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Abstract 

The aim of this study was to identify strategies to improve teachers' experiences in the face of 

curriculum change. The data of this study were collected by phenomenological method, which 

is a qualitative approach, in the form of observational and semi-structured interviews. In the 

interview section, 20 primary and secondary school teachers (first and second period) of 

Nazarabad city in Alborz province, who were selected by purposive sampling, were used. 

After data collection and analysis, which was done through open, axial and selective coding, a 

concept map of data analysis was presented. The results of data analysis of this research were 

expressed in 3 main categories, which also include sub-categories, which are: 1) knowledge-

skills change support (knowledge courses, teaching-learning packages), 2) strengthening the 

role of teachers In change (teacher competence in institutionalizing change, teacher interest 

and motivation, teacher participation) and 3) Improving the teaching-learning environment 

commensurate with change (density of learners in the classroom, architectural fit of learning 

space with change). 
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 چکیده 

این   داده های  گرفت.  انجام  درسی  برنامه  تغییر  با  مواجهه  در  معلمان  تجارب  بهبود  راهبرد های  پدیدار شناسایی  با هدف  پژوهش حاضر 
نیمه ساختارمند جمع آوری گردید. در  به دو صورت مشاهده ای و مصاحبه  به روش پدیدار شناسی که یک رویکرد کیفی است،  پژوهش 

ز معلمان مقطع ابتدایی و متوسطه)دوره اول و دوم( شهرستان نظرآباد در استان البرز که به شیوه نمونه گیری  نفر ا  20بخش مصاحبه ی از  
باز، محوری و انتخابی انجام گرفت ،   هدفمند انتخاب شده بودند، استفاده شد. پس از جمع آوری و تحلیل داده ها که از طریق کدگذاری 

مقوله اصلی که شامل مقوله های فرعی نیز    3گردید. نتایج حاصل از تحلیل دادهای این پژوهش در  نقشه مفهومی از تحلیل داده ها ارائه  
  تقویت(  2  ،(یادگیری  –مهارتی تغییر)دوره های دانش افزایی،بسته های یاددهی    -( پشتیبانی دانشی  1هستند، بیان گردید که عبارتند از:  

 -  یاددهی  محیط  بهبود(  3  و(  معلمان  مشارکت  معلم،  انگیزه  و  عالقه  تغییر،  اختنس  نهادینه  در  معلم  شایستگی)تغییر  در  معلمان  نقش
 (یر)تراکم فراگیران در کالس، تناسب معماری فضای یادگیری با تغییرتغی با متناسب یادگیری

 
 

 تغییر، معلمان، تجارب معلمان، برنامه درسی  واژگان کلیدی:

 رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.تمامی حقوق نشر برای فصلنامه 

 
 

 مقدمه 

نهاد را منشاء این  ی آموزش و پرورش،  دیدگاه امروزی در زمینه
کند و اصطالحاً )تغییر  اجتماعی تلقی میهای  تغییرات و نوآوری

و  آموزش  سازمان  در  نوآوری  و  تغییر  است.  گرفته  نام  مآبانه( 
نیاز به تحول باورها دارد و اساساً ماهیت کار آموزش و  پرورش 

است. تغییر  برنامة پرورش  تغییر  و  اعم  طور  به  آموزشی    تغییر 
پژوهش مهم  موضوع  اخص،  طور  به  یدرسی  و  تربیتی  ک  های 

بین   سطح  در  و  است.  شده  شناخته  رسمیت  به  مطالعاتی  حوزه 
پژوهش و  مطالعات  شده  الملل  انجام  آن  درباره  متعددی  های 

که   اندیشمندان  است.  نظرورزی  بررسی  ماحصل    جارب تو 

هستندنظام مختلف  آموزشی  واقعیتی  های  درسی  برنامة  تغییر   .
برن تاریخچه  زیرا  است،  واقعیت  است.  ناپذیر  ریزی  امهاجتناب 

چشم در  متعدد درسی،  تغییرات  از  ملی،  و  المللی  بین  اندازی 
دارد و طرح  برنامة برنامةدرسی حکایت  تغییر  برای    های  درسی 

بازسازی  ثابت  بخش  به  یادگیری،  و  تدریس  کیفیت  ارتقای 
است.] شده  تبدیل  از کشورها  بسیاری  در  تحوالت1آموزشی   ] 

 بشری؛ دانش و علوم گسترش و جامعه گوناگون ابعاد در فزاینده

برنامه تغییر و  بازنگری به  نیاز -می ضروری را  درسی هایدر 
 درسی برنامة محتوای تدریس، هایروش در تغییرات نماید. این

عیان به جدید تنها می نشان را خود صورت  امر  این  و  دهد. 
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باشد و به صورت فراگیر با  ی خاصی نمیمختص به دوره و پایه
به   در  توجه  بلندمدت  و  مدت  کوتاه  اندازهای  چشم  و  اهداف 

پایهزمان تمامی  در  معین  دورههای  دو  هر  و های  ابتدایی  ی 
می پیدا  نمود  هیچگونهمتوسطه  های  برنامه در تغییری کند. 

