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وم پایه درس عل شدهتجربهدرسی  برنامه پدیدار شناختیبررسی 

 ان دختر پایه چهارم ابتداییآموزدانشچهارم از منظر 

  1شادی دلخون

 51/10/5931تاریخ پذیرش:  51/51/5931تاریخ دریافت: 

  چکیده
درس علوم پایه چهارم از منظر  شدهتجربهبررسی پدیدار شناختی برنامه درسی  با هدفپژوهش حاضر 

است. تحقیق حاضر از نوع کیفی و پدیدار شناختی است.  شده انجامآموزان دختر پایه چهارم ابتدایی دانش

نمونه آماری به شیوه در دسترس  .هستچهارم ابتدایی  آموزان پایهجامعه آماری تحقیق شامل تمامی دانش

 هایگروهو تشکل  ساختاریافتهها از مصاحبه نیمه داده آوریجمعاست. تعداد افراد نمونه جهت  شدهانتخاب

مصاحبه  هاآنموجود انتخاب شد و با  کالس 1نفری از  1گروه  9که  صورتبدینتفاده شد. کانونی اس

تصوری، برنامه  برنامه درسی، شدهتجربهان نظرات خود را در خصوص برنامه درسی آموزدانشگردید و 

کردند.  مطرح خود فکوریدرسی نهفته، برنامه درسی تعاملی، روابط والدینی، برنامه درسی مستور شده و 

سوم بوده در  ٔ  پایهآموزان اظهار کردند مطالب درس علوم پایه چهارم تکرار و بسط درس علوم دانش

تر باشد و مطالب جدیدی اضافه شود، و سخت ترشرفتهیپکه قبل از ورود انتظار داشتند که مطالب  حالی

سوم  پایهاز  ترساده کهیدرحال بیشتر به اختراعات و اکتشافات علمی بپردازد کردندیمفکر  آموزاندانش

برنامه قصد  یدرس علوم در راستا شدهتجربه یان، برنامه درسآموزدانشدگاه یاز د کیبوده است. نتایج حا

آن باعث شده  افتهیانجام هاآزمایشو  شدهپرداختهشناسی درس  زیست جنبهشده است. همچنین بیشتر به 

 شند.تر بابیشتر به نسبت به اطرافشان دقیق

آموزان دختر، شده، درس علوم تجربی، دانشدرسی تجربهپدیدار شناختی، برنامه کلید واژه ها:

 پایه چهارم ابتدایی.

 

                                                                                                                                        
 Email: shadidelkhoon@yahoo.com . کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه1
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 مقدمه

 یهایسرعت، دقت، مهارت و اطالعات و فناور یهامقوله 05در فضای آموزشی قرن 

از  . در این فضا، کالس درس(0151، 5آالم، گال، برون و خاننوین مطرح است )

ویژه لحاظ  یهاها دقتکارگیری آنکه باید در به کنندیپیروی م یاستانداردهایی خاص

یادگیری در  -لذا وجود خصوصیات و شرایط الزم در فرایند یاددهی .(0151، 0تالگردد )

سازی یعنی  فراگیران باشد، طبق استاندارد یهایژگیکالس درس که مطابق نیازها و و

، 9دیموچ و کومزام شود و اجرای آن، باید به بهترین وجه ترسیم شود )تعیین آنچه باید انج

های عظیم اجتماعی، تغییرات گوناگون و مستمر در دنیای فناوری و دگرگونی .(0152

ها پیدایش نیازهای متنوع و گوناگون فردی و اجتماعیو اقتصادی و سیاسیو به تبع آن

ضرورت ایجاد تغییر در  ،ش و دنیای کاربین دنیای آموز یهفاصل هوضعیت نگران کنند

های درسی را امری بدیهی ساخته است و موجب شده تا های طراحی و اجرای برنامهشیوه

ها به رویکردهای مختلف بیندیشند طراحی برنامه یهنیریزان بیش از پیش در زمبرنامه

هسته مرکزی  ی وعنوان عنصر اصلبه یهای درسبرنامهباید عنوان کرد که  .(5930)ملکی 

و تربیت و  مینظران تعلو تربیت همواره موردتوجه فالسفه، علما و صاحب میتعل

از  یتوجه ناش نی. ا(0151، 2استوارت، لومبارد و جاگرپردازان آموزشی بوده است )نظریه

است که هر اندازه هم که اهداف تعلیم و تربیت عالی و دقیق بوده است، بدون  قتیاین حق

 درنتیجه .(5933رهبر، نامه مناسب امکان تحقق این اهداف وجود نخواهد داشت )داشتن بر

های آموزشی هستند که ها در هر کشور، نظامترین نظامترین و زیربناییاز مهم یکی

جانبه محسوب های انسانی و توسعه پایدار و همهجهت تربیت سرمایه عنوان محوریبه

جانبه، عمیق و دقیق با پدیده نگری و مواجهه همهعآموزشی، جام یهاشوند. در نظاممی

درسی  تاریخ برنامه برخوردار است. در طول یاالعادهبرنامه درسی از اهمیت فوق

 نظران این رشته صورت گرفته است که موجب غنای هر های زیادی از سوی صاحبتالش

                                                                                                                                        
1.Alam, Gale, Brown  &  Khan 

2.Tal 

3. Dimoch & Comez 

4. Swart,A.J, Lombard, K. Jager 
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اهیم و مباحث نسبتاً ها که از مفترین این تالشبیشتر آن گردیده است. ازجمله مهم چه

