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 چکیده

داری و نوشتاری پایه چهارم درسی خوان هدف پژوهش حاضر، واکاوی نگرش معلمان نسبت به تغییر برنامه

ابتدایی چهارم پایه کیفی از نوع پدیدار نگاری است. جامعه پژوهش معلمان ابتدایی است. رویکرد پژوهش 

نفر از معلمان تا  15، تعداد هدفمند مالک محورگیری شهر تهران بودند که از طریق روش نمونه 18منطقه 

فاده از با است هاداده، از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند در پژوهش شرکت داده شدند. هادادهرسیدن به اشباع 

، نگرش معلمان نسبت به تغییر برنامه درسی جدید در چهار محور هایافتهروش کدگذاری تحلیل شدند. بر اساس 

، نقاط مثبت و ضعف برنامه درسی مذکور دسته بندی شده هاآنواکنش معلمان، عوامل تأثیرگذار بر نگرش 

حساسی و ناپایدار، ایجاد تنوع از طریق برنامه پذیرش مبتنی بر توانمندی، ا هایزمینهاست. واکنش معلمان در 

بر نگرش معلمان، شامل عوامل مربوط به معلم، حمایت نامناسب  مؤثردرسی و تغییرناپذیر قرار دارد. عوامل 

حاکی از آن است که برنامه درسی جدید ازنظر تأکید بر مسائل  هایافتهمسئولین و شرایط مدرسه دانست. 

محتوای جدید با دنیای واقعی و تلفیق با سایر دروس دارای نقاط مثبت است اما  رتأثیفرهنگی و اخالقی، 

آموزان و فقدان تکنیک ارزشیابی مشخص، تغییر محتوا، عدم جذابیت کتاب برای دانش هایچالش هایمؤلفه

در مورد تغییر آموزشی  هایکارگاهبا برگزاری  شودمیبنابراین توصیه  ؛نقاط ضعف این برنامه در نظر گرفته شد

برنامه درسی جدید، آگاهی معلمان را نسبت به اهمیت این برنامه درسی افزایش داد تا در سطح اجرا دچار آسیب 

 نشود و به اهداف قصد شده مطلوب خود دست یابد.
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 مقدمه

نظام آموزشی برای هماهنگی با که ماهیت در حال تغییر جهان امروز باعث شده است 

با رونمایی سند  .آمده نیازمند نوآوری و تغییر باشد وجود به هایچالشو  هادگرگونیاین 

عنوان وپرورش و در پی آن برنامه درسی ملی، این برنامه بهتحول بنیادین در آموزش

یدگرگونبرای هماهنگی با این  تحول در محتوای آموزشی گردید.ساز زمینه ،راه ینقشه

داری و نوشتاری نیازمند نوآوری و تغییر است. تغییر برنامه درسی خوان ،به وجود آمده ها

زبانی در  هایمهارتویژه در دوره ابتدایی پایه چهارم ابتدایی نیز جدا از این مسئله نیست به

 .به سزایی برخوردار است تأثیرتدایی از دیگر دوره اب هایبرنامهمیان 

این حوزه شامل دو بخش زبان و ادبیات است. آموزش زبان و ادبیات فارسی بر چهار 

مهارت زبانی گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن از طریق رمزگشایی و رمزگذاری 

د و تحلیل( )تفکر، نق فرازبانی هایمهارتو خطی )دیداری( و  نمادهای آوایی )شنیداری(

آموزان به و نیز ادبیات فارسی تأکید دارد. در این حوزه، دانش هاآنو چگونگی کاربست 

، ساختار زبانی، جایگاه و گشتار زبان فارسی و پیکره هانگرشو  هاارزشفهم زبان، باورها، 

صر و عوامل هنری و زیبایی در منابع اصیل و ادبیات کهن و معا ایسازهمند و عناصر نظام

ترین سابقه عنوان یکی از با(. این حوزه به1390)سند برنامه درسی ملی،یابند میدست 

ای بر افکار افراد مالحظهقابل تأثیر ،درسی هایبرنامهتوانسته است در قالب  هاحوزه

 -زبان فارسی، زبان رسمی و کلید فهم ذخایر ارزشمند علمی و ادبی تمدن ایرانی  بگذارد.

ارکان هویت ملی و فرهنگی ایرانیان است و کلید فهم متون گوناگون درسی و  اسالمی و از

غیردرسی و ابزار مهم برقراری ارتباط با دیگران است و آموزش، بدون این واحدهای 

درسی امکان پذیر نیست. محتوای ادبیات فارسی نیز به تربیت معنوی، تلطیف روح و 

 ؛(1385)راهنمای برنامه درسی، کندمیکمک احساسات و انتقال مفاهیم الهی و انسانی 

اساسی دوره ابتدایی است که باید  هایکتابداری و نوشتاری از بنابراین کتاب خوان

آموزی، نگارشی، امالیی، گوناگون برای تحقق اهداف زبان هایفعالیتو  هانقشایفاگر 
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 ،و دقیق زبان آموزان را برای شناخت درستزندگی باشد تا دانش هایمهارتادبی و 

 فرهنگ و ادبیات آماده کند.

، اثربخش نمودن امور و پیشبرد اهداف نیازمند هانهیزمدر این  موفقیتبرای حصول 

 یمرحلهمعلمان، مسئول  .باشدیمنیروی تربیت شده و متخصص برای تغییرات جدید 

 یهابرنامه، هابرنامهبا اثرگذاری در این  هاآن. باشندیماجرایی اصالحات برنامه درسی 

 و نقش به سزایی در سوق دهندگی و بازدارندگی تغییر دارند. کشندیمدرسی را به چالش 

آموزان طراحی که برای دانش( معتقد است یک برنامه درسی، پیش از آن1977) 1برونر

شده باشد. اگر یک برنامه درسی نتواند معلمان را تغییر دهد، شود، باید برای معلمان طراحی

را به حرکت درآورد، قهرا  هاآنبیفزاید و  هاآنرا به هم بزند، بر آگاهی  هاآنتعادل 

 (.1385 )احمدی، داشت، نخواهد نندیبیمتعلیم  هاآنبر کسانی که به دست  ریتأثگونه هیچ

که  انددریافته« سازمانی و تغییرتوسعه»(، در پژوهشی با عنوان 2001) 2کامینگز و ورلی

اسی در هر نوع تالش جهت تغییر، شناسایی چگونگی کسب تعهد افراد است فعالیت اس

زیرا اگر افراد نسبت به تغییر برانگیخته و متعهد نشوند، خروج از انجماد )موقعیت قبلی( 

ثیر تغییرات برنامه أت»( در پژوهشی با عنوان 1998) 3اسپایکر و مالون .شودمیبسیار دشوار 

که به دالیل متعدد، معلمان باید بفهمند چرا  قیده دارندع« درسی ریاضیات دبیرستان

تغییرات آموزشی ضرورت دارد و در مورد تناسب این تغییرات با زندگی متقاعد شوند تا 

به معنای  ضرورتاًآمیز برای اجرای تغییر، تعهد بیشتری احساس کنند. نوآوری موفقیت

آموزان تغییر نکند و اگر آنان انشآمیز آن نیست. اگر رفتار معلمان و داجرای موفقیت

به همین  .آمیز نخواهد بودموفقیت اجراتربیتی مستمر در این نوآوری را نپذیرند،  یفلسفه

