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 چکیده
 

هدف پژوهش، بررسی نقش معلمان در آزادسازی برنامه درسی 

تر در آفرینی بیشو ضرورت توجه به اهمیت آنان برای نقش

های برنامه درسی در دوره ابتدایی بوده است. گیریتصمیم

رویکرد پژوهش از نوع کیفی و به روش تحلیل محتوای عرفی 

های معلمان مدارس دورۀ د. جامعۀ پژوهش، کلیه سرگروهبو

بوده  89-89تحصیلی ابتدایی استان آذربایجان غربی در سال

گیری هدفمند از نوع شاخص انتخاب است که به صورت نمونه

این ها ادامه یافت. در ها تا زمان اشباع دادهشدند و حجم نمونه

نفر از 41ی با اسازمان یافتههای نیمهراستا، مصاحبه

صورت گرفت. جهت اطمینان و های آموزش ابتدایی سرگروه

ها از تکنیك کنترل اعضا و بخشی به دقت و صحت دادهاعتبار

تکنیك کسب اطالعات دقیق موازی استفاده شد. مراحل 

ها عبارتند از: درک و فهم متن و نوشتن تجزیه و تحلیل داده

ها و یه بر اساس شباهتهای اولبندی کداولیه، ایجاد و طبقه

های معنادار. ها، سازماندهی کدها به صورت خوشهتفاوت

سازی، های این تحقیق، پنج مضمون اصلی گفتمانیافته

رهبری مشارکتی و گری، خودسازی دانش، پژوهشارگانیك

همیاران مهارتی و سیزده مضمون محوری و هفتاد و شش 

، این معلمان هستند که گیرد. در واقعمضمون پایه را در بر می

توانند کیفیت اصالحات برنامه های مختلف میپذیریبا نقش

درسی را بهبود ببخشند و تعادل یکنواختی، بین تفکر و عمل 

 خود به وجود آورند.
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Abstract  
 

The purpose of this study was to investigate the 

role of teachers in curriculum decentering and the 

necessity of paying attention to their importance 

for a greater role in elementary school curriculum 

decisions. The research approach is qualitative 

and is based on conventional content analysis. The 

statistical population of the study consisted of all 

elementary school head teachers in West 

Azerbaijan province during the academic year of 

1397-98, They were selected based on purposive 

sampling and the sampling was continued until 

data saturation. Semi-structured interviews were 

conducted with 14 head teachers of elementary 

education. To control the accuracy and validity of 

the data, a member control technique and peer 

debriefing technique were used. The findings of 

this research include 5 main themes: discourse 

making, participatory self-leadership, knowledge 

dynamics, scholarly and skill-building assistants. 

In fact, teachers can improve the quality of 

curriculum reforms with different roles that they 

accept and create a balance between their thinking 

and their actions.  
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 مقدمه

سی در بسیاری از کشورها های اخیر، شاهد تغییرات متداول در سیاست برنامه دردر سال

عنوان (. در این راستا، تمایل ویژه، تثبیت آشکار معلم به2142، 4)پریستلی، بیستا و رابینسونایمبوده

داد برنامه درسی به قاعده ل تغییر در توسعه برنامه درسی است، که در تغییر قاعده درونعامل فعا

(. در حقیقت، اجرای تغییرات در نظام 2143، 2شود )کویپر و برک ونزداد برنامه درسی دیده میبرون

ارد. اما های درسی و استانداردهای مربوط به آن دمدرسه، نیاز به تغییرات ساختاری عمده در برنامه

دیده برای ارائه برنامه درسی جدید و رشد عنصر کلیدی در موفقیت این تغییرات، معلمانی آموزش

؛ بروک من، 2144، 3آستراخان، کانی، استفن سون و ویلسون)چنین معلمانی با عالئق گسترده است 

؛ گود و 2142، 2؛ فوربر2118، 1بیگرز، اریکسون، مك کالین، دیاموند، دی سالو، هیونر و یاردی

ترین عوامل اجرای ان اساسیکند که معلم( بیان می2143)9(. گودفرای2144، 6مارگولیس

طور پرورش هستند. بنابراین آنها باید بهوهای آموزشی در راستای تضمین کیفیت آموزشسیاست

، های آموزشی درگیر شوند. در حقیقتگیری و همچنین فرایندهای اجرای سیاستکامل در شکل

شوند. از این رو، کیفیت و شایستگی معلمان عنوان سنگ بنای مدارس در نظر گرفته میمعلمان به

های خود را کنند، تواناییکه معلمان کالس را اداره مینقطه اصلی بهبود کلی مدرسه است. هنگامی

های خود را امهآموز تأثیر بگذارد تا برنتواند بر یادگیری هر دانششناسند و این میبه رسمیت می

ریزی مشارکت معلم در فرایند برنامه (.24: 2149، 9ریزی کند )جامانی و مالیكانتخاب و برنامه

 تراز کردن محتوای برنامه درسی با نیازهای دانش آموزان در کالس درس مهم است.درسی برای هم

ش دانش محتوای آموزشی، نفس، افزایریزی درسی، افزایش اعتماد بهکردن به برنامهمعلمان با کمك

ریزی درسی در اعمال شخصی، شده برنامههای اصالحتر محتوای موضوعات درسی، ایدهدرک عمیق

، 8اسر و استارک -دهند )دریتزعنوان یك معلم خوب را  نشان میو تصور از تدریس خوب و بودن به

سطح  نقش محوری طراحی (. ادبیات، تئوری و روندهای اصالحی آموزشی، معلمان را در 2: 2142

ای که یك توان گفت هر سطح توسعه(. بنابراین می32: 2141برنامه درسی ارتقا داده است )هندلر، 

کشور خاص از آن عبور میکند، تا حدی بازتاب واقعی از استعداد معلمان آن کشور است. جای 

شغول مطالعه درباره میافته، به طور مداوم، توسعه و توسعهحالتعجب نیست که کشورهای در

ای های معلمانی که قادر به رعایت اخالق حرفههایی برای ایجاد کیفیتی مناسب هستند؛ روشروش
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های آموزشی و بنابراین، معلمان نقش حیاتی در اجرای نوآوری (.113: 4،2144هستند )اُلورانتگب

ها و محتوای برنامه درسی تحقق تغییر برنامه درسی دارند. در نتیجه تصورات معلمان از نوآوری

عالوه بر مزایایی فردی که از طریق طراحی  (.421: 2144، 2بسیار مهم است )وندرالیند و وان براک

شود، جو و فضای آموزشی در یك نهاد نیز از طریق این برنامه درسی مشارکتی نصیب معلمان می

بنابراین، مشارکت معلمان    (.2214، 3شود )بورل، کاواناگ، ینگ و کارترمند مینوع طراحی بهره

کننده ریزی درسی اهمیت دارد. در واقع، معلمان اجراآمیز بودن و معنادار بودن برنامهبرای موفقیت

درحقیقت، برنامه درسی آن  (.416: 2146، 1)السوباییریزی درسی هستند گام آخر فرایند برنامه

های های مهم معلمان شامل ایجاد محیطمسئولیت رساند.چیزی است که معلم به منصه ظهور می

دهنده قرن آموز محور و استفاده از رویکرد درک مفهومیتربیتی و توسعهیادگیری حمایتی دانش

های وری کامل از فرصتها در صدد بهرهاگر دپارتمان (.24: 2146، 2شود )فاستربیست و یکمیمی

آموزان بخش اساسی توجه به نیازهای دانش طراحی برنامه درسی ارائه شده هستند، تأکید بر فرصت

( 2144)6های اندونمطابق گفته(. 22: 2143)فاستر، ریزی درسی توسط معلمان است فرایند برنامه

های یادگیری را با استفاده های غنی، تجارب و فعالیتکننده، باید محیطمعلم به عنوان یك تسهیل

ل مسئله، وظایف معتبر فراهم کند. در واقع، تمرکز های ترکیبی برای فعالیت مشترک و حاز فرصت

اگرچه مطالعات متعددی شرایط آموزان بر عملکرد خود معلم اولویت دارد. معلم بر یادگیری دانش

؛ لی و 2141، 9د )کرافت و پاپیندهبینی موفقیت دانش آموزان نشان میمدارس را برای پیش

هشگران به درک چگونگی تأثیرات مشارکت معلم (. پژو4889، 8؛ لوئیس و مارکس4886، 9اسمیت

های بازبینی و توسعه برنامه درسی معلمان معموالً در فعالیتاند. در موفقیت دانش آموزان پرداخته

(. اما، 4882، 44؛ وایت2116، 41شوند )دمیرلتر ملی درگیر میدر سطح مدرسه و یا سطح گسترده