طور ای است که در مدارس بهاست، اشاره به سه نوع برنامه درسی تازه و ارزشمند برنامه

 درسی آشکار یا رسمی، برنامه برنامه اند ازشود. این سه نوع برنامه عبارتزمان اجرا میهم

 (.5333 ،5یا ضمنی و برنامه درسی مغفول )آیزنر، درسی پنهان

عنوان طرح، در قلمرو کاری مدیران آموزشی و طراحان برنامه درسی و هبرنامه درسی ب

، این امر مستلزم کنار گذاشتن فردیت و حضور شودیمبیرون از کالس درس تهیه و تدوین 

برنامه درسی  ؛ که(0112، 0آئوکیهست )افراد در فرایند برنامه درسی  بانشاطزنده و 

امری بیرونی زندگی کودک را اشغال کند، بلکه  عنوانتولیدشده به زعم دیویی نباید به

ی بودن، ررسمیغمعلم و ترویج  لهیبه وسباید از طریق آزادی بیان و هدایت این فرایند 

(. در مقابل رشد 5932فتحی واجارگاه، کرد )آموز را فراهم های رشد دانشزمینه

 برنامه درسیاز  ات سریع، جامعه را با تقاضاهای مختلفیرییتغروزافزون تکنولوژی و 

را نادیده بگیرند و به  مسئلهکه این مواجهه ساخته است. متصدیان نظام آموزشی درصورتی

خطر هایشان را به توجهی ننمایند خود و برنامه کنندیمپویایی اجتماعی که در آن زندگی 

ای اجتماعی هتنها دربرگیرنده بازتابهایی است که نه. امروزه تقاضا برای برنامهاندانداخته

دهی مستمر اجتماع فراهم آورند باشند، بلکه مجوزی برای مشارکت افراد را در شکل

و تجارب  هانگرش، عایق، هازهیانگرو توجه به (. ازاین0113، 9)اورنشتاین و هانکینز

ریزی درسی ضروری است. این عامل عنوان عاملی اساسی در فرایند برنامهآموزان، بهدانش

ریزی درسی در جریان یاددهی یادگیری است از وظایف اصلی نظام برنامه کنندهلیتسهکه 

 شود.وپرورش محسوب میآموزش

ادبیات برنامه درسی بیانگر آن است که در مورد انواع الگوهای برنامه درسی و سطوح 

هم چون برنامه درسی رسمی آشکار، برنامه درسی در حال اجرا، برنامه درسی گوناگون آن

 2شدهاما در این میان برنامه درسی تجربه ان تحقیقات متعددی انجام پذیرفته است؛پنه

                                                                                                                                        
1. Eisner 

2.Aoki 

3.Ornesten & Hunkins 

4. Experiential Curriculum 
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های از پیش های برنامهآموزان نسبت به درس علوم درنتیجه طرحای که دانشبرنامه

کنند و بر مبنای پیوسته درکالس درس تجربه می به وقوعهای درسی و تعامل شدهنییتع

ا و همچنین تجارب قبلی خود در قبال آنچه به ایشان ارائه هها، تواناییعالیق و ارزش

طور که باید موردتوجه قرار دهند، آنشود دست به انتخاب زده و واکنش نشان میمی

(، برنامه 0110) (. از نظر آیزنر5932فتحی واجارگاه،) نگرفته و ابعاد آن شناخته نشده است

یابی به بینی شده است که به قصد دستدرسی عبارت از مجموعه رویدادهای از قبل پیش

و برنامه درسی  ؛اندشدهگرفتهای از فراگیران در نظر نتایج آموزشی برای یک یا مجموعه

عنوان آنچه عنوان تجربه زیست شده عبارت است از دنیای واقعی در برنامه درسی بهبه

(. به اعتقاد وین 0112آئوکی، ) اندآموزان و معلمان آن را تجربه کردهزیست شده و دانش

شده توسط فراگیران، باالترین سطح برنامه درسی ( برنامه درسی تجربه0119) 5و بروس

توانیم فرض کنیم که فقط به این دلیل که مدارس یک برنامه درسی است، یعنی نمی

دهد، بلکه بایستی ملزوماتی را در اختیار سادگی رخ میعالی دارند، یادگیری به شدهنیتدو

هاست، کشف کنند های توسعه را که در مدارس در اختیار آنتا برخی فرصت قراردادنان آ

ها و احساسات مثبت و منفی ها، مهارتو این نیازمند توجه و دقت در تجارب، نگرش

گردد شده منعکس میدر برنامه درسی تجربه هست کهآموز نسبت به عمل کرد خود دانش

آموزان از تحصیل در یک دوره کسب دستاوردهای دانش تواند توسعه و پیشرفت وو می

( ابعاد تجارب 5331) 0ناتقرار دهد. مک اینس، جیمز و مک ریتأثآموزشی را تحت 

و ارزشیابی  شدهارائهآموزان از برنامه درسی را شامل هدف، کیفیت، محتوا، تکالیف دانش

شن اهداف برنامه درسی دانند. در بعد هدف، مواردی همچون درک روبرنامه درسی می

گردد. رشته تحصیلی، بیان روشن و دقیق اهداف، تناسب اهداف با رشته تحصیلی مطرح می

ی برای آینده، ریگمیتصمای ی حرفهریگمیتصمدر بعد کیفیت، نقش برنامه درسی در 

شود. در بعد محتوا، آموزان مطرح میدانش نفساعتمادبهی، دانش تخصصایجاد 

ی یادگیری هاییتوانانظم و سیستماتیک برنامه درسی، تناسب آن با دهی مسازمان

                                                                                                                                        
1.Waine & Bruce 

2 .McInnis, James & McNaught 
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شده است. در بعد تکالیف، تناسب تکالیف با آموزان، انگیزاننده بودن آن اشارهدانش