 هایتجربهبسیار مهم است.  ،هایی که در اجرا و تغییر سهیم هستندنظر آندلیل فهم نقطه

یکی از دالیل  کشورها بیانگر این نکته هست که یهمهوپرورش گذشته در آموزش

سطوح باال  آموزشی این است که پیشنهاد تغییر از صاحبان اقتدار هایبرنامهشکست اجرای 
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، احساس و عقاید مجریان هاتواناییو این گروه همان کسانی هستند که  گیردمیسرچشمه 

 و نظام شودمیسازمان ابالغ  رأسمنظور اجرا از باره بهو یک گیرندمیتغییر را نادیده 

بر این باور است به دو دلیل مهم، معلمان اولین  1پرات گیرد.آموزشی کشور را در برمی

تعامل با  هایروش یدربارهطور سنتی، اینکه معلمان به اولگیرندگان هستند. تصمیم

هاست که مایل هستند با آن احساس . این یک جنبه از کار آنگیرندمیشاگردان تصمیم 

ری کنند. دومین دلیل، نتایج تحقیقات در چند دهه اخیر نشان داده شایستگی و راحتی بیشت

 شوندمیفقط در سطح کالس درس تعیین  اثربخش تدریس، هایروشاست که بسیاری از 

با توجه به اظهارات پرات و تأکید بر این نکته که روش تدریس، روش اجرای برنامه درسی 

دانش و  ،هامهارتجدیدی باشد که  اگر برنامه درسی موردنظر، واجد تغییرات است.

 (.1386خاصی را از معلم طلب کند )پارسا، هایتوانمندی

آموز معلمان برای شایستگی معلمان و دانش»( در پژوهشی تحت عنوان 2015) 2دلیزالوا

آموزان، یک هدف مهم آورده است که کیفیت سواد خواندن دانش« توسعه سواد خواندن

فته در صالحیت معلمان )دانش، تجربه و نگرش( برای توسعه وپرورش است که نهآموزش

نیاز پیوسته معلمان و »( در پژوهشی تحت عنوان 2010)  3میدکووسیکااین پدیده است. 

بر تغییر اعتقادها و  مؤثرعاملی  ایحرفهنتایج نشان داد که توسعه قابلیت « ایحرفهپیشرفت 

آموزشی، تقویت رابطه معلمان  هایاصالحی آموزان، اجراعملکرد معلمان، یادگیری دانش

در اجرای راهبردهای گروهی و همکاری گسترده در کالس درس، مدرسه، جامعه، تعیین 

تدریس، تغییر  هایروشآموزشی و یادگیری، تغییر در راهبردها و  هاوظیفهو  هاهدف

(، 2006) 4ونمایرز و ایگرس موقعیت، وظیفه شغلی عامل درونی در فرایند یادگیری است.

که رشد به این نتیجه رسیدند « معلمان ایحرفهتوسعه قابلیت » در پژوهشی که در ارتباط با 

توجهی را بر نگرش معلمان بر عملکردشان، مثبت و قابل تأثیرمعلمان  ایحرفه هایقابلیت

و باعث افزایش بهبود و رشد معلمان در  کندمیدر داخل و خارج از کالس درس ایجاد 
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( در پژوهشی با عنوان 1383) وزیری سرشک .شودمیآموزان برای دانش هاهدفاسایی شن

ضمن خدمت برافزایش کیفیت آموزش معلمان ابتدایی شهر  هایآموزش تأثیربررسی »

آموزش ضمن خدمت را در افزایش انگیزه معلمان، افزایش  تأثیرنشان داد که میزان « تهران

متنوع تدریس معلمان در  هایروشمطلوب و استفاده از دانش و آگاهی معلمان، کارایی 

امیدواری به تغییرات برنامه  درنتیجه آموزان موردمطالعه قرارداد.پیشرفت تحصیلی دانش

 باشندمینقش اول صحنه آموزش کشور  ایفاکننده کهسازی معلمان درسی، بدون آماده

 (.1388 وهمی بیشتر نخواهد بود )مهدوی،

 بهداری و نوشتاری ییرات که در چند سال اخیر در برنامه درسی خوانبا توجه به تغ 

گونه تغییرات در آینده هم وجود دارد و با در نظر گرفتن نقش آمده و امکان این وجود

آمیز بودن آن در برنامه درسی، نگرش معلمان است که روند معلمان و اجرای موفقیت

آموزان تا عالقه به مطالعه را در دانش دتوانمیاثربخش کتاب را کامل خواهد کرد و 

آموزان در یادگیری خواندن و که موفق بودن دانشطوریطوالنی حفظ کند به هایزمان

به سزایی خواهد  تأثیرگوناگون و مواد برنامه درسی  هایحوزهدرک مطلب بر روی 

 نگرش زا آگاهی اهمیت به توجه با خواهد شد. هاآنگذاشت و باعث پیشرفت تحصیلی 

 بسیار تأثیر آن موفقیت در که نوشتاری و داریخوان درسی برنامه در تغییر مورد در معلمان

 درسی برنامه تغییر به نسبت معلمان نگرش واکاوی پژوهش هدف ترتیب بدین دارد. مهمی

 از: اندعبارتپرسش اساسی پژوهش  است. ابتدایی چهارم پایه نوشتاری و داریخوان

 داری و نوشتاری چگونه است؟ن با تغییرات برنامه درسی خوانواکنش معلما -

داری و نوشتاری بر نگرش معلمان نسبت به برنامه درسی خوان تأثیرگذارعوامل  -

 چیست؟

 داری و نوشتاریخوانبر اساس نگرش معلمان نقاط قوت و ضعف برنامه درسی  -

 چیست؟
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 شناسی پژوهشروش

 و در قالب الگوی تفسیری رویکرد پدیدار نگاریدر پژوهش حاضر از روش کیفی با 

 ییهادهیپدپدیدار نگاری روشی برای تحلیل توصیفی و فهم افراد از  استفاده شده است.

)  «اندکردهو یا شخصی خود تجربه  یاحرفهدر طول زندگی  هاآناست که 

و درک (. پدیدار نگاری یک سنت پژوهش تجربی است که به مطالعه فهم 1،1981مارتون

(. در این راهبرد پژوهشی، 1389فرد و کاظمی، ) دانایی پردازدیمافراد از دنیایی اطرافشان 

، موردمطالعه قرار انددهرکمشکل پژوهشی از درون و توسط معلمانی که آن را تجربه 

اصطالح  3استفاده شده است. پاتون 2گیری هدفمنددر این رویکرد، از روش نمونه گرفت.

