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نقشوجایگاهمعلمدرتحول
بنيادینآموزشوپرورش

اشاره 

تح��ول جامعه بی تأثیر از تحول آموزش وپرورش نیس��ت و نقش معلم در 
این تحول بر همه روش��ن  اس��ت. در س��ند تحول بنیادین نقش معلم به عنوان 
هدایت کننده و اسوه ای امین و بصیر در فرایند تعلیم وتربیت مؤثرترین عنصر 
در تحقق مأموریت نظام تعلیم وتربیت رسمی و عمومی کشور مورد تأکید قرار 
گرفته اس��ت )سند تحول، بیانیة ارزش ها، بند 7(. گرچه بعضی از سازمان ها با 
تغییر و تحول به عنوان رویدادی اتفاقی برخورد می کنند، اما تحول مثبت برای 
توسعة هر س��ازمانی، با برنامه ریزی، پیش بینی و آینده نگری صورت می گیرد. 
هدف تغییر و تحول در سازما ن ها بقا و تداوم فعالیت های سازمان است که در 
سازمان آموزش وپرورش رکن اصلی این تغییر معلم است. در این مقاله، ضمن 
تعریف مفهوم تغییر و تحول و ضرورت آن، بیست نقش معلم به عنوان مهم ترین 
عامل تحول در آموزش وپرورش بررس��ی می ش��ود. در پایان نیز پیش��نهاداتی 

کاربردی ارائه شده است.

ها:
ژه 

 وا
يد

کل

حسينپيریایی
دانشجویدكترایمدیریتآموزشی 

شهرامشهبازی
كارشناسارشدبرنامهریزیآموزشی

آموزش،
مبانی

حرفةمعلمی

معلم،
تحول

بنيادین،
مدیریت
تغيير،
مدلهای
تغيير

             مقدمه
امروزه با گس��تردگی و پيچيدگی جامعه، انتظارات 
از آموزش وپرورش بسيار متنوع شده و اين امر، تحول 
در آموزش وپ��رورش را برای تطبيق با نيازهای جامعه 
ضروری می س��ازد. بي��ن عوامل ايجاد کنن��دة تغيير و 
تح��ول در آموزش وپرورش در حوزة صف و س��تاد، 
معل��م نقش کليدی دارد، چراکه اگ��ر همة عوامل مهيا 
باش��د و نگرش و خواس��ت معلم برای تحول و تغيير 
مثبت نباش��د، مس��لماً  طرح های نظام تعليم وتربيت با 
شکست مواجه خواهند شد و هيچ جامعه ای از دانايی 

معلمانش فراتر نخواهد رفت.
پيش��رفت بدون تغيير غيرممکن است و کسانی که 
نمی توانند ذهنشان را تغيير دهند، هيچ چيز ديگری را 

هم نمی توانند تغيير دهند )جرج برناردشاو(.
امروزه تغيير جزء جدانش��دنی زندگی بشر است. 

انس��ان ها در طول قرن ها زندگی در 
متفاوتی  تغييرات واکنش های  مقابل 
از خود ب��روز داده اند. اما در نهايت 
همه به ناچار بايد در مقابل تغييرات 
سر تس��ليم فرود آورند. بنای هستی 
و آفرينش نيز براس��اس تغيير است. 
اينکه خداوند در قرآن کريم فرموده 
اس��ت: »انَّ اهلل اليغي��ر ما بقوٍم حتی 
يغّيروا ما بانفسهم« )رعد، آية 11(، نشان 
از اهميت تأثير عامل نيروی انسانی 
در تغيير است. تغيير پديده ای بزرگ 
در آفرينش اس��ت که هم��واره با آن 
می نويسد:  پیتردراکر  مواجه هس��تيم. 
»امروزه تنها چيز ثابتی که می توان يافت تغيير است« 
و جامعه ها و سازمان ها نيز تحت تأثير اين پديدة بزرگ 
هستند )بکهارد، 1999(. و رکن اصلی ايجاد و اعمال 
تغيي��ر در آموزش معلم اس��ت. بنابراين، در اين مقاله 

به دنبال بررسی دو موضوع هستيم:
1. اهميت تغيير و تحول در آموزش وپرورش 

2. نقش معلم در تحول بنيادين 
بر اين اس��اس، ابت��دا مدل های تغيير را بررس��ی 

می کنيم.

