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 شکست اصالحات آموزشی و میزان مقاومت معلمان دالیلتبیین 
Explaining the Reasons for Failure of Educational Reform and 

Resistance by Teachers 
28/4831/ 62؛ تاريخ پذيرش مقاله: 26/4831/ 62تاريخ دريافت مقاله:   

 1یرض رعربیم رضا

و  یشکست اصالحات آموزش ليدال نییتب پژوهشاين هدف : دهیچک

 یبرنامه درس یاصالحهای طرح میزان مقاومت معلمان در مواجهه با

مورد  نهیموجود در زمهای وهشپژ ،یاست. ابتدا با روش سنتز پژوهش

، مقاومت معلمان زانیشده، سپس جهت مطالعه م یبحث گردآور

 نسبتهای اول، دوم و سوم( هي)پا يیمعلم دوره ابتدا 488های واکنش

ه نشان داد نتايجاست.  شده لیو تحل آوریجمع یبه اصالحات آموزش

 اجهمو سابقهباو  کارتازهبا مقاومت معلمان  یاصالحات آموزش است

نفر  93و  يیروستا نفر معلم 83 است. جامعه آماری پژوهش شامل

 23نشان داد حدود ها بودند. يافتهو پر سابقه  سابقهکم یمعلم شهر

 افتهي نيبودند. ا راتییمخالف تغ یو شهر يیمعلمان مرد روستا صددر

 نیدرصد بود. درصد مخالفان در ب 28 زیزن ن يیمعلمان روستا نیب

آزمون تی نشان داد بین درصد بود.  93کمتر و  یاندک یمان زن شهرمعل

و پر سابقه  سابقهکممعلمان شهر و روستا و معلمان ، معلمان زن و مرد

مجموع ی در نحوه رويارويی با تغییرات وجود ندارد. دارمعنیتفاوت 

 یشکست اصالحات آموزشهای سنتز پژوهی و پیمايشی نشان داد يافته

مدرسه،  دهيپد یعدم زنده انگار: افتدمیبه داليل زير اتفاق  ايراندر 

بعد فرهنگی در  و در نظر نگرفتن و گروه اجرا کننده آن  یبرنامه درس

مدارس به  یبدون درک عملکرد واقع تواننمی. اصالحات آموزشی

 تحول بنیادين اخیر،. نقطه شروع اصالحات در بود بینخوش رییتغ

 هايیپیشنهادمدارس نبوده است. در آخر  یواقع عملکردهای وهیدرک ش

 ارائه شده است. راتییتغ مؤثر یاجرا یبرا

 مقاومت، معلم ،یبرنامه درس ر،ییتغ: هادواژهیکل

R. Mirarab Razi (Ph.D) 

Abstract: the present study explained the 

potential reasons behind failure of 

educational reform and the resistance of 

teachers. The research synthesis method 

was used to review the existing studies 

about failure of educational. In the second 

phase the teacher resistance was 

examined through analyzing the reactions 

of 137 primary school teachers (at the 

first, second and third grades) teaching in 

City Azadshahr toward educational 

reform. The sample included 78 teachers 

from villages and 59 teachers from cities 

who were a mixed group of novice and 

experienced. The findings showed that 68 

percent of the male teachers in villages 

and cities and 67 percent of the female 

teachers in the villages were opposed to 

the recent reform of curriculum.T-test 

showed there is no significant difference 

between male and female teachers, 

teachers in urban and rural teachers and 

less and experienced teachers. You cannot 

change schools without understanding the 

actual performance. The starting point for 

reform in Iran, did not understand the 

ways of the actual performance of 

schools. Finally, proposed some proposal 

for the effective implementation of the 

changes. 

Key words: Change, Curriculum, 

resistance, teachers 

 

                                                 
 r.mirarab@umz.ac.ir                                                  استاديار گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران. 4



 4831، پايیز دهم، سال 83فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره        

 

 

 

061 

 مقدمه

و غلبه  تغییر و تحول همانند همه رخدادهای طبیعی در مقابل خود اصطکاک را پیش رو دارد

 العملعکسهمواره در مقابل تغییرات  هاانسان بر اين اصطکاک نیازمند صرف انرژی است.

تواند موارد می مخالفت بیان کنند. داليل اين مخالفت صورتبهو ممکن است آن را  شان دادهن

، عدم ارزش تغییر نزد هاانسانتواند آسوده خواهی می داليل مقاومت» ازجملهمختلفی باشد. 

و هنجارهای متفاوت افراد  هاارزش، فلسفه تربیتی، باورها و مفروضات، شناسیمعرفتافراد، 

ی عامل مهم در اصالحات عنوانبهری تغییر و تغییرات باشد. مقاومت معلمان نسبت به تغییر مج

(. 4333و اسمیت،  1؛ فولن6228، 8و لیو 6223، 6؛ کافمن6242، 4)اوريت« شناخته شده است

 طوربهيکی از داليل عمده شکست فرايندهای تغییر سازمانی  عنوانبهمقاومت در برابر تغییر 

؛ 4332رود )فولن و هارگريوز، می خاص به شمار طوربهآموزشی های سیستمکل و در 

، هاآنس و موفقیت راها در مدنوآوری(. فولن معتقد است در مورد اجرای 6222زيمرمن، 

 اندکردهعامل را مقاومت معلمان ذکر  ترينمهممطالعات بسیاری انجام شده و اين مطالعات 

( معتقدند 6223(، هريس و هوفر )6223هالورسن و اسمیت )(. 6228)دل وال و فیونتس، 

جديد با باورها و اعمال تربیتی معلمان های دلیل اصلی مقاومت معلمان اين است که فناوری

، ساراسون «9پشت درب کالس»( با پژوهش 4382گودلد ) 82تناسب ندارد. در دهه  باسابقه

های اجرای نوآوری»( با 4383) 2همکاران و گراس و« تغییر مسئلهفرهنگ مدرسه و ( »4384)