های ریزی و اجرای فعالیتریزی درسی با برنامهبرنامهعملکرد اصلی معلمان در طول انجام فعالیت 

تواند کس نمیهیچ( 4881، 42پرز -گیرد. مطابق اظهارات کانلی )به نقل از بنآموزشی صورت می

تواند ای میرابطه بین معلم و برنامه درسی را با یکدیگر انکار کند. با این حال،  این که چه نوع رابطه

های جامعه و تفکرات آموزشی درباره معلم دارد. نقش یك معلم به دیدگاه وجود داشته باشد، بستگی

گذاران آموزشی در مورد های سیاستویژه از طریق تصورات و برداشتریزی درسی بهدر برنامه
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رود معلمان به انتظار میبدین صورت، (. 32: 2141، 4شود )پاالننجایگاه معلم مشخص می

پذیری و پذیرش الزم برای انجام این نقش را وند و اعتماد، مسئولیتریزان درسی تبدیل شبرنامه

در سند برنامه درسی ملی با توجه به نگرش جدید به خط مشی (. 24: 2146داشته باشند )فاستر، 

عنوان های درسی بهآموزان، آزادسازی برنامهدرسی و لزوم توجه به نیازهای دانش یهاتدوین کتاب

(، در تهیه و تألیف 4398راهبرد جدید در مانیفست برنامه درسی)مهرمحمدی،  یکی از دو مقوله یا

سند مورد نظر قرار گرفته است. در این موقعیت آنچه که در سند ملی برنامه درسی درباره مفهوم 

آزادسازی مورد نظر است، اجرای آن در موقعیت عملی است؛ یعنی انتظار سند از اجرای این رویکرد 

علمان برنامه درسی را مطابق با بافت محلی تدریس به اجرا در آورند. آزادسازی این است که م

 عین در و آیدمی فراهم گوناگون مناطق به اختیارات واگذاری امکان آنها پرتو در که است راهکاری

 از نقل به ،4391فراهانی، )فرمهینی شودنمی وارد آسیبی نیز جامعه ملی انسجام و وحدت به حال،

 پرهیز و «یتعادل وضعیت» یك به نیل برای آزادسازی و (. انعطاف4396خسروشاهی،  قدکساز و گویا

 هر فرهنگی و اجتماعی سیاسی، شرایط کامالً تحت تأثیر «تعادل وضعیت»این است. تفریط و افراط از

ت میشود. عدم توجه به این نکته؛ یعنی ایجاد ابهام و اغتشاش در ماهیت و مسیر حرک تعیین کشور

 بنابراین، اگر ما به ماهیت(. 4389برنامه درسی ملی، که مقدمه شکست و ناکامیاست )مهرمحمدی، 

های ساختار و اصول طرح تعریف اهداف کلی و شویم کهکنیم، متوجه می برنامه درسی ملی توجه

از که یکی  عمل و اجرای برنامه درسی شود. در عین حال،درسی توسط برنامه درسی ملی انجام می

های بهبود و توسعه برنامه درسی ملی است و نسبت به شرایط محلی و فرهنگی مختلف ویژگی

همچنین مطابق با برنامه درسی ملی، رویکرد مشارکتی با تأکید  پذیر است، غیرمتمرکز بشود.انعطاف

اه را برای شان، ربر تمرکززدایی و دعوت از کارشناسان،  مدیران و معلمان به ارائه نوآوری و خالقیت

طوری که تمرکزگرایی و وری و اثربخشی نظام آموزشی هموار خواهد کرد. بهتحول و بهبود بهره

وپرورش های علمیو خالقیت آموزشی  را به چرخه آموزشدهد و ظرفیتساختارگرایی را کاهش می

انی، فتحی یابند )فکند و بسیاری از مدارس دولتی از آزاد یکنواختی آمار رهایی میارائه می

در بررسی مبانی فلسفی و علمیسند برنامه درسی ملی، اصول (. 2118واجارگاه، زرهانی، و زرافشان، 

فرایند ؛ یعنی کندهای درسی و تربیتی اصل مشارکت و تعامل را مطرح میحاکم بر برنامه

ن و نهادهای فرهنگی، ها، معلمان، مربیامشارکت مؤثر خانواده ریزی درسی و تربیتی باید زمینهبرنامه

ها را در های علمیه و رسانهها، حوزهعلمی، تربیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به ویژه دانشگاه

ها و مواد و همچنین در فرایند تولید برنامه .ها فراهم نمایدیابی برنامهطراحی، تولید، اجرا و ارزش

سازی برای زمینهانه، برنامه درسی ملی های تولید مواد و رساصول و سیاسترسانه در چهارچوب 

صالح در تولید، عالقه و ذیهای ذیمشارکت سراسری معلمان، مربیان، متربیان و افراد و تشکل

سیاست چند تألیفی و  های متنوع یادگیری و توسعهسازی مواد، منابع و محیطتکمیل و غنی
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یابی مواد و طراحی، ساخت و ارزش  تجارب معلمان و مربیان در بسترسازی برای بسط و توسعه

کند. در بحث استلزامات و اقتضائات نیز سند برنامه درسی منابع یاددهی و یادگیری را پیشنهاد می

ریزی درسی استان در جهت مشارکت های آموزشی با بخش برنامهو هماهنگی گروه همکاریملی بر 

  ریزی و تولید تأکید دارد.معلمان در برنامه

( در پژوهشی با 2148)4باش و شنتورکات مختلفی نیز در این حوزه انجام گرفته است. مطالع

معلمان یکی کند که ریزی درسی اظهار میعنوان صدای معلمان: مشارکت معلمان در فرایند برنامه

دهد که فرصت ها نشان میهای درسی هستند. نتایج یافتههای برنامهگیریاز عوامل اصلی تصمیم

ریزی درسی درسطح محلی ارتقا هگیری از طریق مشارکت در فرایند برنامبرای تصمیم معلمان

های ای ضمن تأکید بر نقش کلیدی معلم در توسعه و اجرای طرح( در مطالعه2149)2نالوایابد. می

 آموزشی، انتظار دارد معلمان بخش مهمیاز راه حل بازسازی نظام آموزشی نگریسته شوند.

های درسی در نظام آموزشی ای، رهبری معلمان در زمینه تدریس برنامهدر مطالعه( 2146)3پریرا

ای به ( در مطالعه2146)1فاگوندسکند. سازی مدارس تلقی میمالزی را به عنوان خط مشی محلی

ماهیت مفهوم معلم به عنوان یك محقق میپردازد. هدف از این مطالعه، بررسی چگونگی استفاده از 

های معلمان کارگیری آن در زمینه آموزش و فعالیتوپرورش و بهدر زمینه آموزشایده پژوهش 

تواند منشأ تحوالت و تغییرات عنوان یك محقق میدهد که معلم بهاست. این تحقیق نشان می

بسیاری باشد. در حقیقت، معلمان محققانی هستند که به عنوان تولیدکنندگان دانش، به دنبال 

آموزان و توسعه انسانی خود های آموزشی در راستای نیازهای یادگیری دانشدرک ماهیت پدیده

کنند که امروزه بر ای بیان میدر مطالعه (2142)2میر و زیورزولو -هاریس، فاین-کارباسکیا، هستند. 

دهد شود. نتایج پژوهش نشان میهای درسی تأکید میفعال بودن نقش معلمان در طراحی برنامه

و با توجه به وقایع زندگی آموزشی خود و های درسی نیستند صرف اجرای برنامه معلمان مجری

، بانر و رایدرهای کالسی اقدام میکنند. های تدریس، به باز طراحی محتوای فعالیتزمینه

های محلی، کنند سازگاری اصالحات برنامه درسی با زمینه( در تحقیقی بیان می2141)6هومر

ای آنهاست. پژوهش ملکی و کافی معلمان از طریق توسعه حرفه پذیرینیازمند انعطاف

یافته در مدرسه رابطه وجود داشته ( نشان داد که بین رهبری معلم و رهبری توزیع4382همکاران)

تواند اثربخشی معلمان در گردد که این امر می تواند در میان معلمان توزیعو رهبری در مدرسه می

پی داشته باشد. در واقع رهبری معلم امری شدنی است که اقتضا و امکان  اجرای برنامه درسی را در

برای موفقیت کامل در این نقش به وجود شرایط مناسب در مدارس و البته خود معلمان بستگی 

                                                           
1- Bas & Senturk 
2- Nalova 

3 - Pereira 

4 - Fagundes 
5 - Bascia,  Carr-Harris,  Fine-Meyer  &  Zurzolo 

6 - Ryder, Banner & Homer 

https://www.tandfonline.com/author/Carr-Harris%2C+Shasta
https://www.tandfonline.com/author/Fine-Meyer%2C+Rose
https://www.tandfonline.com/author/Zurzolo%2C+Cara
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دهد که ماهیت رهبری توزیع می( نشان 4381) تحقیق صحرانورد، غالمیو عزیزی .دارد

ای و توسعۀ مدرسه )استفاده از تخصص و بر رشد حرفه)مشارکتی( از نظر معلمان مشتمل شده

قابلیت افراد(، تعامل مبتنی بر افراد )تعامالت اجتماعی افراد(، دموکراسی )آزادی و انعطاف پذیری 

گیری و انتشار نقش رهبری در بین اعضای سازمان( و حمایت همه در حوزه کاری به لحاظ تصمیم

دلیل این که عنصر اساسی تغییر و تحول در برنامه درسی است،  بنابراین، نقش معلمیبهجانبه است. 