که در آن مواردی  بردیمگیری به کار هدفمند را برای توصیف نوعی از نمونه گیرینمونه

)گال و  شوندیمتحقیق کیفی اطالعات غنی را در بردارند انتخاب  یهاهدفکه ازلحاظ 

 معیار انتخاب .از نوع مالک محور بودهدفمند  یریگنمونه روش (.1393همکاران، 

برنامه  و بیشتر در پایه چهارم ابتدایی داشتند و سال سابقه تدریس 10که دارای معلمانی 

بنابراین بر  ؛و نسبت به آن آگاهی دارند تدریس کردهداری و نوشتاری را درسی خوان

شهر  آموزشی 18نفر معلمان زن که در پایه چهارم ابتدایی منطقه  15اساس اشباع نظری 

در نظر گرفته  هارسانطالعاعنوان مشغول خدمت بودند، به 95-96در سال تحصیلی  تهران

بر مبنای  هادادهتحلیل  .مصاحبه نیمه ساختارمند بود ،هادادهگردآوری  ابزار. شدند

از  هادادهمنظور تحلیل . بهدر دو مرحله کدگذاری باز و محوری تحلیل شدند هامصاحبه

ی هادادهروش کدگذاری در نظریه مبنایی استفاده شد. منظور از کدگذاری، شکستن 

اجزاء معنادار است. اجزایی که مبنایی برای یافتن و ساختن  نیترکوچکگردآمده به 

 (.1391منصوریان،) هستند هادادهمفاهیم مستتر در 

را به دقت روخوانی کرد. تا مفاهیم اصلی  هامصاحبهکل  ابتدا پژوهشگر به همین منظور

دگذاری در نظر گرفته شدند. برای تحلیل اولیه و ک هامصاحبهآن شناسایی شد. پس همه 

                                                                                                                                        
1 Marton 
2 Purposeful sampling 
3 Patton 
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بندی کرده انتخاب شده، سطر به سطر واکاوی شد و قطعه هایمصاحبهبرای کدبندی، متن 

بندی محتوایی بود که هدف پژوهش را پوشش دهد( را یک کد در و هر قطعه )مبنای قطعه

ه یا سطر کننده قطعتوصیف دقیقاًای انتخاب کردیم که گونهنظر گرفتیم و نام هر کد را به

این کار تا مرحله اشباع نظری یعنی جایی که کدهای  .مشخص شده باشد )کدگذاری باز(

، ادامه پیدا کرد. نتیجه این مرحله شناسایی تعداد زیادی کدهای شدنمیجدیدی شناسایی 

پس از استخراج کدهای اولیه، پژوهشگر کدهای مشابه با یکدیگر را ادغام کرد و  باز بود.

قرارداد و برای هر طبقه نامی که معرف کدهای قرارگرفته شده، در آن  ایطبقهر را د هاآن

اصلی مطالعه استخراج گردید و درنهایت  هایمقولهطبقه بود را انتخاب نمود. بدین ترتیب، 

تا از این طریق به باورها، رفتار و توجیهات معلمان از  کدها به تعداد محدودتری تقلیل یافت

 داری و نوشتاری( پایه چهارم پی ببرد.)خوان به تغییر کتاب فارسی رفتار خود نسبت

 حاضر پژوهش در هاداده استحکام و صحت بررسی های کیفی ومنظور تعیین اعتبار دادهبه

شد  استفاده 4پذیریانتقال ،3پذیری تأیید، 2اعتماد قابلیت، 1مقبولیت معیار چهار از

از  مطالعه این در هاداده اعتبار یا مقبولیت ایشافز (. جهت1395)شاهواری و همکاران، 

 میزان ازلحاظ) کنندگانمشارکت انتخاب در تنوع. شد استفاده فردی مصاحبه شیوه

 کنندگانشرکت آن بر عالوه .لحاظ شد...( و محیط تدریس، سابقه کار، تحصیالت

کار  این برای یافتند. تجاربشان راستای در را آن و کرده بررسی را مطالعه هاییافته

 هاآن و شده برگردانده خودشان به کنندگانشرکت از نفر 3 شدهکدبندی هایمصاحبه

 نیز طرازهم بازبینی روش از همچنین. یافتند خودشان با تجارب منطبق را انتخابی کدهای

 .شد استفاده

                                                                                                                                        
1 Credibility 
2 Dependability 
3 Confirmability 
4 Transferability 
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 پژوهش هاییافته

مایه فرعی از درون 17مایه اصلی و درون 6های پژوهش، منظور پاسخ به پرسشبه 

داری و توانند نگرش معلمان را نسبت به برنامه درسی خوانها استخراج شد که مییافته

 (.1جدول ) نوشتاری به تصویر بکشند

های اصلی و فرعی مبتنی بر نگرش معلمانمایهاستخراج درون -1 جدول  

 مایه اصلیدرون های فرعیمایهدرون

 یپذیرش مبتنی بر توانمند :1-1

 و ناپایدار احساسی: 1-2

 تنوع از طریق برنامه درسی ایجاد: 1-3

 تغییرناپذیر: 1-4

معلمان به برنامه  واکنش. 1

 درسی

 برگزاری آموزش ضمن خدمت معلمان عدم: 2-1

 آموزشی هایبستهبودن  ناکافی: 2-2

 نامناسب مسئولین تیحما. 2

 و آگاهی معلم دانش: 3-1

 و انگیزه معلم عالقه: 3-2

 مشارکت معلمان عدم: 3-3

 مربوط به معلم عوامل. 3

 آموزان در کالسزیاد دانش تعداد: 4-1

 آموزانزمان مطالعه برای دانش فقدان: 4-2

 مدرسه طیشرا. 4

 تغییر محتوا چالش: 5-1

 آموزانجذابیت کتاب برای دانش عدم: 5-2

 ارزشیابی مناسب هایتکنیک فقدان: 5-3

سی ضعف برنامه در نقاط. 5

 جدید

 مسائل فرهنگی و اخالقی : تأکید بر6-1

 محتوای جدید در دنیای واقعی تأثیر: 6-2

 با سایر دروس تلفیق: 6-3

. نقاط قوت برنامه درسی 6

 جدید

مایه با عنوان اولین درون واکنش معلمان به برنامه درسی. :1 مایه اصلیدرون

کنندگان، برنامه درسی جدید را تواکنش معلمان به برنامه درسی است. هر یک از مشارک
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داری های متفاوتی با برنامه درسی خوانبنا بر نگرش خود درک کرده بودند. پس واکنش

 شود که عبارتند از:های فرعی میمایهمایه خود شامل درونو نوشتاری داشتند. این درون

ب کنندگان در پژوهش، به این مطلمشارکت. پذیرش مبتنی بر توانمندی. 1-1

که به  یااشاره دارند که نسبت به تغییر برنامه درسی حس خوبی ندارند ولی به علت عالقه

از قبل داشتند و یا در خود  کهای ینهزمی هامهارتو برخورداری از  این برنامه درسی دارند

به  کنندگانمشارکتاظهارات  .نمایندبه یادگیری فراگیران کمک  توانندیسراغ دارند م

 است:شرح زیر 

تدریس کنم. من با اطالعات و  توانمیاگر بخواهم به آن اطالعات توجه کنم نم»

معنی  توانمینامه مراجعه کنم مکه به درس ادبیات داشتم بدون اینکه به لغت یاعالقه

ام نویسی و انشانویسی مدرس بودهنویسی، مقالهکلمات را بگویم و سریع معنی کنم در قصه

 .(9)معلم « احتی توانایی تدریس این کتاب را دارم... ربه همین دلیل به

زمینه ادبیات وقتی کتاب را دیدم حس خوبی نداشتم ...مشکلی برایم پیش نیامد چون پیش»

 «دانمیام ادبیات انگلیسی است و به ادبیات هم عالقه دارم. معلمان دیگر را نمداشتم و رشته

 .(14)معلم 

ه دوم معلمانی بودند که در جریان تغییر برنامه گرو. احساسی و ناپایدار. 1-2

داری و نوشتاری نبودند با دیدن برنامه درسی جدید دچار استرس و شوک درسی خوان

آنان برای مقابله  از پس برنامه درسی جدید برآیند؟ توانندیشدند. آیا با مهارتی که دارند م

به شرح زیر کنندگان مشارکتنظر پرداختند.  ایینهزم یهاایجاد مهارتبا این مشکل به 

 است.