غیبت و عدم حضور واقعی تغییر در درون کالس درس اشاره کردند. بدين  مسئلهبه « سازمانی

 وارد ادبیات اصالحات شد.« 8اجراهای شکست خورده»ترتیب واژه 
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 پیشینه پژوهش

( 4338) فولن و پرومفرتهای در مرورهای پژوهشی، مبحث شکست تغییرات با پژوهش

از آن چیزی است  ترمشکلبسیار  درآيدبه عمل ها هستند. فولن معتقد است اينکه ايده جوارهم

( معتقد است معلمان نقش مهمی در به ثمر نشستن افکار و 6229کنند. آيزنر )می که افراد درک

 تعلیم و تربیت دارند.های ايده

شوند. می وح باال به مدارس فرمان دادهدر نظام آموزشی ما بسیاری از اصالحات از سط    

 مؤثرکند که تغییر تحملی، بعید است که می خاطر نشانها ( درباره اين تحمیل4338فولن )

دهد، اما بر چیزهايی که مهم هست می فرامین بعضی چیزها را تغییر’‘دارد می باشد. او بیان

گفتن اينکه تغییر کنید، افراد تغییر  است با موردنظرندارند. وقتی تغییری پیچیده  تأثیری

(. بعالوه، اگر فرهنگ معلم با اين فرامین ارتباط 83ص )’’ند تغییر کنندتواننمیو  کنندنمی

 نداشته باشد؛ حتی تغییر به مرحله اجرا نخواهد رسید.

تغییرات آموزشی در  هایتالش( پیامد 4332واقع در منبع ساراسون، )برمان و مک اللین     

ذکر کردند که مقادير زيادی از اصالحات که از جانب  هاآنی چند سال را ارزيابی کردند. ط

خصوصیات »و « رهبری و جو سازمانی مدرسه»شوند به علت می دولت مرکزی تحمیل

های برمان و مک اللین يافتههای ( يافته88شود )ص.می با شکست مواجه« مدارس و معلمان

برمان و مک الين در مورد صفاتی های تحکیم بخشید. مورد ويژه در يافته( را 4338هارگريوز )

همه خصوصیاتی که اثر معلم بر نتايج  هاآنبود که معلم درباره اصالحات پیشنهادی داشت. 

تدريس، حس سودمندی و توانايی  هایسالپروژه اصالحات داشته است را ذکر کردند: 

با طوالنی  -منفی بر فرايند تغییر دارد تأثیرتدريس،  هایلسادريافتند که تعداد  هاآنکالمی. 

بودن زمانی که معلم به تعلیم مشغول بوده است، احتمال کمتری وجود دارد که تغییر، دستاورد 

دانش آموزان را بهبود بخشد و احتمال کمتری وجود دارد که پروژه اصالحات به اهداف خود 

تجربه دارند احتمال کمتری وجود  هاسالکه معلمانی که دريافتند  طورهمین هاآندست يابد. 

تغییر دهند و احتمال زيادی وجود دارد که پروژه اصالحات را  هايشانفعالیتدارد که به 

دريافتند که  هاآنبالفاصله بعد از اينکه بودجه دولت مرکزی به پايان رسید رها کنند. 

 انگیزهبیکه  آموزانیدانشتواند حتی به می سودمندی معلم باور به اين است که يک معلم
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هستند کمک کند و بر همه پیامدها اثر مثبتی دارد. مطالعه نشان داد توانايی کالمی معلمان فقط 

تواند می (. خصوصیت ديگری که88ص همبستگی قوی با بهبود پیشرفت دانش آموزان دارد )

مايل معلمان به روش تدريسی است که کننده است، ت ناامیداغلب  یولتسهیل گر تغییر باشد، 

شامل تجارب معلم از دوره  تنهاها نه( اين آموخته4332)ساراسون،  اندآموختهقبال  آن را

شود. می شود، بلکه تجارب دانشگاه و دانشکده او را هم شاملمی اشراهنمايیابتدايی و 

ی که معلم در معرض آموزش هایفرهنگديگری از های فرهنگ کالس درس تا حدی جنبه

کند. تغییر مطرح شده اگر با تجارب زندگی معلمان غريبه باشد می بوده است را منعکس هاآن

 زياد با مقاومت رو به رو خواهد شد. احتمالبه

بررسی بر روی تحقیقات فرهنگ مدرسه و تغییر،  هاسال یبندجمع( با 4332ساراسون )    

است. به نظر او  برشمردهرح تغییر به شکست بیانجامد را شوند طمی همه عواملی که باعث

. به نظر آوردنمی به وجودرا برای تغییر  تریقویمثل روابط قدرت در مدرسه، مانع  چیزیهیچ

گويد، بسیاری از معلمان می . آيزنراندگرفتهاو اين روابط کمتر مورد تحقیق و بررسی قرار 

، به اصالحات آموزشی جديد بدبین هستند و اندديدهرها که اصالحات آموزشی را با کارکهنه

شوند. اين بنا می جديد هایسیاستسوار موج  هاآندهند. می به آن با مقاومت منفعالنه پاسخ

 هایسیاستانجام شود. نخست  هاآنتواند بدون دشواری زياد از جانب می به دو دلیل

شوند می مطرحها روند و بیشتر در رسانهمی آيند ومی سال 2يا  9هر  تقريباًاصالحی آموزشی 

درب کالس بسته است، تدريس معلمان اختصاصی است.  کههنگامیدرس. دوم،  هایردهتا در 

گیرند و در مقطع می مديران مدرسه ابتدايی به ندرت عمل تدريس را از نزديک زير نظر

 نظارت در اختیار ندارند. مهارت الزم را درباره موضوعات برای هاآنمتوسطه، 

در برابر تغییر  هاآن( پژوهشی در مورد معلمان درس رياضی و مقاومت 6224کتابدار )    