 شود،نمی حاصل احکام صدور یا قوانین با وضع صرفاً درسی،

 رخ   ایجامعه هر در که بیشتر اصالحاتی  مانند  تغییر نیز بلکه

 ایجاد   یکباره به  و گیردصورت می به تدریج و آگاهانه دهد،می

بنابراین، نمی محیط    .کرد فراهم را تغییر شرایط باید شود. 
-پذیری مشخص میآموزشی با تغییر، تحرک، پویایی و انعطاف

و  شود تجارب  و    و  معلمان  فراگیرندگان  همچنین  معلومات 
می تغییر  پسکندپیوسته   در   که  درسیبرنامة    تغییر  اعمال   از  . 

  نمودن   اثربخش  برای  شودمی  جدید  دانش  تولید  منجر به  نهایت
به   پیشبرد  و  امور نیاز  متخصص   شده   تربیت   نیروی  اهداف،    و 
موفقیت  باشد.می  جدید  تغییرات  برای اجرای  نیازمند  و  آن  آمیز 

مهارت  کسب  کافی،  و  معین  نگرشدانش  و  که  ا  هاییها  ست 
تغییر دارا باشند تا بتوانند در اجرای    مالن معلمان باید در مقام عا

شوندت  آمیزموفقیت واقع  برنامه،  2]غییر  اجرای مطلوب  و  تغییر   .]
-مندی از صالحیتنیازمند مساعدت و توجه ویژه معلمان و بهره

باشد،  ای و تخصصی مناسب آنان میهای حرفهها  و شایستگی
مه  در  باید  آن  مفاد  برنامهلذا  در  و  انسانی  نیروی  های  ندسی 

سطوح  در  معلمان  بازآموزی  و  توانمندسازی  و  جذب  آموزشی، 
و   دبیر شهید رجایی  تربیت  دانشگاه  دانشگاه فرهنگیان،  مختلف 

آموزش قرار  مراکز  جدی  توجه  مورد  ایران  خدمت  ضمن  های 
 . [ 3بگیرد]

 

 بیان مسئله 

مهم آموزشمعلمان  سازمان  انسانی  نیروی  پرورش   ترین  و 
تحصیلی به  های  دوره  همهمعلمان در    شوند. جایگاه محسوب می

آموزش   صالحبازسازی و ا  نظران،  حدی است که بیشتر صاحب
موفقیت معلمان،  وجود  بدون  را  پرورش  نمیو  در  .  [4دانند]آمیز 

و   ساختار  تغییرات،  که  ما  متمرکز همچون کشور  آموزشی  نظام 
برنامة   میعمق  نشانه  را  اهمیتدرسی   در معلمان نقش رود، 

 تغییر از درسی ریزانبرنامه نظر خواست و مطابق  برنامه اجرای

 این معلمان در شود.گر میجلوه پیش از بیش درسی، هایبرنامه

 که هستند ایبرنامه کردن اجرایی به ملزم آموزشی هاینظام

 لذا اند،بیگانه آن با بنابراین و اندنداشته نقشی آن در تولید خود

 وجود به  برنامة درسی  اجرای در هااین نظام در که مهمی مسألة

 جدید اجرای تغییرات با متناسب معلمان تغییر چگونگی آید،می

نشاط  .  است درسیبرنامة   در درسی  چراکه  برنامة  اصالحات 
آن اصول  و  اصالحات  از  معلمان  پذیرش  به  و بستگی  دارد،  ها 

می ایدهانتظار  معلمان  گیرند]رود  کار  به  را  اصالحات    .[5های 

-هر مرحله در توانند می که نقشی و خود جایگاه از معلمان فهم
 کسب  زمینه این در که تجاربی و باشند داشته ریزیبرنامه از ای

 اثرگذار هاآن برای حساس نقش ایفای این در نه تنها اند،کرده

 با دارد که هم درسی ریزانبرنامه برای مناسبی پیام بلکه است،

عنوان معلمان، تجارب و هاانگاره  تاثیرگذار بسیار عنصر به 

 شوند.  آشنا آموزشی،

(، 1396اعظم زرقانی، مقصود امین خندقی، بختیار شعبانی ورکی)
تغییردر   عنوان»  تحت  :  انسانی  پدیدهای  یمنزله  به   پژوهشی 

برنامه   فرآیند  در  مطلوب  تغییر   منظر  از  جدید  درسی  هایاجرای 
گیری هدفمند  معلمان« با استفاده از روش پدیدارشناسی و نمونه

پدیدهای انسانی    منظر  از  تغییر  به  به این نتیجه رسیدند که توجه
 نیروهای سایر و معلمان به یدتأک و توجه بیشترین شودمی باعث

