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Designing a formal and experienced cur-
riculum model for the sixth-grade elemen-

tary mathematics course

Ali Gholami PolBasreh 1, Moighan Mohammadi Naeeni* 2, Faezeh Nateghi 3 

Abstract
The purpose of this study is to design a formal and experienced curriculum 
model for sixth grade elementary mathematics course. In this study, through 
literature review and exploratory interview, to identify the components of for-
mal and experienced curriculum for sixth grade elementary mathematics course 
through analysis The theme and content analysis method )analysis unit coding, 
categories and registration unit) were discussed. For field interviews, formal cur-
riculum research participants include curriculum faculty members and math fac-
ulty members, top math instructors, math curriculum planners, and researchers 
in the field of curriculum planning education familiar with math and curriculum 
education. They were curricula, and in terms of the curriculum experienced, the 
community includes experienced and specialized teachers in the sixth grade of 
elementary school. To analyze the data, continuous comparison method was per-
formed during three stages of open, axial and selective coding using MaxiCode 
software of Pro version. Data analysis showed that the components of the formal 
curriculum in both practical and rational dimensions include problem solving, 
creativity, activities, intellectual skills and comprehension and reasoning; And 
the components of the curriculum experienced in both theoretical and practical 
dimensions including problem solving approach, purposeful teaching, teach-
ing principles, practical teaching, research-based teaching method, exploratory 
teaching method, teaching in departments, modern teaching method and method 
Teaching is motivating. The results of the present study can be a good guide for 
the planners of the sixth-grade elementary mathematics curriculum to determine 
the educational topics.
Keywords: Problem solving, Creativity, Comprehension and reasoning, 
Teaching
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طراحی مدل برنامه درسی رسمی و تجربه شده درس 
ریاضیات پایه ششم دوره ابتدایی
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            تاریخ دریافت: 7 اسفند 1400                                                                      تاریخ پذیرش:15 فروردین 1401                   

چکیده
هدف از این پژوهش، طراحی مدل برنامه درسی رسمی و تجربه شده درس ریاضیات پایه ششم دوره ابتدایی است. در این 
پژوهش ازطریق بررسی ادبیات و مصاحبه اکتشافی، مؤلفه  های برنامه درسی رسمی و تجربه شده درس ریاضیات پایه 
ششم دوره ابتدایی با روش تحلیل تم و به شیوه تحلیل محتوا )کدگذاری واحد تحلیل، مقوله ها و واحد ثبت( شناسایی 
شد. برای انجام مصاحبه میدانی، مشارکت  کنندگان پژوهش درخصوص برنامه درسی رسمی شامل اعضاي هیئت علمی 
رشته برنامه درسی و نیز رشته ریاضی، مدرسان ریاضی برتر، برنامه ریزان درسی ریاضیات و پژوهشگران حوزه آموزش 
برنامه ریزی درسی و آشنا با آموزش ریاضی و برنامه درسی بودند و درخصوص برنامه درسی تجربه شده، جامعه شامل 
معلمان باتجربه و متخصص در پایه ششم ابتدایی می  باشند. برای تحلیل داده  ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله 
کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از نرم  افزار مکس  کیودی  ای نسخه پرو انجام گردید. تجزیه وتحلیل داده  ها 
نشان داد که مؤلفه  های برنامه درسی رسمی در دو بعد عملی و تعقلی شامل: حل مسئله، خالقیت، فعالیت  ها، مهارت های 
فکری و درک و استدالل؛ و مؤلفه  های برنامه درسی تجربه شده در دو بعد نظری و عملی شامل: رویکرد حل مسئله، 
تدریس هدفمند، اصول تدریس، تدریس عملی، روش تدریس مبتنی بر پژوهش، روش تدریس اکتشافی، تدریس در گروه  
های آموزشی، روش تدریس نوین و روش تدریس انگیزاننده می  باشد. نتایج پژوهش حاضر می  تواند راهنمای مناسبی 

برای برنامه  ریزان برنامه درسی درس ریاضیات پایه ششم ابتدایی برای تعیین سرفصل  های آموزشی باشد.
کلیدواژه ها: حل مسئله، خالقیت، درک و استدالل، تدریس.

مقدمه
نهاد آموزشی یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان اطالعات و بی تردید عمده ترین مصرف کننده و 
ذخیره کننده اطالعات و دانایی محسوب می  گردد، این مهم در کشور ما به علت توسعه کّمی نهادهای 

1. دانشجوي دکتري برنامه ریزي درسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسالمی، اراک، ایران