انجام داده است. اين تحقیق با روش مشاهده و مصاحبه انجام گرفته است. او نشان داده که 

یراتی کرده است. چه تغی 4339رياضی دوره راهنمايی به دنبال نتايج تیمز در سال های کتاب

جديد به معلمان  هایروشکتابدار در تحقیق خود به اين نتايج رسیده که با وجود ارائه 

. او اندکردهو اغلب به همان روش قديمی خود عمل  اندنداشتهبه تغییر تمايل  هاآنرياضی، 
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اتی، داند. او معتقد است چنین تغییرمی دلیل مقاومت را صدور حکم تغییر از باال دست

 شوند.می نامیده 4مقاوم در برابر معلمهای برنامه

رابطه بین ( اشاره کرد. تقوايی به 4883توان به تحقیق تقوايی )می تحقیق ديگر مرتبط    

و مقايسه آن در دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی  فرهنگ سازمانی و مقاومت در برابر تغییر

پرداخته است و نشان داده که بین فرهنگ سازمانی مدارس و مقاومت در  مشهد 2پسرانه ناحیه 

وجود ندارد. با وجود اين يافته، در همین پژوهش اين نتیجه به ای برابر تغییر دبیران رابطه

برخوردار بوده و مقاومت  تریقو یسازمانفرهنگاز  یرانتفاعیغدست آمده که معلمان مدارس 

معلمان مدارس دولتی از فرهنگ  برعکسدهند. می کمتری را در برابر تغییرات نشان

 دهند.می برخوردارند و در برابر تغییرات مقاومت بیشتری نشان یترفیضع

ورد پیشبرد ( در تحقیقی درباره نگرش و تمايالت رفتاری معلمان در م4832پارسا )   

جديد درسی به اين نتیجه رسیده که نگرانی و چالش واقعی امروز ما، تمرکز يا عدم های برنامه

از آن، نوع اصالحاتی است که بايد صورت  ترمهمدرسی نیست، بلکه  یزيربرنامهتمرکز در 

(. 4832شود )پارسا، می بگیرد و انتظاراتی است که در نتیجه تالش برای آن اصالحات ايجاد

بخشی از اين پژوهش با هدف شناسايی رابطه بین نگرش معلمان درباره تغییر و اجرای 

به چاپ  1اصالحات انجام شده است. اين پژوهش در فصلنامه مطالعات برنامه درسی شماره 

دبیر فیزيک و رياضی استان فارس و خوزستان در اين پژوهش  812رسیده است. در مجموع 

پارسا نشان داده که بین نگرش دبیران رياضی به تغییر و تمايالت رفتاری  .اندداشتهمشارکت 

وجود دارد. اين  داریمعنیجديد درسی، رابطه مثبت و های آنان در مورد پیشبرد برنامه

( انجام 4338پژوهش به روش کمی و با استفاده از پرسشنامه ويرايش شده گادفری و واف )

 شده است.

يخچه تحقیقات در زمینه مقاومت در برابر تغییر از جانب معلمان، مديران ( تار4334) 6وندی   

کرده است، بعضی از عناصر  گیرینتیجهکرده است. وندی  آوریجمعو دانش آموزان را 

زيادی ممکن است در موفقیت تغییرات داشته باشند در تحقیقات  تأثیرکه  بااهمیتبیرونی 

داند که از جانب می عنصری ترينپراهمیتفرهنگ را  ، اواندشدهآموزشی مورد غفلت واقع 

                                                 
1. Teacher Proof Programs 

2. Wendy 

http://libepl.um.ac.ir/index.php?module=Dis&func=display&disid=150
http://libepl.um.ac.ir/index.php?module=Dis&func=display&disid=150
http://libepl.um.ac.ir/index.php?module=Dis&func=display&disid=150
http://libepl.um.ac.ir/index.php?module=Dis&func=display&disid=150
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را  هاآنو مقاومت در مقابل  هانوآوریاست. وندی انتشار  تأثیرگذاربیرون بر مقاومت معلمان 

( و اين پیچیدگی را دلیل نپرداختن محققان به تمامی 4334داند )وندی، می موضوعی پیچیده

خود با بررسی و مرور بر تاريخچه  گیرینتیجهدر  (4334کند. وندی )می ابعاد مقاومت ذکر

تحقیقات انجام شده در زمینه علل و عوامل مقاومت معلمان معتقد است، بررسی عوامل 

تواند برای کشف می خاص آنان هاینگرش طورهمینمعلمان و  شناختیروانشخصیتی و 

 عوامل مقاومت معلمان تالشی مثمر ثمر باشد.

آموزش و  ینهیزم، دو مجله معتبر علمی در 6229و  4332 هایسالر با اين وجود د    

مثال مجله آموزشی کمبريج و آموزش و پرورش معلم، يک شماره خاص با  عنوانبهپرورش، 

 موضوع فرهنگ معلمان در آموزش و تغییرات آموزشی منتشر کردند.

ان: معلمان جديد با مهم شمردن همکار»( با عنوان 6224و همکاران ) 4پژوهش کاردس    

کیفی و با انجام مصاحبه بر روی  صورتبه« شوندمی در مدرسه مواجهای حرفههای فرهنگ

در اين تحقیق در  کنندهشرکتيک و دو سال( انجام گرفته است. معلمان  باسابقهمعلم ) 92

ان مدارس شهری و حومه ماساچوست، در مقاطع ابتدايی، راهنمايی و دبیرستهای حوزه

. پژوهش کاردس و همکاران سه فرهنگ معلمی متفاوت در مدرسه را اندبودهمشغول تدريس 

و فرهنگ  8محور کارتازه، فرهنگی معلمی 6محور پر سابقهشناسايی کرده است: فرهنگ معلمی 

محور، قسمت  پر سابقه. نتايج اين پژوهش به شرح ذيل است: در فرهنگ 1معلمی تلفیقی

 لهیوسبه، اندکردهی که معلمان جديد از تعامالت درون مدرسه توصیف زيادی از هنجارهاي

 کارتازهشود. در اين فرهنگ، توجه اندکی به نیازهای ويژه معلمان می معلمان با تجربه تعیین