. در جریان کردندیآموزان آن را هم درک مبه نظرم تغییر کتاب ضروری نبود دانش»

متوجه  تازه. کردندیآموزان توزیع متغییر کتاب نبودم. وقتی اول مهر کتاب را به دانش

طالعات خود بعد شروع به باال بردن ا .داشتمشدم کتاب تغییر کرده است. اول استرس 

 .(15)معلم « ...کردم
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یک مقدار ترس داشتم چون درس فارسی یک رشته تخصصی است وقتی کتاب را »

ها آموزش ابتدایی است خیلی پیچیده نیست دیدم احساس کردم برای معلمانی که رشته آن

 .(13)معلم « چون اکثر مطالب آن را در دانشگاه گفته بودند و جزوه آن را داشتم

کنندگان قائل به این مشارکتبعضی از  اد تنوع از طریق برنامه درسی.یجا .1-3

ها از برنامه درسی جدید استقبال کرده به دلیل اینکه تغییر کتاب برای مطلب هستند که آن

کنندگان به این شرح اظهارات مشارکت ها خوشایند بوده و ایجاد تنوع کرده است.آن

 است:

م و از تغییرات کتاب سوم رضایت داشتم و حس خوبی چون من سال قبل پایه سوم بود»

داشتم و مدرسی هم برای دوره بازآموزی سوم بود خوب توانست تغییرات را توجیه بکند و 

که تغییرات کتاب  کردمیکتاب برام جذاب بود احساس م کردیبه نکات جالبی اشاره م

 .(2)معلم « هست خوشحال بودم  کتاب سومچهارم در امتداد 

قتی با تغییر کتاب درسی مواجه شدم برایم جالب بود به خاطر اینکه حداقل یک تنوع و»

 .(1)معلم « بود

مقاومت در برابر تغییر، هر نوع نگرش یا رفتاری است که اکراه . تغییرناپذیر. 1-4

کند که چنین یمشخص به انجام یا حمایت از یک تغییر و اجرا مطلوب را منعکس 

این  در (.1389موسی پورو صابری،شود )یموسط عاملین اجرا دیده یی اغلب تهامقاومت

دلیل عدم بازدهی و ناکافی بودن به اند؛ که کردهکنندگان بیان پژوهش بسیاری از مشارکت

که این  هدست باعث شددالیلی ازاینحمایت مسئولین و ، عدممحتوا یهابرخی از قسمت

 و به راهکاری متفاوت در برابر تغییرات شدند گروه از معلمان، درنهایت مجبور به اتخاذ

 کنندگان به این شرح است:. اظهارات مشارکتعمل کنند اییقهصورت سل

وقتی نصف کتاب را تدریس کردم  گفتمیدر اوایل سال اصطالح فعل و فاعل را نم»

ه واقعی گفتم که به آن عادت کرد یهاضررش را دیدم دوباره برگشتم به اول کتاب با اسم

 (9. ) معلم «بودیم و ساده بود
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آموزان اطالعات هم داد و گویم به نظرم باید به دانشمن تمام نکات دستوری را می»

پس چرا در  گویدیهم کاربرد آن را گفت ولی کتاب جدید فقط کاربرد آن را م

ینمونه دولتی و استعداد درخشان سؤاالت اسم فعل، فاعل و ... را به کار م یهاآزمون

 (8. ) معلم «؟برند

آن خیلی  و نبود و بود کنندیعمل م اییقهرا به صورت سل اکثر معلمان درس آزاد»

 (2. ) معلم «کندیفرقی نم

قدر ریاضی سنگین در کالس چهارم آن»کند یمارتباط یکی از معلمان عنوان دراین

به دروس  از زنگ فارسی آیدیشده که فارسی تو آن گم شده است این قدر وقت کم م

 (5. ) معلم «شودیدیگر اختصاص داده م

داریم من این قسمت را ن cdهست ما  cdقسمت گوش کن و بگو که متن داستان در »

ها را به صورت تایپ شده دارند. به ها داستانتازه فهمیدم که بعضی معلم دهمیانجام نم

 (14. )معلم «نظرم برای کل کشور کارایی ندارد

 ،سوادیاز بی ترسمی. چون مکندیسوادی کودک کمک ماب به بیبه نظرم این کت»

 (3. )معلم « دهمیآموزان مبه دانش ،خودم اطالعات

مایه دوم حمایت نامناسب درون حمایت نامناسب مسئولین. :2 مایه اصلیدرون

 شود که عبارتنداز:های فرعی میمایهمایه خود شامل درونمسئولین است. این درون

در جهان امروز، . دم برگزاری آموزش ضمن خدمت برای معلمانع .2-1

آموزش معلمان ) آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت( ازنظر منافع ملی جزو منافع 

معتقد است آموزش  1جان اف می (.1389)سرکارآرانی، آید میسطح اول به حساب 

کارکنان  هاینگرش، رفتارها و هامهارتدانش و اطالعات،  شودمیضمن خدمت باعث 

بهبود یابد و درنتیجه منجر به افزایش کارایی در شغل فعلی، کسب شرایط بهتر برای احراز 

 (.1390)فتحی واجارگاه، شودمقدمات باالتر و باال بردن راندمان کاری و افزایش تولید 

آموزشی مرتبط با تغییرات برنامه درسی، برای معلمان  هایطبق گفته پاسخگویان، دوره

                                                                                                                                        
1 Jone F. May 
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بیان  هاآنرت بسیار دارد تا بتوانند در مدرسه مطابق تغییرات برنامه عمل کنند. ضرو

بعد از دو سال برای ما جلسه توجیهی گذاشتند که خودمان به آن مطالب رسیده  کردندمی

 .بودیم و اشراف داشتیم

 دادمیاگر آگاهی کامل را به معلمان »کند: ارتباط یکی از معلمان، عنوان میدراین 

و به  کردندمیو مطالب آن را کامل درک  پذیرفتندمیتغییر کتاب را  ترراحت هاآن

فکر  دانمنمیشده است هدف از تغییر کتاب را  ترمفهومی. کتاب رسیدیممیاهداف کتاب 

 (15)معلم «. کسی هم بداند  کنمنمی

دایی بسته آموزشی فارسی پایه چهارم ابت. آموزشی هایبستهناکافی بودن  .2-2

شامل اجزای زیر است. کتاب راهنمای معلم، لوح فشرده کتاب گویا و متن شنیداری و 

تعدادی از معلمان؛ کمبود  هایگفتهداری و نوشتاری است. طبق خوان هایمهارتکتاب 

که مانع رسیدن به اهداف آموزشی  کندمیهایی را ایجاد منابع و امکانات، محدودیت

یک کتاب راهنما در مدرسه ما »کنندگان به این شرح است: اظهارات مشارکت. شودمی

 .(6معلم «)هست که هنوز به دست من نرسیده است

 اصالًدادند که خراب بود و کار نکرد امسال  cdآموزان پارسال همراه کتاب به دانش»

