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Abstract:The aim of this study was to
increase understanding of how to change
theoretical and practical knowledge of
primary school teachers. The research
approach was qualitative. The data were
collected through focus group interviews.
The sample size was obtained after the
saturation phase including 25 teachers. The
data were analyzed using content /thematic
analysis. Two techniques were used for
increasing the trustworthiness of data
including member check, and peer review
or debriefing. The findings were labeled in
three categories comprising the quality of
theoretical and practical knowledge change,
the change channels of theoretical and
practical knowledge of teachers and the
factors influencing the change of teachers'
theoretical and practical knowledge. These
categories embraced the sub-categories. As
sum, the results revealed that the low
quality of teachers' in-service curriculum
bring the unimportant change in theoretical
and practical knowledge of teachers.
Design and development of teachers' inservice curriculum, needs change in
instrumental perspective of designers and
executives of curriculum-making toward
change phenomenon in teachers.
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پژوهش حاضر با همد: چكیده

نسبت به چگ نگی زرآیند تغییمر دانمش نظمری و عملمی
 بمرای انجمام ایمن.معلمان دوره ابتدایی انجام شده است
پژوهش اق رویكرد کیفی و بمرای گمرد آوری دادههما اق
 تعمداد.مصاحبههای گروهی متمرک استفاده شمده اسمت
نم نههای این پژوهش که پس اق مرحلهی اشمبا دادههما
 بمرای تحلیمل دادههما اق. معلز اسمت25 ،به دست آمده
مضم نی و بمرای ازم ایش اعتبمار آنهما اق/تحلیل محت ا
تكنیکهای کنترل عض و مرور همكماران اسمتفاده شمده
 یازتههای پژوهش در سه مح ر کلی کیفیمت تغییمر.است
 مسیر یما کانمالهمای تغییمر،دانش نظری و عملی معلمان
دانش نظری و عملی معلمان و ع امل اثرگماار بمر تغییمر
دانش نظری و عملی معلمان م رد بررسی و تحلیمل نمرار
 یازتهها نشان میدهمد کمه بمه دلیمل کیفیمت.گرزته است
،نامناسب برنامههای آمادهساقی معلمان برای اجرای تغییر
تغییرات اندکی در دانش نظری و عملی معلمان ایجاد شده
 با تغییمر، طراحی و تدوین برنامههای ضمن خدمت.است
دیدگاه اب اری طراحان و مسئ الن تغییر به پدیدهی تغییمر
معلمان میسر میش د

-  برنامه، تغییرمعلم، دانش عملی، دانش نظری:کلید واژه ها
 ریاضی،درسی
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مقدمه و بیان مسأله
برنام های درسی در هر نظام آموزشی به اتتاهای نیازهها و شهرایت اعتمهاعی و
تربیتی از مواعه با تغییر و تحول ناگزیرند .یکی از س سطح اصلی در توع ب تغییر و
تحول در برنام های درسی ،اعرای برنام درسی است .اگرچه در ایهس سهطح از عوامهل
متعددی میتوان نام برد ک در اعرای برنام درسی اثرگذارند اما از آن میان ،معلم را می-
تحوالت معرفی کرد ،همچنان ک فولس ( )1993معلمان را عامالن اصلی تغییر به شهمار
میآورد.
معلمان در نظامهای آموزشی متمرکز همچون نظام آموزشی ایران ملزم به اعرایهی
کردن برنام ای هستند ک خود در تولید آن نقشی نداشت اند و بنابرایس بها آن بیگانه انهد
لذا مسأل مهم و معتنابهی ک در ایس نظامها در اعرای برنام درسی به وعهود مهیآیهد،
چگونگی تغییر معلمان متناسب با اعرای تغییرات عدیهد در برنامه درسهی به گونه ای
همسو با ارزشهای آن اسهت .چنانچه از دریچه ی نظریه ی عمهل مهدلل( 1پریهور و
پریور )2005 ،2یا نظری ی انسان ب منزل عامل (باتری )1375 ،ب پدیدهی تغییر معلمهان
نگریست شود ،تأکید و توع بیشتری بر مقول ی تغییر دانش و باورهای معلمان معطوف
میشود .طبق نظری عمل مدلل ،انسانها موعوداتی هستند ک بر مبنای اطالعات ،دانهش
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توان ب عنوان اصلیتریس عنصر اعرایی برنام درسی عدید و به ثمهر نشسهتس تغییهر و

و باورهایی ک کسب کردهاند ب تصمیمگیری پرداخت و سپس بر آن اساس رفتهار مهی-
کنند .بنابرایس عنصر اساسی و مهم در تغییر رفتهار و عملکهرد آنهان ،تغییهر در دانهش و
تحت تأثیر س مبدأ معرفتی ،میلی و ارادی است .طبق ایس نظریه که تقهدم را به مبهدأ
معرفتی اختصاص میدهد ،برای تغییر معلمان باید بیش و پیش از هر چیهز در دانهش و

- reasoned action
- Pryor & Pryor
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باورهای آنهاست (پریور و پریور .)2005 ،از منظر انسان ب مثاب عامل نیز عمل انسانی
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باورها یا معرفت آنان تغییر ایجاد شود ک ایس تغییر بر تغییر دو مبدأ میلهی و ارادی نیهز
اثرگذار خواهد بود.
چنیس بینشی نسبت ب تغییر معلمان در بیس بسیاری از پژوهشهای نظری و میدانی
محققان ایس عرص نیز مستقیم و غیر مستقیم وعود دارد .برخی از ایس تحقیقهات ماننهد
کراس ،)2009( 1ون در سنت )2007( 2و ارنست )1988( 3ب بررسهی چگهونگی تهأثیر
دانش و باورهای معلمان بر عملکرد و رفتارشان در کالس درس پرداخته انهد و برخهی
داشتس ایس مفروض در مطالعات خود بر بررسی مدلهای نظری مطلوب برای چگونگی
تغییر معلمان با توع ب تغییر دانش و باورهای آنان تمرکز کردهاند.
اگرچ بیس دانش و باور ،تمایزی معرفتشناختی وعود دارد ،بدیس معنی ک دانش،
گزارهای خبری است ک صحت و سقمش با استفاده از معیارههای مهورد وفهاا عالمهان
یک اعتماع علمی ،مورد بررسی ترار میگیرد ،در حالیک بهاور،گزارهای محسهوب مهی-
شههود ک ه مههالک اعتبههار و توعیهه معرفتههیاش تهها انههدازهای شخصههی و غیههر مههدلل
است(ریچاردسون ،)2003 ،6اما میتوان ب طور کلی دانشها و باورهایی را ک معلمان،
عملشان را بر آن اساس مبتنی کرده و رفتار میکنند ،بر مبنای بیرونهی یها درونهی بهودن
منبع اکتسابشان توست معلم ب دو نوع دانش نظری و عملهی تقسهیم نمهود و بهر مبنهای
تمایز معرفتشناختی میان ایس دو ،باورها را در زمرهی دانش عملی ب شمار آورد.
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دیگر همچون گاسکی1986( 4؛  )2002و کالرک و ههولینگرور  )2002( 5بها در نظهر

ب ایس تقسیمبندی دوگانه از دانهش معلمهان در آثهار فنسهترماخر ،)1994(7آیزنهر
( ،)1985میکالوسکی ،)2009( 8ویلسون و دمتریو )2007( 9و ایرات )2000( 1نیز اشاره
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اشاره شده است .بنابرایس دانش نظری یا دانهش رسهمی( 2فنسهترماخر ،)1994 ،دانشهی
تعریف میشود ک از نظری هها یها سهایر پهژوهشههای انجهام شهده توسهت محققهان و
متخصصان دانشگاهی با ب کارگیری از روشهایی علمی ب دسهت مهیآیهد .ایهس دانهش
برای هم ی زمانها و مکانها تابل تعمیم است ،لذا در هر زمان و در هر کالس درسهی،
تابل ب کارگیری است (فنسترماخر .)1994 ،ب عبارت دیگر دانهش نظهری را مهیتهوان
مجموع اصول و تواعد ب دست آمده از نظری ها یا دانش حاصل از پژوهشهای علمی
دانست ک توست محققان و پژوهشگران دانشگاهی تولید میشود و تابلیت تعمیم کلهی
بر باورها و ارزشهای شخصی معلم مبتنی است ک ب واسط ی حاور او در موتعیهت
عملی تدریس (الباز ،)1983 ، 3درکسوت دانشآموز و یا در کسوت معلم ،به صهورت
تصاویری ذهنی ،پدید آمده است (بریسکو  .)1991،4همچنیس ایس دانش ،در بردارنهدهی
حالت شخصی شدهای از دانش نظری یا گزارهای کسب شده توست معلهم نیهز خواههد
بود (ایرات .)2000 ،ب عبارتی دیگر ،دانش نظری دریافت شهده توسهت معلهم ،یکهی از
مؤلف های تشکیل دهندهی دانش عملی است .تجرب و استدالل عملهی 5معلمهان ،سههم
بسزایی در تولید ایس نوع دانش دارد .بنابرایس دانش عملی در ایس پهژوهش ،به دانشهی
اطالا میشود ک معلم از تِبَل تأمل آگاهان بر تجربه ی تهدریس یها کهنش و عملکهرد
تدریسی خود ب دست میآورد .در واتع معلم ،در مواعهه بها یهک موتعیهت عملهی بها
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در تمامی زمانها و مکانها را دارد .دانش عملی (فنسترماخر ،)1994 ،دانشی اسهت که

فراخواندن دانش نظری موعود و با استفاده از عقالنیت و خردی موسوم ب خرد عملی،
ب سنجش و تااوت راه حلهای مختلف برای یک اتدام عملی و پیامدهایش پرداخته
خرد عملی ب دست میآید ،با گذشت زمان و در طول تجرب تدریس ،دانشهی موسهوم
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ب دانش عملی پدید میآورد .شکل  1ارتباط میهان دانهش نظهری و عملهی و کهنش یها
تجرب ی تدریس معلم را نشان میدهد .با نظر ب نقش و اهمیت ایس دو نوع دانش برای
تدریس (آیزنر ،)1995 ،الزم است در تغییر معلمان با محوریت تغییر در دانش آنان ،ههر
دو نوع دانش نظری و دانش عملی مطمح نظر ترار گیرد.