محور، در نقطه مقابل فرهنگ پر سابقه محور، هنجارهايی که  کارهای تازهفرهنگشود. در می

گردد و می ها تعیینکارتازه لهیوسبهکنند، می خود توصیفای الت حرفهمعلمان جديد از تعام

درباره چگونگی  باتجربهمعلمان های بنابراين اين معلمان کمترين استفاده را از راهنمايی

تلفیقی، توصیف ای کنند و در نهايت، در فرهنگ حرفهمی دريافتای تدريس و رفتار حرفه

                                                 
1. Kardos 

2. Veteran-oriented cultures 

3. Novice-oriented cultures 

4. Integrated cultures 
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و پرسابقه  سابقهکمت درون مدرسه نشان دهنده ارتباطات خوب بین معلمان معلمان از تعامال

کنند می خوبی از جانب همکاران با سطوح متفاوت تجربه دريافتهای است و معلمان حمايت

 فراهم است. هاآنو تعامالت فراوانی برای 

« منظر فرانظريه ای از يکهايی فرهنگ معلم و تغییر معلم: بصیرت»پژوهشی ديگر با عنوان     

( انجام پذيرفته است. اين تحقیق بر اساس 6242) 8و استوارت 6، لینگ4است که توسط کوپر

ويکتوريا و های مطالعه موردی از هفت معلم در ايالت صورتبهتفسیری و  شناسیروش

است. شده  آوریجمعاز طريق مصاحبه و مشاهده ها کوينزلند استرالیا انجام گرفته است. داده

 ديیتأنتايج اين تحقیق کیفی اين است که سه سطح تجربه را در مواجهه با تغییر  ازجمله

نیروهای فرهنگی اثرگذار بر معلمی به  عنوانبهکند. عوامل و نتايجی که در اين تحقیق می

، 64قرن های )در محیط ياددهی و يادگیری خطرپذیریاز:  اندعبارت اندآمدهدست 

نیرويی که  عنوانبه)رقابت شود(، می يک فرهنگ جديد محسوب عنوانبهم معل خطرپذيری

فردگرایی در برد در نظر گرفته شده است(. می روح همکاری را در انجام تغییرات از بین

و رقابت ايجاد شده باعث کاهش منزلت و جايگاه معلمی در  فردگرايی)مقابل اشتراک گرایی 

و عرضه و تقاضای معلم )اين مورد به مبحث سیاست و  شده است(، مدرک بازی بلندمدت

پردازد. کوپر و همکاران می قابل مالحظه تصمیمات دولتی بر عرضه و تقاضای معلمی تأثیر

معتقدند شرايط عرضه و تقاضای دولتی باعث شده افرادی خاص در سیستم با مزايايی بیشتر و 

اين در چنین فرهنگی مدرک بازی و فردگرايی بنابر؛ افراد ديگر با معايب بیشتر مواجه گردند

باعث افزايش فاصله نابرابر بین معلمان و دانش آموزان که در شکل سنتی وجود داشت، شده 

است )اين ايده که قدرت بايد در دست چه کسی باشد،  قدرت هاآناست. عامل بعدی 

شود که می برجسته شود. اين مورد وقتی خیلیمی مفهومی است که به فرهنگ معلمی مربوط

فرهنگ معلم از  تأثیر) جهانی شدنقصد کاهش قدرت معلم را داشته باشند(، عامل ها نوآوری

t آخرين عاملی است که در اين تحقیق به آن اشاره شده  تحقیقجهانی( و عامل های حرکت

 است.

                                                 
1. Cooper 

2. Ling 

3. Stewar 
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 صورتبهنگلستان ( در ا4339در مورد برنامه مدارس درون شهری، ) 4که انیون ایمطالعهدر     

اصالحی مدارس  هایتالشنفری انجام داد، سه مورد را شناسايی کرد که  46کیفی و با نمونه 

، محیط مدرسه کنندگانمشارکتفرهنگی بین  -اجتماعیهای کنند: تفاوتمی را بال اثر

 همو انتظارات معلمان از اصالحات شکست خورده. اين سه عامل با ترکیب  زیآمنیتوه

کند. در می تالش جهت اصالح را با شکست مواجه هرگونهکنند که می هنگی را ايجادفر

شود، زيرا جريان زيربنايی می با شکست مواجه دائماًمدارس، تالش برای اصالحات  گونهاين

باشد. می و هنجارها، نشانگر فالکت، منفی نگری و توهین از جانب محیط مدرسه هاارزش

که در  هايیارزشان داد که برای انجام اصالح در مدرسه، انتظارات جامعه و مطالعه انیون نش

 (.4332، 6مدرسه منعکس است، بايستی مورد اصالح قرار گیرد )نقل از هالینز

تغییرات آموزشی در طی چند  هایتالش( با انجام تحقیقی کیفی پیامد 4332ساراسون، )    

معلم نشان داد که مقادير زيادی از اصالحات که  82با سال را ارزيابی کرد. او پس از مصاحبه 

و « رهبری و جو سازمانی مدرسه»شوند به علت می از جانب دولت مرکزی تحمیل

 اشمقاله( ساراسون در 88شود )ص.می با شکست مواجه« خصوصیات مدارس و معلمان»

گويد مورد ويژه در می کند ومی ( را مقايسه4338ط برمان و مک اللین و هارگريوز )های يافته

برمان و مک الين در مورد صفاتی بود که معلم درباره اصالحات پیشنهاد شده داشت. های يافته

 هایسالاو همه خصوصیاتی که اثر معلم بر نتايج پروژه اصالحات داشته است را ذکر کرد: 

منفی  تأثیرتدريس،  ایهسالتدريس، حس سودمندی و توانايی کالمی. او نشان داد که تعداد 

با طوالنی بودن زمانی که معلم به تعلیم مشغول بوده است، احتمال  -بر فرايند تغییر دارد

کمتری وجود دارد که تغییر، دستاورد دانش آموزان را بهبود بخشد و احتمال کمتری وجود 

نی که دريافت که معلما طورهمیندارد که پروژه اصالحات به اهداف خود دست يابد. او 

تغییر دهند و احتمال  هايشانفعالیتتجربه دارند احتمال کمتری وجود دارد که به  هاسال

زيادی وجود دارد که پروژه اصالحات را بالفاصله بعد از اينکه بودجه دولت مرکزی به پايان 

 رسید رها کنند.