عنوان مضمون اصلی مطرح شده است و این اهمیت آن را در طراحی و اجرای اصالحات برنامه به

های مربوط به آن است و معلم سازد. در این صورت، این نقش نیازمند درک مؤلفهدرسی روشن می

های خود را م از لحاظ ذهنی و هم در حوزه عمل)اجرا( شایستگیباید در مقام طراح برنامه درسی ه

در  نشان دهد تا بتواند در ابعاد مختلف نقش معلمیدر گسترش آزادسازی برنامه درسی گام بردارد.

های آزادسازی برنامه پژوهش حاضر، نیز پژوهشگران قصد دارند به این موضوع بپردازند که مؤلفه

 هایی دارند؟چه ویژگیبر اساس نقش معلمان  درسی

 

 شناسی پژوهشروش

لحاظ رویکرد از نوع پژوهش کیفی های کاربردی، و بهلحاظ هدف در زمرۀ پژوهشپژوهش حاضر، به

جانبه بر با ماهیت اکتشافی است. هدف پژوهش کیفی با توجه به ماهیت آن، مطالعۀ عمیق و همه

این پژوهش، برای دستیابی بهتر به هدف  (. در4384)عباس زاده،  روی پدیدۀ مورد مطالعه است

توان روش تحقیقی تحلیل محتوای کیفی را میمورد نظر از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. 

بندی نظام مند، کدبندی و طبقههای متنی از طریق فرایندهای برای تفسیر ذهنی محتوای داده

های تحلیل محتوا روش(. 2112، 4انونسازی یا طراحی الگوهای شناخته شده دانست )هیث و شتم

ها از ها و استخراج مقولهدر رویکرد کیفی دارای انواع متعددی است که با توجه به نوع و ماهیت داده

. امتیاز بارز تحلیل ( استفاده شدConventionalتحلیل محتوای عرفی یا متعارف )ها، روش داده

ردن اطالعات مستقیم و آشکار از مطالعه، بدون دست آو، بهمحتوای کیفی براساس رویکرد عرفی

(. در روش تحلیل 4831شده است )ایمان و نوشادی، تعیینهای از پیشکردن مقوله یا نظریهتحمیل

ها استخراج میشوند و معموالً در طرح طور مستقیم یا غیرمستقیم از دادهمحتوای عرفی،کدها به

جامعه مورد نظر (. 4381پدیده است )عادل مهربان،  رود که هدف آن شرح یكکارمیمطالعاتی به

در مدارس ابتدایی  89-89معلمان دوره ابتدایی بود که در سال تحصیلی  هایتحقیق شامل سرگروه

گیری هدفمند از نوع نفر از آنها با روش نمونه 41استان آذربایجان غربی مشغول به تدریس بوده و 

تخاب شدند و فرایند مصاحبه با افراد در جریان پژوهش تا گیری موارد شاخص یا مطلوب اننمونه

ها به اشباع زمانی ادامه یافت که هیچ اطالعات جدید دیگری به دست نیامد و به عبارتی داده

 رسیدند. 

                                                           
1 - Hsieh & Shanon 
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 های آموزشی دوره ابتداییتوصیف جمعیت شناختی سرگروه (1)جدول 

هسابق  ردیف مرد زن تحصیالت رشته تحصیلی 

آموزشیتحقیقات  41  4 *  کارشناسی ارشد 

 2 *  کارشناسی آموزش ابتدایی 42

ارشد کارشناسی مدیریت آموزشی 23   * 3 

ریزی درسیبرنامه 22  1 *  کارشناسی ارشد 

ریزی درسیبرنامه 42  * کارشناسی ارشد 
 

2 

وپرورشفلسفه آموزش 42 ارشدکارشناسی   * 
 

6 

ارشدکارشناسی مدیریت آموزشی 41   * 9 

12 ارشدکارشناسی آموزش ابتدایی   * 
 

9 

ریزی درسییرنامه 43 ارشدکارشناسی   * 
 

8 

 41 *  کارشناسی آموزش ابتدایی 23

ارشدکارشناسی تکنولوژی آموزشی 41  
 

* 44 

 42 *  کارشناسی ادبیات فارسی 41

 43 *  کارشناسی آموزش ابتدایی 22

 41 *  کارشناسی آموزش ابتدایی 46
 

ساختاریافته با مدت زمان یك و نیم الی دو هایی نیمهها از مصاحبهآوری دادهر جمعمنظوبه 
تر ادراکات و ها استفاده شد. زیرا به کمك آن، ارزیابی عمیقساعت برای هریك از مصاحبه شونده

های آنان ده و پیگیری پاسخهای پیچیکنندگان و نیز بررسی موضوعهای مشارکتنگرش
در واقع، در رویکرد کیفی امکان دستیابی به (. 4386)سرمد، بازرگان و حجازی،  پذیراستامکان

، 4گیرد )پولیت و بكدانش با تالش برای درک دنیای واقعی افراد از طریق مصاحبه بهتر صورت می
هایی که ها و عقاید سرگروهای معلمان درباره پذیرش نقشها، در خصوص دیدگاهمصاحبه(. 2142

بخشد، انجام پذیرفت و زادسازی برنامه درسی تأثیر دارد و روند اجرای آن را تسریع میبر رویکرد آ
های برنامه پذیری در حوزه تصمیم گیریتوانند به نقشسؤاالتی پسیده شد؛ اینکه معلمان چگونه می

ن ریزی درسی  نسبت به آن و جایگاه مشارکت معلمادرسی دست یابند؟ یا اینکه واکنش نظام برنامه
هایی باید داشته باشد؟ متن مصاحبه سازی یا کاهش تمرکز چیست و چه مؤلفهدر بحث آزاد

بالفاصله بعد از اتمام مصاحبه، پس از چندین بار گوش دادن، روی کاغذ پیاده و مورد تجزیه و 
هایی را که دربرگیرنده نقش معلمان در فرایند آزادسازی تحلیل قرار گرفت و جمالت و عبارت

و تبدیل و تغییر  شد، انتخاب شدند. جدا کردن جمالت مربوط به هر مفهومهای درسی میمهبرنا
شده هر فرد به طور جداگانه از مصاحبه افراد دیگر صورت گرفت و با در نظر شکل جمالت بیان

                                                           
1 - Polit & Beck 
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های اصلی سازمان دهی شد. از مجموع گرفتن وجوه و نکات مشترک، در قالب مضمون یا زمینه
های مشابه و زمینه اولیه استخراج و در مراحلی بعدی به تدریج با حذف زمینه 468ها مصاحبه

زمینه اصلی به دست آمد. در ادامه، برای ها کاهش یافته و در نهایت پنج نزدیك به هم، مؤلفه
های افراد به طور ها،  مصاحبهپذیری دادهآمده و قابلیت اعتباردستهای بهاطمینان از صحت یافته

ها با نظر پژوهشگر صه در اختیار آنها  قرار گرفت و آنها نظرات خود را در مورد  هماهنگی یافتهخال
اعالم نمودند و در صورت تناقض، برداشت نادرست پژوهشگر اصالح شد. همچنین جهت غنای اعتبار 

صان گرفته، در اختیار چهار تن از استادان  و متخصهای صورتها و تحلیلپژوهش متن مصاحبه
ریزی درسی در دانشگاههای استان آذربایجان غربی قرار گرفت، و نکاتی از سوی ایشان ارائه و برنامه

طورخالصه، جهت اطمینان و ها و تفسیرها اصالحاتی صورت گرفت. بهنسبت به  کم و کیف تحلیل
ك کنندگان)تکنیها از روش چك کردن به وسیله مشارکتاعتبار بخشی به دقت و صحت داده

