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 آموزش و پرورشزمینه ها و راهکارهای مشارکت معلمان در برنامه های تحولی  

 از دیدگاه مدیران،کارشناسان و معلمان  

 

  یحسین عید، یامیر همت

 

 

  دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی تبریز، تیریز، ایران

 ایران ،اه آزاد ارومیه، ارومیهدانشگ آموزش ابتداییکارشناسی ارشد 
 

 
 

ها و راهکارهای مشارکت معلمان در برنامه های تحول بررسی زمینه"هدف این تحقیق  :چکيده

آماری ی جامعه بوده است. ،"های آموزشی و پرورشی ی آموزش و پرورش با تأکید بر برنامهیافته

پرورش ناحیه دو  ی مدیران، کارشناسان و معلمان شاغل در دوره ابتدایی آموزش وتحقیق را کلیه

ی معلم( به شیوه 764مدیر و  47کارشناس،  74نفر) 583داد که از میان آنها شهر ارومیه تشکیل می

ی وسیله متناسب با حجم به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های الزم به تصادفی طبقه ای

به روش صوری مورد تأیید قرار  ی محقق ساخته جمع آوری شد. روایی پرسشنامه نیزپرسشنامه

های حاصل در دو سطح توصیفی ) فراوانی، درصد، برآرود گردید؛ داده 88/0گرفت و پایایی آن ، 

نتایج تحقیق  انحراف معیار( و استنباطی ) فریدمن، تحلیل واریانس یکطرفه(، تحلیل شدند. میانگین و

ی زمینه های دهگانه پیشنهادی، معلمان می توانند در همه نشان داد که از دیدگاه گروههای سه گانه

یکسانی برخوردار نیستند و  ی اهمیتمشارکت داشته باشند. اما زمینه های مذکور از اولویت و درجه

ی های ) ارایهزمینه دار است. به هر حال،، معنی %3تفاوت موجود بین آنها در سطح خطای 

ها و کتب درسی از میان موارد پیشنهادی و ها، انتخاب برنامهبرای اصالح برنامه پیشنهادهای الزم

ترین زمینه های مشارکت معلمان هستند؛  ها (، از مهماقدام به بررسی و شناسایی نقاط ضعف برنامه

تدوین،  ادن معلمان در فرایندهای ضمن خدمت، مشارکت دهمچنین، راهکارهای) تدارک آموزش

ترین راهکارهای افزایش مشارکت، ها و اهتمام به احیای نقش تربیتی معلم (، مهمتغییر و اصالح برنامه

دیگر، بین دیدگاه گروههای منتخب، در پنج مورد زمینه ها و چهار مورد  شوند. از سویمحسوب می

ار وجود دارد که اکثراً به تفاوت دیدگاه د، تفاوت معنی %3راهکارهای مشارکت در سطح خطای 

معلمان و دو گروه دیگر مربوط می شود و با توجه به میانگین نمرات دیدگاه ها، معلمان بیش از 

 کارشناسان با زمینه ها و راهکارهای مشارکت موافق هستند.  مدیران و

 تربیتی.برنامه های آموزشی و معلم ، زمینه های مشارکت ،  :يديکل واژگان

 

 وبيان مساله مقدمه

یابد. در این میاان،  گیرد و سامان میبه اعتقاد صاحب نظران تعلیم و تربیت، نظام آموزشی هر کشور به وسیله معلمان آن شکل می

تر، پویاتر و ماوررتر خواهاد باود )شااه     موفقهر اندازه سطح دانش، بینش، توانایی، تعلق سازمانی و مشارکت معلمان باالتر باشد، آن نظام 

بدون تردید می توان گفت که معلم مهم ترین عنصر نظام آموزشی در فرایناد یاادگیری داناش آماوزان و معماار اصالی        .(7587محمدی،

 (. 7583آموزش و پرورش است ) دانش پژوه و فرزاد، 
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نظام آموزشی، برنامه های درسی است. به عبارت دیگر، تحقق اهداف از سوی دیگر، یکی از عوامل تأریرگذار بر کیفیت بروندادهای 

پذیر نیست. برنامه های درسی در قالب های مختلف و با های تحولی نظام تعلیم و تربیت، جز از طریق برنامه های درسی امکانعالی برنامه

در ها و یا دستورالعمل های اجرایی به مدارس ابالغ می شوند. با این حال، اهداف آموزشی و پرورشی تهیه و تدوین و از طریق بخشنامه

ریزی و اجرای توانند در طرحاند. معلمان میهای درسی قلمداد کردهشیوه های تربیتی گذشته و حال، معلمان را عامالن تأریرگذار برنامه

 (.7583)دانش پژوه و فرزاد،  کنند برنامه های درسی و ایجاد فرصت های یادگیری، نقش بسیار مهمی ایفا

ی اجرایی ی کل عوامل نظام نقش دارد و اررگذار است؛ معلمان مسئول مرحلهبنابراین، معلم در دگرگونی نظام آموزشی، به اندازه

ن و توانایی اصالحات برنامه های آموزشی و درسی هستند و آرار نهایی اصالحات تا حد زیادی به مشارکت، فهم و دانش و نگرش معلما

آنها در پیشبرد اهداف تحولی بستگی دارد. تحقق اهداف آرمانی تحول بنیادین در آموزش و پرورش، مستلزم مشارکت، هم رأیی، همراهی 

 به ها مطابق دستورالعمل قاًیدق دیبه مدارس با یابالغ یدرس یبرنامه ها های تحولی است؛ با این حال،و همکاری طراحان و مجریان برنامه

که  یصورت است. در 7"در برابر معلم مقاوم یدرس یهابرنامه"از نوع کشور ما  یدرس یزینظام برنامه ر تیو ماه ندیآ اجرا دری مرحله

، اجرا و یبه مشارکت معلم در طراح یدرسی برنامه کی تیدارند که موفق دیتأک ینکته اساس نیها، بر ااز مطالعات و پژوهش یاریبس

بررسی نگرش و تمایالت رفتاری »( با عنوان 7586(. به طوری که تحقیق پارسا )7588) فتحی واجارگاه،  دارد یبرنامه ها بستگ یابیارزش

