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 چکیده

همراستا با تغییرات پژوهش حاضر با هدف افزایش فهم و ادراک نسبت به چگونگی فرآیند تغییر معلمان 

انجام شده است.  از طریق ورود به دنیای درونی معلمان دوره ابتداییهای درسی شده در برنامهانجام 

های این پژوهش با است. دادهبوده  کیفی و از نوع پدیدارشناسیمورد استفاده در این پژوهش،  یکرد رو

ش که پس از های این پژوهآوری شده است. تعداد نمونههای گروهی متمرکز جمعمصاحبه استفاده از

ها از تحلیل محتوا/مضمونی و برای معلم است. برای تحلیل داده 52ها به دست آمده، ی اشباع دادهمرحله

استفاده شده  مرور همکاران، توصیف فربه و نقل قولهای کنترل عضو، ها از تکنیکافزایش اعتبار آن

، «سطح کالن»ی منظر معلمان، سه مقولهبه منظور فهم تغییر مطلوب از  های پژوهشیافتهاز تحلیل است. 

شرایط »، «شرایط سیستمی»ی با سه زیر مقوله« سطح کالن»به دست آمد. «  سطح خرد»و « سطح میانی»

با سه « سطح میانی»که به طراحی تغییرات در سطح نظام آموزشی مربوط است، « شرایط سیاسی»و «  ایزمینه

های درسی ضمن خدمت معلمان نظر دارد و سطح که به برنامه« ائهروش ار»و « محتوا»، «هدف»ی زیر مقوله

های اجرایی در سطح ناحیه و مدرسه معلمان ریزیکه به برنامه« تصمیمات مدیریتی»خرد با یک زیرمقوله 

ها و ارتباط بین اشاره دارد، وضعیت مطلوب برای تغییر معلمان را توصیف کرده است. به منظور تفسیر یافته

ظاهر « ای انسانیی پدیدهتوجه به تغییر به منزله»تر و محوری به نام ای انتزاعیهای مختلف نیز مقولهمقوله
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های درسی و ریزان درسی در اقدامات بعدی برای تغییر برنامهگر برنامهتواند یاریشد. نتایج این پژوهش می

 هایی برای تغییر معلمان باشد.به تبع آن، برنامه

تغییر مطلوب از منظر درسی، برنامهدرسی، اجرای تغییر برنامهمعلم، رتغیی :کلیدی کلمات

 معلمان، دوره ابتدایی

 مقدمه

، آموزشی به اقتضای نیازها و شرایط اجتماعی و تربیتی های درسی در هر نظامبرنامه

ی هتوان به دو گروه عمدتغییرات برنامه درسی را می از مواجهه با تغییر و تحولند. ناگزیر

( تقسیم کرد. در تغییر 1995، 3)بلنکین، ادواردز و کلی 5و تغییر جوهری  1تغییرسطحی

های سطحی، تغییری مورد نظر است که  بدون توجه به عمق و رویکرد حاکم بر برنامه

های موجود در نظام آموزشی درسی، تنها به مدل و نوع متفاوتی از محصوالت و رویه

های مراد از تغییر جوهری، تغییری است که ساختار و عمق برنامهشود. در حالیکه اشاره می

های درسی یا نظام آموزشی، رود و انتظار است که بر این اساس، برنامهدرسی را نشانه می

 (.  1995از نظم و سازمان جدیدی برخوردار شوند )بلنکین و همکاران، 

چون کشور ما، با تغییراتی های آموزشی متمرکز همهای درسی در نظامچنانچه برنامه

جوهری مواجه شوند، در آن صورت اهمیت نقش معلمان در اجرای برنامه مطابق خواست 

معلمان شود. های درسی، بیش از پیش جلوه گر میریزان درسی از تغییر برنامهو نظر برنامه

د در ای هستند که خوملزم به اجرایی کردن برنامه (متمرکز)های آموزشی نظاماین در 

تنابهی که در این عمهم و م ۀلذا مسأل ،انداند و بنابراین با آن بیگانهتولید آن نقشی نداشته

آید، چگونگی تغییر معلمان متناسب با اجرای ها در اجرای برنامۀ درسی به وجود مینظام

اهمیت این امر از  ست.ی آن اهاای همسو با ارزشتغییرات جدید در برنامۀ درسی به گونه

( و 1993درسی هستند )فولن، این روست معلمان، عامالن اصلی تغییر و اجرای برنامه

چنانچه با نگاه و نگرشی منفی یا مقاومت در برابر تغییرات ایجاد شده به اجرای برنامه 

                                                                                                                                        
1 superficial 

2 substantive 

3 Belenkin&Edwards&Kelly 
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ریزان درسی رخ نداده و تمامی زحمات برنامهدرسی بپردازند گویی تغییری در برنامه

ی اجرا نشده شود. چه اینکه برنامهتغییرات، بیهوده و پوچ میدرسی در طراحی و اجرای 

شود و از طرفی اجرای ناکارآمد برنامه درسی هم  به ی تولید نشده قلمداد میابسان برنامه

هایی مشابه در آینده خواهد شد ی مشکالتی برای تولید و اجرای  برنامهوجود آورنده

 ( 1339)موسی پور و صابری، 

های درسی بتدایی از نظام آموزش و پرورش کشورمان ایران، برخی از برنامهدر دوره ا

( با تغییراتی به تعبیر بلنکین و 1391متناسب با همسوسازی با سند برنامه درسی ملی )

هاست که اند. برنامه درسی ریاضی، یکی از آن برنامههمکارانش، جوهری همراه شده

هایی مواجه ریزان درسی با چالشرد انتظار برنامهمعلمان را نیز برای اجرای صحیح و مو

دسته از معلمان که مجبورند تحت  خواسته سازمانی به  ها برای آنکرده است. این چالش

اجرای تغییراتی بپردازند که بینش و نگرش و حتی احساس مثبتی نسبت به اجرایش ندارند، 

 شود. گر میبیشتر جلوه

داند. معرفت یعنی بر سه مبدأ معرفت، میل و اراده می ( عمل را مبتنی1331باقری ) 

انگاره، گمان و باورهایی که انسان نسبت به امری دارد و اولین عامل اثرگذار در انجام 

ی عمل است، در تولید تمایل و گرایش انجام عمل در انسان نیز اثر گذار است. در مرحله

اند به فی که بر مبنای معرفتی حاصل آمدهبعدی یعنی ارادی نیز انسان از میان امیال مختل

بخشد.  بنابراین با این تعریف برای کند و به آن، صورت عملی میگزینش مبادرت می

تغییر تصمیمات عملکردی معلمان باید تغییر در باورها، ادراکات و نیز گرایشات و عواطف 

مان را  تغییرات در ( تغییر معل5112)1ها را مطمح نظر قرار داد. وایت ورث و کایوآن

 5ها تعریف کرده اند، همچنان که از مرور آثار شولمنباورها، ادراکات و اقدامات آن

-( نیز می1991) 2( و ریچاردسون1931) 1(،کالرک و پیترسون1991) 3(، فنسترماخر1931)

                                                                                                                                        
1 Whitworth&Chiu 
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توان به چنین تعبیری از تغییر معلمان دست یافت. آنان با بررسی مطالعات پژوهشی، دو 

کنند که به دو عنصر رفتار، و باورها و ی تغییر معلم  شناسایی میادایم عمده را در حوزهپار

با تمرکز بر بررسی رفتارهای معلم  1محصول -های معلم اشاره دارد. پارادایم فرآیندبینش

ی هشتاد میالدی آموزان که تا قبل از دههی دانشدر مقایسه با رفتارهای قابل مشاهده

که به بررسی  5ژوهشی مسلط در این حوزه بوده و پارادایم شناخت معلمپارادایم پ

میالدی به ظهور  31ی پردازد و در دههفرآیندهای شناختی نهفته در پسِ رفتار معلم می

 رسیده است.

ی شناختی در آثار محققان، برخی دیگر از محققان البته توجه و تمرکز بسیار بر حوزه

معلمان در فرآیند تغییر معلم پرده  3ر بعد مغفولی به نام هیجانرا بر آن داشت تا از تأثی

 2(، لی و ین5111، 5111، 1993) 1های هارگرویزهایی  همچون پژوهشبردارند. پژوهش

هایی هستند ( از جمله پژوهش5111) 1( و چن5112) 1(، فرید، منسفیلد و دوبوزی5111)

ها در تدریس و تغییر معلمان نگیزهکه به اهمیت این بعد به ویژه نقش احساسات و ا

اند. این بعد، همان عنصر گرایشی یا عاطفی مطرح شده در نظریه انسان عامل باقری پرداخته

-ها از نقش بینش، عواطف و احساسات معلمان در فعالیت( نیز هست. این پژوهش1331)

و گرایشات و  هااند. بدین معنی که هرچقدر باورها، بینشاش پرده برداشتههای عملی

تر باشد، امکان نشان دادن ای همچون تغییر مثبتهای معلمان نسبت به پدیدهنگرش

 عملکردی مثبت و ماندگار در جهت اجرای تغییر نیز بیشتر است.

هایی که به بررسی عوامل اثرگذار بر تغییر معلم با مروری دیگر بر مجموعه پژوهش

ی عوامل ل اثرگذار بر تغییر معلم را به دو دستهتوان به طور کلی عواماند، میپرداخته

عواملی شخصی همچون  بندی کرد. عوامل درونی در بردارندهدرونی و عوامل بیرونی طبقه
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و  5؛ برندفور1339زاده، (، دانش )آتشک و ماه5111، 1باورها و ادراکات )الگریج

؛( 1391تاش و همکاران، ؛تمجید1331؛ کتابدار، 1331ها )پارسا، (و نگرش5113همکاران، 

یا ترکیبی از عوامل مذکور تحت عنوان فرهنگ معلمی)میرعرب رضی، فردانش و طالیی، 

ی ای مانند تجربه( و یا عواملی زمینه1392؛داداشی، موسی پور و صفائی موحد، 1395

ی عوامل ( هستند. عوامل بیرونی نیز یا دربردارنده5111؛ الگریج، 5111، 3تدریس )سان

هاربیسون و  -؛ جوراسیت5112، 1)تم نگی همچون  اجتماع یادگیری یا فرهنگ مدرسهفره

( و یا شامل عواملی  مانند  5113، 2( فشار و نگرش منفی همکاران )روتجر5111رکس، 

ای یا ملی ) فریل و های سنجش منطقهبودجه، منابع مدرسه، اهداف، فرآیندها و سیاست

 گیرد. ( است که عواملی  ساختاری نام می5111، 1سون، نقل شده در دای5111، 1برایت

دهد که در تغییر عملکرد معلمان، تنها عوامل درونی همچون بندی نشان میاین دسته

بینش، نگرش و احساس نیست که اثرگذار است. بلکه عواملی بیرونی نسبت به معلم نیز 

دین معنی که حتی اگر گذارند. بهستند که تغییرات اثرگذاری بر عملکرد معلمان می

باشند اما تحت تأثیر نگاه معلمان بینش، نگرش و احساس مثبتی هم نسبت به تغییر داشته

منفی برخی همکارانشان، کمبود منابع و ابزارهای آموزشی در اختیارشان و حتی نوع 

گرانه نظام آموزشی مورد های حمایتهایشان که در نتیجه عدم اصالح سیاستارزیابی

درسی از خود نشان است، عملکرد مؤثر و مطلوبی در جهت اجرای تغییرات برنامهتوجه 

 دهند.نمی

در کشور ما تحقیقات اندکی در حوزه تغییر معلمان در هر یک از ابعادی که بدان 

اشاره شد، انجام شده است. از این میان، تحقیقاتی که کلیه عوامل اثرگذار بر تغییر معلمان 
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ترند. این پژوهش تالشی در جهت عه مورد توجه قرار داده باشند اندکرا نیز در یک مطال

 پر کردن این خالء در میان مطالعات مربوط به حوزه تغییر معلمان  است.