گردد و آموزان و عادالنه بودن حجم و تعداد این تکالیف مطرح میتوانایی و عالیق دانش

ای آزمون و ارزشیابی معلمان با اهداف دوره هدر بعد ارزشیابی، تناسب محتوا و روش

 باشد.مدنظر می

از طریق نوع  آموزاندانشاهمیت این الگو از این جهت است که در تحلیل نهایی، 

ی نهایی ریگمیتصم، دهندیمی مثبت و یا منفی که نسبت به برنامه درسی انجام هاواکنش

به نوعی از  شدهتجربهبرنامه درسی گفت  توانیم(. 5935مهر محمدی، ) باشندیمبرنامه 

)وین  ابدییممخاطب( ظهور ) رندهیادگبرنامه درسی عنایت دارد که در رفتار ی

(. اگرچه در برخی از منابع فقط به تعابیر کلی در خصوص برنامه درسی 0119وبروس،

برنامه ی برخوردار است که برای فهم اگسترهاکتفا شده است، امّا رفتار از چنان  شدهتجربه

( ازجمله 0112) تاتیمیزتحلیل آن مورد نیاز است. فتحی واجارگاه و  شدهتجربهدرسی 

و بر اساس تأمالت خود برنامه  اندداشتهکسانی هستند که به این موضوع توجه تحلیلی 

، 5از: برنامه درسی مورد انتظار اندعبارت؛ که انددانستهرا دارای پنج سطح  شدهتجربهدرسی 

و برنامه درسی  2شدهگرفته اد، برنامه درسی ی9، برنامه درسی تعاملی0درسی نهفتهبرنامه 

 .1یا انتقالی شدهنهینهاد

فرآیند یک سویة انتقال دانش وجود دارد در نظام آموزشی ما در حال حاضر متأسفانه 

شود و درسی مدفون میو کتاب های یدر فنون علم آموزدانش که بالفاصله بعد از ورود،

درنتیجه بین آنچه ، تی میزان تأثیرگذاری آن بر جریان تبادل دانش در داخل هم کم استح

 کنندیمآموزان کسب عنوان هدف در برنامه درسی مور نظر بوده است و آنچه دانشبه

ی درسی که کمتر هابرنامهانواع  نیترمهمکه یکی از  شکاف وجود دارد. باید عنوان کرد

 پژوهشاین . هستتجربه  برنامه درسیوهشگران قرارگرفته است، موردتوجه متصدیان و پژ

                                                                                                                                        
1.Expected Curriculum 

2.Concealed curriculum 

3.Interactive Curriculum 

4. Learned Curriculum 

5. Institutionalized or transitional curriculum 
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از منظر  شدهتجربهبرنامه درسی  پدیدار شناختیبه بررسی به دنبال آن است که 

برنامه درسی  آموزاندانشزیر پاسخ دهد:  سؤالپایه چهارم ابتدایی به  آموزاندانش

 ؟دکننیمدرس علوم پایه چهارم را چگونه توصیف  شدهتجربه

 شناسیروش

از  هادادهی آورجمع، برای باشدیمپژوهش حاضر کیفی از نوع پدیدار شناختی  روش

صورت که از ی کانونی استفاده شد؛ بدینهاگروهمصاحبه نیمه ساختاریافته و تشکیل 

ی باالی کالس تشکیل شد هارتبه آموزاندانشنفره از  1گروه  9یی ابتدای چهارم هاکالس

صورت آمد. در این پژوهش پژوهشگر با انجام مصاحبه تالش کرد تا مصاحبه هاآنو با 

وتحلیل نماید. در این راستا  ی افراد مورد مصاحبه را نسبت به موضوع تجزیههادگاهید

ی شد و در بندطبقهی، سپس دهسازمانآمده را دستی بههادادهضمن انجام مصاحبه، 

در این پژوهش با توجه به هدف  کنندگانشرکتشد.  یافتهمرحله نهایی به نتایج کلی دست

 نفر( انتخاب شدند. 51اشباع )ی هدفمند تا حد ریگنمونهمطالعه، بر اساس 

 سؤاالتروایی،  دییتأبا توجه به اینکه از مصاحبه محقق ساخته استفاده شده بود برای 

ی مورد بررسی و رسدیزیربرنامهو  علوم تربیتیتوسط سه نفر از اساتید متخصص در رشته 

ی و مقبولیت برای تعیین پایایی استفاده گردید. ریدپذییتاتایید قرارگرفت و سپس از روش 