، نشان داده است که بین نگرش معلمان به تغییر و نگرش و تمایالت رفتاری آنان در پیشبرد «معلمان در پیشبرد برنامه های جدید درسی

هزینه) کارایی برنامه  -ی مثبت و معنی داری برقرار است. همچنین بین ادراک مثبت معلمان از نسبت سودبطهی جدید درسی رابرنامه

 (.7586درسی جدید( و قابلیت اجرای برنامه با تمایالت رفتاری آنها، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد )پارسا، 

علمان در فرایند برنامه ریزی درسی از حمایت بسیار در ادبیات تعلیم (، مشارکت م7585ی فتحی واجارگاه )بر اساس نتایج مطالعه

و تربیت برخوردار است. علی رغم این که شرکت معلمان در این عرصه نتایج و دستاوردهای بسیار خوبی به دنبال دارد، در نظام آموزشی 

 کشور ما معلمان فاقد هر گونه قدرت تصمیم گیری در این زمینه هستند. 

های آموزشی و  توانند در  برنامههایی است که آنها می های مشارکت معلمان در فرایند تحول نظام آموزشی، بیانگر حوزه زمینه

(، قلمروهای مشارکت 7887) 7درسی شرکت کنند. متخصصان، حوزه های گوناگونی را برای مشارکت معلمان معرفی    کرده اند؛ الباز

نظیر تدوین مواد درسی، عضویت در گروه برنامه ریزی درسی، انجام پژوهش در کالس درس و برنامه  معلمان را مشتمل بر حوزه هایی

 ریزی در سطح مدرسه تعریف می کند. 

مقایسه وضع موجود و مطلوب مشارکت باا تجرباه و کام تجرباه در فرایناد      » (، با عنوان 7588نتایج تحقیق کاظم پور و همکاران )

ی آمااری در فراینادهای طراحای، اجارا و     داد که بین میانگین نمرات وضع موجود و مطلاوب معلماان نموناه    ، نشان«برنامه ریزی درسی

ی وضع مطلوب مشارکت معلمان با تجربه و کم تجرباه  ارزشیابی برنامه ریزی درسی تفاوت معنی دار وجود دارد و همچنین، میانگین نمره

 تر است. در این فرایندها در مقایسه با وضع موجود، باال

ی انگیزه ی پیشرفت مدیران با میزان مشارکت معلمان در تصامیم  (، در بررسی رابطه7588های تحقیق خدیوی، دانشور و میرزایی )یافته

،  03/0 یدر ساطح خطاا  ی پیشرفت مادیران و مشاارکت دبیاران    های شهر ارومیه حاکی از آن است که بین انگیزههای دبیرستانگیری

به منظاور پایش بینای     های حرفه ای معلمان(، نیز در بررسی صالحیت7588همچنین، نیکنامی و کریمی )ی معنی دار وجود دارد. رابطه

 وجاود  تفااوت  معلماان  صالحیت های و مطلوب موجود وضعیت میزان مشارکت آنها در مدیریت مشارکتی، به این نتیجه رسیدند که بین

                                                           
1 - teacher  proof  curriculum 
2 - Elbaz 
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 باین  کاه  داد نشان پژوهشی در ،(7586) پارسادار است. معنی %7در سطح خطای  موجود تفاوت وضعی مؤلفه های اصلی در کلیه و دارد

 برقارار  داری معنی و مثبت یرابطه درسی جدید یبرنامه پیشبرد در مشارکت به آنان رفتاری تمایالت و نگرش و تغییر به معلمان نگرش

 .است

ی اساسی شامل: تدوین محتوای آموزشی، متون و مواد (، بر این باورند که معلمان می توانند در پنج حوزه7880) 5مارش و همکاران

 7ی ارزشیابی دانش آموزان، به برنامه ریزان و دست اندرکاران کمک کنند. شوآبدرسی، شیوه های تدریس، فعالیت های یادگیری و نحوه

ی درسی به حساب می آورد. آگاهی معلم از ، معلم را عضو اصلی گروه تصمیم گیرنده برنامه(7585، نقل از فتحی واجارگاه، 7885)

گیریهای دقیق و هوشمندانه کند که معلم باید در تصمیمیادگیری و تجربیات ارزشمند او این استدالل را تقویت می -موقعیت های تدریس

لمان در فرایند طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های جدید، عنصر کلیدی بهبود ی درسی مشارکت داشته باشد. از این رو مشارکت معبرنامه

 برنامه ها محسوب شده و در فرایند تغییر ، تحول و بهسازی نظام آموزشی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. 

 و کانلی) درسی ریزی برنامه نظام ساختار(. 7885 ،3کیلیون) درسی ریزی برنامه در معلم نقش از اداری حمایت بر نیز دیگر برخی

(، در پژوهشی با 7886)4هانگ .کنندمی    تأکید ،(7880 ، دیگران و مارش) مدرسه جو و معلم شغلی رضایت ،(7888 ،6کالندینین

ی درسی را منوط برنامهریزی درسی مدارس ابتدایی کره، کارآمدی های معلمان برای مشارکت در برنامهها و محدودیتی توانمندیمطالعه

ا نه ی برنامه درسی کنندگان در فرایند تهیهعنوان مشارکتهای متخصص و توجه به نظرات معلمان و مدارس بهبه مشارکت افراد و گروه

کرده است.  ریزی درسی تأکیدی برنامها دانسته و بر افزایش آگاهی معلمان و دیگر عوامل مدرسه در زمینه فقط همکاران مجری برنامه

 هایصالحیت کسب برای باید را است که معلمان معتقد و کرده تأکید معلمان سازی آماده برای اصالحات اهمیت به (، نیز7887) 8گودلد

برای  را معلمان دانشجو که کندمی تعریف ارزیابی قابل و منسجم ای منتخب، را برنامه معلم ی تربیتبرنامه وی کرد. آماده ای حرفه

 کاربردهای عملی به توجه علوم مختلف با آموزش شامل باید معلم درسی تربیت یبرنامه او نظر از کند. آماده می درس در کالس تدریس