                                                 
1. Anyon 

2. Hollins 
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 هدف پژوهش
 شکست اصالحات آموزشی داليلتبیین 

 يرانی در برابر اصالحات آموزشیتبیین میزان مقاومت معلمان ا

 های پژوهشفرضیه
 شکست اصالحات آموزشی کدامند؟ داليل -4

 چگونه است؟اخیر میزان مقاومت معلمان در برابر اصالحات آموزشی  -6

 روش پژوهش
برای پاسخ به پرسش اول نوعی از پژوهش مورد نیاز است که حاصل آن دانش تلفیقی است؛ 

توانند با نیازهای خاص میدان می طالعات گوناگون و شايد پراکنده را کهمهای دانشی که دانسته

 معموالًمنفرد  هایگزارشآورد. دانش موجود در مطالعات و می عمل مرتبط باشند، گرد هم

مناسب نیست. اين دانش بايد با دانش تولید شده در  گیریتصمیمبرای استفاده مستقیم در 

يابد و کل مجموعه دانش حاصله در قالبی متناسب با نیازهای ديگر مطالعات مربوط پیوند 

به عبارت ديگر، اگر ؛ کنونی به دانش، مورد ارزيابی، سازماندهی مجدد و تفسیر قرار گیرد

بخواهیم اين نوع دانش برای اتخاذ تصمیمات تربیتی عملی سودمند و متناسب باشد، بايد به 

 ترينپیچیدهو  ترينمهمب، پژوهش تلفیقی يکی از دانش ترکیب شده مبدل گردد. به اين ترتی

توان به انجام آن مبادرت ورزيد )مارش، ترجمه مشايخ و می پژوهش عملی است کههای گونه

 (.813، ص 4833عابدی در شورت، ترجمه مهرمحمدی و همکاران، 

گرديد. برای  استفاده يابیزمینهدوم از روش  سؤالبرای : گیریامعه، نمونه و روش نمونهج

اول، های اين منظور تعداد کل معلمان ابتدايی شهر و روستايی در شهرستان آزادشهر در پايه

 معلم انتخاب شدند. 488دوم و ششم دبستان 

بخش کمی پژوهش حاضر را در شرق استان گلستان در  کنندگانمشارکتمعلم،  488تمام 

دهند. در واقع اين معلمان سابقه تدريس می تابعه تشکیلهای شهرستان آزادشهر و روستا

قبلی های ( و کتاب4834فعلی پس از تدوين سند بنیادين تحول آموزش و پرورش )های کتاب

درصد دارای مدرک  8956سال تجربه تدريس داشتند.  42همه اين معلمان بیش از  .اندداشتهرا 
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درصد  22. اندداشتهیسانس درصد مدرک فوق ل 6درصد مدرک لیسانس و  6653فوق ديپلم، 

 درصد مرد بودند. 12زن و  هاآن

برای ارزيابی میزان مقاومت معلمان از پرسشنامه محقق ساخته : آوری اطالعاتابزار جمع

 ( استفاده شد.4836« )تعهد و مشارکت معلمان در برابر تغییر»

ای تعیین پايايی آمده بردستضريب آلفای کرونباخ به: روایی و پایایی ابزارهای پژوهش

دهندة هماهنگی درونی بین  درصد بود و اين امر نشان 38آزمون، پرسشنامه از طريق پیش

 های پرسشنامه است.سؤال

مختلف عوامل های در پژوهش حاضر ابتدا با تجزيه و تحلیل پژوهش: هاروش تحلیل داده

لعه پیمايشی، الگوی نظری شوند. سپس در يک مطامی مقاومت مدارس در برابر تغییرات لیست

های کمی حاصل از انجام تحقیق، با استفاده از گیرد. در قسمت کمی دادهمی موردا بررسی قرار

 شوند.می های توصیفی مثل فراوانی و درصد ارائهآماره

 های پژوهشیافته

به عمل آمده درباره عوامل های نخست در جريان مروری گسترده بر پژوهش سؤالپاسخ به 

 مطالعات انجام شده عبارت است از: بندیجمعمقاومت و 

 و قدیمی تربیتی:ای به امور کلیشه بستگیدلمقاومت اول: 

برنامهه درسهی و قدیمی تربیتی استت  ای به امور کلیشه بستگیدلیکی از عوامل مقاومت 

از ای ، معلم شدن نیاز بهه مجموعههگیردنمیمورد پذيرش و اقبال معلمان قرار  سادگیبهجديد 

ههای ردهدر  شهانتجربهدارد. معلمان يک مخزن آموزشی مفیهد از طريهق ها و ادراکها مهارت

اسهت.  ههاآنتهدريس های و شیوهها بر محتوا و روش هاآناندوزند که حاوی تسلط می درس

کنهد و مهی فراهم هاآنمنبع امن برای  يک کهايناين مخزن برای معلمان بسیار مهم است. برای 

محتهوايی ههای بر بیاينهد. حوزه مؤثر طوربهسازد تا از عهده مطالبات آموزشی می را قادر هاآن
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باشد که به مثابه ارائه کردن بار اضافی به معلمهانی اسهت می جديد مستلزم امور آموزشی جديد

