key word: Curriculum, experts, primary school, science and mathematics 

courses, teachers’ guide books  
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