صورت الکترونیک در برداری و بهبه این صورت که تمام جزئیات بر روی کاغذ یادداشت

شده ی کدبندیهامصاحبهباورپذیری تعدادی از  دییتأی ضبط گردید و در آخر برای دیس

معتبر گردید. پس از اتمام هر  هاافتهها یآن دییتأبرگردانده داده شد و با  کنندگانشرکت به

قابلیت اعتماد( از روش بازبینی توسط ) ییایپامصاحبه برای به دست آوردن تعیین 

، به شدهنوشتهو نیز توسط همکاران استفاده شد. به این صورت که متن  کنندگانمشارکت

وتحلیل همکاران داده شد تا موردبررسی قرار گیرد. پس از تجزیهو  کنندگانمشارکت

توسط همکاران موردبررسی مجدد قرار گرفت. برای تأمین روایی و پایایی مطالعه  هاداده

از روش ارزیابی لینکولن و گوبا نیز استفاده شد که معادل روایی و پایایی در تحقیقات 



 11/  بررسی پدیدار شناختی برنامه درسی تجربه شده درس علوم پایه چهارم ...

 باورپذیری(اعتبار )چهار معیار موثق بودن و  کمی است. بدین منظور و بر پایه این روش

 پذیری و تأیید پذیری جهت ارزیابی در نظر گرفته شد.پذیری، اطمینانانتقال

( استفاده شد که 5323) 5ی کالیزیامرحله 2از روش  هادادهوتحلیل منظور تجزیهبه

نظور درک افراد مبه کنندهشرکتی مهم و هم احساس شدن با افراد هاافتهشامل خواندن ی

و استخراج جمالت مهم در رابطه با پدیده موردمطالعه، دادن مفاهیم خاص به جمالت 

آمده، رجوع به مطالب اصلی و دستی بههاخوشهی مفاهیم و بنددسته، شدهاستخراج

به  هادهیپد، توصیف پدیده موردمطالعه و درنهایت بازگردانی توصیف هادادهی اسهیمقا

آمده است. سپس کدگذاری و دستی نتایج بهریاعتمادپذجهت بررسی  نکنندگاشرکت

 انجام گرفت. هامضمونی اصلی و زیر هامضموناستخراج 

 ی تحقیقهاافتهی

 2بعد اول: برنامه درسی مورد انتظار

قبل از ورود به پایه چهارم نسبت به درس علوم چگونه بوده است؟  آموزاندانشانتظار 

ی شما مطابقت داشت؟ و آیا شمارا به ازهاینید؟ آیا با انتظارات و آیا دچار خستگی شد

 یادگیری بیشتر ترغیب کرد؟

در  آموزاندانشاول اشاره به انتظارات  سؤالآمده از دستیکی از مفاهیم اصلی به

مورد سن، پایه و عالیق، مطالب آموختنی قبل از شروع جلسه اول درس، معنایی که در 

، آموزاندانشی ازهاینمطالب آموختنی، مطابقت درس علوم با  وجود داشت، ذهنشان

 .هست هاآن، خستگی و رخوت هاآنترغیب 

که به نمونه موردی در ذیر  اندکردهمواردی را بیان  آموزاندانشباال  سؤالدر پاسخ به 

 :شودیماشاره 

تاب واردش شدم دیدم که یک ک کهیدرحالباشد  ترشرفتهیپانتظار داشتم خیلی »

ی دیگر و تکراری است با شنیدن نام علوم و هاکتابمستقل نیست و مطالبش وابسته به 

                                                                                                                                        
1.Collizzi 

2. Expected curriculum 
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در کتاب علوم ما به آن پرداخته نشده و  اصالًکه  افتهیمی و علم آن شناسستیزتوی ذهن 

 هافصلی است پس بهتره زیبرانگچالششده است چون درس علوم یک درس جزئی اشاره

ی قبل شروع نشوند بعضی از مطالب درس علوم که هاسالب تکراری مطال با تکراررا اول 

 «.کندیمو مطالب تکراری ایجاد خستگی و رخوت  کندیمجدید است در ما ایجاد عالقه 

 1بعد دوم: برنامه درسی تصوری

ی اخالقی، هایژگیوتصور شما قبل از ورود به این پایه در مورد معلم، روش تدریس، 

 ی شخصیتی و محیطی معلم چگونه بود؟هایژگیوهرت و محبوبیت، ی علمی، شهایژگیو

 هسوت دوم اشاره به برنامه درسی تصووری   سؤالآمده از دستیکی از مفاهیم اصلی به

در مورد تصور خود قبل از ورود به کالس درس، با توجه بوه اینکوه علووم     آموزاندانشکه 

ی اخالقوی  هایژگیوهارم، روش تدریس، چ هیپاپایه سوم را مطالعه کرده بودند، معلم علوم 

ی معلوم،  ریو گسختی و ریگآسانی علمی معلم، شهرت و محبوبیت معلم، هایژگیومعلم، 

، گذارنود یمو اثور   هوا آنی محیطی که در یوادگیری  هایژگیوی شخصیتی معلم و هایژگیو

 .هست

موردی در ذیل  که به نمونه اندکردهمواردی را ذکر  آموزاندانشباال  سؤالدر پاسخ به 

 :شودیماشاره 

که  دانستمیممن موقعی که سوم را تمام و چهارم وارد شدم اسمش رو شنیده بودم و »

