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چکیده

The aim of this study was exploring and
identifying the role of teacher’s culture in the face
of curriculum changes in Lorestan Province.
Mixed method and exploratory study is used as
research methodology and this study is an applied
research in terms of purpose. The Sample of study
was elementary teachers of Lorestan province; in
qualitative method the sample were selected
theoretically until saturation stage and in the
quantitative method the sample were selected by
random cluster sampling method. In qualitative
section, interview was used as tools of gathering
data and a Self-made questionnaire was used in
the quantitative section. The research result in the
qualitative method showed that the type of
change, root of changes, Agents of Change,
attitude of changes, cultural traits, normative
indicators and teachers’ culture of Participation
and Communication are deferent in terms of
gender, work experience, work place and degree
of education. The curriculum changes were
predicted by Teachers' culture factors. According
to beta coefficient (β) it’s observed that cultural
traits, normative factors, teacher’s culture of
Participation and Communication were the
significant predictor in the face of curriculum
changes. The achievement of this research is
identifying the values and basic beliefs of teachers
with different cultures in relation with changes.
Other achievement returns to Culture that is an
effective factor in attitudes, types, causes and
roots of changes in different regions.
Keywords: Cultural traits change
Curriculum
changes,
Teacher’s
Ethnographic.
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 پژوهش حاضر با هدف واکاوی و شناسایی نقش فرهنگ:هدف
معلمان در مواجهه با تغییرات برنامه درسی استان لرستان انجام
.شد
 تحقیق مورد استفاده ترکیبی و از نوع اکتشافی و از لحاظ:روش
هدف کاربردی است؛ نمونه مورد بررسی معلمان ابتدایی استان
لرستان که در شیوه ی کیفی بهصورت نظری و تا مرحله اشباع و
در روش کمیبه صورت تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب
 از مصاحبه و در بخش کمی از پرسشنامه، در بخش کیفی.شدند
.محقق ساخته بهعنوان ابزار جمعآوری داده استفاده گردید
 ریشه، ننایج حاصل از تحقیق نشان داد که نوع تغییرات:یافتهها
، خصیصههای فرهنگی، نگرش تغییرات، عوامل تغییرات،تغییرات
شاخصهای هنجاری و فرهنگ مشارکت و ارتباط معلمان از نظر
 محل خدمت و مدرک تحصیلی با هم، سابقه کاری،جنسیت
 مواجهه با تغییرات برنامه درسی توسط ابعاد.متفاوت میباشند
 ابعاد،)β( فرهنگ معلمان پیشبینی شد و بر اساس ضریب بتا
 فرهنگ مشارکت و، شاخصههای هنجاری،خصیصههای فرهنگی
ارتباط پیشبینیکنندة معنادار مواجهه با تغییرات برنامه درسی
از دستاوردهای این تحقیق شناسایی ارزشها و.معلمان بودند
اعتقادات بنیادین معلمان با فرهنگ متفاوت در ارتباط با تغییرات
 عوامل و ریشه تغییرات، نوع،میباشد و اینکه فرهنگ در نگرش
.در مناطق مختلف عامل موثری میباشد
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واکاوی و شناسایی نقش فرهنگ معلمان در مواجهه با

 تغییرات، عوامل تغییرات، خصیصههای فرهنگی،:کلید واژهها
 قوم نگاری، فرهنگ معلمان،برنامه درسی
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مقدمه و بیان مسأله
نظام آموزشی متشکل از مؤلفههای درونی و مؤلفههای بیرونی است و شناخت درست و جامع آن
مستلزم این دو و روابط میان آنهاست .مؤلفهها ی درونی آن شامل مباحث نظری و فلسفی و
مؤلفهها ی بیرونی یعنی شناخت رابطه میان فرهنگ و سیاست در آموزش است ( .)Fazeli , 2012لذا
جامعهای موفق است که نیاز و انتظارات افراد را بهصورتی جامع و همه جانبه برآورده سازد و
برنامههای آن از کیفیتی برخوردار باشد ،که مقاصد را بهصورت بهتر و مؤثرتر تأمین نماید .بنابراین
جوامع برای روبهرو شدن با وضعیت موجود ،نیاز به تغییرات در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی دارند .توسعه جوامع در گرو توسعه عوامل زیربنایی آن است و اکنون اکثر صاحب
نظران ،انسانی ترین عامل با توسعه و کلید اصلی هماهنگی با تغییرات را نظام آموزشی میدانند
(.)Musa Pour, 2014; Fazeli , 2012; Porshafei, 2007
تغییر نظام آموزشی همسو با نیازهای موجود بهطور محسوسی بر آهنگ پیشرفت ملتها از ابعاد
مختلف تأثیرگذار است.
برای مثال جهان امروز دریافته است که موفقیت کشورها مستقیماً بهوسیله کیفیت سیستم
آموزشیشان تعیین میشود ( .)Davit , 2014معلمی یکی از فعالیتهای انسانی است که از زمان
پیدایش جامعه انسانی متمدن و از زمانیکه نهاد اجتماعی تعلیموتربیت شکل گرفت ،بهوجود آمده
است .در این دوره تاریخی طوالنی ،معلمی متناسب با تحول جامعه انسانی و دگرگونی در نهاد
تعلیموتربیت ،متحول شده است .آنچه در هر جامعهای مسلم مینماید ،وجود و ضرورت عوامل و
افرادی برای «انتقال فرهنگ »1به نسل نو میباشد .نهاد تعلیم و تربیت بهعنوان یکی از ابزارهای
انتقال فرهنگی در نظامهای فرهنگی است و فرهنگ به معنای عام ،مجموعه باورها ،شکلهای
اجتماعی و ویژگیهای عارضی هر گروه اجتماعی است (.)Fazeli , 2012
«در جستجوی تعریفی جامع تر از فرهنگ ،شاید بتوان گفت که ،فرهنگ هر جامعه ثمره
کوششهای است که اعضای آن جامعه در طول قرون و نسلها در پاسخ گویی به نیازهای مادی و
غیرمادی خود به عمل آوردهاند» ( .)Vahida, 1995: 1بدینترتیب فرهنگ معلمی2را میتوان
مجموعه باورها ،اعتقادات ،استعدادهای فکری و اخالقی و آگاهیهای یکپارچه و جمعی شده و آداب
و عادات مختص شده برای کار معلمی و منتسب به گروه بزرگ دستاندرکاران آموزش و پرورش به
شمار آورد .پترسون و دیل3معتقدند فرهنگ معلمیجریانی از هنجارها ،ارزشها ،باورها ،سنتها و
مناسکی است که در طول زمان ساخته میشود و معلمان از آن جهت پیشبرد کار خود استفاده