  هم  بنابراین  و  شود  معطوف  درسی برنامه  در اجرای دخیل انسانی
تدبیرهایی  یرضایتمندانه  مشارکت  برای می  اندیشیده  معلمان 
  و  امکانات،  و  هاانسان  بین  هماهنگی  به  نسبت  هم  و  شود

  درون   و  بیرون  بر  اثرگذار  انسانی  عوامل  بین  همچنین هماهنگی
 [ 6شود.]می  اقدام آموزشی نظام
در  1396) عسگری  علی  مجید  کیان،  مرجان  محمدی،  رقیه  ،)

  تغییر  به   نسبت   معلمان  نگرش  پژوهشی تحت عنوان » واکاوی
با   چهارم  پایه  نوشتاری  و  جدید خوانداری  درسیبرنامه ابتدایی« 

  الگوی   قالب  در  و  نگاری  پدیدار  رویکرد  با  استفاده از روش کیفی
محور، به این    مالک  نوع  از  هدفمند  گیرینمونه  روشتفسیری و  

هر که  رسیدند   برنامه کننده، تدریس  معلمان از  یک نتیجه 

بنا جدید درسی پسمی کرده درک خود نگرش بر را   کنند. 

 هاییافته دیگر از  .دارند درسیبرنامه با متفاوتی هایواکنش

است.کم   تغییر با  معلمان ساختن  همسو بحث پژوهش این
متقاعد و مسئولین توجهی  برای معلمان درست کردن عدم 

سردرگمی پذیرش باعث   برنامه پیشبرد جهت در آنها نوآوری 

اعمال شود.می رو  این  از  سازی مؤید تغییر و   معلمان آماده 

 [  7است.]
 پژوهشی (، در1394) جوالیی و نسرین شیرسوار هادی رزاقی

 شده ایجاد تغییرات نسبت به  معلمان نگرش » بررسی  باعنوان

به دوره درسی کتب در  که یافتند دست نتایج این ابتدایی«، 

به  نگرش های مولفه  علمی اخالقی، اعتقادی، ترتیب  معلمان 

 و اقتصادی  سیاسی زیستی، اجتماعی، هنری، فرهنگی آموزشی،

تغییرات نسبت  ابتدایی دوره درسی کتب در شده ایجاد به 

 نظر نمونه از پژوهش مورد هایمولفه وضعیت همچنین هستند.

 همچنین .است مطلوب حد در هامولفه تمامی در پژوهش مورد

 علمی اخالقی، ترتیب اعتقادی، به  بررسی مورد هایمولفه رتبه

 اقتصادی و سیاسی زیستی، اجتماعی، هنری، فرهنگی آموزشی،

 [ 8].است
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در پژوهشی  (،2019) 3،پتر نت   2، مایکل اسپورنا1کارولینا پسکووا
برنامة   اصالح  از  معلمان  »پذیرش  عنوان  در  تحت  درسی 

یک دهه بعد« به این نتیجه رسید که سه متغیر  جمهوری چک:
دارد:   وجود  اصالحات  از  معلمان  پذیرش  در  مرتبط  .  1مهم 

. سطح مدرسه)دوره ابتدایی/دبیرستان(  2درسی  رویکرد به برنامة  
در3 که  موقعیتی  در برنامة    .  تغییرات  پذیرش  و  داشتند.  درسی 

دارای  و  کرده  استفاده  برنامه  از  مرتب  به طور  که  معلمانی  بین 
 [ 9خودکارآمدی باالتری هستند، بیشتر است.]

لورنزا مروین  عنوان2018)  4لیندا  تحت  پژوهشی  در  »تغییر   (، 
« به این    NWE  مطالعات موردی برنامه درسی و پاسخ معلمان،

برنامة  نتیجه از  معلمان  کاربرد  و  تفسیر  که  یافت  کلی دست  ی 
می حساب  به  آن  شکست  یا  موفقیت  کلید  که  است  -درسی 

 [10آید.]
 معلم  عنوان »رفتارهای با پژوهشی (، در2015)  5کنستانتینسکو

 تغییرات که داردمی رومانی« بیان در آموزشی تغییرات به نسبت

 موضوع این به باید ما و گیردمی شکل زمان، مرور به آموزشی

 در تمرینات و وظایف بازسازی بر آموزشی باشیم؛ تغییر واقف

 احساس مسئولیت  آن جنبه ترین  دارد. مهم اشاره مدرسه سطح

 تغییرات اجرای  و بخشیدن بهبود مورد  در  آموزشی مسئوالن

-نمی ها آن اجرای فقط شامل تغییرات، اغلب است. آموزشی
 موقعیت  و ایحرفه هویت شخصی،  احساسات شامل بلکه  شوند

 [ 11].شودمی مسئوالن نیز سازمانی
نادیده  درسی،  برنامه  اصالحی  ها  تالش  ناکامی  دالیل  از  یکی 
موانع موجود در مسیر  آنان و همچنین  گرفتن معلمان و هویت 