 Mm.naeeini@yahoo.com )2. دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسالمی، اراک، ایران ) نویسندة مسئول
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آموزش و توجه به مؤلفه های دینی و ملی از گستردگی و ارزش باالتری برخوردار است. تولید دانش و 
کاربرد بهینه آن در فرآیند تعلیم و تربیت، موجب افزایش دانایی و توانایی فراگیران شده و نظام آموزشی 
را در مهم ترین مأموریت خود، یعنی تربیت نیروی انسانی توانمند و کارآمد بیش از گذشته، یاری خواهد 
رساند )ربیعی و همکاران، 1399: 8(. از سویی پیش ازاین، نقش آموزش صرفًا به انتقال مجموعه ای 
از دانشی سازمان یافته و نظام ارزشی جامعه به نسل در حال رشد، محدود می شد که این مهم در 
چارچوب و برنامه ای برآمده از رشته های علمی با ساختاري مشخص و زنجیره ای نهادینه از مفاهیم، 
روش ها و گام های آموزشی عملی می  شد. اما امروزه، نمی توان دانش را صرفاً ازطریق حافظه جاودانه 
کرد. هم اکنون نقش آموزش به بیش از آنچه درگذشته بود توسعه یافته و برنامه های آموزشی جدیدي 
استفاده می شود که در آن ها شخص انسان مهم است نه مسیري که طی می  کند. در این برنامه  ها، 
واقعیت  ها و نیازهاي دنیاي جدید در فراسوي ساختار یک سویه نگر رشته  هاي علمی جستجو شده و 
دیگر جزئی نگری و محدودیت  هاي تخصصی شدن و تقسیم علوم، مطلوب به نظر نمی رسد. از سویی 
گسیختگی و پراکندگی بخش  های گوناگون برنامه درسی موضوع محور و رشته ای، عدم ارتباط آن 
با واقعیات زندگی شخصی و اجتماعی یادگیرندگان و بخشی شدن علوم و... سبب شده که یادگیرنده 
یک بعدی رشد نماید و به سوی جزم اندیشی سوق داده شود، همچنین از واقعیات زندگی فاصله بگیرد. 
ازآنجاکه در دنیای واقعی فرد یک بعدی نیست و دارای ابعاد و نیازهای مختلف است و رشد ناموزون، 
یک فرد را داخل یک گودال عمیق فرو می برد که سایر ابعاد تماشاگر آن هستند؛ بنابراین به منظور 
پاسخ گویی به نیازهای فرد و جامعه و رهایی از اثرات رویکرد سنتی باید رویکردی در برنامه درسی 
روی آورد که به جای موضوعات جزئی، به موضوعات کلی پرداخته باشد؛ به گونه ای که این موضوعات، 
دربرگیرنده مسائل مهم و موردنیاز خود و جامعه باشد و همزمان دربرگیرنده چند نظام رشته ای باشد؛ 
یعنی به یک موضوع مورد عالقه فرد و جامعه از دید علوم مختلف پرداخته شود )جزایری و همکاران، 

.)56 :2020
بااین حال، فلسفه   آموزش وپرورش بنا بر مقتضیات هر جامعه و نسلی متغیر است. چنان که در نسل 
گذشته، تنها به انتقال مجموعه ای از یک دانش سازمان یافته و با ایجاد و ارتقای نظام ارزشی حاکم بر 
رفتارهای فرد و جامعه، محدود می شد که این نکته در چارچوب و برنامه ای متأثر از یک نظام رشته ای 
از مفاهیم روش ها و گام های آموزشی نمو می داشت  با ساختاری مشخص و زنجیره ای نهادینه و 
)خاوری، 1388: 34(؛ اما امروزه فلسفه آموزش وپرورش، توسعه  یافته و از جزئی نگری و محدودیت 
تخصصی شدن و تقسیم علوم، خارج  شده و بنا بر زندگی انسان به صورت کل واحد است. برنامه ریزی 
درسی نیز به صورتی تغییر یافته است که: اواًل انسان مسائل را به خوبی بشناسد و ثانیاً برای حل آن ها 
اقدام کند. معمواًل برنامه های درسي، سطوح و ابعاد گوناگون دارند که برنامه درسي رسمي یا قصد 
شده، برنامه درسی ایده  آل، برنامه درسي پنهان، برنامه درسي پوچ، برنامه درسي اجراشده، برنامه درسي 
تجربه شده، برنامه درسي یادگرفته شده، برنامه درسي کسب شده، برنامه درسي تجربه شده و غیره از 
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این جمله اند )ملکی، 2003: 33(. برنامه درسي قیدشده همان برنامه درسي رسمِي تهیه شده است که 
براي تدریس ابالغ می شود و به صورت کتاب درسي تجلي می یابد و معلم و شاگرد در مدرسه از طریق 
آن با یکدیگر ارتباط برقرار می  کنند. منظور از برنامه درسي اجرا شده، مجموعه اقدامات و فعالیت های 
یاددهي- یادگیری است که براساس برنامه درسي قیدشده و آنچه معلمان از آن برداشت کرده اند 
در محیط های واقعي کالس درس به اجرا درمی آید )احمدی، 2001: 55(. برنامه درسي تجربه شده، 
معرف انتظارهاي آحاد دانش آموزان و برداشت های ایشان، مانند قرارگرفتن در معرض برنامه اجرایي و 
همچنین پیشرفت های حاصل توسط آنان است )مهرمحمدی، 2002: 54(. آنچه دانش آموز، دانشجو 
یا مخاطب عماًل تجربه مي  کند برنامه درسي تجربه شده تعریف شده است که دست کم به 5 سطح 
تفکیک می شود که عبارت اند از: برنامه درسي مورد انتظار، برنامه درسي نهفته، برنامه درسي تعاملي، 

برنامه درسي یادگرفته و شده برنامه درسي نهادینه شده یا انتقالي )فتحی و همکاران، 2005: 74(.
با توجه به این که برنامه های درسي در توفیق یـا شکست نظام های آموزشي نقش کلیدي دارند 
و آینه تمام نماي میزان پیشرفت و انعکاسي پاسخگو بودن مراکز آموزشی بـه نیازهاي در حال تغییر 
جامعه هستند، الزم است سطوح آن ازجمله برنامه درسي تجربه شده مورد ارزیـابي قـرار گیرد. مـک 
کرنـان1  )2007( حداقل سه جنبه براي برنامه درسي قائـل شـده اسـت: اولـین جنبه، برنامه درسي 
شامل مقاصد می شود که اهداف، ارزش ها و جهاتي که نظام های آموزشي بـاور دارنـد بایـد بـه آن 
دسـت یابند. جنبه دوم، تعامالت و برخوردهایي کـه در حـین اجـراي برنامه درسي رخ می دهد. این 
جنبه از برنامه درسي را برنامه درسي واقعي یا )زیست شده( می نامند و جنبه دیگر آن، اثـرات برنامه 
درسي که همان نتایجي است که بر اثر آموزش و یـادگیري حاصل می شود. به بیان دیگر، بـراي برنامه 
درسي، چهار سـطح اصلي می توان قائل شـد: اولـین و پایین ترین سـطح، مجموعه ای است که توسط 

