
 

27 

ش
وه

پژ
ان

 زب
ای

ه
ان

 زب
در

ی 
خت

شنا
ه 

ور
 د

ی،
رج

خا
ی 

ها
11

ار
شم

 ،
1ه 

ار 
 به

،
14

00
ه 

فح
ص

از 
 ،

27 
تا 

46
 

 

 
 

 های خارجیشناختی در زبانهای زبانپژوهش
 2588-7521شاپای الکترونیکی: 2588-4123شاپای چاپی: 

www.jflr.ut.ac.ir 
 

 زبان آموزش درسی برنامه اصالح در معلمان نقش

 ایران آموزشی نظام در
 

 

 رضائی عباسعلی
 )نویسندة مسئول(

 ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران،زبان دانشکده انگلیسی، زبان گروه دکتری یاردانش

 ایران ،تهران

Email: aarezaee@ut.ac.ir 

 

 هانیه سیری
 ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران،دانشکده زبان انگلیسی، زبان آموزشدانشجوی دکتری 

 ایران ،تهران
Email: haniye.seyri@ut.ac.ir 

 

 

  

                                                                 
 کرد دریافت انگلستان کشور اکستر دانشگاه از کاربردی شناسیزبان رشته در را خود دکتری مدرک وی. است تهران دانشگاه دانشیار رضائی عباسعلی .

 .است رسانده چاپ به المللیبین و داخلی مجالت در را بسیاری مقاالت تاکنون ایشان
 زبان است سال چند و است گرفته شریف صنعتی دانشگاه از را خود ارشد کارشناسی مدرک او. است تهران دانشگاه دکتری دورة دانشجوی سیری هانیه 

 .باشدمی معلم تربیتهمچنین  و نویسندگی هویت آکادمیک، نوشتار شامل وی پژوهشی قیعال. کندمی تدریس انگلیسی

 اطالعات مقاله
 10/12/1399 تاریخ ارسال:

 ــــ تاریخ پذیرش:
 1400بهار  تاریخ انتشار:

 نوع مقاله: علمی پژوهشی
 

 

 

 کلید واژگان:
 معلم نقش انگلیسی، زبان

(Teacher Agency)، اصالح 
 پژوهش روش ، درسی برنامة
 شناختیبوم رویکرد روایی،

(Ecological Approach) 

 چکیده
 

 در. گرفت نادیده تواننمی زبان آموزش هایسیاست اجرای راستای در را زبان معلمان بنیادین نقش
 توجه مورد درسی، برنامة اصالح در آنان کارکرد خاص بطور و معلمان، نقش کلی بطور اخیر هایسال

 اهمیت حائز درسی برنامة اصالح فرایند در معلمان فعال حضور و نقش این که چرا است، گرفته قرار زیادی
 زبان عنوانبه انگلیسی زبان معلمان از گروهی نقش شیوةکاربردی تا است آن بر مطالعه این. است بسیار

 بررسی این در بحث، دمور موضوع بررسی راستای در. کند بررسی درسی برنامه اصالح زمان در را خارجی
 مطمح( 2015) پریستلی، بیستا، و رابینسون شناختیبوم رویکرد و شده گرفته بهره روایی پژوهش روش از

 عنوانبه انگلیسی تدریس تجربة با( ساله 45 تا 30 بین) معلم هفت پژوهش این در. است گرفته قرار نظر
. کردند شرکت بودند، دولتی هایدبیرستان در سال 10 از بیش تدریس سابقه دارای که خارجی زبان

 جدید هم و قدیم درسی های¬کتاب هم که معلمانی انتخاب برای برفی توپ گیرینمونه و هدفمند روشی
 بدست نتایج. شد استفاده کردند، تدریس سال پنج از بیشتر را پرورش و آموزش وزارت توسط شده ارائه

 طریق از هاچالش با آمدن کنار برای را خود اجرایی نقش معلمان که بود آن از حاکی پژوهش این در آمده
 رو پیش مشکالت رغم¬علی درسی برنامة اجرای و آینده از تصویری ساختن گذشته، های¬تجربهبه اتکا

 در یادگیری و تحصیل بهبود و ایحرفه توسعه در معلم نقش اهمیت همچنان مطالعه این. کردند اعمال
 .دهدمی نشان را درسی برنامه اصالح زمان

  DOI: 10.22059/jflr.2021.319705.812 شناسه دیجیتال

شناختی های زبانپژوهش. ایران آموزشی نظام در زبان آموزش درسی برنامه اصالح در معلمان نقش(. 1400. )سیری، هانیه، عباسعلی، رضائی
 .46-27، 1( 11، )های خارجیدر زبان

Rezaee, Abbas Ali, Seyri, Haniye (2021). Teacher Agency in the Context of Curriculum Reform: The Case of 
Iranian Educational System. Journal of Foreign Language Research , 11 (1), 27-46. 
DOI: 10.22059/jflr.2021.319705.812 

 



 

28 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-
nc/4.0/). Non-commercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited 

 

J
O

U
R

N
A

L
 O

F
 F

O
R

E
IG

N
 L

A
N

G
U

A
G

E
 R

E
S

E
A

R
C

H
, V

o
lu

m
e 1

1
, N

u
m

b
er 1

, S
p

rin
g
 2

0
2
1
, P

a
g
e 2

7
 to

 4
6

 

 

JOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE RESEARCH 
PRINT ISSN: 2588-4123 ONLINE ISSN: 2588-7521 

ww.Jflr.ut.ac.ir 

 

Teacher Agency in the Context of Curriculum 

Reform: The Case of Iranian Educational System 
 
 

 

Abbas Ali Rezaee 
(corresponding author) 
Associate Professor of English Language department, University of Tehran, 
Tehran, Iran 
Email: aarezaee@ut.ac.ir 

 

Haniye Seyri 
Ph.D. Candidate in English Language Teaching, University of Tehran, 
Tehran, Iran 
Email: haniye.seyri@ut.ac.ir 

 
 

 

 

                                                                 
  Abbas Ali Rezaee is an associate professor at the University of Tehran, IR Iran. He obtained his PhD in Applied 

Linguistics from University of Exeter, England. He has published extensively in local and international journals.  
   Haniye Seyri is currently doing her PhD at University of Tehran, Iran . She obtained her Masters degree from Sharif 

University of Technology. She has been teaching English for years. Her main research interests include academic 

writing, authorial identity, and teacher education. 

ARTICLE INFO 
Article history: 
Received: 
28th, February, 2021 

Accepted: 
___ 

Available online: 
Spring 2021 

 

 

Keywords: 
Teacher Agency, 
Curriculum Reform, 
Narrative Enquiry, 
Ecological Approach 

ABSTRACT 
 

In line with the perspective that teachers are the most significant agents in 
language policy enactment, teacher agency in general and the pivotal role of 
agency in curriculum reforms, in particular, have received a surge of attention 
in recent years. This study aims to investigate the way a group of experienced 
EFL teachers exerted agency in the context of curriculum reform in Iran. 
Narrative enquiry was utilized to explore teachers’ agency by drawing on the 
ecological approach proposed by Priestley, Biesta, and Robinson (2015). 
Seven teachers (aged between 30 to 45 years) of English as a foreign language 
with more than 10 years of teaching experience at state high-schools 
participated in this study. Snowball sampling was utilized for selecting the 
teachers who had been involved in teaching both old and new books, designed 
by the Iranian Ministry of Education, for over five years. The results indicated 
that the teachers construct agency in order to cope with the changes in the 
curriculum by adhering to many past experiences, creating an image of the 
future, and enacting the curriculum despite the challenges. This study also 
highlighted the importance of teacher agency in professional development and 
improvement of education and learning in the time of curriculum reform. 
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 مقدمه .1
؛ موضوعی است که پیوسته مورد آموزش تیوضعبهبود 

های گذاران دورهگونه که پیوسته سیاستنظر بوده است. آن

پریستلی، خود مشغول کرده است )آموزشی ومعلمان را به

(. در کنار افزایش توجه 2۰۱2ادواردز، میلر، و پریستلی، 

ریزی در اهمیت سطوح خرد سیاست زبانی و برنامهبه

بررسی نقش مجریان های اخیر، بسیاری از پژوهشگران بهسال

داف، لدیکوت و بالاند )های خرد و کالن  پرداختهسیاست

(. بدیهی است، در میان مجموعه اجراکنندکان، معلمان 2۰۰۸

ها را دارند نقشی ضروری در اجرا و اعمال سیاست

های ایفاکنندگان نقش”( و 2۰۱6عبیدالحمید و نیگوین ،)

. 2۰۰6بالداف، “ ) اندهای زبانیمحوری در توسعه سیاست

، (2۰۱6عبیدالحمید و نیگوین )(. بر پایه نظر ۱54 ص.

ریزی کالن ارتباط های زبانی و برنامهاستیسموفقیت 

ها توسط افرادی دارد که مستقیمی با شیوة درک آن سیاست

نقش ”اند. در نتیجه، در فرایند اجرای تغییرات آموزشی دخیل

“ آموزشی ضروری است معلم در فرایند اجرای تغییرات

(. بر این اساس، نقش مهم ۸9. ص. 2۰۱6نیگوین و بویی، )

ها تاثیر زیادی عنوان عامالن تغییر از این منظر که آنمعلمان به

های زبانی ریزیها و برنامهرا بر چگونگی اجرای سیاست

است  گذارند، مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفتهمی

؛ لی، 2۰۱۰منکن و گارسیا، ؛ 2۰۰۸) لیدوکات و بالداف،

2۰۱۰.) 

افزون برآن، نقش پذیری از طریق تاثیر متقابل بین محیط 

گیرد های فردی و عقاید شکل میو بافت فرهنگی و توانایی

( معتقد است که 2۰۱6پارکر )(. 2۰۱5پریستلی و همکاران ،)

گیری نقش گیرند، بر شکلبافتی که معلمان در آن قرار می

اهمیت بافت و همچنین گذارد. با توجه بهفعال آنان تاثیر می

های زبانی، بایستة یادآوری ریزیها و برنامهتغییر در سیاست

های درسی که وزارت آموزش و پرورش ایران، کتاباست 

جدید را که تکیه بر رویکرد ارتباطی دارند، برای مدارس 

ایجاد کرد. بر خالف برنامة درسی قبلی  ۱۳92دولتی در سال 

های خواندن متمرکز بودند، برنامه درسی کنونی که بر روش

 در ایران مبتنی بر گسترش توانش ارتباطی فرگیران است. 