ها، محقق بر تحلیل دادهوکنترل اعضا( و روش کسب اطالعات دقیق موازی استفاده شد. در تجزیه
کند و این کار ادامه میاساس ادراک و فهم خود از متن مورد مطالعه، نوشتن تحلیل اولیه را آغاز 

ه تشکیل شودکهایی برای تشکیل کدها آغاز شود. این عمل اغلب موجب مییابد تا پیش زمینهمی
بندی از ها طبقه بندی شوند. این طبقهها و تفاوتکدها از متن ایجاد شده و سپس براساس شباهت

شود. بسته به کیفیت های معنادار تشکیل میسازماندهی وگروه بندی کردن کدها به صورت خوشه
کمتری تبدیل  تواند با ترکیب و سازماندهی آن، آنها را به طبقاتارتباط بین زیرطبقات، محقق می

کند. در مرحلۀ بعدی تعاریفی برای هرطبقه و زیرطبقه وکد صورت می گیرد. برای تهیۀ گزارش از 
شود. بسته به هدف تحقیق، ها مشخص میهایی برای کدها و طبقات از رویدادهها و مثالیافته

قت بین خود، تر بر اساس موافگیرند ارتباط بین طبقات و زیرطبقات را بیشمحققان تصمیم می
 (.4381)عادل مهربان، ها مشخص کنند پیشینۀ موضوع یا سلسله مراتب بین داده

 

 های پژوهشیافته

 چیست؟ آزادسازی برنامه درسیسؤال پژوهش: نقش معلم در 
 مضامین استخراج شده (2)جدول 

مضمون 

 انتخابی

مضمون 

 محوری
 مضمون پایه

سازی گفتمان

 تغییر

 توجیه تغییر
آموزان، پیوستگی پذیری، منافع دانشا تحوالت، پیشرفتسازگاری ب

 اصالحات، ابتکار عمل، تسهیل وظایف، بهبود عملکرد

 آمادگی تغییر
ها، ذهنیت آفرینی، هماهنگی منابع نرم و سخت، تدریجی بودن برنامه

 های زیر نظام تحول، مالکیت معنوی مجریانحمایت اجتماعی، کنش

 پذیرش تغییر
شکوفایی، بهره غییر، تحقق پذیر بودن، تعهدسازی، خودمطلوبیت ت

 وری، محرکه سازی، بازسازی، نهادینه شدن
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 مضامین استخراج شده (2)جدول 

 مضمون پایه مضمون محوری مضمون انتخابی

 

سازی ارگانیك

 دانش

 

یادگیری 

 وضعیتی

ایفای نقش،  دانش محلی،توسعه ذهنی، تنوع شناختی، 

 ،گزینی، همسازیبومی

برنامه 

 وجهیچند

 

بهره وری، یادگیری مادام العمر، بازسازی  گری معلم،،انتخاب

 علمی، بازتولید علمی، تلفیق پذیری،

 یادگیری اصیل
سازی پذیری محتوا، درونیارتباط گیری انعکاسی،جهت

 معنادارسازی، یادگیری،

 

 گریپژوهش

 

 عمل پژوهی
-اوم،  چالششخصی سازی پژوهش، دانش عملی، بررسی مد

 انگیزی،

مداریقابلیت  
های کنش محیطی، انطباق پذیری، شایستگیحل مسئله، 

 دموکراتیك،

 تفکرگرایی
استداللی کردن، اصالت ذهنی، نقادی، یادگیری فرایندی، 

 منطق سازی،

 

رهبری خود

 مشارکتی

 

 نوع ساالریهم

 

سازگاری گیری دموکراتیك، مالکیت اشتراکی، تصمیم

 پذیری،انعطافهمدلی، صدایی در تحوالت، هممعلمان، 

 قابلیت اشتراکی
های های اجتماعی، خودآگاهی معلمان، فعالیتدغدغه

 ها، تعهدپذیریگروهی، آگاهی اجتماعی، پیشگامیدر نوآوری

 

 همیاران مهارتی

 

های گروه

 معلمان

مساعی، ماهیت اجتماعی یادگیری، یادگیری متقابل، تشریك

 باطی، اجتماعات آموزشی،های ارتشبکه

های مهارت

 کانونی

های اطالعاتی، تنوع افزایی شناختی، هستهکنش متقابل، هم

های موضوعی، های کاری مختلف، کارگروهها،  حوزهصالحیت

 های علمی،ها، انجمندرک موقعیتی برنامه

 

 سازی تغییرگفتمان

وگو ها فراهم آورد، توجه به بحث و گفتو گروه تواند مبنایی برای ارزیابی و نقد افرادآنچه که می

. هر یابددرباره تغییر و تحوالت برنامه درسی میان معلمان است که به شکل گفتمان نمود می

گیری العمل و جهتکند و عکسای نسبت به برنامه درسی ایجاد میگفتمان معین، نگرش و باور تازه

کند. در تر از قبل میدهد، متفاوتاف برنامه درسی رخ میهایی که در اطرمعلمان را نسبت به پدیده

جوی این وشود و آنها را به جستتر میگویی معلمان به تغییر و تحوالت حساسحقیقت، نوع پاسخ

های در گام بعدی، اعتقادات و نگرشدارد که چگونه رفتار خود را سازمان بخشند. مفهوم وا می

شود، به چالش کشیده شده از طرف گفتمان حاضر پشتیبانی می معلمان نسبت به وضع موجود، که
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شده بر ساختار فکری های حاکمشود. باورها و نگرشسازی باورها انجام میو نوعی ارتباط برای آگاه

های مجریان اجرای تغییر برنامه درسی نهادهای مسئول ارتباطی دو سویه را با اعتقادات و دیدگاه

کنند. تأکید بر ویژگی نوآوری و تازگی گفتمان جدید، رفتار آنها را باز تنظیم میکنند و با برقرار می

بنابراین، گفتمان نه تنها محتوای موضوعات را کنترل میکند، بلکه چگونگی ساختن موضوعات را نیز 

گفتمان برای که موجودیت همچنین، با وجود این(. 21: 2143، 4برعهده دارد )پیتسو و لتسکا

الزامیاست، اما فرایندی است که با اجرای تدریجی آزادسازی برنامه درسی، مفاهیم و  آزادسازی

ریزی شده جرای تغییرات برنامهیابد و هم زمان معلمانی که به اعناصر موجود در آن توسعه می

سازند و ضرورت وجود آن را درک پردازند، آنها را در نظام باورها و ارزشهایشان نهادینه میمی

-شده  گفتمان در تعامالت و ارتباطات میان معلمان صورت مینند. در واقع، مفاهیم نهادینهکمی

معلمان به عنوان مجریان اصلی برنامه درسی با نشان دادن نقش عملی خود)تحول ذهنی( پذیرد. 

های مختلف آن و تأثیرگذاری آن در رابطه با موضوعیت اصالحات یا آزادسازی را با تبیین جنبه

دادن همبستگی بین باورهای معلمان با کنند. این تفسیرها با نشانصر برنامه درسی مطرح میعنا

های برنامه سازی حقایقی که در واگذاری تصمیم گیریدالیل مفهوم آزادسازی با ترسیم یا تصویر

جنبه گیرد و ذینفعان و مجریان امر را به اجرای افتد، صورت میتر اتفاق میدرسی به سطوح پایین

های سازی طرحعبارتی معلمان برای پیادهکند. بهعملی گفتمان یا همان تحول عینی دعوت می

-های تازه در فرایند تصمیم گیرهای آموزشی مشارکت میاصالحاتی در برنامه درسی با ایجاد نگرش

ه نمایند. بنابراین، همان طور کهای مختلف آموزشی را به این کار ترغیب میکنند و گروه

کند، معلمان با ایجاد گفتمان تغییر در صدد ( به تحول ذهنی و تحول عینی اشاره می2142)2فوالن

فراهم کردن شرایط فرصت را برای تحول عملی دست اندرکاران در راستای حمایت از اصالح برنامه 

 آورند.درسی با رویکرد آزادسازی فراهم می
 سازیفرایند گفتمان (3)جدول 

 سطوح گفتمان سازی مراحل گفتمان ابعاد گفتمان

 تفکر غالب در رأس هرم سازمانی)وزارت( های قبلیبه چالش کشیدن گفتمان کاربرد زبان

 میان ارتباط برقراری

 باورها

توصیف، تبیین و تفسیر مفهوم 

 گفتمان جدید

ها و بسترهای اجتماعی در بافت واقعیت

 میانه هرم سازمان )استان و منطقه(

های موقعیت در تعامل

 اجتماعی

بازشناسی )نقش، فواید، تأثیرات و 

 الزامات(

بافت موقعیتی در قاعده هرم 

 سازمانی)مدرسه(

 

