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Work and Technology:
Teacher's Lived Experiences

’The aim of study was to explore teachers
lived experiences about implementing work and
technology
curriculum.
Phenomenology
research was used. Fifteen participants were
selected through purposeful sampling. They
were teachers of the seventh and eighth grades
of lower secondary schools in Karaj. Data
colledted through semi structured interviews and
’tape recordings. The results show Officials
ignorance of the teacher’s practical knowledge,
lack of the appropriate strategy for evaluation, a
limited time frame and inadequate equipment
that make teachers less motivated and for some
of them a withdrawal from training programs.
Improving teachers' attitudes towards new
curriculum will be possible, considering
professional and continual training service,
providing an appropriate teaching context,
exchange of experiences among teachers and
ongoing teachers relationship with officials.
Research findings indicate that administrators
and parent’s knowledge in the new curriculum
need for revision and culture promotion through
increased knowledge and using the curriculum
in student’s life activities.
Keywords: Lived experience, Work and
technology
curriculum,
Curriculum
Implementation, Teacher, First high school.
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نظرمپآموزشپفعلیپبرپتفشینپ افیپکرم ًپبومیپمسینپجفیفیپراپبرزپکنرپشپبننرمهپهریپ
تفشینپکنر.پیکیپازپبننرمههریپ
پ
متاومیپراپبنایپرانحآموزانپشپر یفنپبهپاینانپ 1404پ
پ
فارشریپبور .پ
پپ ژسپازپر یفنپکتربپکررپشپفارشریپبهپر تپمعلمرنیپکهپمجنیرنپاینپبننرمةپرر یپ
سگفتزره پش پ نررگم پکنر .پاز پآنجر پکهپ
پ
بورنف ،پمحتوای پجفیف پکترب ،پربینان پرا پکرم ً پ
معلمرنپبهماوانپمرم نپاصلی،پررپفنآیافپاجنایپبننرمهپهریپرر یپنقحپبنجستهپایپرارنفپ
پ
از پاین پرش پبنر ی پتجررب پآنرن پرر پتفریس پبننرمهپهری پرر ی پجفیف پمیپتوانف پملتپ
نررگمیهری پآنرن پرا پرشسن پ رزر .پل ا پژهشهشگن پبهپماوان پیک پرانشجوی پمطرلعرتپ
پ
بننرمة پرر ی پکه پخور پربین پکرر پش پفارشری پبوره پش پبر پاین پبننرمة پرر ی پجفیف پبهپطورپ
مستقیمپررپتمرسپا تپبنپآنپسفپترپبرپکشفپتجنبیرتپشپارراکرتپمعلمرنپررپرابطهپبرپ
اینپبننرمةپرر یپجفیفپملتپ نررگمیپهریپضرصلهپراپرریربف،پچناپکهپژهشهشگنپمعتقفپ
راکرتپیک رلةپمعلمرنپ نپرستةپاینپک
پ
ا تپمیپتوانپبرپکشفپتجرربپشپار

پ نررگمپ
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رر ی پکه پرر پاین پ اف پالزم پبور پبه پبننرمهپهری پرر ی پا رفه پسور پبننرمة پرر ی پکرر پشپ

راپژیفاپکنرپشپهمناینپمی توانپمفمپقطعیتپموجورپررپکررآمفپبورنپیرپنبورنپاینپبننرمةپ
پ
رر ی پجفیف پرا پتر پضفشری پبنر ی پکنر پش پبر پاطمیارن پبیشتنی پبه پاجنای پآن پمبرررتپ
قفمهریپمثبتیپبنراست .پ
پ
بن پاین پا رس ،پهف پاصلی پژهشهح پضر ن پ«تبیین پتجنبة پزیستة پمعلمرن پاز پاجنایپ
بننرمة پرر ی پکرر پش پفارشری پ(رشرة پاشل پمتو طه)» پا ت پش پژن حپهری پا ر ی پمطرلعهپ
مبررتپا تپاز :پ
پ
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شرزیفپشپیرپامکرنپانجرمپاص ضرتپشپتجفیفپنظنهریپ نشریپراپفناهمپکنرپشپبرپاطمیارنپ
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)1پاررا پمعلمرنپازپبننرمةپرر یپکررپشپفارشریپچگونهپبورهپا ت؟ پ
)2پمواجةپمعلمرنپررپبنخوررپبرپبننرمةپرر یپکررپشپفارشریپچگونهپبورهپا ت؟ پ
)3پرالیلپمواجةپمعلمرنپبرپبننرمةپرر یپکررپشپفارشریپچیست؟ پ
)4پژیرمفهریپمواجةپمعلمرنپبرپبننرمةپرر یپکررپشپفارشریپررپمملپچیست؟ پ

روششناسی
ا تپکهپبرپرششپژهشهحپکیفیپازپنوعپژفیفارسار یپبرپجرمعهپایپسرملپمعلمرنپکررپشپ
فارشری پژریهپهری پهفتم پش پهشتم پمفارس پمتو طه پرشرة پاشل پسرن پکنج پکه پبر پرششپ
نمونهگینی پهففماف پم
پ

پمحور پانتخرب پسفنف پصورت پژ ینفت .پرشش پش پابزارپ

جمعآشریپاط مرت،پرششپمصرضبهپهریپفنریپنیمهپ رختررمافپشپرششپتجزیهپشپتحلیلپ
پ
اط مرتپتحلیلپمو ومیپشنپمرننپبور.پبنایپر یفنپبهپهف پبرپ15پمعلمپمصرضبهپسف.پ
رر پمطرلعرت پکیفی پضجم پنرریی پنمونه پبر پتحلیل پرارهپهری پجمعپآشری پسفه پمشخصپ
سورپشپنمونهگینیپترپزمرنپر یفنپبهپاسبرعپارامهپمیپیربف.پررپمطرلعرتپکیفیپاسبرعپبهپ
پ
پ
می
آشریپسفه،پاسررهپمیکافپ(ا تنابنت،پ
پ
پ
هریپجمع
پ
سفهپشپتأییفپراره
تکنارپاط مرتپکشفپ
.)2003پژسپازپانجرمپ 13پمصرضبهپاط مرتپبهپر تپآمفهپتکناریپسفپامرپبنایپاطمیارنپ
ازپرخفارپاسبرعپررپمطرلعه،پ2پمصرضبهپریگنپنیزپصورتپگنفت؛پکهپهیچپرارةپجفیفیپبهپ
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بار پبه پمرهیت پمو وع پمورر پمطرلعه ،پرشیکنر پژهشهح پضر ن پاز پماظن پهف  ،پکرربنریپ