 برنامه در معلم همراهی آنان با برنامه درسی جدید است. نقش

 کارایی ها برنامه آن بدون و   است ضرورت یک درسی ریزی

 حرفه  با درسی ریزی برنامه وقتی  .[12داشت] نخواهند را الزم

 برنامه این در  که تغییری هر خورده است، بنابراین گره  معلم ی

اندوخته   نباید و تواند  نمی شک بی  شود ایجاد تجارب  و  معلم 
 .نادیده بگیرد فرایند این در را شده ی آن

درسی به تفکر  از این رو با توجه به اینکه تغییر آموزشی یا برنامة  
ترین عامل تغییر ها اساسیو آن  .[13و عمل معلم وابسته است]

می مسألهقلمداد   به درسیبرنامه اجرای در که مهمی شوند، 

تجارب معلمان در مواجهه با تغییرات جدید برنامة   آید،می وجود
های آن همسو باشد. چرا که  با ارزش  ای که درسی است به گونه

برنامة   فعال  تغییر  و  اساسی  نقش  گرفتن  نظر  در  بدون  درسی 
معلمان محکوم به شکست است. این پژوهش با هدف پاسخ به  

راهبرد شناسایی  با سوال  مواجهه  در  معلمان  تجارب  بهبود  های 
شان است که از  تغییر برنامة درسی با نظر به تجارب زیست شده

اند انجام می گیرد.  هه با تغییر برنامه درسی به دست آوردهمواج
دنیای  از  به فهمی  این پژوهش، در گرو دستیابی  انجام  اهمیت 

های درسی جدید  شان با تغییرات برنامهدرونی معلمان در مواجهه
و کمک به مسئوالن و دست اندرکاران تغییر در پیشبرد تغییرات  

 های درسی است.  برنامه

 

 پژوهشروش 
 شده استفاده پدیدارشناسی روش از پژوهش حاضر  انجام برای

 تجربه  محتوای به  معطوف هاییدر پژوهش نیز روش است. این

 شود ومی است، استفاده عمل و تفکر ادراک، مستلزم که بشری

فهمی دستیابی برای را افراد مشترک ادراکات به زیست  از به 
 چگونگی  از روشنگری به و داده قرار بررسی مورد جهانشان

ادراکات اثرگذاری .  [  14]  پردازدمی آنان عمل بر مشترک این 
انجام شده البرز  است.    این پژوهش در شهرستان نظرآباد استان 

گیری در این پژوهش، هدفمند از نوع مالکی است.  روش نمونه
برای که معنی بدین انتخاب افرادی  دارای  که اندشده مطالعه 

وتجربه   بوده  درسی  برنامة  تغییر  با   اطالعاتی منابع مواجهه 

نفر از معلمان ابتدایی   20از این رو  .شوندمحسوب می سودمندی
و متوسطه شاغل در این منطقه آموزشی با معیار دارا بودن تجربه  

داشته مشارکت  پژوهش  در  درسی،  برنامة  تغییر  با  اند.  مواجهه 
مشارکت مالانتخاب  بر  مبتنی  از کنندگان  برخورداری  الف(  ک 

و  کار  سابقه  بودن  دارا  اساس  بر  انتخاب  ب(  الزم،  تخصص 
عالقه ج(  بود. فعالیت،  مصاحبه  فرآیند  در  شرکت  به  مندی 

مشارکتویژگی شناختی  جمعیت  در  های  پژوهش  در  کنندگان 
 شده است. ارائه  1جدول 
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 پژوهش  در  کنندگان مشارکت : مشخصات1جدول

 سابقه تدریس  مقطع تدریس  رشته تحصیلی  مدرک تحصیلی  جنسیت کد 

 11 متوسطه اول  زبان انگلیسی  کارشناسی  زن 1

 27 متوسطه دوم  جغرافیا  ارشد  مرد  2

 20 ابتدایی آموزش ابتدایی کارشناسی  مرد  3

 21 متوسطه دوم  ادبیات عرب  کارشناسی  مرد  4

 14 متوسطه دوم  زیست کارشناسی  زن 5

 12 ابتدایی آموزش ابتدایی کارشناسی  زن 6

 17 ابتدایی آموزش ابتدایی کارشناسی  زن 7

 5 متوسطه اول  شیمی کارشناسی  مرد  8

 13 ابتدایی آموزش ابتدایی کارشناسی  زن 9

 22 ابتدایی آموزش ابتدایی کارشناسی  زن 10

 9 ابتدایی ابتداییآموزش   کارشناسی  زن 11

 17 ابتدایی آموزش ابتدایی کارشناسی  مرد  12

 15 ابتدایی آموزش ابتدایی کارشناسی  زن 13

 12 ابتدایی آموزش ابتدایی کارشناسی  مرد  14

 19 متوسطه اول  فیزیک ارشد  مرد  15

 18 متوسطه اول  ادبیات عرب  ارشد  زن 16

 11 ابتدایی آموزش ابتدایی کارشناسی  زن 17

 5 متوسطه اول  علوم اجتماعی  ارشد  مرد  18

 8 متوسطه اول  آموزش عربی کارشناسی  مرد  19

 7 متوسطه دوم  ریاضی  ارشد  مرد  20

 
 

