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  دهیچک
میاا    یکی از اجزاء بسته آموزشی کتاب راهنمای معلم است. در این کتاب نکاتی در رابطه باا تایریب برتار هار در  باا معلماا  در      

الی است کاه نیااز باه    ؤس ،انمنی سازداما اینکه این کتاب راهنما چقیر توانسته است معلما  را در زمینه تیریب تو است. شیه گذاشته

ابتیایی  کتاب راهنمای این در  در دوره آموزا  در در  ریاضی دارنی،بررسی دارد. در همین خصوص با توجه به مشکالتی که دانش

پایاه ششام    کتاب راهنمای معلم ریاضای  جایگاه و اهمیت »ؤال پاسخ داده شود که ی قرار گرفته است تا به این سبررسانتخاب و مورد 

پژوهشای اسات.    تحلیلی درصید یافتن پاساخ باه ساؤال    -پژوهش حاضر با روش توصیفی؟ «چیستدر ارتقاء سطح توانمنیی معلما  

آموزشی به عنوا  متولی تولیی و توزیع کتاب درسی هر ساله اقیام باه تریاه، چاا  و توزیاع محتاوای      سازما  پژوهش و برنامه ریزی 

هاا حااکی از آ  اسات کاه     افتهینمایی. آموز و معلم نیز تریه میهای آموزشی را برای دانشاین محتوا بسته آموزشی نموده که در کنار

-های راهنما را صرف هزینه اضافی میاجرای این فعالیت مستلزم صرف هزینه گزافی است. به نحوی که بسیاری از معلما  تولیی کتاب

جایگاه و اهمیت کتاب راهنمای معلم در حی نشا  داده  نتایجکننی. ها مراجعه نمیکتاب داننی و بعضا در طول سال، یک بار هم به این

نقش کتاب راهنمای ریاضی در بین معلما  پایه ششم در حی متوسط بوده است. اما چو  با مقیار قابل قبول تفااو   باالیی است، ولی 

سازی محتوای این کتاب و این کتاب بیشتر استفاده نموده و هم با غنی هایی فراهم شیه تا هم معلما  ازگردد زمینهدارد، پیشنراد می

 ای را در بین معلما  افزایش دهیم.های حرفههای راهنمای معلم سطح مرار سایر کتاب

 

 .پایه ششم ابتیایی، ریاضیروش تیریب، کتاب راهنمای معلم،  کلیدی: کلمات

 
 

   . مقدمه1
 ایجامعه هر توسعه و رشی اطالعا ، محور و دانش آ  در که گشاییمی میار دانش ایجامعه سوی به را راه شی ، جرانی فراینی امروزه

 آموزش فراینی و آموزشی هاینظام مجید طراحی و نیازمنی بازنگری میار،دانش جوامع هایچالش با رویارویی است بییری بود. خواهی

 و هاا  قابلیت روزآمی، اطالعاتی ابزارهای کارگیریبا ب توا می که ورزنی می تأکیی نکته این بر آموزشی های نظام انیرکارا  دست است.

 و تعلایم  هاای  نظاام  برای نظرا  صاحب سوی از که هاییآرما  آورد. در به وجود معلما  در ا ر ها نوآوری با متناسب های شایستگی

 آ  و وظیفاه داشات   یاک  تنرا گذشته، در معلم  شود. می یاد یل تحو و تغییر هر اتکای نقطه به عنوا  معلم از شود، می مطرح تربیت

 ؛ اسات  جراانی  شاررونیی  باه  فارد  تبییل معلم اصلی وظیفه امروز، که حالی در بود؛ کشور یک به متعلق افراد کرد  نرادینه و تربیت

 است. شی  حال در الملل بین جامعه به متعلق که شررونیی

تی را انجام داده که از آ  جمله ایجاد تغییراتی در محتوای آموزشی یا هما  کتاب هاا  نظام آموزشی ما در این زمینه اقیاما

در کتاب های آموزشی نیز تغییراتی ایجاد شیه است. اما ایجاد تغییار تنراا در کتااب هاا و      3-3-6به  می باشی. با تغییر نظام آموزشی

نقاش   در بایای  معلماا   ، باشانی  آ  بینی پیش و پردازش اطالعا ، نییب طبقه به قادر که آموزانی دانش تربیت نظام کافی نبوده برای

شایستگی هر نظام آموزشی به انیازه شایستگی معلماا  آ   »گوینی: ها میپردازنی. ژاپنیببه توسعه اطالعا  خود  و کننی بازنگری خود

 آموزا  توسعه دهنای.  ر بین دانشی این فرهنگ را دهای الزم برخوردار شونی، قادرنپب هر گاه معلما  از آموزش و مرار  .«نظام است