این مقاله با هدف پاسخگویی به سؤالی در ارتباط با انتظارات معلمان از وضعیت  

ت که از مواجهه با اجرای شان اسشدهمطلوب در مسیرتغییرشان با نظر به تجارب زیست

-اند. اهمیت انجام این پژوهش، در گرو دستهای درسی به دست آوردهتغییرات در برنامه

های درسی شان با اجرای تغییرات در برنامهیابی به فهمی از دنیای درونی معلمان در مواجهه

-ییرات برنامهاندر کاران تغییرو اجرا در پیشبرد بهتر تغجدید و کمک به مسئوالن و دست

 های درسی در ایران است. 

 روش پژوهش

از روش پدیدارشناسی استفاده شده است. این روش نیز در  برای انجام این پژوهش

هایی معطوف به محتوای تجربۀ بشری که مستلزم ادراک، تفکر و عمل است، پژوهش

یابی به ی دست( و به ادراکات مشترک افراد را برا559: 1339، 1شود )ویلیساستفاده می

جهانشان مورد بررسی قرار داده و به روشنگری از چگونگی اثرگذاری این فهمی از زیست

گیری در این روش نمونه(. 1339پردازد. )ویلیس، ادراکاتِ مشترک بر عمل آنان می

هایی برای مطالعه افراد و مکان گیری هدفمند است. بدین معنی کهپژوهش، روش نمونه

نابع اطالعاتی سودمندی محسوب م ،اند که درباره اجرای برنامه درسی ریاضیانتخاب  شده

 شوند. می

شهر مشهد انجام شده است.  منطق گزینش   5یکی از نواحی آموزشیاین پژوهش در 

این ناحیه تحت پوشش قرار گرفتن انواع مدارس و معلمانی با سوابق تدریسی مختلف 

های آنان نیز ن و شناخت بیشتر از برخی ویژگیاست. به منظور انتخاب هدفمند معلما

که اظهار تمایل به شرکت در مصاحبه کرده  هایی از معلمان به عمل آمد. معلمانیپرسش

ی تدریس کتب سابقهدارا بودن به معلمی و نیز  عالقمندیبا توجه به دو معیار بودند، 

                                                                                                                                        
1 Willis 

 است نتایج انتشار در پرورش و آموزش مسئوالن مجوز محدودیت دلیل به ناحیه، بودن گمنام 5
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برای شرکت در ی خاص، در یک پایه 91آغاز شده از سال  ریاضی قبل و بعد از تغییرات

های گروهی مصاحبهاطالعات مورد نیاز این پژوهش با . این پژوهش گزینش شدند

های از آنجا که حجم نمونه در پژوهشاز معلمان انتخاب شده، به دست آمد.  1متمرکز

ها در این پژوهش پس شود. اشباع دادهها مشخص مییابی به اشباع دادهکیفی پس از دست

با گروه چهارم  مشاهده شد اما به منظور اطمینان بیشتر، مصاحبه با گروه پنجم  از مصاحبه

 2معلم شرکت کننده در  52ها محرز شود. لذا در مجموع نیز پی گرفته شد تا  اشباع داده

این پژوهش  دهند.های اصلی این پژوهش را تشکیل میی گروهی متمرکز، نمونهمصاحبه

 2نفر و یک گروه،  1نفر، دوگروه  1در دو گروه، ن انجام شد. گروه از معلما 2با مشارکت 

اطالعات حاصل از هر گروه به استثنای گروه اول و دوم طی دو جلسه  نفر حضور داشتند.

 ،ی گروه دومدقیقه و جلسه 31،ای، گردآوری شد. جلسه گروه اولدقیقه 151تقریباً 

ای جمع دقیقه 151پنجم نیز طی یک جلسه  به طول انجامید. اطالعات گروه دقیقه 11 تقریباً

جلسه مصاحبه گروهی متمرکز  3ها طی های حاصل از مصاحبهآوری شد. در مجموع، داده

به دست آمد. اطالعات جمعیت شناختی افراد شرکت کننده در هر گروه در جدول 

 ارائه شده است.  1ی شماره

 مطالعه های موردشناختی گروهمشخصات جمعیت .1دول شماره ج
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های معلمان به یکی از چند سؤال اطالعات به دست آمده از این پژوهش از تحلیل پاسخ

های مرتبط آنان که در خالل پاسخگویی به سایر سؤاالت مورد توجه و سایر پاسخ بهمصاح

بود، به دست آمده است. این سؤال، وضعیت مطلوب تغییر از منظر معلمان را مورد پرسش 

های گروهی متمرکز با مکتوب کردن های حاصل از مصاحبهداد. تحلیل دادهقرار می

همان روز انجام مصاحبه و در برخی موارد روز بعد از  محتوای جلسات ضبط شده در پایان

ها، ها از حیث سکوتشد. در این مرحله سعی بر این بود به بافت و زمینۀ بحثآن آغاز می

-ها و سایر هیجانات مشارکت کنندگان و نیز فرآیند تعامل و ارتباط میان آنها، خندهمکث

شد. در ها طی چند مرحله کدگذاری دهها توجه شود. پس از آماده شدن متن مکتوب، دا

آغاز متن آماده شده، چند بار توسط پژوهشگر مورد مطالعه قرار گرفت تا یک طرح و 

برداشت کلی برای تحلیل در ذهن پژوهشگر نقش ببندد و از بافت یا زمینۀ بحث که در 

رحلۀ بعد های متمرکز گروهی باید مورد توجه قرار گیرد غفلت نشود. در متحلیل مصاحبه

کنندگان به سؤاالت با نظر به برداشت کلی پژوهشگر از متون، بر مبنای نوع پاسخ مشارکت

گر جلسات، حیطه یا محدودۀ کلی پاسخ مشخص شده و کدی به آن اختصاص داده تسهیل

شد و بر مبنای درک و دریافتی که از چند شد، سپس هر متن، سطر به سطر خوانده میمی

آمد، عباراتی کوتاه و مبیِن معنای آن سطور به عنوان یک اف به دست میسطر و یا پاراگر

شد. سپس مجموعۀ کدهای به دست آمده در هر محدوده یا حیطۀ کد در نظر گرفته می

ای گرفت و از مجموع چند کد، مقولهها به تفکیک مورد بررسی مجدد قرار میکلی پاسخ

فت. برای کدگذاری، واحد تحلیل باید یاها اختصاص میها باشد بدانکه معرف آن

های گروهی متمرکز از واحد های حاصل از مصاحبهمشخص باشد. اینکه برای تحلیل داده

نظران، اختالف است، اما با توجه به اینکه تحلیل فرد یا گروه استفاده شود، بین صاحب

ان بر نظرهای گروهی محصول نظرات افراد در یک گروه است، لذا برخی صاحببحث

، 1ها برای در نظر داشتن واحد تحلیل مورد نیاز است. )هنینکاین نظرند که ترکیبی از آن

ها برای هر گروه به طور جداگانه و ( بر این اساس، فرآیند کدگذاری و ایجاد مقوله5111
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با در نظر داشتن آنچه هر مشارکت کننده در آن گروه بدان اعتقاد داشت، مورد بررسی 

ها در فرآیند کدگذاری به منظور افزایش اعتبار در اختیار دو فت. بخشی از دادهگرقرار می

ها درصد موارد پایداری کدگذاری 91محقق بیرونی و یک محقق همکار قرار گرفت. در 

 مشهود بود. همچنین کلیۀ فرآیند پژوهش نیز با تأیید یک محقق بیرونی همراه بود.

 1ی لینکلن و گوبان پژوهش از معیارهای چهارگانههای ایبرای اعتبار بخشی به یافته

( استفاده 5111)کرسول،  2و تأیید پذیری 1، اطمینان پذیری3پذیری، انتقال5یعنی باورپذیری

که به معنای مورد   1شده است. به منظور رعایت معیار باورپذیری از تکنیک کنترل عضو

ها به منظور مرحله گردآوری دادهپرسش قرار دادن معنای مورد نظر مصاحبه شوندگان در 

ها یا اطمینان از برداشت درست از سخنان آنان است استفاده شده است. اصالح بدفهمی

پذیری از راهبرد مرور ، برای اطمینان 1پذیری، از راهبرد توصیف فربه و غنیبرای انتقال

ها نیز از نقل ری یافتهپذیها و برای تأییدبه ویژه در کنترل فرآیند کدگذاری داده 3همکاران

 شده است. شوندگان استفاده های هریک از مصاحبهیعنی شواهدی از گفته  9قول

 های پژوهشافتهی

ها به منظور پاسخ به سؤال اصلی مورد نظر پژوهش نشان داده که این نتایج تحلیل داده

ر داد. هر یک از ی کالن، میانی و خرد مورد توجه قراتوان ناظر به سه حوزهوضعیت را می

آید قابل تقسیم و تر به شرحی که در ادامه میهایی فرعیاین سه حوزه نیز به زیر مقوله

 تفسیرند.
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 ی کالنحوزه

سطح کالن به چگونگی تغییری اشاره دارد که در سطح نظام آموزشی متمرکز کشور، 

ی سه ی در بردارندهی کلبرای تمامی شهرها و نواحی به طور یکسان برقرار است. این مقوله

ای ، قابل تقسیم است؛ شرایط زمینههایی فرعیی شرایط سیستمی که به زیرمقولهزیر مقوله

 و شرایط سیاسی است.