های زبانی در کته دیگر اینکه، شکاف بین سیاستن

سطح کالن و شسوة اجرای آن توسط معلمان در سطح خرد، 

باشد زیرا باور بر مفهوم نقش آنان مینیازمند توجه بیشتر به

های توان دادهاین است که با بررسی نقش معلم، می

پایین و های از باال بهارزشمندی در بارة ارتباط میان سیاست

های محلی کسب کرد ها در بافتباالی آناجرای از پایین به

(. از سویی دیگر، 2۰۱۸جانسون، : 2۰۱6نیگوین و بویی،) 

بسیاری از پژوهشگران ادعا دارند که نقش معلم موضوعی 

است که تاکنون کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است 

پریستلی و همکاران ، 2۰۱۰منکن و گارسیا، : 2۰۱۸جانسون، )

(. بنابراین، 2۰۱7ونگ ،مو، ژنگ، : 52۰۱پانتیک، ، 2۰۱۳، 

این این پژوهش، به این کمبود، دربرای پاسخ درخور به

عنوان زبان شود که معلمان انگلیسی بهموضوع پرداخته می

های درسی پاسخ تغییرات برنامهخارجی در ایران، چگونه به

های علت اصالح سیاستاند. بهاند و آن را تجربه کردهداده

بررسی نقش آموزش زبان انگلیسی در ایران، مطالعه کنونی به

صالح برنامة درسی که برای معلمان با معلم در ارتباط با ا

پردازد تا فهم عمیقتری از شیوة تجربه ایجاد شده است، می

های کالن در بافت محلی و چگونگی واکنش اجرای سیاست

 . تغییرات برنامه درسی کسب کندمعلمان به

  پیشینة پژوهش .2

ریزی زبانی بر اهمیت اجراکنندگانی ها و برنامهسیاست

گذارند، بلکه ریزی اثر میبر تغییرات در برنامه که نه تنها

نقش معلم مجریان آنند، تاکید دارد. بنابراین، میزان توجه به

گیرند افزایش یافته است، زیرا معلمان افرادیند که تصمیم می

: 2۰۱۰عبیدالحمید،تغییرات پاسخ دهند )در عمل چگونه به

(. عامل درونی این رویکرد، 2۰۱6نگوین و بویی، : 2۰۱۰لی، 

 (2۰۱5پریستلی، وهمکاران ) است. « نقش»اهمیت مفهوم 

تعریف “ توانایی یا پتانسیل برای عمل”عنوان نقش را به

دادن عنوان چگونگی شکل(.  همچنین نقش به22کند )ص می

شرایط مشکل نیز در نظر گرفته واکنش منتقدانه افراد به

شود و در نتیجه، نقش و توانایی فرد برای اقدام در می

دهد. در راستای این دیدگاه، های خاص را نشان میموقعیت

عنوان نقش معلم را به (2۰۱۳پریستلی ، بیستا و رابینسون ) 

های فردی، منابع در اثر متقابل تالش”ته ازمفهومی نشات گرف

دسترس و عوامل محیطی و ساختاری که در کنار هم قرار 

(. از این حیث، نقش ۱۸۸تعریف کرده است ) ص “ گیرندمی

های فردی و عوامل محیطی ساخته در نتیجة ارتباط بین تالش



 

۳۰ 

ش
پژوه

های زبان
شناختی در زبان

های خارجی، دوره 
11

، شمار
ه 

1
، بهار 

1400
صفحه 

، از 
27
 

تا 
46

 

 

 

 

ای که عنوان ویژگیتوان بهشود. بنابراین، نقش را میمی

برانگیز، با استفاده از کند، در شرایط چالشان کمک میمعلمبه

پریستلی عوامل محیطی کنار بیایند، تعریف کرد. افزون بر آن، 

( براین باورند که نقش عبارت است از اثر 2۰۱5و همکاران، 

آنچه در زمان متقابل بین تاثیراتی که از گذشته گرفته شده بر

هایی که برای آینده در نظر است. ، و برنامهگذردحال می

که نقش معلم مفهومی  باورند( بر این 2۰۱۸ویتانوا )همچنین، 

تواند کم و بیش از رهگذر محیطی محیط است که میوابسته به

 که معلم در آن قرار دارد، نمایان شود. 

ن تغییر های چندانی در زمینة نقش معلم در زماپژوهش

بیستا، نگرفته است )های اخیر صورت برنامه درسی در سال

مولینا، ؛ 2۰۱6عبیدالحمید و نگوین، ؛ 2۰۱5و همکاران، 

ها شیوة پژوهش( و تعدادی از 2۰۱۰اولرهد، ؛ 2۰۱7

ی را گزارش تغییرات در برنامه درسپاسخدهی معلمان به

از نخستین پیشگامانی بود ( a2۰۰5  ،b2۰۰5اند. مارتین )کرده

از روش  استفاده با ی،برونئکه بر نقش معلم در مالزی و 

 تمرکز )Ethnographic fieldwork(میدانی، نگاری قوم

 ارائه یدرس برنامه که بود آن از یحاکبدست آمده  جیتاکرد. ن

 یواقع یعلم سطح بامغایرت بسیاری  انمعلمبه شده

 ناگزیر، مانمعل و زندگی آنان دارد محل بافت و آموزاندانش

 یواقع طیمح و یدرس یهاکتاب نیب واسطحلقة  عنوانبه

ایفای نقش خود در راستای گیرند و طی آن بهزندگی قرار می

پژوهش دیگری  .کنندمی عمل بافتآن  در یدرس ةبرنام تحقق

نگی بررسی چگوشد که بهانجام  (2۰۱۳زاخاریاس ) توسط 

محور ـهای انگلیسیکالسواکنش معلمان اندونزیایی به

ها داد که آنخت. نتایج نشانتوسط دولت پردامطرح شده 

وبگاه ترجمه در های جدیدی، مانند استفاده از نقش را از راه

های تلفن همراه و برنامه (Google Translate)  گوگل

 معلم نقش یبررس با (2۰۱5) نگی ن،یا بر افزونکردند. اعمال 

 نشان ن،یچ در یدرسبرنامه  راتییتغ با قیتطب یچگونگ نظر از

 آنان نقش بهبود یبرا معلمان یبرا ییهادوره یبرگزار که داد

گیری از با بهره است که الزم یدرس برنامه اصالح زمان در

انگارة فوالن، نگوین و بویی، چگونگی واکنش معلمان 

انگلیسی طرح شده توسط دولت ویتنام  زبان سیاست هایبه

 و هاچالش بارا بررسی کرد. نتایج نشان داد که معلمان 

 انآن اما ،بودند مواجه دیجد اصالحات در یادیز یتینارضا

 اعمال یدرس برنامه انیمجر عنوانبه را خود نقش توانستند

 چهار ؛خود نقش اعمال و شده جادیا راتییتغبه پاسخ در. کنند

 و پژوهش ،یخبرگ ، یشخص دید جمله از ،مهم عامل

 .ودندی موثر پژوهشگران و همکاران با مشارکت و ،یکاوشگر

 از ریزانبرنامه است بهترهمچنین نتایج حاکی از آن بود که  

سمت های زبانی نادرست اجتناب کنند و در عوض بهسیاست

 سازی شده و مناسب پیش بروند. های بومیبرنامه

ترن که بایستة یادآوری است، مطالعة  پژوهش دیگری

معلم انتقال  2۰است. وی در پژوهش خود، بر نقش  (2۰۱۸)

 و ییایپو از یحاک آمده دستب جینتاویتنام تمرکز کرد. یافته به

 انتقال معلمان. بود معلم نقش یریگشکل ندیفرا بودنهیال چند

 را آن علت و انتقال ییکارا و یسودمند همواره اما ،رفتندیپذ را

 تنها نه را خود نقش واقع در و دادند قرار یبررس و سوال مورد

 خود،نوع عملکرد  در بلکه ،انتقال رشیپذ عدم ای رشیپذ در

 یسیانگل زبان ارتقای توانش یبرا تالش و یاحرفه ییتواناها

در پژوهش خود توسعة  (2۰۱7)تائو و گائو . دادند نشان

درسی ای معلم را از راه اعمال نقش در زمان اصالح برنامهحرفه

در یک دانشگاه چینی بررسی کردند. نتایج نشانگر آن بود که 

های موثر و مداخله ای خود را از راه گزینهمعلمان دانش حرفه

آورند، دست میو مشارکت در اصالح برنامه درسی به

 و آموزش ،یریادگی جنبهسه در را خود نقش کهای گونهبه

 یریادگی در را خود نقش معلمان .کنندیم اعمال پژوهش انجام

 ،کردند اعمال دیجد یدرس برنامه بهتراجرای  یبرا مستمر

 یهاتفاوت یریادگی یبرا شده اتخاذ یهاروش در گرچها

 معلمان د،یجد یدرس ةبرنام آموزش در. داشت وجود زین یفرد

 یمحتوا تیاهمبه هاآن اعتقاد اما ،بودند مواجه ییهاچالش با

 از هاآنبرتر  نقش اعمال و شتریب تالش باعث ی،درس

 دیتول و گذشته تجارب از استفاده مانند یمتفاوت یراهکارها

آن،  بر افزون. شدیم آموزاندانش ازین مورد یدرس یمحتوا

 پژوهش انجام در هاآن نقش اعمال بر یطیمح یهاتیمحدود

لیتی، و اتالپلتو  -پاپا، موآت، روهوتیافزون بر آن،  .بود موثر

بر تشکیل نقش در بافت فنالند تمرکز کردند و نتایج  (2۰۱9)

 یهاچالش مانندهای خاصی چالشنشان داد که معلمان با

 آموز،دانش و معلم رابطه مانند درس کالس یهاچالش ،یزبان

 نقش یریگشکل ازمندین که یندروبرو منابع بودن دسترس در و

 ،یابیاستقالل مانند  یمتفاوت یهاراهبرد از استفاده قیطر از

 در شرکت و معلم، یریپذقیتطب ر،ییتغپذیری در برابر انعطاف

 و رلوضخ ،یگرید پژوهش در. باشدیم یدانشگاه جوامع
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 یدرس ةبرنامبه نسبت معلمان یخودمختار ،(2۰۱2)پورفیض 