 نشود.  تدریس آکادمیک و جدا موضوعات اساتید به شکل توسط صرفاً و گیرد صورت تلفیقی شکل به و محیط در

 نظام ، مدرسه جوّ و فرهنگ اختیار، تفویض میزان ، معلمان آموزش سطح چون عواملی از کلی برداشتی بتوان شاید مجموع، در

 بر مؤرر عوامل جمله از را معلمان به تخصصی مشاوره و نظرات ارائه و درسی ریزی برنامه های کمیته بودن فعال ، منابع ، معلم تربیت

 (.7587 گویا، و فتحی ؛7883 ، سابان ؛7880 مارش،) برد نام درسی ریزی برنامه فرایند در معلمان مشارکت میزان

با توجه به مطالب عنوان شده، سؤال این است که زمینه های مشارکت و همراهی معلمان در پیمودن راه پر فراز و نشیب تغییر و 

 تحول، کدام است؟ و راهکارهای افزایش این مشارکت کدامند؟

 

 سوالهاي تحقيق

های همکاری و مشارکت معلمان در برنامه های تحولی نظام دیدگاه مدیران، معلمان و کارشناسان، زمینه. از 7-5 بهداشت سازمان

 آموزشی )برنامه های آموزشی(، کدامند؟

                                                           
2 - Marsh. et al 
3- Schwab 
5 - Killion 
6 - Connelly & Glandinin 
7 - Hong 
8 - Goodlad 
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های همکاری و مشارکت معلمان در برنامه های تحولی نظام آموزشی )برنامه های . از دیدگاه مدیران، معلمان و کارشناسان، زمینه5-7

 ، کدامند؟تربیتی(

ترین راهکارهای افزایش مشارکت معلمان در برنامه های تحولی نظام آموزشی با . از دیدگاه مدیران، معلمان و کارشناسان، مهم5-5

 توجه به ابعاد دو گانه کدامند؟

 ت وجود دارد؟. آیا بین مدیران، معلمان و کارشناسان، در خصوص زمینه های مشارکت معلمان در برنامه های آموزشی تفاو5-7

 . آیا بین دیدگاه مدیران، معلمان و کارشناسان، در خصوص زمینه های مشارکت معلمان در برنامه های پرورشی تفاوت وجود دارد؟5-3

 . آیا بین دیدگاه مدیران، معلمان و کارشناسان، در خصوص راهکارهای مشارکت معلمان در برنامه های آموزشی تفاوت وجود دارد؟ 5-6

 

 ژوهشروش پ
ی جامعه تحقیق را کلیه .است یشیمایپ نوع از یفیتوص ،داده ها یگردآور یوهیش لحاظ به و یکاربرد هدف، نظر از حاضر تحقیق

 74نفر) 583داد که از میان آنها مدیران، کارشناسان و معلمان شاغل در دوره ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو شهر ارومیه تشکیل می

ی ی تصادفی طبقه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های الزم به وسیلهمعلم( به شیوه 764مدیر و  47کارشناس، 

 تعیین گردید؛ 88/0ی محقق ساخته جمع آوری شد. روایی پرسشنامه نیز به روش صوری مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن ، پرسشنامه

 به جداولی در حاصل توصیفی های داده. است شده استفاده( استنباطی و توصیفی) آماری هایروش از ها،داده تحلیل و تجزیه برای

 یک واریانس تحلیل و فریدمن آماری آزمون از استفاده با همچنین،. است شده پرداخته نتایج تفسیر به و ارائه درصدی و فراوانی صورت

  .شد استفاده پژوهش های سوال به جواب برای  spss افزاری نرم برنامه تحت طرفه

 

 هایافته

هاي همکاري و مشارکت معلمان در هاي سه گانه )کارشناسان، مدیران و معلمان(، زمينهاز دیدگاه گروهتحقيق:  1سوال 

 هاي تحولی نظام آموزشی)برنامه هاي آموزشی(، کدامند؟برنامه

اجرای وفادارانه، انطباق برنامه  ، اعتباربخشی،طراحی برنامه درسی :شاملمعلمان قلمرو اساسی مشارکت  70تعداد  در این پژوهش،

ی های برنامهسازماندهی، اصالح اجزاء و مؤلفه ،توسعه و تکمیل برنامهتمهید مقدمات و رفع مشکالت اجرایی، درسی، انتخاب کتب درسی، 

 . ندنظر قرار گرفت مدّارزشیابی، و  درسی مصوب

 گروه هاي سه گانه( : نتایج آزمون فریدمن مقایسه ميانگين رتبه هاي مربوط به دیدگاه 1جدول)

 زمينه مشارکت)برنامه هاي آموزشی(
 معلم مدیر کارشناس

 اولویت ميانگين رتبه اولویت ميانگين رتبه اولویت ميانگين رتبه

 4 76/3 3 78/3 7 70/4 انتخاب برنامه ها و کتب درسی 

 7 44/6 7 47/6 7 08/6 اصالح يالزم برا يشنهادهايارائه پ

 5 33/3 6 74/3 5 85/3 یمشارکت در اعتباربخش

 7 68/6 8 77/3 7 30/3 یدرس يوفادارانه برنامه ها يو اجرا رشیپذ

 70 87/7 4 76/3 3 54/3 یابيمشارکت در ارزش

 8 88/7 5 47/3 6 55/3 یبرنامه درس یسازمانده

 3 78/3 8 50/3 4 78/3 موفق ياجرا يالزم برا داتيتمه يفراهم ساز

 6 78/3 7 46/3 8 78/3 یبرنامه درس ليتوسعه و تکم
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 8 77/3 7 38/3 8 80/7 یدرس يانطباق و سازگار کردن برنامه ها

 7 57/3 70 56/7 70 77/7 یبرنامه درس یطراح

 

نشان را  مشارکت معلمان یهانهیدر مورد زم مدیران و معلمان را، کارشناسان دگاهیبه د (، میانگین رتبه مربوط7داده های جدول)

به طوری که از دیدگاه کارشناسان که برای میانگین رتبه های سه گروه، مقادیر متفاوتی حاصل شده است.  شودمالحظه می .دهدمی

، با باالترین «یمشارکت در اعتباربخش» و « یدرس یهاوفادارانه برنامه یو اجرا رشیپذ» ، «یها و کتب درسبرنامه انتخاب »هایزمینه

ر حالی میانگین رتبه، به ترتیب اولویت های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و بنابراین، از اولویت و یا اهمیت باالتری برخوردارند. د

تری برخوردار رار گرفته است؛ لذا، از اهمیت کمبا کمترین میانگین رتبه، در اولویت دهم و یا آخر ق« یدرسی برنامه یطراح » که، زمینه

 می باشد. 