 شرایط سیستمی 

شرایط سیستمی به شرایطی اشاره دارد که در سیستم یا نظام آموزش و پرورش کشور 

های به دست آمده برای یر مقولهمورد انتظار معلمان برای وضعیت مطلوب تغییر است. ز

-ریزی بلند مدت و لزوم سرمایهتوصیف این شرایط به سه مورد اشاره دارد: داشتن برنامه

گذاری روی معلمان، جلب مشارکت و رضایت معلمان برای انجام تغییر و لزوم تناسب بین 

 تمامی اجزاء نظام آموزشی در فرآیند تغییر. 

، یکی از شرایط گذاری روی معلمانو لزوم سرمایه ریزی بلند مدتداشتن برنامه

ای بلندمدت و به دنبال آن برداشتن مطلوب برای تغییر در هر نظام آموزشی وجود برنامه

هایی سنجیده و منطقی در اجراست که بدین ترتیب به ایجاد آمادگی در معلمان برای گام

-های متمرکز شمارهلمان گروهی نزدیک هم کمک شود. معورود به اجرای تغییر در آینده

کردند، نداشتن به طور صریح در نظراتشان نسبت به وضعیت موجود اعالم می 1و 5، 1ی 

ای بلندمدت برای تغییر و شتابزدگی در اجرای آن بود. به عنوان مثال به این سخن برنامه

-شب میاینا کتابا رو : »ازگروه متمرکز پنجم توجه کنید  51ی ی شمارهشرکت کننده

-بینن میدن بعد میان به قول معروف، یک هفته، ده روز استاد میخوابن، صبح تغییر می

 («.51ی ی شمارهکننده، ، شرکت2ی فرستند اینجا! )گروه متمرکز شماره
-، نمونه1391ام به این نظام از سال 1ی اجرای تغییر در نظام آموزشی با اضافه شدن پایه

شتابزدگی در کالم معلمان بود. در حالیکه  طبق منطق و برنامه،  ای از این بی برنامگی و

های موجود در نظام آموزشی افزوده این پایه به پایه 1391تر آن بود که از سال مناسب

های ی تغییرات در نظامبرنامهگردد. یکی از پیامدهای این نوع اجرای شتابزده و بی
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-مورد تأکید قرار گرفت، آسیب دیدن دانشهای اول و دوم بیشتر آموزشی که در گروه

-درسی جدید قرار میی اول معلم در اجرای برنامهآموزانی است که در تعامل با تجربه

در مورد یکی از قربانیان این نوع بی  51ی ی شمارهگیرند. این سخن شرکت کننده

 برنامگی که فرزند خودش بود، مؤید این نظر است:

بود، االن دهم است. اون و پسرایی مثل اون، االن فراری اند پسر من که اون سال ششم 

اش رو گرفتم، ماه قبل کارنامهاز ریاضی. نه اینکه خنگ باشه، هوشش خوبه. االن یک

ی ریاضی رو رفت، ها!! ایراد های فوق العادهرغم اینکه تمام کالستجدید بود، علی

ی ، جلسه1ی گروه متمرکز شمارهی ششم ضعیف بود )کجاست؟ اینه که پسر ما از پایه

 (.51ی ی شمارهدوم، شرکت کننده

هایی ریزی بلند مدت داشتن، توجه به سرمایهبودن و برنامهیکی از الزامات این با برنامه

های های درسی است. این مقوله در گروهانسانی همچون معلمان به عنوان مجریان برنامه

با شدت بسیار،  5ی و در گروه متمرکز شماره با شدت کمتر 1و3و1ی متمرکز شماره

ها در اجرای تغییرات در تأکید شده است. توجه به معلمان و مورد توجه قرار گرفتن آن

دهی به تغییر معلمان بر تغییر کتاب ها درسی بیان شده است. کالم این معلمان با اولویت

-پیش موجود الزم است طبق گام ی ازریزی بلندمدت و طبق برنامهبدین معنی که در برنامه

سازی معلمان هم به لحاظ روانی و هم به ای اول به آمادههای مشخص و از پیش تعیین شده

لحاظی ذهنی و فکری و عملی در طول مدت زمانی نه نسبتاً کوتاه، پرداخت و سپس 

غاز اجرایی شدن تغییرات را با تغییر کتاب ها درسی و اعالن عمومی آن به صورت رسمی آ

ی کننده در گروه متمرکز دوم)جلسههای معلمان شرکتنمود. در ادامه، بخشی از صحبت

همچون سایر سخنانش که در نقد    3ی ی شمارهکنندهاول( ارائه شده است. لحن شرکت

شد لحنی بود که از ناراحتی او و تمسخرش از این وضع حکایت وضعیت موجود بیان می

 داشت.

ی ، جلسه5ریزی کرد برای تغییر معلمان؟)گروه متمرکز هچطور میشه برنام -

 گر(اول،تسهیل
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ساعت!)  1از معلمان شروع کنن. توجیه کنند نه با یک ساعت یا به قول همکارمون  -

 (11ی ی شمارهکنندهی اول،شرکت، جلسه5گروه متمرکز 

کتاب را تغییر  اول باید معلم رو آموزش بدن. زمان رو در نظر بگیرن. قبل از اینکه -

ی ، جلسه5بدن، باید اول معلم آموزش دیده باشه بعد کتابا رو عوض کنن)گروه متمرکز 

 (.1کننده شماره اول،شرکت

خوان معلمان را عوض کنن! کتاب رو دن بعد مینمیشه که اینا اول کتاب رو تغییر می -

فالن کشور و فالن کشور  تغییر دادن چون فالن کشورها، اصالً تو جلسه به ما گفتن ما طبق

و مثالً کانادا که خیلی مهاجر ایرانی داره، کتاب ریاضی ما با سبک و سیاق کتابای اونجا 

تطبیق داره خب در کشور کانادا که از  دوستان خود من هم اونجا بودن گفتن اول به ماها 

ه بعد تغییر دوره دادن! اول ما آموزش دیدیم بعد کتاب، تغییر کرد! اول آموزش معلم بود

، 5کتاب! ما اول تغییر کتاب داریم، شاید آموزش معلم هم خواهد بود! )گروه متمرکز 

 (.3ی کننده شمارهی اول،شرکتجلسه

، 5دیم وگرنه خودشون برن دنبالش! )گروه متمرکز اگه رسیدیم معلم رو آموزش می -

 (.1ی کننده شمارهی اول،شرکتجلسه

ن شرکت کننده قابل طرح است. اول اینکه برداشت این معلم ی مهم در کالم ایدو نکته

از وضعیت تغییر و اجرا تغییرات در نظام آموزشی حاکمیت نوعی نگاهی ابزاری است. در 

نگاه فنی و ابزاری نسبت به تغییر، آنچنان که در فصل دوم تشریح شد، این پیش فرض 

به خود  به وقوع خواهد مطرح است که مشارکت معلمان در تغییرات به صورت خود 

ی دیگر اینکه در نظر شود. نکتهی آخر به روشنی استنباط میپیوست. این موضوع از جمله

این معلم، وضعیت مطلوب، وضعیتی است که معلم بر کتاب درسی اولویت داشته باشد و 

م دارد. لزواین برخالف وضعیت قبل از حاکمیت نوعی نگاهی انسانی به تغییر پرده بر می

تغییر معلمان قبل از تغییر کتاب به معنای در نظر داشتن فرآیند طوالنی مدت آشنا سازی 

ها، باورها و هنجارهای آنان در طول زمان معلمان با تغییرات جدید و تغییر تدریجی ارزش

 ریزان درسی ریاضی است.و متناسب با تغییرات مورد نظر برنامه



 8999 زمستان، 9، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشفصلنامة /  49

 

وله به اهمیت توجه به رضایت معلمان از خود این مق جلب مشارکت و رضایت معلمان.

کند. اگرچه طبق ها در این تغییرات حکایت میتغییر و فرآیند آن و نیز مشارکت تمامی آن

های درسی طیف آید در فرآیند تغییر برنامهآنچه از منابع علمی و اسناد مربوطه بر می

و تا  2و 1و 3های متمرکز هحداقلی از معلمان نیز مشارکت دارند اما اغلب معلمان گرو

ها در تغییرات جدید کردند که نظرات آنحدی نسبتاً ضمنی در گروه دوم، چنین بیان می

درسی ریاضی نه تنها پیش از اجرای تغییرات در نظر گرفته نشده بلکه در حین اجرا و برنامه

حلی از اِعراب برای اِعمال نظراتشان در باب رفع اشکاالت موجود در کتاب ها جدید نیز م

از گروه متمرکز چهارم لزوم و اهمیت  51ی ی شمارهکنندهندارد. به عنوان مثال، شرکت

 نظرخواهی از معلمان در تغییر را با مثال جالبی توصیف کرده است: 

خواد منزل ما رو تغییر بده آیا یکدفعه بره خونه جدید بگیره بگه بیا برو مثالً همسرم می

ای میخوای؟ د؟! خب قبلش نباید نظر من رو بپرسه که شما چجور خونهبشین تو خونه جدی

هایی داشته الخواد چه ایدهی جدیدت دلت میچی بوده؟ خونه مشکالتت تو این خونه

باشه، فضایش برایت بهتر باشه تا اینکه یکدفعه منو ببرن تو یک خونه بگن این خونه جدید. 