نظام آموزشي تدوین می شود این همان چیزي اسـت کـه انتظـار می رود دانشـجویان یـاد بگیرند.
این سطح، برنامه درسـي را تحت عناوین برنامه درسي تصریح شده، رسمي، آشـکار یـا نوشته شده، 
طرح ریزی شده، قصـد شـده و طراحی شده توصیف می کنند. اما دومین سطح، برنامه درسي محتوایي 
اسـت که هیئت علمی در عمل آموزش می دهند و ممکن اسـت بـا طراحي اولیه و اصلی متفاوت 
باشد. این سطح، تحت عناویني چـون برنامه درسي منتقل شده، آمـوزش داده شده، اجراشده، مورد 
استفاده، عملي، آموزشي، عمل شده، طبقه بندی شده است. در سطح سوم، برنامه درسي متعلق به 
فراگیران و تجربه آن ها از برنامه درسي قرار دارد )مک کورمیک و مـورفي2 ،1999: 49(. ایـن سـطح 
را بـا عناویني همچون برنامه درسي تجربه شده مشخص نموده اند. سطح چهارم، برنامه درسي است 
که فراگیران واقعـاً از کـالس درس اخـذ می کنند و مفاهیم و محتواهایي که حقیقتاً یـاد می گیرند 
و به خـاطر می سپارند. ایـن سطح، تحـت عناوین برنامه درسي کسب شده، آموخته شده و یا دریافت 
1 . McKernan
2 . McCormick & Murphy
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شده مطرح می شود. به اعتقاد نئومن1  )2011( برنامه درسي تجربه شده توسط فراگیران، باالترین سطح 
برنامه درسي است. یعني نمی توانیم فرض کنیم کـه فقط به این دلیل که دانشکده ها یک برنامه 
درسي تدوین شده عالي دارند، یادگیري رشد یافته به سادگی رخ می دهد، بلکه بایستي ملزوماتي را 
در اختیار آنان قرار داد تا برخي فرصت های رشد را که در آموزشگاه در اختیار آن ها قرار دارد، کشف 
کنند و ایـن نیازمند توجه و دقت در تجارب، نگرش ها، مهارت ها و احساسات مثبت و منفـي فراگیر 
نسبت به عملکرد خود و محیط آموزشی است که در برنامه درسي تجربه شده مـنعکس می گردد. از 
سوي دیگر، ون من به ضرورت پدیدارشناسي مفاهیم تعلیم و تربیت ازجمله مفهوم برنامه ریزی درسي 
اشاره کرده است. او بر این نکته تأکید دارد که زیست جهان شخصي فرد می تواند در معرفت عمومي 
تجربه های روزمره شناخته شود. در دیدگاه آئـوکي2  )2004( اساس برنامه درسي فرد و تجربه اوست، 
یعنـي فاعل شناسی و تجربه ای که وي از امور دارد، محور فعالیت هاست. بنـابراین، مطالعه تجربه 
زیسته فراگیران ازاین جهت اهمیت دارد که بازخوردهـاي اساسـي جهـت اصـالح و به سازي در اختیار 
طراحان قرار می دهد. همچنین، توجه به سطوح برنامه درسـي تجربه شده، مبنایي را براي مطالعـه 
و پـژوهش دربـاره انـواع برنامه درسي تجربه شده فراهم می کند. از طرفی دیگر، تاپاال3  و همکاران 
)2021(، ترینتر4  و همکاران )2021( و آستوتی5  و همکاران )2021( افزایش شکاف بین برنامه درسی 
مورد انتظار و تجربه شده را باعث کاهش کیفیت برنامه های تعلیم و تربیت معرفی کردند و کلیمونز6  
و همکاران )2022( اظهار کردند که برنامه درسی تجربه شده می بایست انتظارات اجتماعی را از نظام 
آموزشی برآورده سازد که به نظر می رسد با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی حال حاضر می توان 
گفت که انتظارات، برآورده نشده است. از سویی در همین راستا نرساده7  و همکاران )2020(، وایودین8  
و همکاران )2020( و نیوسیرا9  و همکاران )2020( در جدیدترین بررسی های خود در رابطه همگرایی 
مدارس  آموزشی  برنامه های  و  درسی  برنامه  تدوین  در  واقعیت گرایی  و  تغییر  بر  جامعه،  و  مدارس 
تحلیل  این مطالعه،  اساسي  بااین حال، مسئله  تأکید کردند.  اجتماعی  و چالش های  نیازها  براساس 
برنامه درسی رسمی و تجربه شده درس ریاضیات می باشد که با توجه به اهمیت این درس در برآورد 
پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، همچنین توجه خانواده ها به این درس 
به عنوان مالکی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان، توجه به فرایند یاددهی- یادگیری در این درس و 

1 . Neumann
2 . Aoki
3 . Tapala
4 . Trinter
5 . Astuti
6 . Clemmons
7 . Nursa’adah
8  .Wahyudin
9 . Nyewusira
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تبیین راهکارهای بهبود فرایند یادگیری در این درس الزم به نظر می رسد و به این ترتیب، هدف از 
این پژوهش، طراحی مدل برنامه درسی رسمی و تجربه شده درس ریاضیات پایه ششم دوره ابتدایی 

می باشد.