 (15 معلم«. )ندادند... cdآموزان به دانش

ود که به ما نداند هر چه به اداره ب آموزشی cdوقتی کتاب تغییر کرد همراه کتاب »

 یوسیلهبهآموزان داستان را دانش بگو باید گفتیم به نتیجه نرسیدیم و قسمت گوش کن و

cd  (13 معلم«. )آن پاسخ دهند سؤاالتگوش کنند تا به 

 ،به سبب آشنایی با مسائل معلمان عوامل مربوط به معلم. :3 مایه اصلیدرون

در سایه تعامل با یادگیرندگان به  ،تجربیات ارزشمندی ،مدرسهآموزان و نیازهای دانش

مایه این درون درسی هستند. هایبرنامهعنصر در موفقیت  ترینمهم آورند کهمیدست 

 شود که شامل:های فرعی میمایهخود شامل درون

غلب معلمان، ا هایگفتهطبق . معلمی( هایمهارت) معلم و آگاهی دانش .3-1

رتی قادر به همراهی با تغییرات خواهند بود که با دانش، مهارت و نگرش الزم در صوآنان 
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 هایمهارتداشتن دانش و »کند: گونه بیان میمعلمی نظر خود را این مجهز گردند.

نحوه امال گفتن، درک مفهوم  مثالًمعلمان برای تدریس درس فارسی الزم هست  ایحرفه

را داشته باشد را بگوید. خواندن متن و شعر کتاب با  المثل شبیه به آنو اگر ضرب هادرس

 (5 معلم«. )لحن و آهنگ مناسب آن

اگر برنامه  .بعضی از معلمان به این مطلب اشاره داشتند .. عالقه و انگیزه معلم3-2

یکی از  .کنندمیعالقه تدریس  و با کنندمیروز درسی جذاب باشد خود را به

اگر کتاب فارسی و کتاب داستان را جلوی من »کند: ن میگونه بیاکنندگان اینمشارکت

چون کتاب داستان جذابیت دارد و عالقه دارم  کنممیبگذارند من کتاب داستان را انتخاب 

آموزان آن را بخوانم. برای من معلم کتاب درسی جذاب نیست چه برسد برای دانش

جذابیت  هایشداستان الًاص هاستمتنجذاب نبودن کتاب درسی هم به خاطر تصاویر و 

 (14 معلم«. )ندارد... 

 هاییحوزهمشارکت معلمان را مشتمل بر  قلمروهای .. عدم مشارکت معلمان3-3

ریزی درسی، انجام پژوهش در نظیر تدوین مواد برنامه درسی، عضویت در گروه برنامه

 (.1،1991)الباز کندمیریزی درسی در سطح مدرسه تعریف سطح کالس درس و برنامه

ها مشارکت داده شوند تا با آگاهی نسبت به گیریباید در تصمیمها طبق گفته معلمان، آن

به نظرم »کند: گونه بیان میمعلمی نظر خود را این اهداف برنامه به پذیرش آن اقدام نمایند.

یلی داری خخیلی نظر همکاران با تجربه نبوده است به دلیل اینکه از ماه بهمن به بعد خوان

 عمالًشل شده سه تا شعر، دو تا درس آزاد و بخوان و بیندیش غیرازآن چیز خاصی ندارد 

که اگر مشارکت داری را کنار بگذارد درصورتیکتاب خوان تواندمیماه معلم از بهمن

 (1 معلم«. )بهتر بود مسلماًدهی کتاب معلم با تجربه بود سازمان

مدرسه جایی است که تعلیم و تربیت رسمی  : شرایط مدرسه.4 مایه اصلیدرون

 کند؛میکمک  هاآندر آن جریان دارد و به رشد روحی و رفتارهای فردی و اجتماعی 

بنابراین اگر نظام آموزشی بخواهد تحولی در روش آموزش به وجود آورد، باید به فکر 

                                                                                                                                        
1 Elbaz 
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مایه ن درونایدگرگونی تمام عواملی باشد که به طریقی در ایجاد جو یادگیری مؤثرند. 

 شود که شامل:های فرعی میمایهخود شامل درون

نیاز هست تعداد  طبق گفته معلماندر کالس.  آموزانتعداد زیاد دانش .4-1

 کتاب را انجام دهیم. هایفعالیتآموزان در کالس درس کم شود تا بتوانیم تمام دانش

شده خوب هست ولی باید روی  تغییراتی که در کتاب ایجاد»کند: گونه بیان میمعلمی این

این کار را کرد؟ یک  توانمیآموز آن کار شود یک مقدار منطقی شود. آیا با چهل دانش

نباید به  آیازنگ کامل برای روخوانی همه شاگردهای کالس من )چهل نفر( الزم هست. 

 (10 معلم«. )درک مطلب، واژه آموزی، صندلی صمیمیت و... برسم

بعضی از معلمان به این مطلب اشاره  آموزان.برای دانش العهفقدان زمان مط .4-2

داری و درک متن خوانی و باال بردن مهارت خوانداشتند که برای توسعه فرهنگ کتاب

یکی از  خوانی و مطالعه در نظر گرفته شود.کتاب رایآموزان باید ساعاتی مستقل بدانش

آموزان کتاب بدهیم تا نه ندارد تا به دانشمدرسه ما کتابخا»کرد: کنندگان بیان میمشارکت

خوانی داشته باشیم و مجله رشد را هدفمند کنیم خالصه کنند بهتر هست یک زنگ کتاب

 (1 معلم«. )کنیممیفقط پخش  ما امارشد اطالعات خوبی دارد  هایمجلهدر 

مایه ششم نقاط درون نقاط ضعف برنامه درسی جدید. :5 مایه اصلیدرون

شود های فرعی میمایه خود شامل درون مایهامه درسی جدید است. این درونضعف برن

 که عبارتنداز:

طبق نظر معلمان، کم بودن نکات دستوری در برنامه . چالش تغییر محتوا. 5-1

آموزان نگارش ضعیفی درسی جدید و ندادن اطالعات کافی در این رابطه سبب شده دانش

موزان از مهارت روخوانی برخوردارند و متن را صحیح آباشند. بسیاری از دانش داشته

بیان  معلمانخوانند، اما دربازیابی اطالعات متن و درک مطالب، عملکرد ضعیفی دارند. یم

که مانع  کندیایجاد م را هایییت، محدودعدم هماهنگی محتوا با امکانات کردند،یم

 .شویمیرسیدن به اهداف آموزشی م
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به نظرم کتاب جدید ازنظر نکات » دگان به این شرح است: کنناظهارات مشارکت

و هیچ اسمی از فعل، فاعل و...در کتاب جدید ذکر نشده فقط در  استدستوری ضعیف 

 (8. )معلم «قالب مانند نمونه گفته شده است

 کنمیگویند اسمی از فعل و فاعل و... به کار نبرید فکر مدر قسمت دانش زبانی می»

. مثالً خط بکشند و بگویند این چه جزئی از جمله هست به نظرم اگر شودیخیلی مبهم م

 (10. )معلم «آموزان با نام آن آشنا شوندگویم نام آن را نیز بگویم دانشمفهومش را می

آموزان از من در دانش زبانی اسمی از فاعل، فعل و ... آورده نشده است اگر دانش»

گویند آموزان میبا مفهوم آن آشنا شوند بعد به دانش بپرسند چه بگویم. به نظرم اول باید

 (12. )معلم «نمودار بکش اصالً دانش زبانی مطلبی برای گفتن ندارد...