ان. تقریباً این حالت رو داره دیگه! )گروه متمرکز بیا برو توش بشین و هیچ نظر منو نخو

 (.51ی ی شمارهکنندهی دوم، شرکت، جلسه1ی شماره

های درسی جدید با دریافت مورد توجه قرار دادن معلمان قبل و در حین اجرای برنامه

ها در ی بازخورد حاصل از این دریافت به آنان، نه تنها از مقاومت آننظراتشان و ارائه

ها را به همراهی کاهد بلکه آنی بیرونی و یا به عبارتی باالیی میمقابل تغییرات دیکته شده

تر خواهد کرد و اینگونه فرآیند تغییر ریزان تغییر نیز دلگرمو همگامی با طراحان و برنامه

 کند.دانش نظری و عملی آنان را نیز تسهیل می

-در تغییر و رضایتشان از آن کمک مییکی دیگر از مواردی که به مشارکت معلمان  

های ارتباطی میان مؤلفان و معلمان است که در گروه دوم مورد بحث قرار کند وجود کانال

های معلمان این ناحیه به دست آمد، عدم وجود چنین  مسیر و کانالی گرفت. آنچه از گفته

ی دوم جلسه در 15ی ی شمارهکنندهدر وضعیت موجود است. به عنوان مثال، شرکت

مبنی بر منطقی نبودن  3ی ی شمارهکنندهگروه متمرکز دوم در واکنش به نظر شرکت
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دالیل برخی تغییرات در کتاب درسی ریاضی چهارم از وضعیت موجود بی ارتباطی با 

 مسئوالن امر چنین گالیه کرد:

و بدونن؟! ی مشابه شما برای ما نمیان بذارن بیان نظر ما رچرا ادارات از این جلسه

ی دوم، ، جلسه5ی ارتباط برقرار کردن با مسئولین خیلی بهتره )گروه متمرکز شماره

 (15ی ی شمارهکنندهشرکت

یابی به که در مقام دفاع از این نظر برای دست 12ی ی شمارهیا این سخن شرکت کننده

 گفت:تر از چگونگی تغییرات سخن میفهم کامل

بندی کردن، نفری که دور هم نشستن هدف 111نفر  51عنی شاید اگه اون چند نفری ی

کرد یا از طریق یک کانالی به صورت شاید اگه اون میامد مینشست برای من صحبت می

، 5ی تر بود )گروه متمرکز شمارهرسوند، شاید این قابل فهمکامل این نظریات رو به من می

 (.11ی ی شمارهجلسه اول، شرکت کننده

وضعیت مطلوب تغییر در بین تمامی اجزاء نظام آموزشی در فرآیند تغییر.  لزوم تناسب

دیدگاه معلمان شرکت کننده در این پژوهش، وضعیتی است که در آن حجم و محتوای 

الزامی برای تدریس با زمان اختصاص داده شده به آن و امکانات آموزشی برای استفاده 

دیدگاه کادر اجرایی مدرسه و ناحیه با دیدگاه توسط معلم تناسب داشته باشد. همچنین بین 

معلمان نسبت به اجرای تغییرات جدید هماهنگی و همخوانی وجود داشته باشد. این نوع 

توان تناسبات درون سیستمی نام گذارد. همچنین بین دیدگاه معلمان با ها را میهماهنگی

درسی جدید باید بتوان رنامهآموزان نیز در اجرای بها یا والدین دانشدیدگاه خانواده

هماهنگی و توافق برقرار کرد. به عبارتی دیگر بین اجزاءدرون سیستمی و برون سیستمی 

 مؤثر بر سیستم نیز باید هماهنگی باشد. 

توان به ارتباط میان کادر اجرایی و معلمان که در گروه سوم مطرح به عنوان مثال می

های گروه متمرکز سوم انتخاب شده از بحث شد اشاره داشت. گفت و گوی زیر از یکی

ی های جدید ریاضی دورهاش را در فرآیند اجرای کتاباست که  این عامل و اثرگذاری

 ابتدایی، بهتر توصیف کند.
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خوام کالسامو گروهی کنن. من می... تو یک مدرسه از سرایدار تا مدیر مخالفت می -

ه، ناظم میگه چرا کالست این قدر شلوغه؟ بچینم، سرایدار میگه این جارو کردنش سخت

شم شما رو اصالً پیدا نکردم، کجا بودین؟... )تأیید گن من از جلو کالست رد میاولیا می

کنن. با کالم و تکان دادن سر(. آره اصالً ابراز نارضایتی می 12ی ی شمارهشرکت کننده

کنن که تی اصالً مجبورت مییعنی از اینکه کالس رو فعال کردی ناراحتن. بعد از یک مد

ی شما هستن و میزهاشون رو به همین با اون روش بری. چون اون دو تا همکاری که تو پایه

هاشون گن اونا رو نیگا اونا خیلی منظمن بچهسبک قدیمی چیدن، شما هم مجبوری. می

ای داری)گروه خیلی منضبطن. اصالً وقتی که میری تو کالس اونا یک آرامش دیگه

 (11ی ی شمارهکنندهی اول، شرکتتمرکز سوم، جلسهم

 شرایط سیاسی

ی شرایط سیاسی به اثرگذاری برخی تغییرات سیاسی در فضای داخلی کشور بر حوزه

آموزش و پرورش و تصمیمات مدیریتی و اجرایی عوامل درگیر در آن اشاره دارد. به این 

در هنگام بحث  51ی ی شمارهنندهمقوله تنها در گروه چهارم اشاره شده است. شرکت ک

مندی تغییر در سیستم ارزشیابی که از کمی به کیفی تغییر کرده است، چنین گفته از فایده

 است:

اگه این تداوم داشته باشه، باز نظام آموزشی نیاد این رو رد بکنه باز، متأسفانه یکی از 

ه، وزیر آموزش و موارد همینه، یک رئیس جمهور که میاد هیأت وزیران عوض میش

پرورش عوض میشه، سیستم عوض میشه اصالً، امیدوارم این ادامه داشته باشه. )گروه 

 1(.51ی ی شمارهکننده، جلسه اول، شرکت1ی متمرکز شماره

شرایط سیاسی همچنین به تحمیلی و اجباری بودن تغییرات با توجه به تصمیمات سیاسی 

بدان اشاره شد. به عنوان مثال به این  2و  1، 1ی مارههای متمرکز شاشاره دارد که در گروه

                                                                                                                                        
 توصیفی ارزشیابی باب در مشهد زادگانعباس یپژوهشکده در جلساتیکه از یکی در پیش چندیر پژوهشگ1 

 باب  در بود رضوی خراسان استانر د طرح این اجرایی نمایندگان از که سخنرانان از یکی قول از بود شده برگزار

 .بود شنیده مطلبی چنین نیز چنینی این هایطرح اجرای بر سیاسی تغییرات یثرگذارا
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ی ی شمارهکنندهازگروه متمرکز اول وقتی که شرکت  3ی ی شمارهسخن شرکت کننده

برد توجه ی ششم پیش میآموزان پایهداشت بحث را روی مشکالت یادگیری دانش 1

 کنید: 

شن نظام رو صبح بلند میخوابن، )تغییر( تو مملکت ما زوری هست. مثالً شب می 

نیازهایی داشته باشه. یک کنن. در صورتیکه این نظام قبلش باید یک پیشعوض می

کارایی انجام بدن. خب این تغییر دادن همین مشکالتی که همکارمون گفت رو داره و 

 (.3ی ی شمارهکنندهی دوم، شرکت، جلسه1پیش هم میاد )گروه متمرکز 

نیازهای الزم برای ی تغییر به پیشتوجهی مسئوالن حوزهه بیاگرچه این سخن، دربار

ها و اسناد نشان ی ششم مطرح شد و طبق آنچه پژوهشاجرایی شدن تغییرات متناسب با پایه

دهد خیلی با واقعیت سازگار و همخوان نیست، اما به طور کلی نشانی از دیدگاه معلمان می

-ه تغییر به عنوان امری اجباری و تحمیلی میشرکت کننده در این پژوهش را دارد که ب

ی تأکید آگاهانه یا ناآگاهانه  نظام تغییر بر استفاده از رویکرد فنی نگرند و این به واسطه

درسی بلکه تمامی تغییرات در نظام آموزشی است. شرکت برای نه تنها تغییرات در برنامه

اش که با ی دوم مصاحبهجلسه در گروه متمرکز چهارم نیز که در 51ی شماره کننده

شد، در فضایی که دیگر اعضای حضور دو تن از اعضای گروه متمرکز سوم انجام می

کلماتی کردند در مورد تغییرات در نظام آموزشی از گروه با سکوتشان او را همراهی می

مسئوالن داد در نظر او نه تنها برای معلمان که برای برخی از کرد که نشان میاستفاده می

اجرایی نیز تغییر، امری تحمیلی و دیکته شده است و هنوز این تغییر نتوانسته به باورها و 

 های آنان راه بیابد. توصیف او از این وضعیت، چنین است:ارزش

ای، ها هم انگار فقط حالت دیکته شدهاند. اونها فقط این رو متوجه شدهباالدستی  

-ا باید مثالً سند چشم انداز آموزش و پرورش رو.... اینا میانگار بهشون دیکته شده که شم

خوان یک چیزی اجرا بکنن که بله ما آمدیم این کار رو کردیم، فالن کار رو کردیم. یک 

هاشون رو طی سال ارائه بدن که بله آمار بدن، چهار تا عکس هم بچسبانند و لیست فعالیت

ی دوم، ، جلسه1ی ...)گروه متمرکز شمارهما این کار رو کردیم، ما اون کار رو کردیم

 (.51ی ی شمارهکنندهشرکت
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ی تغییر ایراد شده است ی تمام مسئوالن و تمام حوزهاگرچه این سخن کلی که درباره

جای بحث فراوانی دارد اما همانند سازی دیدگاه این معلمان با دیدگاه مسئوالنی که در 

اند نیز نشانی از دیدگاه معلمان نسبت شریک بودهطراحی و اجرای تغییرات جدید سهیم و 

 به تغییر و اجرای آن است.

 ایشرایط زمینه

ی ای نیز که تنها در گروه دوم و توسط یکی از معلمان شاغل در مدرسهشرایط زمینه

غیر دولتی مورد بحث قرار گرفت به شرایط گزینش و استخدام کسانی اشاره دارد که 

ی معلمی باشند. در واقع این مقوله به نوع و چگونگی ورود حوزه عالقمند و توانمند در

پردازد که  عوامل مهمی که در بخش پیشین تحت عنوان عوامل معلمان از این حیث می

ها سخن به میان آمد، در کنترل شخصی اثرگذار بر تغییر دانش نظری و عملی معلمان از آن

 و تحت مدیریت تغییر باشد.