 معلام ،  یادگیرنایگا  اسات.   و یادگیری راهنمایی و برانگیختن نیست بلکه یادداد  و فقط تیریب و پرورش آموزش در تیریب امروزه
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ارتقاء سطح  زمه این امرسازد. و ال می فراهم را یادگیری های فرصت که است کسی بلکه ؛دهی می آموزش تنرا که نیست معلمی موفق،

 انواع روش های تیریب است.  دانش و مرار  معلما  در استفاده از

اقیام باه تریاه    ،های آموزشی سازما  پژوهش و برنامه ریزی آموزشی که متولی این تغییرا  بوداهمزما  با تغییر در محتو

 چارچوب وظایف، الگوها، راهبردها، )شامل افزارها موعه نرممج بسته آموزشی،بسته های آموزشی برای معلم و دانش آموز نموده است. 

 از اساتفاده  باا  کاه  اسات  (ماواد  و منابع ابزارها، تجریزا ، وسایل، ها، رسانه )شامل افزارها سخت ها( و آزمو  رهنمودها، تکالیف، ها،

. یکی از شود می سازمانیهی برنامه درسی رییادگی یاددهی  اهیاف به توجه با پیچییه و ساده های شکل به قییم و جییی های فنّاوری

اجزاء بسته آموزشی راهنمای دبیر است. کتاب راهنمای دبیر برای ارتقاء توانایی های دبیر و کسب توفیق بیشتر در دستیابی به اهایاف  

زش و ارزشایابی  در بااره اهایاف؛ محتاوای درو ، روش هاای آماو      است. که معموال از دو بخاش کلیااتی  آموزشی تریه و تالیف شیه 

 پیشرفت تحصیلی و بخش دوم آ  توضیحاتی درباره هر در  تشکیل شیه است.

 هاى شیوه از گیرى برره با شود و مى آشنا در  هر خاص اهیاف و در  طرح با یکسو از راهنما، کتاب مطالعه دقیق با دبیر

 که هایى دانستنى و توضیحا  از استفاده با دیگر سوى از و افزایی مى آموزشى اهیاف به دستیابى در خود توفیقا  بر شیه ارائه تیریب

 حضور کال  بیشترى در اطمینا  و اعتماد با آموزا  موفقتر بوده و  دانش احتمالى هاى پرسش به داد  پاسخ در است، دبیر مخصوص

شیوه های مختلف تیریب امری ضاروری   با تغییر در نظام آموزشی و اضافه شی  پایه ششم به دوره ابتیایی آگاهی دبیرا  از .یابی مى

ایان کتااب   جایگااه و اهمیات   می باشی. در همین راستا کتاب راهنمای دبیر تریه شیه و در اختیار دبیرا  قرار گرفته است. اما اینکاه  

 است.  هیفی است که در این پژوهش بیا  پرداخته شیهچیست؛ شیوه های مختلف تیریب  در جرت آشنایی بادبیرا   برایراهنما 

 

 روش تحقیق. 2
کشاف خطاوا اصالی     گاردآوری و باه   مرتبط باا موضاوع پاژوهش،    مفاهیم منظورتحلیلی است. بیین -روش پژوهش حاضر، توصیفی

در جرت تبیاین   مفرومی بیست آمیه ساختارهای و مفاهیم پرداخته شیه تا بتوا  از مجموعهتعلیم و تربیت نظرا  صاحب یهاانییشه

 ، استفاده نمود.کشور اهمیت کتاب راهنمای معلم در پایه ششم دوره ابتیایی نظام آموزشی و جایگاهتر دقیق

 

 هایافته .3
 1111مروزه جرا  پر مخاطره، پر تغییر و تحول و انقالبی است. نظام آموزش و پرورش نیز تحت تأثیر این تغییارا  قارار دارد. ساال    ا

ی کشورهای جرا  را به اصالحا  آموزشی فراخوانی و هایف را برباود کیفیات نظاام     میالدی یونسکو با شعار آموزش برای همه، تمام

 (. 1331)رضایی،  آموزشی اعالم کرد

عنوا  کیفیت، توجه زیاادی شایه اسات.     ؛هایی که درباره فراینیهای آموزش و یادگیری انجام گرفته اخیراً در مفروم سازی

ه در کشورهای در حال توسعه برای بربود کیفیت آموزش ابتیایی به کاار بارده شایه    کنی در راهبردهایی ک( بیا  می2006)1اسولیوا 

است، پنج حوزه: بربود برنامه درسی، افزایش مواد یادگیری، افزایش زما  آموزش، بربود آموزش و افازایش ظرفیات یاادگیری داناش     

بایای از   ؛در نظام های آموزشی محسوب می شاود آموزا  شناسایی شیه است. چو  بربود آموزش از شاخص های اصلی بربود کیفیت 