ر تپنیرمف .پ
پپجرتپبنر یپصحتپشپا تحکرمپرارهپهرپررپژهشهحپضر نپازپچرررپمعیررپمقبولیت،پ
رارههرپاز پسیوةپمصرضبةپفنریپا تفررهپسف.پضفاکثن پتاوعپررپانتخربپمشررکتپکاافگرنپ
پ
کاافگرنپبهپخورسرنپبنگنرانفهپسفهپشپآنهرپ
پ
لحرظپسف.پمصرضبههریپکفبافیپسفةپسن پ
کت
پ
کفهریپانتخربیپراپماطبقپبرپتجرربپخورپیرفتاف.پهمناینپازپرششپبرزبیایپهمطنازپنیزپ
پ
سفهپشپمقولههریپژیشاررریپموررپتوافقپافنارپبور .پ
پ
ا تفررهپسفپشپ%80پازپکفهریپا تخناجپ

164

] [ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.4.8.159

قربلیتپامتمرر،پتأییفژ ینی،پانتقرلپژ ینیپا تفررهپسف .پجرتپافزایحپمقبولیتپیرپامتبررپ

کررشفارشری:پتجنبهپزیستهپمعلمرن

پپجرتپتجزیهپشپتحلیلپاط مرتپازپرششپتحلیلپشنپمرننپا تفررهپسفهپا ت.پرششپ
تجزیه پش پتحلیل پشن پمرنن پسرمل پگرمپهری پزین پا ت :پانجرم پتحلیل پمضمونی ،پکشفپ
هریپمضمونی،پجفاپکنرنپبیرنرتپمضمونی،پانجرمپتغیینپشپتبفیلهریپالزمپشپتفرشتپ
پ
پ
جابه
).پبنایپتجزیهپشپتحلیلپرارههرپازپ
پ
قرئلپسفنپبینپمضرمینپاصلیپشپفنمیپ(شنپمرنن،پ1997
ننمافزارپMAXQDA 10پا تفررهپسف .پ
پ

جرت پژر خ پبه پ ؤالپهری پژهشهح ،پرارهپهری پضرصل پاز پمصرضبة پمعلمرن پمورر پتجزیه پپ
شتحلیلپقنارپگنفتپشپمقوالتپاصلیپشپفنمیپا تخناجپسف .پ
مقولة اول :ادراکـی سطحـی پ
از پصحبتپهری پمعلمرن پاین پمطلر پرر پسف پکه پبیشتن پمعلمرن پخورسرن پهاوز پرر پ
رر تی پاز پبننرمة پرر ی پکرر پش پفارشری پش پاهفا پآن پنفاستهپانف پش پبه پنومی پآن پراپ
نفرمیفه انف .پاز پآنجر پکه پبسیرری پاز پژهشهشگنان پتأکیف پزیرری پبن پاهمیت پبرشر پش پنگنشپ
پ
معلمرنپررپاجنایپبننرمههریپرر یپرارنفپشپامتقررسرنپبنپاینپا تپکهپنگنشپمعلمرنپبنپ
پ
نحوة پکررهری پآنرن پتأثینگ ار پا ت پ(شن پرریل پش پهمکرران ،پ .)2007پژس پمرم پا ت پکهپ
بفانیمپمعلمرنپمجنیپبننرمةپرر ی،پبننرمهپراپچگونهپرر پکنرهپانفپشپنگنشپشپبرشرسرنپ
برپتوجهپبهپگفتههریپآنرنپکفپارراکیپ طحیپ
پ
ازپبننرمةپرر یپم کورپچگونهپبورهپا ت.پ
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یافتههای پژوهش

سکلپگنفت .پ

«خورم پهاوز پکترب پرا پصف پرر پصف پنفرمیفهپام پترزه پامسرل پبه پاستبرهرتم پژی پبنرهپام پشپ
اص حپمیپکامپخیلیپکررپراررپکهپبتوانیمپبهپهف پهریپکتربپبن یم .»...پ
مقولة دوم -مواجـة معلمـان
پمعلمرنپررپبنخوررپبرپبننرمةپرر یپکررپشپفارشریپبنخوررهریپمختلفیپازپخورپنشرنپ
رارنفپکهپسرملپژاجپ ط پسف .پ
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فرمیفمپکهپبریفپررپضقیقتپچگونهپآنپراپاجناپکامپتجرربپنرموفقپژرر رلپراپترزهپرارمپ
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الف)پ طحیپنگن پ
ایپازپمعلمرنپضرکیپازپاینپمطلرپبورپکهپررپهاگرمپرشبهرشپسفنپبرپبننرمةپ
پ
پ
هریپمفه
پ پ
گفته
رر یپبنخورریپ طحیپراستهپانف .پ

«نرمپکتربپزیبرپسفهپررپضقیقتپیکپجوراییپبهپکتربپک سپرارهپا ت» .پ
ب)پفنصتیپبنایپاثبرتپتوانمافیپخور پ
مفهای پاز پمعلمرن پبهپشا طة پمرررتپهر پش پتوانمافیپهریی پکه پرر پخور پ ناغ پراستاف پازپ
پپ پ

بنمپچونپمیتوانمپبرپاینپکتربپبهپراضتیپ
پ
«ررپبنخوررپاشلپازپکتربپل تپبنرمپشپمیپ
یکپکررپشپمرررتپراپررپمفارسپتنشیجپرهم» .پ«ملتپایاکهپازپکتربپل تپمیپبنمپسریفپ
امپمفهایپازپربینانپراپ ناغپرارمپکهپازپتفریسپ
پ
بنایپمعلومرتیپا ت پکهپازپقبل پراستهپ
کتربپم ابپمیپکشاف» .پ
ج)پسکپبهپتوانمافیپخور پ
مفهایپازپمعلمرنپهمپررپبنخوررپبرپاینپبننرمهپرچررپا تنسپشپنگنانیپسفنفپکهپسریفپ
پپ پ
نتوانافپبهپرششپرر تپازپژسپتفریسپاینپبننرمةپرر یپبنآیاف .پ

«ژرر رلپچونپبرپاینپبننرمةپرر یپخیلیپآسارپنبورمپازپگنفتنپک سپهریپهفتمپاجتاربپ
کنرمپفقطپک سپ ومپگنفتمپفقطپیکپک سپهفتمپبنراستمپاشنمپریگنپچررهپنبورپبننرمهپ
راستمپاضسرسپمیکنرمپسریفپنتونمپازپژسحپ
پ
جورپنشفپآگهپر تپخورمپبورپاص ًپبننمیپ
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کتربپل تپبنرهپبورنف .پ