اند در درک متن تغییری ایجاد نشده است این گروه سنی که با این سبک باالآمده»

 (2م . )معل«آموزان تغییری ایجاد کندتغییر کتاب نتوانسته در درک متن دانش

ولی پیام متن را  کنندیو خالصه را بیان م خوانندیآموزان کالسم متن را مدانش»

آموزان متن درس را کار شده است دانشدر پیام متن درکتاب کم شوندیمتوجه نم

ولی برای پاسخ دادن به درک مطلب و درست و نادرست باید چند بار به متن  خوانندیم

 (7. )معلم «دهندرجوع کند تا بتوانند جواب ب

جور دیگری بیان کردم  آموزان دادم سؤال رایکبار سؤال اجتماعی به دانش»

پاسخ بدهند وقتی گفتم این همان سؤال هست بعد شروع به  توانستندیآموزان نمدانش

اکثر  کنندیبه زبان فارسی یعنی متن را درک نم گرددیپاسخ دادن کردند. این بر م

 (13. )معلم «تن ضعیف هستندآموزان در درک مدانش

ام خیلی طوالنی و در بعضی از دروس استفاده کرده ار cdبرای لحن و آهنگ »

و با وقت کالسی که ما داریم در یک جلسه  خواندیآرام متن را مگیر هست آراموقت

 (11. )معلم «شودیتمام نم

توجه به عدم  طبق گفته معلمان، آموزان.. عدم جذابیت کتاب برای دانش5-2

روز نبودن کتاب ازنظر محتوا باعث عدم جذابیت آن شده بهآموزان و های دانشیژگیو
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 .آموزان جذاب نیستبرای دانشکتاب » کنند:یمبیان کنندگان پژوهش مشارکت است.

ها را ها و لغات متنمشکل را برداشته و چون کلمه یهاراحت هست مخصوصاً کلمه

آموزان کاهش پیدا کند وقتی کلمه خارج از جینه لغات دانشتر کرده باعث شده گنساده

 (15. ) معلم «مانندیگویم مکتاب می

متأسفانه کتاب جذابیت پیدا نکرده است. برای جذاب کردن کتاب بهتر است مثل »

در یک فصل و قسمت دیگر را در  دار باشد. قسمتی از داستان رادنباله یهاداستان، رمان

. «تا ادامه داستان را بخوانندکند یم آموزان جذابیت پیداد برای دانشبخوانن فصل دیگر

 (13)معلم 

مند به کتاب شوند آموزان عالقهدیگر را به کار ببریم تا دانش یهامجبور شدیم روش» 

برای  اییزهآموزان انگخود کتاب این کار را نکرده است. وقتی فشار ما نباشد دانش

 (12معلم . )«خواندن کتاب ندارند

ارزشیابی در  طبق گفته پاسخگویان، . فقدان تکنیک ارزشیابی مناسب.5-3

در  بازخوردداری و نوشتاری در قالب یک خوان یهاکارنامه خیلی کلی هست و مهارت

اظهارات  باهم قیاس کرد. توانیکه این دو مهارت را نمنظر گرفته شده است درصورتی

ارزشیابی نداریم و در حالت  ییوهدستورالعمل و ش» کنندگان به این شرح است:مشارکت

 (11. )معلم « گذاریمیکلی یک نمره برای درس فارسی م

خوانی،  روان ارزشیابی آن در کارنامه خیلی کلی هست قرائت فارسی، امال، نگارش،»

برای  گذاریمیها یک درس هست و یک نمره برای آن مگوش کردن و ... همه این

 (1. )معلم « است ولیا معلوم نیست که کدام قسمت موارد باال را کم گرفتهآموز و ادانش

داری و نوشتاری در قالب خوان یهاارزشیابی آن در کارنامه خیلی کلی هست مهارت»

ها در قالب یک نمره تفکیک شود اجزاء هر یک از مهارتیک نمره در نظر گرفته می

آموزان نیاز داریم دانش ا آن چیزی که ما ازداری بمربوط به خوان هایینهنشده است گز

از امال است در قالب یک  ترینناقص هست مثالً مهارت نوشتاری که خیلی سنگ یشبندها
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. «گرفته شده است و برای سنجش بین همکاران یک قانون خاصی ندارد  نمره در نظر

 (2)معلم 

ششم نقاط قوت مایه درون : نقاط قوت برنامه درسی جدید.6 مایه اصلیدرون

شود که های فرعی میمایه خود شامل درون مایهبرنامه درسی جدید است. این درون

 عبارتنداز:

با طراحی و تدوین  ،نظر معلمان طبق .خالقیا و یفرهنگ. تأکید بر مسائل 6-1

ها در زندگی کارگیری آموختهآموزان را در بهدانش توانندیم ،آن در برنامه درسی فارسی

 یفدر رویکرد جدید در تأل»کنندگان به این شرح است: . اظهارات مشارکتند سازندتوانم

دروس  کتاب، توجه به تربیت و فرهنگ، نکات اخالقی، سبک زندگی به صورت تلفیق با

. مثالً در کتاب قدیم از فداکاری مردمان کشورهای دیگر بود. )مثالً رودیدیگر پیش م

ها گویند. متنفداکاری مردمان سرزمین خودمان می از رس( ولی در کتاب جدیدطدرس پ

 (1. )معلم «شده است تریکتاب واقع یهاو داستان

در کتاب فارسی به فرهنگ و نکات اخالقی هم اشاره کرده است مثالً درس باغچه »

آموزان نسبت به ناتوانی دیگران حساس باشیم و کمک کنیم. دانش گویدیاطفال که م

 (3. )معلم «گیرندیهمکاری را یاد م کنندیکار مکه در گروه وقتی

 یهاورسوم و... در کتاب جدید هست کتاب هدففرهنگ، نکات اخالقی، آداب»

ها اشاره شده است و ما هم تدریس در کتاب به این موضوع کندیخوبی را دنبال م

ست و در آموزان موثراست؟ زمانی مؤثر هست بین آنچه در کتاب ه. آیا در دانشکنیمیم

باید خانواده هم  شودیها در قالب گفتن درست نمولی این در تضاد نباشد. بینیمیجامعه م

 (9. )معلم «رهرو کتاب باشد بین آنچه در کتاب و جامعه هست تضاد وجود دارد

در کتاب جدید نکات اخالقی و فداکاری زیاد هست مثالً آشنایی با فرهنگ شهادت در  » 

 (14. )معلم «کتاب هست
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آموزانی که دانش طبق گفته معلمان، .دنیای واقعی در محتوای جدید یرتأث. 6-2

داری و نوشتاری خوب خوان یهادر مهارت اندهای بعدی راه یافتهیهپابه با تغییرات کتاب 

 کنندگان به این شرح است:اظهارات مشارکت هستند.

