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اي درسی مدرسهعاملی مهم در تحقق یا عدم تحقق اصالحات برنامه: فرهنگ معلمی 
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Abstract: In this study, the responses 
of 36 teachers about educational reform
have been collected by implementing a
qualitative scale. The results showed 
that there are three categories based on
the teacher's response (reception, 
indifference, opposition) in schools. 
Ethnographic interviews and 
observations with 9 apprentices and 
veteran teachers were organized. The 
results confirmed there are different
beliefs about the teacher’s profession, 
different reactions to the changes and in 
total, different teacher cultures among
novice teachers and veteran teachers. 
The results showed similar performance
between teachers with more than three
years of experience with the teachers
more than 10 years.
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  مقدمه

جدیدي در مطالعات  فرهنگ و معلمی موضوع نسبتاً لفهؤفرهنگ معلمی با در نظر گرفتن م   

هاي انسانی است که از معلمی یکی از فعالیت). 81، ص 2000هورن، (آموزش و پرورش است 

زمان پیدایش جامعه انسانی متمدن و از زمانی که نهاد اجتماعی تعلیم و تربیت شکل گرفت، به 

متناسب با تحول جامعه انسانی و  در این دوره تاریخی طوالنی، معلمی. ه استوجود آمد

نماید، وجود اي مسلم میآنچه در هر جامعه. دگرگونی در نهاد تعلیم و تربیت، متحول شده است

). 1390فاضلی، (باشد به نسل نو رسیده می» انتقال فرهنگ«و ضرورت عوامل و افرادي براي 

. مکان حیات نخواهد داشتنسل و زندگی جمعی آدمی، بدون فرایندهاي اکتساب و یادگیري، ا

هاي فرهنگی است و نهاد تعلیم و تربیت به عنوان یکی از ابزارهاي انتقال فرهنگی در نظام

این پژوهش در صدد است، فرهنگ معلمی را در . باشدمعلمی از ارکان اصلی این نهاد می

بحث  .ندهاي معلمان تبیین کهاي درسی از طریق تفسیر کنشموقعیت تغییر و تحول برنامه

با توجه به مغفول . اي با نگاه تفسیري به کار معلم استحاضر به نوعی یک رویکرد میان رشته

درسی در آموزش و پرورش ایران و بودن عرصه فرهنگ معلمی در مطالعات و تغییرات برنامه

- ابتدا به تعریف فرهنگ و فرهنگ معلمی پرداخته میطور وسعت مفهومی واژه فرهنگ، همین

.شود

هاي عارضی هر گروه هاي اجتماعی و ویژگیعناي عام، مجموعه باورها، شکلفرهنگ به م    

فرهنگ عبارت از عامل زمینه ساز کار منتسب به هر گروهی است که بنا بر . اجتماعی است

بدین ترتیب . دگیراي ویژه را بر عهده مییی خاص، مسئولیت، تکلیف یا وظیفههاهدفی یا هدف

هاي مجموعه باورها، اعتقادات، استعدادهاي فکري و اخالقی و آگاهیتوان ی را میفرهنگ معلم

یکپارچه و جمعی شده و آداب و عادات مختص شده براي کار معلمی و منتسب به گروه بزرگ 

  ).1390رئیس دانا، (دست اندر کاران آموزش و پرورش به شمار آورد 

ها و ها، گرایشها، استعداده مجموعه قابلیتدر بردارند» هاي معلمیفرهنگ و شایستگی«   

هاي حرفه معلمی هاي الزمه کار معلمی و در واقع زمینه ساز بروز شکوفایی توانمندينگرش

اي است که قرار است با این فرهنگ زمینه ساز پرورش و آماده سازي افراد فرهیخته. است

جاي هیچ بحث نیست که این . ازندآبشخوري از آن فرهنگ، به پرورش و تربیت نسل جوان بپرد

تواند شرایط و تر باشد، بهتر میتر و با طراوتتر، کیفیزمینه و این منبع آبشخور، هر چه غنی
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معلمان تازه  معموالً. امکان آماده سازي معلمان و مجریان شایسته تعلیم و تربیت را فراهم سازد

کار
1

. شان یاري دهدوظیفه آنها را در اجراي به دنبال یافتن فرهنگ معلمی هستند که به نحوي 

شوند که براي معلم شدن و معلم راحل شناخت فرهنگ معلمی متوجه میدر حقیقت آنها طی م

ها و مین چه پیش نیازها و کسب چه توانمنديشدن وجود چه شرایطی الزم است، تأ موفق

  چیست؟ هایی ضرورت دارد و آداب معلمی، بر اساس زمینه فرهنگی موجودمهارت

موضوعی که در این پژوهش به فرهنگ مرتبط دانسته شده است، نوع کنش معلمان به عنوان    

اي براي اصالحات در ي ویژههادر ایران طرح. درسی استمجریان تغییر به اصالحات برنامه

تا  1386سال اخیر از سال  5فیزیک و ریاضی در   هاي کتاب. زمینه علوم پایه انجام شده است

، ایجاد شده 2هاي ریاضی اي در کتاب غییرات کلیاند، در پایه دوم ت ون تغییرات زیادي داشتهکن

بیشترین . اندداشته) درصد 40تا  15درحدود (تغییرات کلی  4و شیمی  2هاي شیمی کتاب. است

کتب زیست شناسی و آزمایشگاه . تغییرات در ریاضی و حسابان دبیرستان اتفاق افتاده است

هاي هم چنین تغییراتی در کتاب. تغییرات زیادي کرده است 89-90ن در سال تحصیلی دبیرستا

  . صورت گرفته است 3و  1درسی شیمی 

سفانه درباره موفقیت و اجرایی شدن این أدهد، متتا آنجا که جستجوهاي محقق نشان می   

اي حقیق و پروژهها و به طور کلی عوامل موفقیت یا شکست اصالحات در ایران تا کنون تطرح

صورت نگرفته است
2

-اي که براي محقق شدن تغییرات نادیده گرفته میلهأتوان گفت، مسمی. 

این موضوع در جامعه ما موضوعی دم دستی و . شود پذیرش یا مقاومت نسبت به تغییر است

ان کنند بدون شک تغییر مورد پذیرش معلمشود، به نحوي که مدیران تصور میغیر مهم تلقی می

  .قرار خواهد گرفت

توانند دهد معلمان میهاي حوزه تغییر آموزشی نشان میدر حالیکه مرور ادبیات و پژوهش   

توانند برنامه جدید را آنها می. هاي متفاوتی در مواجهه با تغییرات داشته باشندعکس العمل

بپذیرند
3

تفاوتیتوانند موضع بی، می
4

ف آن باشند و در برابر آن توانند مخالاتخاذ کنند و یا می 

                                                
1. Novice Teachers

  .محقق حتی یک طرح که نشان دهد تغییرات صورت گرفته در عمل موفقیت آمیز بوده اند یافت نشدبا جستجوهاي  . 2

3. Teacher’s Receptivity
4. Teacher’s Indifference 
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مقاومت کنند
1

لی( 
2

، هام2000، 
3

و سوینگ 
4

، استونسن1988و 1987، 
5

و گاف 1993، 1987، 
6

 ،

پشت درب کالس«با پژوهش  70گودلد در دهه ).1997
7

فرهنگ مدرسه «) 1971(، ساراسون »