 
 

                                                           
1- Pitsoe & Letseka 

2- Fullan 
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 سازی دانشارگانیك

گیری معلمان به سوی دانش محتوایی سازی، باعث جهتضرورت وجود دانش نظری در اجرای آزاد

درسی، دانش کافی در اختیار آنان قرار  شود. با وجود تسلط معلمان بر دانش محتوایی موضوعاتمی

های دیگری برای اجرای خط مشی آزادسازی هستند. به دنبال پیروی گیرد و آنها نیازمند دانشنمی

از این خط مشی، معلمان باید از بافت موقعیتی و فرهنگ زنده جامعه خود نیز شناخت داشته و با 

د. به عبارتی درگیری و برخورد معلمان با نیازهای کالس درس به صورت هدفمند برخورد نماین

دهد و آنها را در سازی ماهیت دانش سوق میهای عملی دانش آنان را به سوی شخصیموقعیت

ای های حرفهدهد که به صورت مداوم در پی کسب دانش و شناخت باشند. قابلیتمسیری قرار می

گرا است. و عملکرد و موقعیت سازندهمعلمان ترکیبی از دانش، توازن بین نظریه و عمل، مهارت 

سازی مفاهیم برنامه درسی نهسازی آن به زمیکردن دانش از طریق شخصیمعلمان با فرایندی

توان کنند. میهای آموزشی در بافت محلی خود معنا پیدا میپردازند. به عبارتی پدیدهشده میاجرا

و دانش خود را در زمینه آن جستجو گفت که معلمان به تشریح موقعیت محلی آموزش پرداخته 

کنند که ماهیت عملی دارد. در دانش عملی، معلمان از طریق اجرای تدریس خود،  دانش را در می

نمایند. کنند و مسائل مربوط به شرایط آموزشی را  حل و فصل میبافت یا زمینه آموزشی خلق می

سازی دانش محیط اطراف به محلیهای آموزشی پدیده معلمان با پرداختن بهدر این صورت، 

بنابراین، پویاسازی  .کنندهای محیطی ایجاد میپردازند و ارتباطی بین محتوای کالسی با زمینهمی

که دانش معلمی در برخورد صورتبدین ؛گیرددانش از طریق درگیری با موقعیت آموزشی صورت می

برای تدوین آزادسازی برنامه درسی  شود و مبناییبا مسائل آموزشی به صورت تجربی ساخته می

گردد. در بحث آزادسازی برنامه درسی، آنچه که در اجرای آزادسازی برای معلمان اهمیت تلقی می

ها برای تولید دانش در ها، اصول و ساختار اساسی و چگونگی کاربرد رویهدارد، آگاهی از واقعیت

توان گفت معلمان برای (. به طور خالصه، می2: 2142، 4رشته مورد نظر است )برترام و کریستیانسن

کاهش تمرکز از برنامه درسی عالوه بر دانش نظری به دانش عملی نیاز دارند که با نگرش فرایندی 

هیت، ساختار و مفاهیم اساسی گیرد. با دانش نظری معلمان از مابه ماهیت دانش صورت می

های درسی در و در طراحی و تدوین برنامه آگاهی و دانش الزم را کسب کردههای موضوعی، حوزه

نمایند. از سویی دیگر، در دانش عملی، وضعیت و محیط ویژه برنامه آنها فعالیت میچارچوب علمی

های ها، نیازها و پدیدهیتشود و واقعدرسی ای که قرار است در آن تدریس شود، بررسی می

گشای مسائل نظری و ، آن نوع دانشی که بتواند گرهگیرد. در این فرایندای مورد تأکید قرار میزمینه

های کاهش تمرکز در حوزه عملی معلمان و مورد اعتماد مسئوالن امر برای دنباله روی از سیاست

 سازی شده توسط معلمان است.دانش ارگانیك، برنامه درسی باشد
 

                                                           
1- Bertram & Christiansen 
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 گریپژوهش

ق اهداف آنان، عملکرد نیروی انسانی های برنامه درسی و تحقهای آموزشی در راستای  نوآورینظام

های جدید تأکید در تولید ایدهکنند و بر ذهنیت سیال آنان های مختلفی میرا متوجه فعالیت

فعالیت معلمان در قالب تحقیق و مطالعه در حوزه کنند. در بطن این تعامالت معلمان قرار دارند. می

عبارتی شود. بههای اصالحاتی میف اجرای طرحبرنامه درسی منجر به افزایش تسلط بر ابعاد مختل

های آنها، شرایط را برای های آموزشی و توصیف و تفسیر رابطه بین مؤلفهدرگیری معلمان با پدیده

کند. هر محیط آموزشی که در قالب تحقیق و پژوهش توسط های آموزشی فراهم میتببین موقعیت

ست که مختص همان موقعیت است. این عناصر و هایی اشود، دارای ویژگیمعلمان مطالعه می

های آموزشی را به دنبال ها در فرایند پژوهش معلمان شناسایی شده و موقعیتی ساختن طرحویژگی

هایی است که برای آن طراحی یتگیری زمینه فعالدارد. در واقع پیامد تحقیقات آموزشی شکل

د توجه به طراحی عناصر برنامه درسی است که شوند. در بحث آزادسازی نیز آنچه که اهمیت دارمی

های پژوهشی معلمان است؛ یعنی نقش معلمان ترکیب این عناصر و سازماندهی تحت تأثیر فعالیت

سازد. از طرفی، های محیطی است که هویت برنامه درسی را میالگوهای محتوایی در رابطه با محرک

ین اشکالی از محتوای برنامه درسی است که در نقش پژوهشی معلمان در آزادسازی ایجاد رابطه ب

صورت معلمان به دلیل شناخت کافی از محیط محلی و کسب یابد. در اینزمینه یا بافت آن معنا می

های موقعیت محلی در راستای فرایند تولید محتوای برنامه دانش عملی از آن به انتقال ویژگی

های موقعیت آموزشی را در سطح مناطق و گیکنند. این اقدامات معلمان، ویژدرسی کمك می

به بیان دیگر، در کند. ها همانندسازی میهای درسی در فرایند تولید برنامهمدارس با  محتوای برنامه

های یادگیری آوردن فرصتفراهمجهت طراحی مناسب محتوا و آزادسازی برنامه درسی، معلمان 

چه از نظر چنان دهند.سرلوحه کار خود قرار می مطلوب، ابتکار و نوآوری، تحقیق و پژوهش را

ای معلمان و های حرفه( یکی از عوامل حیاتی برای آموزش نوآورانه، توسعه فعالیت2143)نفوال

 درگیری فعال و مستقیم مانند انجام تحقیق و یا رویکردهای جدید فعالیت است. 

 خود رهبری مشارکتی

سازی افرادی که پیشگام پیادهیازمند این است تمامیاجرای هر نوع طرح یا ایده اصالحاتی ن

آزادسازی برنامه درسی هستند، با درک ضرورت وجود آن، تعهد کاملی از خود نشان دهند. در 

حساب سازان درسی بههای درسی، معلمان که از نظر مایکل کانلی برنامهفرایند تدوین و تولید برنامه

ها نقش مؤثری داشته باشند. تصور ند تا بتوانند در تصمیم گیریآیند، شرایطی را باید تجربه کنمی

های درسی با توجه به زمینه یا موقعیت قرارگرفته در آن، احساس مالکیت یا درک اجرای برنامه

آورد تا به صورت ها به وجود میمشترکی را در معلمان نسبت به ارتقای کیفیت محتوای برنامه

های یادگیری را درسطح مناطق و مدارس بر عهده بگیرند. و فعالیتمشارکتی هدایت طراحی محتوا 

ریزی در مشارکت خود رهبرانه معلمان فعالیتی در جهت ایجاد ترکیبی از رویکردها برای برنامه
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تر توان گفت که این نقش معلمان در آزادسازی، بیشهای گروهی آنهاست. میرابطه با فعالیت

سازی شده در حوزه برنامه های بومیبت به اهمیت  مفاهیم و فعالیتنشانگر نگرش و باور آنها نس

درسی است، تا دانش علمی معلمان در قالب دانش نظر و عملی. به عبارتی، معلمان با فرایند رهبری 

های گیری دموکراتیك خود در فعالیتآموزان را با تصمیمهای فرهنگی دانشمشارکتی، تفاوت

ویژگی رهبری برنامه  کنند.های اجتماعی آنان را درک میدهند و دغدغهیکالسی مورد توجه قرار م