1. Cultural transmission
2. Teachers’ culture
3. Peterson & Deal
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میکنند .فینان1معتقد است :فرهنگ معلمی مجموعهای از انتظارات و مفروضات پنهان است که
فعالیتهای پرسنل مدرسه و معلمان را هدایت میکند (.)Mirarab , 2014
با در نظر گرفتن این مطالب معلمان در اجرای تغییرات نقش اساسی و مهمی بر عهده دارند .لذا،
هرگونه تغییر در برنامهها ی درسی ،بدون در نظر گرفتن نقش و نظر معلمان مثمرثمر نخواهد بود.
بنابراین تغییر برنامه درسی ،2تابعی است از تعریفی که از برنامه درسی پذیرفته میشود .پس
میتوانیم تغییر برنامه درسی را بهعنوان هرگونه تغییری که در نظام برنامه درسی بهوجود میآید
بیان کرد ( .)Fathi vajargah, 2010از نظر زایس 3نیز تغییر برنامه درسی ،به معنی تغییر انسانها
است و تنها با دستکاریهای سازمانی نمیتوان به تغییر دست یافت ،بنابراین همیشه در هر نوع
تغییر عوامل انسانی مؤثر است .برای تغییر در برنامه درسی باید به کلیه عوامل دخیل و
دستاندرکاران حوزه برنامه درسی شامل افراد ذیعالقه ،ذیربطها ،ذیصالح مشورت شود؛
مهمترین هدف برنامه درسی شنیدن صدای همگان است بهطوریکه هیچ فرد یا گروهی در برنامه
درسی به حاشیه نماند و همه فرصت شنیدن آرا و اندیشههای مختلف را داشته باشند ( Yusefzade ,
 .)2014در نتیجه امیدواری به تغییرات برنامه درسی ،بدون در نظر گرفتن معلمان وهمی بیشتر
نخواهد بود.
4
آیزنر و سرسون معلم را بهعنوان مهمترین عنصر زیستبوم مدرسه میبینند و معتقدند تا سطح
خرد مایل به قبول تغییر نباشند ،در سطح کالن تحولی رخ نمیدهد (.)Hoseini khah , 2014
مطالعاتی نشان داده است که مقاومت معلم مانع اجرای برنامه تغییر میباشد ( & Ornstein
 .)Hunkins, 2013; Zimmerman, 2006; Aydin, Sarier & Uysal, 2011مهرمحمدی معتقد است
معلمان در برنامه درسی ،نقش محوری دارند و میتوانند با مشارکت خود زمینه بهبود برنامه درسی
را فراهم نمایند ( .)Mehrmohamadi , 2010اسپایکر و مالون 5عقیده دارند که به دالیل متعدد،
معلمان باید بفهمند چرا تغییرات آموزشی ضرورت دارد و در مورد تناسب این تغییرات با زندگی
حرفهای ،متقاعد شوند تا برای اجرای تغییر ،تعهد بیشتری احساس کنند .در شیوههای تربیتی حال
و گذشته ،معلمان را عامالن تأ ثیرگذار نهایی تغییرات برنامه درسی دانستهاند .نظامهای ارزشی
معلمان ،نظریات آنان در مورد اهداف برنامه درسی و مفهومسازی آنان نسبت به تغییرات و
نوآوریها ،یک صافی مهم و معنادار است که از طریق آن ،مقاصد تعلیم و تربیت طرحریزی و به اجرا
گذاشته میشود (.)Hinde, 2002; Lam , 2007; Horn, 2010

1. Finan
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در پژوهشی که انیون ( )Anyon, 1995در مورد برنامه مدارس درون شهری در انگلستان
بهصورت کیفی و با نمونه  12نفری انجام داد ،با تفکیک مدارس به لحاظ فرهنگی نشان داده که در
بعضی از مدارس ،تالش برای اصالحات دائما با شکست مواجه میشود ،زیرا جریان زیربنایی ارزشها
و هنجارهای معلمی نشانگر فالکت ،منفینگری و توهین از جانب محیط مدرسه میباشد .واف و
پانچ 1با ارائه مدلی برای پذیرش تغییر از جانب معلم به برخی از مؤلفههای مقاومت فرهنگی معلم از
قبیل عالقه به ثبات ،عادت ،تضاد نقشی ،وابستگی شدید ،تعصب ،عدماعتماد ،منافع شخصی ،عدم
آگاهی از عواقب ،عدم احساس نیاز به تغییر ،بر هم زدن موقعیت اجتماعی اشاره کردهاند ( Mirarab ,
.)2014
لذا برای تغییر برنامه درسی روشن نمودن ریشههای فرهنگی برنامه درسی و مطالعه عناصر
فرهنگ ضروری است .عناصر یک فرهنگ اموری هستند که مردم در آن فرهنگ میدانند ،بدانها
اعتقاد دارند و یا آنها را انجام میدهند .بنابراین طرح برنامه درسی باید بر ارزشها و سرمایه فرهنگی
بنا شود ،تا دانش و فناوری مناسب برای توسعه جامعه محلی و شهروندان دریافت شود .در نتیجه
برنامه درسی در صورتی نیازهای جامعه را میتواند تأمین نماید که از اعتقادات ،ارزشها و احساسات
جامعه باخبر باشد و همین امر سبب میگردد که توجه به نقش فرهنگ در برنامه درسی پررنگتر
شود .بنابراین ،فرهنگ در پژوهش حاضر عبارت است از مجموعهای از آداب معاشرت ،اعتقادات،
انتظارات ،مهارتها ،ارزشها ،خصیصهها ،باورها ،مهارتها ،نگرشها و ارتباطات معلمان درباره
معلمیکه در مواجهه با تغییرات شکل میگیرد .با توجه به مطالب ارائه شده ما میتوانیم تغییرات
برنامه درسی را در چارچوب رویکرد فرهنگی مورد بررسی قرار دهیم .اهمیت این موضوع در چند
سال گذشته با اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ( )1333و تغییرات کتابهای
درسی مقاطع ابتدایی و اضافه شدن کالس ششم همسو با تحول بنیادین بیشتر شده است .از این
زاویه میتوان به اهمیت نقش فرهنگ معلم در شرایط تغییر و تأثیرگذاری آن بر نحوه رویارویی
(مواجهه) معلمان با تغییر پی برد.
معلمان در اجرای تغییرات نقش اساسی و مهمی بر عهده دارند .لذا ،هرگونه تغییر در برنامههای
درسی ،بدون در نظر گرفتن نقش و نظر معلمان مثمرثمر نخواهد بود .سرسون ()Sarason, 1996
پیامد تغییرات آموزشی را با مصاحبه با  33معلم ارزیابی کرد ،او نشان داد که معلمانی که سالها
تجربه دارند احتمال کمتری وجود دارد که روش انجام دادن فعالیتهای خود را تغییر دهند و
احتمال زیادی وجود دارد که پروژه اصالحات را بالفاصله بعد از اینکه بودجه دولت مرکزی به پایان
رسید رها کنند .در نهایت او معتقد است بررسی و تحقیق در مورد روابط قدرت بین معلم و
شاگردان و بین معلمان و مدیر ،عاملینی هستند کمتر به آنها توجه شده است .در مطالعهای که
1. Waugh&Punch
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انیون ( )Anyon, 1995در مورد برنامه مدارس درون شهری در انگلستان بهصورت کیفی و با نمونه
 12نفری ان جام داد ،نشان داده که در بعضی از مدارس ،تالش برای اصالحات دائماً با شکست مواجه