             مدل های مديريت تغيير
مديري��ت تغيير در س��ازمان ها عبارت اس��ت از 
دگرگون��ی س��ازمان از وضعي��ت موج��ود در حداقل 
يک��ی از حوزه های س��اختار، نيروی انس��انی، قواعد 
و خط مش��ی ها و وظاي��ف و عملکردها و رس��يدن به 

وضعيت مطلوب )اخوان، 1384: 27(.
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کوس��تکا و موئین��چ )2005( ني��ز معتقدن��د، در 
صورتی ک��ه مديران مراحل تغيير را درک و براس��اس 
آن عمل کنند، ق��ادر خواهند بود بدون تخريب انگيزه 
و تعهد اف��راد، فرايند تغيير را ب��ا موفقيت اداره کنند. 
چند مدل تغيير عبارت اند از: تغيير از ديدگاه هاوالک1؛ 
مديري��ت تغيير از گات��و2؛ مديريت تغيي��ر از گوديج3؛ 
مديريت تغيير از پروس��ی4؛ مدل پيش��نهادی مديريت 

تغيير در برنامة درسی.

             مدل هاوالک 
يک��ی از الگوه��ای مهمی ک��ه می ت��وان تغيير را 
براس��اس آن مديريت کرد، الگوی ه��اوالک )1975( 
اس��ت. در اين الگو در مواجهه با تغيير پنج مسئوليت 

درنظر گرفته شده است:
1. توانايی ريش��ه يابی و تشخيص نياز و تبيين آن 

به صورت مسئله از روش حل مسئله 
2. اس��تفاده از فرصت ه��ا و ايج��اد زمينة پذيرش 

تغيير
3. به کارگي��ری روش آزادمنش��انه در مديري��ت و 

ايجاد جو مناسب برای مشارکت کارکنان
4. دارا بودن نگرش نظام دار در مديريت با مدنظر 

قرار دادن وضع موجود و مطلوب
5. فراهم کردن منابع انس��انی و م��ادی مورد نياز 

برای اجرای تغييرات 

             مدل مديريت تغيير از پروسی
پروسی )2004( مدلی با عنوان ادکار پيشنهاد کرده 
اس��ت. اين مدل می کوش��د مراحل ض��روری اجرای 
موفقيت آمي��ز تغيير را شناس��ايی کند ت��ا مدير بتواند 
نق��ش مؤثری در فرايند تغيير ايفا کند. اين محقق مدل 
خود را در قالب يک نمودار نش��ان داده است که تغيير 
زمان��ی در آن با موفقيت همراه اس��ت ک��ه هر دو ُبعد 
آن به صورت هم زمان پيش بروند. مؤلفه های اين مدل 

عبارت اند از:
توانايی A 5 : داش��تن توانايی در اجرای مهارت ها 

و رفتارهای مورد نياز 
 تمايل D 6: داشتن تمايل به پشتيبانی از تغيير 
دانش K 7: شناخت از چگونگی اجرای تغيير
آگاهی A 8 : داشتن آگاهی از نياز برای تغيير

تقويت R 9: ارائة تقويت مناس��ب به منظور تداوم 
تغيير مورد نظر  )نمودار 1(.

             مدل مديريت تغيير از نظر گاتو
گات��و )2005( مديري��ت تغيير را در ش��ش حرف 
کلمة التين تغيير يعنی»Change« بررس��ی کرده است 

که عبارت اند از:
C 10 : داش��تن روحية خطرپذيری، پرسش گری و 

ايجاد چالش 
H 11 : داش��تن درک و ش��ناخت مناسب از خود و 

سازمان 
A 12: داش��تن ق��درت تحلي��ل دان��ش عمومی و 

تخصص سازمان 

پس از اجرا

اجرا

مفهوم و طراحی 

نیاز به کسب وکار

مراحل انجام تغییر

توانایی، تمایل، دانش، آگاهی، تقویت

تغییر موفق

نمودار 1
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N 13: نياز به دانستن، پژوهش و توسعه 
G 14: حرک��ت به س��مت اهداف با تأکي��د بر نقاط 

قوت 
E 15: تعيين نتايج مورد انتظار 

اين مدل فرايند تغيير را در فرد و س��ازمان بررسی 
می کند و رس��يدن به وضعيت مطلوب را که خاستگاه 

تغيير است، مستلزم دارا بودن موارد باال می داند.