پژوهشهایی ک ب بررسی تغییر دانش یا یادگیری معلمهان ،پرداخته و چهارچوب
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شکل .1رابط میان دانش نظری ،دانش عملی و تجرب (کنش تدریس)

مفهومی عامعی از آن را ارائ داده باشند نادرند (بکنهز ،ورمونهت و ووبلهز ،)2010 ،1بها
وعود ایس ،میتوان از پژوهشهای دایسون ) 2007( 2راتگر ،)2003( 3الگهری )2011(4
از دو منظر اتدامات و تفکراتشان پرداخت اند ب عنهوان پهژوهشههایی نهام بهرد که بها
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موضوع ایس پژوهش در ارتباطند .الگری ( )2011ب منظور ارتباط میان رشد حرفه ای و
تغییر معلم در اعرای راهبردهای آموزشی ،تغییر معلم را مولود چهار عامل درونی تجرب
تدریسی ،ادراکات معلم از خودش ،سبک دریافت محتوا و باورهای معلم میداند .سهان
( )2010نیز ،از دانش تبلی معلمان ب ویژه ایهدئولوییههایی که از فرهنهو بهومیشهان
نشأت گرفت  ،تجرب تدریسی و بستر یا بافت مؤسس ای ک در آن تدریس مهیکننهد به
عنوان عوامل اثرگذار و شکل دهنده دانش عملی شخصی معلمان نام میبهرد که میهزان
تأثیرش روی معلمان بر مبنای پیش زمین شخصی و سطح رشد حرف ایشهان متفهاوت

دست یافت است ک برنام ی رشد حرف ای ن فقت بر عمل تهدریس بلکه بهر باورههای
معلمان نسبت ب یادگیری دانشآموزان تحت تأثیر عواملی همچون اندازه کهالس درس،
تیم همکار معلمان و محیت حمایتی آنان نیز اثرگذار بوده است.
تغییر برنام های درسی را میتوان در دو سهطح روبنهایی و زیربنهایی تابهل تقسهیم
دانست .تغییرات روبنایی ب صورت تغییراتی عزئی در یک یا چند مؤلف از مؤلفه ههای
اساسی برنام درسی علوه گر میشود ،در صورتی ک تغییهرات زیربنهایی دربردارنهدهی
تغییراتی در اهداف و رویکردهای کالن برنام درسی است ک تمامی مؤلف هها و عناصهر
برنام درسی را دستخوش تغییر میسازد .یکی از برنامه ههای درسهی که به تهازگی بها
تغییرات زیربنایی مواع شده است ،برنام درسی ریاضی در دورهی ابتدایی اسهت .ایهس
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است .دایسون ( )2007نیز با استفاده از تحلیل ساختگرایی اعتمهاعی 1به ایهس نتیجه

تغییرات ک از سال  1390ب ایس برنام درسی وارد شده ،با تغییراتهی در رویکهرد برنامه
درسی همراه بوده است .رویکرد عدید ،رویکرد حل مسأل (عالمیان )1392 ،یا «رویکرد
مستمر تجرب از راه مهارتهای اکتشاف» (علیلی ،راد نهژاد و عالمیهان1391 ،؛ داوودی،
رستگار و عالمیان1391،؛ گروه ریاضی دفتر تألیف کتابهای درسی ابتهدایی و متوسهط
نظری 1391 ،الف  1391،ب) اعالم شده است .در رویکرد عدید ،نقهش معلهم از یهاد-

- social constructivism
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فرهنگی -تربیتی با تأکید بر حل مسأل از طریق محور ترار دادن یادگیرنده در بازسهازی
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دهندگی ب سمت نظارت و مشاورت (داوودی ،پندی ،دلشاد و وزیری هامان  )1389 ،و
نقش دانشآموز از پذیرندگی منفعل دانش ب سازندگی فعهال مفهاهیم و دانهش ریاضهی
تغییر یافت است (داوودی ،پندی ،دلشاد و وزیهری هامانه 1389 ،؛ عالمیهان .)1392 ،به
عبارتی بهتر محوریت معلم در تدریس ،کمرنو شده و بر نقش مهم و فعال دانهشآمهوز
در ایجاد یادگیری و عمق بخشیدن ب آن افهزوده شهده اسهت .در سهاختار کتهاب ههای
درسی نیز محتوا و چیدمان آنها با توع ب در نظر داشتس همزمان سبکههای یهادگیری
اهداف فرآیندی ک مشتمل بر نمایشهای ریاضی ،ارتباطات مفهومی ،ارتباطات کالمهی،
استدالل و اثبات و حل مسأل است (داوودی ،رستگار و عالمیان ،)1391 ،مورد توعه و
تأکید ترار گرفت است و در حوزهی ارزشیابی نیز سنخیت بیشتری با ارزشیابی توصهیفی
ک پیشتر ب برنام درسی عمومی وارد شده بود ،پیدا کرده است.
هدف اصلی ایس پژوهش ،ب دسهت آوردن فهمهی از چگهونگی تغییهر معلمهان بها
محوریت تغییر در دو دانش نظری و عملی آنها در اعرای برنام درسی عدیهد ریاضهی
است ک ب عنوان زمین ای برای بررسی تغییرات دانشهی معلمهان در اعهرای آن در نظهر
گرفت شده است.

روش پژوهش
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کالمی ،بصری و دست ورزی دانشآموزان ،تغییراتی گسهترده صهورت پذیرفته اسهت.

برای انجام ایس پهژوهش از روش پدیدارشناسهی اسهتفاده شهده اسهت .دلیهل ایهس
انتخاب ب هدف اصلی ایس پژوهش بر میگردد ک فهم تجرب های مشهترک معلمهان در
در پژوهشهایی معطوف ب محتوای تجرب ی بشری که مسهتلزم ادراک ،تفکهر و عمهل
است ،استفاده میشود (ویلیس ،1389 ،1ص )229 .و ب ادراکات مشترک افهراد را بهرای

- Willis

1
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مواعه با پدیدهی تغییرات عدید در برنام درسی ریاضی است .از طرفی ایس روش نیز
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دستیابی به فهمهی از زیسهتعهانشهان مهورد بررسهی تهرار داده و به روشهنگری از
چگونگی اثرگذاری ایس ادراکاتِ مشترک بر عمل آنان میپردازد ( ویلیس.)1389 ،
روش نمون گیری مورد استفاده ،هدفمند و از نوع معیار محور است .بدیس معنی ک
افراد و مکانهایی برای مطالع انتخاب شدهاند ک در باره اعرای برنام درسی ریاضهی،
منابع اطالعاتی سودمندی محسوب میشوند .ایس پژوهش در یکی از نواحی هفتگانه

1

آموزش و پرورش شهر مشهد انجام شده است .منطق گزینش ایس ناحی تحهت پوشهش
ترار گرفتس انواع مدارس و معلمانی با سوابق تدریسی مختلف است .ب منظور انتخهاب
ساخت تهی شد تا با توزیع آن در بیس معلمان و دریافت اطالعات آنهها بتهوان انتخهابی
هدفمند از معلمان را رتم زد .طبق ایس پرسشنام  ،معلمانی ب عنوان مشهارکتکننهدگان
اصلی پژوهش ،انتخاب شدند ک ضمس اعالم رضایت آگاهان ب نوع همکاریشهان در
ایس پژوهش ،دو معیار اصلی عالتمندی ب معلمی و نیز دارا بودن سابق ی تدریس کتب
ریاضی تبل و بعد از تغییرات آغاز شده از سال  1390در یهک پایه ی خهاص را داشهت
باشند .برای گهردآوری دادههها از مصهاحب ههای گروههی متمرکهز 2اسهتفاده شهد .ایهس
مصاحب ها با همکاری  5گروه از معلمان بها میهانگیس  5نفهر در ههر گهروه انجهام شهد.
اطالعات حاصل از هر گروه ب اسهتثنای گهروه اول و دوم طهی دو علسه تقریبهاً 120
دتیق ای ،گردآوری شد .علس گروه اول 30،دتیق و علس ی گروه دوم ،تقریباً  60دتیق
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هدفمند معلمان و شناخت بیشتر از برخی ویژگیهای آنهان نیهز پرسهشنامه ای محقهق

ب طول انجامید .اطالعات گروه پنجم نیز طی یک علس  120دتیق ای عمع آوری شهد.
در مجموع ،دادههای حاصل از مصاحب ها طی  9علسه مصهاحب گروههی متمرکهز به
اعرایی آن همکاری داشت ،ب عهت انس و الفت بیشهتر مشهارکت کننهدگان بها مکهان

 -1گمنامی ایس ناحی ب دلیل محدودیت مجوز صادر شده توست اداره کل آموزش و پرورش استان برای
انتشار نتای ایس پژوهش است.
- focus group
58