بنپبیرم» .پ
ر)پاضسر یپشپنرژریفار پ

« شقتیپبرپکتربپمواجهپسفمپضسپکنرمپکتربپخیلیپ اگینپشپ ختپا ت.پشلیپشقتیپ
برپمؤلفینپکتربپشپنویسافگرنپشپبننرمهپریزانپکتربپصحبتپکنریمپشپمرپراپتوجیهپکنرنفپ
ضسپخوبیپررپآنپلحظهپنسبتپبهپکتربپژیفاپکنرمپبهپرالیلیپاینپضسپژریفارپنبورپچونپ
شقتی پتفریس پکنرم پضسم پکمی پموض پسف پالبته پاالن پنبریف پبگیم پکرم ً پشلی پسریف پررپ
رلهریپبعفپبرپتوجهپبهپمشک تپشپمفمپامکرنرتپررپمفارسپریگنپکهپبنایپتفریسپ
پ
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ررپبعضیپازپمعلمرنپهمپضسیپنرژریفارپبهپشجورپآمفهپبور .پ

کررشفارشری:پتجنبهپزیستهپمعلمرن

بنشم پکرم ً پضسم پموض پسور پچون پرر پضرل پضر ن پرر پمفر هپای پهستم پکه پامکرنرتپ
کرملیپرارر.پسریفپررپ رلپهریپبعفپنبرسف» .پ
هد)پمتحینپشپ نررگم پ
پپ اغلرپمعلمرنپابنازپراستافپکهپررپزمرنپبنخوررپبرپاینپبننرمةپرر یپرچررپ نررگمیپ
انف.پآنهرپاینپ نررگمیپراپررپاشلیرپشپرانحپآموزانپهمپمشرهفهپکنرهپبورنف .پ
پ
پ
سفه

«خورمپهمیشهپمیگمپیکپکتربپ اگینپراپآشررنپگ استنپتویپرامنپمر.پبنایپهضمحپ
رشنمپبهپمنپهمپاینجوریپگفتاف.پهینیپیررپنگنفتیمپگیجپشپ
پ
پ
گفتپمنپنمی
میژن یفیمپمیپ
پ
شیجپرفتیمپ نپک

یپکهپرانحپآموزانپراپتوجیهپکایمپکهپشقتیپخورمپتوجیهپنشفمپبهپ

آنهرپچیپبگم؟».
پ
بستههریپآموزسیپتریهپکاافپشپبهپمرپبفهافپبنایپ
اگنپمسئولینپبنایپژورمرنهرپبتواناف پ پ
پ
«
تفریسمرنپبرتنپا تپشپبرمثپمیپسورپازپ نررگمیپرربیرییم».
دالیل شکلگیری مواجه های معلمان در برخورد با برنامة درسی کار و فناوری
(پاسخ به سؤال سوم پژوهش)
مقولة سوم :عـوامل مربـوط به محتـوا
پپاز پصحبتپهری پمعلمرن پاین پمطلر پمشخص پسف پکه پیکی پاز پملل پبه پشجور پآمفنپ
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هم پ 30پ رمت پ من پخفمت پگ استاف پاز پمفرس پهم پکه پهن پچی پرر پمورر پکتربپ

مواجههریپمختلفپررپمعلمرنپمحتوایپکتربپبورهپا ت.پآنپهرپبهپمشک تیپررپمحتوایپ
پ
بننرمةپرر یپکررپشپفارشریپاسررهپکنرنفپکهپبهپچرررپزینپمقولهپتقسیمپسف؛پ-1گسستگیپ
محتوا؛ پ -2پمحتوایی پ اگین پش پتخصصی؛ پ -3پمفم پضضور پمعلمرن پبرتجنبه پرر پتفشینپ
 گسستگی محتواپپ معلمرن پابناز پراستاف پکه پمطرلر پاز پارتبرط پمموری پبر پهم پبنخوررار پنیستاف .پاز پاینپ
اظررراتپژهشهشگنپبهپاینپنتیجهپر یف :پ
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مفمپتوجهپبهپتفرشتهریپجاسیتی .پ
پ
کترب؛پ-4پ
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کتربپقبلپرارایپرشنفپخرصیپبور.پنظمپراست.پازپژریةپاشلپیکپشاضفپگفتهپمیسفپترپ
پ
«
رلپ وم،پشلیپررپکتربپکررپشپفارشریپژناکافگیپزیرریپراریم» .پ
پ
 محتوایی سنگین و تخصصیپپ مقولةپفنمیپفوقپبهپاینپمطلرپاسررهپراررپکهپمحتوایپکتربپ اگینپا تپشپررپضفپ
رانحآموزان پنیست؛ پچون پخیلی پتخصصی پنوسته پسفه پا ت پگفتهپهری پزین پبرمثپ
پ

بعضیپژورمرنیهرپخیلیپ ررهپشپبعضیپریگنپخیلیپژیشنفتهپشپتخصصیپگفتهپسفهپشپاینپ
پ
«
بنایپرانحآموزانپشپمعلمرنپبرمثپآ یرپسفهپا ت» .پ
پ
 عدم حضور معلمان باتجربه در تدوین کتابپپاینپمقولهپبهپاینپمو وعپاسررهپراررپکهپبنایپتفشینپکتربپازپمعلمرنیپکهپخورپتفریسپ
کاافة پاینپبننرمةپرر یپهستافپا تفرره پنشفهپا ت.پگفتهپهریپزین پژهشهشگن پراپبهپاینپ
مو وعپرهامونپکنر .پ

« انگررپهیچپمعلمیپررپتفشینپکتربپرخرلتپنفاستهپیرپاگنپهمپبورهپشاقعرًپتفریسیپنفاستهپ
کهپنهپازپرانحآموزانپخبنپرارهپشپنهپهیچپچیزپریگن» .پ
پ
 عدم توجه به تفاوتهای جنسیتیپپازپنظنپمعلمرنپیکیپازپمسرئلیپکهپبه پسفتپررپاینپبننرمةپرر یپایجررپمشکلپکنرهپشپ
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سکلگینیپاینپمقولهپفنمیپسف .پ
پ

ضتیپررپاجنایپبننرمةپرر یپتأثینپگ استهپا تپتفرشتپهرییپا تپکهپررپبینپرختنانپشپ
ژسنانپاز پنظنهریپمختلفپشجور پرارر.پآنپهرپمعتقفپهستافپکهپررپمحتوای پکتربپبنایپ
سکلپگنفت .پ