و گراس و همکاران» له تغییرأمس و
8

له غیبت و أمسبه » هاي سازمانیاجراي نوآوري«با ) 1979( 

اجراهاي «بدین ترتیب واژه . عدم حضور واقعی تغییر در درون کالس درس اشاره کردند

شکست خورده
9

در مرورهاي پژوهشی، مبحث شکست تغییرات با . وارد ادبیات اصالحات شد» 

ها به عمل در آید بسیار اینکه ایده«فولن معتقد است . قرین هستند) 1997(هاي فولن با پژوهش

  .کنندکه افراد درك میر از آن چیزي است تمشکل

فولن، (» شونددر واقع عوامل زیادي وجود دارد که باعث شکست تغییر در مدارس می    

تواند یکی از تفاوتی سازمانی میبی«گوید، کند و میتفاوتی سازمانی اشاره میلیندا به بی). 1997

  ). 2003ندا، لی(» ها به شمار روددالیل شکست تغییر در سازمان

ها منجر معتقدند؛ نارضایتی عمیق و به مدت طوالنی در سازمان) 1389(دانایی فرد و همکاران    

به نظر آنها گاهی ممکن است طرز فکر اولیه افراد آرام آرام تغییر . شودتفاوتی سازمانی میبه بی

، ص 2003کیفی، (ی بدهد کند و شور و انگیزه افراد به تدریج جاي خود را به بی تفاوتی سازمان

کنند و سطح توجه هستند و فقط براي حقوق کار میدر این حالت کارکنان به تغییر بی). 14

  ). 27، ص 2003کیفی، (اي است که مانع از اخراج شدن آنها شود کاري آنها در اندازه

موزشی در طی هاي تغییرات آپیامد تالش) 1996واقع در منبع ساراسون، ( برمان و مک اللین    

آنها ذکر کردند که مقادیر زیادي از اصالحات که از جانب دولت . چند سال را ارزیابی کردند

دارس و خصوصیات م«و » رهبري و جو سازمانی مدرسه«شوند به علت مرکزي تحمیل می

هاي هارگریوز هاي برمان و مک اللین یافتهیافته) 77.ص(شود با شکست مواجه می» معلمان

هاي برمان و مک الین در مورد صفاتی بود که مورد ویژه در یافته. را تحکیم بخشید) 1997(

                                                
1. Teacher’s Resistance
2. Lee
3. Ham
4. Sewing
5. Stevenson
6. Gough
7. Behind the Classroom Door
8. Gross
9. Failed implementation
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آنها همه خصوصیاتی که اثر معلم بر نتایج پروژه . معلم درباره اصالحات پیشنهاد شده داشت

آنها . هاي تدریس، حس سودمندي و توانایی کالمیسال: اصالحات داشته است را ذکر کردند

با طوالنی بودن زمانی که  -ثیر منفی بر فرایند تغییر داردأهاي تدریس، تاد سالدریافتند که تعد

معلم به تعلیم مشغول بوده است، احتمال کمتري وجود دارد که تغییر، دستاورد دانش آموزان را 

آنها . بهبود بخشد و احتمال کمتري وجود دارد که پروژه اصالحات به اهداف خود دست یابد

هاي ها تجربه دارند احتمال کمتري وجود دارد که به فعالیتتند معلمانی که سالطور دریافهمین

شان تغییر دهند و احتمال زیادي وجود دارد که پروژه اصالحات را بالفاصله بعد از اینکه بودجه 

گر تغییر باشد، ولی تواند تسهیلخصوصیت دیگري که می. دولت مرکزي به پایان رسید رها کنند

اند را قبال آموختهید کننده بوده است، تمایل معلمان به روش تدریسی است که آناغلب ناام

اش می ها نه تنها شامل تجارب معلم از دوره ابتدایی و راهنماییاین آموخته) 1996ساراسون، (

تغییر مطرح شده اگر با تجارب . شودشود، بلکه تجارب دانشگاه و دانشکده او را هم شامل می

). 1996ساراسون، (ان غریبه باشد به احتمال زیاد با مقاومت رو به رو خواهد شد زندگی معلم

ها بررسی بر روي تحقیقات فرهنگ مدرسه و تغییر، همه بندي سالبا جمع) 1996(ساراسون 

گوید هیچ او می. شوند طرح تغییر به شکست بیانجامد بر شمرده استکه باعث میرا عواملی 

فرهنگ . آوردتري را براي تغییر بوجود نمیدر مدرسه، مانع قويل روابط قدرت چیزي مث

شود، اما این روابط عاملینی هستند که کمترین مقدار تحقیق مدارس فقط با این روابط تعیین نمی

کاربسیاري از معلمان کهنه: گویدآیزنر می. اندرا به خود دیده
1

که اصالحات آموزشی را بارها  

. دهنده آن با مقاومت منفعالنه پاسخ میآموزشی جدید بدبین هستند و ب اند، به اصالحاتدیده

  . شوندهاي جدید میآنها سوار موج سیاست

دهد باال رفتن تجربه معلمی و مقاومت بیشتر در مقابل تغییرات را ها نشان میاینگونه پژوهش   

  . توان امري محتمل شمردمی

هر ساله به فرهنگ یک سال سابقه که  علمین تازه کارمدر این پژوهش به بررسی تعدادي از    

سال سابقه معلمی پرداخته شده  10د و تعدادي معلم بیش از سه و شون اضافه میمعلمی کشور 

-فرض پژوهش حاضر این است که فرهنگ معلمی در طی کسب تجربه معلمی تغییر می. است

ر واقع با این د. باشددرسی میت برنامهکند و یکی از تغییرات آن مقاومت بیشتر در برابر تغییرا

                                                
1. Veteran Teachers
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هاي فرهنگ معلمی در بین معلمان تازه کار توان به دنبال شواهدي از شباهت و تفاوتفرض، می

  :شود به این قرار استها پرداخته می هاي پژوهشی که به آنبر این اساس فرضیه. و پرسابقه بود

  فرضیه هاي پژوهش

.برابر تغییرات متفاوت است هاي معلمان درها و پاسخواکنش.1

.معلمان تازه کار و پر سابقه، داراي فرهنگ معلمی متفاوتی هستند.2

.تر می شوند، مقاومت شان در برابر تغییر برنامه افزایش می یابدمعلمان هر چه با تجربه.3

روش پژوهش 

قوم (ی براي پاسخ به فرضیه اول و از روش کیف) پیمایشی(در پژوهش حاضر از روش کمی     

قوم نگاري در این تحقیق روشی . پژوهشی دوم و سوم استفاده شده استبراي فرضیه ) نگاري

. وجود داردمعلمانهاي روزانهفعالیتوکه در عاداتهاي فرهنگیبراي کشف ویژگیاست

و چک لیست یا ) 1389ایمانی، (نگاري تفسیري هدف آزمون نظریه نیست در تحقیق قوم

نتایج در تحقیق به عبارت دیگر . ی براي مرتبط ساختن رفتار با آن وجود ندارداستاندارد مشخص

و دیدگاه  قوم نگاري توصیف جامعیت رفتاري کنشگران در شرایط طبیعی میدان تحقیق است

روش شناسی مد نظر در  .شودهاي معلمان در نظر گرفته نمیقبلی براي کشف معانی کنش

از منظر رویکرد انسان شناسی تفسیري، مهمترین ویژگی  .پژوهش حاضر رویکرد تفسیري است

  . کنش انسانی، معنادار بودن آنست و هدف پژوهش درك آن معناست

  مراحل، ابزار و جامعه پژوهش

طور ها در برابر تغییرات و همیندر مرحله اول پژوهش، به منظور مشخص شدن نوع واکنش    

کلیه معلمان به پرسشنامه واکنش سنج بررسی شده هاي هاي پژوهش، پاسخانتخاب اطالع رسان

ها نشان داده شود و هم اینکه دلیل این مطلب این است که هم گستره و تنوع دیدگاه. است

هاي قطبی و ها، توجه به دیدگاهها براي مصاحبه و مشاهدهمالك و معیار انتخاب اطالع رسان