کنیم از ظر من رو بخواین ما باید همینجور که ادعا میکنیم سعی میاما از دید من ن

کشور فالن و فالن تقلید کنیم اما اونا چجوری معلم انتخاب میکنن من خودم را شخصا 

میگم جسارت به کسی نباشه اگر من نوعی رو درست انتخاب کنن اگر ویژگی های من رو 

تونم معلم خوبی باشم از هر جایی ور کنم می درست بررسی کنن اگر وقتی من ادعا می

ندارن معلم بیارن با هر رشته ای و درست از دانشگاه به من تعلیم بدن درست! درست کار 

 (.11ی ی شمارهکنندهی اول، شرکت، جلسه5ی رو ببندن )گروه متمرکز شماره

 ی میانیحوزه

حالت مطلوب های درسی ضمن خدمت در سطح میانی به طور خاص به وضعیت برنامه

اشاره دارد که در دو سطح مدرسان و معلمان، مشترک است. وضعیت مطلوب در این 

های هدف، محتوا و روش ی فرعی با نامی کلی نیز به توسط سه زیرمقولهسطح یا مقوله

 ارائه، توصیف شده است.  
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 هدف: آموزش مفهومی

سلط مدرسان بر مفاهیم های متمرکز بر لزوم تکنندگان در تمامی گروهاکثر مشارکت

ها در جهت کننده در این دورهی توجیهی مناسب برای معلمان شرکتارائه شده و شیوه

اند که چنانچه اند. زیرا متوجه شدهها تأکید داشتهافزایش کیفیت یادگیری مفهومی آن

ی عملی یعنی تدریسشان در ها، پایین باشد کیفیت تجربهکیفیت دریافت این دست دانش

در گروه  3ی ی شمارهکنندهالس درس نیز پایین خواهد بود. به عنوان مثال مشارکتک

 ی اول( چنین بیان داشته است:)جلسه 5ی متمرکز شماره

هدف ضمن خدمت چیه؟ هدف اینه که به ما بگه این کتاب تغییر کرده؟! خب اینو  -

ی جامعه دارن بینه. همههم میآموز( بینه ولی )ولی دانشآموز هم میبینم. دانشکه منم می

بینن! باید هدفگذاری کنه که اگر مؤلفی این کتاب رو تغییر داد چه هدفی داشت؟! ما می

آموزانمون خواهیم روش تدریسمون اینجوری تغییر کنه. این روش تفهیم بشه به  دانشمی

دتر بود. پس به این علت با یک دلیل منطقی که ما بر نگردیم بگیم همون روش قبلی که زو

گذاری ای اگر کسی که این روش رو گفته، آموزش داده و آورده تو کتاب، حتما هدف

خواسته بگه این ارجحیت داره به اون ولی به چه دلیل؟! این دلیل باید به من داشته! حتما می

تفهیم بشه. باید به دیگری تفهیم بشه و آموزش داده بشه. تا آموزش درستی به من و شما 

ی اول، ، جلسه5تونیم بریم و اینا رو جوابگو باشیم )گروه متمرکزنشه که ما نمی  داده

 (.3ی ی شمارهکنندهشرکت

، 5گن )گروه متمرکز میگن هدف رسیدن به ضربه اما چرا این ضرب؟! اینو به ما نمی -

 (11یی شمارهکنندهی اول، شرکتجلسه

 (. 3یی شمارهکنندهل، شرکتی او، جلسه5چرا این راه! )گروه متمرکز  -

گیم این ضربو از این راه برو؟ وگرنه من که تا ما که می دونیم، اصالً چرا؟ چرا ما می -

دونم که هدف ضربه هدف بخش پذیریه اما چرا؟ چرا اینو االن میخواین کتابو نگاه کنم می

 (.11ی ی شمارهکنندهی اول، شرکت، جلسه5از ما برای چی؟ )گروه متمرکز 

 



 8999 زمستان، 9، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشفصلنامة /  95

 

 محتوا: لزوم تلفیق نظر و عمل

های دوم، سوم، چهارم و پنجم نیز در نظراتشان  بر لزوم عملی و برخی معلمان گروه

سازی برای تغییر تأکید داشتند. به عنوان نمونه های آمادهها در برنامهموقعیتی بودن تدریس

به صورت عملی و در  های گروه متمرکز  دوم در توجه به تدریسدر بخشی دیگر از بحث

 موقعیتی شبیه به موقعیت کالس درس نیز چنین آمده است: 

نفری رو به صورت طبیعی قرار بدن و مدرسی که  11به نظر من باید یک کالس  -

میخواد بیاد به ما درس بده تو همین کالس حضور داشته باشه و  روش تدریسش رو ارائه 

دقیقه چجور  11کنن، تو آموز رو کنترل میانشبده ما ببینیم یعنی ببینیم چجور دارن د

تا خانمی که سر کالسند تدریس  31تا  52ممکنه زمان بندی رو اجرا کنن. نه اینکه با 

 (1یی شمارهکنندهی اول، شرکت، جلسه5کنن)گروه متمرکز 

ها رو اصالً همونم هیچی ما نخواستیم همون روش رو بیاد برای ما تدریس کنه ما بچه -

گیم الزم م نخواستیم اون خودش یعنی کالس داری یک مهارتیه اصالً هیچی هم نمیه

ی ، جلسه5نیست هی بگن ساکت ساکت بیان همونو برای  ما تدریس کنن )گروه متمرکز 

 ( 11یی شمارهکنندهاول، شرکت

، 5های ضن خدمت اصالً یک تدریس ندیدیم )گروه متمرکز چون ما تو دوره -

 (1یی شمارهکنندهل، شرکتی اوجلسه

 (11یی شمارهکنندهی اول، شرکت، جلسه5تدریس عملی باشه )گروه متمرکز  -

هایی که خودشون میگن با هر روشی که شما فقط بیان یکی از همون چندین روش -

اش با ما تدریس کنین درسته یک روشش رو انجام بده ما بدونیم دنبال چی میگرده بقیه

 (.11یی شمارهکنندهی اول، شرکت، جلسه5رکز )گروه متم

های گروه متمرکز چهارم )جلسه دوم( در پاسخ به این سؤال که با در بخشی از بحث

 حضور سه تن از اعضا ادامه یافت( نیز چنین آمده است:

کنه. یک جلسات ها رو برطرف میبه نظرم میاد وقتی معلمی مسلط باشه، چالش -

آموزی که... کنن، نقش یک دانشد هم وقتی معلمان ایفای نقش میکارگاهی باشه. بع
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پرسند نسبت به ریاضی ولی آموزایی که ضعیفند چه سؤاالتی میدیدن دیگه. دیدیم دانش

این قدر جلسات هم طوالنی باشه یعنی زمان بذارن که من ایفای نقش کنم. نقش یک 

من نفهمیدم. اینجاش چرا اینطوری آموز ضعیف. اگه من نفهمیدم شما بگید. میگه دانش

ای که این کامل حل بشه. شد. باید این قدر مسلط باشم، زیر و رو کنم مثل جلسات مباحثه

کتاب برای خود معلم کامالً هضم شده باشه که بره تو کالس )گروه متمرکز چهارم، 

-شرکت(. )این مطالب با تکان دادن سر توسط 19ی ی شمارهکنندهی دوم، شرکتجلسه

 همراه است(. 11ی ی شمارهکنندهسپردن شرکتو سکوت و گوش 51ی ی شمارهکننده

ی آموز جا بیفته )گروه متمرکز چهارم، جلسهبله برای معلم باید جا بیفته تا برای دانش -

 (.51ی ی شمارهکنندهدوم، شرکت

من االن آرزوم اینه که یک کالس ضمن خدمت دوباره بذارن مثالً دو ساعت بگن  -

کنن... نه ما بودجه نداریم.. بیاین بشینین اشکاالت ریاضی تون رو برطرف کنین ولی نمی

دونم چی بگیریم)گروه خواد باید بریم اداره کل نمیدونم فالن نداریم.. فرم مینمی

 (.11ی ی شمارهکنندهرکتی دوم، شمتمرکز چهارم، جلسه

 (.51ی ی شمارهکنندهی دوم، شرکتفقط رفع تکلیفه)گروه متمرکز چهارم، جلسه -

ی کنندهی دوم، شرکتمن آرزومه. دوست دارم. )گروه متمرکز چهارم، جلسه -

 (.11ی شماره

ها و دهد که برخی از چالشاین گروه نشان می 11ی شماره کنندهنظر شرکت

توان با دهند و نمیدر بطن موقعیت و عمل است که خودشان را نشان میمشکالت 

-هایی کلی و موقعیتی مصنوعی، معلمان را برای اجرای اثربخش تغییرات برنامهتدریس

 درسی ریاضی آماده کرد. 

 روش ارائه

ی شرایط زمانی در نظر های معلمان درباب روش با سه زیرمقولهنتایج حاصل از گفته 

های مدرس و یکدستی و هماهنگی در آموزش شده در طراحی و اجرا ، ویژگیگرفته 

 شود. توصیف می
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معلمان شرکت کننده در این پژوهش به سه مورد در  شرایط زمانی برگزاری دوره.

های درسی ضمن خدمت اشاره داشته اند: اولین مورد به زمان ارتباط با شرایط زمانی برنامه

های مختلف، تفاوت وجود داشت. دارد. در این مورد بین گروه ها اشارهشروع این دوره

ها عموماً در شهریورماه و اندکی قبل از بازگشایی مدارس صورت زمان شروع این دوره

در گروه پنجم، بر این نظر بود که فرصت تعطیالت  55ی ی شمارهگیرد. شرکت کنندهمی

اید از بین برد لذا با زمان برگزاری  در ها نبی این کالسو تابستان معلمان را به واسطه

تابستان موافق نبود. در گروه متمرکز سوم نیز بیان شد که فرصت تابستان به دلیل جدایی 

ها نیست و زمان مناسب، زمانی معلم از کالس درس زمان مناسبی برای برگزاری کالس

وسط معلم در نظر درسی جدید تاست که در طول سال تحصیلی و همزمان با اجرای برنامه

سازی معلمان برای دوم نیز در تشریح چگونگی آماده گرفته شود. یکی از معلمان گروه

-اجرای تغییرات در وضعیت مطلوب، زمان آغاز فرآیند ثبت نام و تدبیر برای شروع کالس

 کرد.   ها را یک یا دوسال پیش از زمان واقعی و پیش بینی شده عنوان می

اینکه بیاد بگه معلمانی که سال دیگه یا دو سال دیگه میخوان چهارم  زمانش مهمه، یعنی

ی اول، ، جلسه5ی کنیم... )گروه متمرکز شمارهباشن، ثبت نام کنن، خب ما ثبت نام می

 (11ی ی شمارهشرکت کننده

به این سخن یکی از شرکت کنندگان گروه سوم در باب زمان مناسب برای شروع 

خدمت در فرصت طول سال تحصیلی که با تأیید دیگر همکاران  های درسی ضمنبرنامه

 اش همراه بود نیز توجه کنید:گروهیهم

ها شدم. در آن من در پایه خودم حاال مدیرمون دیر اعالم کرد، دیر متوجه کالس

شهرستانی که بودم گفتن در حین تدریس دوباره کالسای ضمن خدمت برگزار میشه و من 

ها سرکالس و بعد رفتم با بچهرفتم که در مهر از صبح تا ظهر میرو می هازمانی این کالس

ماه و نیم تا  2ها رو داشتم. یعنی رفتم سر کالس ضمن خدمت، هماناز ظهر، دقیقاً عیناً می