«بعضیپازپکررهرپصنفرًپمخصوصپرختنهر تپشپبرلعکس.پمنپبنایپانجرمپکررپبرفتپررپ
ژسنهرپخیلیپ ختیپکشیفمپترپتوانستمپبرپهنپتنفافیپکهپبورپازپآنپهرپکررپتحویلپبگینمپ
م قهپایپبهپانجرمپرارنحپنفاستافپشپ ن ختیپمیپکنرنف.پاگنپکتربپجفاپسورپخیلیپبرتنپ
ا ت» .پ
168
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هریپزینپکفپتفرشتهریپجاسیتیپ
پ
پ
رختنانپشپژسنانپتغییناتیپبریفپصورتپگینر.پازپگفته

کررشفارشری:پتجنبهپزیستهپمعلمرن

مقولة چهارم :نبود راهبــردی مشخص برای ارزشیابی
پپ تقنیبرًپاغلرپمعلمینپبنپاینپنظنپژرفشرریپراستافپکهپشجورپیکپم

پمشخصپبنایپ

ارزسیربی پرر پبننرمة پرر ی پنیرز پا ت پتر پبتوانیم پبه پرر تی پژر خپگوی پمعتن ین پ(اشلیر،پ
رانحآموزانپشپمفین)پبرسیم .پ
پ

«چون پبنگه پامتحرنی پنفاریم پش پنمنه پآزاره .پهمه پمرررهر پاز پنمنهپهر پنررا ی پهستاف پبرپ
ایاکهپر تپبرالپنمنهپمیپرهمپشلیپهمهپانتظررپرارنفپکهپرختنسرنپ20پسور» .پ

سریسته پ 20پنیست پقبول پنمیپکاف پمسئولین پبریف پبنای پاین پمو وع پیک پفکن پرر تپ
ضسربیپکاافپکهپبربرجرنپهنپرر یپجریپخور،پچناپررسپریر یپبریفپم

پارزسیربیپ

منپبرسف؟» .پ
مقولة پنجم :عدم تسلط معلم در دانـش عمـلی
پپاینپمقولهپبه پاینپمو وعپاسرره پراررپکه پطبق پگفتهپهری پتعفاری پازپمعلمرن؛پآنپهر پررپ
انجرم پکررهری پمملی پ عیف پهستاف پش پمجبور پسفنف پجرت پآموزش پکررهری پمملی پازپ
افنارپریگنیپکمکپبگیننف .پ

هرپخیلیپررپضفپرانحآموزپنیستپخفاییپخورپمنپهمپخیلیپبرشونپ
پ
پ
بعضیپژورمرن
«
تسلطپنفارم» .پ
زیر مقوله :ایجاد هراس
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«منپبرپتوجهپبهپرفتنپک

گویمپکهپرانحآموزپ
پ
مپشپمستافاتیپکهپرارمپشقتیپبهپمفینپمیپ

بعضیپازپمعلمرنپررپاثنپمفمپتسلطپبنپکررپمملیپررپرشپموررپزینپرچررپتنسپسفهانف:پ
پ
پپ
تنسپازپش ریلپشپتحقین .پ

برسافپشپمنپبلفپنبرسمپش .»...پ
جبرانی برای کاستیهای عملی معلم
آموزانپازپراههریپمختلفیپا تفررهپمیپکنرنفپکهپ
پ
پ
معلمرنپبنایپیررپرارنپکررهرپبهپرانح
پپ
البتهپا تفررهپازپهنپراهپبهپسنایطیپبستگیپرارر.پژسپازپبنر یپمشخصپسفپکهپمعلمرنپ
آموزانپمیر اف .پ
پ
ازپچرررپراهپبهپهف پیررگینیپررپرانحپ
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کررپکرمپیوتنپمرررتپنفارمپیکپخوررهپمیتن یفمپسریفپبنهپهرپخیلیپشاررپ
پ
«خیلیپرر پ
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* طرح همیار معلم -دانشآموزی

«من پاز پخور پرانحپآموزانی پکه پکرر پبلف پهستاف پبنای پآموزش پا تفرره پمیپکام .پآنپهر پراپ
هرییپکهپکررپبلفپنیستافپازپآنهرپیررپبگیننف» .پ
پ
پ
کامپکهپآن
بهماوانپ نگنشهپانتخربپمیپ
پ
*درگیر نمودن والدین

آموزپمیگویمپررپخرنهپمرررتپانجرمپبفهفپتوپ
پ
پ
هرپراپمثلپبرفتایپبهپرانح
پ
بعضیپازپقسمت
«
یررپبگینپهمینپکهپبهپر تپمرررشپنگرهپکافپخوبپا ت» .پ

«منپبیشتنپمفنظنمپبرپسنایطپاالنپکهپنهپمنپرستهپتخصصیمپهستپشپنهپتجریزاتپراریمپ
کررپتئوریپررپک سپهستپبهپاشلیرپهمپگفتمپاشنررپهمپقبولپکنرنف».
*ضرورت حضور همیار معلم متخصص
هریپمعلمرنپشجورپیکپهمیررپمتخصصپررپک سپنیرزپا تپترپبرپکمکپ
پ
پ
باربنپصحبت
آموزانپراپکرملتنپکنرهپشپک سپراپبرتنپارارهپنمریاف .پ
پ
شیپبتوانافپیررگینیپر پ
انح

«من پمیپگویم پبر پشجور پاین پهمه پنینشی پآزار پیک پمعلم پمتخصص پمیپآشررنف پتر پمث ًپ
قسمت پکرمپیوتن پرا پررس پمیپرار پیر پمعرشن پفارشری پکه پگ استاف پبریف پبه پمر پکمک پکاف.پ
معرشنپفارشری،پیعایپکسیپکهپاط مرتپکرمپیوتنشپبرال تپمیپتوانفپکمکمرنپبرسف».
مقولة « :6شـرایط مـوجود در مدرسـه»
پپ مفر ه پجریی پا ت پکه پتعلیم پش پتنبیت پر می پرر پآن پجنیرن پرارر؛ پاز پاین پرش ،پبریفپ
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*شیوة توضیحی معلم