 یخودمختار هاآن. کردند یبررس هیترک و رانیا بافت دو در را

 جنبه چهار از را آن و کردند تصور عاملبت عنوان تحت را

 مناسب یهاراهبرد از استفاده س،یتدر روش انتخاب شامل

 در معلم مداخله آموزان، دانش یازهاین کردن برآورده یبرا

 حل یبرا خود ابتکار یریکارگبه و ،یریگمیتصم فرایند

 معلمان که بود آن از یحاک جینتا. کردند یبررس یکار مشکالت

 معلمانبه نسبت تریفعالنقش شتریب یخودمحتار از یاهیترک

 یاهیترک یآموزش نظام و ندبرخوردار بعد چهار هر در یرانیا

 .ی برخوردارستکمتراز تمرکز و محدودیت  رانیابه نسبت

آنند که معلمان برای کنار  ها نشاندهندةبیشتر پژوهش

اصالح برنامه درسی،  های تحمیل شده بواسطهآمدن با چالش

 عوامل ریتاث تحت نقش ودهی نقش خویشند نیازمند شکل

 شکل گوناگون یراهبردها اعمال قیطر از که است یمختلف

های متفاوت و تاثیر تنوع عقاید در بافتبا توجه به .ردیگیم

دهی نقش، مطالعه روایی کنونی عوامل محیطی بر شکل

عنوان زبان خارجی بررسی عاملیت معلمان انگلیسی بهبه

پردازد. این پژوهش، ایرانی در زمان اصالح برنامه درسی می

چگونی اعمال و ظهور نقش معلمان با تجربه ایرانی را در 

 کند.ررسی میارتباط با تغییرات برنامه درسی ب

 پژوهش نظری چارچوب .2-1
است،  استوار آن بر حاضر پژوهش نظری که چارچوب

 پریستلی توسط که است شناختی برای نقش معلمرویکرد بوم

 رویکرد، این اساس بر. است شده ارائه (2۰۱5)همکاران  و

 عوامل تأثیر تحت هاانسان که رفتاری نقش عبارت است از

و این رفتار جایگزین رفتار  دهندمی محیطی انجام و شخصی

 نقش معلم رویکرد، اینبه توجه با .شودخودشان می شخصی

 (۱۳6 ص) است شده تعریف “نوظهور پدیدهیک” عنوانبه

تصویری  تکراری، یعنی بعدسه بین همکنشی نتیجة در که

 یتکرار بعدُ .شودایجاد می ارزشیابی -عملی و )فرافکن(

 نشان را گذشته یعمل و یفکر یهاقالب مجدد یسازفعال”

 شده گنجانده یعمل یها تیفعال در معموال که دهد، یم

 و بخشد یم جهان به را نظم و ثبات ق،یطر نیا از و است،

 یم کمک زمان طول در نهادها و هاهمکنشی ت،یهو حفظبه

این رویکرد بر  (.97۰ ص ،۱99۸ میش، و ایمیربایر) "کند

 و شخصی سابقة از و تمرکز داردافراد  گذشته تجربیات روی

 شامل نقش معلم از جنبه این .است شده آنها تشکیل شغلی

 بر است که همگی افراد ارزشهای و باورها شخصی، ظرفیت

 و پریستلی) استگرفته شکل افراد گذشته هایپایة تجربه

 شخصی تجربیات براساس نظرات آنان، (.2۰۱5 همکاران،

 بر ایحرفه تجربه از بیشتر است ممکن کردن تحصیل مانند

 دیبا هاآن گذشته التیتحص رایز ،بگذارند تأثیر نقش ایجاد

 پردازشگر ذهن و خالقانه تفکرات دادنشکل بر همواره

 و مدرسه در روزمره اتیتجرب نیهمچن. شود متمرکز

 گیریشکل در ییبسزا نقش تواندیم زین همکاران با همکنشی

 (.2۰۱5 همکاران، و یستلیپر) باشد داشته یمعلم نقش

 تجارب و گذشته التیتحص ،یمعلم نقش جادیا در نیبنابرا

 ند.برخوردار یادیز تیاهم از معلمان یاحرفه

کنشگران با  یذهن دیو تول ییایزا انگریفرافکن ب شیگرا

و  یفکر یکه ساختارها است ندهیابعاد محتمل مرتبط با آ

 نیا یها، و آرزوهاترس دها،یدر ارتباط با ام یاکتساب یعمل

 میش، و ایمیربایر) .کند یم ایخالقانه اح یشکلکنشگران را به

 نقش معلم عمدتا که است این باور غالب (.97۰ ص ،۱99۸

 لحاظ توسعهمعلمان به آینده هایگیریجهت ناشی از

( 2۰۱5 ، همکاران و پریستلی) آموزش مختلف هایجنبه

ههم و مدت بلندهم تواندمی که معلمان، توقعات .دارد  کوتا

 آنان هایانگیزه حتی و هویت تجربیات، در ریشه باشد، مدت

معلمان، تجارب گذشته  یها یریگجهتساماندهی  در .دارد

ی م گذشته نجاربکه  قیطر نیباشد به ا یموثر م زیآن ها ن

 ندهیآ تیهو نینچهم وکارکرد  یبرا معلمان ةزگیان بر توانند

 ارزشیابی -عملی گیریجهت .باشند داشته ریتاث هاآن

 اصولی و عملی قضاوت برای مجریان ظرفیت” دربرگیرندة

 پاسخ در جایگزین فعالیت، احتمالی مسیرهای بین

تکامل به رو نوظهور شرایط ابهامات و معضالت ها،خواستهبه

 با جنبه این (.97۰ ص ،۱99۸ ،میش و ایمیربایر) “فعلی است

 سروکار اند،با آنها مواجه معلمان که ایروزمره های محیط

دستیابی  در است ممکن و (2۰۱5 ،همکاران و پریستلی) دارد

 ارتقا را معلم نقش هم تواندیم رایزبگذارد  نقش معلم تأثیربه

 ،یماد ،یفرهنگ یهاجنبه ،بعد نیا. کند مهار را آن هم و دهد

 (. 2۰۱5همکاران، و یستلیپر) شودیم شامل زین را یآموزش

 روش پژوهش .3

انگلیسی در  زبان درسی آموش های برنامه از بسیاری
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 قرار نقد و بررسی مورد اخیر هایسال سطح ملی در

 رو، این . از(2۰۱۸ رضاگاه، و پور رضوی)است گرفته

 بهبود برای جدید هایسیاست اتخاذ در سعی گذارانسیاست

 طریق مورد نظر آنان از اصالحات دارند و درسی هایبرنامه

منظور،  همین به .شوند می محقق جدید درسی کتب تولید

 جدید درسی هایکتاب وزارت آموزش و پرورش در ایران

 “ایران اسالمی جمهوری ملی درسی برنامه” اساس بر را

 ها،آن میان در که است درسی حوزه ۱2 شامل که کرده تدوین

 و خیرآبادی)است.  خارجی هایزبانیازدهم مربوط به حوزه

 زمان از گذشته که درسی هایکتاب (.2۰۱۳ مقدم،علوی

گرفتند،  قرارمی استفاده مورد ایران در اسالمی پیروزی انقالب

 رویکرد بر بودند که Right Path to English عنوان با

 درسی برنامه حال،بااین .داشتند تأکید خواندن بر مبتنی آموزش

همکنشی  ییخوداتکا یارتباط کردیرو ماهیت بر جدید ملی

اجرای روش آموزش  طریق از که( 227 ص)است  متمرکز

 تحقق (Communicative Language Teaching) ارتباطی

 تغییر ینتیجه در (.2۰۱۳ ، مقدمعلوی و خیرآبادی) یابدمی

 هایکتاب مجموعهروش ارتباطی، به خواندن بر مبتنی رویکرد

 و پژوهش سازمان توسط English for Schoolsنامبه جدید

مجموعه   .شدند معرفی ۱۳92 سال ی درآموزش ریزیبرنامه

 کالس از که جلد است 6 جدید مشتمل بر درسی هایکتاب

گیرد. این قرار می مورد استفاده دبیرستان دوازدهم تا هفتم

 Prospectیهاکتاب یسر شامل واقع در شش جلد کتاب.

Series  و ردیگی م قرار استفاده مورد ییراهنما دوره در که 

. شود یم سیتدر رستانیدب دوره در که Vision Series یسر

 چهار هربه ایسابقهبی توجه جدید درسی هایکتاب در

 زبان از است که استفاده شده مشاهده زبان یادگیری مهارت

 .ارتباط تسهیل می کند برقراری هنگامرا به

 كنندگانشركت .3-1
 با معلم هفت شامل حاضر، پژوهش در کنندگانشرکت

دارای  اند کهعنوان زبان خارجیتدریس انگلیسی به تجربة

 .انددولتی های دبیرستان در سال ۱۰ از بیش سابقه آموزش

 انتخاب ی برایبرف گلوله  گیرینمونه و هدفمند روشی

 شده جدید ارائه هم و قدیم درسی هایکتاب هم که معلمانی

 تدریس سال پنج از توسط وزارت آموزش و پرورش را بیشتر

 ۳۰-45 کنندگانشرکت سنی محدوده .شد استفاده کردند،

 تدریس در کافی را تجربه هاآن که شویم مطمین بود تا سال

 را کنندگان شرکت جمعیتی اطالعات ۱ جدول شماره .دارند

 .دهدمی نشان

 کنندگانشناختی شرکتاطالعات جمعیت. ۱جدول شماره 

 کنندگانشرکت
 میزان تجربه
 )به سال(

 جنسیت مدرک تحصیلی

 مذکر کارشناسی ارشد 2۳ ۱معلم
 مونث کارشناسی ارشد ۱9 2معلم
 مذکر کارشناسی 2۰ ۳معلم
 مونث کارشناسی ارشد ۱۸ 4معلم
 مونث کارشناسی ارشد 2۰ 5معلم
 مذکر کارشناسی ۱5 6معلم
 مونث کارشناسی 22 7معلم

 

 روش پژوهش روایی .3-2
در پژوهش حاضر، روش پژوهش روایی نقش معلم را 

دهد. این رویکرد شناختی نشان میبا استفاده از رویکرد بوم

مکان  و بودن اجتماعی زمان،: است شده تشکیل جنبهسه از

 ،اساس این ، بر(2۰۱۸ ویتانوا، به نقل از هیوبر، و کالندینین)