 با بار اضافی رو به رو هستند. اکنونهمکه 

 و بین معلمانها اومت دوم: مانع ساختگی بین دیسیپلینمق

سهازماندهی مدرسهه هايی شود مربهوط بهه شهیوهمی يکی از عواملی که مانع اصالح در مدرسه

 ههاآندر سهازماندهی مهدارس ايهن حقیقهت اسهت کهه  سازمسئلههای است. يکی از مشخصه

ساختاری اشاره به اين حقیقهت دارد  ساختاری تکه تکه هستند. تکه تکه بودن به لحاظ ازلحاظ

تقسیم بندی و سازماندهی موضوعات درسی مجزا را ايجاد کرده که  ایگونهبهکه برنامه درسی 

 کنند ارتباط قائل شوند.می که مطالعه موضوعاتیند بین تواننمیشاگردان 

ههیچ شهغل شهوند. مهی جاجابههدقیقه برای ديدن معلم ديگر و دروس ديگهر  92شاگردان هر 

دقیقه تغیر مکان دهد و به محل ديگری برود و  92ديگری وجود ندارد که در آن فرد شاغل هر 

امیدوارانهه در پهی يهک برنامهه  ههااينيک ناظر متفاوت کار کند و علیرغم  دستورالعملتحت 

 آموزشی منسجم باشد.

ندهی مدرسهه اين چندپارگی ساختاری مربوط به اين حقیقت است که شهکل سهازما طورهمین

انتقهادی و حمهايتی  بهازخوردیشود معلمان از دريافت می سازد. انزوا باعثمی معلمان را جدا

محروم شوند. معلمهان همکهاری انهدکی در موقعیهت کهالس درس دارنهد. اصهرار بهر حفه  

کنونی مدرسه که ممکن است نه مورد عالقه معلمان و نه شاگردان باشد اصالحات های ساختار

 کشد.می نیستی را به

 مقطعی در اصالحات اثریب هایتالشمقاومت سوم: 

مقطعهی و ههای روششهود، مهی اصالحات آموزشی معنهادار در مدرسهه عامل ديگری که مانع

کوچهک تغییهر  ههایتالشگیرنهد. می سطحی است که مصلحان در اصالحات آموزشی به کار

 نیرومنهدهای شوند. سیستممی ، مستغرقکنندینمعواملی که در مدرسه تغییر  لهیوسبهسرانجام 

بنابراين نیاز است تا دربهاره اصهالحات در ؛ کوچک مقاومت کنندهای توانند در برابر تهاجممی

هايی سیستماتیک فکر کنهیم. جنبهه صورتبهبوم شناسانه فکر کنیم يا حداقل  صورتبهمدرسه 

کننهد. بهرای می نبرد انديافتهکه تغییر هايی شخصهم هیبرعلمانند می از تحصیالت که ثابت باقی
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قیاسهی تهدريس کننهد، اگهر سیسهتم  صورتبهدهد که می که به معلمان ياری هايیتالشمثال، 

شهوند. مهی فهراوان نهاموفق احتمالبههارزشیابی مدرسه به انواع ديگر تدريس پاداش قائل شود 

متفکرانه درگیر تدريس شوند اگر معلمان  صورتهبکنند تا می که معلمان را تشويق هايیتالش

 خواهند بود. اثریب احتماالًدر طول روز زمانی برای تفکر نداشته باشند 

 مقاومت چهارم: استانداردهای نامعطف برای رفتار مناسب

مدرسهه اسهت. مهديران و دسهت انهدرکاران ههای منبع چهارم مقاومت مدرسه اصرار بر هنجار

معلمهان  کههاينهنجارهای قديمی بايد رعايت شوند. اغلب تصور  ضرورتاًنند کمی مدرسه فکر

چه چیزی بايد باشند، شاگردان چگونه رفتار کنند، چه چیزی مجموعه مناسب و معقوالنه برای 

شهوند. ايهن هنجارهها در پیشهینه مهی تعريفها هنجار وسیلهبهدهد، می يک موضوع را تشکیل

با تحقیقات دريبن، جکسون، لهورتی، اليهت فهوت، پهاول و آيزنهر و تحقیقات تعلیم و تربیت 

. در دو دهه گذشته محققان آموزشی چه  گهرا مثهل اندشدهوالر تشريح  وسیلهبهقبل های دهه

فراگیهر و ههای هنجار ههاآن. به نظهر اندنمودهارائه  هاآنرا برای بررسی هايی اپل و ژيرو شیوه

نمايهد و می را ايجادها آورد که نابرابریمی به وجودرا هايی رشبرخی اوقات نهان آموزش، نگ

 کند.می بازتولیدرا در سطح جامعه  هایعدالتیب

 مؤسساتبدان ارزش قائل هستیم مرتبط هستند. تالش برای تبديل مدارس از  آنچهبا  هاارزش

 مؤسسهاتتقال دهند بهه کنند آنچه از قبل شناخته شده است را به ديگری انمی علمی که تالش

دهند نیازمند تغییر در چیزی است که مدارس به می فکری که به پژوهش برای خود آن اهمیت

 ايهن چهالش دچهار شکسهت بهرآوردناصالحی مدرسهه در  هایتالش. اکثر اندقائلآن ارزش 

 شوند.می

 مقاومت پنجم: انتقادات محافظه کارانه از عملکرد مدارس

کنهد انتظهارات مهی کیفیت مقاومت مدارس و استقامت در برابر تغییر کمکعامل ديگری که به 

از عملکرد مدارس و محافظه کارانه بودن اشهکال عملهی کهه مناسهب  هاآنشاگردان و والدين 

 کند؟می باشد. يک معلم خوب چگونه عملمی مدارس هستند

 چه سواالتی برای پرسش از طرف شاگردان مناسب هستند؟

 مقدار آزادی بايد فراهم کنند؟ معلمان چه
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 از شاگردان بايد خواسته شود؟هايی چه نوع مسايل و پروژه 

