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مقدمه

نظـام دوری یـک شـیوة آموزشـی تعریـف میشـود کـه در آن بچههـای همپایـة یـک کالس بـرای
دو یـا چنـد سـال بـا یـک معلـم آمـوزش میبیننـد .در ایـن الگـو ،در پایـان دومیـن (یا سـومین) سـال،
دانشآمـوزان بـه یـک معلـم جدیـد میپیوندنـد .در همیـن حـال معلم دوری بـرای دریافـت یک گروه
جدیـد از دانشآمـوزان بـه پایـة پایینتـر مـیرود .در مقابـل ،نظـام غیـردوری بـه انتقـال دانشآموز به
سـوی معلـم جدیـد بـرای هر سـال اشـاره دارد (النگمویـر ،2014 ،1ص.)3 .
نظـام دوری بـا اسـامی دیگـری نیـز نامیده میشـود ،ماننـد گروههای پایدار ،2خوشـهها ،3پیشـروی
دانشآمـوز -معلـم ،4چرخـش معلـم ،5تـداوم گروههـا ،6دوام یادگیـری ،7عملکرد چندسـاله ،8انتسـاب
چندسـاله ،9تدریس چندسـاله ،10تدریس دودورهای 11و دسـتورالعمل چندساله( 12بارگر ،2013 ،13ص.
2؛ پکانیـک ،2003 ،14ص.)1 .
سـند تحـول بنیادیـن آموزشوپـرورش در افـق چشـمانداز بیستسـالة جمهـوری اسلامی
ایـران ،در سـال  1390و در راسـتای تعالیبخشـی بـه سـرمایههای انسـانی کشـور و کیفیتبخشـی
بـه امـر آمـوزش تدویـن شـده اسـت .در ایـن سـند  23هـدف عملیاتـی بهمنظور بهبـود عملکـرد نظام
آموزشوپـرورش پیشبینـی شـده اسـت .مجموعـهای از ایـن اهـداف عبـارت اسـت از :بازنگـری و
بازمهندسـی سـاختارها ،رویههـا و روشهـا .در ایـن سـند بهمنظـور دسـتیابی بـه این اهـداف ،یازده
راهـکار پیشبینـی شـده اسـت .یکـی از ایـن راهکارهـا عبـارت اسـت از :اسـتقرار و اسـتفاده از نظام
«دوری» در سـازماندهی معلمـان در سـه پایـة ابتدایـی .بـر اسـاس ایـن سـند «نظـام دوری عبـارت
اسـت از همراهـی معلـم بـا دانشآمـوزان در چنـد پایـة تحصیلـی» (دبیرخانـة شـورای عالـی انقالب
فرهنگـی ،شـورای عالـی آموزشوپـرورش ،1390 ،ص .)31 .بهاینترتیـب نظام دوری در سـال 1390
بهعنـوان یکـی از برنامههـای سـند تحـول بنیادیـن آموزشوپـرورش در دسـتورکار قـرار گرفـت.
بـه گفتـة طاهـره عرفانیـان ،معـاون آمـوزش ابتدایـی وقـت اداره کل آموزشوپـرورش خراسـان
رضـوی ،ایـن اسـتان یکی از اسـتانهایی اسـت کـه داوطلب اجـرای نظام دوری در برخـی از مدارس
شـده اسـت؛ بهطوریکـه در سـال اول اجـرای ایـن طـرح  150مدرسـه داوطلـب اجـرای آن شـدند،
اگرچـه در عمـل تعـداد محـدودی آن را اجـرا کردند.
نظـام دوری در کشـورهای مختلـف اروپایـی و آسـیایی تجربـه و اجـرا شـده اسـت .مـدارس
پیشدبسـتانی ایتالیایـی ،نظـام دوری سهسـاله دارنـد کـه اولیـن سـیکل آن از نـوزادی تـا سهسـالگی
اسـت (نیـو .)1990 ،15نظـام دوری در آلمـان نیـز سـالها بـا موفقیـت اجـرا شـده اسـت (اکسـلی،16
 ،1994ص .)49 .یکـی دیگـر از نظامهـای خـاص مدرسـههای اروپایـی ،نظـام دوری از کالس اول تا
هشـتم در نظـام آموزشـی والـدورف 17اسـت (اگلتـری ،1996 ،18ص.)50 .
در برخـی از مـدارس چیـن ،پیوسـتگی دانشآمـوزان بـه یکدیگـر و همچنیـن به معلمـان از طریق

46

 ëشمارة66
 ëسال هفدهم
 ëتابستان1397

نظـام دوری افزایـش یافتـه اسـت (لیـو ،1997 ،19ص .)51 .نظام دوری در مـدارس راهنمایی ژاپن نیز
رایـج اسـت .بـه نظـر معلمـان ژاپنـی در نظـام دوری ،سـال اول ،بـرای شـناخت دانشآموزان و سـال
دوم بـرای تدریس اسـت (ویـن و والبـرگ ،1994 ،20ص.)52 .
بااینوجـود جوامـع مختلـف بـه دلیل تفاوتهـای فرهنگی و منطقـهای خاص ،باید سیاسـتهای
آموزشـی متناسـب بـا نیازهـای خـود را در پیـش بگیرند و از الگوبرداری خام از نظام آموزشـی سـایر
کشـورها پرهیـز کننـد .بهویـژه آنکـه یـک سیاسـت مشـترک در بسـترهای فرهنگـی مختلـف لزومـ ًا بـه
نتیجـة یکسـان نمیانجامد.
همانطـور کـه نیازهـای جامعـه تغییـر میکنـد نیازهـای سیسـتم آموزشـی نیـز تغییـر میکنـد .نظام
دوری یکـی از شـیوههای پرداختـن بـه نیازهـای تغییریافتـه در آمـوزش اسـت (تومـاس،2005 ،21
ص )1 .کـه بررسـی تناسـب ایـن نظـام بـا نیازهـای موجـود آموزشـی نظـام آموزشوپـرورش کشـور
بایسـتة بررسـی است.
نظـر بـه خلأ موجـود در زمینههـای وضعیت اجـرای نظـام دوری و ارزیابی نتایج اجـرای آن و با
توجـه بـه هـدف اصلـی از طراحـی ایـن نظـام کـه کیفیتبخشـی بـه امـر آموزش اسـت ،ایـن پژوهش
درصـدد بررسـی این امر اسـت که بـا درنظرگرفتن اهداف عالی سـند تحول بنیادیـن آموزشوپرورش
و نیـز دغدغههـای موجـود در آموزشوپـرورش اسـتان خراسـان رضـوی ،مبنـی بـر ارزیابـی اجـرای
آزمایشـی نظـام دوری ،بـه بررسـی پیامدهای اجـرای این نظام در حوزههای آموزشـی و غیرآموزشـی
بپردازد.
یافتههـای بهدسـتآمده از مطالعـة وانـگ و همـکاران )2017( 22در مـورد تأثیـر نظـام دوری بـر
دانشآمـوزان روسـتایی در چیـن حاکـی از آن اسـت کـه ،دانشآموزانـی کـه در کالسهـای دوری
23
حضـور دارنـد موفقتـر از همسـاالن خـود در کالسهای غیـردوری هسـتند .نتایج پژوهـش اورازی
( )2012نشـان داد کـه دانشآمـوزان دوری در زمینـة خوانـدن و درک مطلـب ،پیشـرفتهای علمـی
قابلتوجهـی داشـتند .یافتههـای گریگوری )2009( 24نشـان داد کـه نظام دوری تأثیـر مثبتی بر تجارب
اجتماعـی دانشآمـوزان دارد .وان مائـل و وان هـوت )2011( 25بـر اهمیـت درک معلمـان از توانایـی
دانشآمـوزان تأکیـد میکننـد .مرزانـو و مرزانـو )2003( 26معتقدندکـه معلمـان در نظـام دوری با ایجاد
قوانیـن روشـن و بهوسـیلة ایجـاد عواقـب بـرای رفتـار دانشآمـوزان میتواننـد انتظـارات خـود را از
رفتـار آنهـا مشـخص کنند.
در بخـش عمـدهای از مقـاالت بررسیشـده ،مزایـای نظـام دوری بیـش از معایـب آن ذکـر شـده
27
اسـت و دانشآمـوزان دوری در مقایسـه بـا غیـردوری موفقتـر ارزیابـی شـدهاند .در مطالعـة کنـی
( ،)2007دانشآمـوزان در نظـام دوری اضطـراب کمتـری نسـبت بـه سـال تحصیلـی جدیـد دارنـد و
ارتباطـی قـوی نهتنهـا بـا معلـم بلکـه بـا همـاالن خـود دارنـد .نتایـج پژوهـش کـر )2002( 28حاکی از
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آن اسـت کـه  80درصـد از شـرکتکنندگان ،نتایـج مثبتـی از نظـام دوری گـزارش کردهانـد .والدیـن،
معلـم و دانشآمـوزان در مطالعـة پکانیـک ( )2003از نظـرات مثبتـی نسـبت به نظـام دوری برخوردار
بودنـد .نتایـج پژوهـش کروگمـان و ون سـنت )2000( 29نشـان داد کـه بیـن پیشـرفت روابـط و بهبـود
تحصیلـی در یـک مدرسـة ابتدایـی بـا اسـتقرار نظـام دوری رابطـة مثبـت وجـود دارد .بـه عقیـدة
بارگـر ( )2013یکـی از نتایـج شـکلگیری نظـام دوری ،افزایـش عزتنفـس دانشآمـوزان متوسـطه
است.
نتایـج پژوهـش هویـدا ،دولتـی و امیـن بیدختـی ( )1396کـه از نظـر معلمـان و مدیـران مـدارس
ابتدایـی اسـتان سـمنان ،افزایـش درک و دانـش معلـم از تواناییهـا و ضعـف هوشـی دانشآمـوزان،
تلقـی نمـودن والدیـن ،دانشآمـوزان و معلمـان بهعنـوان اعضـای یـک خانـواده و جامعـه ،کاهـش
نگرانـی و اضطـراب دانشآمـوزان نسـبت بـه سـال تحصیلی جدیـد و معلم جدید از مزایای شـناخت
یاددهنـده نسـبت بـه یادگیرنـده اسـت .نتایج حاصـل از مطالعة شـیخ بیگلـو و کرد ( )1394نشـان داد،
تأثیـر انگیـزش تحصیلـی بـر پیشـرفت تحصیلـی دانشآمـوزان ابتدایـی شهرسـتان ارومیـه در نظـام
آمـوزش دوری بیشـتر از نظامهـای آموزشـی سـنتی اسـت.
مطابـق یافتههـای بعضـی از مطالعـات ،نظـام دوری نتایـج مثبتـی در بـر نداشـته اسـت .بـه عقیـدة
هایتـاور )2009( 30نظـام دوری در سـالهای اخیـر بـر دانشآموزانـی کـه بـه لحاظ اقتصـادی محروم
هسـتند تأثیـری منفـی دارد .کایـو )2009( 31بـه ایـن نتیجـه رسـید که هیچ تفـاوت علمی معنـاداری در
توانایـی خوانـدن بیـن دانشآمـوزان دوری و دانشآمـوزان غیـردوری وجـود نـدارد.
حضـور در کالس دوری باعـث پیشـرفت تحصیلـی در بعضـی از درسهـا میشـود .یافتههـای
تحقیـق النگمویـر ( )2014نشـان داد کـه بیـن حضـور دانشآمـوزان در کالس دوری زبـان انگلیسـی
و میـزان موفقیتشـان در مقایسـه بـا دانشآمـوزان غیـردوری انگلیسـی ،ارتبـاط معناداری وجـود دارد.
درحالیکـه بیـن دانشآمـوزان دوری و غیـردوری در کالسهـای ریاضی و پیشـرفت آنهـا در امتحان
ارتبـاط معنـاداری وجـود ندارد.
اگرچـه موضـوع نظـام دوری در تحقیقـات خارجـی در سـطح گسـتردهای بررسـی شـده اسـت،
یافتههـای بهدسـتآمده از تحقیقـات سـایر کشـورها ،بـه دلیـل تفاوتهـای فرهنگـی و تفـاوت در
سـاختار و رویکـرد نظـام آموزشوپـرورش کشـورها و شـکل عملی اجـرای آن ،قابلتعمیـم به جامعة
ایـران نیسـت .براسـاس جسـتوجوهای بهعملآمـده ،فراینـد و پیامدهـای اجـرای آزمایشـی نظـام
دوری در ایـران مـورد بررسـی عمیـق پژوهشـگران داخلـی قـرار نگرفتـه اسـت .لـذا هـدف پژوهـش
حاضـر ،بررسـی فراینـد اجـرای نظـام دوری در مـدارس ابتدایـی شهرسـتان مشـهد بهعنـوان یکـی از
مجریـان ایـن طـرح و پیامدهـای مترتـب بـر آن بهمنظور تدویـن نظریهای دادهبنیاد اسـت .در راسـتای
دسـتیابی بـه ایـن هـدف بـه دو سـؤال عمـده پاسـخ خواهیـم داد:
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 .1نظریة فرایند اجرای نظام دوری در مدارس ابتدایی شهرستان مشهد چگونه بوده است؟
 .2محتوای عناصر تشـکیلدهندة این فرایند ،شـامل مقولة محوری ،شـرایط علّی ،شـرایط زمینهای،
شـرایط مداخلهگر ،تعامالت عوامل و پیامدها چیسـت؟
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روش تحقیق