 گذشته، تجربیات جمله نقش معلم از ابعاد با کردیرو نیا

 معلمان سازگار آینده آرزوهای همچنین و موجود شرایط

 نقش معلم را بهتر دریافت، بتوان اینکه برای نظر، این از. است

 گرداوری برای است، نمانهادکه روشی  روایی، تحقیق از

 پژوهش روش (.2۰۱7 سالیوان، و النگوم)شد  استفاده هاداده

 یشتریب استقالل و یآزاد با تا کندیم کمک افرادبه ییروا

 یهاسوالبه محدود و بگذارند اشتراکبه را خود اتیتجرب

(. 2۰۱7 سالیوان، و النگوم) نشوند مصاحبه و نامهپرسش

 برنامه اصالح بارة دررا  هاآن تجارب معلمان یهاتیروا

 نغییرات ایجاد شدهرا نسبت به ها آن دگاهید نیهچن و یدرس

 توسط حاضر پژوهش در شفاهی هایروایت .کندیم مشخص

است. به این  شده بیان زبان انگلیسی باتجربه معلم هفت

 روایت و زندگی تجربیات تا شد خواسته آنها ترتیب که از

 اینبه پاسخشان نحوه درسی و برنامه تغییر مورد در را خود

 هاآن از یشفاه یها تیروا انیب نیح در .کنند بازگو تغییر

 اتیتجرب با ارتباط در را خود یها تیروا تا شد خواسته

 و یطیمح عوامل نیهمچن و ندهیآ یهاآرمان خود، گذشته

 شتر،یب اتیجزئبه یابی دست یبرا نیهمچن. کنند انیب یانهیزم

 مورد در شما نظر همچون یسواالت هاتیروا انیب نیح در
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 دیجد یدرس برنامه ایآ ست؟یچ یکنون یزبان یهااستیس

 یبرا شما یهاشنهادیپ ؟است یا خیر دتریمف موزانآدانش یبرا

 یمحتوا بارة در شما احساس ؟چیست ترموفق یدرس برنامه

 سیتدر یهاروش ؟چیست دیجد یهاکتاب یزبان و یفرهنگ

 دهیپرس معلمان از رهیغ و دیده حیتوض را خود شده استفاده

 ی برنامه مورد در هاآن نظر لیقب از یمختلف موضوعات. شد

 برنامه یاجرا در شده تجربه یهاچالش ، یقبل و دیجد یدرس

 تیترب یهادوره ها،چالش با برخورد شیوة و دیجد یدرس

 عملکرد ،یدرس برنامه بهبود یبرا انآن یهاشنهادیپ ، معلم

 یبوم فرهنگ و زبان نقش و یفرهنگ یمحتوا آموزان،دانش

 که روایی تحقیق  .گرفت قرار یبررس مورد آموزان دانش

 زبان دوبه طول کشید، دقیقه 45 تا ۳۰ کننده شرکت هر برای

 همه کنندگان،شرکت رضایت با .شد انجام فارسی و انگلیسی

ها پیاده شد و سپس تمام آن ضبط صوتی صورتبه هاروایت

 برای .زبان فارسی ترجمه شدهای انگلیسی بهشد و روایت

 ترجمه را هاداده محققان از ها، یکیترجمه اعتبار از اطمینان

اشکاالت  تا شد بررسی دیگری محقق توسط سپس و کرد

 اعضا از روش بررسی این، بر افزون .احتمالی مرتفع شود

تقاضای از معلمان جهت تامل بیشتر بر  با نیز( 2۰۰7 دورنیه،)

 از های ارائه شده توسط آنان پیرو تفسیر محققان پسپاسخ

 .شد استفاده ها،داده کدگذاری

 های پژوهشیافته .4
 تحلیل ترکیبی فرایند یک از ها،داده تحلیل و تجزیه برای

های روایت از با استفاده قیاسی و استقرایی موضوعی

زبان ها، در مواردی که مصاحبه بهآن ترجمة و سازی شدهپیاده

 شد، تا موضوعات بهره گرفته انگلیسی انجام شده بود،

تمام  استقرایی، تحلیل و تجزیه برای .بدست آید تکراری

 تحلیل و تجزیه جدید کردن موضوعات مشخص برای هاداده

 همکاران و پریستلی نظریه تحلیل قیاسی، در افزون بر آن، .شد

 مدل بعد سه توضیح برای نقش معلم مورد در (2۰۱5)

 .شناختی مطمح نظر قرار گرفتبوم

 تکرار جنبة نقش، و قبلی هایتجربه .4-1

 شود،مشاهده می شناختیبوم رویکرد در که همانطور

 .دارد نقش آنان ایجاد بر عمیقی تأثیر معلمان قبلی هایتجربه

 بر شغلی سابقة و زندگی تأثیر چگونگیبه عمدتاً جنبه این

برآنیم تا  پژوهش ، این در .شودمی مربوط معلمان عملکرد

 هایکتاب افزودن از را پسنقش خود  معلمان دریابیم چگونه

 بر گذشته تجربیات چگونه اینکه ایجاد کردند و جدید درسی

. است بوده تأثیرگذار نقش واقعی وبه دستیابی نحوة

 تجربیات از ایگسترده طیف پژوهش ، این در کنندگانشرکت

 است ممکن خود نوبةبه دادند که نشان را شغلی و شخصی

بگذارد. عالوه  تأثیر جدید درسی برنامة تصویب چگونگی بر

 با تطبیق خود چگونگی مورد در صراحت به بر آن، معلمان

 کردند بیان آنان از برخی .کردند صحبت جدید درسی برنامة

 تأثیر تغییر پذیرش شیوة بر شان گذشته تجارب چگونه که

 .است داشته

 اشاره آن به معلمان که هاییجنبه از یکی مثال، عنوانبه

 طول شان درشخصیتی هایویژگی کردند این بود که چگونه

تغییرات است. نشان دادن واکنش به زندگی الهام بخش آنان در

 :است شده استخراج های معلمانروایت از زیر موارد

 چیزی اگر هستم و جدی فردی من ذاتاً، :4 معلم

 تا روم می آن آن قدر دنبال دانمنمی را

 از کودکی از .بگیرم یاد که آن را زمانی

 یادگیری و جدید امتحان کردن فعالیتهای

 بردم. نوعیمی  لذت مختلف چیزهای

 .داشت در این کار وجود کنجکاوی

 هایبا مجموعة کتاب همکارانم از بعضی

Vision Series نامناسبی داشتند،  رفتار

 اما کردند.ها از تغییر استقبال نمیآن زیرا

 به زندگی از مرحله هر در را خودم من

 من .کنم می سازگار تغییری هر با سرعت

 که دانممی من .دارم دوست را تغییر

 از اما دارند، هاییمحدودیت هاکتاب

 .برم می لذت هاآن تدریس

 محور-معلم ما هایکالس هست که یادم :1 معلم

 چیز همه که بود قدرتی مانند بودند، معلم

 مرا وقت تمام کرد که این کارمی کنترل را

 آموزانممن دانش اکنون اما .داد می آزار

 مانندکوچک  هایفعالیت در حتی را

 مشارکت نیز کلمات معنی بررسی

شیوه کار معلمان  من واقع دهم... درمی
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 برنامه تغییر از پس ویژهبه را، خودم

 .کنم نمی دنبال درسی،

 هایموقعیت و منابع به مربوط تجربیات از بسیاری

ای خود معلمان با اتکاء به تجربیات حرفه .بود خارجی

 شرکت از برخی .دادند نشان تدریسبه نسبت قاطعی رویکرد

 :دادند توضیح کنندگان

 هایکالس ما برای وزارتخانه متأسفانه، :7 معلم

که من  بود نکرد، الزم برگزار آموزشی

 دهم اما تغییر را خود تدریس هایروش

 ندیده کار را آموزش این انجام چگونگی

 که چگونه دانستم نمی حتی بودم،

 بنابراین، .کنم ارزیابی را آموزاندانش

 صرف را زیادی زمان شدم مجبور

 با ارتباط برقراری توانایی و یادگیری

 چیز همه شدم مجبور من .بکنم هاکتاب

 در موجود تصاویر حتی کنم، بررسی را

 عمل وارد خودم من واقع، کتاب را ... در

 در شرکت با چگونه که گرفتم یاد و شدم

 کنم و تدریس مختلف هایکارگاه

 تجربه با همکاران از بسیاری با همچنین

 .کردم گفتگو

 چالش با نوعی را من جدید هایکتاب :3 معلم

 قدیمی هایکتاب سال ۱9 من .کرد روبرو

 که حالی در .کردممی تدریس را

 به کردم،می را تدریس قدیمی هایکتاب

 در مقابل من دانش که رسیدم نتیجه این

 حال در مدارس آموزاندانش اطالعات

 من که رسیدمی نظر به .بود شدن قدیمی

دانم، نمی دبیرستان سطح از بیشتر چیزی

 من ... کنم که تغییر شدم مجبور بنابراین

 را تابستان من کل .نبودم راضی خودم از

کردم ...  مطالعه و خواندن به شروع

 که کردند ثابت جدید درسی هایکتاب

من  نیست... بنابراین، کافی من دانش

 شرکت به شروع خود، دانش ارتقای برای

 .کردم مختلف هایکارگاه و هاکالس در

 سپس و کردم مطالعه را زیادی هایفایل

 .کار بردمبه خود هایکالس در را هاآن

 تمرین سویبه را من جدید هایکتاب :6 معلم

 کار، محل در چون .کردند راهنمایی گفتار

من  کردیم،نمی صحبت انگلیسی ما

کنم،  راجع به آن پیدا چیزی شدم مجبور

 جستجو (YouTube)در یوتیوب  بنابراین

 .شد من کار تبدیل به عادت این .کردم

 به و کنممی جستجو یوتیوب در شب هر

 گوش مختلف هایبه فیلم دقیقه ۱5 مدت

 من دادن گوش مهارت نتیجه دهم، درمی

 من خالصه، طوربه .نیز پیشرفت کرد

 تا بدهم گوش یوتیوب که به کردم عادت

 .ببخشم بهبود را مهارت های خودم

 که روش کرد استنباط توانهای باال میروایت از

 وابسته آنها بسیار گذشته تجربیات نقش، به به معلمان دستیابی

 .خارجی منابع خواه و داخلی منابع از استفادهاست، خواه با   

-می یک فرد شخصی داخلی، خصوصیات تجربیات مورد در

 منابع مورد در .کند تعیین تغییرات به او را واکنش نحوة تواند

 سالها آنان که محیطی معلمان و خود خارجی، تجربة تحصیل

 دستیابی چگونگی بر است اند ممکنکرده تدریس آن در

 مربوط هایمحدودیت وجود با .بگذارد تأثیر نقش به معلمان

 درسی هاینحوة آموزش کتاب برای آموزشی های کالس به

 مانند مختلف هایروش اتخاذ با معلمان از جدید، بسیاری

آموزشی مختلف،  هایکارگاه در شرکت یوتیوب، جستجو در

 را ها جمعی چالش حمایت و گوناگون، هایکتاب مطالعة

 با ایجاد نقش در معلمان توانایی معنی به این زدند. دور

 اگر حتی .است گذشته هایروش و تجربیات از استفاده

 روبرو هاییچالش با جدید درسی برنامة تصویب با معلمان

 برای خود تفسیرهای و هاروش از توانند همچنانشوند، می

 .کنند استفاده ها پیچیدگی با مقابله

 تصویری بعد آینده، هایگیریجهت .4-2
 ایجاد برای معلمان ،(2۰۱5) همکاران و پریستلی گفتهبه