تحصیالت باالیی داره ولی معلم چهارم این نواقص رو با دادن اطالعات بیشتر و خارج از 

 اصالً حالنیدرعبود  ریگسخت العادهفوق. دادیمکتاب با نجابت خاصی به ما آموزش 

ی پرتالش هابچهو تالشگر است و  باادبمعلم امسال ما خیلی  گذاشتینم هابچهفرق بین 

. محیط زیاد کندیمرا بیشتر دوست داره بنابراین نوعی ایجاد انگیزه برای یادگیری بیشتر 

 «.داره ریتأثاست که به کالس و یادگیری  معلم نیانداره  ریتأث

 

                                                                                                                                        
1. Imaginal curriculum 
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 1بعد سوم: برنامه درسی نهفته

نسبت به پایه سوم توالی داشته، سخت شده یا آسان و یا  آموزاندانشی هاآموختهآیا 

 ؟خوردیماین محتوا به درد شما 

که  هستسوم اشاره به برنامه درسی نهفته  سؤالآمده از دستیکی از مفاهیم اصلی به

ی وربهرهو  ی خود نسبت به پایه سوم، مشکل یا آسان بودن پایههاآموختهدر مورد توالی 

 .هست هاآموخته

که به نمونه موردی در ذیل  اندکردهمواردی را ذکر  آموزاندانشباال  سؤالدر پاسخ به 

 :شودیماشاره 

بود که این درس رو  معلمچهارم همان سوم بود کمی مطالب جدید داشت ولی این »

رد در یادگیری ی قبلی هر فهاآموخته کنمیم. من فکر کردیمبرامون شیرین و راحت 

 «.بسزایی دارد ریتأثمطالب جدید 

 2بعد چهارم: برنامه درسی تعاملی

ی، دور نشدن ریپذتیمسئولی واقعی، احساس بازندگزمان، طرح درس، ارتباط محتوا 

 ؟کندیماز مبحث اصلی را حین تدریس رعایت 

 هستعاملی چهارم اشاره به برنامه درسی ت سؤالآمده از دستیکی از مفاهیم اصلی به

ی تدریس، مطابقت بندزمانی معلم، ریپذتیمسئولدر مورداحساس  آموزاندانشکه 

 ی واقعی و استفاده از طرح درس توضیحاتی ارائه دادند.بازندگمحتوای درس 

که به نمونه موردی در ذیل  اندکردهمواردی را ذکر  آموزاندانشباال  سؤالدر پاسخ به 

 :شودیماشاره 

                                                                                                                                        
1. Concealed curriculum 

 پداگوژیک .2
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 ٔ  درباره آموزدانشگر و نباید ونه کامل یک انسان واقعی است و هدایتمعلم ما نم»

 .«وتحلیل کنهمعلمش حرف یا نظری بده و روش کاری اون رو تجزیه

 1بعد پنجم: روابط والدینی

و ادب و احترام معلم  شدنقائلصمیمیت، در میان گذاشتن مشکالت با معلم، تبعیض 

 در کالس چگونه است؟

که  هستپنجم اشاره به روابط والدین  سؤالآمده از دستاصلی بهیکی از مفاهیم 

در مورداحساس صمیمیت خود در مورد معلم، در میان گذاشتن مشکالت  آموزاندانش

 خود با معلم، تبعیض قائل شدن، ادب و احترام در کالس توضیحاتی را ارائه دادند.

که به نمونه موردی در ذیل  اندهکردمواردی را ذکر  آموزاندانشباال  سؤالدر پاسخ به 

 :شودیماشاره 

و این معلم هستش که در ما این  میکنیماول روخوانی کرده و قبل از آن پیش مطالعه »

. معلم ما خیلی هستحس رو ایجاد کرده تا شروع به تدریس کنیم و یک رقابت شیرینی 

فقط به درس و و  می کنهجدی و زمانی که در کالس است حتی خودش رو هم فراموش 

و  هامثالو همیشه آماده است و برای درگیر کردن ما از  کنهمییاددادن و ما فکر 

باشه. همیشه  ترراحتکه درکش برای ما  می کنهی عینی استفاده هانمونهرویدادهای و 

 .«چیکار باید بکنه دونهیمآماده و از قبل 

 0مستورشدهبعد ششم: برنامه درسی 

 اثرآموزان دانشان بر پوشش، گفتار، رفتار، عملکرد و تصمیمات رفتار معلم چه میز

 ؟گذاردیم

ششم اشاره به برنامه درسی مستور شده  سؤالآمده از دستیکی از مفاهیم اصلی به

رفتار معلم بر میزان پوشش، گفتار، رفتار، عملکرد و  ریتأثدر مورد  آموزاندانشکه  هست

 تصمیمات خودشان ارائه دادند.