نیمه  مصاحبه  از  پژوهش  این  در  معلمان،  شناسایی  از    بعد 
جمعساختار ابزار  عنوان  به  دادهیافته  بدین  ها  آوری  شد.  استفاده 

در که  پژوهشگر همان صورت   و خود معرفی از پس ابتدا 

را بودن محرمانه پژوهش  انجام  هدف  مصاحبه  به اطالعات، 
 شده،  تدوین سواالت اساس بر و سپس  داده اطالع شوندگان

 در شوندگانمصاحبه از پایان در و شد انجام فردی هایمصاحبه

اگر شد   نظر است گذشته مصاحبه در  آنچه مورد در خواست 

 کنند.   دارند مطرح خاصی

داده تحلیل  از  برای  استفاده  با  پدیدارشناختی  پژوهش  های 
ها سازی افق های کدگذاری زنده و ارزشی به منظور یکسان روش

هم یکدیگر  با  کدها  سپس  شد،  خواهد  و  استفاده  شده  بافی 
می مفهومی،  توصیف  قرابت  براساس  کدها  درنهایت  شوند، 

از خوشهه خوش این  بندی گردید و هرکدام  ها توصیف گردید. در 
بر اساس   از طریق مصاحبه  از گردآوری اطالعات  پژوهش پس 
روش تحلیل مضمون کد گذاری های اولیه و در نهایت کدهای 

از   انتخابی مشخص شدند تفسیر هر کدام  به تحلیل و  و سپس 
 مضامین پرداخته است.
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 : نقل قول،کدهای باز، محوری و انتخابی 2جدول

 کدگذاری انتخابی  کدگذاری محوری  کدگذاری باز 

  -های تفکر عملی تغییر تدارک کارگاه -
 -برگزاری جلسه توجیهی تغییر برای معلمان
 -برگزاری دوره آموزشی تغییر برای معلمان 

های راهنما متناسب با تغییر برنامه  تهیه کتاب
دانش   -تولید محتوای متناسب با تغییر  -درسی 

مهارت معلم   -و تخصص معلم در زمینه تغییر 
ایجاد نگرش مطلوب نسبت به  -در زمینه تغییر 

عالقه و انگیزه معلم نسبت به تغییر  -تغییر 
میزان تمایل معلم به تغییر برنامه    -برنامه درسی 

  -اشتیاق همراهی با تغییر برنامه درسی   -درسی 
هم افزایی  -در تغییر برنامه درسی  تعامل

حمایت معلمان   -معلمان  در برنامه درسی جدید 
نسبت معلمان به  -های پر جمعیت در کالس

 -فراگیران کالس درس متناسب با تغییر 
 -تغییرات در آرایش و ابعاد کالس درسی  

  -تغییرات در شکل و ساختار کتابخانه مدارس 
 گاهی مدارستغییرات در ابزارآالت آزمایش

 های دانش افزاییدوره
 یادگیری متناسب با تغییر –بسته های یاددهی 

 شایستگی معلم در نهادینه سازی تغییر 
 عالقه و انگیزه معلم به تغییر 

 مشارکت معلمان در تغییر
 تراکم فراگیران در کالس 

 تناسب معماری فضای یادگیری با تغییر
 

 برنامه درسیپشتیبانی دانشی مهارتی تغییر 
 تقویت نقش معلمان در تغییر برنامه درسی

یادگیری متناسب با تغییر  –بهبود محیط یاددهی 
 برنامه درسی 

 

 
 : شبکه مضامین راهبرد های بهبود تجارب 1نمودار

 

 بحث درباره یافته ها 
شدن   مهیا  و  شرایط  وجود  الجرم  تغییر  اهداف  به  نیل  جهت 

-ها امری غیرقابل انکار است، بهرهامکانات برای دستیابی به آن
گری این مسیر را دارند هایی که توانایی تسهیلگیری از راهبرد

نتایج تحلیل دادهمی باشد،  به  تواند مثمر ثمر  به منظور پاسخ  ها 
سوال اصلی مورد نظر پژوهش نشان داد که سه راهبرد اصلی را  

برای  می برنامهتوان  تغییر  با  -بهبود تجارب معلمان در مواجهه 
درسی مورد توجه قرار داد. که هر یک از این سه راهبرد نیز به  
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شود، قابل  تر به شرحی که در ادامه ذکر میهای فرعیزیر مقوله
 تقسیم و تفسیر هستند.