 واکنش سنجه فرد و متمایز به پرسشنامه هاي منحصر بمیانه طیف لیکرت، به همراه پاسخ نیز

، )1989(االتی است که از پرسشنامه دانهام و همکاران ؤپرسشنامه واکنش سنج شامل س. است

کلکر و لودمن(ترجمه شد 
1

پایایی این ابزار را ) 1999(شایان ذکر است کلکر و لودمن ). 1999، 

هاي آن از لحاظ انسجام درونی سبوسیله ضریب آلفاي کرونباخ تعیین کردند و همه زیر مقیا

                                                
1. Klecker and Loadman
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٨٩

ضریب پایایی هر عامل در این ابزار . باشدمی. 82پایایی کلی این ابزار . مورد بررسی قرار گرفتند

  ). 90(و عامل رفتاري .) 74(، عامل شناختی .)85(عامل عاطفی : به این ترتیب است

یک سال (یر تازه کار دب 10. نفر بودند 36مشارکت کنندگان اولیه پژوهش حاضر جمعا     

مقطع دبیرستان ) سال سابقه 20تا  15(دبیر پر سابقه  13و ) سال سابقه 6تا  3(معلم  13، )سابقه

در شرق استان ) معلم زمین شناسی 7معلم زیست شناسی و  8معلم شیمی،  8معلم ریاضی،  13(

حبه و مشاهده از در مرحله مصا. هستند) شهرستان هاي رامیان، آزادشهر و مینودشت(گلستان 

اطالع رسان  9پس از مشخص شدن دیدگاه دبیران درباره تغییر، از . معلم استفاده شد 9وجود 

بعد از گفتگو، با کنار هم قرار دادن . مورد نظر پژوهش خواسته شد تا در مصاحبه شرکت کنند

هاي معلمان ابهتها و مشهاي آنها، امکان مقایسه، دیدن تفاوتباورهاي آنها در کنار نوع واکنش

االت مصاحبه در جریان انجام ؤس. ها به شکل نیمه ساختاري انجام شدمصاحبه. فراهم آمد

االت ؤس. تر شدن ابعاد تحت بررسی شدمصاحبه دچار تغییرات متعدد و اضافاتی براي روشن

مان هاي معلولی تمرکز بر باورها و فعالیت. شددامنه وسیعی از موضوعات معلمی را شامل می

. اطالع رسان خواسته شد تا در مقابل محقق یک درس را ارائه نمایند 9پس از مصاحبه از . بود

هافتسدکارحاضر به، در تحقیق)مشاهده - مصاحبه (این روش انجامدلیل
1
و واکر) 1995( 

2
و  

دیموك
3
گیفرهنهايویژگیتوصیفوگیرياندازه«آنها بیان کرده بودند، . گرددبر می) 1998( 

. شدبنابراین نیاز به مشاهده نیز براي کشف هویت فرهنگی معلمان احساس می. »استمشکل

معلمانهاي روزانهفعالیتوبه عاداتهاي فرهنگیویژگیکهاستاینهمدلیلازبخشی

استفاده از مصاحبه ممکن بود به قدر کفایت انعکاس دهنده فرهنگ معلمی معلمان .مرتبط است

  .نباشد

   هاي پژوهشفتهیا

االت پرسشنامه واکنش ؤمعلم تازه کار و پرسابقه در مدارس مختلف به س 36هاي همه پاسخ   

  . سنج در جدول زیر ارائه شده است

                                                
1. Hoftsede
2. Walker
3. Dimmock
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٩٠

  انواع واکنش به تغییرات در بین معلمان: 1جدول شماره 

  

  واکنش عاطفی به تغییر= 1عامل 

1  

کامال 

  مخالف

2  

  مخالف

  

3  

نظري 

  ندارم

4  

  موافق

5  

کامال 

  موافق

  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد

5/23/435/77/60/40. من از تغییرات در مدرسه استقبال می کنم -1

  0/15  7/41  5/17  5/17  3/8.من تغییرات پیشنهاد شده را دوست دارم -2

  7/21  2/44  3/13  7/16  2/4.تغییرات مرا رنجیده خاطر و خسته کرده اند -3

  5/17  3/8  8/10  0/25  3/38.نوآوري ها ترس دارم من از اجراي -4

  22/5  5/37  5/17  8/15  7/6.اکثر تغییرات عصبانی کننده هستند -5

  3/13  2/34  2/14  3/33  0/5.من در مورد موثر بودن این تغییرات مطمئن هستم -6

  3/18  7/6  5/12  0/20  5/42.من احساس می کنم آمادگی اجراي تغییرات را دارم -7

            واکنش شناختی به تغییر=  2مل عا

  3/12  2/30  2/16  3/35  0/6  .شاگردان در این مدرسه از تغییرات سود می برند -8

  5/22  3/12  2/16  5/44  5/4  .لزومی براي انجام تغییرات نبود -9

تغییرات کتاب ها از لحاظ ترتیب و توالی محتوا به نحو ضعیفی  -10

  .مفهوم پردازي شده است

14%  3/32  3/17  7/21  7/14  

  0/30  2/14  8/5  5/47  5/2  .براي آموزش علوم پایه مفید استتغییرات  -11

  5/22  3/18  2/14  5/42  5/2  .تغییرات، محتواي دروس را غنی تر کرده اند -12

بار مضاعف و بی حاصلی بر عهده من قرار تغییرات سبب شد  -13

  .گیرد

8/0  2/59

  

5/7  3/3  2/29  

            رفتاري به تغییرواکنش  = 3عامل 

  7/16  7/31  3/13  3/28  %10.من در مقابل تغییرات در سازمان مقاومت می کنم -14

دارم که کوشش بیشتري در زمینه اجراي تغییرات داشته  سعیمن  -15

  .باشم

3/3  8/50  0/10  7/16  2/19  

7/13/533/132/95/22.تغییرات منجر به تحرك در من شده است -16

2/45/323/333/237/6.غییرات در بهبود بخشیدن به نارضایتی هاي من سهم زیادي داشته اندت -17

3/37/513/239/95/12.هر کاري که الزم باشد براي حمایت از تغییرات می کنم -18

0/57/368/108/357/11.در اجراي تغییرات مشکلی نداشته ام -19

0/55/325/78/402/14.بودم تغییراتی شبیه به اینها را انجام می دادم اگر من جاي برنامه ریزان -20

به لحاظ مقدار زمان صرف شده براي آموزش، تغییرات به نفع من  -21

.شده استن

3/38/357/210/25  2/14
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٩١

هاي معلمان ذیل هر گویه طیف وسیعی از دهند، انتخابها نشان میهمانطور که این پاسخ   

ها در یک سر طیف نشان دهنده نظرات عدم تجمع مطلق درصد. دهدرا تشکیل می نظرات

ها در بین معلمان با توجه به تفاوت واکنش. مختلف و متفاوت معلمان نسبت به تغییرات است