             مدل مديريت تغيير از گوديج
گوديج )2006( مدل��ی باعنوان» STARE « برای 
تغيير بيان کرده اس��ت. هر ک��دام از حروف اين کلمه، 
نمايانگ��ر يکی از مؤلفه ه��ای مدل تغيير اس��ت. اين 

شاخص ها عبارت اند از:
S 16: موقعيت: اين مؤلفه ش��امل بررسی موقعيت 
تغيير اس��ت و با سؤاالتی از اين دست ارزيابی 
می ش��ود: تغيير چه بود؟ چه داليلی برای تغيير 
وجود داش��ت؟ تغيير از درون ناش��ی می شد يا 
از بيرون؟ تغيير چه پشتوانه و امکاناتی داشت؟ 
اعضای گروه چه کسانی بودند؟ نگرش گروهی 
برای طرح  يا پيش��نهاد تغيير چه بود؟ آيا افراد 
و بخش ها به طور گسترده در تغيير درگير شدند؟

T 17: وظيفه: اين مؤلفه نيز با طرح سؤاالتی بررسی 
می ش��ود که عبارت اند از: وظيفه چه بود؟ نقش 
ش��ما و مجموعه کارهايتان چه بود؟ چارچوب 

زمانی شما چه بود؟ 
A 18: فعاليت عملی: بررس��ی می شود که فعاليت ها 
چگون��ه انج��ام ش��ده اند: فرايندها را فهرس��ت 
کنيد و گام های اجراي��ی خاص را تعريف کنيد؛ 
فعاليت هايی را که بايد انجام شوند، فهرست کنيد. 
بررسی کنيد آيا هيچ آموزش يا فعاليتی خدماتی 

برای حمايت از انجام کار انجام داد ه ايد؟
R 19: نتيجه: بررسی می کند آيا تغييرات موفقيت آميز 

بوده اند؟ و اگر چنين بوده، چرا؟
E 20: ارزش��يابی: چ��ه ارتباط��ات و فعاليت هايی 
با مؤسس��ة خود داش��ته ايد و پ��س از تغيير چه 

نتايجی گرفته ايد؟ 

             مدل پيشنهادی تغيير از نويسندگان مقاله
 براساس مطالعات صورت گرفته، نويسندگان مقاله، 
مدلی را برای تغيير در نظام آموزش وپرورش براس��اس 

سند بنيادين طراحی کرده اند )نمودار 2(.
بر اساس اين مدل، فرايند تغيير از مرحلة ابتدايی 
يعنی آماده س��ازی، دانش و آگاهی، و اجرا تا استمرار 
و ثبات در برنامه، با شاخص های هر مرحله طراحی و 

مورد توجه قرار گرفته است. 

             بيست نقش معلم در تحول بنيادين
معلمان ع��الوه بر اينک��ه در نظ��ام تعليم وتربيت 
کش��ور، براس��اس مبانی دينی و فرهنگ��ی، از جايگاه 
رفيعی برخوردارند، در فراين��د ياددهی- يادگيری نيز 
نقش های متعددی دارند. مهم ترين نقش های معلم در 
تغيير و تحول بنيادين آموزش وپرورش مطابق نمودار3 

عبارت اند از: 

اگر همة عوامل 
مهيا باشد و 

نگرش و خواست 
معلم برای تحول 

و تغيير مثبت 
نباشد، مسلماً  

طرح های نظام 
تعليم وتربيت 

با شکست مواجه 
خواهند شد

نمودار 2

آماده سازی

دانش و آگاهی

اجرا

استمرار و ثبات

تدوین اهداف، درنظر گرفتن شرایط کنونی، تبیین فایده های کار، مطالعة تجربه ها، 
طراحی، ارزیابی آغازین

تدوین اهداف، تبیین نتایج مورد انتظار، آموزش کارکنان، مباحثه و گفت وگو، 
مشاوره، شنیدن انتقادات، رفع نقص ها و نقاط ضعف، تأیید طرح و چارچوب

اجرای برنامة طراحی شده، رفع نقایص و کاستی ها، ارزیابی تکوینی، مشارکت و 
ترغیب، آموزش حین کار، ایجاد انگیزه و تشویق