 

 مهارتی تغییر –پشتیبانی دانشی 

 دوره که است حقیقت یک این  دوره های دانش افزایی:

 خواهد تاثیرگذار هاتدریس آن روش بر معلمان آموزش و دیدن

-بی و گذاشت خواهد مثبت تاثیر برنامه عناصر  تمامی بر و بود
 تبع به و آموزش شدن عقیم باعث آن توجهی بهکم یا توجهی

 اصلی ترین و شد. خواهد آموزش خروجی در ضعف ایجاد آن

 معلمان که است آن درسیبرنامة   در تغییر اجرای در مانع

نیاورند به تغییر به نسبت درستی نگرش از سوی دیگر   .دست 
 شودمی باعث خدمت ضمن آموزش است  معتقد  6می  اف جان

و ها،مهارت اطالعات، و دانش  کارکنان هاینگرش رفتارها 

 فعلی، شغل در کارایی افزایش به منجر نتیجه در و  یابد بهبود

احراز بهتر شرایط کسب  بردن  باال و باالتر مقدمات برای 

 وزیری  پژوهشی در.  15]شود تولید  افزایش و کاری  راندمان
به 1383)  ضمن آموزش  تاثیر میزان که رسید نتیجه این (، 

انگیزه در خدمت  آگاهی و دانش افزایش معلمان، افزایش 

تدریس   متنوع هایروش از  استفاده  و مطلوب کارایی معلمان،
 [ 16].است موثر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت در معلمان

راهبرد نشان تحقیق این هاییافته از  یکی  برای  داد  که  هایی 
 هایدوره برگزاری شودبهبود تجارب معلمان به کرار پیشنهاد می

های دانش افزایی و ایجاد زمینه برای دستیابی معلمان به مهارت
است.  تغییر  با  متناسب   هجدهم کننده شرکت همچنین جدید 

داشت: » تغییراتی که قبلش دوره گذاشته میشه یک جور   اظهار
تری تو اعتماد به نفس به آدم میده که باعث میشه با حال خوب

 راستا همین کالس حضور پیدا کنم و تغییرات رو پیش ببرم«. در

اعتقاد پژوهشگر  در جدید درسیبرنامة   یک تدوین از قبل به 

 برای الزم امکانات و واقعیت به گیری، بایدتصمیم یباال سطوح

دانش  و توجیهی هایدوره برگزاری و شود توجه آن نیز  اجرای
که ضرورت معلمان برای افزایی چرا  -کلیدی از معلمان دارد. 
محسوب و آموزش نظام اجزای ترین  با و شوندمی پرورش 

 محقق کشور آموزشی نظام متعال اهداف که ها استآن کوشش

 .شودمی

یاددهی   های  تغییر:  –بسته  برنامة   سند در  یادگیری 

 کتاب آموز، دانش کار شامل کتاب آموزشی یبسته ملی، درسی

های  کتاب آموزشی، کمک و آموزشی مجالت معلم، راهنمای
 و خواه حسینی پژوهشی در است. دیگر هایرسانه و  الکترونیکی
 ترینعمده که دادند نشان فوالن از نقل (، به1392همکارانش)

عدم  اجتماعی نظام به  مربوط مدرسه،  در تغییر موفقیت دلیل 

وجود فنی. های محدودیت نه است آن بر حاکم اگرچه   یا اما 

 دلیل تواندنمی های آموزشیقبیل بسته از امکاناتی وجود عدم

 این هاییافته باشد، ولی آنان  شکست یا آموزان دانش توفیق

که اجرای   است این دهنده نشان معلمان هایگفته طبق تحقیق
برنامة   تغییرات  از  به برخی  معلمان  دسترسی  نیازمند  درسی 

های آموزشی متناسب با آن است. به طوری که محدودیت بسته
بسته این  از  بهرمندی  و  استفاده  عدم  در  سبب  آموزشی  های 

برنامة   تغییرات  از  توفیق  بهینه  استفاده  لکن  شد.  خواهد  درسی 
درسی، باعث  وری بیشتر تغییر برنامة  این امکانات عالوه بر بهره

 . [17بهبود تجارب معلمان در مواجهه با این تغییرات خواهد شد.]
 

 تقویت نقش معلمان در تغییر 

مجری اصلی   ساختن تغییر:شایستگی معلم در نهادینه  

تر   برنامة درسی معلم بیشتر و جامع  است. هر قدر آگاهی معلم 
برخوردار    باشد و هر قدر معلم از صالحیت علمی و آموزشی الزم 

بیشتر می به اهداف نیز  امکان رسیدن   معلمان .[18شود]باشد، 

 به باشند داشته آگاهی برنامة درسی هاینظریه و ادبیات از باید

 بستگی آنان آگاهیعدم و به آگاهی تدریس کیفیت اینکه یلدل

 تحقیقات و  هانظریه این از تدریس  ریزیبرنامه در باید  و دارد

 [19استفاده کنند.]
 رسید نتیجه این (، به2015)  7دلیزالوا پژوهشی در که طور همان

آموزان، خواندن سواد کیفیت که  صالحیت در نهفته دانش 

 پدیده این توسعه برای )نگرش و تجربه دانش،( معلمان

که و [20است] انجام2010)  8میدکووسیکا توسط مطالعاتی   ،) 