هاي دو انتخاب شدند که گزینه) شرکت در مصاحبه ها(مختلف، معلمانی براي ادامه همکاري 

) نظري ندارم(و نیز پاسخ خنثی ) کامال موافقم و کامال مخالفم(کرت قطب مثبت و منفی طیف لی

-به عبارت دیگر براي آن که بر اساس تقابل، امکان استخراج بهتر دیدگاه. را انتخاب کرده بودند

هاي ها، معلمانی حضور داشتند که عمدتا پاسخهاي معلمان فراهم شود، در انتخاب اطالع رسان

  . زیده بودندقطبی یا میانه را برگ

  .نفر مصاحبه شونده انتخاب شد 9از میان این معلمان در مجموع 

  معلم موافق یک سال سابقه

آقاي عباسی نماینده معلمان موافق برنامه جدید است که فقط یک سال سابقه تدریس ریاضی    

ات جدید او موافق تغییر. آزادشهر مشغول به کار استاو هم اکنون در یکی از دبیرستان . دارد

هایش گفته در مصاحبه. در تدریسش، فصل دوم ریاضی کتاب اول دبیرستان را ارائه کرد. بود

- فکر می... روم، هر روز مشتاقانه به مدرسه می. من کارم را دوست دارم و برایم لذت بخش است«: بود

توانم بیان کنم، با میهایم را ها و نگرانیدهد این است که تردیددرسی به من میکنم آنچه که برنامه

اي براي یک معلم ریاضی خوب را فرا دوست دارم استانداردهاي حرفه. معلمان دیگر مشورت کنم

  .»آموزان استکنم به نفع من و دانشمن مایلم ریسک برنامه جدید را بپذیرم چون فکر می. بگیرم

تر خود متمرکز ان با سابقههاي جدید از معلمرسد این معلم مبتدي بر یادگیري مهارتبه نظر می

  . است و این مرحله به نظر خودش مرحله مهمی براي یک معلم جدید است

در ادامه به بخشی از مصاحبه با این معلم و کدهاي فرهنگی که از میان گفتگوها با این معلم    

  :استخراج شده اند پرداخته شده است

  درباره روز معمول خود در مدرسه برایم بگویید؟

آموزان در مورد یک روز معمولی در آموزشگاه معموال با حضور غیاب، احوال پرسی، صحبت با دانش   

در برخی از . شوددرس جلسه قبل، برخی اوقات پرسش از درس قبل و رفع اشکاالت احتمالی شروع می

رس آموزان در کالس دشود و دانشآموزان براي تدریس درس جدید کمک گرفته میجلسات از دانش

.فعال هستند کامالً
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٩٢

ن آموز همواره در محیطی متقابل قرار دارند که در آگاه باشد که او و دانشآدر مرحله اول معلم باید    

 یادگیري تغییراتی است که در ذهن بر. موختن همان یادگیري و تجربه استآموزند و این آچیزي را می

  .گیردظه جاي میشود و در حافروي اطالعات ورودي به مغز انجام می

موز در حالتی به سر آموز مهمترین مرحله ورود به یادگیري است که باید معلم با دانشآشناخت دانش

فهمد بتواند به او نزدیک شود و او نیز باید موز معناي جایگاه او را میآببرد که ضمن اینکه دانش

  .را بشناسد و به او تعلیم دهد انشموزآروحیات دانش

گفتارهاي معلم و  درس باید براي یادگیرنده لذت بخش و با محتوا باشد طوریکه از رفتارها محیط    

  .خسته و دلسرد نشود

کند بسیار مهم است و باید این روش را به یادگیرندگان روشی که معلم براي تدریس انتخاب می   

نها را آکارهاي . نها باشدآهاي گیري از ندانستهنها و یا مچآتوضیح دهد نه اینکه دنبال غافلگیر کردن 

. ثیر داردأچون این ارزیابی گاهی در حین کار و گاهی در پایان کار بسیار در یادگیري ت ،ارزیابی کند

  .روش تدریس و حوصله او در امر یادگیري بسیار موثر است ،موجه بودن رفتارش ،قدرت بیان معلم

هاي کند و اگر دریابد که نقشدر این راستا تالش میهدف معلم یاد دادن به یادگیرندگان است و او    

موز آپذیرد و راضی به ضربه خوردن دانشنرا میآکند پس حتما جدید در این راستا به هدف او کمک می

  .شودبخاطر نا اگاهی خود نمی

  باور معلم درباره رویکردهاي جدید روابط شاگرد و معلم چیست ؟

فضاي علمی و اخالقی و احساسی ، بسته نیست ،م محور نیستها معلدر رویکرد جدید کالس   

موز و روحیات او را شناسایی کند حتی طبقه آظف است دانشؤمعلم م .ستا فرما ن حکمآ متفاوتی بر

  . اجتماعی و شرایط و مشکالت خاصی را که دارد پیگیري کند تا بتواند با او ارتباط صحیح برقرار نماید

  :هاي او را بدین گونه خالصه کردتمی توان بعضی از خصوصی

آموزش فراگیر محور 

روابط انسانی باال

  کید بر توانایی کالمی شاگردانأت

  .توانند در توسعه قوانین کالس درس به طور سازنده مشارکت کنندها میبچه

. شوندهاي نوآورانه در حل مسئله تشویق میآموزان براي راه حلدانش

  برنامه یک سال سابقه تفاوت نسبت بهمعلم بی

متوجه شدم  )...بعد از مشورت با سایر معلمان(او در جلسه قبل از مشاهده کالسش گفت    

اگرچه اکنون احساس بهتري دارم، با او گفت  ....متنفر بودن از سال اول تدریس امري طبیعی است
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٩٣

هایی که سابقه طوالنی در معلم این وجود چیزهاي زیادي وجود دارند که باید یاد بگیرم، به ویژه وقتی به

  . شودکنم این نیاز بیشتر احساس میتدریس دارند نگاه می

در مورد روابط بین همکاران معتقد بود بعضی از معلمان به خاطر خود شیرینی نقش پلیس     

  . کنندمخفی را بازي می

سه آمدم مشکالت زیادي با وقتی من به این مدر: ال شد و او پاسخ دادؤاز او درباره مشکالتش س    

یعنی زمانی که حس بدي راجع به . کالس و مدیریت رفتارم داشتم و این از انتهاي ترم اولم شروع شد

ها اما اکنون در حال تحقیق روي بچه. امکردم چیزهاي زیادي را به اشتباه انجام دادهکارم داشتم و فکر می

دانم که به بنابراین االن فقط می. ایت بیشتري نیاز دارمام که در آموزش به آنها به حمهستم و فهمیده

  . کمک احتیاج دارم

 آموز بربه نظر این معلم، کار روزمره معلمان، مدیریت دائمی رفتار و از عهده این همه دانش    

دهد تا کار خود را بررسی آورد و زمان و فضا به آنها اجازه نمیآمدن، معلم جدید را از پا در می

  . د یا آن را در یک زمان درازمدت شروع کنندکنن

  :قسمتی از متن مصاحبه با این معلم

نظر شما درباره محتواهاي درسی جدید چیست؟

باشد که با تغییراتی بیان شده است ولی محتواي درسی در واقع بر پایه همان محتواي درسی قبل می    

  .باشد این حالت از نظر من مطلوب نیستل میدر عین حال بیش از حد آسانتر و پراکنده نسبت به قب

  هاي جدید و تغییرات جدید چه تفاوتی با قبل کرده است؟از نظر شما شیوه

توان درس را ارائه تغییرات طوري است که باز با همان روش معمول قدیم و با توضیح و تمرین می    

آموز مطلبی را در طی طوري که دانش ولی در تغییرات جدید مطالب بسیار پراکنده بیان شده است. کرد

باشد، فاصله زمانی آموزد و از آنجایی که این مطلب تنها، بخشی از کل محتواي درس میچند سال می

تر از قبل شده و مطالب درس در کل بسیار آسان.شودده باعث عدم انسجام و یادگیري میایجاد ش

  .بیشتر مفید بودند حذف گردیده است مطالب دشوارتر که گاه براي ایجاد فعالیت و تالش

  :بعضی از خصوصات این معلم

  .مند نیستندها به نظم عالقهبچه

.هاي یادگیري در تمام اوقات باید حفظ شودهماهنگی رسمی در موقعیت

  .رود بیاموزند چگونه یاد بگیرندآموزان انتظار میاز دانش
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٩۴

  معلم مخالف یک سال سابقه

  :در سخنانش

ؤاالتی به س. دادندشد انجام میآموزان فقط آنچه را به آنها گفته میس جائی بودند که دانشمدار. . . 