آموزان های شناختی، عاطفی و ارتباطی دانشهایی مانند قابلیتدرسی توسط معلمان تأکید بر مؤلفه

جامعه محلی است که روند پذیرش و یادگیری محتوا را به دلیل آگاهی آنها  از تقاضاهای اجتماعی 

معلمان با تأثیرگذاری بر روند در واقع کند. آموزان تسهیل میحاکم بر فضای بومی، برای دانش

انجامد، قابلیت خود آزادسازی برنامه درسی که به ایجاد تغییرات در راستای ابتکار و نوآوری می

توان استدالل کرد که معلمانی بنابراین، می کنند.های برنامه درسی را تجربه میرهبری در فعالیت

تری نسبت به کسانی که ارهای نوآورانه بیشهای خود رهبری سطح باال هستند رفتکه دارای مهارت

طور خالصه، به(. 823: 2149، 4دهند )سسن، تاباک و آرلیها را ندارند، از خود نشان میاین مهارت

بنابراین، خودرهبری رهبری افراد وجود دارد. های خودرابطه مثبتی بین رفتار نوآورانه و مهارت

ها و که نگرشطوریبه وجوی معنای دیدگاه معلمی دارد.خودآگاهی معلم و جستمشارکتی نشان از 

پذیرتری داشته و معلمان در جهت سازگاری با این عقاید معلمان در برابر تغییرات رویکرد انعطاف

 کنند.تحوالت هم صدا شده و به توسعه و رشد مفهوم آزادسازی کمك می

 همیاران مهارتی

تدوین و اجرای برنامه درسی به عنوان مسائل عملی و  در سند برنامه درسی ملی، مباحث مربوط به

یابد. ترین وجه تحقق میهای متعدد به مناسببینی شده است که با تشکیل کارگروهمشارکتی پیش

ها برای دانش آموزان توانند با همکاری و مشارکت همدیگر در طراحی برنامه، معلمان میدر واقع

ها با نظر و رأی جمعی آنها ست که هر کاری در حوزه ارائه فعالیتتأثیرگذار باشند. بنابراین نیاز ا

رشد های معلمیها و تفکرات آنها از طریق ایجاد گروهانجام بگیرد، معلمان تأکید دارند که قابلیت

کند. یعنی معلمان با تشکیل اجتماعاتی که ماهیت یادگیرانه دارد و در راستای آگاهی آنها پیدا می

پردازند. آنها با یادگیری متقابل از همکاران دارد، به فعالیت میهای درسی گام بر میمهنسبت به برنا

های یادگیری مناسب برای ریزی و فراهم آوردن فعالیتگیری درباره برنامهخود، در پی تصمیم

نشی افزایی داهای آنها هستند.کنش متقابل باعث ایجاد همآموزان متناسب با نیازها و قابلیتدانش

های جدید و باورهای جدید به -عبارتی معانی جدید، رفتارهای جدید، مهارتشود. بهدر افراد می

کنند؟ بهترین ای بستگی به این دارد که آیا معلمان به عنوان افراد منزوی کار میطور قابل مالحظه

کس نقطه شروع برای درک این که کیفیت کار معلم چگونه است؟ جداسازی معلم و یا برع

کنند، های مختلف فعالیت میها برای افرادی که در حوزهآن)همدلی( است. از طرفی، این مهارت

                                                           
1-  Sesen, Tabak & Arly 
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های مختلفی با های مختلف کار، گروهکند و متناسب با حوزههای متفاوتی را طلب میشایستگی

ا و همساعی معلمان با یکدیگر منجر به ایجاد انجمنگیرد. تشریكهای گوناگون شکل میقابلیت

های های اطالعاتی با محوریت برنامههای موضوعی در سطح مناطق و استان شده و هستهدبیرخانه

هایی است که شان طراحی و تولید برنامهگرفته است که هدفدرسی مختلف دوره ابتدایی شکل

با های مختلف یادگیری تحقق بخشد. بنابراین ارتباط بتواند اجرای آزادسازی محتوا را در حوزه

های یکسان ها یا اجتماعات با مهارتگیری گروههای مشابه منجر به شکلیکدیگر در قالب مهارت

ها ای معین، دارای قابلیتشود. در واقع، همیاران مهارتی اجتماعاتی هستند که برای انجام وظیفهمی

زی برنامه درسی باشند. در زمینه آزادساهای جدید میهای ویژه در جهت اجرای برنامهو شایستگی

هایی که های گوناگون مشارکت دارند، اما بسته به مهارتدر دوره ابتدایی، افراد مختلفی با تخصص

بندی در نقش مجریان برنامه درسی شود، یك نوع اولویتبرای اجرای آزادسازی در نظر گرفته می

هایی در قالب کارگروه توانددهد که  همیاران مهارتی میگیرد. پژوهش حاضر، نشان میصورت می

نامه درسی در سطح مدارس و برای طراحی و تولید تجارب یادگیری با محوریت راهبران بر

های معلمان در سطح مناطق تشکیل شود. معلمان در نقش راهبر برنامه درسی، در سرگروه

زشی را های آموچهارچوب مدارس با دیگر معلمان به فعالیت پرداخته و نقاط قوت و ضعف فعالیت

آموزان و تجزیه و تحلیل کنند. همچنین به خودارزیابی اقدامات و تکالیف ارائه شدۀ دانشبررسی می

اثربخشی برنامه درسی مورد مطالعه پرداخته و به کاربرد عناصر برنامه درسی در مراحل مختلف 

 دهددد نشان میالعات متعدرواقع، مطکنند. تدریس متناسب با رویکرد یادگیری موقعیتی تأکید می

ای و های مختلف به توسعه حرفههایی با مهارتکه طراحی برنامه درسی مشارکتی توسط گروه

 نوعی کسب واکردر این رابطه، (. 2142اسر و استارک،  -کند )دریتزیادگیری معلمان کمك می

 و ارتباطی هایهشبک ایجاد برنامه درسی، هایابتکار عمل درباره اندرکاران دست بین در کاری قتواف

 ضروری درسی را برنامه کار در آنها دادن مشارکت برای کارشناسان و معلمان با مشارکتی هایگروه

در نتیجه، معلمان با مشارکت همدیگر در تالش برای مطرح کردن (. 3: 4381داند )عباباف، می

های استفاده از فعالیتهای جدیدی در حوزه محتوای برنامه درسی عمل کرده و با مفاهیم و فعالیت

 بخشند.ترین عامل تغییر بهبود میگوناگون جایگاه خود را به عنوان مهم
 هامصاحبه (4)جدول 

 ها نمونه ای از متن مصاحبه مضامین

 

 سازیگفتمان
 

 «قبل انجام هرکاری، افراد باید توجیه بشن که اصالح و بهبود به نفع همه است.»

داره که افراد از لحاظ ذهنی برای پذیرش اتفاقات تغییر شرایط بستگی به این »

 «آماده بشن.

مقاومت بیشتر افراد اکثر به خاطر خود برنامه نیست، بلکه اجرای ناگهانی »

 «آنهاست.
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 هامصاحبه (4)جدول 

 ها نمونه ای از متن مصاحبه مضامین

 

سازی ارگانیك

 دانش
 

امه درسی مناسب باشه، این که عالوه بر محتوای موجود، مطالبی که با اهداف برن»

های تدریس شده تجارب کالسی رو به سمت دانش معلمی سوق بدیم، یعنی برنامه

 «های مستمر آنها تو بخش دانش شخصی شون باشه.برگرفته از  فعالیت

آگاهی معلمان از برنامه درسی یکنواخت نباشه، بلکه هر کسی بر اساس دانشی » 

 «یاد، به خلق دانش بپردازه.که با موقعیت محلی جور در م

 

 گریپژوهش
 

های عملی یادگیری، مستلزم توجه به موضوعاتیه که معلمان پرداختن به موقعیت»

آموزان را در نظر داشته باشن و توانایی دخل و تصرف شرایط محیط یادگیری دانش

 «مطالب و ایجاد ارتباط بین آنها را به دست بیارن.

های محلی، به خالقیت برسن، نیاز دارن ن بتونن در برنامهآموزابرای این که دانش»

 «های مستندگونه معلمان ارتباط بدن.مفاهیم درسی را با فعالیت

 

هبری خودر

 مشارکتی

های برنامه درسی فقط این نیست که کارها را به میل خود انجام بدیم، فعالیت»

 «و پیش ببریم.بلکه باید هماهنگ با دیگر افراد تصمیم گیرنده، کارها ر

به دلیل حساسیت تصمیمات آموزشی و تأثیرگذاری آن بر زندگی افراد، نیاز داریم »

 «از تفکرات تمامی افراد دست اندرکار در امور آموزشی استفاده کنیم.