هاای مرام   های مبتنی بر کال  در ، همچو : مشاهیه کال  در ، مصاحبه با معلم و مصاحبه با یادگیرنیگا  به عنوا  روشروش

ر  را یاک  ( نیاز ارزشایابی د  2010) 4، فاریب وآلای  3، اسمیت2گیری مؤثر کیفیت آموزش و یادگیری استفاده کرد. دسیمو در انیازه

کننی بیشتر مطالعا  انجام گرفته در این زمیناه  های آموزشی می داننی و بیا  میسازی و اثرا  سیاستمؤلفه کلییی در مطالعه پیاده

اما اخیراً روی  ؛انیهایی از مشاهیه تیریب در کال  در ، برای توصیف آموزش معلما  تأکیی می کردههای پیمایشی و نمونهروییاده

  بی آموزش با خودگزارشی معلم و مشاهیه کال  در  تأکیی می شود.ارزشیا

 بارده  به کاار  موقع چه و درسی چه برای را روشی چه اینکه. دارد وجود یاددهی -یادگیری امر در متعیدی هایروش امروزه

 روش و موضوع آموزا ،دانش ناختش یعنی تیریب رکن سه در بایی معلم. دارد بستگی آ  اجرای در او توانایی و معلم انتخاب به شود

 تایریب  روش کاال ،  نوع و وضعیت به توجه با و باشی مسلّط تیریب گوناگو  هایشیوه و هاروش بر بایی معلم .باشی کارآمی تیریب

                                                 
1 -Osullivan 
2 - Desimone 
3 - Smith 
4 - Frissvold 
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 موزشای آ نظاام  کارایی در که است پرورش و آموزش فرآینی اصلی عناصر از یکی تیریب. نمایی اجرا کال  آ  برای ماهرانه را مناسب

 بایو   و پاذیرد مای  را شیه داده آموزش مسائل انتقاد، و بحث بیو  آ  تربیت و علیمتنظام  که ای جامعه در. کنیمی ایفا موثری نقش

 باه  بیشاتر  تایریب  امروزه. یابیمی افزایش جامعه در تفکر و استیالل نیروی فاقی هاییانسا  آمی  پییی خطر کنی، می منعکب تفکر

 و نیسات  متناساب  آنراا  فکر و نیاز با که شود می مطالبی از انباشته فراگیر ذهن و است شاگرد به معلم ذهن از معلوما  انتقال معنای

 معلام  است، تیریب روش انتخاب آموزشی طراحی مرم مراحل از. سازد می فراهم را علمی هایفعالیت از دلزدگی و علمی رکود زمینه

 باه  .(1332 میرحساینی، ) کنای  انتخااب  را خاود  تایریب  مناساب  روش و مشیخط بایی وسیله، تعیین از قبل و محتوا انتخاب از بعی

 گوینی.می تیریب روش شود،می اتخاذ امکانا  و شرایط به با توجه هیف، به رسیی  برای که منظمی تیابیر مجموعه

آماوزا  در  ر  ابتایایی داناش  از جمله موضوعا  درسی که در میار  ابتیایی اهمیت زیادی دارد، ریاضای اسات. در مایا   

یادگیری در  ریاضی همچو  موضوعا  درسی دیگر، عملکردهای متفاوتی از خود نشا  مای دهنای. بعضای دارای عملکارد ضاعیف،      

گروهی دارای عملکرد بسیار خوب و گروهی دیگر در بین این دو دسته قرار می گیرنی. در عصر کنونی که از آ  به عنوا  عصر فنآوری 

کنی. ریاضیا  یکی از سه قلمرو )ریاضیا ، خوانی  و علاوم(  ده شیه است. ریاضیا  نقش عمیه ای در توسعه علم ایفا کرده و مینام بر

آماوزا  در در  ریاضای و علاوم در ساطح     المللی همچو ، تیمز هر چرار سال یک بار به بررسی عملکارد داناش  است و مطالعا  بین

( ریاضیا  2003)1ی در عصر کنونی تا به آنجا است که کرلینجر آ  را زبا  علم نامییه است. تیالجرانی می پردازد. اهمیت در  ریاض

ها، اشیا دانی که به مطالعه اعیاد، شکل( آ  را علمی می2003، تیال و تیال )2دانی. همچنین آکین سوالرا یافتن راه حل برای مسائل می

    های مورد نیاز همه علوم می پردازد.  و نسبت

هایی که با چگونه هایی که با چه چیز و روشن کرد  سؤال( هیف مشاهیه کال  در  را پاسخ داد  به سؤال2006) اسولیوا          

دانی. برای مثال وضعیت فعلی کیفیت آموزشی در میرسه چیست؟ و چگونه می توا  با توجه به منابع موجود آ  را شونی، میشروع می