شد، هاي آنها خصوصی تلقی میدادند؛ عالیق خاص و کنجکاويشد، جواب میکه از آنها پرسیده می

گ کالس به طور خالصه، فرهن. درسی از پیش تعیین شده نداشتندآنها زمانی براي دور شدن از برنامه

ش به عنوان هاي یادگیري مولد عاري بود و هر سطح از سلسله مراتب آموزاز همه نشانه درس تقریباً

  .آموزان داشتندشد، مثل نگاهی که معلمان به دانشسطح پایین نگریسته می

او . دادآموزان توضیح مییوه خشک و بدون انعطاف براي دانشزاده درس را به شخانم مولوي   

  :ها چگونه است؟ گفتسئوال که وضعیت بچه سخ به ایندر پا

یعنی قبل از من دبیر دیگري . من تدریس این درس را بعد از گذشت دو هفته آموزشی تحویل گرفتم

  .ها بفهمانممن باید شرایط خودم را به بچهاو گفت  .در این کالس حضور داشت

او هدف از این . دادندارائه می... واشکال  –فلوچارت  –ایشان درس را به وسیله نمودار     

پرداختند ال میؤایشان با هر بار تدریس به طرح س. دانستانداختن مفاهیم درس میوش را جار

خانم مولوي . خواستند که آنها را در پایان درس یا شروع جلسه بعدي پاسخ دهندها میو از بچه

ها از محتوي کتاب را در اختیار بچه نجایی که دوست داشتم اطالعات بیشترياز آ: زاده در ادامه گفتند 

ها نسبت به این مسئله تا اینکه مطمئن شدم بچه. این کار را در چند جلسه اول ادامه دادم. قرار دهم

  . اعتراض دارند و خواستند طبق محتوي کتاب درس بدهم

  :پاسخ ایشان: زاده پرسیده شد چه مشکالتی داریداز خانم مولوي

گیري امکان بهره .میز تحریر راحتی ندارند و آموزان صندلیفضاي کالس بسیار محدود است و دانش    

ه نحوي هاي جدید کم است و امکان چیدمان کالس بآموزشی و بکارگیري تکنولوژياز وسایل کمک

  . آموزان بدهدرا به معلم و دانشکه امکان تعامل بیشتري نیست 

رسید اما این معلم اعتقاد داشت بکارگیري که تکنولوژي و شرایط کالسی به نظر بد نمیدر حالی

هاي جدید زود است عتقد بود هنوز براي اجراي برنامهدر مجموع م. تکنولوژي غیر ممکن است

  .هاي قبلی دست بکشیمتوانیم از روشو ما نمی

:بعضی از خصوصیات این معلم

روابط انسانی پایین

.داندبهترین وجه می معلم به
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٩۵

  ایجاد و تقویت روحیه تقلید و اطاعت

.حاصل استتغییر زحمت آور و بی 

  سال سابقه 3معلم موافق 

یابم و ساعت در مدرسه حضور می 30/7صبح ساعت : او درباره روز معمول خود اینچنین گفت    

کالس اول، دوم و  3ي چهارشنبه روزها. شودار میدقیقه اولین کالس در پایه اول دبیرستان برگز 45/7

در بعضی از روزهاي هفته . شوددقیقه برگزار می 15سوم دبیرستان که هر کالس با میانگین یک ساعت و 

هاي بیکاري خود را در دفتر مدرسه حضور دارم و از نظرات سایر ا جایی که امکان داشته باشد ساعتت

- آموزان استفاده میهمچنین جهت رفع اشکال دانش دبیران جهت رفع برخی از ابهامات و تبادل نظر و

  .  کنم

توانید ها اتفاق افتاده چیست؟ مثبت یا منفی؟ میدرکتابواکنش شما به تغییراتی که اخیراً     

  هایی به من بدهید که حاکی از عدم مطلوبیت تغییرات صورت گرفته در کار شما باشد؟نمونه

کار زیاد است، در خصوص کتاب سال چهارم ریاضی علوم  به طور کلی مثبت بوده ولی هنوز جاي

  .براي آنها پیچیده است انسانی بعضی از مسائل واقعاً

درسی فعلی چیست؟برنامهخصوصهاي شما درچالش

ولی یه اشکال بزرگشون این هست که بسیار . ها کم شده، تغییرات مثبت هستنداز اینکه حجم کتاب   

آموزان را با ، دانشهاآنهایی از مطالب و ناقص شدن ه به خاطر حذف بخشاند و در نتیجمحدود شده

بنابراین زحمت ما زیاد میشه و . کنندگذارند و آنها را دچار ابهام و سردرگمی میال باقی میؤکلی س

هاي فوق برنامه بیان کنیم و در مدارسی که امکان برگزاري مجبوریم بسیاري از مطالب را در کالس

بیشتر مدارس این گونه . (رودآموزان هیچ وقت از بین نمیوق برنامه نیست، سردرگمی دانشکالس ف

  )هستند

  آموزان چیست؟مفروضات شما در مورد دانش

. تجربه استدانش آموز بی-1

ي حرف زدن به او دارد، پس باید گاهی اوقات، اجازهنیاز به ابراز وجود و دفاع از خود را -2

.بدهیم

.ي مشکالتش حرف بزنددرك بشود، پس گاهی اوقات باید اجازه بدهیم دربارهنیاز دارد که -3

  .با آمادگی قبلی و مرور اجمالی درس قبلی سر کالس حاضر بشه-4
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٩۶

  مفروضات شما در مورد معلمی چیست؟

یک معلم چنانچه به درسش تسلط داشته باشد و خود را آماده کند، در میان شاگردان محبوب خواهد    

  . ر من معلمی یعنی عشق و عالقه و فداکاري و وقت گذاشتن براي کاربه نظ. شد

  ي ارزش تغییر چیست؟مفروضات شما درباره

باید در هر . این تغییرات بجا و حساب شده و درست باشد هر تغییري داراي ارزش است البته اگر

راهم گردد، سپس تغییري همه اهداف، امکانات و شرایط در نظر گرفته شود و اول زمینه مناسب ف

  .تغییرات صورت گیرد

.گیردمعلم هرگز مورد مخالفت یا نقد قرار نمی

  .داندمعلم به بهترین وجه می

  سال سابقه 5تفاوت معلم بی

  کرده است؟ و تغییرات جدید چه تفاوتی با قبلهاي جدید از نظر شما شیوه

آماده کردن مطالب متنوع  هاي جدید وبه عنوان دبیر ریاضی بیشتر وقتم صرف یادگیري مطالب کتاب   