آنچارنپمحیطیپبرسفپکهپموجرپژنشرشپفکنپشپسکوفرییپانفیشةپسرگنرانپسور .اگنپ
پ
نظرمپآموزسیپبخواهفپتحولیپا ر یپررپرششپهریپآموزسیپخورپبهپشجورپآشرر،پبریفپبهپ
یررگینیپمؤثننف.پبرپتوجهپبهپگفتههریپمعلمرنپاینپمواملپراپررپ هپطبقةپرانحپآموز،پزمرنپ
پ
کرفیپبنایپتفریسپشپتجریزاتپشپامکرنرتپتقسیمبافیپکنریم .پ
پ
-

تعداد زیاد دانشآموز در کالس

پپیکیپازپمسرئلیپکهپهموارهپبینپمعلمرنپشپکررسار رنپآموزشپشژنشرشپمطنحپبورهپشپ
هست،پمیزانپتناکمپیرپتعفارپرانحآموزانپررپک سپررسپبورهپا ت.پاینپمقولهپبهپاینپ
پ
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فکن پرگنگونی پش پتجفیف پباری پتمرم پمواملی پبرسف پکه پبه پطنیقی پرر پایجرر پفضر پش پجوپ

کررشفارشری:پتجنبهپزیستهپمعلمرن

نکته پاسرره پرارر پکه پنیرز پا ت پتعفار پرانحپآموزان پرر پک س پررش ی پکه پمملی پکررپ
گفتههریپزینپژهشهشگنپراپبهپاینپمسینپ
میسونفپررپضفپمطلوبپشپمار بیپانتخربپسور .پ
پ
هفایتپکنر :پ

«بعضیپازپکررهریپکتربپخیلیپخطننر پا تپشپمنپمجبورپمیپسومپمفامپبرالیپ نپ
بنههرپبرسمپیکپگنشهپرشپگنشهمپکهپنیستاف.پمفامپبریفپ نپژرپبرسمپترپیکپشقتپبنایشرنپ
پ
اتفرقیپنیفتف.پیکپنفنهپکررپکنرنپخیلیپ خته» .پ
بننرمة پرر ی پملی پجمروری پا

می پاینان پبنپمریه پش پفونفا یون پهمة پررشس پبوره پشپ

ماوانپنقشهپراهپتمرمپکتربهریپرر یپا ت.پبرپتوجهپبهپایاکه پررپبننرمةپرر یپملیپ
پ
پ
به
میزانپ رمتپتفریسپبننرمةپرر یپکررپشپفارشریپیکپجلسهپررپهفتهپررپنظنپگنفتهپسفهپ
ا تپشلیپمصرضبهپ هریپصورتپگنفتهپبرپمعلمرنپضرکیپازپنیرزپاینپبننرمةپرر یپبهپمیزانپ
بیشتنیپازپزمرنپتفریسپا ت .پ

کررپمملیپزمرنبنپا تپبرپاینپمحفشریتپزمرنیپکهپراریمپمنپیکیپکهپمشکلپراستمپ
پ
«
مجبورپبورمپیرپیک نیپازپکررهرپراپانجرمپنفهمپیرپبگویمپراخلپخرنهپرر تپکااف» .پ
پ
 نداشتن مکان و تجهیزات مناسب کارآموزپقنارپمیرهفپازپمواملپمرمپ
پ
امکرنرتپشپماربعیپکهپمفر هپررپاختیررپمعلمپشپرانحپ
هرییپراپایجررپمیکافپکهپمرنعپر یفنپ
پ
تفریسپا ت.پگرهیپکمبورپاینپمواملپمحفشریتپ
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 -زمان ناکافی برای تدریس

سویم.پصحبتهریپمعلمرنپگویریپاینپمطلرپبور :پ
پ
بهپاهفا پآموزسیپمیپ

«مر پاص ً پبنای پاین پررس پراخل پمفر ه پش یلهپای پنفاریم پبه پهمین پخرطن پنتوانستمپ
«فضریپکررپکهپالزمةپاینپررسپا تپرشپنفاریم،پابزارپکررپنفاریم،پاص ًپهیچپامکرنرتیپ
ررپاختیررپنفارمپکهپکررهریپکتربپراپانجرمپبفهم» .پ
مقولة « :7حـمایت نامنـاسب مسئولیـن»
آننهپمسلمپا تپهنپتغیینیپبنایپر یفنپبهپموفقیتپنیرزپبهپضمریتپشپژشتیبرنیپرارر.پ
موفقیتپهنپتغیینپترپضفشرپزیرریپبهپمرررتهریپمفینیتیپکررگزارانپتغیینپبستگیپراررپ
پ
171

] [ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.4.8.159

بعضیپازپکررهرپراپانجرمپبفهم» .پ

رشپفصلارمةپنظنیهپشپمملپررپبننرمپةپرر ی،پسمررهپ،8پ رلپچرررم،پژرییزپشپزمسترنپ1395

که پفنایافهری پتغیین پرا پتسریل پش پضمریت پمیپکااف پ(مبوری ،پ .)1388پمعلمپهری پمطرلعةپ
هریپخورپمکنرپازپنحوةپضمریتهریپمسئولینپنررا یپبورنف .پ
پ
پ
انجرمپسفهپررپصحبت
* آموزش نامناسب ضمن خدمت
صحبتهری پمعلمرن پبه پاین پنکته پاسرره پمیپکنر پکه پچه پمواملی پبرمث پسفه پا ت پکهپ
پ
معلمرنپرشرههریپ منپخفمتپراپنرکررآمفپبارمافپشپیرپررپاینپرشرهپهرپسنکتپنکاافپشپیرپ
پ
ازپاینپرشرههرپفقطپبنایپگنفتنپمفر پا تفررهپکااف .پ
طبقپگفتههریپاغلرپمعلمرنپیکیپازپرالیلیپکهپبرمثپسفپاینپزینپمقولهپبهپشجورپآیف،پ
پ
ا تفرره پاز پمفر رنی پبر پتوان پملمی پش پمملی پنرمار بی پبنای پتفریس پرشرهپهری پ منپ
خفمتپبور .پ

«متأ فرنه پا تررهریی پکه پبنای پتفریس پاین پررس پگ استاف پهمرن پهمکرران پخورمرنپ
هستافپکهپاط مرتشرنپررپضفپخورمرنپا ت.پشاررپنیستاف» .پ
 زمان نامناسب دورة ضمن خدمتاینپزینپمقولهپضرکیپازپآنپا تپکهپطبقپنظنپاکثنپمعلمرن،پمسئولینپامنپرشرهپهریپ منپ
خفمتپراپررپزمرنپنرمار رپاجناپکنرهپانف.پبهپطوریپکهپیرپازپاجنایپآنپآگرهپنشفنفپشپیرپ
ایاکهپرشرهپبهپصورتپفشنرهپشپررپزمرنپانف پاجناپسفهپا تپررپنتیجهپ ورمافپنبور.پ
گفتههریپزینپژهشهشگنپراپبهپاینپموررپهفایتپکنر :پ
پ
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 -عدم استفاده از مدرسان ماهر