شونی نیز فراهم کنای. بارای   توانی بینش هایی درباره سؤال هایی که با چرا شروع میین مشاهیه کال  در  میبربود بخشیی؟ همچن

تواننی مثال چرا کیفیت آموزش نامطلوب است؟ مزیّت استفاده از مشاهیه کال  در  توانمنی کرد  معلما  برای تمرکز روی آنچه می

های کوچاک  زما  خاص انجام دهنی، است. مشاهیه کال  در  ریاضی بایی در زمینهای خود در یک با منابع موجود و ظرفیت حرفه

ای  را که نیاز به اصالح و برباود دارد، مشاخص کارد. لاذا باا توجاه باه        های کار معلما  را آشکار و گسترهانجام گیرد تا بتوا  واقعیت

می باشی. اگرچه  ریاضی در  درسؤال های زیر  بررسی دنبال به حاضر تحقیقرویکردهای مختلف آموزشی تیوین شیه در  ریاضی، 

تعیاد زیادی پژوهش در مورد روش های تیریب و کار اصلی معلم در این جرت انجام شیه است، اما اکثر این پژوهش ها خود به نقای  

به نوعی تیریب باه عناوا    معلم پرداختنی و بیو  توجه به شرایط موجود به قضاو  پرداخته انی. در تالش هستیم در این پژوهش ها 

یک مرار  اصلی را از سوی خود معلما  ارزشیابی کنیم و در واقع مؤثر بود  روش های پیشنرادی تیریب )کتاب راهنمای معلام( را  

  از نظر خود معلما  قضاو  کرده و تیریب مؤثر را مشخص کنیم.
چقیر توانسته است مراار  هاای  معلماا  در    و  چیستکتاب راهنمای معلم در در  ریاضی جایگاه بررسی این مساله که 

 از ابعاد مختلف ضرور  دارد:شیوه های تیریب را افزایش دهی

ها در زمینه آماوزش  هایی را در جامعه کنونی به وجود آورده است که یکی از این چالشتغییرا ، تحوال  و تعامال  چالش -1

راهم شود. آموزش و پرورشی کاه قارار اسات انساا  را بارای      پرورش است که باعث شیه است نگاهی نو به این سیستم ف و

دهی، داشاته  هایی را که تحوال  کنونی رو در روی نسل حاضر قرار میآینیه آماده کنی، بایی توانایی رو به رو شی  با چالش

موزش و پرورش کلیی انی که آهر موضوعی که داشته انی، یک صیا اعالم کردههای بزرگ سازما  ملل با باشی. تمام کنفرانب

تغییر مسیر جرانی است؛ و اگر بخواهیم تغییری در زنیگی اجتماعی به وجود آوریم بایی از میرسه آغاز کنیم و اگر بخواهیم 

توانای بایو  همکااری و    اصالحی نمی تغییری را از میرسه شروع کنیم بی تردیی بایی از معلم شروع کنیم و مرم اینکه هیچ

آموزا  را افزایش داده و از طریق به عقییه مک دانلی معلما  خوب قادرنی یادگیری دانش موفق شود. مشارکت فعال معلما 

ور، گالبرونینگ و  ر ببرنی. به عقییهآموزا  و داد  امکانا  بیشتر و یا آموختن، سطح انگیزه آنرا را باالتپاداش داد  به دانش

آماوزا  را  بریم، قادرنی قیر  تفکر دانشنرا به نام معلما  کار آمی نام میهای مورد نظر، معلما  خوب که از آدر کنار نقش

پرورش داده، رشی او را تسریل سازنی و به خوبی از عریه اداره کال  برآینی. بنابراین موازی تغییراتی که در نظام آموزشای  

 آموزش و پرورش را فراهم نماینی.  بایی تغییر کننی تا بتواننی زمینه موفقیت اصالحا  درصور  گرفته معلما  نیز 

                                                 
1 - Tella 
2 - Akinsola 
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های درسی و تریه بسته های آموزشای بااالخص    با تغییر در نظام آموزشی هزینه های گزافی نیز صرف تالیف و چا  کتاب -2

راهنمای معلم شیه است. و از آنجایی که الزمه هر برنامه ای ارزیابی از میزا  تحقق اهیاف آ  است. حال بایی دیی آیاا ایان   

های صرف شیه اثربخشی الزم را داشته است آیا اهیاف نظام آموزشی محقق شیه است؟ آیاا دبیارا  داناش الزم در    هزینه 

رابطه با تیریب درو  جییی باالخص ریاضی را پییا نموده انی؟  آیا محتوای آموزشی تریه شیه و در کناار آ  بساته هاای    

 اصالح نظام آموزشی را فراهم کنی؟  آموزشی باالخص کتاب راهنمای معلم توانسته است زمینه ی