 .کنند ایجاد را آینده امکانات از وسیعی طیف باید خود نقش
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 که تحولی ایجاد منظوربه معلمان آیندة آرزوهایبه جنبه این

این  پردازد. استدالل آنانکند، می متمایز گذشته از را آینده

 مورد در معلمان ترس و آرزوها امیدها،مورد به که این است

 معلمان از برخی .شودمی مربوط آموزانشاندانش و خودشان

 از هایینمونه .کردند تأکید ایحرفه پیشرفت اهمیت بر

 :است زیر موارد شامل هاروایت

 جلورو به حرکت برای تجربیاتم از من :4 معلم

 هایسال از تجربیات کنم،می استفاده

 گذشته سال چهار طی در من .امگذشته

 من .امبخشیده بهبود را خود تدریس

 جدید هایاز بازی چگونه که دانممی

 آموزاندانش تحریک و انگیزه ایجاد برای

 از تا دهممی انرژی هاآنبه استفاده کنم، و

 همچنان که معتقدم من .ببرند لذت کالس

 همچنین و محتوا مورد در را خود دانش

 این با کار نتیجه در تدریس را هایروش

 داد. خواهم جدید ارتقاء هایکتاب

 جدید، درسی هایکتاب با کار از بعد :2 معلم

 که امگرفته یاد من .را متوجه شدم مطلبی

 زبان مورد در را خود دانش چگونه

 باید چگونه که دانممی من .دهم توسعه

 معلم یک عنوانبه تا دهم ارتقا را خودم

 شناخته خود همکاران میان در برجسته

 برگزاری برخی فکربه من .شوم

 کارتازه معلمان برای آموزشی هایکارگاه

 با آمدن کنار در آنانبه هستم تا

 .ها کمک کنمکتاب در موجود هایچالش

 نتیجه را خود آموزان دانش پیشرفت برخی دیگر بعالوه،

 از هایینمونه .اند دانسته جدید درسی هایکتاب اجرای

 :از عبارتند هاروایت

 دارم دوست را جدید درسی برنامه من :1 معلم

 که چگونه گیرندمی یاد آموزان دانش زیرا

 این زیرا دهند، گوش و کنند صحبت

 مهم در آینده آنها پیشرفت مورد برای

 قدیمی، هایکتاب از استفاده با .است

 برقراری ارتباط با رابطه در آموزان دانش

 اکنون گرفتند امانمی یاد چیزی

-صحبت که در بینممی را آموزانیدانش

نمره  5 تا ۱.5 از مثال عنوانبه کردن

که  معتقدم اند... منکرده پیشرفت

 بهتری نتیجه و اثر جدید درسی هایکتاب

 از استفاده که زنممی حدس حتی .دارند

 برای را آموزاندانش جدید هایکتاب

 با هادانشگاه در علمی که انگلیسی زبان

 .کندمی آماده شوند،می روبرو آن

 جامعهبه مربوط جدید موضوعات :۵ معلم

 را آموزاندانش ما حداقل هستند، بنابراین

 آماده اینکه عضوی از جامعه باشند برای

 برای زیادی این کار مزایای .کنیممی

-مثال، دانش برای. دارد آموزاندانش

زبان و به مربوط مهم مسائل با آموزان

 رسدمی نظربه .شوندمی آشنا آن ماهیت

 هاکتاب در جدید موضوعات که

 آموزاندانش که طوریترند، بهملموس

 دنیای در آموزندمی که را آنچه توانندمی

 .گیرند کاربه واقعی

 شامل معلمان آینده هایگیریجهت خالصه، طوربه

 مربوط که آرزوهایی آن خودشان و ایحرفه آرزوهای

 چگونه که تمرکز بر این بود، با آموزانشان است،دانشبه

 ابزاری عنوانبه را خود ایحرفه دانش کوشند،می معلمان

 نشان دوم مورد دهند، و افزایش آینده بهبود و پیشرفت برای

 پیشرفت در نظر از تنها نه معلمان که است واقعیت این دهنده

 برای آموزان دانش سازیآماده نظر از بلکه زبان انگلیسی

 آموزان دانش پیشرفت فکر در تر،بزرگ جامعهیک در حضور

 و تغییراتبه معلمان واکنش چگونگی رو، این از .خویشند

 بارة در آنان آینده مسیرهای با آشکارا ،نقش خودبه دستیابی

 دیگر، عبارتبه .است خورده گره آموزانشان دانش و خود

 مشارکت در برای آموزان دانش تشویق طریق از معلمان نقش

 هایارزش پرورش با همچنین و درسی هایکتاب محتوای

یابد؛ می تحقق آموزاندانش در درسی هایکتاب مطروحه در
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 .جامعه باشند عضو موثری در آینده در بتوانند تا

-عملی بعد ها،چالش برابر در فعلی هایشیوه .4-3

 ارزشیابی
 معلمان مربوط نقششد،  پیشتر گفته که همانطور

 در حال، این با .است آنان آینده آرزوهای و گذشته تجارببه

 ایزمینه عوامل از بسیاری تأثیر این نقش تحت حاضر حال

 تصویب مانع است ممکن که عواملی شود، مانندمی اعمال

 همچنین و تصویببه عواملی که همچنین شود و درسی برنامه

 ابتدا حاضر، پژوهش در معلمان .کندمی کمک نقش ایجاد

کرده  معرفی شدند، روبرو آنها با هایی را کهچالش از شماری

 با آزادانه فعالیت طریق از چگونه که کردند اشاره سپس و

 دستیابی چگونگی بر معلمان اقدامات .کنندمی مقابله هاچالش

 جریان در که بسیاری هایچالش و فشارها برابر در نقشبه

 .بود تأثیرگذار داشت، وجوداصالح برنامه درسی 

 متنی هایمحدودیت .4-3-1

 مختلف مدارس در که کمبودهاییبه معلمان تمام تقریباً

 که داشتند اعتقاد معلمان .کردند اشاره اند،شده روبرو آن با

را  امکانات سایر و فناوری از استفاده درسی، هایکتاب

 از بسیاری در امکانات کمبود دلیلبه که حالی طلبد درمی

 زیر هاینمونه .بودند محروم هاآن از استفاده از دولتی مدارس

 :است شده استخراج هاروایت از

 در شرایط و امکانات موجود،به توجه با :2 معلم

 برنامه براساس توانیممی مدرسهیک

 پروژکتور ویدئو کنیم، از کار درسی

کردن  برای پیدا را اینترنت یا کنیم استفاده

 سایر مدارس اما موضوعی جستجو کنیم،

 توسط کهدارند  هوشمند صفحهیک فقط

 ما شود، بنابراینمی استفاده معلمان همه

 ایاندازهبه توانیمنمی ایم، وشده محدود

 اما .کنیم استفاده منابع از خواهیممی که

 لپ از حل جایگزین، راه یک عنوانبه

 صدا پخش برای خود همراه تلفن و تاپ

 .کنممی استفاده

 در هرگز ، من.نیستند مجهز ما مدارس :4 معلم

 برای الزم تجهیزات که امنبوده ای مدرسه

 .کند، فراهم را کردنصحبت و دادنگوش

 کار بیش و کم هامهارت این روی ما

 من .نیست بخشرضایت اما کنیم،می

 را در سال دادن گوش آزمون اجرای

 آورم، صدای سخنرانانمی یادبه گذشته

 را متن شدم مجبور من و نبود واضح

 پاسخ سواالتبه آموزاندانش تا بخوانم

از  باید و نداریم ایچاره ما دهند... اما

 را نتیجه بهترین داریم امکاناتی که

 .بگیریم

 روبرو آن با معلمان که بسیاری هایچالش از نظرصرف

 مختلف، هایها و جایگزینبا استفاده از گزینه توانستند شدند،

 انتظارات بین شکاف از معلمان بیشتر .بیایند کنار هاچالش با

 بودند، این ناراضی مدارس در موجود واقعی امکانات و

 فناوری مانند رایانه، مختلف هایبخش از استفاده هاکتاب

 بسیاری که حالی طلبیدند درمی را پروژکتور ویدئو و بلندگو

مطالبی که  حال، این با .بودند امکاناتی چنین فاقد مدارس از

شرایط  که اگرچه دهدمی نشان شد،بازگفتهتوسط معلمان 

نیاز، امکان اجرای تام و  مورد ابزار و وسایل نظر از موجود،

کند. از طرف دیگر، را از معلمان سلب می درسی برنامه تمام

 .کردند پیدا جبران کمبودها برای را مختلفی هایروش معلمان

 تالش مختلف هایروش گیری ازبهره با آنان یعنی آنکه،

. فراهم آورند را جدید درسی زمینه تصویب برنامه کردند

 هایمحدودیت از بسیاریبه پاسخ در معلمان که اقداماتی

 .است نقش آنان موفقیت دهندة نشان دادند، انجام موجود

 زمان كمبود .4-3-2

 کمبود شدند روبرو آن با معلمان که دیگری محدودیت

 و آموزش وزارت که داشتند اعتقاد معلمان .بود کالس زمان

 در انگلیسی تدریس زبانبه شده داده اختصاص زمان پرورش

 آموزشبه فقط معلمان بنابراین، .است داده کاهش را مدارس

کافی  ها وقتآن شدند و محدود است، الزم امتحان برای آنچه

 .نداشتند شنیداری و گفتاری هایروی مهارت بر تمرکز برای

 :که دادند توضیح معلمان

کردن روش آموزش زبان  اجرا برای :6 معلم

داریم.  نیاز بیشتری زمانبه ارتباطی، ما

 زمان هابیشتر، آن زمان اختصاص جایبه
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 اینکه من برای بنابراین، .دادند کاهش را