2
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دست آمد .مصاحب ها در یک مدرس ی ابتدایی غیر دولتی پسران ک پژوهشگر بها کهادر
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مدرس  ،برگزار شد .اطالعات عمعیت شهناختی افهراد شهرکت کننهده در ههر گهروه در
عدول شمارهی  1ارائ شده است.
عدول شماره  :1مشخصات عمعیتشناختی گروههای مورد مطالع
پای تدریس

عنسیت

سابق تدریس

شماره گروه

زن

مرد

باالی 20

بیس  10و 20

زیر 10

دیپلم

فوا دیپلم

لیسانس

فوا لیسانس

4

4

1

1

-

1

2

1

-

2

2

1

-

1

2

2

2

3

5

4

-

-

-

-

2

1

1

4

-

-

1

1

2

-

4

-

غیر دولتی

3

4

-

2

1

1

-

-

-

2

-

2

-

2

2

-

2

کم

2

6

-

-

-

2

4

-

-

3

-

3

-

2

3

1

3

متوست

-

-

5

1

-

-

2

4

-

6

زیاد

6

دولتی

1

6

-

2

2

2

-

مدرس

تغییرات

-

1

1

4

3

1

4

1

2

1

-

3

1

-

4

1

1

2

سؤاالت مصاحب با توع ب س محور کلی پژوهش ب صورتی سهاختار نایافته در
علسات مصاحب طرح میشد ،ب گون ای ک چیستی و چگونگی تغییر در دانش معلمان
را مورد نظر ترار دهد .مشارکت کنندگان نیز با ارائ ی بحث و تبادل نظر با یکهدیگر به
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1

2

3

4

5

مدرک

نوع

موافقت با

سؤاالت تسهیلگر ،پاسخ میدادند .مصاحب ها در ابتدا با بیان توصیفی کلهی از وضهعیت
حرف ای معلمان آغاز شده و در ادام مصاحب ها در س محور کلی پی گرفت میشهد .در

مطرح میشد .یکی اینک چ تغییری در اطالعات یا دانش آنها تبل ز اینک وارد اعرا و
تدریس در کالس درس در سال اول تغییر شوند ایجاد شده و دیگر اینک پهس از ورود
ب کالس درس و تدریس کتاب عدید ،ب چ اطالعات عدیدی دست پیدا کردهانهد .در
محور دوم ،از آنان درخواست میشد ک مسیرهایی ک از آن طریق با تغییر مواع شده-
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محور اول برای فهم حوزههای مختلف تغییر در دانش نظهری و عملهی دو سهؤال کلهی
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اند را تشریح کنند .در محور سوم نیز موانع یها عوامهل اثرگهذار بهر مواعهه ی آنهان بها
تغییرات عدید مورد پرسش ترار میگرفهت .در برخهی از مهوارد ایهس محهور در پاسهخ
معلمان ب سؤاالت محور اول ،ب صورت ضمنی مطرح میشد.
انتخاب نمون ها و انجام مصاحب ها تا رسیدن ب اشباع نظهری ادامه یافهت .اشهباع
دادهها در ایس پژوهش پس از مصاحب با گروه چهارم مشاهده شد اما ب منظور اطمینهان
بیشتر ،مصاحب با گروه پنجم نیز پی گرفت شد تا اشباع دادهها محرز شود.
علسات ضبت شده در پایان همان روز انجام مصاحب و در برخی مهوارد روز بعهد از آن
آغاز میشد .در ایس مرحل سعی بر ایس بود ب بافت و زمین ی بحثها از حیث سکوت-
ها ،مکثها ،خندهها و سایر هیجانات مشارکت کنندگان و نیهز فرآینهد تعامهل و ارتبهاط
میان آنها توع شود .پس از آماده شدن متس مکتوب ،دادهها طی چند مرحل کدگهذاری
شد .در آغاز متس آماده شده ،چند بار توست پژوهشگر مورد مطالع ترار گرفهت تها یهک
طرح و برداشت کلی برای تحلیل در ذهس پژوهشگر نقش ببنهدد و از بافهت یها زمینه ی
بحث ک در تحلیل مصاحب های متمرکز گروهی باید مورد توع ترار گیرد غفلت نشهود.
در مرحل ی بعد با نظر ب برداشت کلی پژوهشگر از متون ،بر مبنای نوع پاسخ مشارکت-
کنندگان ب سؤاالت تسهیلگر علسات ،حیط یا محدودهی کلی پاسهخ مشهخش شهده و
کدی ب آن اختصاص داده میشد سپس هر متس ،سطر ب سطر خوانده میشد و بر مبنای
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تحلیل دادههای حاصل از مصاحب های گروهی متمرکز بها مکتهوب کهردن محتهوای

درک و دریافتی ک از چند سطر و یا پاراگراف ب دست میآمد ،عبهاراتی کوتهاه و مبهیس
معنای آن سطور ب عنوان یک کد در نظر گرفت میشهد .سهپس مجموعه ی کهدهای به
میگرفت و بر مبنای دست بندیهای موعود در پیشین  ،از مجموع چند کد ،مقوله ای که
معرف آنها باشد بدانها اختصاص مییافت .در برخی مهوارد ههم مقوله ای که بیهانگر
مجموع کدهای موعود باشد ،از دل دادهها ایجاد میشد .برای کدگهذاری ،واحهد تحلیهل
باید مشخش باشد .اینک برای تحلیل دادههای حاصل از مصاحب های گروهی متمرکز از
واحد تحلیل فرد یا گروه استفاده شود ،بیس صاحبنظران ،اختالف است اما بها توعه به
60
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دست آمده در هر محدوده یا حیط ی کلی پاسخها ب تفکیک مورد بررسهی مجهدد تهرار
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اینک بحثهای گروهی محصول نظرات افراد در یک گروه است ،لهذا برخهی صهاحب-
نظران بر ایس نظرند ک ترکیبی از آنها برای در نظر داشتس واحد تحلیل مورد نیاز اسهت
(هنینک .)2007 ،1بر ایس اساس ،فرآیند کدگذاری و ایجاد مقول ها برای هر گروه ب طور
عداگان و با در نظر داشتس آنچ هر مشارکت کننهده در آن گهروه بهدان اعتقهاد داشهت،
مورد بررسی ترار میگرفت .بخشی از دادهها در فرآینهد کدگهذاری به منظهور افهزایش
اعتبار در اختیار دو محقق بیرونی و یک محقق همکار ترار گرفت .در  90درصد مهوارد،
بیرونی همراه بوده است.

یازتههای پژوهش
مقول های مستخرج از تحلیل دادهها در س محور کلی کیفیت تغییر در دانش نظری
و عملی معلمان ،مسیرهای تغییر در دانش نظری و عملی معلمان و عوامهل اثرگهذار بهر
تغییر دانش نظری و عملی معلمان ب دست آمده اسهت .ههر محهور نیهز دربردارنهدهی
محورهای خردتر و زیرمقول های فرعی است.
کیفیت تغییر دانش نظری و عملی معلمان
کیفیت تغییر دانش نظری و عملی معلمان ب تفکیک در دو بخش نظهری و عملهی
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پایداری کدگذاریها مشهود بود .همچنیس کلی فرآیند پژوهش نیز بها تأییهد یهک محقهق

مورد بررسی ترار خواهد گرفت .بنابرایس ایس مقول ی کلی ب دو زیر مقوله ی نظهری و
عملی با مقول هایی فرعیتر تقسیم میشود.
مفاهیم و مقول های استخراج شده برای توصیف کیفیت تغییر دانهش نظهری به دو
مقول ی کلی تغییر در ابعاد دانش نظری و کیفیت دریافت دانهش نظهری عدیهد تقسهیم
میشود .ایس مقول ها و زیرمقول های هریک ب شرح مندرج در عدول شماره  2است.

- Hennink

1
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-1کیفیت تغییر دانش نظری
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عدول شماره  :2تجارب ب دست آمده از معلمان در خصوص کیفیت تغییر دانش نظری
مق لههمای

مق لههای زرعی و قیر مق لههای زرعیتر هر یک

اصلی

کیفیت
دریافت
دانش نظری
عدید

توعی ناکافی و نادرست برخی دانشهای دریافتهای شده
فراموشی یا تابلیت ماندگاری دانش نظری فرا گرفت شده
تردید در صحّت دانش نظری دریافت شده

بخشی از کیفیت تغییر دانش نظری معلمان را میتوان با تغییر در ابعاد دانشی معلمان
توصیف کرد .ایس ابعاد در شش بعد مقول در روش تهدریس ،یهادگیری دانهشآمهوزان،
کتاب درسی ،اهداف و فلسف ی تغییر برنام درسی و گروهبنهدی و ارزشهیابی از دانهش-
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 .1-1تغییر در ابعاد دانش نظری
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ابعاد تغییر
دانش نظری

تغییر دانش نسبت ب تدریس
 تغییر دانش نسبت ب تغییر رویکرد تدریسی تغییر دانش نسبت ب تدریس صفحات مختلف کتاب درسیتغییر دانش نسبت ب یادگیری دانشآموزان
 توع ب تفاوتهای فردی و سبکهای مختلف یادگیری رفع برخی بدفهمیها و مشکالت یادگیری دانشآموزان تأکید بر تعامل و پویایی و فعالیت دانشآموزانتغییر دانش نسبت ب کتاب درسی
 تغییر دانش ریاضی ( دانش مفهومی و دانش روی ای) تغییر دانش نسبت ب ارتباط مطالب ریاضی با سایر دروس و ارتباط بازندگی روزمره
 تغییر دانش نسبت ب رویکرد حاکم بر کتاب درسیدانش نسبت ب اهداف تغییر در برنام درسی ریاضی
 کاربردی شدن محتوای ریاضی و افزایش بعد مهارتی و عملی آن افزایش تابلیت و ظرفیت ذهنی دانشآموزانتغییر دانش نسبت ب گروهبندی دانشآموزان
تغییر دانش نسبت ب ارزشیابی از دانشآموزان