 شاگردان چگونه بايد ارزشیابی شوند؟

 نقشی در آموزش خودشان داشته باشند؟ هاآنآيا بايستی  

درس ههای ردهمدارس و  آنچه ازبستگی به انتظاراتی دارد  سؤاالتپاسخ به هريک از اين       

 است.سنتی  کامالًاگردان از چنین موضوعاتی اغلب شو معلمان بايد باشند. انتظارات والدين و 

دارنهد، ممکهن اسهت برنامهه  تأکیهدوالدينی که در يادگیری رياضیات بر تمرين و مشهق        

يک برنامه يهادگیری نهاجور و بها  عنوانبهرياضی که به سوی کاربرد علمی جهت دهی شده را 

تواننهد عملکهرد مهی در نظر گیرند. نکته اينجاست کهه مصهرف کننهدگان آموزشهیسختی کم 

 را در تالش در اصالحات آموزشی در نظر بگیرند.ای محافظه کارانه

 برای مدارس مشهکل اسهت کهه اههداف را فراتهر از شهکل و محتهوايی کهه عمهوم مهردم     

 خواهند پیش ببرند.می

 ان آموزشی و معلمانمقاومت ششم: فاصله بین اصالح گر

همواره از باال به پايین بوده است. بنا به هر دلیلهی  تقريباًاصالحی در تعلیم و تربیت  هایتالش

کهه در خهط مقهدم  ههايیآنملی را به  هایگزارشتربیتی دستور تغییر از طريق  گذارانسیاست

يهد تنظهیم شهوند، جدهای سیاسهت کههنگامیکنند. فرض پنهان اين است که می هستند صادر

شهرايط  نوعهاًامها اغلهب ؛ کننهدمهی شروع به اجهرا شهدن و کمبیش های جريان تغیر با کمک

 ماند.می ساختاری مدارس به همان شکل قبل باقی

به اصهالحات آموزشهی  اندديدهکه اصالحات آموزشی را بارها  کارکهنهبسیاری از معلمان      

سهوار مهوج  ههاآندهند. به اصهطالح می ومت منفعالنه پاسخجديد بدبین هستند و به آن با مقا

 افتد:می شوند. انفعال در برابر تغییرات بنا به دو دلیل اتفاقمی جديد هایسیاست

رونهد و بیشهتر در مهی آينهد ومی سال 2يا  9هر  تقريباًاصالحی آموزشی  هایسیاستنخست 

 درس. هایردهمطرح هستند تا در ها رسانه

درب کالس بسته است، تدريس معلمان اختصاصی است. مهديران مدرسهه  کههنگامیدوم،     

مههارت  ههاآنگیرند و در مقطع متوسطه می ابتدايی بندرت عمل تدريس را از نزديک زير نظر

 ندارند. اين کارموضوعات را برای انجام  دربارهالزم 
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 موانع اصالحات آموزشی در جهان -4جدول شمار 

 فرد مطالعه کننده و سال هامؤلفه

و  6223؛ کهافمن، 6242آويدوف يونگار، ، 6229آيزنر،  و قديمی تربیتیای به امور کلیشه بستگیدل

، هههريس و هههوفر 4333؛ فههولن و اسههمیت، 6228گیههو، 

 (4334(، وندی )6224کتابدار )(، 6223)

(، کتابدار 4332ساراسون ) 4322برمان و مک اللین  رهبری و جو سازمانی مدرسه

 جوهانسون پسک، کافمن و لیوکاردس، (، 6224)

(6224) 

 (.4332، هالینز، 6229آيزنر،  و بین معلمانها مانع ساختگی بین ديسیپلین

 جوهانسون، پسک، کافمن و لیهوکاردس، ، 6229آيزنر،  مقطعی در اصالحات اثریب هایتالش

(6224) 

 (4334، وندی )6229آيزنر،  استاندارهای نامعطف برای رفتار مناسب

 (6224، کتابدار )6229آيزنر،  از عملکرد مدارس کارانهمحافظهانتقادات 

 (6242(، کوپر، لینگ و استوارت )4338فولن ) فاصله بین اصالح گران آموزشی و معلمان

 

 دوم سؤالپاسخ به 

 میزان مقاومت معلمان نسبت به اصالحات آموزشی اخیر چگونه بوده است؟
 توزيع درصدی معلمان موافق و مخالف برنامه درسی جديد به تفکیک زن و مرد، روستايی و شهری -6شماره دول ج

 تعداد مخالف موافق معلمان

 66 %22 %81 مرد شهری

 92 %93 %14 زن شهری

 61 %82 %82 مرد روستايی

 89 %28 %88 زن روستايی

 488 تعداد کل
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درصد(، زن  22معلمان مرد شاغل به تدريس در شهر ) ددهیمهمانطور که جدول نشان     

درصد( و زن  82درصد(، مرد شاغل به تدريس در روستا ) 93شاغل به تدريس در شهر )

جديد آموزش و پرورش هستند.  هایبرنامهدرصد( مخالف  28شاغل به تدريس در روستا )  

 دو جنس  آزمون تی در مورد تفاوت -8شماره جدول 

تک  میانگین تعداد جنسیت

 نمونه

انحراف 

 معیار

 tآماره آزمون 

 مستقل

درجه 

 آزادی

سطح 

 یدارمعنی

 1342/2 342/6 92 مرد
33/4 489 283/2 

 9421/2 288/6 34 زن

اين ولی  است( 288/6میانگین در معلمان زن )از ( کمی بیشتر 342/6معلمان مرد )میانگین در 

  نیست. (0.05283/2<) داریمعناختالف از نظر آماری 

 محل تدريس  آزمون تی در مورد تفاوت -1جدول شماره 

 

 