رفتم مدرسه، بعد از ظهر ضمن خدمت. به نظرم ضمن ماه طول کشید. یعنی صبح میبهمن

ی خوب بود. چون عینی بود. چون امروز که من با یک خدمتی که اون سال گذراندم خیل

ی خودم و پایهکردم با همکاران همرفتم تبادل نظر میشدم همان لحظه میچالش مواجه می
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کنن.اون سال خیلی خوب بود، کنن و بررسی میمدرسینی که دارن میان اونو عنوان می

کردم. به اشکاالتم رو رفع می دادم وخیلی کارآمد بود. چون در راستای کتاب آموزش می

ی دوم، ، جلسه3ی نظرم ضمن خدمت تابستون نباشه خیلی بهتره! )گروه متمرکز شماره

 (.11ی ی شمارهشرکت کننده

دومین مورد به طول مدت این دوره اشاره داشت. از نظر غالب معلمان فشردگی زمانی 

زمان مطلوبی برای فهم عمیق و کامل هفته ای نه برای مدرسان و نه برای معلمان،  5حداکثر 

ها همچنان که پیشتر نیز توضیح داده شد، نه تنها نیست. فشردگی زمانی کنونی این کالس

کند بلکه خستگی و و کسالت ناشی از این به فهم کامل مطالب ارائه شده کمکی نمی

اومت فشردگی موجب کاسته شدن از کیفیت یادگیری نیز خواهد شد. سومین مورد به مد

دوره اختصاص دارد. تقریباً بسیاری از معلمان و معلمان گروه متمرکز دوم چندین بار، بر 

مداومت آموزش ضمن خدمت در ترسیم وضعیت مطلوب تغییر دانشی معلمان تأکید 

ریزی برای تغییر دانش عملی معلمان و افزایش کیفیت داشتند. عنصری که به ویژه در برنامه

شان بسیار حائز اهمیت است. به عنوان نمونه، معلمان گروه قعیتییادگیری و شناخت مو

 اند:متمرکز دوم این مورد را چنین اظهار داشته

باید مداوم باشه یعنی پشت سر هم هم نباشه مثالً کتاب که تازه میاد این نباشه که   -

ر هم نیاد. ای باشه که رو معلما فشایک ماه پشت سر هم کتاب رو تموم کنن نه مثالً هفته

مثالً االن کالسا فشرده است، سمت بعد از ظهره، همکارا مشکل دارن نمیرسن بیان. اینو 

ای، همه بودجه بندی دارن دیگه! طبق این بودجه بندی همه االن مثالً به اینجا بذارن هفته

رسیدن. امروز جلسه داریم مثالً راجع به عدد نویسی هفته بعد راجع به ضرب. این موضوع 

، 5ی ا رو همین جور که ما داریم با کتاب میریم جلو مشخص کنن )گروه متمرکز شمارهه

 (9ی ی شمارهی اول، شرکت کنندهجلسه

مثالً همین پنج شنبه ها که تعطیله را به صورت مداوم بگذارن بعد هر هفته مبحث   -  

س هر مبحثی رو هاش رو مشخص کنن و مثالً این هفته مبحث ضربه ... بعد هر  هفته هر ک

ی تونه شرکت کنه. )همراه با تأیید کالمی و تکان دادن سر شرکت کندهمشکل داره می

 (1شماره
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ی اول، شرکت ، جلسه5ی این قدر تند تند عجله ای است)گروه متمرکز شماره   -

 (1ی ی شمارهکننده

وم تسلط های متمرکز بر لزکنندگان در تمامی گروهاکثر مشارکتهای مدرس. ویژگی

کننده در این ی توجیهی مناسب برای معلمان شرکتمدرسان بر مفاهیم ارائه شده و شیوه

اند. از منظر آنان، شان تأکید داشتهها در جهت افزایش کیفیت یادگیری مفهومیدوره

مدرسان ضمن خدمت الزم است طی فرآیندی مشخص و دقیق و با توجه به چهار ویژگی 

و برای تربیت مدرسی به تهران اعزام شوند. معلمان این چهار ویژگی برجسته شناسایی شده 

ی خاصی که برای مدرسی ی تدریس و معلمی به ویژه در آن پایهدر علم یا مدرک، تجربه

آن در نظر گرفته شده است، دارا بودن توانایی انتقال یا فن بیان مطالب و باعشق،  عالقه و 

اند. به عنوان مثال معلمان شرکت کننده یس عنوان کردهانگیره بودن نسبت به معلمی و تدر

شان در گروه چهارم وقتی از آنان خواسته شد در مورد وضعیت مطلوب برای تغییر دانشی

گر چنین ادامه صحبت کنند به آموزش کامل اشاره داشتند، این بحث با پرسش تسهیل

 یافت:

ی دوم، ، جلسه1ی شماره چجوری میشه آموزش کامل ایجاد کرد؟ )گروه متمرکز -

 گر(تسهیل

ی ، جلسه1ی کسی که خودش معلم اون پایه باشه، تجربه داره )گروه متمرکز شماره -

 (11ی ی شمارهدوم، شرکت کننده

ی باید تسلط داشته باشه، اطالعاتش باید از منِ معلم بیشتر باشه )گروه متمرکز شماره - 

 (51ی ی شمارهی دوم، شرکت کننده، جلسه1

ی ی دوم، شرکت کننده، جلسه1ی صفحه به صفحه به نظر من )گروه متمرکز شماره -

 (13ی شماره

من اگه سؤالی از ایشون دارم بتونه جواب بده، دوم اینکه تجربه معلمی داشته باشه،  -

 چندین سال!

وش های مختلف تدریس داشته باشه، مثالً بگه شما این رو به این رآشنایی با روش -

هایی که اند، برای بچهها چند دستهبگید، اگه نفهمیدن باز به این روش بگید. چون بچه
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های اند به این روش، به این روش. چندتا روش مختلف برای ما معرفی کنه. وسیلهاینجوری

-قدر  کارش با تکنولوژی آموزشی کامل باشه که بتونه انواع وسیلهمختلف رو خودش این

ها باید بسازند، خودمون درست کنیم، وسیله ها، چیزهایی که بچهورزیها، انواع دست

ی دوم، ، جلسه1ی بیاریم برای تدریس، یعنی هی راهنمایی کنه)گروه متمرکز شماره

 (.11ی ی شمارهشرکت کننده

با توجه به تمرکز  لزوم هماهنگی و یکدستی مدرسان در تدریس مطالب ارائه شده.

ی آموزان از مطالب، مقولهمندی یکسان معلمان و دانششی و بهرهموجود در نظام آموز

ی کنندهها بود که در سخن معلمان به عنوان روشندیگر به دست آمده از تحلیل یافته

شان عنوان شده بود. به این موضوع در گروه متمرکز دوم وضعیت مطلوب تغییر دانشی

 کردند اشاره شده بود.آموزش گله می وقتی معلمان این گروه داشتند از وضعیت موجود

 گر(، جلسه اول، تسهیل5آموزش چطور باید باشه؟ )گروه متمرکز شماره  -

خب کسی که این تغییر رو میده خودش اینو از کجا در آورده  از یک جایی حتما  -

دیده یک کشوری یک جایی یک قانونی! پس باالخره آن یک چیزی آموخته که اون 

د در اختیار من و شما بگذارن. من و شماکه نمیتونیم خودمون، به قول ایشون آموخته را بای

هر کدوم یک خالقیتی انجام میدیم و با خالقیتا این میشه که باز هر کسی یک کاری 

میکنه. پس اگر میخوایم یک کار منسجم و واحدی باشه باید همه بدونیم که مثالً این مسیر 

قتی مسیر مشخص نباشه یکی از این راه میره یکی از اون رو باید بریم مسیر مشخص باشه و

راه میره، یکی از جاده خاکی میره یکی از جاده نیمه خاکی میره، ولی باز اخرش به مقصد 

میرسیم آخرش به اون حل آخر و جواب آخر میرسیم. اگه هدف گذاری اینه که همه باید 

داده شود بگن از اینجا شروع  یک مسیر واحد رو بریم پس این مسیر واحد باید آموزش

، 5ی میشه و به اینجا ختم میشه. همه دیگه میدونن این مسیر رو )گروه متمرکز شماره

 (.3ی ی شمارهکنندهی اول، شرکتجلسه
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 ی خردحوزه

ی آموزشی تغییرات در سطح خرد به آن نوع از اقدامات انجام شده در مدرسه و ناحیه

ر معلمان در وضعیت مطلوب قرار داشته است. این وضعیت با اشاره دارد که مورد انتظا

کنندگان های شرکتاز مجموع گفته« تصمیمات مدیریتی»ی با عنوان ااستخراج مقوله

داشتند که در این بیان می  2و 5های توصیف شده است. معلمان شرکت کننده در گروه

ها شود. نندر حالیکه از دیدآنها موافقت نمیی تدریسی آنسطح با درخواست تغییر پایه

ی تخصصی خود و وضعیت مطلوب تغییر، وضعیتی است که در آن معلمان بتوانند از پایه

-آموزان پرداخته و با همان دانشی اول به تدریس دانشدر برخی موارد هم حتی از پایه

 های باالتر را تجربه کنند.آموزان، تدریس در پایه

هاست که الزم حتاج تسلط و تبحر معلم در تدریس تمامی پایهالبته ظهور این وضعیت م

گرفت ولی متأسفانه با توجه به های مسئوالن امر مورد توجه قرار میریزیبود در برنامه

شواهدی که پیشتر بیان شده است، معلمان شاغل در این ناحیه، چنین چیزی را گزارش 

ها ن خدمت برگزار شده برای تمامی پایههای ضمها در دورهاند. شرکت آزادانه آننکرده

 تواند در این تسلط و تبحر اثر بسزایی داشته باشد.  می

عذرمیخوام. یک معلم از پایه اول تا پنجم به راحتی تدریس می کرد ولی االن چون  -

سال است فقط سوم تدریس میکنم خوب؟! من اگر باالجبار  15، 11مثال.. من خودم االن 

هاشون رو م برم کالس چهارم نمیتونم چون )سخته(آموزش ندیدم. روشسال دیگه بخوا

 (11ی ی شمارهی اول، شرکت کننده، جلسه5ی نمی دونم)گروه متمرکز شماره

ی ی اول، شرکت کننده، جلسه5ی وحشت دارن اصال ًاز)گروه متمرکز شماره - 

 (11ی شماره

ه میگه چه پایه ای تدریس می کنی جایی نیستش! مدرسولی تو مدارس که دیگه جابه -

ها اصالً اینجوری چهارم پس برو باز چهارم  برو سوم برو دوم ...   یعنی هدفگذاری

 (3ی ی شمارهی اول، شرکت کننده، جلسه5ی شده)گروه متمرکز شماره
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ای وجود دارد که به تدریس مطالب درسی در هر پایه توسط های فشردهاگرچه لوح

های معلمان، ناظر بر بی اطالعی پردازد، اما صحبتهای درسی ریاضی میمؤلفان کتاب 

ها هاست. ضمن اینکه در نظر آنآنان از این امکان و یا در دسترس نبودنشان برای آن

شرکت در کالس ضمن خدمت و تبادل نظر با دیگر همکاران، فرصت بهتری از 

 خودآموزی شخصی است.