برنام درسی عدید ریاضی :معلمان چ می کنند؟

آموزان توصیف شده است .ب دلیل محدودیت فاا ،در ایس بخش تنها ب یک بعد یعنهی
روش تدریس ،اشاره میشود.
معلمان شرکت کننده در ایس پژوهش اذعان داشتند ک در روش تدریس عدید ،معلم
در نقش یک راهنما و مشاور ظهاهر مهیشهود و بنهابرایس از وضهعیتی که در آن نقهش
پررنگی در ارائ ی یک طرف ی مفاهیم ب دانشآموزان داشت ،دور میشهود .به عبهارت
دیگر ،تدریس مستقیم و ارائ ی توضیحات بسیار توست معلم برای تفهیم بیشهتر مطلهب
دانشآموزمحوری شهره است ،عایی ندارد .شهرکت کننهدهی شهمارهی  5در خصهوص
دانشی ک نسبت ب روش تدریس ب دست آورده است ،چنیس میگوید:
شیوه خاصی رو توکالسا به ما نگفتن که تدریس کنیم .به ما اینجوری اعالم کردن
که تنها ،صفحهی حل مسأله کتاب ریاضی تنها صفحهای است

کته تتدریس داره.

صفحات دیگه تمرین خونده میشه و دانشآموز بایتد تمرینتات رو حتل کنته .متا،
فوقش یک نمونه را حل میکنیم مثالً یک جمع داره به قول ایشتون متثالً بتا توب
خط .میخواد با وب خط ،اشاره کرده که این تمرین با وب خط باید انجام بشه
و همه بچهها باید کارشون رو انجام بدن .تدریس ما گفتنِ فقط صتفحاتیه کته حتل
مسأله داره در غیر این صورت تتدریس نتداره رگتروه متمرکتل اول ،ج ستهی دوم،
شرک کنندهی شمارهی )5
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ب دانشآموزان ک نشان از رویکرد معلم محوری دارد ،در رویکرد عدید ک ب رویکهرد

همچنیس در ایس روش ،دیگر یک راه حل ب عنوان تنهها راه حهل برتهر به دانهش-
آموزان ارائ نمیشود و آنها آزادند تحت هدایت معلم ب کشف راههای عدیدی بهرای
ب عنوان مثال میتوان باز هم ب فرازی از سخنان مطرح شده در ایس گروه اشاره کرد.
االن دیگه شما شیوه کار حل مسأله رو به دانشآموز نمیگی که شتما بایتد از ایتن
روش بری ،این کار رو انجام بدی .از خود بچه میختوای کته یته مقتدار خالقیت
نشون بده .تمرین تو کتاب رو هر کدام بر اساس راههای مخت ف رو برن ولی نتیجته
باید یکی باشه ،درسته؟! ردرسته ،تکیه کالم این مشارک کننتده است ) اینکته متن
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حل مسائل ریاضیشان متناسب با درک و فهمی ک خودشان از مسهأل دارنهد بپردازنهد.
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بگم من باید این روش خاصو پیاده کنم اینجور نباید باشه ،بر استاس تیییتر کتابتای
درسی اینجوری اس  .آن طوری که ما برداش
گذاشتن .دیگه مثل قدیم نیس

کردیم از کالسایی کته بترای متا

که ما یه یلی رو بنویسیم بگیم باید بته ایتن شتیوه

بری .االن  7را بخواد به اضافه  8کنه دانشآموز 5 ،4 .روش مخت ف هس

درسته؟!

از طریق جمع دو به دو از طریق اینکه عدد بیشتر رو به ده برسونه پیش بره .راه هتای
مخت فی هس  .یک الگوی خاصی نیس

که دانتشآمتوز بتر آن استاس پتیش بتره

رگروه متمرکل اول ،ج سهی دوم ،شرک کنندهی شمارهی )5

برای توصیف کیفیت دریافت دانش نظری عدید از س زیر مقول ی توعی ناکافی و
نادرست برخی دانشهای دریافتهای شده ،فراموشی یا تابلیت ماندگاری دانش نظهری
فرا گرفت شده و تردید در صحّت دانش نظری دریافهت شهده اسهتفاده شهده اسهت .به
عنوان مثال تحلیل دادهها نشان داد ک برخی معلمان هنوزب طهور کامهل و تابهل تبهولی
نسبت ب دانش عدیدشان توعی نشدهاند و بنابرایس روی خوشهی نسهبت به تغییهرات
عدید نشان ندادهاند .چنانچ تغییرات در دانش نظری معلمان را در دو سهطح مدرسهان
ک برای آموزش ب تهران اعزام شده انهد و معلمهانی که بهرای آمهوزش و تغییهر دانهش
نظریشان پای درس مدرسان در تهران آموزش دیده ،نشست اند مورد عنایت ترار دهیم،
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 .2-1کیفیت دریازت دانش نظری جدید

آنگاه اثر مخرب تغییر نیافتس ایس باورها برای مدرسانی ک در کالسهای ضمس خدمت،
مسئولیت آموزش دانش نظری ب سایر معلمان را بهر عههده دارنهد ،به مراتهب بهیش از

نشده باشد ،ایس باورهای نادرسهت به سهایر معلمهان نیهز انتقهال داده مهیشهود و ایهس
اثرگذاری ،تغییرات را عقیم باتی خواهد گذارد .توع ب ایهس مقوله در نظهرات مطهرح
شده در گروه دوم و چهارم بیش از سایر گروهها ب چشم مهیخهورد .به عنهوان مثهال
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سایریس است .در واتع زمانی ک دانشهای نظری مدرسی ب حد کافی بها تغییهر مواعه

برنام درسی عدید ریاضی :معلمان چ می کنند؟

شرکتکنندهی شمارهی  19در گروه چهارم ،در مورد باورههای تغییهر نایافته ی برخهی
مدرسان کالس ضمس خدمت چنیس میگوید:
معذرت میخوام من دیدم که مثالً خانم فالنی رو فرستادن تهتران دوره رو دیتدن و
دارن ریاضتتی رو صتتفحه بتته صتتفحه متتیگتتن ولتتی یلهتتای رمنگتتور انگتتارههتتا و
باورهاس ) ذهنی خودشون رو که شاید موافق با این تیییر نبتودن یتا یتلای ذهنتی
خودشون رو هم توی کالسهای ضمن خدم

گفته بودن .یعنتی گفتته بتودن کته

گفته بود اون مدرس .خب این خی ی لطمه میزنه به این تیییر کتاب رگروه متمرکل
شمارهی  ،4ج سهی دوم ،شرک کنندهی شمارهی .)19

شرکتکنندهی شمارهی  20ایس گروه ،تنها معلمی ک مدعی اسهت در نظهر او رویکهرد
عدید خیلی متفاوت با رویکرد تدیم نیست ،نیز بر ایس نکت اذعهان داشهت که مهدرس
ضمس خدمتشان بر ایس باور بوده است ک رویکرد عدید رویکرد خیلی عدیدی نیست،
بلک همان روشهای تدیمی با اندکی تفاوت است .توعیه ناکهافی معلمهان نسهبت به
فرآیند تغییرات در رویکرد عدید برنام درسی ،منجر ب ایجاد دانشهای ناهماهنو و در
بعای موارد متااد با یکدیگر می شهود که به سهردرگمی بیشهتر معلمهان دامهس زده و
مشکالتی را در تدریسی ک ب صورت ناهماهنو بیس معلمان رواج مهییابهد به وعهود
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حاال اینا گفتن تیییر کرده شما میتونید همون روش خودتون رو برید .دقیقاً این رو

میآورد .ایس ناهماهنگی طبیعتاً تأثیر نامطلوبی بر یادگیری دانشآموزانی ایجاد مهیکنهد
ک ب واسط ی بهرهمندی از تدریس معلمان در پای های مختلف ،با روشهای متفاوت و
برخی شرکتکنندگان گروه متمرکز دوم نیز پیگیری کهرد .شهرکتکننهدهی شهمارهی 9
پس از توضیح در مورد فلسف ی تغییر از سمت چپ عمع و تفریهق که بهرای سهادگی
محاسبات در زندگی روزمره ب کار رفت است ،چنیس توضیح میدهد :
بعد هم اینا رو ما میگیم .هم رو کار میکنیم اما اون بچ نهایتاً بر مهیگهرده به
همون .میگ چرا باید یاد بگیرم خانم .مس همیس رو میزنم تو ماشیس حساب سریع
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ناهماهنو آشنا میشوند.مشاب چنیس باورهای تغییر نایافت ای را میتوان در بحثهی میهان
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ب مس عواب میده .اصال الزم نیست اونجا مس برم در مغهازه ،دو سه سهاعت بها
خودم فکر کنم دو تا ده هزار تومس چقدر میش (گروه متمرکز شمارهی  ،2علس ی
دوم ،شرکتکنندهی شمارهی .)9