میشود ،زیرا جریان زیربنایی ارزشها و هنجارهای معلمی نشانگر فالکت ،منفینگری و توهین از
جانب محیط مدرسه میباشد.
آیزنر ( )Eisner, 2000در مقالهاش با عنوان اصالحات آموزشی و بومشناسی تحصیل میگوید،
بسیاری از معلمان کهنهکار که اصالحات آموزشی را بارها دیدهاند ،به اصالحات آموزشی جدید
بدبین هستند و به آن با مقاومت منفعالنه پاسخ میدهند .از نظر او دلبستگی به امور کلیشهای و
قدیمی تربیتی ،انزوای معلم ،بیکفایتی آموزشهای ضمن خدمت ،انتقادات محافظهکارانه از عملکرد
مدارس ،فاصله بین اصالحگران آموزشی و معلمان که مجری تغییر هستند ،مانع تغییر میباشند.
کاردس ( )Kardos, 2001تحقیقی با عنوان «به حساب آوردن همکاران انجام میدهند .که در
فرهنگ پرسابقه محور ،قسمت زیادی از هنجارهایی که معلمان جدید از تعامالت درون مدرسه
توصیف کردهاند ،بهوسیله معلمان با تجربه تعیین میشود .در این فرهنگ ،توجه اندکی به نیازهای
ویژه معلمان تازه کار میشود .در فرهنگهای تازه کار محور ،در نقطه مقابل فرهنگ پر سابقه محور،
هنجارهای که معلمان جدید از تعامالت حرفهای خود توصیف میکنند ،بهوسیله با تجربهها تعیین
میگردد و بنابراین این معلمان کمترین استفاده را از راهنماییهای معلمان با تجربه درباره چگونگی
تدریس و رفتار حرفهای دریافت میکنند .همچنین آیدین ،ساریر و یوژال ( & Aydin, Sarier
 )Uysal, 2011در تحقیقی با عنوان تأ ثیر جنسیت بر روی تعهد و نگرش ساختاری معلمان نشان
داده شد که معلمان مرد نسبت به معلمان زن دارای سطوح باالیی از تشخیصها ،نگرشهای مثبت و
تعهد به انجام امور در مدارس بوده اند .پژوهش دیگر توسط اولورونتگبی ( )Oloruntegbe, 2011با
عنوان مشارکت و تعهد و نوآور ی معلمان در تدوین و اجرای برنامه درسی انجام شد که پژوهشگر در
انتها به این نتیجه رسید که معلمان مقاومت و تعهد کمی به اجرای اصالحات برنامـه درسـی دارند،
زیرا این اصالحات با روشهای عادت شده آنها و باورهای آنها هماهنگ نیست.
گلیگروس و همکاران ( )Gligorovic et all, 2016تحقیقی با عنوان تأثیر فرهنگ مدرسه بر روی
رضایت شغلی معلمان ابتدایی بر روی  362معلم از  55مدرسه ابتدایی با رویکرد ترکیبی در صربستان
انجام دادند .در این تحقیق بر سه بعد فرهنگ (تجربه معلمی ،رفتار حرفهای توسط مدیران و همکاری
معلمان ) و نه بعد رضایت شغلی (دستمزد ،انگیزه ،همکاری همکاران و  )...اشاره شد و نتایج نشان داد که
همة ابعاد فرهنگ مدرسه بهطور مستقیم بر روی رضایت شغلی معلمان تأثیر دارند و از بین متغیرهای
جمعیتشناختی ،جنسیت و سن و سابقه بر فرهنگ و رضایت شغلی تأثیرگذار بودند.
آلتون ( )Altun, 2013در تحقیقی با عنوان تأثیر فرهنگ کالس درس بر روی رشد حرفهای معلمان
کارورز در طی دو سال با رویکرد ترکیبی بر روی  151معلم کارورز انجام داد .نتایج نشان داد فرهنگ
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کالس درس بر رشد حرفهای معلمان تأثیرگذار بوده است .علیرغم تجارب عملی تدریس خوب ،از نقاط
ضعف فرهنگ موجود میتوان به فضای آموزشی محدود ،جمعیت زیاد دانشآموزان ،انجام کارهای روتین
توسط معلمان اشاره کرد.
پارسا( )Parsa, 2008در تحقیقی درباره نگرش و تمایالت رفتاری معلمان در مورد پیشبرد
برنامههای جدید درسی به این نتیجه رسیده که بین نگرش دبیران ریاضی به تغییر و تمایالت
رفتاری آنان در مورد پیشبرد برنامههای جدید درسی ،رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .تحقیق
میرکمالی ( )Mirkamali, 2013با عنوان بررسی نقش فرهنگ اعتماد در عملکرد معلمان مدارس
ابتدایی شهر تهران در حیطه پژوهشهای توصیفی و از نوع همبستگی است .نتایج تحقیق حاکی از
رابطه مثبت و معنا دار کلیه عوامل فرهنگ اعتماد با عملکرد معلمان است .همچنین از میان عوامل
فرهنگ اعتماد ،عامل اعتماد معلمان به مدیران باالترین همبستگی را با عملکرد معلمان داشته
است.و با ورود همزمان کلیه عوامل اعتماد ،حدود  42درصد تغییرات مربوط به عملکرد فردی
معلمان را میتوان با آنها پیشبینی کرد .میر عرب ( )Mirarab , 2014در تحقیقی تحت عنوان تبیین
و شناسایی فرهنگ معلمان علوم در مازندران به این نتایج رسید که درک فرهنگ معلمی عاملی ضروری
برای آغاز هرگونه اصالحات و پیش فرض رابطة سادة علی بین دستور تغییر و اجرای آن توسط عامالن
تربیت ساده انگارانه است و بایستی در زمینة تغییر نگاه از رویکرد مهندسی به رویکرد فرهنگی در حوزه
تغییرات و اولویت تغییر در باورها و نگرشها و تدوین راهکارهایی برای ورود اندیشههای متفاوت فرهنگ
معلمان در تدوین برنامه درسی چارهاندیشی کرد .پژوهشی توسط ،داداشی ،صفائی موحد و موسیپور
( )Dadashi, Safaee movahed & Mosa Pour, 2016با عنوان نقش فرهنگ معلمیدر مواجهه با
تغییرات برنامه درسی ریاضیات پایة هفتم در شهر قائم شهر انجام شد که نتایج پژوهش نشان داد :درک
فرهنگ معلم عاملی ضروری برای آغاز هرگونه اصالحات است ،زیرا نگرش مثبت معلم به تغییر تمایل او
برای پیشبرد برنامه درسی جدید را سبب میشود .وقتی معلمان تغییر را مفید و ضروری بدانند با تعهد و
پایبندی بیشتری نسبت به اجرای آن اقدام میکنند .اطالع رسانی به معلمان ،استفاده از تجارب دبیران با
تجربه و پربار کردن دورههای ضمن خدمت ازجمله روشهایی هستند که به بهبود و اصالح نگرش
معلمان میپردازد.
پژوهش حاضر نیز در راستای تکمیل ،مطالعات قبلی اتخاذ گردیده و با توجه به اینکه در اکثر
پژوهشهای پیشین فقط به روشهای تحقیق کمی ،یا فقط به شیوههای کیفی متکی بودهاند ،در
این پژوهش با تأ کید بر رویکرد ترکیبی به واکاوی و شناسایی فرهنگ معلمان در مواجهه با تغییرات
برنامه درسی بهصورت مطالعه ترکیبی پرداخته شده است .بنابراین ،براساس تحقیقات پیشین
میتوان مدل مفروض زیر را مورد آزمون قرار داد.
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تغییرات برنامه
درسی