و « توسعه و تکمیل برنامه درسی» ، «هابرنامه اصالح یالزم برا یشنهادهایپی ارائه » همچنین، از دیدگاه مدیران، عناصر سه گانه

» باشند. اما قلمرو ها، دارای اهمیت بیشتری میی باالتری دارند، لذا نسبت به سایر زمینه، میانگین رتبه«یبرنامه درس سازماندهی»

 ، از کمترین اهمیت برخوردار است و در رتبه آخر قرار دارد. «طراحی برنامه درسی 

پذیرش واجرای » ، «اصالح یالزم برا یشنهادهایارائه پ »هایشود که از دیدگاه معلمان، زمینهاز طرفی، مطابق جدول مالحظه می

، با باالترین میانگین رتبه، به ترتیب اولویت های اول تا سوم را به خود «مشارکت در اعتباربخشی » و « ی درسیهاوفادارانه برنامه

 یسازمانده »، « یابیمشارکت در ارزش »های  اختصاص داده اند و بنابراین، از اولویت و یا اهمیت باالتری برخوردارند. در حالی که، زمینه

  های آخر قرار گرفته اند و از اهمیت کمتری برخورد ار هستند.میانگین رتبه، در   اولویتبا کمترین « یبرنامه درس

 گروه هاي سه گانه( : نتایج آزمون فریدمن مقایسه رتبه ميانگين هاي دیدگاه 2جدول)

 

 

 

 
دهد. ی آماری را نشان می ی میانگین های دیدگاه افراد نمونهی رتبهبه منظور مقایسه« فریدمن»(، نتایج آزمون 7های جدول)داده

ی توان گفت که از دیدگاه افراد نمونهاست. بنابراین،  می حاصل شده 03/0داری مقادیر کمتر از مشاهده می شود که برای سطوح معنی 

 هایی وجود دارد. ی پیشنهادی مشارکت از اولویت یکسانی برخوردار نیستند و بلکه بین آنها کم و بیش تفاوتهای ده گانهآماری، زمینه

 
هاي همکاري و مشارکت معلماان در  ههاي سه گانه )کارشناسان، مدیران و معلمان(، زميناز دیدگاه گروهپژوهش:  2سؤال 

 برنامه هاي تحولی نظام آموزشی)برنامه هاي تربيتی(، کدامند؟

 معلمان در برنامه های تربیتی مطابق با اسناد تحولی آموزش و پرورش مورد توجهقلمرو اساسی مشارکت  70تعداد  در این پژوهش،

  .ندقرار گرفت

 

 

 

 شاخص               

 منبع داده

 تعداد

 مشاهدات
 دو -خی

 درجه

 آزادي 

 سطح 

 معنی داري 

 000/0 8 070/55 75 کارشناس

 000/0 8 058/77 68 مدیر

 000/0 8 467/700 767 معلم
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 گروه هاي سه گانه( : نتایج آزمون فریدمن مقایسه ميانگين رتبه هاي مربوط به دیدگاه 3جدول)

 زمينه مشارکت)برنامه هاي پرورشی(
 معلم مدیر کارشناس

 اولویت ميانگين رتبه اولویت ميانگين رتبه اولویت ميانگين رتبه

 7 08/6 7 65/6 7 50/4 تالش براي دستيابی به صالحيت ها

 70 38/5 70 76/5 7 68/6 برنامه ها و اتخاذ روش هاي مناسبتدوین 

 7 85/3 7 08/6 5 30/6 اعتقاد و احترام به ارزش ها

 8 48/7 8 44/7 7 77/6 توجه به حفظ شأن و کرامت دانش آموزان

 4 36/3 4 85/7 3 07/6 توجه به تفاوت هاي فردي دانش آموزان

 3 67/3 3 04/6 6 85/3 برنامه هااقدام به اصالح، ترميم و غنی سازي 

 6 60/3 6 40/3 4 88/7 شرکت در برنامه هاي تربيتی به عنوان عضو فعال

اقدام به بررسی و شناسایی نقاط ضعف و 

 مشکالت 
88/5 8 80/6 7 38/6 7 

فراهم سازي فرصت براي شرکت دانش آموزان 

 ها در برنامه
66/5 8 78/6 5 88/3 5 

و شيوه هاي مناسب  استفاده از ابزارها

 هاارزشيابی برنامه
37/5 70 58/7 8 78/3 8 

 

 .دهدنشان می رامشارکت  یهانهیدر مورد زم، مدیران و معلمان کارشناسان دگاهیبه د ی مربوط(، میانگین رتبه5داده های جدول)

 »هایبه طوری که از دیدگاه کارشناسان زمینهکه برای میانگین رتبه های سه گروه، مقادیر متفاوتی حاصل شده است.  شودمالحظه می

، با باالترین میانگین «اعتقاد و احترام به ارزش ها »و « مناسب هایروش اتخاذ و ها برنامه تدوین »، «هاصالحیت به دستیابی برای تالش

یا اهمیت باالتری برخوردار هستند. در حالی رتبه، به ترتیب اولویت های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و بنابراین، از اولویت و 

، با کمترین میانگین رتبه، در اولویت آخر قرار گرفته و لذا از «ها برنامه ارزشیابی مناسب های شیوه و ابزارها از استفاده » که، زمینه

 تالش »، «مشکالت و ضعف نقاط شناسایی و بررسی به اقدام » تری برخوردار می باشد. اما، از دیدگاه مدیران، عناصر سه گانهاهمیت کم

ی باالتری دارند، لذا نسبت ، میانگین رتبه«هابرنامه در آموزان دانش شرکت برای فرصت سازی فراهم »و « هاصالحیت به دستیابی برای

، از کمترین اهمیت برخوردار «مناسب  های روش اتخاذ و ها برنامه تدوین »باشند. اما قلمرو ها، دارای اهمیت بیشتری میبه سایر زمینه

 است و در رتبه آخر قرار دارد. 