یا  هاي ارزشیابی ویا مشغول تصیح برگه و شودآموزان میهاي بیشتر براي یاد دادن به دانشو مثال

. باشمهاي مختلف اداري براي کارهاي مختلف مییا پر کردن فرم موزشی اداره وآهاي شرکت در کالس

با تغییرات همچنین . دهمنباشند من کار خودم را انجام میبه نظر من در این شرایط تغییرات باشند یا 

مقوله و امر یاددادن و یادگیري  ،آموزان و معلم کمتر شدهبه نظرم احترام متقابل بین دانشصورت گرفته، 

  .تر شده استپر استرس تر وحساس

.درباره روز معمول خود در مدرسه برایم بگویید

تري دارند و ارتباط اي درسی نسبت به گذشته سطح پائینمحتواه :زمان در مدرسه سریع می گذرد   

محتواهاي درسی بیشتر جنبه تئوري و نظري دارند . مناسبی با مطالبی که در کتب دانشگاهی هست ندارند

  . و جنبه علمی و آزمایشگاهی آن نسبت به گذشته کمتر شده است

بینید؟د میهایی را در معلمی خوبا اجراي تغییرات جدید چه چالش

من نگران خودم . ها سازگار کنم همه چیز تغییر کردمن تا آمدم خودم را با شرایط مدرسه و کتاب   

  .بینندن از تغییرات به طور جدي آسیب میآموزانیستم، دانش

  هاي درسی جدید چیست ؟نظر شما درباره محتوا

ت و فاصله خیلی زیادي بین یادگیري آموزان طراحی نشده اسبا فهم دانش محتواهاي درسی دقیقاً   

در زندگی آینده  ضرورتی ندارند چون اصالً گاهی بعضی از فصول واقعاً. آموزان ایجاد کرده استدانش

  .ثیري ندارندآموزان تأدانش
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  هاي جدید و تغییرات جدید چه تفاوتی با قبال کرده است ؟از نظر شما شیوه

می گویند از پاورپوینت و کامپیوتر و غیره . را فریب می دهند هیچ تفاوتی نکرده جز اینکه خودشان   

به . استفاده کرد توان از آنهااما آنها باید بیایند و شرایط مدارس و معلمان را ببینند که آیا می. استفاده کنید

  :بعضی از خصوصیات این معلم .شودنظر من خیر نمی

  .بندي براي حفظ نظم استاین زمان. تآموزان نیسهاي رشد دانشزمان بندي بر اساس نیاز

  .البته براي نظام آموزش مهم نیست. شودبیشتر وقت معلمان بیهوده صرف می

ها باید تابع تفکر معلم باشند، چه درست، چه غلط؛ اما معلم نباید تابع تفکرات دانش بچه

.آموزان باشد، چه درست چه غلط

  سال سابقه 6معلم مخالف 

آموزان ایشان در درس شیمی به طور دانش. باشندرك لیسانس شیمی میایشان داراي مد    

آباد ساعت تدریس در مدرسه نبی اکرم علی 30در هفته حدود . نفر هستند 25میانگین حدود 

آیا شما آمادگی الزم جهت تغییرات را داشتید؟. کتول دارند

االن . بیشتر تکیه بر جزوه معلم بود  الًقب؛ هایی برگزار شد ولی براي برخی نهها دورهبراي برخی پایه

.گیردفعالیت کالسی هم صورت می کمی کار گروهی و

علت آن مشکالت را چگونه شرح . شما گفتید تغییرات سردرگمی بین معلمان ایجاد کرده است

  می دهید؟

رنامه درسی جدید ب. دادند کتاب قبلی باشدببینید بعد از تغییر کتاب سال اول، اغلب معلمان ترجیح می    

موزان رو به طور فعال در یادگیري مشارکت بده، اما به نظر من نه تنها این کار را آسعی کرده که دانش

به نظر من تغییر باید در معلمان اتفاق افتد نه در . نکرده بلکه معلمان را دچار سردرگمی کرده است

  .درسیبرنامه

ظ مالی بیشتر برسند او نیز کارش را به نحو بهتري شما معتقد هستید چنانچه به معلم از لحا   

  کند؟مالی از نظر شما مشکالت را حل میدهد، آیا جنبه انجام می

هاي برنامه بودن و هماهنگ نبودن بخشکند بیبه مالی بخشی از مشکالت را حل میجن بله مطمئناً   

  . ار هستیمما متحمل فش دقیقاً. مختلف در مدارس به دلیل مشکالت مالی است

  :هاي این معلماي از خصوصیات و گفتهپاره

-ثر با دانشؤکالس او خیلی بی روح و خشک است داراي کالمی نسبتاً تند و ارتباط مفید و م

  . کالسی سنتی و بدون استفاده از وسایل کمک آموزشی جدید است آموز ندارد و کامالً 
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  .ش و پاسخ استهاي فردي توجه ندارد و نحوه تدریس پرسبه تفاوت

  .هاي قدیمیها و روشدلبسته به سنت

ناراحت از مشکالت  

  .کشند و به دنبال راحتی هستنددانش آموزان براي درس زحمت نمی

  معلمی یعنی تحمل رنج 

  مدیر یعنی درگیر امور اداري و اجرایی 

  .تابه حال تغییرات موفق نبوده و من امیدوار نیستم: ارزش تغییر

  سال سابقه 10معلم موافق 

ا خانم آذري نماینده معلمان پرسابقه موافق برنامه جدید است که براي مصاحبه در تحقیق م    

- من فکر میگفت او می. هاي جاري و منابع زیاد خوشحال نبودخانم آذري از برنامه. شرکت کرد

ها فقط در کتاب خوردها کتاب داشته باشند ولی اغلب چیزهایی که به درد میکنم مهم است که بچه

آموزان را با کنم تدریسم دانشخوانم و در اینترنت هستم و سعی میها را میمن هر روز روزنامه.... نیست

از طرفی خانم آذري تغییر . کنمها منابعی را برش زده و ذخیره میبعضی وقت. دنیاي واقعی مرتبط کند

  :او گفت. داندها را ضروري میبرنامه

اما بعضی . کنمسال تدریس من است و من فقط به عشق مدرسه و تدریس زندگی میاین دهمین    

شوي چیزها حالت کند هر چه پیرتر میاو فکر می. کنندها استانداردها زندگی را خراب میوقت

هایی که تا اغلب برنامهگوید او می. نداري آنها را تغییر بدهیثابت به خود می گیرند و دوست 

درسی ملی جدید را مطالعه کرده و اگرچه تصدیق کرد که برنامه. اندد به نوعی شکست خوردهانحاال آمده

  .هاي آن موافق استاعتراف کرد که با بیشتر قسمت

او مثال،براي. کندیماستقبالشودمیضمیمهدرسیبرنامهبهکهتکمیلیچیزهايازاو    

-میکیدفنی تأمسائلبهبیشترقدیمدرسیبرنامهازمتفاوتخیلیریاضیات جدید اول دبیرستان«گفت 

قدرت، جسارت، : به زعم او .»برگزینندراپاسخوپرسشروشکهکندمیواداررامعلمانوورزد

در اغلب . پذیري و بلند پروازي، توسط نظام ارزشیابی موجود از معلمان گرفته شده استرقابت