تغییر   بر موثری عامل را ایحرفه قابلیت توسعه بر تاکید شده
 اجرای آموزان، دانش یادگیری معلمان، عملکرد و اعتقادها

 راهبردهای اجرای  در رابطه معلمان تقویت آموزشی، هایاصالح

درس، در  گسترده  همکاری و گروهی  تعیین جامعه، کالس 

 و راهبردها  در تغییر یادگیری، و آموزشی هایو وظیفه هاهدف
 در درونی شغلی عامل وظیفه موقعیت، تغییر تدریس، هایروش

 معتقد (، نیز2006)  9ایگرسون و [ مایرز21است.] یادگیری فرایند

 قابل و مثبت تاثیر  معلمان ایحرفه هایقابلیت رشد که هستند

 خارج از و داخل در عملکردشان، بر معلمان نگرش بر را توجهی

 معلمان رشد و بهبود افزایش باعث و کندمی ایجاد درس کالس

 [ همچنین22شود.]می دانش آموزان برای هاهدف شناسایی در

 سه در را معلمان هایشایستگی است (، معتقد2008)  10هانتلی

حرفه حوزه  تقسیم ایحرفه تعهد و ایحرفه عمل ای،دانش 

ای هستند است. معلمانی که دارای شایستگی حرفه کرده بندی
درسی تجارب بهتری  توانند نسبت به مواجهه با تغییر برنامة  می

بهره با  معلمان  این  چراکه  کنند.  شایستگیکسب  از  های  گیری 
با   تعامل  از جمله دانش تخصصی، در  بهتری  خود  تغییر برخورد 

می زمینه  این  در  متخصص  معلم  که  است  بدیهی  تواند  دارند. 
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یاددهی  راهکار فرایند  در  را  مناسبی  برای   –های  یادگیری 
دانش تحصیلی  آن  پیشرفت  به  و  نماید  تعبیه  نیز  در  آموزان  ها 

همراهی  تغییر  اهداف  راستای  در  تحصیلی  موفقیت  جهت 
 [23نماید.]

 صالحیت از ایحرفه معلمان  انگیزه معلم به تغییر:عالقه و  

عالیق   مجموعه عاطفی،  هستند. صالحیت برخوردار نیز  عاطفی
 تربیت و تعلیم  با مرتبط موضوعات  و  مسائل به نسبت معلم

 در مثبتی  بسیار الگو، تاثیر یک عنوان به مند،عالقه معلم است.

این درسیبرنامة   و  درس به شاگردان یعالقه جلب  دارد. 

 آموزان دانش رفتار بر مهمی تاثیر خودی خود به  مندیعالقه

 که تدریس مطالبی به را خود مندیعالقه توانندمی دارد. معلمان

 آموزان دانش  آمدن بار کار این حاصل دهند؛ افزایش کنند،می

 که مطالبی  به نسبت معلم اگر  .است مندعالقه و توجه با

 انگیزه ایجاد دهد، نشان رغبتیبی و عالقگیبی کندمی تدریس

 کسالت عکس، بر و بود خواهد ممکنغیر عمالً آموزان در دانش

 برای تواندمی عالقه با انگیزه و با معلم با همراه مطالب آورترین

(،  2002)  11از نظر استرانگ  .باشد جالب و مطبوع آموزان دانش
احساسی و اجتماعی معلم، بیش  های  های عاطفی یا رفتارویژگی

باشد. معلمان عالقمند به  از روش تعلیم تربیت او موثر و مفید می
تغییر و نوآوری و به طور کل به تدریس، عالوه بر اینکه باعث  

اند، دانش آموزان را  درسی شدهبهبود تجارب خود از تغییر برنامه
عالقه تغییر  مسیر  در  کردهنیز  همراه  و  البتمند  اعتقاد اند.  به  ه 

ها عامل بیرونی دارند که  پژوهشگر بخشی از این عالقه و انگیزه
توانند در ایجاد  گیری در آموزش و پرورش می متولیان امر تصمیم

 [ 24آن نقش موثری داشته باشند.]

تغییر: در  معلمان  تجارب    مشارکت  بهبود  دیگر  راهبرد 

می را  حوزهمعلمان  در  آنان  دادن  مشارکت  متوان  ختلف های 
 ما پرورش و گیری و اجرای برنامة درسی دانست. آموزشتصمیم

 خود از  دارد، قرار درسی های برنامه تاثیر  تحت که قدر همان

 در درسی هایبرنامه شکست و است. موفقیت متأثر معلمان نیز

 مشارکت هایقلمرو  .است معلمان مشارکت و همکاری گرو

برنامة درسی،   مواد تدوین نظیر  هاییحوزه بر مشتمل را معلمان
 سطح در پژوهش انجام درسی،  ریزیبرنامه گروه عضویت در

-مدرسه تعریف می سطح در  درسی ریزیبرنامه و درس کالس
 هایشیوه و درسیبرنامة   محتوا  سطح در معلمان [ اگر25کند.]