روش شناسی
این مطالعه از نوع پژوهش های کیفی است. هدف این پژوهش، طراحی مدل برنامه درسی رسمی 
و تجربه شده درس ریاضیات پایه ششم دوره ابتدایی است. در این پژوهش ازطریق بررسی ادبیات و 
مصاحبه اکتشافی نسبت به شناسایی مؤلفه  های برنامه درسی رسمی و تجربه شده درس ریاضیات پایه 
ششم دوره ابتدایی از روش تحلیل تم و به شیوه تحلیل محتوا )کدگذاری واحد تحلیل، مقوله ها و واحد 
ثبت( پرداخته شد. برای انجام مصاحبه میدانی، مشارکت  کنندگان پژوهش درخصوص برنامه درسی 
رسمی شامل اعضاي هیئت علمی رشته برنامه درسی و اعضاء هیئت علمی رشته ریاضی، مدرسان 
ریاضی برتر، برنامه ریزان درسی ریاضیات و پژوهشگران حوزه آموزش برنامه ریزی درسی و آشنا با 
آموزش ریاضی و برنامه درسی بودند و درخصوص برنامه درسی تجربه شده، جامعه شامل معلمان 
باتجربه و متخصص در پایه ششم ابتدایی می  باشند. روش نمونه  گیری به صورت هدفمند از نوع 
معیاری تا رسیدن به اشباع نظری بود. تعداد نمونه  ها شامل 18 متخصص و 16 معلم ابتدایی بود. قبل 
از انجام دادن مصاحبه، به همراه سؤاالت مصاحبه، نامه  اي با امضاي پژوهشگر مبنی بر تعهد اخالقی 
در نگهداري مفاد مصاحبه و مشخصات مشارکت  کنندگان و انتشار نکردن آن ارسال شد. همچنین، 
با اطالع مشارکت  کنندگان تمام مصاحبه  ها ضبط و براي استخراج نکات کلیدي بررسی شد. پس 
از اعالم موافقت، مصاحبه  ها با محوریت تلقی، برداشت و شاخص  هاي موردنظر براي طراحی مدل 
برنامه درسی رسمی و تجربه شده درس ریاضیات پایه ششم دوره ابتدایی، برگزار شد. در مصاحبه های 
انجام شده پاسخگویان به سؤال موردنظر در مورد ارائه مؤلفه یا شاخص جدید و یا تأیید مؤلفه ها و 

شاخص های گردآوری شده ابراز نظر کردند.
در این پژوهش برای بررسی روایی، یافته  های پژوهش را برای مشارکت  کنندگان ارائه و متن 
نظریه توسط آن ها مطالعه و دیدگاه  های آن ها اعمال شده است. در پایان، این پژوهش توسط اساتید 
موردمطالعه و بازبینی قرارگرفته و مواردی جهت اصالح یا تغییر نظریه   نهایی بیان شده است. در این 
پژوهش با توجه به دیدگاه  های گل  افشانی1  )2003(، جانسون2  )1997( و پاتون3  )2002( از سه روش 
کثرت  گرایی شامل کثرت  گرایی در شیوه )بازآزمون روش کار(، کثرت  گرایی در پژوهشگر )آزمون 
قابلیت اطمینان بین شناسه  گذاران( و کثرت گرایی مشارکت  کننده )استفاده از مصاحبه  شوندگان جدید 
برای آزمون قابلیت اطمینان الگو( برای تأیید اعتبار پژوهش بهره گرفته  شده است. منظور از کثرت  

1 . Golafshani
2. Johnson
3 . Patton
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گرایی در مشارکت  کننده این است که چنانچه فرایند پژوهشی و تفاهم  نامه پژوهش به صورت کامل 
برای یک دسته از افراد جدید و با ویژگی  های مشابه تکرار شود، باید نتایج مشابهی به دست آید. 
در این پژوهش، تفاهم  نامه مصاحبه و تجزیه وتحلیل داده  ها به صورت کامل برای سه نفر مصاحبه  
شوندگان جدید مورداستفاده قرار گرفت. برای محاسبه درصد اعتبار بازآزمون پژوهش بین مصاحبه  
از بخش  های  باهم مقایسه شد. در هرکدام  شوندگان جدید شناسه  های مشخص شده دو آزمون 
پژوهش )پژوهش اصلی و پژوهش اعتبارسنجی( شناسه  هایی که در دو فاصله زمانی باهم مشابه است، 

با عنوان »توافق« و شناسه های غیرمشابه با عنوان »عدم توافق« مشخص می  شود.

جدول 1. محاسبه پایایی بازآزمون پژوهش )کثرت  گرایی در مصاحبه(

پایایی باز آزمون تعداد عدم توافقاتتعداد توافقاتتعداد کل شناسه    ها )کدها(
)درصد(

155711391/6

جدول 1 نشان می  دهد که تعداد کل کدها در دو مرحله پژوهش برابر با 155، تعداد توافقات بین 
کدها برابر 71 و تعداد عدم توافقات برابر 13 است. با استفاده از فرمول 1، درصد اعتبار روش کثرت  
گرایی در مصاحبه  شونده برابر 91/6 درصد می  باشد. با توجه به این موضوع که این میزان پایایی 
بیشتر از 60 درصد است )کواله1 ، 1996(، مصاحبه  شوندگان از اعتبار مناسبی برخوردار هستند و روش 

انتخاب مصاحبه  شوندگان نیز مورد تأیید قرار می  گیرد.
کواله )1996( معتقد است برای محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصاحبه  ها، چند مصاحبه به عنوان 
نمونه انتخاب و هرکدام از آن ها در فاصله زمانی کوتاه و مشخص دو بار شناسه  گذاری می  شود؛ سپس 
شناسه  های مشخص شده در دو فاصله زمانی برای هرکدام از مصاحبه  ها باهم مقایسه می  شود. روش 
بازآزمایی برای ارزیابی ثبات شناسه  گذاری پژوهشگر به کار می  رود. در هر یک از مصاحبه  ها، شناسه  
هایی که در دو فاصله زمانی باهم مشابه است به عنوان »توافق« و شناسه  های غیرمشابه به عنوان 

»نبود توافق« مشخص می شود.
فرمول 1. روش محاسبه درصد پایایی بازآزمون

1 . Kvale
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در روش کثرت  گرایی در شیوه نیز در پژوهش برای محاسبه پایایی بازآزمون از بین مصاحبه  ها، 
سه مصاحبه انتخاب و هرکدام از آن ها دو بار در یک فاصله زمانی 15 روزه توسط پژوهشگر کدگذاری 

انجام گرفت. نتایج کدگذاری در جدول زیر آمده است.
جدول 2. محاسبه پایایی بازآزمون )کثرت گرایی در شیوه(