 برای تالش »، «و مشکالت ضعف نقاط شناسایی و بررسی به اقدام »هایاز طرفی، مطابق جدول باال از دیدگاه معلمان، زمینه

با باالترین میانگین رتبه، به ترتیب اولویت ، « هابرنامه در آموزان دانش شرکت برای فرصت سازی فراهم» و « ها صالحیت به دستیابی

 و ها برنامه تدوین » های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و بنابراین، از اولویت و یا اهمیت باالتری برخوردارند. در حالی که، زمینه

  اهمیت کمتری برخوردار است.های آخر قرار گرفته و از ، با کمترین میانگین رتبه، در اولویت«مناسب  های روش اتخاذ
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 گروه هاي سه گانه( : نتایج آزمون فریدمن مقایسه رتبه ميانگين هاي دیدگاه 4جدول)

 

 

 

 
دهد. ی آماری را نشان میی میانگین های سه گروه نمونهی رتبهبه منظور مقایسه« فریدمن»(، نیز نتایج آزمون 7های جدول)داده

ی توان گفت که از دیدگاه افراد نمونهبرآورد شده است. بنابراین، می 03/0داری مقادیر کمتر از مشاهده می شود که برای سطوح معنی

ی پیشنهادی مشارکت معلمان در برنامه های پرورشی از اولویت یکسان برخوردار نیستند و بلکه بین آنها کم و های ده گانهآماری، زمینه

 هایی وجود دارد. بیش تفاوت
 

کت ترین راهکارهاي افزایش مشاار  هاي سه گانه )مدیران، معلمان و کارشناسان(، مهماز دیدگاه گروهسؤال سوم پژوهش: 

 هاي تحولی نظام آموزشی با توجه به ابعاد دو گانه کدامند؟معلمان در برنامه

های آموزشی و تربیتی مطابق با اسناد تحولی آموزش و معلمان در برنامهمشارکت برای اساسی  راهکار70تعداد  در این پژوهش،

 فریدمن برای بررسی دیدگاه افراد نمونه آماری را نشان می دهد.   ( نتایج آزمون6( و )3لذا، داده های جداول) .ندقرار گرفت پرورش، مدّ نظر
 

 گروه هاي سه گانه در مورد راهکارهاي مشارکت( : نتایج آزمون فریدمن مقایسه ميانگين رتبه هاي مربوط به دیدگاه 5جدول)

 راهکارهاي مشارکت
 معلم مدیر کارشناس

 اولویت ميانگين رتبه اولویت ميانگين رتبه اولویت ميانگين رتبه

 6 78/3 6 75/3 7 77/4 تدارک آموزش هاي ضمن خدمت

 7 05/6 7 47/6 7 74/6 اهتمام به احياي نقش تربيتی معلم

 4 73/3 4 56/3 5 80/3 فرهنگ سازي و ایجاد نگرش مثبت در معلمان

 8 07/3 8 85/7 7 44/3 فعالسازي گروههاي آموزشی

 8 88/7 8 56/7 3 78/3 ریزان با معلمانارتباط مولفان و برنامه 

تهيه و تدارک امکانات و منابع مالی مدارس و 

 معلمان
73/3 6 37/3 3 66/3 3 

مشارکت دادن معلمان در فرایند اصالح و تغيير 

 برنامه ها
77/3 4 85/6 7 76/6 7 

 7 84/3 7 64/3 8 87/7 استقبال از پيشنهادات، انتقادات معلمان

 5 88/3 5 43/3 8 74/7 بيشتر به مناطق و مدارس تفویض اختيار

 70 77/7 70 55/7 70 58/7 تغيير و تحول در نظام تربيت معلم

توانند برای افزایش مشارکت معلمان به کار گرفته ی راهکارهای پیشنهادی می(، از دیدگاه کارشناسان همه3طبق داده های جدول)

، به ترتیب، با اهمیت ترین و کم « معلم تیو تحول در نظام ترب رییتغ» و « تدارک آموزش های ضمن خدمت» شوند. اما دو راهکار 

مشاهده  اساس جدول، این اهمیت ترین راهکارهای مشارکت معلمان در برنامه های آموزشی و پرورشی محسوب می شوند. همچنین، بر

»  و «ها برنامه تغییر و اصالح فرایند در معلمان دادن مشارکت»  راهکار دو پیشنهادی، راهکارهای بین از مدیران، می شود که به اعتقاد

 سوم گروه دیدگاه را به خود اختصاص داده اند؛ و باالخره، از میانگین کمترین و بیشترین ترتیب، به ،«معلم تربیت نظام در تحول و تغییر

 شاخص               

 منبع داده

 تعداد

 مشاهدات
 دو -خی

 درجه

 آزادي 

 سطح 

 معنی داري 

 000/0 8 733/700 77 کارشناس

 000/0 8 367/775 66 مدیر

 000/0 8 768/760 778 معلم
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»  ،«  ها برنامه تغییر و اصالح فرایند در معلمان دادن مشارکت»  یعنی مشارکت، افزایش پیشنهادی راهکارهای آماری)معلمان(، ینمونه

 و دارند قرار سوم تا اول های اولویت در ترتیب به ،« مدارس و مناطق به بیشتر اختیار تفویض»  و«  معلم تربیتی نقش احیای به اهتمام

 ، «معلمان با ریزانبرنامه و مولفان ارتباط»  و«  معلم تربیت نظام در تحول و تغییر»  راهکار دو اما هستند، برخوردار زیادی اهمیت از لذا

 پرورشی و آموزشی های برنامه در معلمان مشارکت برای راهکارها تریناهمیت کم لذا و گرفته قرار آخر هایرتبه در میانگین کمترین با

  .شوند می محسوب
 

 گروه هاي سه گانه( : نتایج آزمون فریدمن مقایسه رتبه ميانگين هاي دیدگاه 6جدول)