 را درسی هایکتاب محتوای بتوانم

 کار بیشتری سرعت با باید دهم، پوشش

 سایر از اوقات بعضی اما .کردممی

ساعت  که خواستممی همکاران

 در اختیار من قرار دهند تا را شانکالسی

 .کنم جبران را وقت کمبود این بتوانم

 زیادی مشکالت کالسی ساعات کاهش :7 معلم

 توانممن نمی .استکرده ایجاد ما برای را

 کردن صحبت تمرین برای را زیادی زمان

 باید دهم، چون اختصاص دادن گوش و

 تا کنم کار هاتست از بسیاری روی

 کنم. این آماده کنکور برای را شاگردانم

 انتظار آموزاندانش که است چیزی همان

 من که کاری تنها !دهم انجام من دارند

 برخی که است این دهم انجام توانممی

را از  گروهی کارهای و دو نفره کارهای

 برای اینکه تا کنم، شاگردانم درخواست

 مواجهه با زبان در است ممکن که آنجا

 .قرار بگیرند

 از حاکی نکات برگرفته از نظرات معلمان مجموعة این

از روش آموزش زبان  استفادهبه تمایل آنان است که بیشتر آن

محدودیت  حال، این داشتند، با خود هایکالس در ارتباطی

 هایمهارت ارتقای بر روی واقعی تمرکز از را هاآن زمانی

 با هاآن وجود، این با .کند می محروم آموزاندانش ارتباطی

و  دو نفره کار از استفاده مانند مختلف هایروش اتخاذ

 آموزدانش هر برای را بیشتری زمان گروهی که کار وظایف

 های گروه در شرکت یا نظراتشان گذاشتن اشتراکبه برای

 کردند. این اعمال نقش خود را کند،می فراهم کوچک

 درسی برنامه الزامات با معلمان انطباق چگونگی دهندهنشان

 .زمانی است محدودیت وجود با جدید

 مطالب محتوای .4-3-3

 جدید هایکتاب محتوای از پژوهش، در این معلمان،

 در فرهنگ ارائه شیوة در بارة آنان حال، این بودند، با راضی

اظهار  کنندگانشرکت .ی درسی نظرات مهمی داشتندهاکتاب

 عنوانبه را جهانی فرهنگ اهمیت درسی هایداشتند که کتاب

 .است داده کاهش آموزاندانش آگاهی افزایش برای ابزاری

 :که گفتند معلمان مثال، عنوانبه

 بسیار جالب درسی هایمحتوای کتاب :4 معلم

 فرهنگ نقش هاکتاب این است، هرچند

 کسب با زبان فراگیری .اندگرفته نادیده را

 هایاست... کتاب شده فرهنگ ادغام

یا فضایی  و فرهنگی ادغام اجازه قدیمی

 اگر دادند، امانمی را فرهنگی برای ادغام

 مورد این دهد، انجام کاری بخواهد معلم

 مربوط ویدئویی هایکلیپ من .است بهتر

 بهبود برای ایوسیله عنوانبه را فرهنگ به

 یک زبان .امآورده دادن مهارت گوش

 قابل آن فرهنگ یادگیری بدون کشور

نیز  را فرهنگ باید ما .نیست یادگیری

پذیر  امکان موقع هر من و دهیم آموزش

 .کنممی را کار این باشد،

 هایواقعیت باید هاآن فرهنگ،راجع به :2 معلم

 .دهند جای خود در را جهانی

 کشورهای فرهنگ با باید آموزاندانش

 این با مقابله برای .شوند آشنا مختلف

 که خواستم آموزاندانش از چالش، من

 مثال راجع برای کوچکی هایپروژه

 بناهای یا مختلف کشورهای فرهنگبه

 حتی .دهند انجام کشور هر در تاریخی

ندارند،  تسلط انگلیسی زبانبه هااگر آن

 از که برخی خواهممی هاآن از من

 دهند، زیرا ارائه فارسی زبانبه را هابخش

 فرهنگی نکات هاآن خواهممی فقط من

 .بگیرند یاد را

 این مانند .اندشده سازیبومی هاکتاب :7 معلم

 یادگیری در سعی نفر یک که است زمانی

هیچ  در ایران نام اما دارد، فارسی زبان

 ایاشاره هیچ ما .ندارد وجود کتاب جای

 این .کنیمنمی زبان انگلیسی کشورهایبه
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 هااما آن نیستند؛ ها بدون فرهنگکتاب

 برای اما. ...فرهنگ ایرانی هستندبه متصل

 آموزانمدانش از من امر، این جبران

 مرتبط موضوعات درباره که خواهممی

 با را اطالعاتی خودم کنند، یا سخنرانی

 .گذارممی میان در هاآن

معنای بیگانگی بهبنگریم که یادگیری فرهنگ خارجی، 

 کلی رضایت وجود با است، با فرهنگ خودی نیست! بدیهی

 درسی هایکتاب در شده گنجانده عناوین و موضوعات از

 فرهنگ که نقش باور داشتند پژوهش این در معلمان جدید،

 کردند استدالل هاآن .است شده گرفته کمدست هاکتاب در

 شده است که توجه ملی فرهنگبه تنها هاکتاب در این که

 جهانی هایفرهنگ از آموزان دانش آگاهی عدم آن نتیجة

 دنبال را درسی برنامه محتوای معلمان اگر حتی .بود خواهد

 .دارند فرهنگ ادغام اهمیت از متفاوتی درک کنند، همچنان

 اند، اماکرده دنبال و اندپذیرفته را هاسیاست معلمان در ظاهر

 وظایف تعیین با اند وبرده سوال زیر را هاسیاست واقع؛ در

 ارائه مانند عملی اقدامات آموزان،دانش برای مختلف

 برای فرهنگ با مرتبط مختلف هایبرنامه انجام یا سخنرانی

برداشتهایی که از دادند. با توجه به انجام هاآن آگاهی افزایش

 عمل؛ در توان ارائه کرد، باید گفت آنانسخنان معلمان می

ندارند  قبول را پایینبه باال از های درسیهای برنامهتسیاس

 .دهندها واکنش نشان میآنو با اجرای نقش خود به

 روابط .4-3-4

 با ارتباط تقویت راه از توانندمی معلمان، از بسیاری

 فراهم صورت در فقط آنان .دهند ارتقا را نقش خود همکاران،

کنند،  برقرار رابطه یکدیگر با توانندمی فضایی چنین آوردن

 آن در که محیطی یا مدرسه فرهنگبه فراتر؛ امر این حال آنکه

ایجاد  بر اجتماعی روابط بنابراین، .دارد بستگی دارند قرار

 با رابطه مانند رسمی روابط همچنین .گذاردمی تأثیر نقش

 در مهمی والدین تأثیر با رابطه همچنین مدرسه و کارکنان

منابع  روابط این کلی، طوربه .دارد نقش در آنانبه دستیابی

 آورد تا بتوانندالزم برای ایجاد یا تقویت نقش را فراهم می

 :از عبارتند هامثال .بیایند کنار کاری های چالش با روز هر

 کار محل در همکارانم با کنممی من سعی :3 معلم

 حدس کنم، چون برقرار دوستانه رابطه

 توانممی گیرم،می یاد چیزها خیلی زنممی

 معموالً،. کنم استفاده هاآن تجربیات از

 مشکل کالسم بایک وضعیت در وقتی

از  قبل کنممی سعی شوم،مواجه می ساز

 یادم .کنممشورت همکارانم با اقدامی هر

 زبان که داشتم آموزیدانش باریک آیدمی

بود،  پیشرفته سطح در اشانگلیسی

 دیگر یا من با توانستنمی او بنابراین

 من. کند برقرار ارتباط آموزاندانش

 بیایم، کنار او با چگونه دانستمنمی

 از برخی با مشکل این حل برای بنابراین

 .کردم مشورت همکارانم

دارد که  وجود مدارس در مختلفی موارد :4 معلم

 رابطه مثال، عنوانبه .گذارندمی تأثیر ما بر

 ممکن که است چیزی والدین و مدیر بین

 اوقات بعضی .برساند آسیب مابه است

 دفاع آموزاندانش و والدین از مدیر

گیرد، می نادیده را معلم نقش و کندمی

 آزار مرا واقعاً که موضوعی است این

 با رابطه ایجاد گاهی .دهد.می

رسد، می نظربه سختی کار آموزاندانش

 را هاآن تا کنممی را تالشم تمام من اما

 ببینم، زیرا امخانواده یا دوستان عنوانبه

نبرند...  لذت با من همراهی از آن،ها اگر

که در  کردن،صحبت بخش خوشبختانه، با

 است، ما شده جدید گنجانده هایکتاب

 مورد در بحث برای را زمانی توانیممی

 اختصاصآموزان دانش با مختلف مسائل

 .دهیم

 کاری پرورش و آموزش وزارت اگرچه :2 معلم

 عنوانبه خودمان نداد، ما انجام ما برای

 از دهنده، برخیآموزش جامعهیک

 تا ایم،کرده ایجاد را تلگرامی هایگروه

 و بحث خود تجربیات بارة در بتوانیم
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 چیزهای آنجا در من .کنیم نظر تبادل