                                                                                                                                        
1.In loco parentis 

2. Covered curriculum 
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که به نمونه موردی در ذیل  اندکردهمواردی را ذکر  آموزاندانشباال  سؤالپاسخ به در 

 :شودیماشاره 

. چه برسد که معلم دانندیممعلم خود را مادر دوم یا پدر دوم خود  آموزاندانشبیشتر »

علوم که از خیلی مهربان و دلسوز و خوبه با همه صمیمی و عین یک دوست برخورد می 

بلکه در ادب و احترام نیز  کنندیمتنها در درس رقابت نه هابچهیشه در تالش که کنه و هم

 «.کندیماستفاده  مؤدبانههمیشه از الفاظ و کلمات  ؛ واز هم پیشی بگیرند

 1بعد هفتم: خود فکوری

منظور جذابیت و همچنین افزایش معلم چه میزان از منابع دیگر برای تدریس خود به

 ؟کندیمتالش  آموزاندانشبودن اطالعات  زروبهاطالعات و 

که  هستهفتم اشاره به خود فکوری  سؤالآمده از دستیکی از مفاهیم اصلی به

منابع دیگر، اهل مطالعه بودن معلمشان، جذابیت  ازدر مورد استفاده معلمشان  آموزاندانش

 روزبهگیری ی یادهاروشبودن محتوای درس و استفاده از  روزبهروش تدریس معلم، 

 توضیحاتی را ارائه دادند.

که به نمونه موردی در ذیل  اندکردهمواردی را ذکر  آموزاندانشباال  سؤالدر پاسخ به 

 :شودیماشاره 

چون مطالب کتاب درس علوم پایه چهارم چندان جدید و تازگی نداره برای اینکه »

هستش استفاده  روزبهختلف که ی پژوهشی مهالمیفو  هاروشبرای ما جذاب باشه معلم از 

ی مختلف استفاده می کنه. زنگ علوم به ما کمک می کنه هاروشمی کنه و در این امر از 

 «.ما به فکر شغل آینده خود باشیم

 یریگجهینتبحث و 

شده درس علوم پایه پژوهش حاضر باهدف بررسی پدیدار شناختی برنامه درسی تجربه

 آموزاندانششده است. از ختر پایه چهارم ابتدایی انجامد آموزاندانشچهارم از منظر 

                                                                                                                                        
1. Self-reflection 
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شده ارائه تجارب خوبی در هر یک از ابعاد برنامه درسی تجربه آموزاندانشمصاحبه شد 

کردند و مطرح شد که برنامه درسی علوم پایه چهارم ازنظر رفتار و روش تدریس معلم، 

ی پداگوژیکی در مورد هاتیفعالو  ابزارهاکتاب درسی، مطالب کتاب، فضای آموزشی و 

، برنامه درسی تصوری، برنامه شدهتجربهنحوه تعامل در هر یک از ابعاد برنامه درسی 

پداگوژیک(، روابط والدین، برنامه درسی مستور شده و ) یتعاملدرسی نهفته، برنامه درسی 

 در راستای برنامه قصد شده است. خود فکوری

یی سروکار دارند که دارای تجارب هابچهمعلمان با  ون منن معتقد است که مربیان و

 هاتیمطلوبگوناگون و متنوع و سابقه و وضعیت متفاوتی هستند و بزودی این عالئق و 

 (.5330، 5ون منن) دهندیمنشان  هاتیفعالخودشان را در 

وفصل مسائل و نیز برای پرداختن و حل برنامه درسیهیوبنر معتقد است که زبان حاضر 

مربی باید از این  .ی مربوط به زبان و معانی کالس درس بسیار محدود استهایدگیچیپ

ی محدودکننده خالصی یابد، بتواند به دنیایی که برای برطرف کردن و حذف هاطرح

ی فعلی که تفکر هاروش .، مجدداً و از نو گوش فرا دهدکندیمموانع فکری موجود تالش 

کنند و بر آن غلبه دارند باید راه را برای این نگرش تازه باز  کنندیمرا اداره  برنامه درسی

 (.5321، 0هوبنر)

یادگیری  مسئولکه به تدریس با دید تکلیفی نگاه کنیم و معلم را درصورتی

و این خطر  میادادهیادگیری را تنزل  -ی فرایند یاددهیهاظرافتندانیم،  آموزاندانش

ی، خوارغم. ون منن فرایند تدریس را کندیمدید بزرگی است که تعلیم و تربیت را ته

. ولی در داندیم ورزدیممراقبت و تقسیم هستی و وجود معلم با فردی که به آن عشق 

ی تدریس و هامهارت، تنها مجهز بودن به آموزاندانشجریان تدریس و در رویارویی با 

، محتوای ترقیدق. به بیان اشدبینمی این فعالیت است، کافی احرفههر آنچه جنبه تکنیکی و 

با ساختاری که دربرگیرنده تفکر  بخشالهامپداگوژیک نیاز به برخورداری از کیفیتی 

انتقادی و امکانی برای بصیرت باشد، دارد. فعالیت پداگوژیک فعالیتی هنجاری و وابسته به 

                                                                                                                                        
1.Van Manen 

2. Huebner 
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ی هاتیالفعی ریگجهت. کندیمرا مهیای زندگی  آموزاندانشمعیار و ضابطه است که 

. این مقصد و هدف همان امکان باشدیمپداگوژیک به سوی مقاصد و اهداف پداگوژیک 

است. ون منن تأثیر را یک تصور و مفهوم « شدن»احتمالی دانشجویان، برای بودن و 

و در ارتباط بین  ی ویژههاتیموقعدر قلب و مرکز تعامالت و « تأثیر. »داندیمبرانگیزاننده 