را طبق برنامه از پیش  موظفند مدیریت کالس و آموزشدروس معلمان اختیارات زیادي ندارد و 

) و نه رهبران مستقل آموزشی(موران آموزشی أاي به انجام برسانند، ناچار به عنوان متعیین شده

  . تعیین شده دست یابندگیرند تا به اهداف از پیشمنشی اقتدارگرایانه در پیش می
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  سال سابقه 20معلم بی تفاوت 

او بعد از دریافت . رو پر سابقه درس زیست شناسی است، نماینده معلمان میانهآقاي قزلسفلو    

. آموزان متوسطه خدمت کرده استمدرك لیسانس، در بیست سال گذشته در دبیرستان به دانش

- کانی«: او به تدریس فصل پنجم. از او دعوت به عمل آمد یک تدریس طبیعی به نمایش بگذارد

او تمام . درسی بود تدریس کردهمه نکات اصلی که در کتاباو در عمل . پرداخت» ها

با وجود این او . خذ در پیوست کتاب بود را اعمال کردشنهادهایی که در فهرست منابع و مآپی

آقاي قزلسفلو در مصاحبه، اذعان . ها اضافه کردجریان کار را کمی تغییر داد و نکاتی را به درس

او گفت در کل . سی و منابع مرجع مخصوص معلم پیروي کندهاي درکرد که قصد دارد از کتاب

. کنیمما طرح درس و مواد آموزشی پیشنهادي را دنبال می. کنیمما بر اساس مدل قدیمی کار می

درسی پیروي از طرح درس و کتاب من درس امروز را تعدیل کردم، وگرنه اساساً: بعد از مصاحبه گفت

  . کنممی

درسی کید کرد که تغییرات صورت گرفته مسیر برنامهزئی اعمال کرد، تأتغییرات ج اگرچه او   

  .ثیر قرار نداده استرا تحت تأ

  آموزان از عهده الزامات جدید محتوا بر نیایند؟ترسید که دانشاز او پرسیدم آیا می

   .نه، تغیییراتی که اعمال شده چندان مهم نیستند :آقاي قزلسفلو گفت

خواست در طراحی تدریس خود موضع علم مسلط با تجربه بود، نمییک م قزلسفلوآقاي    

کرد باید همه محتواي کتاب درسی را تدریس کند و او هنوز احساس می. آزادتري را اتخاذ کند

کند نکات آموزان را وادار میچون امتحان دانش. آموزان را براي امتحان سراسري آماده کنددانش

ثرترین راه براي تضمین ؤم کردلم محور را اتخاذ کرد که فکر میدرس را حفظ کنند، او روش مع

  . موفقیت در امتحان است

ها رها داد فشار امتحان سراسري و کنترل بازرسی، این معلم را از قید سنتاین یافته نشان می   

آموزان و عالقه درسی در جهت عالقه دانشبه جاي تعدیل برنامه قزلسفلوآقاي . نکرده است

در تدریس آقاي . درسی موجود معتقد استدرسی و برنامهدش، هنوز به پیروي از کتابخو

باط موضوع درسی با زندگی انسان او بر ارت. کنار گذاشته شده بودند آموزان کامالًدانش قزلسفلو

  . آموز در کالس بسیار مهم استاز نظر او حفظ رفتار خوب دانش. تکید نداشتأ

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

1391 پاییز، هفتم، سال 26فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره        

١٠٠

- معلم در نظریه :هاي جدید پرسیده شد، پاسخ دادهاي جدید و برنامهنظریه وقتی از او درباره   

به طوریکه در مقطع دبیرستان . آموز حاکم شده استهاي جدید در آموزشگاه، مظلوم واقع شده و دانش

  . اندآموزان تهدید شدهبارها و بارها شنیده است که معلمان از جانب دانش

  سال سابقه 16معلم مخالف 

باشد که در این تحقیق شرکت سابقه مخالف برنامه جدید میآقاي ایري نماینده معلمان پر     

موضوع . باشدسال است که مشغول تدریس زیست شناسی در دبیرستان می 16او . کرده است

درسی که به عنوان نمونه مورد مشاهده قرار گرفت درباره تولید مثل جانوران بود که یکی از 

بر اساس برنامه، در این فصل، او باید فصل . آموزان استمشکل براي دانش باًموضوعات تقری

آموزان مرتبط اي از بیرون کالس و یا به دانشاو موضوع را به هیچ مقوله. دادرا توضیح می 11

قبل از اینکه درس پایان . او درباره اینکه انگیزه آموختن این درس چیست توضیحی نداد. نکرد

  .هیم جدید را یک بار دیگر تکرار کردیابد، او مفا

. دانستآموزان سخت میدرسی را یک مقدار براي دانشبا وجود این، او توضیحات کتاب   

تر کردن آن براي درسی را به منظور آسانتوان توالی و ساختار کتابولی اعتقاد نداشت که می

که مشکالتی براي آموختن آموزان آقاي ایري با گروهی از دانش. آموزان عوض کرددانش

او معتقد بود با . داشتند، رو به رو بود و مشکالتش را با همکارانش در میان گذاشته بود

درسی را پوشش مام محتواي خواسته شده در برنامهنخواهد توانست ت مشکالتی که دارد احتماالً

-عمده. شدیدچار مشکل مگیري درباره حذف و اصالح بعضی مسائل او هنگام تصمیم. دهد

گفت باید نتایج آنها او به دانش آموزان می. ترین مشکل در این تصمیم گیري با برنامه کتاب بود

- مدیریت مدرسه اختیار کامل به آقاي ایري در تصمیم. در امتحان سراسري در خطر قرار نگیرد

-ند دانشبایست تضمین کاو نیز می. گیري اینکه چه چیزي و چگونه تدریس نماید، داده بود

داد از او با ما خیلی مهربان بود و به ما اجازه می. آموزان در امتحان سراسري موفق خواهند شد

با وجود این به خاطر ترسی که داشت تمایل نداشت به دیگر . هایش بازدید کنیمکالس

اینکه علی رغم . (هاي او در کالس بازدید به عمل آورندهمکارانش اجازه دهد از فعالیت

مبادله مواد ). ترسید، هرگز مشخص نشدقیتش در تدریس و امتحانات سراسري چرا او میموف

هاي آموزشی در جلسات گروه. هاي تدریس در میان همکارانش بسیار کم بودآموزشی یا ایده

-کردند و طراحی فعالیتها را بررسی میدرس ریاضیات، آقاي ایري و همکارانش طرح درس
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 کردند، البته تا جاییکه محتواي آموزشی کتاب کامالًهر معلم واگذار میهاي کالس را به عهده 

آموزان در پایان سال در یک جلسه در مورد اولِ دبیرستان چون همه دانش. پوشش داده شود

  . شدند، رعایت استانداردهاي مربوط به پوشش محتوا ضروري بودامتحان حاضر می

درسی مدرسه محور که تحت آن معلمان از ایده برنامهآیا : وقتی از آقاي ایري پرسیده شد   

درسی دارند، درسی خودشان و مواد آموزشی بدون کتاباستقالل کامل براي طراحی برنامه

  : کند یا نه؟ اینگونه پاسخ دادحمایت می

زمان عامل کلیدي . واقعیت این است که ما وقت کافی براي انجام آن نداریم. من مخالف آن هستم    

به نظر او اگر . شمکنم، من باید با کتاب درسی هم سو بادر حال حاضر من به سختی کار می. است

درسی خود را طراحی کنند، کیفیت بستگی به توانایی معلم خواهد داشت و اگر معلمی معلمان برنامه