بازخورد، ثبات در انجام فعالیت ها، استمرار در اعمال تغییر ایجاد شده، ارزشیابی 
پایانی، بازخورد
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درخص��وص توضيحات اين بيس��ت نقش به طور 
خالص��ه بايد گف��ت: معلم بايد يادگيرن��دة مادام العمر 
باش��د و زمين��ه را ب��رای اينک��ه دانش آم��وزان ب��ه 
يادگيرندگان مادام العمر تبديل شوند مهيا کند. معلمان 
امروزه به جای آنکه ذهن دانش آموزان را از اطالعات 
پر کنند، بيشتر به راهنمايی آن ها می پردازند و شيوه ها 
و مناب��ع يادگيری را به آن ها نش��ان می دهند. در عصر 
کنونی، دانش آموز خود وارد دنيای اطالعات می ش��ود 
و با جس��ت وجو، کنکاش، ارزياب��ی و هدايت معلم، 
محت��وای مورد نياز را فرا می گي��رد، اما معلم به عنوان 
تس��هيل گر باي��د زمين��ة برخ��ورداری از امکان��ات و 
 تجهي��زات مورد ني��از يادگيری را در اختي��ار او قرار

 دهد.
 معلم بايد هميش��ه در رعايت مسائل اخالقی و 
دينی نسبت به فراگيرندگان پيشرو باشد و بيش 
از آنک��ه با زبان ديگران را هدايت کند اعمالش 
الگوی مناس��بی برای دانش آموزان باشد تا آنان 
را متخل��ق به اخالق حس��نه ب��ار آورد. به قول 

موالنا:
ای بسا هندو و ترک هم زبان

ای بسا دو ترک چون بيگانگان

معلم باید 
یادگيرندة 
مادام العمر 
باشد و زمينه 
را برای اینکه 
دانش آموزان به 
یادگيرندگان 
مادام العمر تبدیل 
شوند مهيا کند

پس زبان همدلی خود ديگر است
همدلی از هم زبانی بهتر است

 معل��م بايد ضمن ايفای نق��ش بازيگری )ارائة 
مفاهي��م و تدريس(، طراح��ی صحنه )طراحی 
وس��ايل، امکانات و محيط يادگيری( و نوشتن 
س��ناريو )طرح درس( را نيز انج��ام دهد. معلم 
ضمن آشنايی با انواع محتوا های آموزشی عصر، 
خود نيز به توليد محتوا می پردازد و با اس��تفاده 
از نرم افزاره��ای متعدد از جمل��ه پاورپوينت و 
انيميشن س��ازی، محتوای مورد ني��از خود را با 
توجه به اهداف و از طريق چند رسانه ای )يعنی 
صدا، تصوير و حرکت( توليد می کند. معلم بايد 
از آموزش دادن صرف بپرهيزد و با اس��تفاده از 
روش های حل مس��ئله، تحقيق و فرضيه سازی، 
مهارت ه��ای تفکر را در دانش آم��وزان تقويت 
کند. معلمان در ارتقای بينش سياسی و پرورش 
روحية اتحاد اس��المی بين مس��لمانان، پرورش 
روحية پاس��داری از استقالل همه  جانبة کشور، 
پرورش روحية سلحشوری به متعلقات، تقويت 
بينش سياس��ی نسبت به مس��ائل ايران و جهان 

مؤثرند )فروغی ابری، 1386: 39(. 