سکوتی ک در پی ایس پاسخ ایجاد شد ،نشان میداد ک شرکتکننهدهی شهمارهی  9ههم
ایس استدالل دانشآموز را پذیرفت است .در همیس هنگام شرکت کنندهی شمارهی  8ایس
بحث را چنیس ادام میدهد:
خب همیس موضوع هم وتتی سر علسات ما مطرح شد ،معلمان پهیش کسهوت مها
توع ب کشورهایی مثل کانادا و اینجور عاها دارن بررسی میکنس .ب تول ایشهون
برای اینک ما  ...خانمی بود ده سال بعد بازنشستگیش داشت تو مدرس ای کار می-
کرد تو مدرس  ...بود .برگشت گفت مس ک با اون روش یاد گرفتم همون زمان ک
میرفتم خرید بکنم اول بزرگها را عمع میکردم مگ کسی اینجوری ایس تدر منو
پیچوند؟ خودم فهمیدم ک ایس راهکار این  .چرا ما اینقدر داریم اینا رو میپیچونیم؟
چرا ایس تدر داریم اذیت میکنیم؟! برای همیس بود که تبهول نمهیکهرد به روش
عدید پیش بره میگفت بابا هم ب ایس هدف میرسیم .هیچ حتهی ببخشهید افهراد
بیسواد آن زمان هم نبودن ک بیان بشینس ن با انگشتشتون ن  ...توی ذهنشون حتی
چرتک هم همیس بود بزرگها رو می شمردن .چرا ما ایس تدر میخوایم بچه هها رو
بپیچونیم ک ب اون هدف برسیم؟ ن ! ناخواست ب اون هدف میرسیم .چهون ذههس
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همیس عواب را در تبال ایس موضوعی ک مطرح شد گفتس مهثالً ایهس کتهاب را بها

رشد میکن وتتی ذهس میره باالتر خودمون خود ب خود میدونیم باید چه کنهیم.
چرا داریم ایس تدر بچ را اذیت میکنیم؟! تازه در شرایطی ک هیچ راه کار موعهی
هم برایش وعود نداره .ایس راهکار رو میخوایم معلم ب کار بگیره .معلهم معجهزه
برو .امکان نداره آیا پدران ما ک خیلی هاشون فقت سواد ترآنی داشتس بنده خدا مس
خودم پدر بزرگم حسابدار آستان تدس مشهد بود .چهار تا کالس سهواد داشهت.
خیلی حرف بود ایشون چجوری حساب کتاب میکرد ایس کارها رو مهیکهرد؟ نه
اونم از همون بزرگ میشمرد .اینا میخوان ایس کارها رو بکنس ،اینا میخوان ک ما
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کن  .ن معلم نمیتون یک ترص تهی کن بده ب بچ ها بگ ک تو بیا از ایس راهکار

برنام درسی عدید ریاضی :معلمان چ می کنند؟

از کل ب عزء بچ ها را ببریم ولی ماها هم ک ایس کارها رو نکردیم هم از کل ب
عزء میریم (گروه متمرکز شمارهی  ،2علس ی دوم ،شرکتکنندهی شمارهی.)8

مقاومت معلمان باسابق ک در کالم ایس شرکتکننده بدان اشاره شده و در بیس سهایر
گروهها نیز ب آن اشاره شده است ،نشان از عهدم توعیه کهافی معلمهان بهرای پهذیرش
دیدگاهها و باورهای عدید دارد .مهمتریس دلیل بهرای ایهس توعیه ناکهافی در دو سهطح
معلمان و مدرسان ب دلیل آموزشیکطرف و نداشتس زمان کافی برای تدریس در دوره-

 -2کیفیت تغییر دانش عملی
کیفیت تغییر دانش عملی معلمان نیز با برخهورداری از دو زیهر مقوله ی کلهی ابعهاد
تغییر دانش عملی و کیفیت تجرب ی تدریس با زیر مقول هایی ب شرح مندرج در عدول
شمارهی  3توصیف میشود..
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های آمادگی مدرسان و معلمان برای اعرای تغییرات ایجاد میشود.
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عدول شماره  :3تجربیات معلمان در خصوص کیفیت تغییر دانش عملی
مق لممههممای مق لههای زرعی و قیر مق لههای زرعیتر هر یک
اصلی

ابعاد تغییر
دانش عملی
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کیفیت تجرب
تدریس

تغییر دانش نسبت ب تدریس
 تغییر دانش نسبت ب رویکرد تدریس و فعالیت دانشآموزان تغییر دانش نسبت ب تنوع و افزایش روشهای ارائ مطالبتغییر دانش نسبت ب یادگیری دانشآموزان
 تغییر دانش نسبت ب توانایی ذهنی دانشآموزان و عالتمنهدیآنان ب ریاضی
 تغییر دانش نسبت ب استفاده از ابزار و وسایل آموزشی تغییر دانش نسبت ب بدفهمیهای دانشآموزانتغییر دانش نسبت ب کتاب درسی
 تغییر دانش نسبت ب ارتباط و انسجام مطالب ریاضی تغییر دانش نسبت ب تناسب محتوا با درک و فهم دانشآموزان تغییر دانش نسبت ب افزایش و گسترش مفاهیم ریاضی تغییر دانش نسبت ب طراحی و سازماندهی فیزیکی کتابتغییر دانش نسبت ب گروهبندی دانشآموزان
تغییر دانش نسبت ب ارزشیابی از دانشآموزان
 عدم نیل کامل ب اهداف ب واسط بی تجربگی تجرب شکست و بازگشت ب تبل اشکال در فهم و ارائ بخشی از محتوا -عدم تغییر برخی از باورهای معلمان

 -1-2تغییر در ابعاد دانش عملی معلمان
در پن بعد روش تدریس ،یادگیری دانشآموزان ،کتاب درسی ،گروهبنهدی و ارزشهیابی
از دانشآموزان است .ب عنوان مثال در بعد روش تدریس ،تقریباً تمام گروهها ،تهدریس
در رویکرد تدیمی را تدریسی حفظی یا فرمولی و تدریس در رویکرد عدید را تدریسی
مفهومی و عملی عنوان کردهاند .بخشی از ایس تفاوت مولود نوع نگاه عدیدی است که
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ابعاد دانش عملی معلمان ک طبق یافت های ایس پژوهش با تغییر مواع شده اسهت،

برنام درسی عدید ریاضی :معلمان چ می کنند؟

معلم نسبت ب تفاوتهای فردی و سبکهای مختلف یادگیری دانهشآمهوزان در تالهب
دانش نظری فرا گرفت است و در کالس درس ب صورت عملی نیز مطرح میشود.
ما تبالً ب دانشآموز کالس سوم یاد میدادیم ،سوم عدول ضهرب دیگه ایهس تهدر
بخون س س تا  9تا ایس تدر بخون یاد بگیر اما االن دیگ ب مس آموزش دادن ایس
دانش آموزی ک یاد نمیگیره اینجوری کالمی ،باید ب صورت دسهتورز کاربشه
یعنی چی؟ یعنی بسازه ،ایستدر بسازه تها یهاد بگیهره (گهروه متمرکهز شهمارهی ،5

یعنی در واتع اول باید درک تفاوتهای یادگیری دانهشآمهوزان بها توعه به سه
رویکرد یادگیری کالمی ،دیداری و دستورزی صورت بگیرد و تدریس با توع ب ایهس
تفاوتها ادام داشت باشد .همچنان ک یکی از شرکتکنندگان گروه دوم نیز بدان اذعهان
داشت.
ما باید اون تفاوت رو اول درکش کنیم ک شاید تهبالً خیلهی اینجهور نبهود .معلهم
میومد ب یک روش آموزش میداد بعد خودمون باید ایس تدر یها مهیخونهدیم یها
حفظ میکردیم یا پدر مادرامون کار میکردن تا اونو درک کنیم ولی االن دانشآموز
میدون  ،ن  ،خودشم میتون یک راهکار پیدا کنه  .راهکهار خودشهم تابهل ارزشه
(گروه متمرکز شمارهی  ،2علس ی دوم ،شرکتکنندهی شمارهی .)8
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شرکتکنندهی شمارهی .)22

بخش دیگری از تفاوت مطرح شده میان تهدریس در رویکهرد تهدیم و عدیهد به
تفاوت نقش معلمان در فرآیند تدریس بر میگردد .در واتع معلمان با تدریس در کالس
راهنمایی و مشاوره در کالس درس داشت باشد ،صورتی عملی دادهاند .تغییر تدریس از
رویکرد معلم محوری ب سمت دانشآموز محوری ب عنوان یکهی از تفهاوتههای بهارز
میان تدریس در دو رویکرد تدیم و عدید در برخهی از سهخنان مشهارکت کننهدگان در
گروهها نیز آمده است:
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درس ب دانشی ک ب صورت نظری ب دست آوردهاند مبنی بر ایسک معلم بایهد نقهش
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االن خیلی از اولیا متاسفان آگاه نیستس میان اعتراض میکنس ای آتا شما هنوز درس
رو ندادی از بچ میخوای بیاد مسأل حل کن  .میگم االن روش تدریسا فرا کرده.
مس اگر عایی ببینم بچ ی شما ب خطا میره اینجا مس توی کالس فقت به عنهوان
راهنما و مشاورم ،مراتبم ک بچ ی شما اشتباه نره و اال بچ ی شما بایهد مسهأل رو
حل کن ن مس .اگ مس بخوام حل کنم چ فرتی میکن با زمهانی که مهس و شهما
مدرس میرفتیم؟ االن میگم بچ ها مسأل رو حل کنس .میگم بیان پهای تخته راه
حلهاشون رو بنویسس .بعد از خود بچ ها بازخورد میگیرم .میگم بچ ها راه کهی
تره .ها! پس میرسس ب اون راه مستقیم ک از فلک ی فردوسی مسهتقیم مهیانهدازه
میره حرم .امروز روش تدریس رو اگ مس معلم درست کهرده باشهم بایهد به اون
شکل باش ک مس درک کنم فقت مس معلم ،معلم هستم ،یاددهندهام ب ایهس عنهوان
ک مس فقت باید هادی و راهنما برای بچ ها باشم ،ن اینک کلمات رو هی القا کنم
ب بچ ها .فرا امروز با زمانی ک ما مدرس میرفتیم و حتی چند سهال پهیش ههم
تدریس میکردیم فکر میکنم این ک ما ترار نیست دیگ هم چیهز رو به خهورد
بچ ها بدیم .خودشون بایهد کشهف کننهد (گهروه متمرکهز چههارم ،علسه ی اول،
شرکتکنندهی شمارهی .)21