«ک سپهریپ منپخفمتیپکهپبنایمرنپمیپگ ارنفپخیلیپفشنرهپا تپآنپهمپررپآخنپ
تربسترن.پاط مرتپکرفیپبهپمعلمرنپنمیپرهف» .پ
زینپمقولةپ نشرت پآموزش پررپکررگرهپهریپمجرزپبهپاینپمو وعپاسرره پراررپکهپبارپبنپ
گفتههری پتعفاری پاز پمعلمرن پبریف پامن پآموزش پمعلمرن پرر پمکرنپهریی پصورت پژ ینر پکهپ
پ
رارای پتجریزات پمار بی پبنای پکرر پکنرن پمملی پبرسف پگفتهپهر پنشرن پرهافه پآن پبور پکهپ
هرپبهپرلیلپنبورپکررگرههریپمجرزپبهپصورتپتئوریپصورتپگنفتهپا ت .پ
پ
پ
آموزش

172
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 -نبود کارگاههای مجهز برای آموزش

کررشفارشری:پتجنبهپزیستهپمعلمرن

«اگن پقنار پبرسف پرر پک س پبرتن پاز پاین پبرسیم پبریف پک سپهری پمملی پبیشتنی پبنایپ
معلمرنپبگ ارنفپنهپک سپهریپتئوری» .پ
«امکرنرتپک سپهریپ منپخفمتپخیلیپکمپبورپترپر تمرنپبهپموسپمیپر یفپزنگپ
میخورر» .پ
پ
 نبود استمرار در آموزشاینپمطلرپضرکیپازپاینپا تپکهپک سپهریپ منپخفمتپنبریفپمقطعیپبرسفپشپررپطولپ
معلم،پبتوانفپررپاینپرشرههرپمشکلپخورپراپمنتفعپ رزر .پ
پ

«ک سپهریپ منپخفمتپقبلپازپتفریسپمرپررپک سپبنگزارپمیپسورپمنپچهپخبنپ
شکلیپبنخوررپمیکام؟پبریفپررپطیپ رلپهمپازپاینپرشرهپهرپبرسفپ
پ
رارمپ نپک سپبرپچهپم
یرپضفاقلپجرییپبرسفپکهپمنپمشکلمپراپضلپکام» .پ
 عدم تناسب محتوای آموزش ضمن خدمتبه پنظن پمعلمرن پمحتوای پآموزسی پرشرهپهری پ من پخفمت پمار ر پنبوره پش پاین پرشرهپهرپ
بنایپمعلمرنپفریفهایپراپبهپرنبرلپنفاستهپا ت .پ
پ

«ررپک سپهریپ منپخفمتپیکپ رلپسنکتپکنرمپشلیپریفمپکهپچیزیپبنایپگفتنپ
نفارر پکترب پخیلی پکرر پبنای پآموزش پراست پشلی پاص ً پماوان پنشف پفقط پبنای پژن پسفنپ
رمتپبور» .پ

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29

رل پتحصیلی پآن پهم پبه پصورت پمستمن پاجنا پسور پکه پرر پصورت پبنشز پمشکل پبنایپ

* زیرساختهای فرهنگی
فنهاگ رزی»پمار رپا ت،پبنخیپازپ
پ
تبفیلسفنپیکپآموزهپبهپفنهاگپجرمعهپنیرزمافپ«
پ
مار رپررپجرمعهپرارر،پچناکهپاینپامنپتأثینپمثبتیپبنپرشنفپکررپآنپهرپخواهفپگ است .پ

پپ« این پکترب پخوب پا ت پشلی پرر پجرمعه پمر پهاوز پجر پنیفترره پکه پرختن پآچرر پر تپ
بگینر.پبرپاینپهمهپتغیین،پهاوزپجرمعهپمرپاینپراپبهپرر تیپنپ ینفتهپا ت» .پ
پپاز پنظن پمعلمرن پاشلیری پرانحپآموزان پهم پهاوز پبه پاهمیت پرر پاین پبننرمة پرر یپ
انفپشپبرپآنرنپهمکرریپالزمپراپنفارنفپشپتلقینهریپمافیپآنرنپبهپفنزنفانشرن،پآنرنپ
پ
ژی پ
نبنره
پ
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معلمرنپبهپاینپمطلرپاسررهپراستافپکهپبننرمةپرر یپکررپشپفارشریپنیرزپبهپفنهاگپ رزیپ
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را پنیز پنسبت پبه پاین پبننرمة پرر ی پبیپاهمیت پکنره پا ت .پبه پهمین پرلیل پرش پزین پمقولهپ
فنمیپتحتپمارشینپعدم درک برنامة درسی پشپپایین بودن ارزش برنامة درسی پسکلپ
گنفت .پ

پپ«مفام پبریف پبر پاشلیر پررگینی پراسته پبرسم پچون پامتقررسرن پآیاه پکه پاین پکررهر پبه پرررپ
گینر.پنمیگ اررپبهپرر ریپاصلیپسرنپبن اف» .پ
پ
هرپنمیخورر.پشقتشرنپراپمیپ
پ
پ
بنه
* سپردن مسئولیت به افراد غیرمتخصص
کسرنیپ پنرهپانفپکهپتخصصپکرفیپبنایپتفریسپاینپبننرمةپرر یپنفارنف.پگفتهپهریپزینپ
برمثپسکلپگینیپاینپمقولهپسف :پ

بنههر پاط مرتپ
«اگن پمن پرستهپام پکرمپیوتن پبور پسریف پبرتن پمیپتوانستم پکرر پکام پش پبه پ پ
تنپیررپمیگنفت» .پ
پ
پ
آموزپهمپبرتنپشپاصولی
پ
بفهم؛پرانح
* عدم برگزاری جلسات توجیهی

«شقتیپبرپکتربپمواجهپسفمپضسپکنرمپکتربپخیلیپ اگینپشپ ختپا ت.پشلیپشقتیپبرپ
مؤلفینپکتربپشپنویسافگرنپشپبننرمهریزانپکتربپصحبتپکنریمپشپمرپراپتوجیهپکنرنف.پ
پ
ضسپخوبیپررپآنپلحظهپنسبتپبهپکتربپژیفاپکنرم» .پ
مقولة « :8عالقـه و انگیـزة معلـم»
پبنخیپازپمعلمینپبهپاینپمطلرپاسررهپراستافپمعلمیپکهپبهپبننرمةپرر یپم قهپمافپبرسفپ
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اینپمقولهپبهپاینپنکتهپاسررهپراررپکهپمسئولینپتفریسپبننرمةپرر یپکررپشپفارشریپراپبهپ