نمودار 3

نقش های معلم در تحول بنیادین

پرورش دهندة 
مهارت های تفکر

آغازگر 
حیات طیبه

مشارکت بخش
 در تحول

زمینه ساز یادگیری 
اجتماعی

دارای
 بینش اقتصادی

فعال اجتماعی

دارای 
بینش سیاسی

راهنما

یادگیرنده تسهیل گرپژوهشگر

الگو

مرجع

طراح

تولید کننده ارزیاب ناظر

متفکر آگاهی بخش سرمایه ساز
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            نتيجه 
براس��اس مدل های مديريت تغيي��ر، الزمة پرداختن 
ب��ه مديريت تغيي��ر در فرايند تغيير و تحول س��ازمانی، 
ش��ناخت مراح��ل آن و مديري��ت تغيي��رات براس��اس 
الگوهای تعريف شده است. چنانچه تفکر مديريتی حاکم 
بر فرايند تغيير از نوع علمی و براس��اس الگوهای علمی 
باش��د، می توان به آيندة تغيي��رات خوش بين بود. در غير 
اين صورت، س��ازمان نه تنها حرکت��ی رو به جلو نخواهد 
داشت، بلکه از وضعيت مطلوب فاصله خواهد گرفت. در 
سند تحول بنيادين به اين تغييرات به خوبی توجه شده و 
خصوصًا نقش محوری معلم در زمينه های مهمی همچون 
تسهيل گری، تحقق حيات طيبه، يادگيرندگی، آگاهی بخشی، 
ايجاد بينش اقتصادی، کنترل و ارزيابی، و پرورش دهندگی 
مهارت های تفکر مش��خص شده است. توجه به هر يک 
از اين نقش ها مس��تلزم بررسی های همه جانبه و تمهيد 
امکانات الزم از طرف مسئوالن نظام تعليم وتربيت است.

             پيشنهادات 
نگارندگان پيشنهاداتی را به منظور ايجاد تحول در نظام 

تعليم وتربيت با رويکرد محوريت معلم تبيين می کنند.
  شايسته است دانشگاه های فرهنگيان هرچه سريع تر 
)به منظور الگوس��ازی( کالس های خود را هوشمند 
کنند تا تحصيل کرده های اين مراکز آموزش عالی با 
IT آشنايی کامل کسب کنند و اين مهم آغازی برای 

تحول در آموزش وپرورش باشد.
  نق��ش انتخاب اس��تادان دانش��گاه های فرهنگيان 
در ارتق��ای دانش و منش معلمان تربيت ش��ده در 
اين دوره ها بس��يار چش��م گير اس��ت. بنابراين بايد 
ش��اخص های دقيق تر و علمی تری ب��رای گزينش 

مدرسان اين مراکز درنظر گرفته شود.
  شايس��ته است دانشگاه فرهنگيان به عنوان مولد و 
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معلم باید از 
آموزش دادن 

صرف بپرهيزد 
و با استفاده از 
روش های حل 

مسئله، تحقيق 
و فرضيه سازی، 

مهارت های تفکر 
را در دانش آموزان 

تقویت کند

محرک موتور آموزش وپرورش، ضمن آموزش کلية 
مدرسان خود به صورت کارگاهی، درخصوص نقش 
معلمان در تحول بنيادين، اين آموزش ها را به صورت 

حضوری و کارگاهی به ساير معلمان ارائه کند.
 برگزاری دوره های آموزش مجازی ضمن خدمت 
و ارزشيابی به صورت مجازی بايد بيشتر بسط يابد 
و بالنده سازی معلمان اين دوره ها به صورت مجازی، 
هم��راه با تولي��د محتوای الکترونيکی، بهتر اس��ت 

به سرعت عموميت يابد.
  در اس��تخدام معلمان به ويژگی ه��ا و توانايی های 

مورد نياز معلمی تأکيد بيشتری شود.
  نقش های جديد معلمان در هزارة س��وم تدوين و 
تبيين  شود. شايس��ته است کتاب يا جزوه ای با اين 
عنوان در اختيار معلمان ق��رار گيرد و به عنوان يک 

دورة ضمن خدمت10 تا 15 ساعته محسوب شود.
 دوره ه��ای ضم��ن خدمت به ص��ورت کارگاهی و 
عملی در زمينة توليد محت��وای الکترونيکی به طور 
گسترده تر برای همة معلمان برگزار شود و جشنوارة 
اين توليدات به صورت منطقه ای، استانی و کشوری 

)به طور ساالنه( برگزار شود.
 ش��اخص های حيات طيبه )با توجه به احاديث و 
آيات( بيشتر مورد توجه قرار گيرند. اين شاخص ها 

در جزوه ای تدوين و به مدارس ارائه شوند.
  رتبه بندی و ارزش��يابی معلم براس��اس معيارها و 
شاخص های معلمی به صورت دقيق تر و مصداقی تر 
ص��ورت گيرد تا انگي��زة آن ه��ا را در حرفة معلمی 

افزايش دهد.
شايس��ته اس��ت مدل های تغيير بر مبن��ای الگوهای 
ارائه شده توسط صاحب نظران بر مبانی الگوی اسالمی- 
ايرانی، در دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت به معلمان و 

مدرسان دانشگاه فرهنگيان آموزش داده شود. 