آموزان نسبت سرعت خواندن دانش یباًاند تقراین گروه سنی که با این سبک باالآمده» 

 (6. )معلم «به کتاب قبلی بهتر شده است

فکر  خوانداریآموزانی که با این رویکرد باال آمدند ازنظر امال، نوشتاری و دانش»

 (13. )معلم «اندبهتر شده کنمیم

قبلی در  هاییآمدند نسبت به پایه چهارم آموزانی که با این رویکرد باالدانش» 

ولی ازنظر نگارشی  اندیدهاند بعضی از کلمات را ندروزتر شدهردن و نوشتن بهصحبت ک

 (15. )معلم «اند. نسبت به قبل بهتر شدهنویسندیدرست م

تنیده است، برنامه درسی فارسی ماهیتی تلفیقی و درهم .تلفیق با سایر دروس .6-3

ذهنی،  هاییینهایت توانادر برنامه درسی فارسی به نحوی تلفیق صورت گرفته است که در

کنندگان به اظهارات مشارکت درک و فهم، برقراری ارتباط با دیگران و... تقویت شود.

کاررفته است بخش صندلی صمیمیت به درس در کتاب فارسی تلفیق به»این شرح است: 

 (3. )معلم «علوم هم آورده شده است و مربوط هست اجتماعی هایههد

کتاب  درها یهاز دروس مطالعات اجتماعی و هد کاررفته است.هاین کتاب ب تلفیق در»

 (6. )معلم « ...فارسی هست 

ی اصلی و فرعی برگرفته از نگرش معلمان نسبت به تغییرات هامقولهبندی در ادامه جمع

 ارائه شده است: 1برنامه درسی جدید در شکل 
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داری و نوشتاریی خوانتحلیل نگرش معلمان نسبت به تغییر برنامه درس -1 شکل  
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 گیرینتیجهبحث و 

داری و نوشتاری این پژوهش، نگرش معلمان را نسبت به تغییر برنامه درسی خوان

و با ریسک  استدالل کرد که تغییر یک عمل مداوم، تعاملی توانبررسی نموده است. می

است که جنبه اجرایی تغییر، مستلزم داشتن درک صحیح از افرادی  پذیری همراه است.

زیرا معلمان اولین  ؛نقش معلم در آن خیلی پررنگ است که توانند بر تغییر اثر بگذارند؛می

ازآنجاکه معلمان نقش اساسی  .برنامه را اجرا خواهند کرد هاآنگیرندگان هستند و تصمیم

. در اجرای تغییرات را بر عهده دارند، باید نوع نگرش آنان را نسبت به تغییر شناسایی نمود

 تا راهکارهای الزم ارائه شود.

ها حاکی از آن است که هر یک از معلمان تدریس کننده، برنامه درسی جدید را یافته

داری های متفاوتی با برنامه درسی خوانبنا بر نگرش خود درک کرده بودند. پس واکنش

به لحاظ مان برخی از معلها چهار نوع برخورد را نشان داده بودند. و نوشتاری داشتند. آن

توانستند به یادگیری  جدیدمندی به برنامه درسی و عالقه ایزمینه هایمهارتدارا بودن به 

در  هاآننتوانست سد راه  جدیدآموزان کمک کنند و نقاط ضعف برنامه درسی دانش

که اطالعات کافی برای تدریس  پیشبرد برنامه درسی جدید شود. گروه دوم معلمانی بودند

ها در نگاه اول دچار استرس و ترس شدند و آن .و در جریان تغییر کتاب نبودند نداشتند

علمان نشان داد م( 1386) یافته پارسابرای رفع آن، اطالعات خود را در این زمینه باال بردند. 

درسی جدید نیاز به توجیه دارند. گروه سوم معلمانی بودند که با  هایبرنامهدر برخورد با 

و  دانستندتر میهای پایینپایهدر امتداد تغییرات  را و آن امه درسی آشنا بودندتغییرات برن

 ها شده بود.باعث تنوع در آن

 طور که. هماناندنمودهگروه چهارم معلمانی بودند به مقاومت در برابر تغییرات اقدام 

تغییر  مشخص شد علت مقاومت معلمان موانع و مشکالتی است که در سر راه هایافتهدر 

اگر  .وجود دارد درنهایت مجبور به اتخاذ راهکاری متفاوت در برابر این تغییرات شدند

درستی معلمان نگرش مثبتی به تغییر نداشته باشند در اجرا درگیر نخواهند شد و یا اینکه به
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 است؛( 2001) 1کامینگز و ورلی این بیان همسو با بیان،مبادرت به انجام تغییر نخواهند کرد. 

)موقعیت قبلی(  انجماداگر افراد نسبت به تغییر برانگیخته و متعهد نشوند، خروج از  که

( معتقد هستند اگر معلمان و 1998) 2همچنین اسپایکر و مالون .شودمیبسیار دشوار 

آمیز نخواهد تربیتی مستمر در این نوآوری را نپذیرند، اجرا موفقیت یفلسفهآموزان دانش

 بود.

های این پژوهش بحث همسو ساختن معلمان با تغییر است. برای از بین افتهاز دیگر ی 

توجهی مسئولین و عدم ها و در جهت پیشبرد برنامه استفاده کرد. کمبردن سردرگمی آن

ناکافی بودن کنندگان متقاعد کردن درست معلمان برای پذیرش نوآوری است. مشارکت

های ضمن خدمت و عدم آگاهی آنان نسبت به و عدم برگزاری دوره مطالب )دانش زبانی(

این بیان  اهداف، باعث سردرگمی و ناآگاهی آنان نسبت به برنامه درسی جدید شده است.

 سازی معلمان است. یافتهاست که اعمال تغییر مؤید آماده (1388) مهدوی همسو با بیان

ش انگیزه معلمان، آموزش ضمن خدمت در افزای تأثیر( نشان داد که میزان 1383وزیری )

متنوع تدریس  هایروشافزایش دانش و آگاهی معلمان، کارایی مطلوب و استفاده از 

( نیز به این مورد اشاره 1386) است. پارسا مؤثرآموزان معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش

اندیشهرسانی سریع و به هنگام و دادن آگاهی از مجاری ارتباطی برای پیوند دارد که اطالع

ضمن خدمت،  هایآموزشمختلف مانند  هایراهجدید از  هایاندیشهمعلمان با  های

 .کندمیو نشست های موضوعی در بهبود وضع تغییر کمک  هاجزوهو  هاکتابچهتدوین 

 و بر تمامی عناصر برنامه این یک حقیقت است که دوره دیدن معلمان بر روش تدریس

جهی به آن باعث عقیم شدن آموزش و به تبع آن توتوجهی یا کمخواهد بود و بی مؤثر

مانع در اجرای تغییر در برنامه  تریناصلیایجاد ضعف در خروجی آموزش خواهد شد و 

گاهی علت  درسی آن است که معلمان نگرش درستی نسبت به تغییر به دست نیاورند.