فرهنگ
معلمان

شکل ( :)1مدل پیشنهادی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش واکاوی و شناسایی نقش فرهنگ معلمان در مواجهه با تغییرات برنامه
درسی بهصورت مطالعه ای ترکیبی در استان لرستان میباشد .آنچه در جریان تحقق این هدف،
حاصل میشود و میتوان آنها را هدفهای فرعی قلمداد کرد عبارت است از:
-

شناسایی و واکاوی فرهنگ آموزگاران ابتدایی استان لرستان

 شناسایی و واکاوی نوع مواجهه با تغییرات برنامه درسی آموزگاران ابتدایی استان لرستانکه با توجه به هدف پژوهش در پی دستیابی به سؤاالت زیر میباشد:
 فرهنگ (خصیصهها ،شاخصهها ،فرهنگ ارتباط) معلمان ابتدایی چگونه میباشد؟مواجهه با تغییرات برنامه درسی (نگرش ،نوع ،ریشه ،عوامل ،تغییر کتب) معلمان ابتدایی چگونه
میباشد؟
مقدار پیشبینی فرهنگ معلمیتوسط متغیرهای جمعیتشناختی چه مقدار میباشد؟
مقدار پیشبینی تغییرات برنامه درسی توسط متغیرهای جمعیتشناختی و فرهنگ معلمی چه
مقدار میباشد؟
چگونگی تبیین (نوع رابطه علی) فرهنگ معلمی در مواجهه با تغییرات برنامه درسی معلمان برازنده
دادههاست؟
روششناسی پژوهش
در این پژوهش با توجه به اینکه هدف شناسایی و وا کاوی فرهنگ معلمان در مواجهه با تغییرات برنامه
درسی بهصورت مطالعه ترکیبی است ،از مدل طرحهای تحقیق ترکیبی اکتشافی استفاده شد
( .)Creswell, 2007بهمنظور ارائه پاسخ مناسب به سؤاالت پژوهش از روش قومنگاری و پیمایشی
استفاده گردید .در بخش کیفی تحقیق ابتدا از طریق بررسی متون مرتبط با مصاحبه ،چارچوب اولیه
شناسایی فرهنگ مع لمان در مواجهه با تغییرات برنامه درسی طراحی گردید .در این مرحله نمونه
تحقیق ،معلمان خوب ،ممتاز و با تجربه دوره ابتدایی استان لرستان میباشند که انتخاب نمونه به
صورت هدفمند و از نوع نظری است ( .)Jalali, 2007بر این اساس تعداد مشارکتکنندگان در
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پژوهش براساس اشباع نظری تعیین شد و به 11نفر رسید .روش گردآوری اطالعات در بخش کیفی
مصاحبه نیمهساختاریافته بود .دادههای متنی استخراج شده از مصاحبه که دارای معانی خاص در
پاسخ به سؤال پژوهشی هستند بعد از پیاده کردن روی کاغذ به شیوه ی قراردادی توصیف و تفسیر
شدند ( .)Pazargadi, khatibian & Ashktorab, 2008تأیید همکاران تحقیق ،مهمترین مالک برای
ایجاد اعتبار در تحقیقات کیفی است .چند جانبه نگری ،نیز بهعنوان یکی از روشهای فراهمسازی
اعتبار برای آزمونهای کیفی است .جامعة آماری معلمان ابتدایی استان لرستان  13531نفر
میباشند که از این تعداد  5332نفر معلم زن و  5523نفر معلم مرد میباشند که نمونه با توجه به
جدول مورگان ( 313نفر) از بین این جامعه آماری ابتدا بهصورت تصادفی طبقهای و در ادامه
بهصورت تصادفی خوشهای مرحلهای انتخاب شد .پرسشنامه مورد استفاده محقق ساخته بود که
روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و روش تحلیل عاملی تأییدی ،تأیید شد و پایایی ان با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  3/11محاسبه شد .روش تحلیل دادهها در مرحله کمی ،توصیفی –
تحلیلی میباشد که برای پاسخگویی به سؤاالت از روشهای رگرسیون چند متغیری و معاد الت
ساختاری استفاده گردید.
یافتههای پژوهش
پرسش .1فرهنگ (خصیصهها ،شاخصهها ،فرهنگ ارتباط) معلمان ابتدایی چگونه میباشد؟
بهطورکلی نظرات معلمان را میتوان به سه دسته کلی تقسیم نمود .به این ترتیب که بخشی از
نظرات بهصورت خصیصههای فرهنگی ،بعضی نظرات شاخصهها فرهنگی و بعضی نظرات فرهنگ
ارتباط معلمان را نشان میدهد که در ادامه به بیان برخی نظرات اطالعرسانها خواهیم پرداخت:
اطالعرسان کد « :1رابطه با همکاران و مشارکت ما با هم در حد بخشنامههای مدرسه است که از
طرف اداره میاد و بیشتر بهصورت رسمی میباشد ،البته بیشترین رابطه ما در زنگ تفریح و هنگام
خوردن چای با همدیگر میباشد و رابطه آنچنانی با هم نداریم».
اطالعرسان کد « :2رابطة معلمان با همکاران و والدین در منطقه ما به علت قرابتهای فامیلی و
خویشاوندی بسیار خوب است ولی گاهی همین توقعات فامیلی در ثبت نام و نمره دادن و  ...سبب
کدر شدن روابط میشود».
اطالعرسان کد « :4رابطه ما معلمان فقط در حد زنگ تفریح میباشد و در این مدت ما نمیتوانیم
در مورد مسایل و مشکالت مهم درسی با هم گفتگو کنیم ،جلسات معلمان هم که در مدرسه برگزار
میشه حدود دوماه یا یه ماه یکباره ،که در این جلسات بیشتر تذکرات مدیر و معاونت در مورد نظم
و حضور به موقع معلمین و دانشآموزان است ،جلسات هماندیشی هم که دو سه ماه یکبار از طرف
اداره برگزار میشه بیشتر حالت روتین و تشریافتی دارد و کاربرد آنچنانی ندارد».
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اطالعرسان کد « :5متأسفانه ظاهر و نوع پوشش معلمان زیاد مناسب نمیباشد ،معلم چون شخصی
است که هر روز با دانشآموزان ،همکاران و اولیا سروکار دارد باید ظاهری آراسته و مرتب داشته
باشد .من هنوز از آقایان معلمی ندیدم که لباس صورتی ،بنفش ،قرمز و رنگهای شاد بپوشه بیشتر
رنگها یا سفیده یا تیره مایل به قهوهای رنگ ،سرمهای یا طوسی».
اطالعرسان کد « :6انتخاب محل خدمت ما بهوسیله امتیازات واقع در فرم امتیازبندی صورت
میگیرد».
اطالعرسان کد « :1بعضی از مدارس مثل دبستان خودم ،دبستان شاهد و دبستانهای هیات امنایی
از لحاظ اقتصادی مقداری پول عالوهبر حقوق به معلمان میدهد که یکی از عوامل انتخاب محل
خدمت بنده بوده است».
اطالعرسان کد « :13متأسفانه معلمان با دانشآموزان کمتر تعامل اجتماعی و رفتاری داشته ،بیشتر
سعی در آموزش دروس و ارزشیابی دارند و ارتباط آنها با والدین دانشآموزان بسیار کم است»
اطالعرسان کد « :11روابط معلمان با همکاران به دو صورته ،معلمان هم پایه که رقابت و شاید گفت
حسادت زیادی بین اونا وجود داره و شگرد تدریس همو لو نمیدن و دوست دارند نفر اول پایه
خودشون باشن و همین سبب میشه بعض مواقع پشت سر هم حرف بزنند و اشکاالت همو لو بدند و
رابطه با بقیه پایهها که بهصورت عادی و روتین میباشد».
اطالعرسان کد « :12پوشش معلمان از نطر رنگ مناسب نیست خصوصاً در مقطع ابتدایی و باید از
رنگهای شاد استفاده شود»
اطالعرسان کد « :15ارتباط بعضی همکاران با والدین و دانشآموزان با توجه به زرنگی و تنبلی و
ادب دانشآموزان و سطح سواد و نوع شغل و پست والدین متفاوت میباشد».
اطالعرسان کد « :16روابط همکاران با هم و والدین و دانشآموزان در مدارس روستایی و عشایری
صمیمانه و دوستانهتر است».
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جدول ( :)1شناسایی فرهنگ معلمان بهدست آمده از نظر معلمان
کد تبیینی

کدهای تفسیری

زیر
تفسیری

کدهای

خصیصههای
مثبت

داشتن صبر و پشتکار در تدریس
ساده زیستی و توقعات کم در محیط مدرسه
کنارآمدن با مشکالت کاری و عالقه به تدریس
از امکانات کم استفاده زیاد بردن
وجدان کاری و دلسوزی نسبت به دانشآموزان
همکاری با مدرسه در تهیه امکانات مورد نیاز

دیدگاه منتقدانه
به خصیصههای

ریاکاری و چاپلوسی بعضی معلمین
غرور و حسادت در عدمتبادل تجربیات
رکگویی همراه با پرخاشگری در بیان مشکالت
خودبزرگبینی علمیو فهمی
عدم عزت نفس کافی برای ارایه افکار در مخالفت با همکاران
ترس از تحقیق و نبود فرهنگ تحقیق
نبود فرهنگ مطالعه قبل از تدریس
عدم مطالعه و بروزرسانی اطالعات شخصی
نبود فرهنگ اعتراض به باالدستی
اعتیاد و سیگار کشیدن بعضی همکاران

فرهنگ پوشش

دیدگاه مثبت:
استفاده از رنگهای شاد و متنوع در پوشش
استفاده از مدلهای زیبا در چند رنگ
استفاده از کت و شلوار اتو شده و مناسب در بعضی همکاران
دیدگاه منتقدانه:
نامرتب بودن و استفاده بیشتر از رنگهای تیره
داشتن پوشش یکپارچه و واحد و خستهکننده
حجاب و پوشش نامرتب و سیاه

خصیصهها

فرهنگ
معلمان

شاخصهها

فرهنگ انتخاب
محل خدمت

فرهنگ ارتباط

کدهای توصیفی

ارتباط با والدین

با توجه به امتیازبندی و شایستگی معلمان
با توجه به نزدیکی منزل و همکاری مدیر
با توجه به صمیمیت و جو آرام بین همکاران
با توجه به پارتی و باند بازی
کمبود نیاز مدارس روستایی و افزایش
ارتباط مستمر والدین با معلمان
ارتباط همراه با ادب و احترام
اجرای جلسههای توجیهی
همکاری در جهت پیشبرد اهداف اموزشی و رفاهی
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کمک از والدین جهت اموزش
دیدگاه منتقدانه:
گلهمندی بی مورد از روش تدریس ،محل نشستن دانشآموز و
نوع نمرهگذاری
انتظارات بیش از حد از یکدیگر
در حد آگاه کردن والدین از وضعیت درسی و اخالقی
رودرباسی در نه گفتن به یکدیگر