 (.5330ون منن، دارد )، والدین و کودک وجود موزآدانشمربی و 

اظهار کردند مطالب درس علوم پایه چهارم  آموزاندانش: شدهتجربهبرنامه درسی 

سوم بوده در حالیکه قبل از ورود انتظار داشتند که  ٔ  هیپاتکرار و بسط درس علوم 

که که چنین نبود، باشد و همچنین مطالب جدیدی اضافه شود در حالی ترسختو  ترشرفتهیپ

بیشتر به  کردندیمفکر  آموزاندانشقبل از ورود به این پایه احساس خوبی داشتند، 

ی چهارم و هاهیپااز  ترسادهبیان کردند  کهیدرحالاختراعات و اکتشافات علمی بپردازد 

ها و آزمایش شدهپرداختهی درس شناسستیز ٔ  جنبهپنجم بوده، بیان کردند بیشتر به 

 باشند. ترقیدقآن باعث شده بیشتر نسبت به اطرافشان  افتهیمانجا

علوم پایه  کردندیمفکر  آموزاندانشها نشان داد که برنامه درسی تصوری: تجربه آن

 کردندیمفکر  آموزاندانشها درست نبود. چهارم سخت باشد در حالیکه این تصور آن

ها به واقعیت نزدیک بوده اشد که تصور آنعلوم پایه چهارم به علوم پایه سوم ربط داشته ب

ها برای محبوب ها وقتی یک معلم، معلم معروفی باشد. بالطبع آناست، همچنین ازنظر آن

عنوان الگوی و چون معلم به کنندیمتالش بیشتری  شانمعلمدادن خود در چشم  جلوه

 شودینمفرق قائل  هاچهبها در هنگام تدریس و ارزیابی بین ، ازنظر آنشودیمها مطرح آن

لوازم آزمایش و اینترنت( ) آموزشی، معلم از وسایل کمککندینممقایسه  باهمرا  هاآنو 

پایه باال رفتند چون یک کردندیمفکر  آموزاندانش، کندیمبرای بهبود تدریس استفاده 

ربان بود. بیان کردند که خیلی مه کهیدرحال، عصبی و بداخالق خواهد بود ریگسختمعلم 

که شاید این  کردندیماند و فکر کردهمحیط در یادگیری اشاره ریتأثها همچنین به آن

ی هاروشدرس برای مدارس روستایی و مناطق محروم درس سختی باشد. همچنین نقش 

و بیشتر به زندگی  باشدیمها علوم پایه چهارم کاربردی شده بود، ازنظر آنتدریس اشاره

 .شودیممربوط  روزمره و عادی
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نسبت به پایه سوم  شانیهاآموختهاذعان داشتند که  آموزاندانشبرنامه درسی نهفته: 

ی قبل بوده هاهیپانیز بوده و همچنین تکرار  ترکنندهکسلو  ترآسانتنها توالی داشته بلکه نه

 است.

همیشه از  اذعان داشتند که اگر معلم آموزاندانش: 5پداگوژیک() یتعاملبرنامه درسی 

 ریتأث هاآنالفاظ خوب استفاده کند و اعمال و رفتارش سنجیده باشد بر روی اعمال و رفتار 

از تدریس معلمشان احساس رضایت داشتند و بیان  آموزاندانشخواهد گذاشت، 

آموزش  هاآنمطالب اضافی زیادی نیز در کنار کتاب اصلی خود به  معلمشانکه  کردندیم

و هرگز از موضوع درس  کندیمی روزمره در تدریس خود استفاده هالمثااز  و دهدیم

همچنین بیان  ؛ ومطالب را در زمان معین به اتمام برساند کندیمو سعی  شودینمدور 

کردند که اگر معلمی بار علمی زیادی داشته باشد و به مطالب درس مسلط باشد حاشیه 

 .رودینم

تکالیف مختلفی  کندیمم بعد از روخوانی سعی روابط والدینی: بیان کردند که معل

و ممکن است  کندینمی در درس دادن اعجلهبدهد تا بهتر درگیر شوند و یاد بگیرند. هیچ 

ی داشته باشیم باعالقه به سؤالیک درس را در چندین جلسه به ما یاد بدهد. هر وقت 

. کندیمبرایمان استفاده  ی مرتبط با زندگی واقعیهامثالو از  دهدیمجواب  مانسواالت

ها معلم بدون دعوا طوری آن کنندیمی را که در جریان تدریس بازی گوشی آموزاندانش

که دیگر تکرار نکنند چون معلم فقط در مورد درس در کالس صحبت  کندیمرا درگیر 

یان با معلمشان در م توانندیمراحتی مشکالتشان را به آموزاندانشنه چیز دیگر.  کندیم

 معلمشانزرنگ با  آموزاندانشهمچنین اظهار کردند تمامی  ؛ وبگذارند و یا حتی بنویسند

 ٔ  خانهو چنانچه مدرسه را  کنندیمعنوان والدین قبول احساس صمیمت دارند و معلم را به

و مادر هم همیشه کوه ادب و صبر و استقامت و عاطفه است معلم هم  دانندیمدوم خود 

 .علومشانرو دارد چه برسد به معلم  هایژگیوهمین 

                                                                                                                                        
1. Interactive curriculum 
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ها صمیمی است با آن قدرآن معلمشانگفتند  آموزاندانشبرنامه درسی مستور شده: 