شان به صورتی های فرعیها و زیرمقولهها با مقولهبندی این یافتهدر مجموع، طبقه

 آورده شده است. 5خالصه در جدول شماره 

 های گردآوری شدههای به دست آمده از دادهبندی مقوله. ساختار و طبقه2جدول

 تر هر یکهای فرعیهای فرعی و زیر مقولهمقوله های کلیمقوله

 

 

 

 

 سطح کالن 

 )نظام آموزشی(

 

 

 

 

 

 سیستمی شرایط

 گذاری برای آموزش معلمانریزی بلندمدت و لزوم سرمایهداشتن برنامه

 ی نزدیکایجاد آمادگی در معلمان برای تغییر در آینده

 در اولویت بودن تغییر معلم بر تغییر کتاب درسی

 جلب مشارکت و رضایت معلمان برای انجام تغییر

 رای آنی نظرات معلمان قبل از تغییر و در حین اجارائه

 برقراری ارتباط میان معلمان و مؤلفان کتاب درسی

 لزوم تناسب و هماهنگی بین تمامی اجزاء نظام آموزشی در فرآیند تغییر

 تناسب و هماهنگی بین اجزای درونی سیستم

تناسب و هماهنگی بین اجزای درونی سیستم و عوامل برونی اثرگذار بر 

 سیستم

 

 شرایط سیاسی

مدل تغییر طی یک مدت معین بی توجه به تغییرات  تداوم داشتن یک -

 سیاسی

 تحمیلی و اجباری نبودن تغییرات با توجه به تصمیمات سیاسی -

ایشرایط زمینه

  

 جذب صحیح و اصولی معلمان عالقمند به معلمی

 

 

 

 سطح میانی 

 های درسی)برنامه

 آموزش مفهومی هدف

 لزوم تلفیق نظر و عمل محتوا

 

 

 شرایط زمانی طراحی و اجرای دوره

 طول مدت دوره
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  ضمن خدمت(

 

 روش

 زمان شروع دوره

 مداومت دوره

 های مدرسویژگی

 تجربه

 علم )مدرک(

 توانایی انتقال یا فن بیان

لزوم استفاده از یک مسیر واحد و هماهنگ در آموزش مدرسان و 

 معلمان

 سطح خرد

)کادر اجرایی 

 ناحیه/ مدرسه(

-مندی تمامی معلمان از مطالب ضمن خدمت در تمامی پایهزوم بهرهل - تصمیمات مدیریتی

 ها

های همراهی کادر اجرایی با آموزش و تدریس معلم در تمامی پایه -

 تحصیلی

 بحث و نتیجه 

شاید پیش از بیان انتظارات معلمان از وضعیت مطلوب تغییرشان و تبیین و تفسیر آن، 

از فایده نباشد. بدین جهت در ادامه نیم نگاهی  نگاهی به وضعیت موجود تغییرشان، خالی

پردازیم و سپس به ارائه تبیینی از به وضعیت موجود تغییرات در نظام آموزشی ایران می

 وضعیت مطلوب خواهیم پرداخت.

گیری گروهی از کارشناسان و های درسی با بحث و تصمیمتغییرات در برنامه

درسی درسی و تألیف کتاب ها درسی برنامهریزی متخصصان موضوعی که شورای برنامه

ریزی شود. این شورا زیر نظر دفتر تألیف و برنامهدهند، آغاز میموضوعی را نیز تشکیل می

کند. بر مبنای ای از وزارت آموزش و پرورش، فعالیت میدرسی  به عنوان زیرمجموعه

زار آموزشی( که عموماً ترین ابی تصمیمات این شورا مؤلفان کتاب ها درسی) اصلینتیجه

شوند.کتاب از اعضای شورای مربوطه نیز هستند به تألیف کتاب ها جدید درسی مشغول می

شود. به دلیل ها درسی جدید در تیراژی باال برای مدارس سراسر کشور تولید و توزیع می

گیران در خصوص تغییرات کتاب درسی، برای عدم حضور معلمان در جمع تصمیم

-سازی برای اجرای تغییرات موسوم به دورههای آمادهکتاب ها جدید برنامه تدریس این

ها، ابتدا، معلمانی از هر شهر شود. در این برنامههای ضمن خدمت معلمان تدارک دیده می
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شوند( انتخاب شده، به تهران کشور) که عمدتاً به عنوان معلم نمونه شناخته می و استان

اندرکاران اصلی تغییرات، محدودی زیر نظر مؤلفان و دست اعزام شده و در مدت زمان

گردد. خود باز می بینند. پس از اتمام این آموزش، هر معلم به شهر و استانآموزش می

بندی شده به صورتی فشرده و ای زمانمسئوالن مربوطه در هر شهر و استان با تنظیم برنامه

های جدید، مسئولیت آشناسازی و ن دورهکوتاه و معرفی این معلمان به عنوان مدرسا

ها گیرند. این دورهاند را برعهده میبهره بودهها بیآموزش به سایر معلمانی که از این دوره

های ضمن خدمت موسومند، عمدتاً در آخرین روزهای تابستان و اندکی پیش که به دوره

های لیف از مرکز به محلهای جدید التأاز شروع سال تحصیلی در شرایطی که هنوز کتاب

ریزی درسی مربوطه به جز شود.  شورای برنامهتوزیع در هر شهر وارد نشده، برگزار می

های حضوری با تولید و انتشار کتاب راهنمای معلم و طراحی و ترویج تدارک این کالس

  ی معلمانهای آموزشی برای استفادههای فشرده و فیلمهایی چون وبگاه، لوحرسانه

؛ کتاب معلم ریاضی پایه 1339)رجوع شود به: کتاب راهنمای معلم ریاضی سوم راهنمایی، 

درسی را سازی معلمان برای اجرای تغییرات برنامه( فرآیند تغییر یا آماده1391اول دبستان، 

 کنند.تکمیل می

توان ها نشان داد که انتظارات معلمان از وضعیت مطلوب تغییر معلمان را میتحلیل داده

در سه سطح کالن، میانی و خرد، طبق نظر معلمان شرکت کننده در این پژوهش انتظار 

 داشت.

سطح کالن به وضعیتی اشاره دارد که به طور کلی معلمان برای هرگونه تغییر در نظام 

انجامد، انتظار دارند. برای این سطح آموزشی که به تغییر در عملکرد و دانش معلمان می

گذاری روی ریزی بلندمدت و سرمایهبرنامه»های با زیرمقوله« شرایط سیستمی»ی سه مقوله

جلب مشارکت و رضایت معلمان در تغییر و اجرای »، «معلمان یا به طور کلی نیروی انسانی

شناسایی شد. اینکه « تناسب و هماهنگی بین اجزاء درونی و بیرونی نظام آموزشی»و « آن

های بلندمدت داشت و از طرفی در نظام آموزشی باید برنامه در نظر معلمان برای تغییرات

برای تربیت نیروی انسانی به ویژه معلمان زمان و انرژی بیشتری اختصاص داد، بدین معنی 

افزاری در اجرا ی نرمها، باورها و بینش معلمان یا به تعبیری جنبهکه ابتدا به تغییر دیدگاه
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اش یعنی کتاب درسی افزاریی سخترا به مرحله اندیشید و اقدام کرد و سپس تغییر

دهد که معلم را به عنوان یک انسان و اجرا و تدریس را به عنوان یک کشاند، نشان می

 عمل انسانی، بیش از پیش مورد توجه و التفات قرار داد.

های پژوهش دیگری در همین راستا که زرقانی، امین خندقی، شعبانی ورکی و یافته

ها و هنجارهای اند نیز نشان داده است که بین برخی از ارزش( انجام داده1392)پور موسی

ها و هنجارهای معلمان تفاوت و تا حدی تقابل وجود دارد. به مؤلفان کتاب درسی و ارزش

عنوان مثال استفاده از تمرینات بیشتر برای معلمان یک ارزش و هنجار پذیرفته شده است 

لفان کتاب درسی جدید جایی ندارد. همچنین تدریس برخی در حالیکه در دیدگاه مؤ

های قدیم ریاضی نیز نشان از تقابل باورهای میان مطالب توسط توالی مطرح شده در کتاب

دهی مطالب کتاب ریاضی دارد. شاید از همین رو باشد معلمان و مؤلفان در تنظیم و سازمان

ات را به عنوان وضعیت مطلوب و که معلمان لزوم نظرخواهی و مشارکتشان در تغییر

های کردند چه اینکه این موضوع به نزدیک شدن دیدگاهآرمانی در تغییر توصیف می

ریزان درسی به دیدگاه معلمان، تأثیر بسزایی خواهد های درسی و برنامهمؤلفان کتاب

تغییر  ها و هنجارهای متفاوت، در فرایندهایی با ارزشداشت. اهمیت توجه به خرده فرهنگ

( نیز قرار 5112) 5( و هوس و مک کولین1919) 1ی هوسهای درسی، مورد اشارهبرنامه

گرفته که لزوم توجه به دیدگاهی فرهنگی نسبت به تغییر در کنار توجه به دیدگاه فنی که 

اند. در واقع طبق این در هر نظام آموزشی در اولویت توجه است را مورد تأکید قرار داده

ها پرداخت تا فرآیند ی انجام موفق تغییر باید به ارتباط و تعامل میان این گروهدیدگاه برا

ها اتفاق بیفتند. حاکمیت این ها و باورها  بین این گروهسازی ارزشهماهنگی و هم افق

بخشد و به معنی در نظر های درسی که  بُعدی انسانی به تغییر میدیدگاه در تغییر برنامه

ها، باورها و هنجارهای معلمان است، مستلزم انجام اقداماتی خواهد زشداشتن توجه به ار

بود. از جمله آن اقدامات، فرآیند آشناسازی طوالنی مدت معلمان با کتاب درسی، 

های مؤلفان کتاب درسی به صورت رو در رو به اهدافش، رویکردش و انتظارات و ارزش

                                                                                                                                        
1 House 

2 Mcquillian 
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سازی با های متقابل است. هم افقرزشهای با اسازی دیدگاهیابی به هم افققصد دست