بـا توجـه بـه ماهیت موضوع پژوهـش ،در انجام تحقیـق از روش کیفی دادهبنیاد اسـتفاده شـده
32

اسـت .ایـن روش بـه سـاخت نظریهای میانجامد کـه مناسـب و کاربردپذیر خواهد بـود (محمدپور،

 ،1389ص .)313 .درواقـع نظریـة میدانـی کشـف نظریـه از دادههاسـت که بهصورت اسـتقرایی و بر
مبنـای تحقیـق اجتماعـی تولیـد میشـود (ذکایـی .)1381 ،گـردآوری داده و تولیـد دانـش در روش

دادهبنیـاد ،بـه اجـرای سـه مرحلـة کدگـذاری باز ،کدگـذاری محـوری و کدگـذاری انتخابی وابسـته
اسـت (انتشـاری نجفآبادی ،چشمهسـهرابی و افشـار.)1390 ،

علاوه بـر اقتضائـات ماهیت پژوهش حاضـر ،الزمة تحقق هـدف پژوهش نیز-که عبارت اسـت

از ارائـة پارادایـم فراینـد اجـرای نظـام دوری و پیامدهای آن بر اسـاس تجربیات مشـارکتکنندگان-

کاربـرد روش دادهبنیـاد اسـت .پارادایـم ،اصطالحـی اسـت که اسـتراوس و کوربیـن ()1387 /1990

بهمنظـور ارائـه طرحـی از پدیـده کـه توضیحـی همهجانبـه از چرایـی ،چگونگـی و نتایـج حاصل از
رخ دادن آن نشـان میدهـد ،ارائـه میکننـد .اجـزای تشـکیلدهنده و مؤلفههای پارادایـم را نیز چنین

برشمرد هاند:

الف .شرایط ،شامل شرایط علّی یا سببساز ،شرایط دخیل یا مداخلهگر ،شرایط زمینهای؛
ب .عمل /تعاملها؛ ج .پیامدها.

جامعة آماری ،حجم نمونه و شیوة نمونهگیری

جامعـة آمـاری تحقیـق کلیـة معلمانی هسـتند کـه بهطور مسـتمر حداقل دو سـال پیاپی از سـال

اول ابتدایـی بـه دانشآمـوزان خـود آمـوزش دادهانـد .نمونهگیـری بهصـورت هدفمنـد و بـه شـیوة

گلولـه برفـی صـورت گرفتـه اسـت .زیـرا اسـامی معلمـان مجـری نظـام دوری در ادارات نواحـی

مختلـف آموزشوپـرورش ،بایگانـی یـا بهروزرسـانی نشـده و فاقـد اعتبـار بـود .پـس از انجـام ده
مصاحبـه بـا اعضـای نمونـه ،اشـباع نظـری حاصل شـد.
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جدول  .1مشخصات ک ّلی معلمان دادهرسان

ناحیة
محل تدریس

کد نمونه

تحصیالت

طول
خدمت

پایههای اجرای
نظام دوری

جنسیت
دانشآموزان

1

1

فوقدیپلم
آموزش ابتدایی

 24سال

پایة
اول و دوم

دختر

1

2

فوقدیپلم
آموزش ابتدایی

 24سال

پایة
اول تا سوم

پسر

2

3

لیسانس
آموزش ابتدایی

 23سال

پایة
اول تا سوم

دختر

2

4

فوقدیپلم
آموزش ابتدایی

 22سال

پایة
اول تا سوم

دختر

3

5

فوقدیپلم
آموزش ابتدایی

 24سال

پایة
اول تا سوم

دختر

3

6

لیسانس
تاریخ

 22سال

پایة
اول و دوم

پسر

5

7

لیسانس
آموزش ابتدایی

 25سال

پایة
اول تا سوم

پسر

تبادکان

8

فوقدیپلم
آموزش ابتدایی

 21سال

پایة
اول تا سوم

دختر

تبادکان

9

لیسانس
جغرافیا

 9سال

پایة
اول و دوم

پسر

تبادکان

10

لیسانس
آموزش ابتدایی

 26سال

پایة
اول تا سوم


روستایی
(دختر +پسر)

 ëشمارة66
 ëسال هفدهم
 ëتابستان1397

ابزار گردآوری دادهها
برای جمعآوری دادهها مطابق روش آموزشــی اســتربرگ ( )1384/2002یک راهنمای مصاحبة
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نیمهســاختیافته یا عمیق ،بر مبنای مفاهیم حســاس حاصلشــده از مرور ســوابق و چند مصاحبة

اکتشافی ،تهیه شــد .محققان با توجه به راهنمای مصاحبه به طرح بحث پرداختند .سؤالها بهگونهای

بود که سیر مصاحبه به شفاف شدن هرچه بیشتر تجربة معلمان بیانجامد .بهاینترتیب نحوة ورود آنان

بــه نظام دوری ،تجربة اجرای این نظام ،محدودیتها و موانع اجرای نظام دوری و پیامدهای مثبت و
منفیای که برای این نظام ارزیابی میکنند ،توسط معلمان گزارش شد .مصاحبهها ضمن کسب اجازه
از معلمان ،ضبط و پیادهسازی و سپس کدگذاری شد.

تحلیل دادهها
پس از پیادهسازی مصاحبهها و بارگذاری آنها در نرمافزار  ،Maxqda 10برای حصول دقت بیشتر،

مصاحبهها جمله به جمله کدگذاری شد .کدگذاران ،ابتدا کدگذاری اولیه یا کدگذاری باز انجام داده و
ســپس پس از تشخیص مقوالت و ارتباط میان آنها در سطح کدگذاری محوری ،به ارتباط همهجانبة

مقوالت ،در قالب یک شبکة گستردهتر پرداختهاند .در مرحلة کدگذاری انتخابی ،نحوة ارتباط مقوالت
تشکیلشده با یکدیگر مشخص شد.