ساالنه هزارا  دانش آموز پایه ششم در سراسر کشور سر کال  حاضر شیه و وقت خود و هزیناه هاای زیاادی را بار دوش      -3

ها هیر نرود و از طرفی موفقیت تغییارا    خانواده خود تحمیل می کننی برای آنکه وقت دانش آموزا  و هزینه های خانواده

ایجاد شیه در نظام آموزش و پرورش و زمینه سازی برای پیاده سازی سنی تحول الزم است تا تحقیقا  متعایدی در ابعااد   

گوناگو  تغییرا  ایجاد شیه منجمله تالیف کتب راهنمای معلم صور  گرفته و بازخورد های الزم به مسئولین ارائه شاود و  

 ور  نیاز بازنگری های الزم را در برنامه های طراحی شیه ایجاد نماینی.در ص

 

مانظم و هیفایار معلام، بارای      یرفتار متقابل معلم و شاگرد، بر اسا  طراح ایعبار  است از تعامل  بیتیر» در این بین 

اناواع   یهای رفتار و به طاور کلا  وهیها و شاد ها، باورها، عشیها، گرامختلف ماننی نگرش میمفاه بیدر رفتار شاگرد. تیر رییتغ جادیا

 تالش از حاکی تیریب تعاریف تعید .(13: 1333محمیی، رزای)م «ردیگیبر م در م،یکن جادیادر شاگردا   میخواهیرا که م یراتییتغ

 جساتجوی  که است بوده آ  باره این در متفکر دهرا کار حاصل گفت که بتوا  شایی .است آ  شناخت برای نظرا  صاحب چشمگیر

 شاود.  کارد ( مای   )معلمای  عملای  عرصه در تفاو  به پردازی( منجر )مفروم نظری عرصه در تفاو  باشی. تاکیی مورد واحی تعریف

 از (،1133)هلیناگ،   صاحبنظرا  برخی دلیل همین به و است داشته پی در را عملی تفاوترای بیش و نظری کم تفاو  های پذیرش

  .انی آورده میا  به خنس خوب های انواع تیریب

   افاضاه  یا ابالغ تیریب با مردم عامه بین در تاریخی طور به (، 1133)اسمیت، است شیه ارائه مختلفی تعاریف تیریب از

 تیریب (.1163)گیج،  شود می ارائه دیگری تعاریف تیریب از خواص، بین در و حاضر قر  در اما است، شیه همخوا  مرار  یا دانش

 بایا   خواهنای  مای  یا توانننی می افراد دیگر که است طرقی تغییر آ  از منظور که «دانی می االشخاصی بین ارتباا از لیشک هر» را

 را در  کال  گفتگوی ابتیایی، شکل در  که داننی می تعامل جریا  یک» را تیریب (1163) هانتر امییو  وکننی.  رفتار طرق

 فعالیت  را آنا  تیریب «.رود می پیش به شیه تعریف کامال فعالیت های طی در و دهی می رخ شاگردا  و معلم بین و گیرد می بر در

 باه  تیریب ( از1133) ابرتسو . رانی دانسته  رسی می انجام به نفر چنی یا یک توسط و است یادگیری به معطوف که االشخاصی بین

 می را اساسی نکته چنی تعاریف این از .است کرده یاد شود، می دیگری در موجب یادگیری که قصیی با همراه تعریآور فعالیت معنای

 :هستنی مفیی تیریب مفروم درك برای که کرد استنتاج توا 

 کارد.  مشااهیه  یاک واقعیات   عنوا  به آنرا و بود تیریب شاهی توا  می است.  جریا  یا فعالیت یک تیریب آنکه نخست -

 از حکایت تیریب بود  جریا  یا فعالیت بر (1133) رابرتسن تاکیی فت.ر یادگیری سراغ به آ  استنتاج برای نیست نیازی

 نظر در که آنچه «کنی می تیریب شخص دارد این» گوییم می که وقتی گویی: می باره این در جکسو  دارد. ویژگی همین

  «.بیاموزانی کنی می تالش شخص» که است این داریم

 یاک  بین تعامل که تیریب، است معنی بیا  االشخاصی بین است. شخاصیاال بین جریا  یا فعالیت یک تیریب آنکه دوم -

 در و (. 1163 هانتر، و )امییو  کالمی هستنی نوع از اغلب تیریب جریا  های تعامل گیرد. می بر در را آموز دانش چنی یا

 و کنای  مای  اثار  او و بر زنی می حرف آموز دانش با که معلم است آ  بود  رودررو از منظور می باشی. سویه دو حال عین

 .کنی می اثر او بر و زنی می حرف معلم با نیز آموز دانش

 (1131) منلووجود دارد. ک هیفی یا هیفرا از ای مجموعه بیفتی، اتفاق تیریب آنکه برای است. تعمیی تیریب آنکه سوم -