نامه درسی همسو نشدن معلمان با تغییرات، نداشتن دانش و مهارت کافی درباره آن بر

در صورتی قادر به همراهی با تغییرات خواهند بود که با  کنندگان،است. طبق نظر مشارکت
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 دانش، مهارت و نگرش الزم مجهز گردند. این قسمت از پژوهش همسو با پژوهش

 است که صالحیت معلمان در سه حوزه نهفته است. (22008هانتلی ،12015)دلیزالوا

را  ایحرفهانجام شده تأکید بر توسعه قابلیت  (2010) 3کامطالعاتی که توسط میدکووسی

آموزان، اجرای عامل مؤثری بر تغییر اعتقادها و عملکرد معلمان، یادگیری دانش

آموزشی، تقویت رابطه معلمان در اجرای راهبردهای گروهی و همکاری  هایاصالح

و یادگیری، تغییر در  آموزشی هایوظیفهو  هاهدفگسترده در کالس درس، جامعه، تعیین 

تدریس، تغییر موقعیت، وظیفه شغلی عامل درونی در فرایند یادگیری  هایروشراهبردها و 

 تأثیرمعلمان  ایحرفه هایقابلیت( نیز معتقد هستند که رشد 2006) 4است. مایرز و ایگرسون

س درس توجهی را بر نگرش معلمان بر عملکردشان، در داخل و خارج از کالمثبت و قابل

آموزان برای دانش هاهدفو باعث افزایش بهبود و رشد معلمان در شناسایی  کندمیایجاد 

و  هاارزشدر قالب بیانیه  (1390وپرورش ). همچنین در سند تحول آموزششودمی

منظور توسعه مستمر راهبردهای کالن خود بر ارتقای کیفیت آموزشی مراکز تربیت معلم به

در  ایحرفهفرهنگیان طراحی و ارتقای نظام تربیت  ایحرفهی، علمی و تربیت هایشایستگی

چراکه اگر معلمان که از عناصر مهم و اساسی در  وپرورش تأکید نموده است.آموزش

تعلیم و تربیت هستند درک درستی از تغییر برنامه درسی نداشته باشند، اگر دارای 

شند و اگر انگیزه و عالقه به تدریس نبا )دانش، مهارت و نگرش( ایحرفه هایصالحیت

 ؛مانع برای پیشبرد این برنامه درسی هستند ترینبزرگ هاآناین برنامه درسی نداشته باشند 

و در مقابل، معلمان  کنندمیاعتماد، برنامه درسی مناسب را تباه بنابراین معلمان ناتوان یا بی

همچنین با توجه به این  .کاهندمیتباه، درسی  هایبرنامهتوانا و با اعتماد از آثار منفی 

ضعف برنامه درسی  نقاطرا آموزان عدم جذابیت کتاب برای دانشتوان، پژوهش می

که در متون درسی به نیازهای فراگیران توجه  معتقد بودندکنندگان مشارکتجدید دانست. 

یر گرافیکی همچنین تصاو .آموزان عالقه ایجاد نمایددر دانش تواندنمینشده است و 

                                                                                                                                        
1 Dlyza loa 
2 Huntly 
3 Mitkovska 
4 Myers & Aygrsvn 



 75/ ...داریواکاوی نگرش معلمان نسبت به تغییر برنامه درسی جدید خوان

 به گفتگوی گلدوزیان با توانمیجذابی ندارد و خیلی ابتدایی است. در تبیین این موضوع 

درسی و  هایکتابهیچ خالقیتی در » استناد نمود که معتقد است (1393)گزاری مهر رخب

. حال برندنمیلذت  شاندرسیآموزان از خواندن کتاب غیردرسی وجود ندارد. دانش

است که در اختیار بسیاری از  هاییکتاب ترینجدیو  ترینمهم، هاکتابه گونکه اینآن

و در این سیستم جایگاهی برای مخاطب تعریف نشده است. وقتی این  گیردمیقرار  هاآن

همه کتاب کمک آموزشی وجود دارد یعنی نقصی در این نظام و در کتاب درسی هست 

آموزان را به تن کتاب درسی نیست که دانش. تنها مبرندمیکه مخاطبان به مکمل پناه 

 .«گذاردمی تأثیر هاکتابتصویر خوب هم بر جذابیت  کندمیکتاب خواندن تشویق 

آموزان از مهارت روخوانی که بسیاری از دانش این است های پژوهشاز دیگر یافته

طالب، بازیابی اطالعات متن و درک م ، اما درخوانندمیبرخوردارند و متن را صحیح 

( توصیف شده است، 2001طور که در چارچوب پرلز )همان عملکرد ضعیفی دارند.

)ملکی و  استپایه و اساس این مطالعه  ،آموزاناهداف خواندن و فرایند درک مطلب دانش

آموزان نشان از عملکرد بسیار ضعیف دانش 2006و  2001نتایج پرلز (. 1392احمدی، 

( معتقد 1390) خوشبخت ه با سایر کشورها داشته است.در درک مطلب در مقایس یایران

های استان قزوین، در توجه به فرایندها و است که برنامه اجراشده خواندن در دبستان

کنندگان راهبردهای درک مطلب با معیارهای طرح پرلز فاصله عمیقی دارد. مشارکت

القی، بیان احساسات و داری و نوشتاری به مسائل فرهنگی و اخکتاب خوان معتقد بودند

 هامتن. این موضوع از طریق کندمیآموزان تقویت وفاداری به هویت ملی و ... را در دانش

ثمرات  تواندمی که شود؛میخوانی، شعرخوانی، نگارش و... بیان نظیر کتاب هاییفعالیتو 

پژوهش  این قسمت از آموزان داشته باشد.در زندگی فردی و اجتماعی دانش ایارزنده

وپرورش، نقشی ویژه آموزشکه نظام آموزشی به است( 1385علیرضایی ) یافته همسو با

هدف، هویت آفرینی و  تأمیندر  توانندمیکه کتاب درسی، برنامه تربیتی مدارس و معلمان 

در برنامه  هویت باوری فرزندان این سرزمین ایفا کنند بسیار بزرگ و مهم خواهد بود.

محتوای جدید با  و نوشتاری تأکید بر مسائل فرهنگی و اخالقی، تاثیر داریدرسی خوان

 .دنیای واقعی و تلفیق با سایر دروس دارای نقاط مثبت است
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درسی را که برنامه برنامه ریزان هنگامیشود که با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می

صرف نوشتن یک برنامه . باید به تمام عوامل اجرایی آن توجه داشته باشند کنندتدوین می

که آگاه نمودن هیچ تضمینی برای اجرای آن نیست و تحقق این امر مستلزم آن است 

نشان دادن قدرت و کیفیت  با کهها و نتایج تغییر قبل از اجرای تغییرات معلمان با هدف

ی هامنظور رفع شک و تردید معلمان و آماده نمودن معلمان با چالشتغییر برنامه درسی به

 هایکارگاهو  ها و سمینارهاهمایشبرگزاری  ها از طریقای آنتغییر و باال بردن توان حرفه

برقراری ارتباط داری و نوشتاری، آموزشی مناسب در مورد تغییر برنامه درسی جدید خوان

آگاهی معلمان را نسبت به اهمیت این برنامه درسی افزایش بین معلمان و طراحان تغییر و 

نان را نسبت به اجرای مناسب برنامه درسی جدید در کالس درس ترغیب نمود تا داد و آ

برنامه درسی جدید در سطح اجرا دچار آسیب نشود و به اهداف قصد شده مطلوب خود 

 دست یابد.
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(. ضرورت مشارکت معلمان در تدوین برنامه درسی ملی. نشریه 1385)آمنه. احمدی،  -

 .15-14،رشد معلم

(. بررسی نگرش و تمایالت رفتاری معلمان در مورد پیشبرد 1386) .سا، عبداهللپار -

-103(، ص 4) اولجدید درسی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. سال  هایبرنامه

138. 

(. بررسی برنامه درسی اجراشده بخوانیم دبستان بر اساس 1390) .خوشبخت، مریم -

نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انطرح پرلز در استان قزوین، پای معیارهای
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