 

 

 

 
 

ی آماری در خصوص ی میانگین های سه گروه نمونهی رتبهبه منظور مقایسه« فریدمن»(، نیز نتایج آزمون 6های جدول)داده

-تعیین شده است. بنابراین، می 03/0داری مقادیر کمتر از دهد. مشاهده می شود که برای سطوح معنیراهکارهای مشارکت را نشان می

ی پیشنهادی راهکارهای مشارکت معلمان در برنامه های آموزشی و پرورشی از های ده گانهدیدگاه سه گروه ، زمینهتوان گفت که از 

 هایی وجود دارد. اولویت یکسان برخوردار نیستند و بلکه بین آنها کم و بیش تفاوت
 

ان(، در خصوص زمينه هاي مشارکت هاي سه گانه )مدیران، معلمان و کارشناسآیا بين دیدگاه گروهسؤال چهارم پژوهش: 

 معلمان در برنامه هاي آموزشی تفاوت وجود دارد؟

(، نتایج این 4های جدول)به منظور پاسخ به سوال چهارم پژوهش، از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. داده

های پیشنهادی و معلمان برای پنج مورد از زمینهآزمون را نشان می دهد. مالحظه می شود که مابین دیدگاه کارشناسان، مدیران 

 دار وجود دارد.  تفاوت معنی %3مشارکت، در سطح خطای 

 در برنامه هاي آموزشی مشارکت براي مقایسه دیدگاه گروههاي سه گانه در مورد: نتایج تحليل واریانس (7)جدول 

 منبع تغييرات مشارکت قلمرو
درجه 

 آزادي

مجزور 

 ميانگين 
F 

 سطح 

 معنی داري

 یدرس يانطباق و سازگار کردن برنامه ها
 00/0 38/76 78/77 7 میان گروهی

 33/0 587 درون گروهی

 موفق ياجرا يالزم برا داتيتمه يساز فراهم
 074/0 66/5 38/7 7 میان گروهی

 40/0 548 درون گروهی

 یبرنامه درس یسازمانده
 076/0 74/7 45/7 7 میان گروهی

 66/0 587 گروهیدرون 

 ارائه پيشنهادهاي الزم براي اصالح
 007/0 47/4 45/7 7 میان گروهی

 67/0 587 درون گروهی

 مشارکت در ارزشيابی
 00/0 60/77 43/77 7 میان گروهی

 37/0 587 درون گروهی

 شاخص               

 منبع داده

 تعداد

 مشاهدات
 دو -خی

 درجه

 آزادي 

 سطح 

 معنی داري 

 000/0 8 353/38 76 کارشناس

 000/0 8 378/83 68 مدیر

 000/0 8 377/786 730 معلم
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 گردیده استفاده«  شفه»  تعقیبی آزمون از شود، می مربوط گروهها کدام دیدگاه به آماری دارمعنی تفاوت که این تشخیص برای

 سه هر دیدگاه اختالف به ،«درسی های برنامه کردن سازگار و انطباق »مشارکتی یزمینه مورد در موجود تفاوت دارد آن از حکایت .است

 مذکور، مشارکتی یزمینه با کارشناسان از بیش مدیران سپس و معلمان بنابراین، شود؛ می مربوط دو به دو صورت به آماری ینمونه گروه

 دو دیدگاه به تنها ،«موفق اجرای برای الزم تمهیدات سازی فراهم»  مشارکتی یزمینه مورد در موجود تفاوت همچنین، هستند؛ موافق

 در موجود تفاوت. هستند موافق مشارکتی یزمینه این با کارشناسان از بیش معلمان که طوری به است، مربوط کارشناسان و معلمان گروه

 به توجه با است، مربوط کارشناسان و معلمان نیز و کارشناسان و مدیران گروه دیدگاه به ،«درسی یبرنامه سازماندهی »مشارکتی یزمینه

 .هستند برخوردار فوق مشارکتی یخصوص زمینه در تریمثبت دیدگاه از مدیران و معلمان که گفت توان می آنها نمرات میانگین مقادیر

، به اختالف دیدگاه گروه مدیران و کارشناسان ، « اصالح یالزم برا یشنهادهایارائه پ »ی مشارکتیهمچنین، تفاوت موجود در مورد زمینه

ی مشارکتی شود و با توجه به مقادیر میانگین نمرات، معلمان و سپس مدیران بیش از کارشناسان با زمینهمدیران با معلمان مربوط می

، به دیدگاه گروه مدیران و معلمان و نیز «یابیمشارکت در ارزش »ی مشارکتیمذکور، موافقت دارند؛ و باالخره ، تفاوت موجود در زمینه

کارشناسان و معلمان مربوط است؛ بر اساس مقادیر میانگین نمرات، می توان گفت که در این خصوص هم معلمان و سپس مدیران بیش از 

 ی مشارکتی مذکور موافق هستند.نهکارشناسان با زمی

هاي سه گانه )مدیران، معلمان و کارشناسان(، در خصوص زمينه هااي مشاارکت   آیا بين دیدگاه گروهسؤال پنجم پژوهش: 

 معلمان در برنامه هاي پرورشی تفاوت وجود دارد؟

دهد. نتایج گویای گروه منتخب را نشان می ی دیدگاه سه(، نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه8های جدول)داده

 3دار و برای تفاوت معنی %3های پیشنهادی مشارکت، در سطح خطای مورد از زمینه 3آن است که تفاوت بین دیدگاه سه گروه ، برای 

 دار است.مورد، این تفاوت غیرمعنی

 در برنامه هاي پرورشی مشارکت براي مقایسه دیدگاه گروهها در مورد: نتایج تحليل واریانس (8)جدول