 .گرفتم یاد همکارانم از زیادی

 تصویب ابتدای در معلمان که شکافی خالصه، طوربه

 برای که روشی همچنین بودند و روبرو آن با درسی برنامه

 مراحل در که را هاییکردند، تنش انتخاب آن با آمدن کنار

 حال،این با .بوجود آورد جدید هایکتاب از استفاده اولیه

کار، در  محل در مختلف افراد میان برقراری ارتباط معلمان با

از این  اتی بدست آوردند. زیرابدست آوردن نقش خود توفیق

 بخشند و بهبود را خود ایحرفه هم دانش توانندراه آنان می

 .بیایند کنار شانواقعی مشکالت با خود همکاران کمک با هم

 خود دانش کمبود جبران برای معلمان که مفیدی هایراهبرد

 درسی برنامه اصالح زمان در را آنان نقشکردند،  اتخاذ

 همکاران با همکاری معلمان دیگر، عبارتبه .کندمی برجسته

 خود ایحرفه دانش توسعه و نقش ایجاد اصلی منبع را خود

مدیر  و والدین و معلمان بین رابطه این، بر افزون .دانستندمی

 گذارد، زیرامی تأثیر معلمان توسط درسی تایید برنامه شیوة بر

 منابع از یکی کنند،می دریافت که مثبتی احترام و تشویق

 مورد مدیران نقش مدرسه، فضایبه توجه با .است انرژی

باور دارند که  بیشتر معلمان که گیرد، چرامی قرار توجه

 تأثیر نقش معلمبه دستیابی شیوة هم بر توانندمی مدیران

 .ریزی کنندمدرسه برنامه پیشرفت برای هم بگذارند و

 بحث و بررسی .۵
 عنوانتواند بهزبان می ریزیبرنامه اجرای روند

 دو هر مختلف در افرادبه که شود گرفته نظر در محرکیک

ناشدنی  تسلیم که عناصر در میان معلمانی خرد، و کالن سطح

 معلمان روایات دارد. براساس اند، احتیاجدر هر برنامه درسی

 چگونگی بررسیبه حاضر جدید، مطالعه درسی برنامة دربارة

 درسی برنامه در تغییر برابر در باتجربه معلمان نقش اعمال

 فعال نقش نشانگر حاضر مطالعه کلی هاییافته .پرداخت

 وانگ، و 2۰۱۰ اولرهد،است.  هاسیاست اعمال در معلمان

 مدل با پژوهش این در آمدهبدست هایداده (.2۰۰۸

 ایجاد آن در دارد که مطابقت بسیار نقش معلم شناختیبوم

 ایزمینه عوامل گذشته، تجربیات از بسیاری تأثیر تحت نقش

 .است معلمان آینده هایگیریجهت همچنین و

 که داشتند اظهار کننده در پژوهش،شرکت معلمان بیشتر

 خود بهبود و یادگیریبه اقدام درسی برنامه اصالح از پس

 بین موجود خالء از آموزی بیشتر،-خود روش این .اندکرده

 هایکتاب تدریس برای الزم دانش و هاآن قدیمی دانش

 افزایش برای تالش .بود شده گرفته الهام جدید درسی

 بارة در پیشتر آنچه و آنان گذشته تجربیات یادگیری ناشی از

تائو و آنچه در مقالة  با یافته این .باشدمی دانستند،می محتوا

 یادگیری زیرا دارد، مطابقت ،شوددیده می (2۰۱7گائو )

 بسیاری .شودمی انجام آنان گذشته تجربیات واسطهبه معلمان

 در که وزارت آموزش و پرورش کردند تصدیق معلمان از

 کمک جدید درسی برنامه تصویب در ایحرفه توسعه روند

خود در راستای  نکرده است، بلکه آنانآنان شایان توجهی به

گالزگو امر توسط  این .اندتالش کرده خود دانش افزایش

 برنامه برای شدن آماده منظوربه شود. معلمانمی تایید (2۰۱7)

نیازمند پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش  جدید درسی

 خود دانش ه دررا ک ایبالقوه هایهستند تا بتوانند شکاف

 با معلمان برای مقابله حال، این با .کنند پر کنندمی احساس

 های مختلفهای فراروی خود، با استفاده از راهبردچالش

ها یافته کنند. ایننقش خود را برای فراگیری بیشتر تقویت می

 پیهالتو، ؛2۰۱۰ اولرهد)دارد  مطابقت قبلی هایپژوهش با

 معلمان و حاکی از آن است که (2۰۱4 سوئینی، پیاتارینن و

 هدایت خود ایحرفه دانش ارتقای برای را خود یادگیری

 آشکارا هاآن از خود، برخی بهبود برای تالش بارة در .کنندمی

 این کردند و اشاره خود گفتاری مهارت بهبود بایستگیبه

 ایرانی زبان انگلیسی شود که معلمانای میدشواریبه مربوط

-روبرو می آن با آموزش ارتباطی هایروش از استفاده در

 (2۰۱7) گالزگو این، بر افزون .(2۰۱۰ ،هو و ژانگ) شوند.

ر اذعان دارند که د بومی زبان، غیر معلمان که کند می ادعا

دانش خود برای اجرای برنامه درسی جدید کمبودهایی را 

 این در کنندگانشرکت ها،چالش وجود با کنند.احساس می

 ارتباطی آموزش زبان در روش از داشتند تمایل پژوهش

اتفاق، روی تمامی آنان به و کنند استفاده های خودکالس

 آنان نقش تغییر که نیازمند جدید درسی برنامه خود با انطباق

 و نگویناست تاکید کردند ) دانش دهنده انتقال عنوان به

 همکاران، و پاپا ؛2۰۱۳ همکاران، و پریستلی ؛2۰۱6 بوی،

 .(2۰۱7 ،گائو و تائو ؛ و2۰۱9

خود را نسبت  کنندگان تمایلشرکت بیشتر این، بر افزون

 علمی جامعه ایحرفه اعضایبرای تبدیل به هاروش بهبودبه
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 تصویری بعد ویژگیبه جنبه این. اشاره کردند آینده خود در

 تغییرات،به معلمان آن در که شودمی مربوط نقش معلم

واکنش نشان  آینده خود بهبود برای مختلف هایروشبه

 فکربه مختلف انحایبه معلمان از برخی این،افزون بر  .دادند

 باور آنان مثال، عنوانبه بودند. خود آموزاندانش پیشرفت

 را آموزاندانش جدید درسی هایکتاب داشتند که موضوعات

نیز  یافته این .کنندمی آماده آینده جامعه در در مشارکت برای

 خود معتقدند معلمان که (2۰۱۳)همکاران  و پریستلی توسط

 آموزانی دانش بر زندگی تأثیرگذاری در که دانندمی افرادی را

 شود.می تایید اند،اجتماعی مختلفی هایخواستگاه دارای که

 هایچالش مزایای بسیار، باوجود جدید، درسی برنامة

 و زمان مدیریت ای،زمینه هایمحدودیت جمله بسیاری از

است. محدودیت و کمبود  کرده ایجاد را فرهنگی بازنمایی

زمان کافی برای آموزش زبان انگلیسی، یکی از مشکالت نظام 

 (۱۳9۸)خیرآبادی و علوی مقدم ، درسی رسمی ایران است. 

 و تصمیمات از برخی پژوهش، این در معلمان حال، این . با

 را تصمیمات سپس این و کردند اتخاذ را اجرایی هایانتخاب

 کار گرفتند.به جدید درسی هایکتاب عملکرد تقویت برای

 دادند نشان که ،(2۰۱9) همکاران و پاپاموضوع با نظرات  این

 اجرای برای کافی منابع کمبود ها نظیرتنش برخی با معلمان

 آنان راینشدند، هماهنگی دارد. بناب روبرو جدید درسی برنامه

 همکاران سایر با مشاوره اینترنت، از استفاده با بودند مجبور

بهترین شکل ممکن نقش خود را به دیگر افراد با همکاری و

 این در کنندگانشرکت که هاییچالش از . یکیایفاء کنند

 از استفاده بود که در واقعیت این بودند، روبرو آن با پژوهش

 سیاری،ب ایهای زمینهمحدودیتآموزش، با  جدید هایروش

کیوان اند که با نتایج پژوهش امکانات، مواجه کمبود جمله از

 یافته این .در یک راستایند (۱۳9۳پناه، علوی و طباطبائی فرد )

همخوانی دارد.  (2۰۱5و هوکا ) اتالپلتو، واهاسانتانن با سخن

 برنامه تائید ضمن آنان در پژوهش خود دریافتند که معلمان

 خالصه، طوربه .شکایت داشتند هاکمبود از جدید درسی

 واقعی محیط و کتاب الزامات بین شکافی کنندگان شرکت

 می محدود را آنان عملکرد شیوة که کردند، را تجربه کالس

 را هاراهبرد از برخی مطالعه این در معلمان حال، این با .کرد

 .گرفتند پیش در ایزمینه هایمحدودیت با مقابله برای

 بین شکاف با مقابله برای نقش معلم تمرینبه یافته، نیازاین

 را مدرسه روزمرة هایچالش و درسی هایکتاب هایآرمان

 .دهدمی نشان

از روش  استفاده برای کافی زمان از دیدگاه معلمان،

 در کنندگاناز شرکت یکی زبان ارتباطی وجود ندارد.آموزش 

 تجربة مشابهی را بیان کرد. وی نیز (2۰۱7) مولینا پژوهش

را  آموزاندانش با مشارکت برای کافی وقت که معلمان گفت

 کافی هاتمام فعالیت گنجاندن برای کالسی ساعت نداشتند و

که  دریافتند (2۰۱5) همکاران اتالپلتو و همین راستا، در .نبود

 معیارهای و بنا بر باورها توانندنمی وقت کمبود دلیلبه معلمان

 کافی مسئلة عدم وجود زمان در کنار .کنند عمل خودشان

ناگزیر از آماده  انگلیسی، بیشتر معلمان های زبانکالس برای

 آموزانباور دانشبه امتحاناتند، چون برای آموزانسازی دانش

 بیشتر است، بنابراین ارتباطی هایاهمیت کنکور از توانایی

 اختصاص زنیتستبه را بیشتری زمان بودند مجبور معلمان

 همانطور .آموزاندانش ارتباطی هایتوانایی تمرکز بر تا دهند

 دارند، شکافاظهار می (2۰۱4 گوا، و واکر بارتلت، )لیانا،که 

 اهمیت زبان و ارتباطی هایجنبه بر تمرکز هایشیوه بین

 آماده امتحان برای را فراگیران زبان که هاییروشبه پیوستن

 وقتی بعالوه، .است معلم نقش ارتقای برای کند، مانعیمی

 آیندة موفقیت دارد و تأکید امتحانات اهمیت بر جامعه

 وانگ،) شودمی تعیین امتحانات نتایجبه توجه با آموزاندانش

 بدیهی است معلمان (2۰۱4 همکاران، و لیاناژ ؛ 2۰۰7

 آموزانسازی دانشبیشتر وقت خود صرف آماده ناگزیرند

 راهکار ینا (2۰۱7) مولینا گفتةبه .کنند امتحانات برای

 واقعی کاربرد برای مانعی است ممکن محور،-آزمون

 این در معلمان حال، این با .باشد ارتباطی رویکردهای

 این جبران برای را ارتباطی وظایف کردند پژوهش سعی

 است ممکن مختلف که وظایف اتخاذ طریق از وقت کمبود

 کند، کمک ارتباطی هایشایستگی به دستیابی در فراگیرانبه

 کار ببندند.به

 گنجانده محتوای از مطالب، معلمان محتوای بارة در

 از آنان حال، این با .بودند راضی درسی هایکتاب در شده

 فرهنگ .داشتند انتقاد المللیبین هایفرهنگبه ناکافی توجه

 هاییافته با این است و زبان آموزش در ضروری بخشی

اهمیت فرهنگ در که حاکی از  هاییپژوهش از بسیاری

 هو، ؛2۰۰7 براون،)باشد می یادگیری زبان است، سازگار

 و الدین تاج گفتهبه حال، این با (.2۰۰7 شولتس،و  ؛2۰۰9

 فرهنگ اهمیت ایران درسی های، کتاب (2۰۱4) تیمورنژاد
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 میراث معرض در آموزانزبان دادن قرار برای را زبان مادری