در واتع تدریس معلم در رویکرد عدید ،اتکای بسیار بیشتری ب فعالیت دانشآموزان
ب ویژه ب صورت گروهی در کالس درس دارد تا دانشآمهوزان بیشهتر بها همکهاری و
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بهتره ب نظرتون؟ مثال میگس راه آتای سلطانزاده .میگم چرا .میگس چون کوتهاه-

مشورت با یکدیگر مطالب را فرا بگیرند تا گوش دادن ب توضهیحات معلهم ایسهتاده در
پای تخت ی سیاه یا سفید.

فقت و فقت مس میرم باالی سرشون ،تدریس هم نمیکردم از اول .میگفتم بچه هها
ب نظر شما ایسدرسمون در مورد چی ؟ خودشون میگفتس با همدیگ  .بعای چیزا
رو مثالً درست میکردن مثالً از روز تبل بهشون میگفتم ،خودشهون مهیدونسهتس
دیگ  .مس تو گروه تلگرام اعالم میکردم بچ ها درسمون فردا این  .یک مقداری هم
باز تبل از ایسک درس بدم یک چند تا سؤال براشون ک باز از گروههای دیگ که
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تبالً مدیریت کالس دست خودمون بود ،معلم محور بود اما االن دانشآموز محوره.
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تجرب ی چهارم داشتس ،اونو میفرستادم براشون بعد آماده میشدن .بعد باز گروهی
عمیق کتاب خودشون رو با همدیگ (گروه متمرکهز شهمارهی  ،5شهرکتکننهدهی
شمارهی .)25

تنوع و افزایش روشهای ارائ ی مطالب و ب دنبال آن اسهتفادهی بسهیار از ابزارههای
آموزشی متنوع در روش تدریس ،یکی دیگر از تغییرات ایجاد شده در تهدریس مطهابق
رویکرد عدید است ک باعث ایجاد تغییراتی در دانش عملی معلمان شده اسهت .تقریبهاً
ابزارهای آموزشی ،تأکید شده است .ب عنوان مثال ،شرکتکنندهی شمارهی  17در گهروه
چهارم وتتی ک داشت تفاوت نگرش فرآوردهای و فرآیندی حاکم در دو رویکرد پیشیس
و عدید را در مواعه با پاسخ متفاوت یکی از شرکتکنندگان توضیح مهیداد در مهورد
وضعیت تدریس در رویکرد تدیم چنیس گفت:
تبالً نگرش فرآوردهای بود ...میگفتس بچ ها ایس صفح رو حهل کنیهد بعهد تمهریس.
اصالً مس خودم میدیدم تو مدرس ی خودم بعای عاها بودم در روستاهای سرخس،
اینا هم بودم ،هیچکس از وسیل استفاده نمیکرد .وسیل کسی با خهودش نمهیبهرد.
هم صفح رو میگفتس ،تدریس میکردن بعهد ههم تمرینها رو حهل کنهیس( ...گهروه
متمرکز شمارهی  ،4علس ی دوم ،شرکتکنندهی شمارهی ( )17همراه با تأیید برخهی
از معلمان).
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در تمام گروههای متمرکز ،ب ایس افزایش و تنهوع و نیهز در دسهترس بهودن وسهایل یها

با وعود گزارشاتی مثبت از تغییراتی ک معلمان نسبت ب تدریس عملهیشهان در
شیوهی تدریسی خود با توع ب تفاوتهایی ک در تدریس روی های ریاضهی مطهرح
شده است ادام میدادند .ایس معلمان ک اگر نگوییم مخالف ،دستکم خیلی موافق هم
با تغییرات عدید نبودند ،بیشتر در س گروه دوم ،چهارم و پنجم ترار داشتند .ب عنهوان
مثال بحثی ک در گروه دوم مبنی بر استفاده از کتاب ب صورت بهاز یها بسهت در حهیس
تدریس مطرح شد ،نشان میداد ک برخی از معلمان ایهس گهروه همچنهان بهر توضهیح
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کالس درس گزارش میکردند برخی از معلمان نیز بودند که همچنهان به اسهتفاده از
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درس توست معلم ب ویژه در حالتی ک کتاب درسی عهت پیشگیری از حواسپرتی و
سؤاالت نابجای دانشآموزان بست باشد تأکید دارند .رویکردی که بیشهتر بها رویکهرد
پیشیس ترابت دارد و با تدریس مطابق رویکرد عدید ،زاوی دارد .در ادام  ،نظرات یکی
از شرکتکنندگان ایس گروه ارائ میشود ک در خالل بحث از اشکاالت محتوا ب ویژه
پراکندگی مطالب در کتاب درسی پای ی چهارم مطرح شده است:
آره ببینیس ما برای هر درسی کتابمون بست است اصهالً به کتهاب ،کهار نهداریم
چی راهکارش چی  .هم ایسها رو ک توضیح دادیم مرحل ب مرحل بعد مهی-
ریم کتاب رو باز میکنیم ک بچ بفهم وگرن عالمت سؤالها ،خودمون و بچ -
ها رو فقت کالف میکن (گروه متمرکز شماره  ،2علس ی دوم ،شهرکتکننهدهی
شمارهی .)8

ب نظر میرسد ک بسیاری از باورهای پیشیس معلمان در تدریس همچنان ب توت
خود باتیاند و ایس باورهای پیشینی همچنان معلهم را به ادامه ی راه مطهابق رویکهرد
پیشیس ترغیب میکند .یکی از بخشهایی ک ب واسط ی ایس تغییرات ب کتهب درسهی
ریاضی در ایس دوره افزوده شد ،بخش آمار و احتمال بود .عالب بهود که تقریبهاً اکثهر
معلمان در تمام گروهها بر ایس نظر بودند ک ایس بخش ب تدریس نیازی نهدارد .چهون
دانشآموزان خودشان با بازی آن را یاد میگیرند .اگرچ شرکتکنندهی شمارهی  17از
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میریم سر فصل کسرها .اصالً ب بچ ها میگیم کسر چی ؟ صورت چیه مخهرج

گروه چهارم ،شیرینی خاص ایس موضوع ریاضی را عاملی بهرای اینگونه مواعهه ههم
برای معلمان و هم برای دانشآموزان میدانست اما ب نظر میرسد ک ایس امر میتوانهد
گون پیشزمین ای از تدریس ایس بخش ،باعث شهده که معلهم به راحتهی مطهابق بها
رویکرد عدید ب تدریس ایس بخش بپردازد.
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ب دلیل نبود باورهای پیشینی معلم در تدریس ایس بخش است .در واتع ،نداشهتس ههیچ
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 .2-2کیفیت تجربهی تدریس
کیفیت تجرب ی تدریس با چهار زیر مؤلف ی عدم نیل کامل ب اهداف ب واسط بی
تجربگی ،تجرب شکست و بازگشت ب تبل ،اشکال در فهم و ارائه بخشهی از محتهوا و
عدم تغییر برخی از باورهای معلمان توصیف میشود .به عنهوان مثهال ،یکهی از مهوارد
مطرح شده در اکثر گروهها ک ب عنوان مسأل ای مشترک در سال اول و سالهای بعدی
مطرح است و بر خالف روی ی کتاب مورد تأکید معلمان تهرار دارد ،اسهتفاده از کتهاب
کم ،بها داده شده و حال آنک ایس معلمان بر ایس باور بودند ک تمریس ب ویژه تمرینهات
زیاد است ک باعث تثبیت فرآیند یادگیری میشود .بنابرایس آنها در کالس خودشان یها
ب معرفی کتاب کار و کتاب کمهک آموزشهی و یها عهزوهای خهود سهاخت بهرای حهل
تمرینات بیشتر میپرداختند.