همکاران

انتقال اگاهی و تجربیات بین همکاران
پذیرش خطاهای یکدیگر و واقعگرا بودن
مشورت و نظرخواهی در زمینههای مختلف
همکاری داوطلبانه و صمیمی
همکاری در حد رفع اشکال و ایرادات یکدیگر
دیدگاه منتقدانه:
حس حسادت و انتقاد بیجا
بدخواهی و بدبینی و بدگویی نسبت به هم
حس بیتفاوتی نسبت به یکدیگر
عدم استفاده از فکر و ایدههای یکدیگر
حس رقابت منفی در بین دبیران هم پایه
روابط فقط بهطور رسمی و در محیط مدرسه
روابط سطحی و در محیط مدرسه

دانش آموزان

روابط بیشتر درسی و بهصورت ارزشیابی دروس
عاطفی و نزدیک ،بیشتر از سوی دانشآموزان
در حد ارامش و امنیت در طرفین
راهنمای دانشآموزان برای رسیدن به اهداف دروس
رابطه دوستانه و صمیمانه از طریق بازی
روابط در حد کنفراس و شرکت در بحثهای گروهی
دیدگاه منتقدانه:
تسلط کامل و بدون چون وچرا معلم بر دانشآموزان
انتظارات بیش از حد از یکدیگر داشتن
فقط تشویق دانش اموزان برتر
در حد درس پرسیدن و ارزشیابی
تبعیض در نوع نگاه و گرایش به دانشآموزان
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پرسش .2مواجهه با تغییرات برنامه درسی (نگرش ،نوع ،ریشه ،عوامل) معلمان ابتدایی چگونه
میباشد؟
میتوان بهطورکلی نظرات معلمان را به چهار دسته کلی تقسیم نمود .به این ترتیب که بخشی از
نظرات بهصورت نگرش به تغییرات ،نوع تغییرات ،ریشه تغییرات و بخشی عوامل تغییرات که در
ادامه به بیان برخی نظرات خواهیم پرداخت:
اطالعرسان کد « :1معلمان تحت تاثیر بخشنامهها هستند و باالجبار تغییرات را انجام دادهاند و به
این تغییرات نیز عادت خواهند کردزیرا نظام ما مانع آیندهاندیشی و فکر کردن برای تغییر بهصورت
درست و مناسب میباشد».
اطالعرسان کد « :3مطالب جدیدی که در کتابها ارائه گردیده باعث عالقه و ایجاد انگیزه در بنده
شده ،دیگه از مطالب تکراری و خستهکننده که معلمها بهصورت چشم بسته انجام میدادن خبری
نیست ،نوع روش تدریس تغییر کرده ،معلم باید قبل از تدریس مطالب رو مطالعه کنه تا بتونه ارائة
خوبی داشته باشد».
اطالعرسان کد « :5از نظر من مهمتر از تغییرات کتب درسی مهیا و آماده کردن شرایط تغییر مثل
فضای آموزشی ،ابزار و وسایل کمک آموزشی و ...میباشد .درصورتیکه فقط کتاب تغییر کرده
است».
اطالعرسان کد « :1معلمان این قدر درگیر مسائل مادی و شغلی و فکری هستند که به تغییرات و
اینکه این تغییرات استاندارد بوده یا نه اصالً فکر نمیکنند».
اطالعرسان کد « :3بخشنامههای پشت سرهم ،بازدیدهای پیاپی و فشارهایی که مدیران از باال به
پایین برما آوردهاند ،همچنین دادن برچسبهای بیسوادی و همة اینها ما رو مجبور به پذیرش این
تغییرات کرده است».
اطالعرسان کد « :11وقتی با معلمان هم پایه خود تبادلنظر میکنیم و مطالبی را که در ارائه
مشکل داریم رو در جمع بیان میکنیم ،سبب میشه تغییرات رخ داده برایمان آسان تلقی شود».
اطالعرسان کد « :12چون بر روشهای تدریس دروس تغییر یافته احاطه کامل دارم و بهراحتی اونا
رو در کالس اجرا میکنم مشکل خاصی در ارتباط با تغییرات جدید ندارم».
اطالعرسان کد « :13به نظرم کیفیت کالسهای ضمن خدمت بسیار مؤثر میباشد ولی متأسفانه نوع
کالس ضمن خدمت و زمان اجرایی و مطالبی که ارئه میگردد زیاد مرتبط و مفید نمیباشد و بیشتر
مواقع وقت تلف کردن است».
اطالعرسان کد « :14بهنظرم مطالب جدید کتب سبب شده که وقت بیشتری برای مطالعه و
جمعآوری اطالعات و فکر کردن در مورد مطالب برای تدریس در منزل سپری کنم».
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اطالعرسان کد « :16در حال حاضر تصاویر مندرج دربعضی کتابها مانند علوم نسبت به کتب
قدیمیتر بیشتر در ارتباط با نوشتار متن میباشند و همین امر در یادگیری بچهها بسیار مؤثر
میباشد .هرچند حجم بعضی کتابها نسبت به پایه تحصیلی سخت ،زیاد ،غیرمفید و طوطیوار
میباشد».
اطالعرسان کد « :15با توجه به تغییرات غیرکارشناسی کتب ششم دبستان ،امسال که دوباره
مطالب کتب پایه ششم تغییر کردند (هر سال عروسیه) کالسهای ضمن خدمت به موقع اجرا نشد،
و مطالب مکفی ارائه نگردید».
جدول ( :)2شناسایی چگونگی مواجهه با تغییرات برنامه درسی
کد تبیینی

کدهای
تفسیری

زیر کدهای تفسیری

کدهای توصیفی

آسانترین

تغییر کتب درسی بهوسیله مسئولین
تغییر امکانات الزم و مفید در مدرسه
اشنایی با فضای مجازی بهخاطر جذابیت
استفاده از نظر همکاران هم پایه بهخاطر سهولت

سختترین

تغییر مقاومتهای منفی
تغییر نگرش و فکر معلم
تغییر میزان دانش و آگاهی معلمان
پذیرش افکار و روشهای نوین
ایجاد روحیه کاوشگری و تحقیق در بین معلمان
تغییر روش و سبکها و عادات گذشته تدریس و مطالعه
تغییر بیتفاوتی و بیاهمیت بودن مسایل و دانشآموزان
برای معلمان

نوع مواجهه
با تغییرات

مواجهه با
تغییرات
برنامه درسی

مهمترین

ریشه مواجهه
تغییرات

درونزا

تغییر نگرش و فکر معلم
تغییر امکانات الزم و مفید در مدرسه
تغییر انگیزه و عالقه به مسایل جدید
ایجاد روحیه کاوشگری و تحقیق
تغییر روش و سبکها و عادات گذشته
تغییر بیتفاوتی و بیاهمیت بودن مسایل برای معلمان
عالقه و انگیزه فراگیران به مطالب
روحیه کاوشگری و مطالعه و تحقیق
مطالعه قبل از تدریس
داشتن تفکر و خالقیت
طرح درس خالقانه
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عالقه به یادگیری و یاددهی
آگاهی به مسایل روانشناسی کودکان
روشهای تدریس متناسب و خوب معلمان