عیپراررپکهپهمیشهپخورپراپبرپبننرمهپژیحپببنرپشپبرزخورریپمار رپبهپبننرمهپراستهپ
برسف ،پیعای پخور پرا پبهپرشز پکاف ،پمطرلعة پکرفی پقبل پاز پتفریس پراسته پبرسف پش پبه پرنبرلپ

«معلمرن پاین پررس پاغلر پرارای پ ربقة پبرال پهستاف پبه پرنبرل پیررگینی پنمیپرشنف .پالبتهپ
نمیتوانافپیررپبگیننف.پبریفپازپنینشهریپجوانپا تفررهپکنرپنینشییپکهپبرپملمپرشزپآسارپشپ
پ
م قهپمافپبرسف» .پ
بهپاینپرستهپنفارمپرنبرلپیررگینیپبیشتنپهمپنمیرشم» .پ
پ
«چونپم قهپایپ
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اص حپاستبرهرتپخورپبرسف .پ
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پیامدهای مواجة معلمان در برخورد با برنامة درسی کار و فناوری در عمل (پاسخ
به سؤال چهارم)
ازپصحبتهریپمعلمرنپمشخصپسفپکهپمواجةپمعلمرنپژیرمفهریپمتفرشتیپراپبهپهمناهپ
پ
پپ
راستهپا ت.پاینپ ؤالپژهشهحپررپضقیقتپررپرلپ ؤاالتپرشمپشپ ومپژر خپرارهپسفهپ
ا ت؛پباربناینپازپآشررنپگویهپهریپمعلمرنپخورراریپمیپکایم .پ
مفهایپازپمعلمرنپبنایپاجنایپبننرمةپرر یپجفیفپبهپ
 -1اصرار در پیشبرد برنامه :پ پ
ببننفپآنهرپماوانپکنرنفپکهپکر تیپهرپشپکمبورهرپمرنعیپبنایشرنپایجررپنکنرهپا ت .پ
پ
 -2همسو شدن با شرایط:پگنشهیپازپمعلمرنپبهپاینپمطلرپاسررهپراستافپکهپبرپموضپ
سورپشپهمهچیزپبهپسنایطپبستگیپ
پ
پ
هرپنیزپموضپمی
پ
سفنپسنایطپنوعپمواجهپشپمملکنرپآن
رارر .پ
هریپصحبتهریپمعلمرنپ
پ
 -3استفاده از راهکار جانشینی و جبرانی :پژسپازپبنر یپ
مشخصپسفپکهپآنهرپچرررپراهپراپبنایپجبنانپشپجرنشیایپبنایپرفعپکر تیپهریپرانحپ
پ
رانحآموزی،پررگینپنمورنپشالفین،پ
بنرنف.پطنحپهمیررپمعلم -پ پ
پ
مملیپخورسرنپبهپکررپمیپ
ا تفررهپازپسیوةپتو یحی،پ نشرتپضضورپهمپیررپمعلمپمتخصص.
 -4مقاومت در برابر تغییر :پاین پمقوله پضرکی پاز پآن پا ت پکه پتقنیبرً پبیشتن پمعلمرنپ
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رالیلی پاز پقبیل پم قهپمافی پش پراستن پمرررتپهری پقبلی پت ش پرارنف پکه پبننرمه پرا پژیحپ

کررپمیراناف .پ
پ
پ
هریپقبلیپراپبرتنینپراه
ا تفررهپازپراهپ
«ازپک سپهریپ منپخفمتپهینیپیررپنگنفتیمپهمینپبرمثپسفپکهپمرپمعلمپهرپ(یکیپ
خورپمن)پمینپفانپبنگنریمپبهپهمرنپکررایپ ربقیپکهپبلفپبوریم» .پ
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یکپنگرهپمقولههریپمشخصپسفهپراپبهپصورتپسکلپ1پنشرنپرار .پ
پ
باربناینپمیتوانپررپ
پ
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بحث و نتیجهگیری
پبنپا رسپنتریجپژهشهحپضر نپررپاینپبننرمةپرر ی،پاشلینپمرملیپکهپبریفپبهپآنپاهمیتپ
رار پبحث پفنهاگپ رزی پمار ر پرر پجرمعه پش پمفر ه پا ت؛ پبه پشیهه پرر پمورر پمفینانپ
اشلیرپرانحآموزپبهپجرتپکمکپررپاجنایپ
پ
مفارسپررپجرتپهمناهیپبرپمعلمپمنبوطه ،پ
تنپمعلمرنپتفریسکاافةپبننرمةپ
پ
پ
آموزانپشپمرم
بننرمةپرر یپکهپبرپتوجیهپاینپرشپگنشهپرانحپ
رر یپنیزپتوجیهپخواهافپسف.پاینپمطلرپرر تپهمرنپچیزیپا تپکهپملکیپ()1384پشپ
فنهاگپمفین،پمعلمرنپشپاشلیرپبرسفپررپاهمیتپرارنپبهپبننرمههریپرر یپاثنگ ارپا ت.پ
پ
همناینپاگنپمعلمرنپنگنشپمثبتیپبهپتغیینپنفاستهپبرسافپررپاجناپررگینپنخواهافپسفپشپ
یرپایاکهپبهپرر تیپمبرررتپبهپانجرمپتغیینپنخواهافپکنر.پاینپبیرنپهمپ وپبرپبیرنپشنپرریلپ
شپریگنانپ()2007پا ت.پآنپهرپبنپاینپبرشرنفپکهپنگنشپمعلمرنپبنپنحوةپکررهریپآنرنپ
تأثینگ ار پا ت .پمطرلعرت پمختلفی پکه پتو ط پانیس ،پکو نان پش پالمونس پ( )1997پانجرمپ
سفهپنیزپتأکیفپبنپاهمیتپبرشرهرپشپنگنشپمعلمرنپررپاجنایپبننرمههریپرر یپرارر.پازپ
پ
ریگنپیرفتههرپررپاینپژهشهحپبحثپارتبرطپمؤثنپشپمستمنپمعلمرنپبرپمسئولینپشپمؤلفینپ
پ
رشپمیسورپبتوانفپ
پ
کتربپا ت؛پترپمعلمپبهپماوانپمجنیپبننرمهپهاگرمیپکهپبرپمشکلیپرشبهپ
به پآنپ هر پانعکرس پراره پش پاز پاین پراه پموامل پبرزرارنفة پبننرمه پرا پسار ریی پکنر .پاضقن پنیزپ
تیپیکپبننرمةپجفیفپطنحپمیسور،پ
پ
()1384پاینپراپتقنیبرًپیکپاصلپبفیریپمیپرانفپکهپشق
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شأتگنفتهپازپ
ر رییپ()1392پبهپآنپاسررهپرارنف،پفنهاگپضرکمپبنپمفر هپکهپمیپتوانفپن پ