با توجه به  آموزدانشاین مادر ما است یا معلم ما. از  میکنیمکه گاهی ما فراموش 

ردند که . بیان کگذاردینمفرق  هابچهانتظار دارد ازلحاظ درسی بین  شیهاییتوانا

ها صمیمی و ارتباط خوبی دارد و دلسوز برایشان است که اگر درس با آن قدرآن معلمشان

ی یک فرصت دیگر در اختیار ما پوشچشمنخوانیم مانند یک پدر و مادر عمل کرده و با 

و گفته است هر کس رو  شودینمتبعیض قائل  هابچهبین  اصالً. دهدیمبرای جبران قرار 

در  کندیمو معلممان سعی  شانیهاآموختهبا اعمال و  سنجدیمازوی خودش ی ترهکفدر 

 .کندیمرا هم تشویق  هاآنفرد باشد و  نیترنیسنگاین ترازو 

ابتدا درس را تدریس و بعد از  معلمشانبیان کردند  آموزاندانش: خود فکوری

همیشه و مطالبشان  دکنیمی سطح باالتر برای تدریس استفاده ردرسیغپاورپوینت و مطالب 

بیان کردند  ؛ وکندیمی مختلفی استفاده هاروشاز  آموزاندانشبوده و برای تفهیم  روزبه

ه اطالعاتش رو قرار هم آموزآندانشراحتی در اختیار معلمشان بمب اطالعات است ولی به

 هاآنکه  تدفرسیمکنجکاو به یادگیری کرده و به دنبال تحقیق و آزمایش  هاآنو  دهدینم

 .افتندیببه فکر تحقیق و پژوهش  باشند وهم درگیر 

 پیشنهادها:

 ٔ  مطالبی اضافی در کتب علوم پایه گرددیمهای پژوهش پیشنهاد بر اساس یافته-5

وپرورش و آموزان در آموزشهای دانشچهارم گنجانده شود و همچنین از مهارت

 خالقیت استفاده شود.

 های ضمن خدمت شرکت کنند.لمان در دورهگردد که معپیشنهاد می-0

 گردد معلمان مطالب بیشتری در راستای کتاب درسی ارائه کنند.پیشنهاد می-9

ها های تدریس آنها و همچنین روشها و عملکرد آنگردد فعالیتپیشنهاد می -2

 صورت کاربردی باشد.به

 ملی بکار برده شود.صورت عها بهها و مثالگردد تکالیف و شکلپیشنهاد می -1



 7366 بهار، 6، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشفصلنامة /  76

 منابع

آموزان ررسی تأثیر برنامه درسی تلفیقی و غیر تلفیقی بر یادگیری دانش(، ب5933).رهبری، ا

نامه کارشناسی ، پایانگوییپایه سوم ابتدایی در درس علوم تجربی با روش قصه

 .دانشگاه عالمه طباطباییارشد، 

شده در برنامه درسی درسی تجربهکالبدشکافی برنامه (. »5932فتحی واجارگاه، ک. )

مطلوب. )مجموعه مقاالت  اندازچشمارزیابی وضع موجود و ترسیم «. ایران

 ریزی درسی ایران(.چهارمین همایش انجمن برنامه

 ریزی درسی، تهران: انتشارات سمت.ی بر برنامهامقدمه(، 5930).ملکی، ح

اندازها، مشهد: استان یکردها و چشم، روهانظرگاه(. برنامه درسی، 5935) .مهر محمدی، م

 قدس رضوی.
Alam, M. Gale, A. Brown, M. Khan, A.I. (2010). The importance of human 

skills in project management professional development, International 

Journal of Managing Projects in Business Vol. 3 No. 3, 2010 pp. 495-

516. 

Collizzi, P. (1978) Psychological Research as the Phenomenologist Views It, 

New York: Oxford University Press. 

Creswell, J.W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing 

among five approaches (3rd Ed). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Doménech, B. F. and Gómez-Artiga, A. (2014), The relationship 

among students' and teachers' thinking styles, psychological needs and 

motivation, Learning and Individual Differences, Volume 29, 89-97. 

Eisner, E. (1998). The Kind of Schools We Need. Heinemann, NH. 

Eisner, Elliot.W. (2002). The Educational Imagination: on the Design and 

Evaluation of School Programs. 3rd. ed. New Jersey: Merrill Prentice 

Hall. 

Fathi-vajargah. K; Zimitat, C. (2007): “Experiemental curriculum target 

journal”: curriculum studies. 

McInnis, C. James. R. & McNaught, C. (1995). First year on campus: 

Diversity in the initial experiences of Australian undergraduates. 

Canberra: AGPS. 

Ornesten AC, and Hunkins FP. (2008). Curriculum foundation principles 

and issue. 5th Ed. A viacom company, United State of America. 

Swart,A.J, Lombard, K. Jager, H.D. (2010). Exploring the relationship 

between time management skills and the academic achievement of 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608013001349
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608013001349
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608013001349


 71/  بررسی پدیدار شناختی برنامه درسی تجربه شده درس علوم پایه چهارم ...

African engineering students – a case study, European Journal of 

Engineering Education Vol. 35, No. 1, 79–89. 

Tal, C. (2010). Case Studies to Deepen Understanding and Enhance 

Classroom Management Skills in Preschool Teacher Training, Early 

Childhood Educ Journal 38:143–152. 

Van Manen. Max the tact of teaching. Ontaria: Althous Press. 1992. 

Waine & Bruce. (2003). Definition of curriculum, faculty senate task force 

on curriculum. 