برونزا

تسهیل کننده

عوامل
تغییرات

ممانعتکننده

حجم متون کم و مفید
تصاویر متناسب با متون
به روز بودن معلمان نسبت به فناوریهای جهان مدرن
کارآمد بودن کتب درسی و محتوای آنها
کیفیت دورههای ضمن خدمت و هم اندیشی
همفکری با معلمان هم پایه و پایه پایینتر و باالتر خود
آموزش معلمان همراه با تغییرات
استفاده از وسایل کمک اموزشی
در دسترس یودن منابع تحقیق
عالقه و انگیزه فراگیران به مطالب
تصاویر متناسب با متون
آموزشهای الزم و مفید
روشهای تدریس متناسب و خوب معلمان
به روز بودن معلمان نسبت به فناوریهای مدرن
کارآمد بودن کتب درسی و محتوای آنها
امکانات الزم و مفید در مدرسه
همفکری با معلمان هم پایه و پایه پایینتر و باالتر خود
برگزاری جلسات هماندیشی مفید در طول سال
تعهد و مسؤولیت در قبال دانشآموزان
هوشمند بودن کالسها و استفاده از نرمافزارهای جدید
نبودن عالقه و انگیزه فراگیران به مطالب
حجم متون زیاد و غیر مفید و حفظی
به روز نبودن معلمان نسبت به فناوریهای
عدکیفیت دورههای ضمن خدمت
نبودن انگیزه وروحیه کاوشگری و مطالعه و تحقیق
عدم همفکری با معلمان هم پایه و پایه پایینتر و باالتر خود
نبودآموزش به موقع و مفید قبل از تغییرات
نبود امکانات مناسب همراه با تغییر
عدمهمخوانی مطالب و تصاویر با فرهنگ منطقه
در دسترس نیودن منابع تحقیق
نبود مشوقهای ایجاد انگیزه در معلمان
عدم آگاهی به مسایل روانشناسی کودکان
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پذیرش تغییرات

نگرش به
تغییرات

عدم پذیرش تغییرات

رخ دادن تغییرات با توجه به مسایل روز
فعالتر شدن دانشآموزان با توجه به مطالب
ایجاد خالقیت در افکار و عمل معلم و دانشآموزان
ترغیب و برانگیخته شدن معلمان در انجام امور
رخ دادن تغییرات با توجه به احساس نیاز معلمان
بخشنامههای پی در پی و نامناسب
بیشتر شدن حجم کاری معلمان
متناسب نبودن تغییرات با نیازها و امکانات
کم شدن قدرت کنترل و تسلط معلمان
مغایر بودن تغییرات با تجارب گذشته
رخ دادن تغییرات بدون فراهم شدن شرایط
متناسب نبودن تغییرات با ارزشها ،باورها و سواد
تکراری و بیاثر بودن جلسات شورای معلمان

پرسش  :3مقدار پیشبینی فرهنگ معلمان توسط متغیرهای جمعیتشناختی چه مقدار میباشد؟
یافتهها نشان میدهد که  54درصد واریانس فرهنگ معلمی توسط ابعاد جنسیت ،منطقه ،مدرک و
سابقه پیشبینی میشود .همچنین براساس ضرایب بتا ( )βمشاهده میشود که بعد منطقه با ضریب
بتای  .23و مدرک با ضریب بتای  .21و سابقه با ضریب بتای  -. 21بهترتیب پیشبینیکنندة
معنادار فرهنگ معلمان هستند.
جدول ( :)3ضرایب رگرسیون جهت پیش بینی فرهنگ معلمان ابتدایی
متغیر
پیشبین

ضریب
بتای غیر
استاندارد

انحراف
استاندارد
خطا

ضریب
استاندارد
()β

T

سطح
معناداری

VIF

R

R2

جنسیت

-.34

.33

.35

-1113

.23

1133

.23

.54

منطقه

.13

.33

.23

413

.333

1125

مدرک

.36

.31

.21

4143

.333

1115

سابقه

-.22

.33

-.21

-6132

.333

1115

P< .331

F=33134
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پرسش  :4مقدار پیشبینی تغییرات برنامه درسی توسط متغیرهای جمعیتشناختی چه مقدار
میباشد؟
یافتهها نشان میدهد که  42درصد واریانس چگونگی مواجهه با تغییرات برنامه درسی توسط
ابعاد جنسیت ،منطقه ،مدرک و سابقه پیش بینی میشود .همچنین براساس ضرایب بتا ( )βمشاهده
میشود که بعد منطقه با ضریب بتای  .33و مدرک با ضریب بتای  .25و سابقه با ضریب بتای -.25
بهترتیب پیشبینیکنندة معنادار هستند.
پرسش  :5مقدار پیشبینی تغییرات برنامه درسی توسط متغیرهای فرهنگ معلمان چه مقدار
میباشد؟
یافتهها نشان میدهد که  51درصد واریانس چگونگی مواجهه با تغییرات برنامه درسی توسط
ابعاد خصیصههای فرهنگی ،شاخصههای فرهنگی ،روابط فرهنگی همکاران ،والدین و دانشآموزان
پیش بینی میشود.همچنین براساس ضرایب بتا ( )βمشاهده میشود که بعد فرهنگ روابط معلمان
با والدین با ضریب بتای  .33و خصیصههای فرهنگی با ضریب بتای .25و فرهنگ روابط معلمان با
دانشآموزان با ضریب بتای  .23و شاخصههای فرهنگی معلمان با ضریب بتای  .14بهترتیب
پیشبینیکنندة معنادار میباشند.
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جدول ( :)4ضرایب رگرسیون جهت پیشبینی میزان تغییرات برنامه درسی معلمان ابتدایی

متغیر
پیشبین

ضریب بتای
غیر استاندارد

انحراف
استاندارد خطا

ضریب
استاندارد()β

t

سطح
معناداری

VIF

R

R2

جنسیت

.35

.33

.35

1132

.115

1133

.65

.42

منطقه

.31

.34

.33

3132

.333

1125

مدرک

.31

.31

.25

5155

.333

1115

سابقه

-.25

.34

-.25

-6135

.333

1115
F=63115 P< .331

جدول ( :)5ضرایب رگرسیون جهت پیشبینی میزان تغییرات برنامه درسی معلمان ابتدایی

متغیر
پیشبین

ضریب بتای
غیر استاندارد

انحراف استاندارد
خطا

ضریب
استاندارد ()β

t

سطح
معناداری

VIF

R

R2

خصیصه

.22

.33

.25

6162

.333

3113

.11

.51

شاخصه

.24

.35

.14

4165

.333

1163

همکاران
والدین
دانشآموزان

.31
.25
.11

.33
.32
.33

.31
.33
.23

.44
11131
5155

.65
.333
.333

1164
2111
2113
F=213 P< .331
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پرسش  :6چگونگی تبیین (نوع رابطه علی) فرهنگ معلمان در مواجهه با تغییرات برنامه درسی
برازنده دادههاست؟
برای پاسخ به این سؤال از مدل معادالت ساختاری استفاده شد .نخست ماتریس همبستگی برای
مدل محاسبه گردیده است.
جدول ( :)6ماتریس همبستگی برای مدل
خصیصه

شاخصه

والدین دانشآموزان

1

**./53
1

**/53 **/35
**/54
**/61
**/63
1
1

خصیصه -ف
شاخصه -ف
ف  -والدین
ف  -دانشآموزان
**/34
ف  -همکاران
**/24
عوامل -ت
نگرش -ت
نوع -ت
ریشه -ت

همکاران

عوامل

**/45 **/43 **/32 **/53 **/53
**/33 **/66 **/43 **/13 **/51
**/23 **/53 **/43 **/11 **/35
**/65 **/43
**/55 **/43
1

**/53
1

ف – فرهنگ

نگرش

نوع

ریشه

ت – تغییرات**

**/35 **/15

**/36 **/14 **/41
**/35 **/33 1
**/52 1
1
P<01.
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شکل ( :)2مدل پژوهش نوع رابطه علی فرهنگ معلمان در مواجهه با تغییرات برنامه درسی