بود تغییرات پیشرو بگذارند، تاثیر آموزشی  مشارکت .خواهند 

 که شودمی موجب های تغییرریزیبرنامه در معلمان دادن فعال

درسی در آنان  با توجه به حس تعهدی که نسبت به تغییر برنامة  
 گیرد، با مسئولیت پذیری بیشتری با تغییر همراه شوند. شکل می

 
 

 یادگیری متناسب با تغییر  –بهبود محیط یاددهی 

 اثر هایشاخص از یکی امروزه  تراکم فراگیران در کالس:

  -و فضای یاددهی   آموزان دانش آموزشی، شمار کیفیت بر گذار
پژوهش در بخش اول این مقوله   این های است. یافته یادگیری

 کالس در دانش آموزان زیاد تراکم که است این  دهنده نشان

-بخش یا هاقسمت تمام انجام معلمان فرصت که شده  باعث
 زیاد  تعداد کردن جمع واقع در .نداشته باشند را هایی از تغییر

تحرک،  انرژی، وجود با هم آن کالس یک در آموزان دانش
 کمبود بهانه با هاآن بین سالیق اختالف و جوش و جنب

 موثر هاهزینه جویی صرفه حدودی در تا چه اگر آموزشی فضای

 و آموزش زمینه در فراوانی هایهزینه و مشکالت اما است

 دانش شود که تعداداین رو پیشنهاد میکند. از ایجاد می پرورش

تغییرات   اجرای متعادل و متناسب سازی شود تا  هاکالس آموزان
گرددمطلوب و تر  آسان درسیبرنامه  و مهم گامی این و تر 

 است  تربیت سازنده و تعلیم یک روند ای درریشه

تغییر: با  یادگیری  فضای  معماری  به    تناسب  محققان 

بین شکل و خواص فیزیکی مدارس و آموزش  پیچیدگی ارتباط  
پی یادگیری  کافی، بردهو  و  خوب  ظاهری  فضای  واقع  در  اند. 

باعث   منظم،  و  تمیز  محیط  مناسب،  و صندلی  میز  و  تجهیزات 
دانش  خوب  و  احساس  آموزش  در  نتیجه  در  و  شده  آموزان 

است تأثیرگذار  و  [.  26]یادگیری  عوامل  عوامل    بسیاریاین  از 
اثر در  دخیل  دیگر  مدارس  کیفیت  همه بخشی  باید  پس  اند. 

شوند  گرفته  نظر  در  یافته  .عوامل  به  توجه  با  پژوهش لذا  های 
درسی،  توان نتیجه گرفت در صورتی که اعمال تغییرات برنامهمی

فضاهای  سازی  متناسب  به  نسبت  مضاعف  اهتمام  و  توجه  با 
تجارب  آموزشی همراه باشد، عالوه بر اجرای تغییر، باعث بهبود  

 شود. معلمان نیز می
 

 نتیجه گیری
ریزی درسی اگر چه دارای دانش و تخصص الزم  متولیان برنامه

می  درسی  برنامه  حوزه  و  در  معلم  تجربه  از  غلفت  اما  باشند 
گیری  تصمیم  هنگام  در  درس  کالس  واقعی  محیط  اقتضاعات 

گردد که اهداف قصد شده از آن تغییرات  برای تغییر، موجب می
شک معلمانبه  نگردد.  محقق  مطلوبی  و  کامل   به  فقط  نه  ل 

بازو به  بلکه درسی  هایبرنامه مجریان عنوان  هایعنوان 

-برنامه اصالح یا تغییر در آموزشی  و درسی  ریزانبرنامه توانمند
 .بیایند حساب به باید ها
های به توجه با  میتوان پژوهش این از آمده دست به یافته 

موفقیت  کرد استدالل اینگونه در  اصلی  عوامل  از  یکی  که 
و  معلمان  تجارب  به  اهتمام  و  توجه  درسی  برنامه  تغییرهای 
تالش جهت بهبود این تجارب می باشد. به طوری که با بهبود 
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تجارب معلمان در مواجهه با تغییر برنامه درسی، با توجه به نقش  
-واسطهاصلی آن ها در اجرای برنامه درسی و اینکه معلمان بی

باشند ، میتوان آن را به  درسی میین گروه درگیر با تغییر برنامهتر
نظر   در  درسی  برنامه  مطلوب  اجرای  عنوان ضامن  به  ای  گونه 
در  معلمان  تجارب  و  دیدگاه  دادن  مشارکت  امر  این  که  گرفت. 
می   را طلب  اجرا  تا  گیری  تصمیم  از  درسی  برنامه  ابعاد  تمامی 

 کند.
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