 کاه  را روش هاایی  داد  تغییر که تیریب، کنی می ادعا (1163) گیج. است  «یادگیری به معطوف» تیریب که گویی می

 آ  باه  باه  مرباوا  نحاوی  باه  تیریب بود  تعمیی .است گرفته نشانه کننی رفتار خواهنی می یا تواننی می اشخاص دیگر

 از قبال  کاه  معناست این به نادانی احتمال است نراده« نادانی یا احتمال فرض» آنرا نام( 1136) جکسو  که است چیزی

 ویژگای  هماین  هیف ها تیوین در ( 1331) ولف است. نبوده قادر آ  انجام بر یا و دانسته نمی آنرا شاگرد چیزی، تیریب

 رفتارهای آموزشی، تجارب از ای مجموعه گذرانیا  از قبل فراگیرا  از گروهی اگر» و می گویی کنی می تلقی مرم را مرم

 «.است ابلرانه رفتارها این کرد  قلمیاد هیف ،می دهنی بروز را مطلوب
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 ایان  شی. نخواهی یادگیری انجام دهنی انجام بتواننی یا و بیاننی قبال را شود آموخته خواهی می که چه آ  شاگردا  اگر واقع در

 مقیار» اسا  بر توا  می را تیریب توفیق است که اومیعی دریافت. برتر( 1133) رابرتسو  نظر اسا  بر تیریب در توا  می را معنا

 معلام  باه  تایریب  هنگام به شاگرد اگر که معنا این به داد. قرار مورد قضاو « کنی می ایجاد شاگرد در تنگرف یاد برای که کوششی

 از واحی تعریف یک توانی می شیه مطرح خصوصیت سه تلفیق است. بوده آمیز موفقیت گردد، تیریب کوشا یا و یابی تمرکز کنی، توجه

 و کالمای  ارتبااا  بار  مبتنای  کاه  اسات  تعاملی و االشخاصی بین فعالیتی تیریب گفت توا  اسا  می این بر آورد.  پییی را تیریب

 (.1312 )موسی پور، است شاگرد چنی یا یک کرد  رفتار روش های یا تغییر یادگیری به معطوف

 :کرد اشاره فراینی این بارز وجه دو به توا  می حیاقل باره این در است. وجری چنی فعالیتی تیریب

اسات.   ویاژه دیایگاه رفتااری    باه  شناسای  روا  داناش  از متااثر  عمایه  طاور  به علم یک عنوا  به تیریب  .هنری وجه و علمی وجه

 بارای  الزم علمای  شناسی، مباانی  علم روا  پیشرفت با که است معتقی رفتارگرا شناسی روا  پیشگاما  از یکی عنوا  به« ثرنیایک»

 رهایی آنا  نشیه آزمو  حی  های و معلما  شخصی دییگاه های به اتکای از حرفه این و شی خواهی فراهم تیریب و تربیت و تعلیم

 یافت معلما  کار در تیریب را که موثر رفتارهای از ای مجموعه «روزنشتاین» از نقل به ( 1330عابیی) و مررمحمیی یافت. خواهی

 :انی کرده ذکر را زیر موارد شود، می

   یادگیری، تجارب دهی ساخت -

   سریع، آهنگی با اما کوتاه های گام رد پیشرفت -

   جییی، مطالب یادگیری اولیه مراحل در ویژه به خطاها وتصحیح بازخوردها ارائه -

   میاوم، نظار  اجرای برای طرقی وتیبیر تر کوچک های بخش به کالسی تکالیف تقسیم -

 .یابنی دست درصی صی تانود  موفقیت نرخ به که طوری یادگیر( به )پر شاگردا  برای میاوم های تمرین عرضه -

 دانای،  می شیه تعیین پیش مشخص و از های منیی قانو  تابع رفتارهای مجموعه یک به تجزیه قابل را در  که دییگاهی مقابل در

 همجموعا  کاارگیری  به برای جستجو که دانی می فرد به منحصر و پیچییه انسانی کنش یک را تیریب که دارد وجود دیگری دییگاه

 هنار  از تایریب،  علام  جاای  باه  دییگاه این در باشی. داشته منافا  فراینی تیریب ماهیت با توانی می آ ، برای خاص اصول و قواعی

 دارد. ای ویژه جایگاه شاگرد، و معلم یعنی تیریب فراینی در درگیر طرف دو انسانی عواطف این دییگاه، شود. در می برده نام تیریب

 در دسته توا  می را متغیرها این باشی. می دخیل آ  در زیادی متغیرهای و است ای پیچییه فراینی تیریبت: توا  گفدر مجموع می