 منبع تغييرات مشارکت قلمرو
درجه 

 آزادي

ور ذمج

 ميانگين 
F 

 سطح 

 معنی داري

 هاي مناسب تدوین برنامه ها و اتخاذ روش
 041/0 43/3 87/7 7 میان گروهی

 63/0 548 درون گروهی

 احترام و اعتقاد به ارزش ها و هنجارها
 00/0 17/34 36/34 7 میان گروهی

 77/7 546 درون گروهی

 توجه به شأن و کرامت دانش آموزان
 041/0 43/3 88/7 7 میان گروهی

 47/0 587 درون گروهی

 توجه به تفاوت هاي فردي دانش آموزان
 040/0 43/3 37/7 7 میان گروهی

 84/0 587 درون گروهی

فراهم سازي فرصتهاي مناسب جهت شرکت 

 برنامه هادانش آموزان در 

44/74 85/4 7 میان گروهی  00/0  

 67/0 587 درون گروهی

 
استفاده « شفه » شود، این بار هم از آزمون تعقیبی ها مربوط میدار آماری به دیدگاه کدام گروهبرای تشخیص این که تفاوت معنی

، تنها به «های مناسب  تدوین برنامه ها و اتخاذ روش» مشارکتیی که تفاوت موجود در مورد زمینه نشان دادشده است. نتایج این آزمون 
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ی مشارکتی مذکور، موافق اختالف دیدگاه دو گروه کارشناسان و مدیران مربوط می شود؛ بنابراین، مدیران بیش از کارشناسان با زمینه

  هستند؛

، به دیدگاه معلمان و مدیران و از «ها و هنجارها  احترام و اعتقاد به ارزش» ی مشارکتیهمچنین، تفاوت موجود در مورد زمینه

 ی مشارکتی موافق هستند.طرفی، کارشناسان و معلمان مربوط است، به طوری که معلمان و مدیران بیش از کارشناسان با این زمینه

و معلمان مربوط می شود، با ، فقط به دیدگاه گروه مدیران «توجه به شأن و کرامت دانش آموزان» ی مشارکتیتفاوت موجود در زمینه

ی مشارکتی تری در خصوص زمینهتوجه به مقادیر میانگین نمرات آنها می توان گفت که معلمان در مقایسه با مدیران، از دیدگاه مثبت

ف دیدگاه ، باز هم به اختال«توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان » ی مشارکتی فوق برخوردار هستند. تفاوت موجود در مورد زمینه

ی مشارکتی مذکور، موافقت بیشتری دارند؛ شود و با توجه به مقادیر میانگین نمرات، معلمان با زمینهگروه مدیران با معلمان مربوط می

، به دیدگاه گروه «ها فراهم سازی فرصتهای مناسب جهت شرکت دانش آموزان در برنامه» ی مشارکتیباالخره ، تفاوت موجود در زمینه

ران و معلمان و نیز کارشناسان و معلمان مربوط است؛ بر اساس مقادیر میانگین نمرات، می توان نتیجه گرفت که در این خصوص هم مدی

 ی مشارکتی مذکور موافق هستند.زمینه معلمان و سپس مدیران بیش از کارشناسان با 

و کارشناسان(، در خصوص راهکارهاي مشاارکت  هاي سه گانه )مدیران، معلمان آیا بين دیدگاه گروهسؤال ششم پژوهش: 

 معلمان در برنامه هاي آموزشی و پرورشی تفاوت وجود دارد؟

دهد. نتایج گویای ی دیدگاه سه گروه منتخب را نشان می(، نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه8های جدول)داده

 6دار و برای تفاوت معنی %3های پیشنهادی مشارکت، در سطح خطای از زمینه مورد 7آن است که تفاوت بین دیدگاه سه گروه ، برای 

 دار است.مورد، این تفاوت غیرمعنی

    
 در برنامه هاي پرورشی مشارکت براي مقایسه دیدگاه گروهها در مورد: نتایج تحليل واریانس (9)جدول

 منبع تغييرات مشارکت قلمرو
درجه 

 آزادي

ور ذمج

 ميانگين 
F 

 سطح 

 معنی داري

 تفویض اختيار بيشتر به مناطق و مدارس
 00/0 41/71 75/77 7 میان گروهی

 66/0 580 درون گروهی

فرهنگ سازي و ایجاد نگرش مثبت در 

 معلمان

 004/0 17/1 67/7 7 میان گروهی

 67/0 587 درون گروهی

 ارتباط مولفان و برنامه ریزان با معلمان
 00/0 15/71 76/77 7 میان گروهی

 46/0 587 درون گروهی

 انتقادات معلمان شنهادات،ياستقبال از پ
13/1 87/3 7 میان گروهی  00/0  

 68/0 587 درون گروهی
 

استفاده « شفه »  تعقیبیشود، این بار هم از آزمون دار آماری به دیدگاه کدام گروه ها مربوط میبرای تشخیص این که تفاوت معنی

نتایج این آزمون حاکی از آن بود که تفاوت موجود در مورد هر چهار راهکار مشارکت به اختالف دیدگاه گروه کارشناسان و شده است. 

مدیران با معلمان مربوط می شود؛ حال با توجه این که میانگین نمرات دیدگاه معلمان باالتر از کارشناسان و مدیران برآورد شده است، 

درصد، معلمان بیش از مدیران و کارشناسان با راهکارهای پیشنهادی برای مشارکت،  83گرفت که به احتمال  توان نتیجهبنابراین، می

دار وجود ندارد و بلکه تفاوت اندک نیز احتماالً به عامل شانس و یا موافق هستند؛ همچنین، بین دیدگاه مدیران و کارشناسان، تفاوت معنی

 های برنامه در معلمان مشارکت میزان افزایش برای پیشنهادی راهکارهای خصوص در ترتیب، این بهخطای اندازه گیری مربوط می شود. 
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 گروه دو نمرات میانگین بین چون طرفی، از هستند؛ موافق کارشناسان از بیش هم آن و مدیران از بیش معلمان پرورش، و آموزش تحولی

 . دارند پیشنهادی راهکارهای مورد در یکسانی تقریباً اعتقاد گروه دو این پس ندارد، وجود دارمعنی تفاوت کارشناسان و مدیران

 بحث ونتيجه گيري
آموزش و پرورش  افتهیتحول  یبرنامه ها در ییابتدای مشارکت معلمان دورهو راهکارهای ها  نهیزم یبررس" تحقیق حاضر با هدف