روایی و پایایی
بهمنظور تأمین روایی پژوهش ،به اســتناد مالک مارشــال و راسمن ( ،)1377/1989به مشخص
کردن دقیق روند تحقیق و محدود کردن جامعة مورد تحقیق و تعیین پارامترها (تعیین محتوای عناصر
تشــکیلدهندة فرایند اجرای نظام دوری شــامل مقولة محوری ،شرایط ع ّلی ،شرایط زمینهای ،شرایط

مداخلهگر ،تعامالت عوامل و پیامدهای مثبت و منفی آن) در تشــریح پژوهش پرداخته شد .عالوه بر
این بر مبنای تکنیک کنترل یا اعتباریابی توســط اعضا (سیلورمن )1381 /1985 ،از مشارکتکنندگان

خواسته شد تا یافتههای کلی را ارزیابی کنند و در مورد صحت آن نظر دهند.
ِ
ِ
پیشنهادی سیلورمن (،)1381/1985
روش
در تأمین روایی از روش مقایسهای نیز استفاده شد .در این
نتایج حاصل از تحقیق را با نتایج سایر پژوهشها مقایسه میکنیم.

در خصوص قابلیت تکرار (پایایی) مطابق تکنیک اســتراوس و کوربین ( ،1387/1990ص)249 .

با در نظر گرفتن نگرش نظری پژوهش حاضر ،نمونة مشابه و تعقیب قواعد کلی گردآوری اطالعات
و تجزیهوتحلیل ،بهاضافة سایر شرایط مشابه ،سایر محققان قادرند یافتهها را تحلیل و تحقیق را تکرار
نموده و دربارة این پدیده به توضیحات نظری یکسان برسند.
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یافتهها

یافتههــای حاصــل از کدگذاری باز در قالب جــداول  2و  3و  4و مؤلفههای پارادایم کدگذاری

محوری در شکل  1ارائه شدهاند.

جدول  .2زیرمقوالت و مؤلفههای مقولة «موانع اجرای نظام دوری»
مؤلفههای مقوله عمده

مقولة
عمده
 -1-1موانع سازمانی

 -1-1-1عدم اعمال امتیاز برای مشارکت معلمان در نظام دوری و در مقابل ،امتیازدهی به
معلمان متخصص یک پایه خاص
 -2-1-1عدم اطالعرسانی به معلمان برای مشارکت و پی گیری از جانب سازمان
 -3-1-1محدودیتهای شرکت
در دورههای ضمن خدمت

 -1-3-1-1عدم برگزاری دوره ضمن خدمت
 -2-3-1-1چالشهای قانونی گذراندن دوره ضمن خدمت
بهطور مستمر

 -5-1-1نبود معلم جایگزین برای معلمی که پایهاش را ترک میکند
 -2-1موانع مشارکتی

موانع اجرای نظام دوری

 -1موانع زیرساختی

 4-1-1عدم تثبیت موقعیت مدیران موافق اجرای نظام دوری در مدارس

 -1-2-1مخالفت مدیران
مدارس با اجرای نظام دوری به
علل مختلف

 -1-1-2-1عدم رضایت مدیر مدرسه از سابقه اجرای نظام
دوری در مدرسه
 -2-1-2-1تشخیص عدم صالحیت معلمان برای اجرای
نظام دوری توسط مدیر
 -3-1-2-1نگرانی مدیر از دست دادن معلم نمونه پایه اول
 4-1-2-1اعتقاد مدیر به لزوم متخصص شدن هر معلم در
یک پایه ثابت (تخصصگرایی)

 -2بیانگیزگی معلمان به دالیل شخصی مختلف

 -2-2-1عدم همکاری سایر
معلمان با معلم متقاضی شرکت
در نظام دوری به دالیل مختلف
 -1-2نارضایتی از یک
مجموعه دانشآموزان

 -1-2-2-1مخالفتهای رقابتجویانه معلمان نظام غیردوری
 -2-2-2-1عدم همکاری همکاران به دلیل تخصصگرایی

 -1-1-2کسالتبار بودن نظام دوری برای بعضی معلمان ،عامل بیانگیزگی آنان
 -2-1-2عدم عالقه معلم به گروهی از دانشآموزان عامل بیانگیزگی
 -3-1-2عدم تمایل بعضی از معلمان زن به مشارکت در نظام دوری با گروه پسران
 -1-2نارضایتی معلم از وضعیت درسی دانشآموزان یک کالس ،عامل بیانگیزگی معلمان برای
همراهی در پایههای بعدی

 -2-2تمایل معلم به
تغییر محیط

 -1-2-2تمایل معلمان به اشتغال در فضای اداری بهجای فضای آموزشی
 -2-2-2تمایل به استفاده از شانس تجربه یک کالس بهتر ،عامل بیانگیزگی معلمان
 -3-2-2عدم تمایل معلم به تثبیت در یک مدرسه

 -3-2تخصصگرایی معلمان عامل عدم شرکت آنان
 4-2نگرانی معلمان از لوث شدن اقتدار معلم در اثر صمیمیت با دانشآموزان ،عامل عدم استقبال آنان از نظام دوری
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جدول  .3زیرمقوالت و مؤلفههای مقولة «پیامدهای مثبت اجرای نظام دوری»
مقولة
عمده
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مؤلفههای مقوله عمده
 -1-1شناخت دانشآموز
از معلم

 -1-1-1شناخت دانشآموز از روش تدریس و انتظارات معلم
 -2-1-1آشنایی دانشآموزان با اخالق و ویژگیهای معلم

 -2-1شناخت متقابل اولیا
و معلم

 -1-2-1شناخت اولیا و معلم از یکدیگر
 -2-2-1شناخت همهجانبه اولیا از معلم

 -1حصول شناخت
 -3-2-1شناخت معلم از وضعیت خانوادگی دانشآموز
 -3-1شناخت معلم از مسائل
غیرآموزشی دانشآموز

 -1-3-1شناخت جامع و همهجانبه از دانشآموز

پیامدهای مثبت اجرای نظام دوری

 -2-3-1اطالع از بیماریهای دانشآموز
 -3-3-1شناخت معلم از اخالق و روحیات دانشآموزان
 -1-2اطالع معلم از سطح و نحوه آموزش دیدن دانشآموز در سال پیش
 -2-2اطالع معلم از نقاط قوت و ضعف آموزشی دانشآموز
 -3-2امکان آموزش دانشآموزان ضعیفتر یا مشکلدار براثر شناخت حاصله
 -2تأثیرات مثبت آموزشی
 -4-2شناخت و ارتقا و تقویت استعدادهای دانشآموز
 -5-2عملکرد تحصیلی بهتر دانشآموزان دوری نسبت به غیردوری
 -6-2تأثیرگذار بودن دوری در افزایش عالقه و تعهد دانشآموز به کالس
 -1-3توانمندتر شدن معلمان
 -2-3خالق شدن معلم
 -3افزایش مهارتهای معلمان

 -3-3تسلط یافتن بنیادی معلم به دروس سه سال
 -4-3شناخت معلم از ویژگیهای دانشآموز در سنین مختلف
 -5-3آشنا شدن با کتابها و روشهای جدید تدریس
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جدول( 3ادامه) زیرمقوالت و مؤلفههای مقولة «پیامدهای مثبت اجرای نظام دوری»
مقولة
عمده

مؤلفههای مقوله عمده
 -1-1-4اظهار اضطراب کمتــر دانشآموزان نظام دوری در
آغاز سال تحصیلی
 -2-1-4شادمانی دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی

 -4تأثیرات مثبت روانی

 -1-4تأثیرات مثبت روانی
برای دانشآموز

 -3-1-4مؤثــر بــودن نظــام دوری در افزایــش آرامــش
دانشآموزان
 -4-1-4مفید بودن نظام دوری برای حل مشکل دانشآموزان
خجالتی
 -5-1-4اعتمادبهنفس بیشتر دانشآموزان نظام دوری نسبت
به غیردوری

پیامدهای مثبت اجرای نظام دوری

 -2-4تأثیرات مثبت روانی برای معلم در قالب احساس رضایت از فعالیت در نظام دوری

-5صرفهجویی در زمان

 -1-5صرفهجویی در زمان آموزش
 -2-5صرفهجویی در شناخت همهجانبه معلم از دانشآموز
 -1-6اعتقاد به تأثیر نظام دوری در جلباعتماد دانشآموزان به معلم

 -6بهبود رابطه دانشآموز و معلم

 -2-6شکلگیری رابطة عاطفی بین دانشآموز با معلم
 -3-6ایجاد رابطة صمیمانه بین معلم و دانشآموزان
 -4-6صمیمیتر شدن دانشآموزان نظام دوری با معلم
 -1-7افزایش شناخت دانشآموزان نظام دوری از یکدیگر و افزایش صمیمیت

 -7بهبود تعامالت دانشآموزان یا
یکدیگر

 -2-7ابراز همکاری بیشتر دانشآموزان نظام دوری با هم
 -3-7تسریع فعالیتهای رقابتجویانه و سالم دانشآموزان در نظام دوری

 -8افزایش تعامالت اولیا دانشآموزان همکالسی با یکدیگر
 -1-9افزایش همکاری والدین با معلم طی نظام دوری
 -9بهبود تعامالت معلم و اولیا

 -2-9افزایش حضور اولیا در جلسات انجمن اولیا طی نظام دوری
 -3-9افزایش صمیمیت اولیا با معلم طی نظام دوری

 -10درونی شدن نظم و انضباط حاکم بر کالس در دانشآموزان نظام دوری
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جدول  .4زیرمقوالت و مؤلفههای مقولة «پیامدهای منفی اجرای نظام دوری»
مقولة
عمده

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بررسی فرایند اجرای نظام دوری در مدارس ابتدایی (شهرستان مشهد)

مؤلفههای مقوله عمده
 -1انفصال اولیا از مدرسه و اکتفا به معلم
 -1-1-2اضطرابزا بودن پیوستن دانشآموز جدید به کالس دوری برای وی
 -2-1-2احساس انزوا در دانشآموز جدیدی که به گروه دوری میپیوندد.