 شاگرد و معلم هما  یادگیری –تیریب فراینی در کننیه مشارکت انسانی دانست. عوامل انسانی غیر و انسانی عوامل شامل کلی بنیی

 در البتاه  هساتنی.   آموزشی فناوری و تیریب محتوای مورد آموزشی، فضای شامل اینیفر این با مرتبط انسانی غیر عوامل باشنی. می

 های فناوری و درو  محتوای میرسه، عمومی فضای مثال عنوا  به .باشی می مشرود کامال انسانی عوامل نقش نیز انسانی غیر عوامل

 باشنی. می عامل انسانی پرداخته و ساخته آموزش، در موجود

 زونکن یک ماننی) واقعی ی بسته یک در که شود می اطالق آموزشی های رسانه از هماهنگ ای مجموعه به 1آموزشی بسته 

 پایاه  چنای  یاا  یاک  برای و تریه تولییکننیه مؤسسه برنی و نشا  با هماهنگ اجزایی صور  به یا( اینترنتی سایت همراه به کارتن یا

 از ایگساتره  شامل توانی می آموزشی یبسته .(1333و برنامه ریزی آموزشی،  هش)سازما  پژو گیرد می قرار استفاده مورد تحصیلی

 حتای  و آموزشای  فایلم  ،سی دی، کار هایبرگه کتابچه، و کتاب تعیادی حاوی انیتو می بسته این .باشی آموزشی هایرسانه و منابع

 باه  توانای یم نیز اینترنت و افزاری نرم امکانا  از هاستفاد افزاری، سخت بسته کنار در .باشی ابزارآال  و آموزشی کمک وسایل برخی

 دو به آموزشی بسته اجزای آموزشی،  بسته مورد در سازما  علمی هماهنگی شورای مصوبه در .کنی کمک آموزشی بسته یک تکمیل

 کار کتاب آموز، دانش کتاب معلم، راهنمای کتاب نام اصلی منابع در .است شیه تقسیم تکمیلی منابع و اصلی منابع شامل کلی گروه

 :شامل که انیشیه تقسیم دسته چنی به نیز تکمیلی منابعد. خورمی چشم به کتاب ارزشیابی و آموز دانش

  انی؛شیه برده نام تفصیل به که مختلف مجال  و ها کتاب یا چاپی منابع -

  ؛... و هالوحه ربا،آهن تابلوی شفاف، طلق و اورهی ماننی معلم ابزاری منابع -

  آزمایشگاهی؛ های کیت و کارگاهی های کیت کاردستی، قطعا  ماننی آموزی دانش کار لوازم و منابع -

 های سایت و ماننی سی دی و دی وی دی تصویری و صوتی های رسانه ماننی جییی های آوری فن به مربوا لوازم و منابع -

 خالصه طور به توا  می را آموزشی بسته تولیی اهیافت در نرای (.1333)سازما  پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،  اینترنتی

 :کرد بیا  چنین

                                                 
1 - Educational package 
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 یادگیری؛ فرآینی سازی آسا  و سازی جذاب( 1

 دارنی؛ متفاوتی یادگیری هایسبک که یادگیرنیگانی برای یادگیری فرآینی تسریل( 2

 ی؛آموزش مختلف هایهرسان از استفاده طریق از فراگیرا  یادگیری تعمیق و توسعه( 3

 یادگیری؛ و یاددهی فراینی در آموزشی رسانه تنرا عنوا  به درسی کتاب نقش کاهش( 4

 آموزشی؛ بسته تولیی محور حول سازما  هایفعالیت و دفاتر کرد  هماهنگ (1 

 آ ؛ اجزای یا آموزشی یبسته تولیی به خصوصی بخش ورود برای الزم ی زمینه ایجاد( 6

 در ؛ یبرنامه محتوای یادگیری در یکییگر با آموزا  دانش و معلما  بیشتر ارتباا امکا  ایجاد( 3

 . IT از استفاده طریق از یادگیری یاددهی فراینی در والیین و آموزا  دانش معلما ، بیشتر آفرینی نقش( 3

 

   یریگجهینت .4
 باه  شاود  بارده  به کاار  موقع چه و درسی چه برای را روشی چه اینکه. دارد وجود یاددهی -یادگیری امر در متعیدی هایروش امروزه

 تیریب روش و موضوع آموزا ،دانش شناخت یعنی تیریب رکن سه در بایی معلم. دارد بستگی آ  اجرای در او توانایی و معلم انتخاب

 ماهرانه را مناسب تیریب روش کال ، نوع و وضعیت به توجه با و باشی مسلّط تیریب گوناگو  هایشیوه و هاروش بر و .باشی کارآمی

ابزار کمکی معلم در این راستا بسته های آموزشی است که توسط سازما  پژوهش و برناماه ریازی درسای     .نمایی اجرا کال  آ  برای

 تالیف برای کلیه درو  تریه شیه است و یکی از اجزاء این بسته آموزشی کتاب راهنمای معلم است. 