گونهایپبرزپنگهپراستهپسورپکهپبننرمةپجفیفپبهپماوانپرشیفارپ
هریپارتبرطیپبریفپبه پ
پ
پ
کرنرل
سگفتپشپضررثهایپغینمتنقبهپررپنیریف.
پ
توانپررپجرتپژیحبنرپبننرمهپ
پ
پ
هریپبهپشجورپآمفهپمی
امنپم شهپبنپازپبینپبنرنپ نررگمیپ
ا تفررهپکنر.پیکیپازپکمپتوجریپهریپمسئولینپمفمپمتقرمفپکنرنپرر تپمعلمرنپبنایپ
رهافپکهپبرپمیرپشپنقصهریپموجورپ
پ
ژ ینشپنوآشریپهر ت.پمعلمرنپاغلرپتنجی پمیپ
کارر پبیریاف پامر پرر پموقعیتپهری پنرسارخته پش پآیافهپای پنرمطمئن پشارر پنشونف .پگرهی پملتپ
هم وپنشفنپمعلمرنپبرپتغییناتپشپمقرشمتپآنرن،پنفاستنپرانحپشپمرررتپکرفیپرربررةپآنپ
پ
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هریپاینپژهشهحپبحثپهم وپ رختنپمعلمرنپبرپتغیینپا ت.پازپاینپ
پ
پ
ازپریگنپیرفته
پپپ
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بننرمةپرر یپا ت.پاینپمو وعپامنیپا تپکهپمعلمرنپسنکتپکاافهپررپاینپمطرلعهپبررهرپ
به پآن پاسرره پکنرنف .پ رکی پ( )1379پنیز پملتپهری پمقرشمت پرر پبنابن پتغیین پرا پاین پگونهپ
یکاف :پتنس پاز پنرسارختهپهر ،پموامل پاجتمرمی ،پماربع پمحفشر ،پکراگی پرانح پشپ
ماوان پم پ
مرررت .پگرهی پ نمت پاجنای پتغیین پبرمث پبنشز پمقرشمت پمیپسور پ(ارنشترین پش پهرکیاز،پ
).پازپریگنپیرفتههرپاینپبور پکهپاغلرپمعلمرنپاینپبننرمة پرر یپبهپملتپرانحپشپ
پ
2013
مرررتپنرکرفیپبنایپاجنایپبننرمةپرر یپازپراهپکررپجرنشیایپا تفررهپکنرهپانفپکهپجرنپمکپ
از پیرفتهپهری پمرم پریگن پ نشرت پشجور پراهپبنری پمار ر پبنای پارزسیربی پاین پبننرمةپ
رر یپبورپکهپهمپمعلمرنپراپازپ نررگمیپچگونگیپانجرمپارزسیربیپبینشنپبیرشررپشپهمپ
اشلیرپراپررپجرتپژ ینشپنمنةپفنزنفسرنپتوجیهپکاف .پ
پپپبرال پبنرن پتوان پمملی پمعلمرن پاز پطنیق پرشرهپهری پمار ر پ من پخفمت پاز پریگنپ
یرفته هرپبور.پمعلمرنیپکهپررپانجرمپکررهریپمملیپتسلطپکرفیپنفاستهپبرسافپارارةپک سپ
پ
شمنجطلبیپسرگنرانپ
انضبرطیپشپهنج پ
پ
بنایشرنپبسیررپمشکلپسفهپشپزمیاةپمار بیپبنایپبیپ
فناهمپمیسور.پاصولیپبنگزار پسفنپرشرهپهریپ منپخفمتپمیپتوانفپتأثینپفناشانی پررپ
پ
نگنش ،پتغیین ،پطنز پبنخورر پبر پرانحپآموزان پبنای پمعلمرن پبه پهمناه پراسته پبرسف .پاینپ
توانپفرمیفپکهپمفینانپآموزشریفهپ
پ
مو وعپراپازپیرفتهپهریپرئوفیپشپترریخیپ( 1383پ
)پمی
ررپبنقناریپرشابطپانسرنی،پایجررپمحیطپصمیمی،پا تقبرلپازپنوآشری،پامتمرربهپنفسپررپ
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نیلپهمپبهپاینپموررپاسررهپراررپ(اضقن،پ .)1384پ

انجرمپامورپازپمفینانپآموزشپنفیفهپمملکنرپبرتنیپرارنف.پ نشرتپهمپخوانیپامکرنرتپ
برپکترب پنیزپازپیرفتهپهریپمرمپریگنپاینپژهشهحپبورپکه پررپررشسپمملیپتجریزاتپشپ
ژهشهح پ(ارثمن پ 2002پکرنوی ،پ ،2000پش تنمن ،پ 2002پش پزابرلتر ،پ )2007پا ت پکهپ
محیطهریپآموزسیپبریفپبرپبننرمةپرر یپ رزگررپبرسف.پبهپگونهپایپکهپامکرنپتجنبیرتپشپ
پ
محتواییپژر پشپراماهپرارپراپبنایپیررگینیپآ رنپتنپفناهمپآشرنف .پ
پپپبر پتوجه پبه پنتریج پژهشهح پژیشاررر پمیپسور پمتصفیرن پش پمسئوالن پامن پرر پتغیینپ
بننرمههری پرر ی پت ش پبیشتنی پنمریاف پتر پبر پفنهاگپ رزی پش پبستن رزیپهری پمار ر،پ
پ
178
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نپقسمتپازپژهشهحپهم وپبرپ
پ
ضسربپمیآیف.پای
پ
پ
سرنپبه
فضریپکررپمار رپازپالزامرتپاشلیهپ
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نگنشپمعلمرنپشپمفینانپراپنسبتپبهپامنپتغیینپبربورپرارهپشپزمیاهپراپبنایپاجنایپتغیینپ
هنچهپبرتنپآمررهپنمریاف .پ
پ

منابع
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