( -1-2آسیبهای بالقوه
عاطفی یا روحی -روانی)
متوجه دانشآموزان پیوسته  -3-1-2احساس تبعیض در دانشآموز جدیدی که به گروه دوری میپیوندد.
به کالس دوری
 -4-1-2آسیب ناشی از عالقه کمتر احتمالی معلم به دانشآموزان
جدیدالورود در مقایسه با دانشآموزان سابق
 -1-2-2احساس وابستگی دانشآموزان به یکدیگر و جدایی دشوار دوستان
همکالس پس از اتمام بازه حضور در نظام دوری

پیامدهای منفی اجرای نظام دوری

 -2آسیبهای عاطفی یا
روحی -روانی

 -2-2-2وابستگی عاطفی نسبی معلم به دانشآموز در نظام دوری
( -2-2آسیبهای بالقوه
عاطفی یا روحی -روانی)
متوجه معلم و دانشآموزان
نظام دوری

 -3-2-2وابستگی عاطفی دانشآموز به معلم نظام دوری
 -4-2-2اضطراب دانشآموزان نظام دوری از جدا شدن از معلم مأنوس
چندساله در پایان نظام دوری
 -5-2-2عدم سازگاری دانشآموزان نظام دوری با معلم جدید
 -6-2-2رنج حاصل از امکان عدم عالقهمندی معلم یا دانشآموز به دیگری و
تداوم تبعات آن در طول نظام دوری

 -1-3امکان آسیب دیدن دانشآموز به علت عدمتوانمندی معلم نظام دوری
 -2-3یکنواخت شدن شیوه تدریس معلم برای دانشآموز طی نظام دوری
 -3آسیبهای آموزشی

 -3-3لوث شدن اقتدار معلم (مانع عمل کردن دانشآموزان به تکالیف درسی میشود) .
 -4-3مشکالت همسطح سازی آموزشی دانشآموزان جدیدالورود با دانشآموزان نظام دوری
 -5-3امکان عدم تالش معلم برای موفقیت دانشآموزی که از وی پیشینه ذهنی آموزشی منفی دارد.

 -4تثبیت الگوپذیریهای
منفی اخذشده از معلم

-1-4انتقال نظام اعتقادی معلم به دانشآموز
 -2-4انتقال ویژگیهای رفتاری معلم به دانشآموز طی نظام دوری

 -5شرکت تنها گروهی از دانشآموزان یک مدرسه در نظام دوری عامل احساس تبعیض در کالسهای غیردوری
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بررسی فرایند اجرای نظام دوری در مدارس ابتدایی (شهرستان مشهد)

با توجه به مقوالت محوری ،در مرحلة کدگذاری گزینشــی ،مقولة هستهای« ،اجرای نظام دوری»

نامیده شد .در مدل پارادایمی زیر ،فرایند اجرای نظام دوری و پیامدهای آن نشان داده شده است.
شرایط ع ّلی

وجود نیروی داوطلب و دارای
انگیزه برای اجرای نظام دوری

شرایط مداخلهگر:

همکاری عوامل سازمانی

 تأمیــن نیروی جایگزین به جای معلمراهیافته به نظام دوری
 فراهم کردن امکان شــرکت معلم دردورههای ضمنخدمت
 -اطالعرسانی در خصوص نظام دوری

شرایط زمینهای:

پدیدة اجرای
نظام دوری

همکاری عوامل انسانی

 موافقت و همکاری مدیریت مدرسه بااجرای نظام دوری
 همکاری سایر معلمان با معلم داوطلببرای تغییر پایه بهمنظــور اجرای نظام
دوری
  تقاضای والدیــن مبنی بر ورود معلمبه نظام دوری

وجود مصوبة اجرای نظام
دوری در سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش

تعاملها

 اجرا توسط معلم توانمند و مثبت -اجرا توسط معلم ضعیف

پیامدها

 .1بهره بردن از شــناخت حاصله از دانشآمــوز و خانوادة وی
در راستای رفع مشکالت آموزشی و غیرآموزشی دانشآموز
 .2تأثیرات مثبت آموزشی
 .3صرفهجویی در زمان آموزش و شناخت
 .4بهبود تعامالت افراد ذیمدخل
 .5تثبیت الگوپذیری مثبت در دانشآموزان
 .6وابستگی دانشآموز به معلم و مشکالت ناسازگاری با معلم
جدید
 .7افزایش مهارتهای معلمان
 .8تأثیرات مثبت روحی برای دانشآموز و معلم

شکل  .1مدل پارادایمی فرایند اجرای نظام دوری
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پیامدها

 .1علیرغم ایجاد شــناخت دانشآمــوز و معلم از یکدیگر،
ناتوانی معلم در بهرهوری از شناخت دانشآموز و برچسب
خوردن دانشآموز و خانواده وی در اثر شناخت حاصله
 .2شکلگیری آسیبهای آموزشی و عاطفی در دانشآموز
 .3تثبیت الگوهای رفتاری -شــخصیتی نامناسب اخذشده
از معلم
 .4افزایش مهارتهای معلمان
 .5رضایت شغلی معلم

شرایط علّی و شرایط زمینهای

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بررسی فرایند اجرای نظام دوری در مدارس ابتدایی (شهرستان مشهد)

پیـش از ابلاغ طـرح نظـام دوری ،طـرح مزبـور بهطـور تجربـی ،بنـا بهضـرورت یا درخواسـت

معلمـان ،در برخـی از نواحـی آموزشوپـرورش اجـرا شـده اسـت .مـوارد اجبـاری ،شـامل مدارس

مناطـق روسـتایی میشـد کـه بـه دلیـل کمبود نیـرو یک معلـم ثابت بهطـور همزمـان چندپایـه را در

طـول چنـد سـال مسـتمر آموزش مـیداد .بنـا بر شـواهد ،ابالغ بخشـنامة امـکان اجرای نظـام دوری
در سـال  1391نیـز نقـش عمـدهای در رونـق گرفتـن اجـرای ایـن طـرح نداشـته اسـت؛ بهطوریکه

علیرغـم اینکـه پس از ابالغ بخشـنامة اجـرای نظـام دوری ،در ابتدا حدود  150مـورد اعالم آمادگی
ً
عملا کمتـر از ده مورد اجـرا صـورت گرفته اسـت .در کلیة
بـرای اجـرای نظـام دوری مطـرح شـد،

ایـن مـدارس و همچنیـن در مدارسـی کـه پیش از ابلاغ این طـرح ،معلـم ،دانشآموزان خـود را در
دو یـا سـه پایـه داوطلبانـه همراهـی کرده اسـت ،عامل اصلی اجـرای نظـام دوری ،تقاضـا و پیگیری

شـخصی معلمـی بـوده کـه از انگیزههـای درونی کافی برای شـرکت در نظـام دوری برخـوردار بوده
اسـت .لـذا ابلاغ سـازمان آموزشوپـرورش ،نقـش چشـمگیری در فراگیـر شـدن این طرح نداشـته
است.

چنانکه در مدل پارادایمی قابلمشاهده است ،انگیزة معلمان شرط الزم و علت اصلی اجرای نظام

دوری بوده اســت .بهاینترتیب ابالغ مصوبة اجرای نظام دوری ،تنها بهعنوان یک عامل زمینهساز و نه
عامل ع ّلی قابلتحلیل است.

شرایط مداخلهگر

یافتهها نشــان داد که عوامل مداخلهگر اعم از عوامل ســازمانی و عوامل انسانی میتوانند تقاضا و

انگیزة معلم را برای مشارکت در نظام دوری تحت تأثیر قرار دهند.
منظور از عوامل سازمانی عبارت است از:

 .1پشــتیبانی ســازمان از معلم در قالب برگزاری دورههای ضمنخدمت الزم برای معلم متقاضی
شرکت در نظام دوری؛ که به نمونه نقد زیر اشاره دارد:

«ضمنخدمــت میگفتــش که ما هزینه نداریم بــرای اینکه کالس بذاریم باز همــکار بره (دورة
ضمنخدمت) پایة دومو بگذرونه».
 .2تأمیــن نیروی جایگزین برای پایهای که معلم باید به نیروی دیگری واگذار کند و به پایة باالتر
ملحق شود .مشکل طرحشده توسط معلمان حاوی مضمون زیر است:

«میگفتن (اگه با شــاگردهاتون برید کالس باال) پایة اول خالی میشه .کسی نیست که بیاد کالس
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اول تدریس کنه».
همچنین  .3اطالعرسانی و تبلیغات بیشتر در خصوص نظام دوری و در نظر گرفتن امتیازاتی برای
معلما ِن مشــارکتکننده در اجرای نظام دوری .سازمان با این اقدام میتواند زیرساختهای الزم برای

گســترش طرح نظام دوری را (پس از حصول اطمینان از مفید بودن اجرای آن) فراهم کند .گفتههای

معلمان دال بر فقدان چنین زیرساختهایی است:

«مـن تـوی مجلات دیـدم (موضـوع نظـام دوری رو) ،بحثش جدی نشـده .کسـی پیگیـری نکرده
اینـو .مطرحـش نکـرده .اص ً
ال هیـچ بخشنامـهای چیزی نیومـده که آیا کسـی میخواد نظـام دوری رو
اجـرا کنه یـا نه».
ِ
خدمت پایة بعد که امتیاز به من تعلق بگیره».
«معلما میگن من در صورتی میرم ضمن
«میگن معلمی که چند سال پیاپی پایة اولو داشته یه امتیازی داره».
عوامل انســانی اعم از مدیر مدرســه ،همکاران معلم و اولیای دانشآمــوزان نیز میتوانند مانع یا

تسهیلگر اجرای نظام دوری باشند.