-

خیلی هم مخالفم با ایس کار ولی مس هر سال کتهاب کمهک آموزشهی دراختیهار

دارم چون کتاب ،فقت تدریس و رد میش  .حتی مهیبینهی بهاالی یهک صهفح یه
موضوع رو تدریس کرده و پائیس موضوعش رو عوض کرده و رد شهده و به آن
ربطی نداشت ولی خب اینا رو بچ  ..نمیش ک فقت درس بهدی و رد بشهی بایهد
کلی تمریس حل کن (با تأیید کالمی برخی معلمهان) (گهروه متمرکهز شهمارهی ،1
علس ی دوم ،شرکتکنندهی شمارهی )6
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کار یا عزوهای برای تمرینات بیشتر در تدریس است .در کتاب عدید ،ب تمریس ،خیلهی

 برای ریاضی کتاب کار نیاز است ک بچ ها تکلیف داشت باشس و بنویسس تا یهادبگیرن ک ندارن .بقی درسا هست ولی در ریاضی(وتف و کمهی مکهث! همهراه بها
سال میریم میگیم .یعنی اگ اون کتاب کمک آموزشی رو نگیم بچ ها وتتی رفتس
ب سال ششم رسیدن میبینس ریاضی براشون ب شدت سخت مهیشه واگهر تهرار
باش از سال اول اصالً هیچ تمریس کمکی نداشت باشس ریاضی رو فقت یهاد مهی-
گیرن و رد میشس و ملک ذهنشون نمیش (گروه متمرکز شمارهی  ،1علس ی دوم،
شرکتکنندهی شمارهی.)4
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تأیید کالمی شرکتکنندهی شمارهی  .)1هیچ اعباری نداریم ولی ما خودمهون ههر
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ایس گفت و گو نشان میدهد بخشی از باورهای معلمان در تدریس هنوز به تهوت
خود باتی است .باوری ک تمریس بیشتر را برای تثبیت یادگیری امر الزمی میشمرد .ایس
درحالیاست ک طبق گفت های مؤلف کتاب پنجم 1اسهتفاده از ههیچ گونه کتهاب کمهک
آموزشی در کنار کتاب درسی الزم نیست .گفتوگوی برخی از شهرکتکننهدگان گهروه
متمرکز چهارم ب ویژه شرکت کنندهی شمارهی  19ک مستقیماً از نظرات مؤلفهان کتهاب
درسی در تهران استفاده کرده است نیز شنیدنی است .ایس گفهتوگهو در حهیس صهحبت
شرکتکنندهی شمارهی  19ک معلم پای ی اول است از اشکاالت کتهاب درسهی شهروع

 دیگ اینک برای ایس صفح هیچ تمرینی نداره (با تأیید کالمی دیگهران) .حهاالمس خودم ب صورت یک عزوه برای بچ ها درست کردم ...شروع کرده ،وارد شده
افراز عمع ،تمرینی براش نداره (تأیید کالمی دیگران) همان صفح شروع کرده و
همان صفح تمامش کرده ،بعهد میهره صهفح ی بعهد(گروه متمرکهز شهمارهی ،4
علس ی دوم ،شرکتکنندهی شمارهی .)19
 یعنی نیاز داره ما خودمون تمریس بگیم .حاال خانم عزوه دادن مهس کتهاب کهارمعرفی کردم .هر درسی رو ک مهیدادم بهاز  3 ،2صهفح از تهو کتهاب کهار مهی-
دادم(گروه متمرکز شمارهی  ،4علس ی دوم ،شرکتکنندهی شمارهی )17
 فکر میکنید چرا خود کتاب تمریس نداده؟ (تسهیلگر) -ب خاطراینک مس فکر می کنم ک بایهد تثبیهت بشه  .اینکه کهم تمهریس داده به
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شد.

خاطراین ک چون حجم کتاب زیاد میشد ،خیلی سنگیس میشد .یکهی ههم اینکه
چون داریم ب روش مفهومی ب بچ ها درس میدیم ،بچ ها باید بفهمند .ولی برای
شمارهی  ،4علس ی دوم ،شرکتکنندهی شمارهی )17
 وتتی چند تا تمریس بیشتر بهشون میدی ،بچه هها مههارت پیهدا مهیکنس(گهروهمتمرکز شمارهی  ،4علس ی دوم ،شرکتکنندهی شمارهی .)19
 -1آقای دکتر ریحانی که به ایراد یک سخنرانی در سال  1394در پردیس شهید هاشمی نژاد دانشگاه
فرهنگیان پرداختند.
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بچ های ما فراره ،سریع از ذهنشون میره .حتماً بایهد تثبیهتش کنیم(گهروه متمرکهز
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شرکتکنندهی شمارهی  22در گروه پهنجم نیهز که از مدرسهان ضهمس خهدمت و
آموزش دیده در دورههای ضمس خدمت تهران است ،مهدعی بهود آتهای دکتهر عالمیهان
مؤلف کتاب ریاضی ششم برای پاسخ ب اعتراض معلمان مبنی بهر کاسهتس از حجهم ،از
تمرینات کتاب کاست است درحالیک ب باور او وعود ن تنهها آن تعهداد تمهریس ،بلکه
تعداد بیشتر از آن ،برای یادگیری دانشآموزان الزم است.
ایس نظرات نشان میدهد ک ن تنها هنوز بهیس بهاور مؤلفهان کتهاب درسهی و بهاور
کاستس از ایس شکاف و فاصل  ،انجام نشده است یا دست کم میتوان گفت تهالشههای
صورت گرفت در اعرای برنام های ضمس خدمت ،با موفقیت همراه نبوده است.
مسیرهای تغییر دانش نظری و عملی معلمان
یافت های پژوهش ب منظور توصیف مسیرهای تغییر دانش معلمان نیز ب دو بخهش
نظری و عملی تقسیم میشود .در عدول شماره  4مقول های فرعی مربوط ب مقول های
شناسایی شد در ایس دو بخش نشان داده شده است .مسهیرهای تغییهر در دانهش نظهری
دربردارندهی دو زیر مقول ی شرکت در کالسهای ضمس خهدمت و مطالعه ی کتهب و
صفحات مجازی است .مسیرهای تغییر در دانش عملی نیز با س زیر مقوله ی یهادگیری
از طریق خود ،یادگیری از طریق همکاران و یادگیری از دانشآموزان توصیف میشهود.
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معلمان در تدریس ایس کتاب تفاوت وعود دارد بلک هیچ تالشی ههم بهرای رفهع و یها

ایس زیر مقول ها و زیرمقول های فرعیشان در عدول شمارهی  4مشخش شدهاند.
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عدول شماره  :4تجارب معلمان در خصوص مسیرهای تغییر دانش نظری و عملی
مق لمممممه مق لههای زرعی و قیر مق لههای زرعیتر هر یک
اصلی
مسههیرهای
تغییر
دانهههههش
نظری

تقریباً برای هم معلمان ،شرکت در کالسهای ضمس خدمت عمهدهتهریس مسهیر بهرای
یادگیری و تغییر دانش نظری بوده است .از سخنان شرکتکنندهی شمارهی  19در گهروه

چهارم ک چنیس عنوان کرده است « رویکرد کتاب عدید ،طبق گفت ی آتهای میهرداوودی
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شرکت در کالس ضمس خدمت یا اسهتفاده از مطالهب مطهرح شهده بها پرسهش از
همکاران
مطالع ی کتب ،صفحات اینترنتی و گروههای فاای مجازی و استفاده از لوحههای
فشردهی آموزشی
یادگیری از خود
 تجرب تدریس در کالس درس تأمل پیش از شروع تدریس تأمل در حیس تدریسمسیرهای
 تأمل بعد از تدریستغییر
 خالتیت و ابتکار شخصیدانهههههش
یادگیری از همکاران در مدرس و فااهای مجازی
عملی
یادگیری از دانشآموزان

(از مؤلفان کتاب ریاضی پای ی اول) رویکرد حل مسأل است» یها نظهر شهرکتکننهدهی
شمارهی  11در گروه دوم در بههره گهرفتس از نظهرات همکهارانش مهیتهوان به عنهوان

مثالً اگ مس با ناحی دیگ ای تماس میگرفتم میدیدی ک مثالً مهدرس او یه ذره
بهتر توضیح داده بعد مس مثالً از اون همکار میپرسیدم ک مثالً شما ایس تقسیم رو
چجوری بهتون آموزش دادن (گروه متمرکهز شهمارهی  ،2علسه ی اول ،شهرکت-
کنندهی شمارهی .)11
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شواهدی بهره برد ک بر ایس یافت ها داللت دارند:

برنام درسی عدید ریاضی :معلمان چ می کنند؟

برای تغییر دانش عملی نیز بیشتریس مسیر یا کانالی ک معلمان برای تغییر دانش عملهی-
شان از آن بهره گرفت اند ،یادگیری از طریق خود است ک تقریباً مورد اشاره تمام گهروه-
ها بوده است .یادگیری از طریق خود در نتیج ی تأمل و تفکری ب وعود میآید که در
درون معلم شکل میگیرد و او را مجاب میکنهد که از شهیوهی خاصهی در تدریسهش
استفاده کند .بنابرایس متناسب با انواع تأملی ک شون )1983( 1ب آن باور دارد ،مهیتهوان
انواع یادگیری از خود را نیز انتظار داشت .ایس یادگیریها به واسهط ی سه نهوع تأمهل
صورت متفاوت ب خود میگیرد .تأمل پیش از تدریس همهان تأمهل معلمهان بهر طهرح
درسی است ک برای علس ی بعدی کالس در نظر میگرفتند .ب عنوان مثال میتوان به
ایس نظر ارائ شده در گروه چهارم اشاره کرد:
مس تابستون ک کالس رفتم روش رو نداده بودن ،کتاب رو داشتم دیگ  .در تهران به
ما هدی دادن در آن کالسها .شروع کردم از همون درس اول برای خودم فکهر کهردم
ک هر درس رو چیکار کنم؟ چی براش بگم .مثالً الگویابیهها یهک سهری مههرهههایی
داشتم .مهرههای کاپشس .مال منگول های کاپشس در  2رنو 3 ،رنو .یهک آتهایی بهرام
آورده بودن .مثالً میگفتم تو کالس ایس کار رو بکنم .االن تو کتابم پُره .مینوشتم برای
هر صفح ک اهدافش این  ،ایس تِم ،مس باید ایسکارها رو بکنم (گروه متمرکز شهمارهی
 ،4علس ی دوم ،شرکتکنندهی شمارهی .)19
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معلمان ک پیش از تدریس ،در حیس تهدریس و بعهد از تهدریس انجهام مهیشهود ،سه

ع امل اثرگاار بر تغییر دانش نظری و عملی
کیفیت کالسهای ضمس خدمت ،عوامل ساختاری ،عوامل فرهنگی ،امکانهات آموزشهی،
عوامل زمین ای و عوامل شخصی ترار میگیرند .عدول شماره  5ایس مقول ها را همراه با
مقول های فرعی هر یک نشان میدهد.