نتایج تحقیق، مشخص شد که علی رغم وجود اختالف بین دیدگاه گروه  بر اساس انجام گرفت. ،"یتیو ترب یآموزش یها برنامه بر دیبا تأک

ی آنها در این خصوص اتفاق نظر دارند که باید های منتخب در خصوص اولویت و اهمیت زمینه ها و راهکارهای مشارکت معلمان، اما همه

باشند تا از این طریق بتوانند نقش بی بدیل خود را  معلمان در تهیه و تدارک و نیز در اجرای برنامه های آموزشی و درسی مشارکت داشته

، موجب انطباق بیشتر مشارکت و همکاری معلم در برنامه های آموزشی و پرورشی بدیهی استیادگیری ایفا نمایند.  -در فرایند تدریس

دارد و می داند که چگونه ضمن آموزش  آگاهی شناخت وها با نیازهای دانش آموزان می شود، زیرا این معلم است که از مسائل آنان برنامه

و این خود موجب بهبود کیفیت برنامه های  را در برنامه های درسی لحاظ کند آنها، مسائل دانش آموزانضروری به  یها دانش و مهارت

کند تا ضمن دستیابی به درک بهتر از درسی به معلمان کمک میی فرصت شرکت در کمیته های برنامه ،درسی می شود. از سوی دیگر

شرکت این که مسائل مدرسه، ارتباطات خود را در سطح مدرسه گسترش دهند. این امر به بهسازی مدرسه منجر می شود و سرانجام 

می شود.  معلمان در برنامه ریزی درسی خود نوعی فعالیت مرتبط با رشد کارکنان است، زیرا این امر به رشد و شکوفایی معلمان منجر

های مشترکی هستند. وقتی که معلمان به کار طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه  کارکنان دارای هدفی اساساً برنامه ریزی درسی و توسعه

 . می دارند نظر در آن می پردازند، عمالً در راه توسعه خود گام بر درسی و تجدید

، اطالع رک امکانات و منابع مالی، تفویض اختیارات بیشتر به مدارس و معلمانتوان ادعا کرد که تداها میبر مبنای یافته ،همچنین

از مهمترین عوامل در این خصوص و فرهنگسازی  رسانی به موقع و مشارکت دادن معلمان در فرایند تهیه و تدارک و نیز بازنگری برنامه ها

ی این عوامل بیشتر جنبهباید توجه داشت که برخی از ت. اسآموزشی و پرورشی  های  برنامه مؤرر بر افزایش مشارکت معلمان در

خصوص نقش و جایگاه مدارس و معلمان و حرکت به سوی نظام غیرمتمرکز و یا  مستلزم بازاندیشی مجدد در وساختاری و اداری داشته 

غل متعددی می پردازند، نمی توان درسی است. به عبارت دیگر از معلمانی که برای گذران زندگی به مشای حداقل نیمه متمرکز برنامه

انتظار تمرکز و تفکر روی برنامه های درسی را داشت و یا از مدارسی که به دلیل مسائل و مشکالت مالی و اداری ، دچار درگیری های 

ر این میان را اختصاص دهند. دای توان انتظار داشت که برای تدوین مواد آموزشی و کمک آموزشی منابع ویژه متعددی هستند، نمی

 تحول در نظام تربیت معلمان و نیز آموزش ضمن خدمت آنان از اهمیت بسیار برخوردار است.

 یتمندیدانش آموزان و رضا یلیتحص شرفتیپ س،یتدر تیفیک شیچه مشارکت معلمان موجب افزا اگردر پایان باید یادآور شد 

با توجه به  را ) یو منطقه ا یدهد، احساسات و عالئق قوم یم شیمدارس را افزا یآموزش یهانهیشود، اما هزیمعلمان م شتریب یشغل

مشارکت معلمان مستلزم  شیافزا یهبار در یریگ میتصم ،نی. بنابراددهیشده است( گسترش م لیکشور از اقوام گوناگون تشک نکهیا

معلمان و اتخاذ  یو توانمندساز زیتجه ،یش، آماده سازآموزش و پرور یریگمیدر نظام تصم نظر دیمانند تجد نیمع یداتیتدارک تمه

 با نتایج این پژوهش . الزم به ذکر است که آموزش و پرورش کشور باشد یو اعتال یبا وحدت مل ریمغا دیاست که نبا ینیمع یها استیس

 ؛(7007) (، فیتزپاتریک7586واجارگاه و گویا )فتحی  ،(7585) واجارگاه فتحی ،(7000)ایزدی و گویا  ها نظیربرخی از پژوهش های یافته

 .گیرد می قرار تأیید مورد و داشته همخوانی کامالً ،(7880) مارش و دیگران و( 7887) الباز
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 مراجع

 ( .بررسی نگرش و تمایالت رفتاری معلمان در مورد پیشبرد برنامه های درسای جدیاد،   7586پارسا، عبداله ،)  فصالنامه

  .705-758: (7)7درسی، مطالعات برنامه 

 ی ناوآوری  ی ابتادایی، فصالنامه  (. ارزشیابی مهارت های حرفه ای معلماان دوره 7583اله.)دانش پژوه، زهرا؛ فرزاد، ولی

 .www. sid.ir. بازیابی از سایت: 78های آموزشی، شماره 

 (.رابطه انگیزه پیشرفت 7588خدیوی، اسداله؛ دانشور، زرین؛ میزایی، نوشین .)     مدیران باا میازان مشاارکت دبیاران در

 .85-773(: 3)7تصمیم گیری دبیرستان های شهر ارومیه، علوم تربیتی، 

 ی رشاد آماوزش راهنماایی    ی تاوانش معلماان، ماهناماه   (، بیست و چهار حوزه برای توساعه 7587محمدی، نیره.)شاه

 برنامه ریزی آموزشی. ( ، دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش و88)78تحصیلی، 

 تهران: نشر الهام. ،اصول برنامه ریزی آموزشی و درسی(. 7588).فتحی واجارگاه ، کورش 

 ( .امکان سنجی مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی در نظام آموزش و 7585فتحی واجارگاه، کورش ،)

 .38-48(: 8)5پرورش ایران، فصلنامه نوآوری های آمورشی، 
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