های متعیدی با موضوعا  متنوعی باه مبحاث   پژوهش  چنین نتیجه گیری کرد که با توجه به مطالعا  انجام شیه می توا

قیر گسترده است که هر پژوهشی با هر موضوعی که در این عرصه صور  گیرد باز هم جاای  انی. ولی دامنه آموزش آ آموزش پرداخته

در حیطه آموزش صور  گرفته جای خالی های متعیدی که شود. در بررسی پژوهشهای دیگری در این عرصه حب میخالی پژوهش

-سازما  پژوهش و برنامه ریزی  لم پرداخته باشی واقعا خالی است.پژوهش هایی که به مبحث بسته های آموزشی و کتاب راهنمای مع

وزشی نماوده  آموزشی به عنوا  متولی تولیی و توزیع محتوای آموزشی )کتاب درسی( هر ساله اقیام به تریه ، چا  و توزیع محتوای آم

نمایی. اجرای این فعالیت مستلزم صرف هزیناه گزافای   آموز و معلم نیز تریه میهای آموزشی را برای دانشکه در کنار این محتوا بسته

االتی که در این زمینه مطرح است اینکه  آیا محتوای تریه شیه مناسب است؟ آیا معلام تاوا    ؤاست. اما گذشته از این هزینه گزاف س

های تریه شیه به عنوا  راهنما توانسته اسات در توانمنایی   هایی بایی این محتوا را انتقال دهی؟ آیا کتابآ  را دارد؟ به چه شیوهارائه 

هاای  ها و مواردی از این قبیل همواره مورد توجه بوده است. به نحوی که بسیاری از معلما  تولیی کتااب معلما  موثر باشی؟ این سوال

در مجموع مای تاوا  گفات:     کننی.ها مراجعه نمیداننی و بعضا در طول سال، یک بار هم به این کتابزینه اضافی میراهنما را صرف ه

اسات، ولای نقاش کتااب راهنماای       ییبااال  در حی جایگاه و اهمیت کتاب راهنمای معلمنشا   حاضر های پژوهشطور که یافتههما 

حای متوساط    در پایاه ششام   نقش کتاب راهنمای ریاضی در بین معلما ده است. ریاضی در بین معلما  پایه ششم در حی متوسط بو

هایی فراهم شیه تا هم معلما  از این کتاب بیشتر استفاده گردد زمینهپیشنراد می ،بوده است. اما چو  با مقیار قابل قبول تفاو  دارد

ای را در باین معلماا  افازایش    هاای حرفاه  لم سطح مرار های راهنمای معسازی محتوای این کتاب و سایر کتابنموده و هم با غنی

 .دهیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 مراجع
 .1331، تررا : انتشارا  جراد دانشگاهی ،درآمدی بر مطالعات فرهنگی، رضایی، محمی .1

 .1334، میرسه انتشارا تررا :  مررمحمیی، محمود ترجمه ،تدریس هنر علمی مبانی، ال. .ا  گیج، .2

 و هاروش ارزشیابی درس در آن کارگیری به و درسیبرنامه ارزشیابی برای الگویی احیطر، هللا نعمت پور، موسی .3

 .1312، میر  تربیت دانشگاهتررا :  دکتری، دوره ،رسالهایران هایدانشگاه دبیر تربیت ایدروه تدریس فنون

 .1332، مرکز ترجمه و نشر :تررا  .تجربه و آموزش و پرورشنی، علی اکبر، میرحسی .4

 .1330، 3رهشما ،1 دوره ،میر  ،«آن شناختی زیبا ابعاد و تدریس ماهیت» ،لطفعلی عابیی، ؛محمود میی،مررمح .1

 
6.  Akinsola, M. K., Tella, A., & Tella, A., “Correlates of Academic Procrastination and Mathematics 

Achievement of University Undergraduate Students”, Eurasia Journal of Mathematics, Science & 

Technology Education, 3(4), 363-370, 2007. 

7. Coleman, H., “Evaluating teachers' guides: Do teachers' guides teach 

teachers?” in Alderson, J.C. (ed.). Evaluation. Lancaster Practical Papers in 

English Language Education.Vol. 6. Oxford: Pergamon. 1985. 

8. Desimone, L. M., Smith, T. M., & Phillips, K. J. R., “Does policy influence mathematics and 

science teachers’ participation in professional development?” Teachers College Record, 109, 1086–

1122. 2010. 
9. O’Sullivan, M., “Lesson observation and quality in primary education as contextual teaching and 

learning processes”, International Journal of Educational Development, 26, 246–260. 2006. 
 

 