های مختلف دیگری فرهنگشود. به جز خرده فرهنگ معلمان، خردهتمهیداتی همراه می

ی تفاوت درسی جدید به واسطهنیز در نظام آموزشی هستند که در مسیر اجرای برنامه

-ه وجود میتر تقابل بها، هنجارها و باورهایشان، تضاد و تعارض یا به عبارت کلیارزش

ها سازی با در نظر داشتن تمامی این خرده فرهنگآورند. بنابراین الزم  است فرآیند هم افق

ی تناسب و هماهنگی میان اجزاء درونی و بیرونی مؤثر بر نظام آموزشی توجه باشد. مقوله

 های مشترک است. سازی این ارزشبه هم افق

های درسی ضمن خدمت مطلوب برنامه در سطح میانی که انتظارات معلمان از وضعیت

مورد نظر است. « روش»و « محتوا»، «هدف»ی کشد، توجه به سه مقولهرا به تصویر می

-ها داده میمعلمان شرکت کننده در این پژوهش، انتظار داشتند که نوع آموزشی که به آن

مت های موجود ضمن خدشود، آموزشی مفهومی باشد.  اگرچه ممکن است هدف برنامه

هم آموزش مفهومی باشد اما معلمان شرکت کننده در این پژوهش را به این نتیجه رسانده 

های ضمن خدمت، هدف اساسی را بر آموزش مفهومی که الزم است در طراحی برنامه

قرار دهند، از نوع محتوا و روش تدریس مورد استفاده مدرسان در عمل تدریسشان استنباط 

خود برگرفته از عملکرد مدرسشان در پایتخت که عمدتاً از  شده است. عملکرد آنان که

اند، معلمان را به لحاظ نظری )شناختی( و عملی )توانایی مؤلفان کتب درسی جدید بوده

اند که با ی کوتاهی مطالبی کلی را آموختهها در دورهتدریس( توانمند نکرده است. آن

است. بنابراین چنانچه این مطالب به  ی عملشان بسیار متفاوتدنیای ظریف و جزئی شده

ها به وضعیت قبل از تغییر، وضعیتی که با آن رود که آندرستی آموخته نشود بیم آن می

افتد. انس بیشتری نیز دارند برگشت کنند. برگشتی که بسیار ظریف و نامحسوس اتفاق می

ان به حیات خود توان گفت معنای قدیمی در قالب صورتی جدید همچنبا بیانی فلسفی می

 دهد.ادامه می

شاید اگر باورمان نسبت به معلمان را از حالت ابزاری به حالتی انسانی تغییر دهیم، یعنی 

بدانیم که معلمان به مثابه یک انسان، قدرت تفکر، عاطفه و اراده دارند و بر همین اساس 

کنند )میرعرب میهای درسی مقاومت است که بر طبق تحقیقات در مقابل تغییرات برنامه
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( در این 1392پور و صفائی موحد، ؛ داداشی، موسی1391رضی، فردانش و طالیی، 

اش باید به گونه صورت برای تغییر این انسان یعنی تغییر جهت فکری، عاطفی و ارادی

هایی های ضمن خدمت را باید طراحی کرد. برنامهدیگری اندیشید و نوع دیگری از برنامه

ها یا ( تحت عنوان شبکه5113) 1( یا لیبرمن و پوینتر میس5112که تم ) شبیه به آنچه

اند. آنان بر این باورند که این اجتماعات ها یاد کردهاجتماعات یادگیری معلمان از آن

ای معلمان است. نوعی یادگیری یادگیری، عاملی اثرگذار بر تغییر باورها و اقدامات حرفه

های درسی ضمن خدمت موجود، ان نیز منطبق است. برنامهای آنکه بر شیوه زیست حرفه

ها در یک بازه زمانی مجبورند از ای معلمان است. آنبی شباهت با واقعیت زیست حرفه

ای خود فاصله بگیرند، به مکانی بروند و به صورتی نظری مطالبی را دنیای واقعی حرفه

زمره خود را از سر بگیرند. وضعیت بیاموزند و دوباره به دنیای خود وارد شوند و عمل رو

ها را هم به عنوان یک های ضمن خدمت از نظر آنان، وضعیتی است که آنمطلوب برنامه

شناسد و هم به عنوان یک انسان متصل به بافت یا زمینه انسان صاحب فکر و انتخاب می

 فرهنگی و اجتماعی تدریسش!

ی آموزشی ناحیه« یمات مدیریتیتصم»سطح خرد، انتظارات معلمان از وضعیت مطلوب 

کشد. معلمان شرکت کننده در این کنند را به تصویر میای که در آن تدریس مییا مدرسه

پژوهش بر این نظر بودند که مدیران محلی در سطح ناحیه الزم است اجازه شناخت نظری 

مت بی ها را با مجوز شرکت در همه دوره های ضمن خدشان از تغییرات در تمامی پایه

توجه به ابالغشان در تدریس در یک پایه تحصیلی را بدهند و مدیران محلی در سطح 

مدرسه با اعالم موافقت ورودشان به هر پایه تحصیلی، مجوز کسب شناخت عملی )که به 

ها اعطا کنند تا به تسلطی نظری و عملی از آید( را به آنواسطه تدریس به وجود می

یابند و بدین ترتیب با های تحصیلی دستضی در تمامی پایهدرسی ریاتغییرات برنامه

های این آمادگی ذهنی و عملی بیشتری با تغییرات مورد نظر همراهی کنند. بنابراین در یافته

                                                                                                                                        
1 Lieberman&Pointer-Mace 
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-توان به یک نکته کلیدی دست یافت. اینکه برای قدرت انتخاب و تصمیمبخش هم می

 ید جایی در نظر گرفته شود. نیز با« تصمیمات مدیریتی»گیری معلم در مجموعه 

ی های احصاء شده در سطوح کالن، میانی و خرد، مقولهتوجه بیشتر به این مقوله

به عنوان خواسته مرکزی و « توجه به تغییر به عنوان امری انسانی»تری را با عنوان محوری

را پدید درسی اصلی معلمان از وضعیت مطلوب تغییر معلمان در همراهی با تغییرات برنامه

آورد. نگریستن به تغییر از منظر انسانی، دوری از موقعیتی در اجرا و تدریس که آن را به می

گیرد و نزدیکی به موقعیتی در اجرا و تدریس که آن را به عنوان عملی ابزاری در نظر می

. کند(  قرار گرفته را نیز برجسته می5112) 1ی آئوکیعنوان عملی موقعیتی که مورد اشاره

-ریزان درسی در سطح کالن میاثرگذاری این مقوله محوری از نوع تصمیماتی که برنامه

های درسی ضمن خدمت در سطح میانی و تصمیمات گیرند، شروع شده و به طراحی برنامه

 کند.مدیریتی مدیران محلی در سطح خرد نیز سرایت می

این بخش به صورت شکل  ها دربه منظور فهم بهتر، نمایی از ارتباطات میان مقوله

ای توجه به تغییر از منظر پدیده»به تصویر کشیده شده است. طبق این شکل،  1شماره

شود بیشترین توجه و تأکید به معلمان و سایر نیروهای انسانی دخیل در باعث می« انسانی

ی معلمان اجرای برنامه درسی معطوف شود و بنابرآن هم برای مشارکت رضایتمندانه

ها و امکانات و همچنین شود و هم نسبت به هماهنگی بین انسانرهایی اندیشیده میتدبی

شود. این هماهنگی بین عوامل انسانی اثرگذار بر بیرون و درون نظام آموزشی اقدام می

های درسی ضمن خدمت اشاره دارد تغییرات در سایر سطوح یعنی سطح میانی که به برنامه

 ریتی مدیران محلی است نیز اثرگذار است.و سطح خرد که تصمیمات مدی

                                                                                                                                        
1 Aoki 
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 . مدل اکتشافی پژوهش در خصوص چگونگی تغییر مطلوب معلمان 1شکل

شود که به بررسی تأثیرات در با نظر به نتایج این پژوهش، به محققان آتی توصیه می

و به طور خاص، برنامه درسی  نظر داشتن تغییر به منزله نگاهی انسانی در نظام آموزشی

های در نظر ساز افزایش کیفیت برنامهضمن خدمت معلمان بپردازند و از این رهگذر زمینه

گرفته شده برای تغییر معلمان شوند. در بعد عملی نیز با توجه به تمرکز موجود در نظام 

ام آموزشی اندر کاران عملی در نظآموزشی و اثرگذاری آن بر انجام تغییرات، به دست

شود برای ایجاد تغییر مطلوب در دانش معلمان، اول برای معلمان نسبت به توصیه می

ی سازی شود. تغییرات دفعی و سریع، برهم زنندهپذیرش و مشارکت در انجام تغییر زمینه

این نظم ذهنی و روانی است و طبیعی است که این بر هم ریختگی هم موجب مقاومت  

شود. باور معلمان به ایجاد تغییر یر و هم انحراف از اهداف اساسی آن مینسبت به انجام تغی
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ی آن هم متناسب با رویکرد مورد معرفی متخصصان مربوطه، امری زمان بر است. در مرحله

دار های بسیار روی حجم اندکی از معلمان )که قرار است عهدهبعدی الزم است ساعت

ی جدید را در بین سایر معلمان باشند( وقت نامهنمایندگی طراحان و تولید کنندگان بر

صرف بشود تا تغییرات دانش، نگرشی و عاطفی آنان با کیفیت باالیی تغییر کند. تا این 

ی خوبی برای انجام تغییر در بین سایرین توان انتظار داشت نمایندهمعلمان تغییر نکنند، نمی

 باشند.

های بسیاری را برای جام رسید که مشغولیتاین پژوهش در زمانی )تابستان ماه( به ان

معلمان به همراه داشت که مانع از دسترسی به برخی از مشارکت کنندگان و هماهنگی 

شد. این امر باعث شد که نتوان بر مبنای زمان برخی دیگر با زمان سایرین در یک گروه می

های تدریسی اشتراک پایهبندی مناسب معلمان با توجه به معیارهای از پیش موجود، به طبقه

در جلسه پرداخت. همچنین جنسیت  و  تعداد و تفاوت نظراتشان برای ایجاد چالش

مشارکت کنندگان که عمدتاً زن بودند نیز محدودیت دیگر این پژوهش بود. این 

محدودیت توسط مجوز صادر شده از اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ایجاد 

رود به مدارس پسرانه و شناسایی معلمان مرد داوطلب و مورد نظر در شده بود که مانع از و

 شد.انجام این پژوهش می
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