پایایی بازآزمون تعداد عدم توافقاتتعداد توافقاتتعداد کل کدهاردیف
)درصد(

14420490/9
25124394/1
34722393/6

142661093جمع

همان گونه که در جدول 2 مشاهده می  گردد، تعداد کل کدها در دو فاصله زمانی 15 روزه، برابر 
142، تعداد کل توافقات بین کدها در این دو زمان برابر 66 و تعداد عدم توافقات در این دو فاصله 
زمانی برابر 10 می  باشد. پایایی بازآزمون مصاحبه  ها در روش کثرت گرایی در شیوه با استفاده از فرمول 
ذکرشده، 93/0 درصد می  باشد که با توجه به این موضوع که باالتر از 60 درصد است، قابلیت اعتماد 

کدگذاری  ها مورد تأیید است.
همچنین جهت روش کثرت  گرایی در پژوهشگر، برای محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق 
از دانشجویان مقطع مدیریت آموزشی درخواست شد به عنوان  از یکی  درون موضوعی دو کدگذار 
کدگذار در پژوهش مشارکت نماید. آموزش  ها و شیوه  های الزم برای کدگذاری به وی ارائه گردید 
و سپس 3 مصاحبه هم توسط پژوهشگر و هم توسط فرد موردنظر کدگذاری گردید که درصد توافق 

بین کدگذاران در جدول زیر آمده است.
جدول 3. محاسبه پایایی بین دو شناسه  گر )کدگذار(

تعداد عدم تعداد توافقاتتعداد کل کدهاردیف
پایایی بازآزمون )درصد(توافقات

13515585/7
24117782/9
349191177/5

125512381/6جمع

همان گونه که در جدول 3 مشاهده می  گردد، تعداد کل کدهای به ثبت رسیده توسط پژوهشگر 
و همکار برابر 125، تعداد کد توافقات بین کدها برابر 51 و تعداد عدم توافقات برابر 23 می  باشد. با 
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استفاده از فرمول ذکرشده، پایایی بین کدگذاران برای مصاحبه  های این پژوهش برابر 81/6 درصد می  
باشد. با توجه به این موضوع که باالتر از 60 درصد است، قابلیت اعتماد کدگذاری  ها مورد تأیید است.

از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از نرم  افزار مکس  کیودی  ای نسخه پرو 
به منظور طراحی مدل پژوهش استفاده گردید.

یافته  های پژوهش

تحلیل وضعیت جمعیت  شناختی

جدول 4. ویژگی  های جمعیت شناختی نمونه  های پژوهش

جنسیتگروه  های نمونهسابقه شغلی

کمتر از 
بیشتر از 10 6- 10 سال5 سال

مردزنمعلمانخبرگانسال

68201816826فراوانی

17/723/558/852/947/123/576/5درصد

برنامه درسی رسمی
گام اول: کدگذاری باز

به منظور تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، متن مصاحبه روی کاغذ ثبت شد و سپس به منظور 
شناسایی مفاهیم، کدگذاری باز صورت گرفت که نتایج آن در جدول شماره 5 ارائه  شده است.

جدول 5. نتایج کدگذاری باز

مفاهیمنمونه داده هاشناسه

O 11 آشنایی دانش آموزان با جنبه هایی از ریاضیات که در زندگی
استفاده از ریاضی در زندگی روزمرهروزمره مورداستفاده قرار می گیرد.

O2
کسب مهارت های کیفی مانند تجزیه وتحلیل، استدالل، نقد 
و ... که از مهارت های اساسی ریاضی هستند از یک سو به 
یادگیری آن ها در ریاضی کمک می کند و از سوی دیگر در 

ارتقای فکری دانش آموزان مؤثر هستند.

کسب مهارت های کیفی
O3تجزیه وتحلیل
O4استدالل
O5نقد
O6ارتقای فکری

1. عالمت O نشان  دهنده حرف اختصاری کلمه »رسمی« )Official( می  باشد.
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O7کارگروهیآشنایی دانش آموزان به کار گروهی

O8کار با اشیای عینی و ملموسکار با اشیای عینی و ملموس برای درک بهتر مفاهیم ریاضی

O9 کتاب درسی پایه ششم به برخی شاخص های خالقیت توجه
شاخص  های خالقیتزیادی نموده

O10 پرورش خالقیت و چگونگی پرورش آن از ویژگی های برنامه
درسی رسمی درس ریاضی می باشد

پرورش خالقیت

O11چگونگی پرورش خالقیت
O12 حل مسئله و راهبردهای آن از ویژگی  های برنامه درسی

رسمی درس ریاضی می  باشد.
حل مسئله

O13راهبردهای حل مسئله

O14
متن، تصاویر، کار درکالس و فعالیت  ها به نظرم از شاخص  

ها و مالک  های برنامه درسی رسمی درس ریاضی ششم 
ابتدایی باشد.

متن

O15تصاویر
O16کار درکالس
O17فعالیت ها

O18 ارتقای آموخته های قبلی به نظرم یکی از ویژگی  ای اصلی
ارتقای آموخته های قبلیبرنامه درسی رسمی درس ریاضی می  باشد.

O19 باید مفاهیم درسی به نحوی باشد که مفاهیم یادگیری شده
درک مفاهیم یادگیری شده قبلیقبلی به درستی درک شود.

O20 همچنین به نظرم باید توانایی حل مسئله به درستی درک
کسب توانایی حل مسئلهشود.

O21 راهبردهایی برای حل مسئله در اختیار دانش  آموزان قرار
راهبردهای حل مسئلهدهد.

O22.ایجاد چالش برای رسیدن به جواببرای رسیدن به جواب در دانش  آموزان چالش ایجاد کند

O23 در دانش  آموزان توانایی خواندن و نوشتن ریاضی را مهیا
توانایی خواندن و نوشتن ریاضینماید.