در صـورت نارضایتـی اولیـا از عملکـرد آموزشـی و تربیتـی معلـم داوطلب ،معلـم حمایت مدیر

مدرسـه را بـرای شـرکت در نظـام دوری از دسـت میدهـد .در مقابـل ،رضایـت اولیـا از یـک معلم

و درخواسـتهای مکـرر از وی بـرای همراهـی بـا فرزندانشـان در پایههـای باالتـر ،میتوانـد بـرای
داوطلـب شـدن معلـم جهـت اجـرای ایـن نظـام ،انگیزهبخـش باشـد .بـه نقـل از یکـی از معلمـان:

«(والدیـن) روی حسـاب شـناختی که داشـتن ،میاومـدن پیش مدیرمـون میگفتن که سـال دیگه هم
خانـم فالنی باشـه معلـم بچهها».
مدیـران مـدارس بـه دالیـل مختلـف ممکـن اسـت مانـع از اجـرای نظـام دوری بشـوند .دالیلی

ازجملـه تشـخیص عدمصالحیـت معلـم بـرای تدریـس در سـایر پایههـا ،تخصصگرایـی ،عـدم
رضایـت از سـابقة اجـرای نظـام دوری در مدرسـه و یـا نگرانـی از اینکـه نتواننـد جایگزین مناسـبی

بـرای معلـم توانمنـد پایـة اول (کـه بـه نظـام دوری میپیونـدد) بیابنـد .نمونـة گفتههـای معلمان در
ایـن زمینـه عبارت اسـت از:

«(بعضی معلمها) زمانی که معلم پایة اول بودن زیاد ازش رضایت نداشتن که مدیر بتونه اون معلم
رو با همین دانشآموزا بفرسته کالس دوم».
«بعضی وقتها هم مدیر میگه معلم کالس اول به خاطر تجربهش باید همیشــه اول رو تدریس
کنه».
«مدیریت میگفتش که بچهها با طرح دورهای لوس بار اومدن .چون سه سال با هم بودن».
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عالوهبرایـن ،سـایر همـکاران معلـم داوطلـب ،ممکن اسـت به دالیـل رقابتجویانه و یـا به دلیل

تخصصگرایـی ،جهـت تحویـل دادن یـا تحویـل گرفتن یک پایـة تحصیلی با وی همـکاری نکنند:

«من توی این سه سال ،ضمنخدمتم  500ساعت رفت باال .بقیه معلمها معترض شدند».
«معلمهای دیگه دوس نداشتن پایهشون رو عوض کنن».

نهایت ًا با تأمین شرایط زمینهای ،شرایط ع ّلی و شرایط مداخلهگر که به آنها اشاره شد ،نظام دوری
در مدارس قابلاجرا اســت .اشاره شد که منظور از شــرط ع ّلی ،وجود معلم داوطلب و دارای انگیزه
برای اجرای نظام دوری است .عواملی چند انگیزة شخصی و درونی معلم را برای ورود به نظام دوری

تأمین میکند .تجربة پیشــینی معلم از همراهی با دانشآموزان شامل احساس رضایت از دانشآموزان
و خانوادههای آنان و همچنین شــناختی که از جنبههای تحصیلی و اخالقی آنان به دســت میآورد،
میتواند برای معلم انگیزهبخش باشد.

رضایت کلی معلم از دانشآموزان« :بچههای کالسم بچههای خوبی بودن».
شــناخت معلم از دانشآموزان از نظر درســی و اخالقی« :تصمیم گرفتم که با بچههای خودم برم
کالس باالتر .چون شناخت داشتم روشون .هم درسی ،هم اخالق».

رضایت معلم از همکاری خانوادههای دانشآموزان« :خانوادهها واقع ًا خانوادههای خوبی بودن».
عالوه بر تجربة پیشینی ،عالقهمندیهای شخصی معلم ،مانند عالقهمند شدن به دانشآموزان سال
اول ،کنجــکاوی برای ارزیابی دانشآموزان خود در پایههای باالتر ،عالقه به تســلط یافتن به تدریس
در ســایر پایهها و عالقه به تنوع در تجربة تدریس ،میتواند در معلم برای ورود به نظام دوری ایجاد
انگیزه کند .معلمان در مواردی ،حتی به دالیلی مانند فرسودگی جسمی ناشی از فشار کار متحمل شده
برای تدریس در پایة اول و یا نگرانی از مواجهشــدن با دانشآموزانی جدید و ضعیفتر در سال بعد،
ترجیــح دادهاند با دانشآموزان خود به پایة باالتر راه یابنــد .به گزارههای منبع مقوالت فوق در ادامه
اشاره میشود:
عالقة معلم به دانشآموزان سال پیش« :من هم که بچههامو واقع ًا دوست داشتم».

کنجکاوی برای ارزیابی« :دوست داشتم حاصل کارم رو ببینم .ببینم بچهها چقدر پیشرفت میکنن.
اشکاالیی که کارم داره رو بشناسم».
عالقة معلم به تنوع در تجربة تدریس« :دوست داشتم پایهم عوض بشه یه تنوعی بشه».
عالقة معلم به تسلط بر سایر پایهها« :تجربه به دست میاری .بعد ،دانش بیشتری پیدا میکنه آدم».
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نگرانی معلم از تدریس در کالس ضعیفتر« :میگفتم یک ریســکیه من بخوام مث ً
ال اول دیگه ای
رو برم بگیرم که شاید ضعیفتر باشن».
فرسودگی جسمی ناشی از تدریس در پایة اول« :سالها بود پایة اول رو تدریس میکردم و کالس
اول باید خیلی بلند صحبتی کنی .دیگه سرفه میکردم و اینا .دوست داشتم یه پایهای برم که یه مقدار
راحتتر باشه».
آن دسـته از معلمانـی کـه نظـام دوری را بـه دلیـل ثابـت بـودن دانشآمـوزان کسـالتبار ارزیابی

کردهانـد و یـا معلمانـی کـه عالقة خاصی بیـن آنها و دانشآموزانشـان ایجاد نشـده اسـت ،همچنین

معلمانـی کـه از وضعیـت درسـی دانشآمـوزان خـود ناراضـی هسـتند یـا بـه تغییـر محیـط تمایـل

دارنـد ،از انگیزههـای الزم بـرای شـرکت در نظـام دوری برخوردار نیسـتند .عبارات زیر ،شـاهدی بر
اسـتدالل فوق هسـتند:

دالیل بیانگیزگی معلمان برای اجرای نظام دوری:

«(بعضی از همکارا میگن) که ک ً
ال از بچهها خسته میشیم».
«ممکنه (بعضی از معلما) اص ً
ال بچهها رو خیلی دوس نداشته باشن .بعد میگن حداقل سال دیگه با
یه گروه جدید باشیم».
«واقع ًا طرح دوری رو دوست دارم .ولی تو مدرسة پسرونه نه .خیلی بازیگوشن پسرها».
«برام موقعیت کاری تو اداره پیش اومد( ،دوری رو ادامه ندادم)»
«همکارها نمیخوان سه سال ،تو یک مدرسه باشن».
«(بعضی از همکارا) همینکه باید برن کالس (ضمنخدمت) زورشون میاد».
«معلمها دوست دارن همون پایهای که بودن باشن».
«اکثر معلمها میگن اگر ما بچههای خودمون بریم باال ،بچهها پررو میشن».

تعاملها

طبق یافتهها نظام دوری بهخودیخود دارای آثار لزوم ًا مثبت یا منفی نیست .آنچه میتواند این

مخرب سازد ،کیفیت اجرای آن توسط معلم است .اینکه چه معلمی با چه سطحی
نظام را مفید یا ّ

از توانمندی و ویژگیهای تربیتی و مهارتهای ارتباطی ،مسئولیت اجرای نظام دوری را به عهده

بگیرد .بعضی از پیامدها نیز درهرصورت با اجرای نظام دوری ایجاد میشود .بعضی نیز در صورت
عدمصالحیت معلم مجری نظام دوری به وقوع خواهد پیوست .در ادامه به پیامدهای آموزشی و
غیرآموزشی اجرای نظام دوری که نقش میانجی متغیر توانمندی یا عدمتوانمندی معلم در آن مشهود
است ،اشاره میشود:
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با فراهم شــدن شرایط زمینهســاز ،مداخلهگر و ع ّلی ،نظام دوری اجرا میشود که پیامدهایی نیز بر
آن مترتّب میگردد .پیامدهای حاصل ،لزوم ًا مثبت یا منفی نیستند .آنچه بهعنوان پیامدهای منفی مطرح
میشود نیز بعض ًا قابلمدیریت هستند .همچنین بعضی مواردی که بهعنوان پیامد مثبت مطرح شده است

در زنجیرهای از پیامدها و در شرایط خاص میتواند اثر نهایی منفی ایجاد کند.