برای ارزیابی مدل ،شاخصهای برازندگی آن بررسی شده است .نتایج نشان داد که ضریب
شاخص ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب ( )RMSEAبرابر با  ،3/31شاخص برازندگی
تطبیقی ) ،3/32 (CFIنیکویی برازش ) ،3/31 (GFIشاخص نیکویی برازش تعدیل یافته ()AGFI
 ،3/33شاخص برازندگی هنجار شده ( ،3/32 )NFIشاخص برازندگی افزایشی ( 3/32 )IFIو
شاخص توکر-لویس ( )TLIبرابر با  3/32بهدست آمده است که بر برازش مناسب مدل با دادهها
داللت دارد.
بحث و نتیجهگیری
تحلیل نتایج نشان داد که اکثر افراد مصاحبهشونده هم خصیصهها ،شاخصهها و فرهنگ ارتباط
مثبت و هم فرهنگ ارتباط ،شاخصهها وخصیصههای فرهنگی که مورد انتقاد آنهاست برای معلمان
شناسایی نمودهاند .که از نظر معلمان از خصیصههای فرهنگی مثبت بهطور نمونه میتوان به ساده
زیستی و توقعات کم در محیط مدرسه ،وجدانکاری و دلسوزی نسبت به دانشآموزان و  ...اشاره
کرد؛ از خصیصههای مورد انتقاد میتوان :غرور و حسادت در عدمتبادل تجربیات ،رکگویی همراه با
پرخاشگری در بیان مشکالت و ...نام برد که این نتایج در راستای تحقیق ( )Mirarab, 2014است که
معتقد بود درک فرهنگ معلمیعاملی ضروری برای هرگونه اصالح است.
از نظر معلمان از شاخصههای فرهنگی مثبت میتوان به استفاده از رنگهای شاد و متنوع در
پوشش ،استفاده از مدلهای زیبا در چند رنگ ،انتخاب محل خدمت با توجه به امتیازبندی و
شایستگی معلمان و  ...اشاره کرد؛ از شاخصههای فرهنگی که مورد انتقاد است میتوان بهطور نمونه،
فرهنگ پوشش نامرتب و استفاده بیشتر معلمان از رنگهای تیره ،انتخاب محل خدمت با توجه به
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پارتی و باندبازی و ...نام برد.در تحلیل فرهنگ روابط معلمان بهطورمثبت میتوان به انتقال آگاهی و
تجربیات بین همکاران ،مشورت و نظرخواهی در زمینههای مختلف و  ...اشاره کرد؛ از روابطی که
مورد انتقاد است میتوان بهطور نمونه ،بدخواهی و بدبینی و بدگویی نسبت به یکدیگر ،حس رقابت
منفی در بین معلمان هم پایه ،عدماستفاده از فکر و ایدههای یکدیگر و ...نام برد .بنابراین با توجه به
یافتههای بهدست آمده ،ایجاد زمینه رابطه بیشتر همکاران ،فراتر از بخشنامههای اداره ،در تبادل
تجربیات مؤثرتر واقع میشود و از حالت رسمی به سمت غیررسمی و تعاملی متمایل میشود و
تمهیداتی مهیا میشود تا عالوهبر زنگ تفریح ،در اوقات و مکانها و موقعیتهای متفاوت دیگری
معلمان وقت بیشتری در کسب تجارب در ارتباط با همدیگر داشته باشند زیرا در مدت محدود زنگ
تفریح یا جلسات یکماهه تشریفاتی نمیتوان در مورد مسائل و مشکالت مهم درسی و غیردرسی
محیط آموزشگاه تبادل تجربیات و اطالعات صورت گیرد که این نتایج در راستای تحقیقات،
( )Mirarab, 2014; Dadashi, 2016که بر همکاری معلمان مخصوصاً استفاده از نظرات معلمان با
تجربه تأکید داشتند ،همسو میباشد.
از نتایج مهم دیگر این مقوله پی بردن به فاصله عمیق ایجاد شده بین معلمان و والدین در ارتباط
با نحوة تدریس و آموزش جدید میباشد که به علت آشنا نبودن والدین و عوض شدن دائم محتوا
تمام مسؤولیتها برعهدة معلم قرار گرفته است و والدین توقع دارند که معلم به تنهایی به مسائل
درسی و تحصیلی دانشآموزان رسیدگی کاملی داشته؛ این عاملی است که سبب گردیده است که
معلمان با دانشآموزان کمتر تعامل اجتماعی و رفتاری و روابط عاطفی داشته و اینکه فقط در
ارتباط با مسائل درسی با دانش آموزان و آن هم بعد دانشی تعامل دارند .از نتایج دیگر این مقوله
ظاهر و نوع پوشش اغلب معلمان میباشد که زیاد مناسب نمیباشد ،معلم چون شخصی است که هر
روز با دانشآموزان ،همکاران و اولیا سروکار دارد باید ظاهری آراسته و مرتب داشته باشد که بتواند
بر روح و روان خود و همکاران و دانشآموزان تأثیرگذار باشد .و در کل فرهنگ معلمان (خصیصه،
شاخصه و مشارکت و ارتباط معلمان) توسط ابعاد جنسیت ،منطقه ،مدرک و سابقه پیش بینی شد
که بعد منطقه ،مدرک و سابقه پیشبینیکنندة معنادار فرهنگ معلمان هستند که این نتایج در
راستای تحقیقات ( )Gligorovic, 2016; Aydin, 2011میباشد که معتقد بودند جنسیت ،سابقه و
مدرک و سن بر فرهنگ تأثیرگذار است .و این نتیجه که در بعد کمی تحقیق حاصل گردید تکمیل
کننده بعد کیفی آن میباشد و اینکه جنسیت افراد ،منطقه محل خدمت افراد ،سابقه خدمتی و
مدرک تحصیلی افراد پیشبینیکنندة خصیصه فرهنگی (داشتن صبر و پشتکار در تدریس ،ساده
زیستی و توقعات کم در محیط مدرسه ،کنار اومدن با مشکالت کاری و عالقه به تدریس ،از امکانات
کم استفاده زیاد بردن ،وجدان کاری و دلسوزی نسبت به دانشآموزان ،ترس از تحقیق و نبود
فرهنگ تحقیق ،نبود فرهنگ مطالعه قبل از تدریس ،عدممطالعه و بروز رسانی اطالعات شخصی،
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نبود فرهنگ اعتراض به باالدستی و ،)...شاخصه فرهنگی (استفاده از رنگهای شاد و متنوع در
پوشش ،استفاده از مدلهای زیبا در چندرنگ ،نامرتب بودن و استفاده بیشتر از رنگهای تیره،
داشتن پوشش یکپارچه و واحد و خستهکننده و )...و فرهنگ ارتباط و مشارکت (انتقال آگاهی و
تجربیات بین همکاران ،پذیرش خطاهای یکدیگر و واقعگرا بودن ،مشورت و نظرخواهی در
زمینههای مختلف ،ارتباط مستمر والدین با معلمان ،ارتباط همراه با ادب و احترام ،اجرای جلسههای
توجیهی ،همکاری در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و رفاهی) معلمان میباشد.
تحلیل نوع تغییرات برنامه درسی از نظر معلمان نشان داد که اکثرافراد مصاحبهشونده سه نوع
تغییر :آسانترین ،سختترین و مهمترین تغییرات برنامه درسی را برای معلمان شناسایی کردند .که
از نظر معلمان آسانترین نوع تغییرات بهطور نمونه میتوان به تغییر کتب درسی بهوسیلة مسؤولین
و متخصصین اشاره کرد؛ سختترین و مهمترین نوع تغییرات را میتوان بهطور نمونه ،تغییر
مقاومتهای منفی و تغییر نگرش و فکر معلم نام برد.که این نتایج در راستای یافته پژوهشهای
(  )Mirarab, 2014; Dadashi , 2016; Eisner, 2000; Lam , 2007; Sarason, 1996است که نشان
دادند درک معلمان عاملی ضروری برای آغاز هرگونه اصالح است و اینکه متخصصان برنامه درسی
بر تئوری متمرکز شدهاند و صدور حکم از باال دست میدهند و از جنبههای عملی آن در مدارس
غافل شدهاند و بایستی بین مفروضات اصالحات و مفروضات معلمان ،سازگاری ایجاد گردد.
همچنین تحلیل ریشه تغییرات برنامه درسی از نظر معلمان نشان داد که اکثر افراد
مصاحبهشونده ریشه تغییرات برنامه درسی معلمان را بهصورت درون زا و برون زا شناسایی نمودهاند
که ازموارد اشاره شده به تغییرات برون زا میتوان به برگزاری جلسات هماندیشی و کالسهای
کارگاهی در طول سال ،کیفیت دورههای ضمن خدمت و ...؛ همچنین از موارد اشاره شده به
تغییرات درون زا :عالقه و انگیزه به مطالب ،روحیه کاوش گری و مطالعه و تحقیق ،داشتن تفکر و
خالقیت ،طرح درس خالقانه نام برد که این نتایج در راستای یافته پژوهشهای ( ;Mirarab, 2014
 )Dadashi , 2016; Eisner, 2000; Lam , 2007;Sarason, 1996است که نشان دادن معلمان نقش
مهمی در به ثمر نشستن افکار و ایدههای تعلیم و تربیت دارند و مسایلی در ارتباط با آنها باعث
میشود تغییرات آموزشی به موفقیت نرسد که میتوان به بیکیفیتی آموزشهای ضمنخدمت ،به
تصورات نهادینه شده از نقش معلمی در بین معلمان و انزوای معلم اشاره کرد.
تحلیل عوامل تغییرات برنامه درسی از نظر معلمان نشان داد که اکثر افراد مصاحبهشونده عوامل
تغییرات برنامه درسی معلمان را بهصورت تسهیل کننده و ممانعتکننده شناسایی نمودهاند که از
عوامل تسهیلکننده می توان :عالقه و انگیزه فراگیران به مطالب ،وجود امکانات الزم ،کارآمد بودن
کتب درسی و محتوای آنها ،جلسات هماندیشی مفید در طول سال و از عوامل ممانعتکننده
میتوان به عدم استفاده از نظرات و دیدگاه های معلمان در تغییر ،عدم همفکری با معلمان هم پایه و