 

 همیاران مهارتی

ها و کاربرد مفاهیم درسی مستلزم اینه که با گیری درباره فعالیتبررسی و تصمیم» 

ختلف درسی مشورت بکنیم و نظراتشونو در هر موضوع درسی و های مگروه

 «چگونگی اجرای آنها بپرسیم.

باید شرایطو طوری طراحی کنیم که هر گروهی که در یه درسی تخصص کافی » 

ها شرکت بکنن. اصالً نیاز داریم که به صورت جمعی داره بیان و در تصمیم گیری

 «ها نگاهی موضوعی داشته باشیم.به درس

 

 گیریبحث و نتیجه

دهد که فرایند اجرای آزادسازی نیازمند بررسی و مطالعه سند برنامه درسی ملی نشان می

عبارتی عوامل و نه شود. بهبرخورداری از شرایطی است که بتواند موجب تسهیل در این زمی

تواند که میترین عواملی هایی وجود دارد که در تسریع این امر ضرورت دارد. یکی از مهمزمینه

های اوست. عنصری که اجراکننده های بومی و موقعیتی شود، معلم و قابلیتساز طراحی برنامهزمینه

ها تلقی شود. در واقع اصالحات در نظام آموزشی است و با داشتن دانش و عمل الزم، محور نوآوری

نیازهای  سی، محیط اجتماعی واین معلمان هستند که با ترکیب سه مؤلفه موضوعات در

شوند. های درسی مدارس میهای جدید، پیشگام موفقیت بهبود برنامهآموزان بر ایجاد برنامهدانش

ها و شرایطی است که نقش و جایگاه او را در رسیدن به این حد از انتظار مستلزم داشتن ویژگی
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ها در این نقشکند. در این پژوهش نیز به بررسی های درسی مشخص میگیر برنامهفرایند تصمیم

آزادسازی برنامه درسی پرداخته شده است. آنچه که در این پژوهش در این رابطه به دست آمده، 

 عبارتند از:  

سازی: عدم آگاهی افراد از آزادسازی برنامه درسی و منافع حاصل از آن، مقاومت و گفتمان. 4

به عنوان مجریان اصلی آزادسازی  واکنش بیشتر آنان را در برابر اصالحات به دنبال دارد. معلمان

توانند با تفسیر و تبیین چهارچوب اهداف آزادسازی برنامه درسی، منافع حاصل از آن را برای می

همکاران و ذینفعان آموزشی بیان کنند و الزامات استفاده از رویکرد آزادسازی را فراهم سازند. 

دهد که الگوی نامه درسی  نیز نشان می( درباره انتشار بر2146)4مطالعات هاریگان و همکاران

دهد. نتایج سازی برنامه درسی را افزایش میمذاکره مشارکتی، عالوه بر ارتقای کیفیت، احتمال پیاده

دهد که برای جلوگیری از خستگی ناشی از تغییرات مداوم ( نشان می2141)2دیلکس هاییافته

هستیم که مزایای نفوذ تغییرات بر نظام  نیازمند احیای فرهنگی درسی توسط معلمان،برنامه 

( بیانگر این است که در راستای تغییرات 2143)3حسن حامیدهای سازد. یافتهآموزشی را آشکار 

برنامه درسی به عنوان گام اول اصالحات آموزشی، آمادگی ذهنی معلمان که شامل دیدگاه آنان 

و چگونگی اجرا کردن آن است،  مورد توجه  درباره برنامه درسی و درک و فهم شان از این تغییرات

تواند ذهنیت افراد را در برخورد با مسائل تغییر دهد، نوع توان گفت که  ابزاری که میمی قرار گیرد.

های درسی مبتنی بر فرهنگ روبنایی است نگرش آنهاست. به عبارتی، توجه به اصالحات و  نوآوری

چرا که دغدغه اصلی در مباحث آموزشی فرهنگی است که که تحت تأثیر آموزش مداوم قرار دارد، 

های موفقیتباید در جایگاه خود حضور داشته باشد  تا بتواند با خلق باورهای جدید به درک بهتر 

 آزادسازی برنامه درسی را متکی بر برآمده از اصالحات بپردازد و موفقیت

 مسائل و موانع را رفع کند. های افراد بداند و عدم شناخت ذینفعان ازباورها و نگرش

. خودرهبری مشارکتی: رهبری معلمان به صورت گروهی نشان از تعهد آنها نسبت به اجرای 2

اصالحاتی دارد که خود را عوامل اجرایی اصلی آزادسازی قلمداد کنند. معلمان با هدایت برنامه 

آموزشی دارند، در عمل از خود درسی و باور داشتن به حسن انجام آن، انتظاری را که مسئوالن نظام 

کنند و توان گفت که معلمان نسبت به اجرای آزادسازی احساس مسئولیت میدهند. مینشان می

دهندۀ حس اعتماد به خود سازی برنامه درسی جدید را نشانهای اجتماعی و پیادهتوجه به خواسته

ذاری معلمان بر روند اجرای کنند. بنابراین، تأثیرگطراحان سند برنامه درسی ملی تلقی می

ای رهبری معلمان در ( در مطالعه2146پریرا)دهد. آزادسازی، ابتکارات برنامه درسی را ارتقا می

سازی مدارس های درسی در نظام آموزشی مالزی را به عنوان خط مشی محلیزمینه تدریس، برنامه

کلیدی معلم در توسعه و اجرای ( در مطالعه ای ضمن تأکید بر نقش 2149نالوا ) کند.تلقی می

                                                           
1- Harrigan et al 
2- Dilkes 

3- Hameed Hassan 
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های آموزشی، انتظار دارد معلمان، بخش مهمی از راه حل بازسازی نظام آموزشی نگریسته طرح

( در مورد عوامل مؤثر بر نوآوری 2012)4مطالعات انجام شده توسط پراتوم و ساواتسومبون شوند.

ها نه است. همه این یافتهکند که خودرهبری یك عامل مهم بر رفتارهای نوآورافردی مشخص می

دهند که رفتارهای خود رهبری، رفتارهای نوآورانه کارکنان را در جهت مثبت تحت تأثیر نشان می

ای و مهارتی معلمان با دهند. در حقیقت، ماهیت رهبری مشارکتی، مستلزم  توسعه حرفهقرار می

فرایند اجرای این تعامالت و رعایت   های آنان در نظارت براستفاده از تعامالت بین فردی و توانایی

گیر تمامی اعضای گروه  از طریق  اختیار و حق انتخاب آنان در حوزه کاری به لحاظ حق تصمیم

گیری و توسعه  نقش تأثیرگذاری در قالب مفهوم رهبری و مدیریت در بین اعضای سازمان و تصمیم

 حمایت همه جانبه از یکدیگر است.

ای ای از دانش و پژوهش حرفهاز مجموعهش:  خود آگاهی معلمان برگرفته سازی دان. ارگانیك3

لی مخاطبان خود پاسخ دهند؛ مح -های آموزشی خود، به نیازهای اجتماعیاست تا در بافت

های متفاوت زبانی، های آنها را به خوبی بشناسند و این شناخت، شامل آگاهی از پیش زمینهدغدغه

تغییر شکل دانش فردی معلمان نتیجه تعامل . به بیانی دیگر، وزان استآمفرهنگی و مذهبی دانش

بین تولید دانش و استفاده از آن است. در واقع، فرایند تعامل، چگونگی ظهور و گسترش نوآوری از 

که در یك بافت اجتماعی محلی ظاهر  است طریق تبدیل دانش جدید به یك  وضعیت تلفیق شده

سازی دانش از طریق فرآیندهای ساخت دانش جمعی، به ز، ارگانیكشود. در این چشم اندامی

گیرد. رایدر و ی صورت میاها و جوامع حرفهگذاری دانش و کارگزاری در شبکهاشتراک

های محلی، کند سازگاری اصالحات برنامه درسی با زمینه( در تحقیقی بیان می2141)همکاران

( 2142)2 ساراوانان و الوادی ای آنهاست.ریق توسعه حرفهپذیری کافی معلمان از طنیازمند انعطاف

در تحقیقی با عنوان طراحی، توسعه، نوآوری و تغییر برنامه درسی نشان داد که اقتصاد جهانی در 

دارد که با تغییر از رویکردهای راستای رسیدن به جامعه اطالعاتی)دانشی(  نیاز به برنامه سومی

ه دانش محور مورد توجه الح برنامه درسی بپردازد و توسعه جامعسنتی و اقتدارگرایانه به اص