O24.درک عمیق مسائل کتابدرک عمیقی نسبت به مسائل کتاب ریاضی ایجاد نماید

O25.افزایش قدرت استدالل در دانش آموزاندر دانش  آموزان قدرت استدالل را افزایش دهد

O26تفکر خالقتفکر خالق را در دانش  آموزان پرورش دهد

O27.تفکر بصری و نقادتفکر بصری و نقاد را در دانش  آموزان افزایش دهد
O28.مهارت های فکریمهارت های فکری را در دانش  آموزان بهبود دهد
O29 پرورش تعقل و خالقیت ازجمله مالک  های مهم برای برنامه

درسی رسمی درس ریاضی پایه ششم می  باشد
پرورش تعقل

O30پرورش خالقیت

بعد از اینکه مفاهیم، شناسایی شدند برای دستیابی به مؤلفه  ها، کدگذاری محوری صورت گرفت 
که نتایج آن در جدول شماره 6 ارائه  شده است.
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جدول 6. نتایج کدگذاری محوری

مؤلفه هامفاهیمشناسه

O9+ O10+ O11+ O30 ،شاخص  های خالقیت، پرورش خالقیت
خالقیتچگونگی پرورش خالقیت، پرورش خالقیت

O12+ O13+ 020+ O21+ O22
حل مسئله، راهبردهای حل مسئله، کسب 

توانایی حل مسئله، راهبردهای حل مسئله، 
ایجاد چالش برای رسیدن به جواب

حل مسئله

O6+ O26+ O27+ O28 ،ارتقای فکری، تفکر خالق، مهارت های فکری
مهارت های فکریتفکر بصری و نقاد

 O1+ O2+ O3+ O7+ O8+ +
O14+ O15+ O16+ O17

استفاده از ریاضی در زندگی روزمره، کسب 
مهارت های کیفی، تجزیه وتحلیل، کارگروهی، 
کار با اشیای عینی و ملموس، کار درکالس، 

فعالیت  ها، متن، تصاویر

فعالیت  ها

 O4+ O5+ O25+ O18+ O19+
O23+ O24+ O29

استدالل، نقد، افزایش قدرت استدالل در 
دانش آموزان، درک عمیق مسائل کتاب، درک 

مفاهیم یادگیری شده قبلی، پرورش تعقل، 
ارتقای آموخته های قبلی، توانایی خواندن و 

نوشتن ریاضی

درک و استدالل

در پایان، کدگذاری انتخابی صورت گرفت و ابعاد کلی شناسایی شدند که در جدول شماره 7 به 
آن ها اشاره  شده است.

جدول 7. نتایج کدگذاری انتخابی

موضوعابعادمؤلفه ها
حل مسئله

بعد عملی
برنامه درسی رسمی درس ریاضیات پایه ششم دوره 

ابتدایی

خالقیت

فعالیت  ها

مهارت های فکری
بعد تعقلی

درک و استدالل

برنامه درسی تجربه شده
به منظور تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، متن مصاحبه روی کاغذ ثبت شد و سپس به منظور 

شناسایی مفاهیم، کدگذاری باز صورت گرفت که نتایج ان در جدول شماره 8 ارائه شده است.
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جدول 8. نتایج کدگذاری باز

مفاهیمنمونه داده هاشناسه

E1 1

طرح پرسش ها و مسئله هایی که راه حل های مختلفی را می طلبد 
یا از یادگیرندگان می خواهیم که مفاهیمی را باهم ترکیب کنند 

یا اجزای سؤال را تجزیه وتحلیل نمایند که بهترین شکل ویژگی 
برنامه درسی را به سمت پژوهش محوری سوق می دهد

طرح پرسش با راه حل های مختلف

E2طرح مسئله با راه حل های مختلف

E3ترکیب مفاهیم

E4تجزیه وتحلیل اجزای سؤال

E5پژوهش محوری

E6
روش بنده تأکید بر یادگیری دانش آموزان به صورت عملکردی 

بوده و سعی می شود در حین تدریس به کج فهمی های 
دانش آموزان اشاره شود و سعی می شود در تدریس ریاضی از 

اصول ساده سازی استفاده کنم

یادگیری به صورت عملکردی

E7رفع کج فهمی دانش آموزان

E8استفاده از اصول ساده سازی

E9 رویکرد حل مسئله از موادی است که بنده درروش تدریسم
رویکرد حل مسئلهاستفاده می کنم.

E10

روند انجام تدریس بنده به این صورت است: روش حل مسئله، 
مؤلفه های آن، طرح مسئله، گردآوری اطالعات، فرضیه سازی، 

آزمون فرضیه و استنتاج

روش حل مسئله
E11طرح مسئله
E12گردآوری اطالعات

E13فرضیه  سازی

E14آزمون فرضیه

E15استنتاج

E16.روش اکتشافیروش تدریس من بیشتر استفاده از روش اکتشافی است

E17
از مؤلفه  های تأثیرگذار تدریس نوین با استفاده از تولید محتوا و 

تکنولوژی روز و به کارگیری روش فعال می  باشد.

تولید محتوا
E18تکنولوژی روز

E19به کارگیری روش فعال

 1. عالمت E نشان  دهنده حرف اختصاری کلمه »تجربه شده« )Experienced( می  باشد
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E20
به نظر من دادن اعتمادبه نفس برای یادگیری، ایجاد نگرش 

مثبت و دادن انگیزه برای یادگیری دانش آموزان، از مهم ترین 
فاکتورهای روش تدریس می تونه باشه که خودم هم از این 

روش  ها استفاده می  کنم.