نظام دوری درهرصورت به حصول شناخت هر چه بیشتر دانشآموز و معلم از یکدیگر و نیز اولیا

و معلم از سوی دیگر میانجامد.

شناخت دانشآموز از روش تدریس و انتظارات معلم« :روشم کارم و اخالقم را میدونن .میدونن
که من چه توقعاتی دارم ،خواستههام چیه ،دقیقا ً.با اون بچههایی که نظام دوری داشتم ،مشغولیتم خیلی
کمتره».
شــناخت متقابل اولیا و معلم در نظام دوری« :این ســه ســال بودنها باعث میشه که شناخت ما
(اولیا و معلم) نسبت به همدیگه بیشتر بشه».
«(اولیا) روی من شناخت کامل داشتن».
شناخت وضعیت خانوادگی دانشآموز :اگه دانشآموزم مشکل داشت ،میدونستم پدر ،مادرش چه
مشکلی دارن».
شــناخت جامع و همهجانبه از دانشآموز« :منم اونا رو میشناسم .دقیق ًا نسبت به همدیگه شناخت
پیدا کردیم».
اطالع از بیماریهای دانشآموز« :از اول سال میدونستم کدوم دانشآموزم مشکل بیشفعالی داره.
دارو مصرف میکنه .بنابراین از روز اول اینو میاوردم جایی که کام ً
ال تحت کنترل خودم باشه».
شناخت معلم از اخالق و روحیات دانشآموزان(« :میدونم) این بچه اخالقش چهجوریه .سه ساله
که من با اینا درگیرم».
پیامد اولیة مثبت و عمدة اجرای نظام دوری حصول شــناخت در چند ســطح است .دانشآموز به

درک و شــناخت دقیق از روش ،انتظارات و ویژگیهای اخالقی معلم میرســد .درنتیجه ،دانشآموز

میتواند به احساس ثبات برسد.

اولیا و معلم نیز در طول این زمان به شــناخت ســازنده و کاربردی از یکدیگر میرســند .معلم با

شــناخت وضعیت خانوادگی دانشآموز انتظارات خود را از وی تعدیل میکند .اولیا نیز ضمن کسب

شناخت از معلم و اعتماد به روش آموزشی و تربیتی وی همکاری بیشتری با معلم خواهند داشت.

معلم از مسائل غیرآموزشی دانشآموزان ازجمله بیماریهای جسمی و روحی دانشآموزانش مطلع
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شــده و در طول زمان متناسب با این شــناخت با دانشآموزان ،ارتباط برقرار کرده و با آنها همکاری
میکند.

اگرچه در بیان معلمها شــناخت حاصله ،بهعنوان مزیت عمدة نظام دوری مطرح شــده است ،این

شــناخت میتواند برای دانشآموز ،آسیبهای عاطفی یا آموزشــی در پی داشته باشد؛ بهطوریکه در

صورت عدمصالحیت معلم ،پس از شناخت وی به دانشآموز و یا خانوادة او برچسبهایی میزند که

در ذهن او تثبیت میشــود و مانع از تالش معلم برای ارتقای وضعیت تحصیلی و یا تربیتی دانشآموز

میشود« :یه عده از معلمها هســتن دانشآموزی که امالش متوسطه ،میگن خوبه دیگه .دیگه تالشی
نمیکنن این بچه خودشو بکشه باالتر».
به همین ترتیب ،شناخت عمیق دانشآموزان از معلم که در نظام دوری حاصل میشود ،میتواند به

سوءاستفادة آنها از خلقیات معلم منجر شود« :نرم هستم با بچهها .بعضیا هم دیگه ممکنه سوءاستفاده
کنن».
همچنین شــناخت اولیــا از معلم و اعتماد بهوجودآمده نســبت به معلم ،میتوانــد به عدمتداوم

ارتباطگیری اولیا با معلم منجر شود.

معلم نظام دوری کــه در درازمدت ،آموزش دانشآموزان را به عهده دارد ،به نقاط قوت و ضعف

آموزشــی آنان و روشهای مناســب انتقال مفاهیم به دانشآموزان مختلف مسلط میشود .همچنین با

شناخت استعدادها و توانمندیهای دانشآموزان ،فرصت کافی برای تقویت و هدایت استعدادهای آنان
را در اختیار دارد.

اطالع معلم از نقاط قوت و ضعف آموزشــی دانشآموز« :سطح بچهها رو االن من دقیق ًا میدونم.
فالن دانشآموز توی حفظیاتش مشــکل داره ریاضیش باز بهتره .بیشتر رو اون قسمتهایی که ضعف
داره ،کار میکنیم».
امکان آموزش دانشآموزان ضعیفتر براثر شناخت حاصله« :اص ً
ال میدونستم کدوم یکی ،چند نفر
از بچههام زود میگیرن .دیگه حواسمو زیاد متمرکز (اونا) نمیکردم .حواسم بیشتر روی بچههای دیگه
بود .ضعیفترها! از این نظر بچههای ضعیف پیشرفت میکردن».
معلمــان بر نقش نظام دوری در صرفهجویی در زما ِن شــناخت وضعیت خانوادگی و آموزشــی
دانشآموز و نیز صرفهجویی در زمان الزم برای ارزیابی و بازآموزی دانشآموزان پایة دوم و سوم و به
نفع آموزش مناسبتر دانشآموزان تأکید داشتند .آنها در این رابطه چنین اشارههایی داشتهاند:
«به ازای هر سال دو ماه ،یعنی جمع ًا چهار ماه دستمون پیشه».
«تا اسمهاشون و خانوادههای چهل نفرو یاد بگیرم و (بشناسم) یک سال گذشته».
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معلمان نظام دوری با استناد به نتایج نمرات دانشآموزان خود در آزمونهای علمی ،آزمون ورودی

ابتدای ســال و آزمونهای آخر ســال تحصیلی ،عملکرد تحصیلی آنان را در مقایســه با دانشآموزان

غیردوری بهتر ارزیابی کردهاند« :مدرسه یه آزمون علمی بین چهار تا کالس سوم برگزار کرد .اگه درصد
میگرفتی کسانی که قب ً
ال دانشآموز من بودن و حاال تو اون کالسا سومی بودن ،رتبههاشون باالتر بود».
نظام دوری عالوه بر تأثیرات مثبت آموزشی ،تأثیرات مثبت روحی نیز در دانشآموزان داشته است.

تأثیرات مثبتی اعم از شــادمانی دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی ،اظهار اضطراب کمتر دانشآموزان
نظام دوری در آغاز ســال تحصیلی ،افزایش آرامش دانشآموزان در طول سال تحصیلی به دلیل ثبات

شرایط ،افزایش اعتمادبهنفس دانشآموزان و حل مشکل دانشآموزان خجالتی ،توسط معلمان گزارش

شده است.

«تا میگفتن معلمتون دوباره خانم فالنیه ،بچهها بال در میاوردن .خیلی خاطرجمع میومدن .استرس
نداشتن».
«وقتی اطمینان دارن که سال دیگه هم با دوستاشون هستن ،آرامش خاصی دارن تو محیط مدرسه».
«شاگرد دوری از اول یاد گرفته چهجوری و کی جواب بده .اول فکر کنه و بعد جواب بده .از اول
این چیزا رو یاد گرفته خیلی با اعتمادبهنفس جواب میده».
«هم از نظر عاطفی دوست میشن با معلم هم اینکه خجالتشون میریزه».
معلمان بهانحای مختلف ،اشــاراتی به احساس لذت ،نشــاط و رضایت درونی از فعالیت در نظام

دوری داشتهاند که این امر پیامد مثبت روانی نظام دوری برای معلمان را بازگو میکند:

«هر روزی که میاومدم ســر کالس ،از اون روزهای دیگه نشاطم بیشتر بود .بچهها هم همینطور.
اون سال سوم خصوص ًا ،واقع ًا عشق کردیم با همدیگه».
همچنین معلمــان با اجرای نظــام دوری مهارتهای خود را افزایش میدهنــد .ضمن گذراندن

کالسهای ضمنخدمت و تدریس در ســه پایه ،بر محتوای دروس مختلف مســلط میشــوند و از

این تســلط میتوانند در جهت انتقال بهتر مفاهیم اســتفاده کنند .این موارد به توانمندتر شدن معلمان
میانجامد.