کند که پیشگام اصالح برنامه درسی، آمادگی و بهبود وی همچنین تأکید میمطالعه گیرد. قرار

ب با سمعلمان داوطلب برای جامعه دانش محور است. دانش ارگانیکی یعنی پویایی دانش متنا

در آن واقع شده است. بنابراین معلم برای اجرای هر ایده یا شرایط متقاضی از محیط یا بافتی که 

تفکر موجود باید متناسب با آن دانش مناسب را به کار گیرد و این قابلیت معلم نیازمند داشتن 

های مختلف برنامه درسی است که به مدیریت شناخت و آگاهی خویش از مسائل مربوط به حوزه

کند. در واقع، شکل جدید مدیریت دانش برنامه درسی که به صورت فرایند مدیریت دانش بروز می

                                                           
1- Pratoom  & Savatsomboon 

2- Saravanan &  Al Wadi 
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پردازد و خود را به صورت های جدید میصورت عملی به پویا یا متحرک سازی دانش با موقعیت

 یابد. دهد، از طریق ارگانیك سازی دانش نمود میعملی یا تجربی نشان می

پژوهی، پژوهی، تدریسنند کنشهای مختلفی ماهای معلمان در طرحفعالیتگری: . پژوهش1

های برنامه درسی گیریروایی و... نشان از این دارد که اقدامات آنها راهبرد مؤثری در تصمیمپژوهش

دهد. نیازمند دارد. در واقع، قرار گرفتن در بطن آموزش که هسته اصلی آن را برنامه درسی شکل می

ن اصلی برنامه درسی به دست آمده است. است که توسط مجریاهای علمیبرخورداری از یافته

های حاصل از پژوهش معلمان مورد توجه قرار گیرد. حرکت بنابراین، ضروری است تفکرات و اندیشه

 شود که اعضای آن از طریق تفکرمی نظام آموزشی بررسی مدارگیری در این راستا، منجر به شکل

 فراشناخت، خالق، تفکر مساعی،كتشری و مشارکت پذیری،مسئولیت مسئله، حل انتقادی،

 تعاون ارتباطی، هایمهارت کنجکاوی، استدالل، پذیری،انعطاف سعۀ صدر، پرسشگری، خودتنظیمی،

انجامد. نتایج تحقیق می جامعه دانش مشترکبه ایجاد  یادگیری، خود تنظیمیهمکاری و

نشأ تحوالت و تغییرات تواند مدهد که معلم به عنوان یك محقق می(  نشان می2146)فاگوندس

بسیاری باشد. در حقیقت، معلمان، محققانی هستند که به عنوان تولیدکنندگان دانش، به دنبال 

آموزان و توسعه انسانی خود های آموزشی در راستای نیازهای یادگیری دانشدرک ماهیت پدیده

محققان  -یر نقش معلم( درباره تأث2142)4هستند. نتایج پژوهش کین چو، واهچو، تاوارس و یی لی

دهندۀ این است که معلمان به عنوان معلم پژوهنده در رابطه با چهار ای آنها، نشانبر توسعه حرفه

های تدریس و طراحی برنامه درسی قابلیت رشد سازی دانش، فرهنگ مدرسه، فعالیتبعد غنی

ای سته به هویت حرفه( در پژوهش خود زمینه اصالحات آموزشی را واب2141)2خویترواند. داشته

بینند و درصدد بازسازی و ایجاد ای خود را چگونه میداند و این که معلمان هویت حرفهمعلمان می

مفهوم مشارکت را در حوزه  آیند؟ باید گفت: همان طور که سند برنامه درسی ملیآن بر می

رکت قرار دارند و با ریزی درسی مطرح کرده است، معلمان در محور این مشاهای برنامهفعالیت

های تحقیقی، یك ارتباط دو سویه را بین محیط کالس با محیط خارج از کالس استفاده از فعالیت

توانند ایجاد کنند. به طور کلی، باید گفت که معلمان از طریق تحقیق و مطالعه میتوانند دانش می

 شخصی معلمی را  ساختار و وجه علمی ببخشند.

های گوناگون را ای از مهارتاجرای فرایند آزادسازی یا کاهش تمرکز، شبکه. همیاران مهارتی: 2

های متعددی از خود نشان دهند. آنچه ها، باید قابلیتطلبد که در آن معلمان در قالب گروهمی

های برآمده از این فرایند است که به دلیل دهد، صالحیتمعلمان را در این شبکه ارتباطی قرار می

آیند. در پژوهش صورت گرفته، ها، همیاران مهارتی به حساب میمشترک در مهارت داشتن نکات

های مختلف، ساختار مشارکتی گوناگونی دارند و در جایگاه راهبر برنامه درسی و معلمان در نقش

                                                           
1- Kin Chow, Wah Chu, Tavares & Yi Lee 

2- Vitrukh 
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راهبران برنامه درسی، در نقش ناظر شوند. سرگروه معلمان، رهبر اصلی در تغییرات تلقی می

اصالح برنامه درسی، بهبود پردازند؛ به زیه و تحلیل اثربخشی برنامه درسی میآموزشی، به تج

ساز، مهندسی های آموزشی، ایجاد و پرورش کار تیمی، بهبود روابط انسانی، ارزیابی پژوهشبرنامه

به عنوان نگهبانان اصلی برنامه ( 4393)سلطانی، مجدد فرایندهای طراحی و تدوین برنامه درسی 

( بیانگر این است که همکاری 2146)4درو، پریستلی و مایکلنتایج تحقیق  د.نماینمیدرسی عمل 

آورد. عالوه بر این، ریزی درسی به بار میمعلمان با یکدیگر، درک بهتری از برنامه درسی و برنامه

های باعث نوآوری در آموزش، ماهیت پایدار، تغییر فرهنگ مدارس، تغییر در راستای روش

( نشان 2142)2مطالعه رونفلدت، فارمر، مك کوئین و گریسوم شود.ها میتر فعالیتدموکراتیك

آموزان از طریق ارتقای گذاری در راستای فعالیت برای بهبود دستاوردهای دانشدهد که سیاستمی

شود. باید گفت که آنچه که های تیمی میسر میهمکاری معلمان در رابطه با آموزش در قالب گروه

های های برنامه درسی را در سطح استان و مناطق پیش ببرد، گروهند کیفیت فرایند طراحیتوامی

ریز  و ناظر برای توانند در نقش برنامهاطالعاتی و مراکز موضوعی متشکل از معلمان هستند که می

هایی یتتوانند فعالهایی هستند که میها ظاهر شوند. به عبارتی همیاران مهارتی گروهاجرای برنامه

های دانش های مهارتی به اجرا بگذارند و از این طریق تنوع را متناسب با قابلیتدر چهارچوب بسته

 های درسی توسعه بخشند.   آموزان در برنامه

 ی پژوهشیپیشنهادها

ای معلم در سند برنامه  درسی شود پژوهشی درباره جایگاه الگوی توسعه حرفهپیشنهاد می -

 تدایی صورت گیرد.ملی در دوره اب

های درسی شود پژوهشی در حوزه تبیین و نقد نقش معلمان در  تألیف کتابپیشنهاد می -

 صورت گیرد.

ای معلمان شود پژوهشی در رابطه با جایگاه رویکرد پژوهشی در توسعه حرفهپیشنهاد می -

 انجام پذیرد.

انجام های درسی طراحی برنامهموقعیتی معلمان در شود پژوهشی در حوزه  نقش پیشنهاد می -

 شود.

شود پژوهشی درباره تبیین مبانی علمی و فلسفی مشارکت معلمان در برنامه پیشنهاد می -

 درسی دوره ابتدایی صورت گیرد.

 پیشنهادهای کاربردی

دانش بعد عملی شود جهت تسهیل در تحقق اهداف سند برنامه درسی ملی،  پیشنهاد می -

 سی  دوره ابتدایی مورد توجه قرار گیرد.معلمی در برنامه در

                                                           
1- Drew, Priestley &  Michael 

2- Ronfeldt, Farmer, McQueen  & Grissom 
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های  معلم محور که ارتباط بیشتری با محیط گردد نسبت به تدوین فعالیتپیشنهاد می -

 آموزان دارد، اقدام شود.زندگی دانش

های اجرایی در راستای توانمندسازی شود نسبت به نیازسنجی مناسب فعالیتپیشنهاد می -

 زشی اقدام شود. های آمومعلمان در فعالیت

های های آموزشی مانند طرح تدبیر، طرح تعالی و ... فعالیتشود  در اجرای طرحپیشنهاد می -

 های درسی مورد تأکید قرار گیرد.اجتماعی معلمان در برنامه
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