اعتمادبه نفس برای یادگیری

E21ایجاد نگرش مثبت

E22دادن انگیزه برای یادگیری

E23

توضیح در گروه و استفاده از سرگروه ها برای بحث ریاضی و 
اجازه دادن به آن ها جهت دست یابی به جواب از روش اکتشافی 

و روش حل مسئله

توضیح در گروه

E24استفاده از سرگروه ها

E25اجازه دسترسی سرگروه  ها به جواب  ها

E26روش اکتشافی

E27روش حل مسئله

E28

استفاده از اصول تدریس و کاهش کج فهمی دانش آموز و تأکید 
بر آزمون های عملکردی از سوی آموزش وپرورش و سوق تمام 

کتاب ها بر پایه پژوهش محوری بهترین گام برای رسیدن به یک 
شاخص برتر است

استفاده از اصول تدریس

E29کاهش کج فهمی دانش آموز

E30 تأکید بر آزمون های عملکردی از سوی
آموزش وپرورش

E31پژوهش محوری

بعد از اینکه مفاهیم شناسایی شدند برای دست یابی به مؤلفه ها، کدگذاری محوری صورت گرفت 
که نتایج آن در جدول شماره 9، ارائه  شده است.

جدول 9. نتایج کدگذاری محوری

مؤلفه هامفاهیمشناسه

 E1+ E2+ E9+ E10+
E11+E27

رویکرد حل مسئله، روش حل مسئله، طرح مسئله، طرح 
پرسش با راه حل های مختلف، طرح مسئله با راه حل های 

مختلف، روش حل مسئله
رویکرد حل مسئله

 E3+ E5+ E13+ E31+
E4+ E12+ E14

پژوهش محوری، فرضیه  سازی، پژوهش محوری، 
تجزیه وتحلیل اجزای سؤال، گردآوری اطالعات، آزمون 

فرضیه، ترکیب مفاهیم

روش تدریس 
مبتنی بر پژوهش

E6+ E19+ E30 ،یادگیری به صورت عملکردی، به کارگیری روش فعال
تدریس عملیتأکید بر آزمون های عملکردی از سوی آموزش وپرورش

E15+ E16+ E26روش تدریس استنتاج، روش اکتشافی، روش اکتشافی
اکتشافی
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E17+ E18روش تدریس تولید محتوا، فناوری روز
نوین

E23+ E24+ E25 توضیح در گروه، استفاده از سرگروه ها، اجازه دسترسی
سرگروه  ها به جواب  ها

تدریس در گروه  
های آموزشی

E20+ E21+ E22 اعتمادبه نفس برای یادگیری، ایجاد نگرش مثبت، دادن
انگیزه برای یادگیری

روش تدریس 
انگیزاننده

E7+ E29،تدریس هدفمندرفع کج فهمی دانش آموزان، کاهش کج فهمی دانش آموز

E8+ E28اصول تدریساستفاده از اصول ساده سازی، استفاده از اصول تدریس

در پایان، کدگذاری انتخابی صورت گرفت و ابعاد کلی شناسایی شدند که در جدول شماره 10 به 
آن ها اشاره شده است.

جدول 10. نتایج کدگذاری انتخابی

موضوعابعادمؤلفه ها

رویکرد حل مسئله

نظری

برنامه درسی تجربه شده درس 
ریاضیات پایه ششم دوره ابتدایی

تدریس هدفمند

اصول تدریس

تدریس عملی

عملی

روش تدریس مبتنی بر پژوهش

روش تدریس اکتشافی

تدریس در گروه  های آموزشی

روش تدریس نوین

روش تدریس انگیزاننده

مدل نهایی برنامه درسی رسمی و تجربه شده در شکل 1 نشان داده شده است.
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شکل 1. مدل نهایی برنامه درسی رسمی و تجربه شده درس ریاضیات پایه ششم دوره ابتدایی

نتیجه گیری
هدف از این تحقیق، طراحی مدل برنامه درسی رسمی و تجربه شده درس ریاضیات پایه ششم 
دوره ابتدایی بود و تجزیه وتحلیل داده  ها نشان داد که مؤلفه  های برنامه درسی رسمی در دو بعد 
عملی و تعقلی شامل حل مسئله، خالقیت، فعالیت  ها، مهارت های فکری و درک و استدالل؛ و مؤلفه  
های برنامه درسی تجربه شده در دو بعد نظری و عملی شامل رویکرد حل مسئله، تدریس هدفمند، 
اصول تدریس، تدریس عملی، روش تدریس مبتنی بر پژوهش، روش تدریس اکتشافی، تدریس در 
گروه  های آموزشی، روش تدریس نوین و روش تدریس انگیزاننده می  باشد. اگرچه دستیابي به برنامه  
درسي تجربه شده، هدف و منظـور اصلي نظام آموزشي را تشکیل می دهد؛ اما طبق پـژوهش انجام شده 
)فتحي واجارگـاه، 1384: 39( بسـیاري از برنامه های درسي اجراشده در نظام آموزشي کشور در سطح 
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اولیه متوقف  شده اند. به این معنا که در سطح برنامه درسي اجـرا انقطـاع از اهداف برنامه آغاز می شود و 
بدیهي اسـت کـه برنامـه درسـي تجربه شده از برنامه قصد شده فاصله خواهد داشـت. مطالعـه مؤمنی 
مهموئي، کرمي و مشهدي )1389( نیز عوامل کاهش دهنده  فاصله بـین برنامـه درسـي قصـد شـده، 
اجراشـده و تجربه شده را شـامل نـوع نظـام برنامـه درسـي، روش هاي تدریس استادان، سبک های 
یـادگیري و راهبردهـاي مطالعـه انگیزه پیشـرفت دانشـجویان گـزارش کـرده اسـت. این ها عواملي 
هستند که در اثربخشي و هماهنگي بین برنامه های درسي مؤثر هستند و به کارگیری صحیح آن ها 
اثربخشي برنامه های درسي را بـه ارمغان می آورد و فاصله بـین این برنامه ها را کاهش می دهد. از 
سویی یافته ها بر این نکته تأکید داشته  اند که تحقق برنامه های درسی مستلزم آن است که هر برنامه 
درسی با واقعیت  های محیط یادگیری ازجمله برنامه درسی تجربه شده در دامنه زمانی حال ارتباط 
و هم پوشانی داشته باشد. این یافته ها با دیدگاه های پاینار1  )2015(، در زمینه  دانش ضمنی معلمان؛ 
واکر2  )2003(، در باب برنامه درسی وابسته به شرایط و تجربه شده؛ درباره فهم عناصر برنامه درسی؛ 
اولیوا3  )2010(، در زمینه دانش برنامه درسی مدرسان؛ در باب دانش نسبت به ساختار دانش رشته ای 
و معرفت شخصی؛ هویت4  )2006(، در زمینه دانش اساسی برنامه درسی و دانش تجربی هدایت شده 
برای تدوین برنامه درسی؛ پاینار )2015(، درباره تفسیر روانشناسانه تدریس، نیاز مدرس به دانش های 
چندگانه، روش های بازنمایی کردن و تدوین کردن موضوع برای قابل درک کردن آن در برنامه درسی 
هماهنگ است. همه مشارکت کنندگان تسلط بر دانش علمی برای بهبود تجارب آموزشی را اساسی 
دانسته اند اما این دانش محدود به دانش موضوعی نمی شود بلکه یک دانش ترکیبی است. دانش 
ترکیبی شامل: داشتن دانش پایه مربوط به موضوع مورد تدریس و تداوم در به روز نگه داشتن آن؛ کسب 
دانش های مرتبط با دانش پایه و از بیرون به دانش خود نگاه کردن است. به عبارتی، تعلیم و تربیت 
مستلزم آن است که با ذهنیت واگرا به دانش علمی نگریسته شود. این یک جنبه بسیار مهم از تسلط 
موضوعی است که مدرس را به یک فراتحلیل از دانش تخصصی و  یک فراشناخت نسبت به خود 