توانمندتر شــدن معلمان(« :در نظام دوری و ضمنخدمت) بــا کتابای دیگه و با روشهای جدید
تدریس آشنا میشیم».
تسلط بنیادی به دروس« :من سال اول که تدریس میکنم ،میدونم تو دوم چی داره»
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همچنیــن معلم با ویژگیهای رفتاری ،تواناییها و محدودیتهای ادراکی دانشآموزان در ســنین

مختلف آشنا شده و انتظارات خود را از دانشآموزان تعدیل میکند:

«یک معلم تا وقتی پایههای مختلف رو نگذرونده باشــه ،با ویژگیهای رشدی بچهها تو پایههای
مختلف آشنا نمیشه».
در ادامة بررســی پیامدهای مثبت نظام دوری ،بهبود رابطة دانشآموز و معلم در قالب جلباعتماد
دانشآموز به معلم ،شــکلگیری رابطة عاطفی بین دانشآموز با معلم ،ایجاد رابطة صمیمانه متقابل بین
معلم و دانشآموزان و صمیمیترشدن دانشآموزان نظام دوری با معلم گزارش شده است:
تأثیر در جلباعتماد دانشآموزان به معلم« :فک میکنم اعتماد بچه به معلم بیشتر میشه .چون سه
سال باهاش بوده».
ایجاد رابطة صمیمانة متقابل بین معلم و دانشآموزان« :بچهها هم با معلمی که آشنا باشن بهتره .مثل
مادرشون میشــه دیگه« ،».اگر یک جایی ضعفی ،کاستیای ،چیزی داشته باشن ،اگه من ازشون سؤال
کنم دلیلشو بهم میگن؛ که فالن مشکل رو داشتن».
برخــی معلمان در طول نظام دوری احســاس کردهاند که رابطة عاطفی دانشآموز با آنان بســیار

عمیق شده است و دانشآموز به معلم خود بسیار عالقهمند میشود .لذا احساس تعهد او در خصوص
برآوردن انتظارات معلم افزایش مییابد .در مقابل ،بعضی معلمان مطرح کردهاند که این افزایش ســطح

صمیمیــت به کاهش اقتدار معلم منجر میشــود و لــذا معلم همواره باید در تالش باشــد زمینههای
سوءاستفادة دانشآموز را از رابطة بهوجودآمده از بین ببرد .این تقابل در آراء زیر دیده میشود:

«اکثر معلمها میگن اگر ما با بچههای خودمون بریم باال ،بچهها پررو میشن».
«(در نظام دوری) سالبهسال ،مشکالت بچهها کمتر میشه ،به خاطر همون حس احترامی که دارن،
حس عالقهای که دارن .دل میدن به درس».
در همیــن حال درصورتیکه معلم و دانشآموز نتوانند به یکدیگر عالقة نســبی و درنتیجه تعامل

مناسبی با یکدیگر پیدا کنند و دانشآموز نیز امکان تغییر کالس را نداشته باشد ،تداوم این وضعیت برای
مدت سه سال ،آسیبهای جدی به روحیه و وضعیت آموزشی دانشآموز وارد میکند:

«عیب نظام دوری اینه که اگه معلمی بچه رو نپذیره و بچه معلم رو نپذیره سه سال واقع ًا زجره».
در چنین شرایطی اجرای نظام دوری آسیبزا و دارای پیامد منفی است .از سوی دیگر درصورتیکه
روابط دانشآموز نظام دوری با معلم بســیار عمیق و عاطفی شود ،دلبستگی و وابستگی وی اضطراب
جدایی از معلم را در دانشآموز ایجاد کرده و زمینة مشــکالت ســازگاری دانشآموز با معلم جدید را
فراهم میکند:
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«امســال (دانشآموزا بعد از سه سال) قراره جابهجا بشــن یک تنشی دارن .چون تا حاال روی من
شناخت داشتن تا میگفتن معلمتون خانم فالنی است خیلی خاطرجمع میومدن ،استرس نداشتن».
در ایــن نظام شــاهد بهبود تعامالت دانشآموزان با یکدیگر هســتیم .همکالس بودن چندســالة
دانشآموزان با یکدیگر امکان شــناخت آنها از یکدیگر و احســاس نزدیکی و دلسوزی را که الزمة
همکاری است فراهم کرده و در نتیجه دانشآموزان در نظام دوری با یکدیگر همکاری بیشتری دارند:
«چهار نفری که با هم صمیمی بودن ،خودشون یه گروه تشکیل میدادن .چون سه سال با همدیگه
بودن دیگه .گروههایی که درســت میکردن ،واقع ًا ارتباط خوبی با هم داشــتن .هیچ دعوایی توی هیچ
گروهی نبود».
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پیشتر به موضوع بهبود تعامالت معلم و اولیا در طول نظام دوری بهعنوان پیامد مثبت بالقوة نظام

دوری اشــاره شد .تجربیات برخی معلمان نشان داده است که نظام دوری ،افزایش همکاری والدین با

معلم ،افزایش حضور اولیا در جلسات انجمن اولیا و مربیان و افزایش صمیمیت اولیا با معلم را در پی
داشته است .برخی تجربیات معلمان عبارت است از:

افزایــش همکاری والدین با معلم طی نظام دوری« :خداییش به من خیلی اهمیت میدادن مامانها.
یعنی دیگه هرچی میگفتم هللً حاضر بود روز بعد .هرچی ازشــون میخواســتم .خیلی واقع ًا همکاری
میکردن».

افزایش حضور اولیا در جلســات انجمن اولیا(« :در نظام دوری) مث ً
ال با برخورد خوب ،با رضایت
خاطر ،هر جلسهای که من داشتم ،حتم ًا حضور داشتن اکثراً».
افزایش صمیمیت اولیا با معلم« :تو نظام دوری ما واقع ًا مثل یه خانواده شده بودیم».
ســطح صمیمیت اولیا با معلم طی نظام دوری به رابطة اعضای یک خانواده تشــبیه شــده که همة

اعضــای آن از صمیمیت الزم برای ارتباط گرفتن باهم در راســتای هدف اصلی که بهبود امر آموزش

است برخوردارند.

یکی از آثار منتجة نظام دوری ،افزایش تعامالت اولیای دانشآموزان همکالسی با یکدیگر است که

خود زمینهســاز همافزایی تجربیات آنها و تصمیمگیری گروهی برای ارائة پیشنهادها و طرح انتقادات
به مدرسه است:

«خونوادهها همدیگر رو میشناختن و تو جلسات شرکت میکردن .حتی جلسة دورهای میذاشتن
برا خودشون .بعضیهاشون خیلی صمیمیشدن».
ازآنجاکــه دانشآموزان نظام دوری در درازمدت موظفاند قوانین یک معلم ثابت را رعایت کنند،

این قوانین را بهخوبی درونی میکنند و منضبط میشــوند« :از همون سال اول که قانون میذارم ،سال
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دوم میدونن که قانون کالسمون اینه».
حالآنکه چنانچه معلم از صالحیت الزم برخوردار نباشد و دارای ضعفهای اجرایی در مدیریت

کالس و الگوســازی باشــد ،این ظرفیت نظــام دوری در خصوص فراهم بودن شــرایط ثبات برای

الگوپذیری دانشآموز به یک آسیب جدی و پیامد منفی اجرای نظام دوری تبدیل میشود« :به هر حال
دانشآموزا معلم رو الگو قرار میدن چه برسه به اینکه معلم سه سال باهاشون باشه .وقتی معلم تکرار
بشه این الگوپذیری عمیقتر میشه».
کیفیــت اجرای نظام دوری ،تأثیر قطعی در پیامدهای آن دارد .در شــکل اصیل اجرای نظام دوری

دانشآموزان نباید در طول ســه ســال کالس را ترک کنند و دانشآموز جدیدی نباید به کالس اضافه

شــود .در کالسهای بررسیشده ،کمتر از ده مورد پیش آمده بود که دانشآموزان از نظام دوری خارج
شده باشند .موارد خروج نیز جز در یک مورد مربوط به تغییر محل سکونت دانشآموزان بود .در مقابل

در همــة کالسها این اتفاق صورت گرفته بود که افراد جدیدی به کالس اضافه شــده بودند .این امر
آسیبهای عاطفی یا روحی بالقوهای میتواند برای دانشآموزان جدیدالورود که به گروه دوری اضافه

میشــوند داشته باشــد .این دانشآموزان ممکن است احساس اضطراب ،انزوا ،تبعیض ،یا عالقة کمتر

معلم را تجربه کنند .همچنین معلم را با چالشهای همسطحسازی دانشآموزان مواجه میکند.

احساس اضطراب« :از دانشآموز پرسیدم :اول که اومدی توی کالس چه حسی داشتی؟ گفت اول
خانوم میترسیدم چون وسط سال اومدم».
احساس انزوا« :همین امسال بود که یه دانشآموز جدید اضافه شد .بعد این خیلی منزوی بود».
احســاس تبعیض« :چند تا دانشآموز بودن تو این کالسهای دیگه ،میگفتن خانم خوش به حال
بچههای شما که باز اومدن امسال با شما سوم».
عالقة کمتر معلم« :راستشــو بگم (احساســم) فرق میکنه .هنوز احساس میکنم (اون دانشآموز
جدید) از بچههای یک کالس دیگهس .بهخصوص اگر یک کار بدی انجام بده».
عمده پیامدهای مثبت و منفی معرفیشده برای نظام دوری مشروط به کیفیت اجرای آن است .پیامد

منفی بالقوهای که نظام دوری در صورت عدمتوانمندی معلم مجری دارد ،ضعف آموزشــی دانشآموز

بهطور پایهای و مبنایی خواهد بود .چنانچه معلم در انتقال مفاهیم آموزشی به دانشآموز ضعف داشته

باشــد ،دانشآموز دچار آسیب آموزشی خواهد شد« :شاید یک معلمی زیاد با بچههاش کار نکنه ،بعد
اینا همینطوری برن باال».
عالوه بر این ممکن است روحیة بعضی از دانشآموزان جویای تنوع باشد که درنتیجه با نظام دوری

و تثبیت شرایط سازگار نباشد« :ولی خب ممکنه یکنواختی معلم برای دانشآموز دلچسب نباشه».
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پژوهش حاضر کــه در چارچوب نظریة دادهبنیاد صورت گرفته ،به بررســی فرایند

اجرای نظام دوری در مدارس ابتدایی شهرستان مشهد و پیامدهای مترتب بر آن پرداخته

اســت .مدل پارادایمی در بررســی فرایند اجرای نظام دوری نشــان میدهد ،درحالیکه

مصوبة اجرای نظام دوری در سند تحول آموزشوپرورش ،عامل زمینهساز اجرای نظام

دوری است ،شرط علّی اجرای آن وجود معلمان داوطلب و دارای انگیزه است .عوامل

مداخلهگر ،اعم از عوامل سازمانی و عوامل انسانی میتوانند موافقت با درخواست معلم

برای مشارکت در نظام دوری را تحت تأثیر قرار دهند .اجرای این نظام سلسله پیامدهای

مثبت یا منفیای را میتواند ایجاد کند.