- Shon

1
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عوامل اثرگذار بر تغییر دانش نظری و عملی ب طور کلهی در شهش مقوله بها نهامههای
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عدول شماره  :5تجارب معلمان در خصوص عوامل اثرگذار بر تغییر دانش نظری و عملی
مق لمممههمممای مق لههای زرعی و قیر مق لههای زرعیتر هر یک
اصلی

عملی معلمان ب دست آمده است .اصلیتریس عامهل در ایهس افهت کیفیهت ههم از نظهر
معلمان ،پاییس بودن سطح توانمندی مدرس از حیث تسلت بر مفاهیم ریاضهی و توانهایی
انتقال مطالب ب مخاطبانش عمدهتریس است ک تقریباً در تمام گروهها ب آن اشاره شهده
بود .ب عنوان مثال شرکتکنندهی شمارهی  11در گروه متمرکز دوم ،وضعیت مدرسهان
ایس کالسها را چنیس توصیف کرده است:
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کیفیت پاییس کالسهای ضمس خدمت مهمتریس عامل اثرگذار بر تغییهر دانهش نظهری و
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کیفیت پاییس آموزش
 توانمندی پاییس مدرس در انتقال مطالب و تسلت بر مفاهیمکیفیههت برنام ه  - -برنام ریزی نامناسب در طراحی و تدویس دورهها
 استفاده نشدن از روش تدریس عملی در کالسهاهای
 کم بودن طول مدت دورهضمس خدمت
برنام ریزی نامناسب در اعرای برنام ها
 نامناسب بودن زمان و مکان برگزاری کالسها تعداد زیاد همکاران شرکت کننده در هر کالسنگاه والدیس
عوامل فرهنگی نگاه مدیر ،کادر اعرایی و همکاران هممدرس ای
نگاه دانشآموز
تعداد دانش آموز
حجم زیاد کتاب و زمان کم آموزشی
عوامل ساختاری مدارس دو شیفت
امکانهههههههههات دسترسی ب کتاب درسی وسایر منابع آموزشی ب ویژه در سال اول تدریس
دسترسی ب کالس ضمس خدمت برای آگاهی تغییرات کتاب ریاضی در سایر پای ها
آموزشی
سس و سابق ی تدریسی
عوامل زمین ای
شرایت مدرس و نیازهای دانشآموزان
عوامل شخصی عالت  ،انگیزه و هوش معلمان

برنام درسی عدید ریاضی :معلمان چ می کنند؟

بذارید واضح بگم بهتون کسانی که مدرس کالسای ما بودن خودشتون اطالعتاتی نداشتتن
که به ما بگن .اصالً یه جایی که یه مع می زبدهتر و کهنهکارتر بود ،سؤال متیپرستید ،کته
مثالً مع م خالقی بود و سؤال میکرد ،دقیقاً مدرس میموند .ون ایشون اومده بود تئتوری
یه یلایی بهش گفته بودن وقتی وارد کالس میشد با مع مای بتا تجربته متیمونتد ر تأییتد
دیگران با تکان دادن سر) رگروه متمرکل دوم ،ج سهی اول ،شرک کنندهی شمارهی .)11

برنام ریزی نامناسب در طراحی و تدویس دورههای ضمس خدمت نیز مقول ی شناسهایی
مواردی ک منجر ب پاییس بودن ایس کیفیت میشود ،عهدم اسهتفاده از روش تهدریس به
صورتی عملی و عینی با موتعیتی شبی ب یک کالس درس واتعی است .یافت ههای ایهس
پژوهش ک مبتنی بر تجارب معلمان در اکثر گروههاست نشان میدهد ک ایهس مهورد در
دو سطح از آموزش وعود دارد .ب عنوان مثال شرکتکنندهی شماره  19از گروه چهارم
ک دورهی ضمس خدمت پای ی اول را با هزین ی شخصهی در تههران گذرانهده اسهت و
شرکتکنندهی شمارهی  20از ایس گروه نیز چنیس بیان داشت اند:
 به نظر من خ دش(م نظ ر مدرس کالس ضمن خدمت است) هز باید بیاد تمدریسبكنه .زقط ج اب تمرینا رو حل میکرد .این سؤال ج ابش اینه ،اینه بعد هز رد میشد.
یک تدریس هز خ دش بكنه باالخره هرچند تا درس رو (گروه متمرک چهارم ،جلسه-
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شدهی دیگری برای توصیف کیفیت برنام های درسهی ضهمس خهدمت اسهت .یکهی از

ی دوم ،شرکتکنندهی شمارهی .)19
 -گاهی ونتا با چند کلمه سطح باال مثالً ریاضیات گسسته ،دیفرانسیل و ...مال رشمتهی

کاربردی و عملی در کتاب ریاضی(...با تكان دادن سر ،زعل محاو

را ادا ممیکنمد)

(گروه متمرک چهارم ،جلسهی دوم ،شرکتکنندهی شمارهی .)20

در واتع چ آنها ک در تهران زیر نظر مستقیم مؤلفیس آموزش دیدهاند و چ آنها ک با
واسط ی مدرسیس ب دانش در مورد تغییر دست یافت اند در صحبتهایشان ب ایس عامهل
اشاره داشت اند.
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ریاضی رو میگن که مثالً بگن من سمطح اطالعمات ریاضمیام خیلمی باالسمت ولمی
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نتیجه
یافت های ایس پژوهش نشان میدهد ک اگرچ تغییراتی در دانش نظری و عملی معلمان،
ب واسط ی اعرای تغییرات برنام درسی عدید ریاضی ایجاد شده است ،اما ایس تغییرات
از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند تا عایی ک اساساً شاید نتوان استفاده از لفظ تغییر را
برای دانش معلمان مناسب دانست .ب عبارت دیگر اگرچه اطالعهاتی از منهابع بیرونهی
برای آشناسازی با پدیدهی تغییرات عدید در برنام درسی ریاضی ب معلمان منتقل شده
همراه نیست ب درستی انجام نپذیرفت است .همچنیس از آنجا ک دانهش نظهری یکهی از
مؤلف های مطرح در دانش عملی است ،کیفیت پاییس در تغییر دانهش نظهری به کیفیهت
پاییس در دانش عملی آنان نیز انجامیده است .در واتع وتتی معلمهان به درسهتی نداننهد
برای چ و چگون باید برنام درسی عدید ریاضی را اعرا کنند ،در عملکهرد تدریسهی-
شان در کالس درس نیز با مشکالتی مواع میشوند و بنهابرایس بالفاصهل به عملکهرد
پیشیس خود ب ویژه اگر با نتای اثربخشی نیز همراه بوده باشد ،برمیگردند و بهر صهراط
تدیم خود گام برمیدارند .بنابرایس همچنان ک یافت ها نیز نشان میداد باورهای از پهیش
شکل گرفت در اذهان معلمان در بارهی چگونگی اعهرای برنامه درسهی ریاضهی عامهل
پرن فوذی در عملکرد بعد از اعرای معلمان است و چنانچ برای تغییر ایس باورها یها به
عبارتی دانش عملی برنام ی ویژهای تدارک دیده نشود ،هم ی تالشها از تغییر برنامه -
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اما ایس انتقال از آنجا ک با اصول و استانداردهای الزم برای تغییر دانهش یها شناختشهان

درسی و ب تبع آن تغییر معلم عقیم باتی خواهد ماند.
نتای حاصل از تحلیل دادهها نشان میداد ک عمدهتریس تالش برای تغییر دانش معلمان
موسوم ب ضمس خدمت است .چگونگی و کیفیت طراحی و اعرای ایهس دورههها در دو
سطح مدرسان و معلمان ایس باور را تقویت میکند ک طراحان تغییر و مسئوالن اعرایهی
آن ،ب تدریس و اعرا آنچنانی ک آئوکی )2005( 1بدان معتهرف اسهت ،نگهاهی ابهزاری
دارند و حاکمیت ایس نگاه در آنها مانع از طراحی و تدویس برنام هایی مناسب بهرای ره
- Aoki
80
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و باورهای آنان ،کالسهای آمادهسازی آنان برای اعرای برنام عدیهد یعنهی دورهههای

برنام درسی عدید ریاضی :معلمان چ می کنند؟

سپردن در مسیر تغییر درست معلمان است .بنابرایس شرط اول برای گام نهادن در مسهیر
تغییر برنام های درسی ،شستس چشمهها و عهور دیگهری نگریسهتس به پدیهدهی تغییهر
معلمان است .ایس تغییر اساسی ،خود موعبات اتدمات بعدی که در طراحهی و تهدویس
برنام های مناسب برای تغییر دو نوع دانهش نظهری و عملهی که بها دو نهوع یهادگیری
شناختی و موتعیتی (گرینو ،کولینز و رزنیک1996 ،1؛ گرینو )1998 ،بیشهتریس ترابهت را
خواهند داشت فراهم خواهد کرد.
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