هدایت می کند.
تحلیل داده های برخاسته از تجارب آموزشی نشان داد آگاهی و داشتن درکی درست از دانش 
برنامه درسی   مانند دانش تخصصی یک نیاز اساسی برای ایفای کیفیت یادگیری است. این حقیقت 
و ژرفای آن از نگاه معلمان در حوزه های گوناگون علمی قابل تأمل است. از دید هویت )2006(، دانش 
برنامه درسی از منابع گوناگون حاصل می شوند و یکی از آن منابع می تواند تجربه معلمان درصحنه 
تدریس باشد. این امر، نشان دهنده ماهیت های چندگانه: عملی، سیالی، چندرشته ای، میان رشته ای و 

1 . Pinar
2 . Walker
3 . Oliva
4 . Hewitt
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وابسته به شرایط بودن دانش برنامه درسی است. عالوه بر نتایج فوق، در نگاه تخصص محور، برنامه 
درسی به عنوان سند تلقی می شود و حوزه عمل معلمان محدود به نقش آموزشی آنان به عنوان مجریان 
برنامه های درسی رسمی قیدشده است؛ در نگاه مشارکت محور، برنامه درسی به عنوان نقشه و راهنمای 
عمل تلقی می شود و حوزه عمل مدرسان عالوه بر نقش آموزشی، به عنوان مشارکت کنندگان در 
برنامه های درسی رسمی قیدشده است؛ در نگاه مدرس محور، برنامه درسی به عنوان فرایند عمل تلقی 
می شود و حوزه عمل معلمان وابسته به نقش آموزشی آنان به عنوان نقش آفرینان در برنامه ریزی درسی 
در سطح خرد کالس بوده است. لذا گستره مؤلفه های حرفه ای موردنیاز دانش و عمل برنامه درسی 

مدرسان متأثر از این سه نگاه بوده است.
نگاه تداخلی، قائل به مشارکت معلمان در برنامه های درسی است و یک ضرورت غیرقابل اجتناب 
در برنامه آموزشی تلقی می  شود. در تکمیل این ادعا به لزوم ارتباط بین محیط آموزشی و جامعه اشاره 
می شود که تحقق این امر مستلزم کسب قابلیت هایی در زمینه برنامه درسی توسط معلمان است؛ زیرا 
این اعتقاد وجود دارد که تا معلمان مستقیماً در برنامه درسی مشارکت نداشته باشند انگیزه الزم برای 
وسعت بخشیدن به دامنه آموزش خود و تعمیم پذیری آن تا خارج از مرزهای محیط آموزشی را نخواهند 
داشت. قابلیتی که می  تواند کالس درس مدرس را به اجتماعات بیرون از محیط آموزشی وصل کند. 

بااین حال، آموزش وپرورش کشور ما به نهادی که رسالت شناساندن سنن تاریخی، فرهنگی و 
مذهبی و کمک به حفظ و انتقال آن را عهده دار است، رسالت توجه به نیازهای جامعه متحول و مدرن 
را نیز بر عهده دارد. ولی زمانی این امر امکان پذیر است که نظام آموزشی، خود همپای تحوالت، به روز 
شده و بتواند رهبری تحوالت مربوط به وظایف خود را به عهده گیرد. البته مسلم است که واگذاری 
مأموریت تحول به آموزش وپرورش آسان است اما تحقق آن کاری سخت و پیچیده است بااین حال 
سیاست گذاری های کالن آموزشی، چه در برنامه های درسی و یا در برنامه های تربیت معلم و مدرس با 
در نظر گرفتن نظرات کارشناسان و محققان می تواند زمینه بهبود فرایند تعلیم و تربیت را فراهم آورد. 
همچنین توجه و تمرکز بر مؤلفه های برنامه درسی و توانایی درک توسط دانش آموزان و همچنین 
توانایی انتقال توسط معلمان می تواند حائز اهمیت و شایان توجه باشد. بااین حال و به طورکلی، نتایج 
پژوهش حاضر می  تواند راهنمای مناسبی برای برنامه  ریزان برنامه درسی درس ریاضیات پایه ششم 

ابتدایی برای تعیین سرفصل  های آموزشی باشد.
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منابع

فتحی واجارگاه، کورش )1394(. اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی، تهران: انتشارات بال.
ربیعی، مهدی؛ حاجی حسین نژاد، غالمرضا؛ عطاران، محمد؛ کیامنش، علیرضا؛ شبیری، سیدمحمد. )1399(. 
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