 دادننشان بدنبال کنند ومی برجسته خودشان فرهنگی

 انتظار آموزاندانش از که انداجتماعی معیارهای و هاارزش

 این با .(2۰۱6 کناله،) کنندعمل هاآن که براساس رودمی

 مختلف هایروش از استفاده با پژوهش این در معلمان وجود،

کردند تا در کنار آموزش فرهنگ بومی،  نقش خود را ایفا

 این فرهنگ زبان بیگانه قرار دهند. معرض در آموزان رادانش

 همخوانی (2۰۱4) تیمورنژاد و الدین تاج نکته با پژوهش

 هایارائة فعالیت باید هدف معلمکه  دارد. آنان باور دارند

 مقایسه بین در راستای آموزاندانشبه بخشآگاهی

 باشد. مکمل ابزارهای از گیریبهره با مختلف هایفرهنگ

 سازگاری برای معلمان که مختلفی راهبردهای میان در

 نظرگیرند، بهمی کاربه هاچالش مواجهه با و تغییرات با

 یادگیری افزایش برای کارانهم سایر با همکاری رسدمی

 جنبه خاص، جامعهیک با رابطه ایجاد .باشد کارامد بسیار

 طی سازد. نقشی کهمی روشن را نقش معلم ارزشیابی-عملی

 قرار آن در که ای راجامعه با ارتباط کوشندمی معلمان آن

تاکید  (2۰۱7) گائو و تائواین نکته نیز به .تقویت کنند دارند،

که زبان  معلمانی جامعهبه شدننزدیک با معلمان دارند که

 معلمان .کنند اجرا نقش خود را دهند،آموزش می را تخصصی

 منظم با هاینشست برخی برگزاری ضمن توانندمی همچنین

 اشتراکبه را خود هایتجربه کنند و همکاری یکدیگر

 حمایت این که بودند معتقد معلمان از بسیاری .بگذارند

نحو احسن به را درسی برنامه تا کندمی کمک هاآنبه جمعی

 پاپا و پژوهش در معلمان برای که همانطور .اجرا درآورندبه

 تواندمی مشارکتی شود، حمایتمشاهده می (2۰۱9) همکاران

 روپیش هایچالش مقابله با برای هاآن برای امنیت را احساس

که  است معتقد (2۰۱6) پارکر این، بر افزون .آورد فراهم

 کمک نقش ایجادبه مختلف، هایشیوهبه ایحرفه روابط”

 دسترسی پشتیبانی، نوآوری، انجام هنگام کند تامی

 در (.۱۰ ص)“ کنند ایجاد را محافظتی پوشش های نوانگارهبه

 کنندگان، شرکت(2۰۱6 بوئی ، و نگوین) راستای پژوهش

 هایفرصت همکاری یکدیگر، که با کردند توافق آرا اتفاقبه

 درسی برنامه تصویب و آموزش شیوة یادگیری برای کافی

 .گرفت خواهد قرار هاآن اختیار در جدید را

 و همکاران والدین، با اجتماعی روابط دیگر، طرف از

 توسط این دارد و نقش ایجاد در عمیقی آموزان تأثیردانش

آنان اذعان . تایید شده است (2۰۱۳) همکاران پریستلی و

مدارس،  در موجود اجتماعی پیچیده ساختارهای” که دارندمی

 بر توجهی قابل بیشمار،  تأثیرات هاینقش و یعنی روابط

 این بر“ دارد. نقش خودبه دستیابی برای معلمان توانایی

 در معلمان که موقعیتیبه توجه با تواندمی نقش ایجاد اساس،

 .یابد ارتقا شود یا منع دارند، قرار آن

باور ( 2۰۱5 و راست، پیهالتو، توم،یافته ) این راستای در

های زمینهتوانند در فراهم آوردن دارند که مدیران مدارس می

نقش تر معلمان ویا جلوگیری از آن الزم برای مشارکت جدی

اتالپلتو و  پژوهش در کنندگانشرکت .بسزایی داشته باشند

 در محوری نقشی که مدیر بودند معتقد نیز (2۰۱5)همکاران 

 مدارس توسعه در همچنین و معلمان در مشارکت ایجاد تعیین

 خود و ارتقای سطح تدریس برای هاآن در نتیجه، .دارد

 یادگیری همچنین و یادگیری خود افزایش در مشارکت

 خود را نقش ،اجرایی اقدامات و انتخاب راه از آموزاندانش

 هاانتخاب این از بسیاری .(2۰۱7 ،گائو و تائو) کردند تثبیت

 آینده آرزوهای همچنین و تهگذش تجارب واسطهبه اقدامات و

 هاآن واکنش شیوة مثال، عنواناست. به گرفته صورت معلمان

 برخورد در هاآن قبلی تجربیات از ناشی تواندمی تغییراتبه

 ایجاد برای تغییرات از گیری بهینهچگونگی بهره یا تغییرات، با

 گذشته تجربیات آمیختگیدرهم نشانگر باشد. این بهتر آینده

 معلمان فعلی عملکرد بر تأثیرگذاری در آینده آرزوهای و

 با مقابله برای راهبردها و هاتالش این این، بر افزون .است

 کندمی کمک هاآنبه نقش معلم چگونه که داد ها نشانچالش

بزنند  دور را هابینیپیش از بسیاری جدید درسی برنامه در تا

 همچنین و آموزش بهبودبه نقش این چگونه همچنین و

 .(2۰۱۸ ترن،) کندمعلمان کمک می ایحرفه توسعه

 گیرینتیجه. 6
 چگونگی بارة در کافی شواهد حاضر، پژوهش هاییافته

اینکه  همچنین و هابرنامه تثبیت بر معلمان هایفعالیت تأثیر

ارائه هایی درخوری از خود نوآوری باتجربه، معلمان چگونه

-می پاسخ درسی برنامه اصالح زمان و هایدگرگونیداده وبه

 که نکته نشانگر آن است دهد. ایندهند، دراختیار ما قرار می

 عنوانبه نیستند، بلکه “دانش دهندة انتقال فقط” معلمان؛

 برنامه اصالح هرگونه تثبیت در اساسی نقش” تغییر، عوامل

 ها اهمیتروایت بررسی(. ۸ ص ،2۰۱7 مولینا،)“ دارند درسی
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 کند. از می تأیید را جدید درسی برنامه تثبیت در نقش معلم

 های آموزشسیاست اجرای نهایی داوران” معلمان که آنجا

دهد می نشان( ۱ ص ،2۰۱۰ گارسیا، و منکن)اند، “زبان

 طراحی کالن سطح در جدید درسی برنامة یک که هنگامی

 راخود نقش مطلوب، تغییرات اجرای برای شود، معلمانمی

از  خاص، طوربه .کنندمی اعمال خرد، در سطح آن یاجرا در

در  جدید درسی هایکتاب در استفاده از معلمان تجربیات

 تغییر هرگونه بهتر هرچه تثبیت در نقش معلمیابیم که می

 هایفضای اجرای برنامه بر اینکه مشروط است، حائز اهمیت

 .قرارگیرد معلمان عملی هایدرسی جدید در راستای گزینه

 فعالیت معلمان از برآمده از بخشی هایچالش این، بر افزون

 گذارانسیاست بین بیشتر همکاریتری بهنشانگر نیاز افزون

 شرایط بهبود منظوربه در پایین، هاسیاست مجریان و باال

 ها وجود دارد.فعالیت اثربخشی افزایش و معلمان برای کاری

 حیاتی عناصر از یکی نقش فعال معلمان دیگر، طرف از

 نگرش طریق از تواندمی است، و آنان ایحرفه پیشرفت

شود  بررسی هاهای اجرای برنامهزمینه و خودبه نسبت معلمان

 و ادراکبه راجع ارزشمندی اطالعات تواندمی این که

. (2۰۱6 لیاناگ، گورنی وبدهد ) کار محل در معلمان یادگیری

تربیت  های، در دورهنقش بر تمرین تأکید با این، بر افزون

 گذاریمعلمان سرمایه در کیفیت این بردن باال بر باید معلم

 باشند و داشته انتقادی ذهن بتوانند آنان کهطوریشود، به

. (2۰۱6 گونگ، و لی الی،)چالش بکشند محیط خود را به

 درک برای است ممکن معلم نقش گرفتن نظر درمضافا اینکه، 

 از ایآمیزه نقش؛ زیرا باشد، ضروری تدریس تجربیات

 آینده هایگیریجهت همچنین و گذشته و حال تجربیات

حال،  و گذشته از آمده دستبه هاییعنی آنکه تجربه .است

 بر افزون .باشد آینده هایبرنامه بهبود برای ایدریچه تواندمی

 رویارویی با در هاآن توانایی توسعه با نقش مفهوم این،

 کندمی کمک معلمانبه محیط، از ناشی هایچالش از بسیاری

 سیمپسون،) .کنند درک را درسی برنامه اصالح پیچیدگی تا

 .(2۰۱۸ یه، و وانگ، وود، سانگ،

 که است واقعیت این پژوهش حاضر اصلی محدودیت

نبود  (Longitudinal) درزمانی  پژوهشی آنچه انجام شد،

 یک در معلمرشد نقش  چگونگی تری ازتا بتواند دید عمیق

 مقیاسی در هاپژوهش این، بر افزون .دهد ارائه خاص زمینه

 پرسشنامه، ممکن طریق از نقش معلم بررسی بزرگ، مانند

 هایپژوهش .دهد ارائه بیشتری را تعمیم قابل هاییافته است

ای زمینه متغیرهای سایر و نقش معلم بین رابطة بارة در بیشتر

 چگونگی از ترشفاف احساسات، تصویری و هویت مانند

 زمینة در ویژهبه معلم، کارکرد بر ایزمینه عوامل این تأثیر

 پژوهش دیگر، سویی کرد. از خواهد درسی فراهم برنامه تغییر

 برنامه اصالح زمان چگونگی نقش معلمان در ررسیبه حاضر،

 معلمان بزرگ جامعه حال، این . باپرداخت درسی در مدرسه

کنند،  تجربه رااصالح برنامه درسی آنان  اغلب است ممکن که

 نیز معلمنقش  برآن، افزون .است مانده باقی نخورده دست

 طرح تهیه معلمی مانند شغل مختلف سطوح در تواندمی

 شود. بررسی غیره و مختلف هایآزمون طراحی درس،
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