آموزان به شدت نتایج دانش. آموزان متضرر خواهند شددرسی را به خوبی طراحی کند، دانشنتواند برنامه

اي از استانداردها وجود نداشته باشد، اختالف بین مدارس به عالوه اگر مجموعه. به معلمان بستگی دارد

  .کنممن از تغییرات حمایت نمی. زیاد خواهد شد

نه دانش آن و نه اعتماد به : او اعتراف کرد. درسی بودهمچنین او مخالف ایده ادغام برنامه   

  .تدریس آن را داردنفس کافی براي 

درسی جدید به طور کلی تدریس آقاي ایري به عنوان نماینده معلمان پر سابقه مخالف برنامه   

  :هاي زیر بودداراي ویژگی

مدرسهدرسیبرنامهمخالفوپذیردمیراشدهآمادهمتمرکزبصورتکهدرسیبرنامهاو-1

برنامهطراحینهداندمتدریسراودخوظیفهواست)ریاضیات(موضوع تدریسشدرمحور

  .درسی

انگیزهوعالقهتانمایدارائهايگونهبهراآموزشیموادبایدکه اودادعقیدهحالیکهدر-2

شانروزمرهزندگیبهراشانیادگیريکندکمکآنهابهبایدورا برانگیزاند،آموزانشدانش

  .استامتحاناتموفقیتدرآموزانشبه دانکمکاشاصلیوظیفهبزند،پیوند

برنامهبایدکندمیاحساسکند،تضمینراامتحاناتدرموفقیتکندمیسعیحالیکهدر-3

یادگیريتواناییوزمینهپیشنگرش،وکندثرؤمراتدریسکند تاتعدیلرامتمرکزدرسی

  .باشدپاسخگوراآموزاندانش

  .کندنمیاستقبالاستنامعلومنتایجشکهتغییراتیازاو-4
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آقاي ایري نهدهد،تطبیقکالسهایشبارااجباريدرسیبرنامهچگونهاینکهریزيبرنامهدر-5

دان ریاضیاساسریاضی برهايدرسبیانبهبلکهداشت،نظرمدراکوتاه مدتعواملتنها

  .کردشدن دانش آموزان فکر می

  نتایجدربارهبررسیوبحث

کار و هاي فرهنگی بین معلمان تازهتفاوتحقیقت وجودترسیماین پژوهش به منظور    

-تبیین تفاوت. پرسابقه و تبیین نقش فرهنگ معلمی در اجراي موفقیت آمیز اصالحات انجام شد

هاي روزانه معلمان صورت هاي مورد مطالعه از میان عادات و فعالیتهاي فرهنگی بین گروه

محقق . تعدادي مورد مشاهده و مصاحبه قرار گرفتند) کم سابقه و پر سابقه(ته از هر دس. گرفت

در واقع گفتگوها به صورت پراکنده و در یک . هیچ گونه چک لیستی با خود به همراه نداشت

کدهاي فرهنگ معلمی که محقق آنها را استخراج کرده است . ماهه به ثمر نشست 6دوره زمانی 

-چند کد اصلی و مهمی که معلمان در دو دسته ذکر شده تفاوت. له هستندبسیار فراتر از این مقا

  : هاي اساسی با هم داشتند عبارتند از

ها براي آموزش شاگردان ها و ساختارمفروضات درباره بهترین فعالیت-

مفروضات درباره ارزش تغییر -

  مفروضات درباره معلمی-

مفروضات درباره شاگردان-

معلمانی . ها مشخص شدشد، سه دسته معلم بر اساس نتایج پرسش نامههمانطور که اشاره     

تفاوت بودند و معلمانی که نسبت به برنامه جدید بی. که برنامه جدید درسی را پذیرفته بودند

این نتیجه با پژوهش لی . کردنده بودند یا به سختی با آن کار میمعلمانی که برنامه را نپذیرفت

لی نیز معتقد .معلمان در مواجهه با تغییر متفاوت هستند، همخوانی داردکه معتقد بود ) 2000(

نیز ) 2000(رابرتسون . توانند برنامه جدید را بپذیرند و یا در مقابل آن بایستندبود که معلمان می

معتقد بود در مدارس سه سطح تجربه در مواجهه با تغییرات وجود دارد، مبتدي محوري، 

نیز به این نتیجه رسیده بودند که سه ) 2001(کاردس و همکاران . یقیپرسابقه محوري و تلف

  . سطح فرهنگی رابرتسون در مدارس وجود دارد

یک سال سابقه، بیش از ) نفر 9(اي از معلمان در این پژوهش در بخش انجام مصاحبه، با عده   

صلی معلمین در هاي اجهت گیري ها،بعد از مصاحبه. سال مصاحبه شد 10سه سال و بیش از 
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موضع . سپس به مشاهده کالس درس آنها پرداخته شد. باورهاي آنها مشخص شدارتباط با 

یید کرد که دو دسته روایت و یا دو نوع فرهنگ أها تهاي معلمان در پرسشنامه و مصاحبهگیري

) سابقه هاکم (ها، معلمان دسته اول با مقایسه روایت. تازه کار و پر سابقه در مدارس وجود دارد

. ها مشکل کمتري داشتندهاي جدید و اصالحات و نوآوريمعلمانی بودند که در پذیرش نقش

آنها براي شاگردان نقشی هر چند کم رنگ در کالس قائل بودند، به تنبیه و حرکات مبنی بر 

شیوه کردند به هایشان سعی میهاي فردي کمتر قائل بودند و در کالسنادیده گرفتن تفاوت

هاي شاگردان این معلمان اغلب مباحث جدید را با انتظارات و خواسته. تر برخورد کنندسانیان

اي آنهایی بودند که شواهد دلگرم کننده) سال سابقه 10بیش از (معلمان دسته دوم . زدندپیوند می

ها در کالس آنها وجود نداشت، گرچه موافقین تغییر در دسته پر از پذیرش عملی نوآوري

- کردند، اما در عمل به گونه متفاوت رفتار میها در باورهایشان به ارزش تغییر اعتراف میقهساب

شان بیشتر سه سال سابقه داشتند تفکر معلمی یافته دیگر این است که معلمانی که بیش از .شد

غییر شان نقش کمتري براي شاگردان قائل بودند، تآنها در تدریس. تر بودشبیه به معلمان پرسابقه

در . کردند و مقاومت شان در برابر تغییر در عمل زیاد بودرا بار اضافی بر معلمان قلمداد می

توان گفت فرهنگ معلمان با بیش از سه سال سابقه با فرهنگ معلمان پرسابقه به سوي نهایت می

ی در فرهنگ معلمکه  توان اینگونه تعبیر کردمیتحقیق این نتایج  از. یکی شدن در حرکت بود

بسیاري از به همین سبب . جامعه آموزشی ما به سوي مقاومت در برابر تغییر میل بیشتري دارد

 .شوندثیرات منفی عوامل فرهنگ معلمی در مدارس رها میأبا تدر برخورد هاي اصالحی تالش

هایی از این فرهنگ، هنوز هم ناشناخته باقی مانده است گرچه این تحقیق سعی داشت قسمت

فرهنگ معلمی به دلیل نفوذ طوالنی در مدارس  اساساً. معلمی در کشور را آشکار سازد فرهنگ

  .بنابراین نیاز است فکري به حال فرهنگ معلمی شود. تواند معلمان جدید را نیز در بر بگیردمی
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