( 916/6) معلمان شاغل در روستااز  ی کمتر( کم988/6) معلمان شاغل در شهر در میانگین

 نیست. (0.05133/2<) دارمعنیاين اختالف از نظر آماری ، ولی است

محل 

 تدريس
 تعداد

میانگین تک 

 نمونه

انحراف 

 معیار

 tآماره آزمون 

 مستقل

درجه 

 آزادی

سطح 

 یدارمعنی

 83 شهر
988/6 3883/2 

423/6- 489 133/2 

 93 روستا
916/6 9691/2 
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 در سابقه آزمون تی در مورد تفاوت -9جدول شماره 

 

 46میانگین معلمان پر سابقه )از  تربیش( کمی 832/8) سال( 8تا  4) سابقهکممعلمان میانگین 

 نیست. (0.05282/2<) دارمعنیولی اين اختالف از نظر آماری  ،( است222/8) سال به باال(

 گیریبحث و نتیجه

گذشته و تبیین میزان  هایپژوهشبا هدف تبیین موانع اصالحات آموزشی در اين پژوهش 

مقاومت معلمان ايرانی در برابر اصالحات آموزشی از منظر جنسیت، محل تدريس و سابقه 

موانع اصالحات آموزشی  عنوانبه ایگانههفتنشان داد داليل  یسنتز پژوهانجام گرديد. نتیجه 

 هایويژگی. دهندیمغییرات آموزشی در مدارس را جهت در جهان کشف شده است که ت

مانند عادت به امور قديمی تربیتی، اصرار بر هنجارهای مدرسه و بدبینی به اصالحات مدارس 

موقعیتی و فردی معلمان در مدارس مربوط است و عوامل رهبری و  هاینگرشجديد به 

مقطعی در اصالحات و  هایشتالسازماندهی مدرسه،  هایشیوهفرهنگ سازمانی مدرسه، 

هر يک از عوامل فرادستی و ساختاری آموزش مرتبط است.  هاینگرشانتظارات والدين به 

و  شوندمیاصرار بر هنجارهای موجود منتهی  ،طرفهيکبه انزوای معلمان، تدريس  گانههفت

شده، در بخش . برای اثبات مدعاهای ذکر سازدمیمعلم ناگزير مخالفت با تغییرات را پیشه 

پیمايش نظرات معلمان، نشان دادده شد که بیشتر معلمان مرد و زن شاغل در روستا و شهر 

جديد ناشی از تحول بنیادين وزارت آموزش و  هایبرنامهدرصد( در ايران، مخالف  29)حدود 

پرورش هستند. نکته قابل ذکر اين است که هر دو معلم زن و مرد شاغل در روستا مخالفت 

. گويی معلمان در روستا با اندداشتهدرصد( نسبت به تغییرات اخیر  23تری را با حدود )بیش

 میانگین تعداد سابقه
انحراف 

 معیار

 tآماره آزمون 

 مستقل

درجه 

 آزادی

سطح 

 یدارمعنی

 3122/2 832/8 12 سال( 8-4کم )

سال به  46زياد ) 282/2 489 -396/4

 باال(
83 222/8 3388/2 
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مشکالت بیشتری در طرح تغییر مواجه هستند. يکی از الزامات برنامه جديد وزارت آموزش و 

پرورش، همکاری والدين با طرح تغییر است، موردی که در روستا نسبت به شهر کمتر اتفاق 

با انجام کاری کیفی به معضالت معلمان و دانش آموزان  توانندمیآينده  هایپژوهش. افتدمی

روستايی در برخورد با اصالحات آموزشی بپردازند. نکته جالب توجه ديگر اين بود که حتی 

منفی از فرايند تغییر دريافت کرده بودند.  تأثیرتدريس کمتر از سه سال نیز  هایسالمعلمان با 

عی بودند با طوالنی بودن زمانی که معلم به تعلیم مشغول است، احتمال تحقیقات قبلی مد

کمتری وجود دارد که تغییر به سرانجام برسد و احتمال کمتری وجود دارد که پروژه اصالحات 

ها و پر سابقهکمدر نمونه پژوهش حاضر، تفاوتی بین  حالی کهبه اهداف خود دست يابد. در 

نیاز است تا درباره اصالحات در مدرسه به صورت اين استنادات، مشاهده نشد.  با  هاسابقه

که در مدارس به چشم  یابرجستهمهم و  هایويژگیبوم شناسانه و سیستماتیک فکر کنیم. 

را با وارد شدن به مدارس کشف کنیم. اولین گام برای اصالحات درک عملکردهای  نديآیم

غییر است. ارائه تغییر بدون درک شرايط روانشناختی و فرهنگی معلمان و سپس ارائه ت

پذيرش  رسدمیساختاری و فردی موجود، مقاومت طبیعی معلمان را ايجاد خواهد کرد. به نظر 

ذکر شده  هایويژگیبرنامه جديد و اقدام برای اصالحات در مدرسه نیاز به در نظر گرفتن 

تا بر محتوای جديد يا  شودمیزمان محدودی به معلمان داده  معموالًاست. عالوه بر اين 

با در نظر  توانندمیجديد تدريس تسلط يابند. برنامه ريزان و مصلحان آموزشی  هایمهارت

اصالحات و در نظر گرفتن  ريزیطرحگرفتن وقت کافی، مشارکت خود معلمان در 

مکی ک تواندمیانتظارات جديد از معلمان داشته باشند. اين تحقیق  نوعاًمدارس،  هایويژگی

تحقیقاتی در زمینه موانع ساختاری و فردی اصالحات در مدارس باشد. تحقیقات  هایپروژهبه 

مد نظر داشتن اين  طورهمینبا در نظر داشتن موانع و عوامل مقاومت ساز و  توانندمیآينده 

ت درصد معلمان در شهر و روستا و با سوابق کم و باال با تغییرا 22نکته که هم اکنون بیش از 

 جاری مخالف هستند به بهبود اوضاع مبادرت کنند.
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