  53واکاوی و شناسایی نقش فرهنگ معلمان در...

پایه پایینتر و باالتر خود ،عدمبرگزاری جلسات مؤثر هماندیشی در طول سال ،عدم آموزش به موقع
و مفید قبل از تغییرات نام برد .که این نتایج نیز در راستای یافته پژوهشهای ( ;Mirarab, 2014
 )Dadashi , 2016; Eisner, 2000; Lam , 2007; Sarason, 1996است که نشان دادند که معلمان
مقاومت زیاد و تعهد کمی به اجرای تغییرات برنامـه درسـی دارند که در آن مشارکت ندارند ،زیرا
این اصالحات با انگیزه ،عالقه ،امکانات موجود ،روشهای عادت شده آنها و باورهای آنها هماهنگ
نیست.
تحلیل نگرش به تغییرات برنامه درسی از نظر معلمان به دو صورت ،پذیرش و عدمپذیرش
شناسایی گردید که از موارد نگرش به تغییر میتوان اشاره کرد به اینکه رخ دادن تغییرات بدون
توجه ب ه نیاز معلمان و دانش آموزان ،بدون فراهم شدن شرایط و محیط،عدم تناسب با باورها و
نگرش معلمان رخ داده است .که این نتایج نیز در راستای یافته پژوهشهای ( ;Mirarab, 2014
 )Dadashi , 2016; Eisner, 2000; Lam , 2007;Sarason, 1996است که نشان دادند پیش فرض
رابطة ساده علی بین دستور تغییر و اجرای آن توسط معلمان سادهانگارانه است و بایستی در زمینة
تغییر نگاه از رویکرد مهندسی به رویکرد فرهنگی در حوزه تغییرات و اولویت تغییر در باورها و
نگرشها بر تغییر در رفتار و تدوین راهکارهایی برای ورود اندیشههای متفاوت در تدوین نظریه
تربیتی چاره اندیشی کرد.
بهطورکلی مواجهه با تغییرات (نگرش ،ریشه ،عوامل و نوع) توسط ابعاد جنسیت ،منطقه ،مدرک
و سابقه پیشبینی شد که بعد منطقه ،مدرک ،سابقه و جنسیت پیشبینیکنندة معنادار مواجهه با
تغییرات هستند که این نتایج در راستای تحقیقات پارسا ( )Parsa, 2008میباشد که در تحقیقی
درباره نگرش و تمایالت رفتاری معلمان در مورد پیشبرد برنامههای جدید درسی به این نتیجه
رسیده که بین نگرش دبیران ریاضی به تغییر و تمایالت رفتاری آنان در مورد پیشبرد برنامههای
جدید درسی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین همسو با تحقیق آیدین ،ساریر و یوژال
( )Aydin, Sarier & Uysal, 2011میباشد که در تحقیقی با عنوان تأثیر جنسیت بر روی تعهد و
نگرش ساختاری معلمان نشان داده شد که معلمان مرد نسبت به معلمان زن دارای سطوح باالیی از
تشخیصها ،نگرشهای مثبت و تعهد به انجام امور در مدارس بودهاند .و در کل میتوان گفت که
تغییرات برنامه درسی که شامل نوع تغییرات (تغییر فکر معلم ،تغییر میزان دانش و آگاهی معلمان،
پذیرش افکار و روش های نوین ،تغییر امکانات الزم و مفید در مدرسه ،آشنایی با فضای مجازی
بهخاطر جذابیت ،استفاده از نظر همکاران هم پایه بهخاطر سهولت و  ،)...ریشه تغییرات (روحیه
کاوشگری و مطالعه و تحقیق ،مطالعه قبل از تدریس ،داشتن تفکر و خالقیت ،طرح درس خالقانه،
عالقه به یادگیری و یاد دهی ،حجم متون کم و مفید ،تصاویر متناسب با متون ،به روز بودن معلمان
نسبت به فناوریهای جهان مدرن ،کارآمد بودن کتب درسی و محتوای آنها ،کیفیت دورههای ضمن
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خدمت و هماندیشی و  ،)...عامل تغییرات (آموزشهای الزم و مفید ،روشهای تدریس متناسب و
خوب معلمان ،به روز بودن معلمان نسبت به فناوریهای مدرن ،همفکری با معلمان همپایه و پایه
پایینتر و باالتر خود ،برگزاری جلسات هم اندیشی مفید در طول سال ،تعهد و مسؤولیت در قبال
دانشآموزان و )...نگرش تغییرات (ترغیب و برانگیخته شدن معلمان در انجام امور،رخ دادن تغییرات
با توجه به احساس نیاز معلمان ،مغایر بودن تغییرات با تجارب گذشته ،رخ دادن تغییرات بدون
فراهم شدن شرایط) میباشد که توسط ابعاد خصیصههای فرهنگی ،شاخصههای فرهنگی ،روابط
فرهنگی همکاران ،والدین و دانشآموزان پیشبینی میشود.
پیشنهادات تحقیق
پر کردن فاصله عمیق ایجاد شده بین معلمان و والدین در ارتباط با نحوة تدریس و آموزش جدید
کتب که علت آن ،آشنا نبودن والدین با نحوة جدید تدریس میباشد.
تغییر کتب بهطور سنجیده و کارشناسی شده انجام شود و فرهنگ مناطق در تغییر کتب سهیم
باشد و اینکه هر سال به علت ضعف و مشکالت عدمکارشناسی ،کتابها تغییر نکنند.
شناسایی ارزشها و اعتقادات بنیادین معلمان در ارتباط با تغییرات و اینکه فرهنگ در نگرش،
نوع ،عوامل و ریشه تغییرات در مناطق مختلف با توجه به جنسیت و مدرک عامل مؤثری میباشد.
ارزیابیهای کارشناسانه در زمینه فرهنگمعلمان در مناطق مختلف کشور انجام گیرد.
جهت همکاری متعهدانه معلمان ،حمایتهای مالی وارتقای علمی متناسب مورد توجه قرار گیرد.
فاصله بین نظریهپردازی تربیتی در سطح رسمی و عمل توسط معلمان در سطح استان به
حداقلکاهش یابد.
بررسی فرهنگ معلمان در مناطق مختلف کشور ،درمدارس و مؤسسات آموزشی خصوصی
وغیرانتفاعی و ...
در مورد هریک از ابعاد فرهنگ و تغییرات بهصورت مفصل تحقیقاتی صورت بگیرد.
از آنجا که معلمان دارای باورها و ارزشهای متمایز هستند ،برای شناخت تفاوتهای فرهنگ
معلمان ،پژوهشها به تفکیک در میان معلمان با پایهها و رشتههای تحصیلی مختلف انجام گیرد.
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