یکــی از پیامدهای منفی نظام دوری کــه در صورت عدم نظارت بر صالحیت معلم

مجری این نظام روی خواهد داد ،آموزش دیدن بلندمدت دانشآموزان توسط معلم فاقد

صالحیت و ضعیف است.

از جمله مؤلفههای استخراجشــده در پژوهش حاضر امکان احساس یکنواختی از

سوی دانشآموز در نظام دوری است .چالش دیگر نظام دوری با چگونگی تعامل معلم
و دانشآموزان در داخل کالس درس ارتباط دارد .این چالش ،رنج حاصل از عدمعالقة

دانشآموز به معلم اســت .در پژوهشهای کِر ( )2002و پکانیک ( )2003نیز یافتههای
مشــابه به دست آمده اســت .عالوه بر این پژوهش حاضر که در ساختار آموزشی کشور

ایران صورت گرفته است ،مشابه یافتههای پژوهشگران ساختارهای آموزشی غربی نشان

داد که نظام دوری ،لزوم ًا باعث ایجاد رابطة مثبت بین معلم و دانشآموز نمیشــود .لذا

مدیرانی که با برنامههای دوری درگیر میشوند باید بدانند درصورتیکه معلم و دانشآموز

قادر به ایجاد رابطة فردی نباشــند ،تضادهای شخصیتی میتواند از طریق عملکرد نظام

دوری تشدید شود.

تحلیل تجربیات مثبت معلمان حاکی از آن اســت کــه معلمان توانمند مجری نظام

دوری میتوانند از این فرصت ســه ساله در جهت بهبود مشکالت تعاملی دانشآموزان

خجالتی و افزایش اعتمادبهنفس دانشآموزان استفاده کنند .همچنین یافتههای پژوهش
حاضر نشــان از آن دارد که در طول نظام دوری ،معلم به شــناخت جامع و همهجانبه از

دانشآموز دســت مییابد ،تعامالت معلم و دانشآموز بهبود مییابد و معلم به فرد امین
و مورد اعتماد دانشآموز تبدیل میشــود .در این رابطه پکانیک ( ،)2003کر ( )2002و

مرزانو و مرزانو ( )2003اشــاره کردهاند که نظام دوری شــامل فرصتهایی برای ایجاد
شمارةë 66
سال هفدهم ë
تابستانë 1397

67

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بررسی فرایند اجرای نظام دوری در مدارس ابتدایی (شهرستان مشهد)

اعتمادبهنفس در دانشآموزان و بهبود روابط دانشآموز -معلم میباشد.

یافتههــا در خصوص پیامدهای مثبت روحی نظام دوری مبنی بر مضطرب نبودن و

احســاس شادی دانشآموزان در ابتدای سال تحصیلی جدید و احساس آرامش و ثبات
در طول سال تحصیلی با پژوهش هویدا ،دولتی و امینبیدختی ( ،)1396بارگر ( )2013و

کِر ( )2002همسو است.

در پژوهش حاضر معلمان نظام دوری به احســاس رضایت شغلی در طول فعالیت

در این نظام اشاره کردهاند که در مطالعه کِر ( )2002نیز نتیجة مشابه به دست آمده است.

محدودیتهایی نظیر امکان لوث شــدن اقتدار معلم در قالب سوءاستفاده دانشآموزان

از روابط دوســتانه با معلم ،و نیز مشکل پیوستن دانشآموز جدید به کالسی که در نظام

دوری آموزش دیدهاند در اجرای نظام دوری نیز مشاهده شد که این موارد نیز با پژوهش
وی سازگار است.

در بررســیها مشــخص شــد که در مواردی ،معلم نظام دوری ،اولیــای دانشآموز

جدیدالورود به یک کالس دوری را قانع ساخته است تا فرزند خود را به مدرسة دیگری

منتقل کنند .علت این امر چالشهای همسطحسازی دانشآموزان برای معلم بوده است.

چنین محدودیتی برای نظام دوری در پژوهش پکانیک ( )2003نیز برشمرده شده است.

یافتهها نشــان داد که معلمان نظــام دوری از نقاط قوت و ضعف دانشآموزان خود

آگاهی کامل پیدا میکنند و از این اطالعات میتوانند در راســتای تقویت نقاط قوت و

اســتعدادهای دانشآموزان و نیز تالش برای رفع موارد ضعف دانشآموزان با توجه به
سبک فراگیری آنان بهره گیرند .هایتاور ( )2009در مطالعة خود به افزایش زمان آموزش
در نظام دوری و افزایش فرصت مداخله اشاره کرده است .شایانذکر است هرچه تعداد

دانشآموزان یک کالس کمتر و ورود افراد جدید به کالس تحت دوری کمتر باشد ،امکان
استفادة معلم از شناخت بهدستآمده بیشتر خواهد بود.

نتایج بهدســتآمده از مصاحبههای صورتگرفته بیانگر آن اســت که ایجاد روابط

بلندمدت بین معلمان و دانشآموزان یکی از ویژگیهای متمایز نظام دوری است .معلمان

دوری طیف وسیعی از ارزیابیها و روشهای تدریس را برای برآورده ساختن نیازهای

دانشآموزانشــان به کار میبرند .معلمانی که از توانایی ظرفیت فکری دانشآموزان آگاه

هستند بهتر به تعامل با دانشآموزان میپردازند .این یافتهها در راستای یافتههای تحقیقات
هویدا ،دولتی و امینبیدختی ( ،)1396وانمائل و وانهوت ( ،)2011پکانیک ( ،)2003کِر
( ،)2002هایتاور ( )2009و بارگر ( )2013قرار دارند.
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کردهاند .چنین تشــبیهی در یافتههای پژوهشهای هویدا ،دولتی و امینبیدختی (،)1396
النگمویر ( )2014وکِر ( )2002نیز بیان شده است.

نتایج بهدســتآمده حاکی از آن اســت کــه معلمان کالس چهارم کــه دانشآموزان

خارجشــده از نظــام دوری بــه کالس آنها راهیافتهانــد موارد متعددی از ناســازگاری

دانشآمــوزان را با معلم جدید بهویژه در هفتههای ابتدایی ســال گــزارش کردهاند .کِر

( )2002و پکانیک ( )2003در پژوهشهای خود به تجربة دشــواری عاطفی هنگام ترک

کالس دوری اشاره کردهاند.

پیشنهادهای کاربردی

بنابر یافتههایی که متناسب با اهداف پژوهش به دست آمده است میتوان پیشنهادهای

کاربردی چندی مطرح کرد.

با توجه به شرایط علّی یافتشده برای اجرای نظام دوری ،پیشنهاد میشود:

 .1مشارکت معلمان در این نظام داوطلبانه و غیرتحمیلی باشد.

 .2بهمنظور فراگیر کردن مشــارکت معلمان در این طرح تشــویقها و امتیازاتی برای
معلمان در نظر گرفته شود.

همچنین ،شــرایط مداخلهگر ســازمانی در اجرای نظام دوری کــه در این پژوهش

شناسایی شدند ،ما را به طرح پیشنهادهای زیر رهنمون میسازد:

 .1اطالعرســانیهای الزم در خصوص نظام دوری به کارکنان آموزشــی و اجرایی
صورت گیرد.

 .2موانع ســازمانی برای مشارکت معلمان در نظام دوری برطرف شود .بهاینترتیب
که ســازماندهی نیروهای مدارس حداقل سه ساله باشد ،معلمان برای استفاده از

کالسهای ضمنخدمت نظام دوری در اســرع وقت ابالغ خود را دریافت دارند،

معلمان نظام دوری از قانون عدمامکان حضور در کالسهای ضمنخدمت در دو

سال متوالی مستثنا شوند.

 .3برخورداری معلمان از سابقة تدریس در هر سه پایه ،برای مشارکت آنان در نظام
دوری لحاظ شود.

 .4امتیازدهــی به معلمانی که فقط در یک پایة ثابت تدریس میکنند ،به نفع معلمان
مجری نظام دوری تعدیل شود.
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بر اساس پیامدهای تشریحشدة اجرای نظام دوری ،پیشنهاد میشود:

 .1پیش از تالش برای گســترش نظــام دوری از کارایی آن اطمینان حاصل شــود.

بهاینترتیب که یافتههای پژوهشهای بینالمللی موجود در خصوص اجرای این
نظام و تجارب اجرای آزمایشــی آن در کشــور با استفاده از پژوهشهای کمی و

کیفی بررسی شود.

 .2نظامنامهای شــفاف برای تشخیص معلمان صاحب صالحیت برای مشارکت در
نظام دوری تدوین شود.

 .3ضمن بررسی درخواست معلمان برای مشارکت در نظام دوری ،از دانشآموزان،

والدین آنان و مدیران مدارسی که این معلمان در آن تدریس کردهاند نیز نظرسنجی

صورت بگیرد.

 .5آموزشهای الزم به معلمان داوطلب مجری نظام دوری داده شود.

 .6دانشــگاه فرهنگیان نیز با اجرای نظام دوری هماهنگ باشــد .بهطوریکه معلمان
آموزشهای الزم را برای اجرای این نظام در همان دوره کسب کنند.

نهایت ًا بر اساس شرایط زمینهای شناساییشده برای تحقق نظام دوری ،پیشنهاد میشود

شیوهنامة اجرای صحیح نظام دوری متناسب با اهداف این نظام تدوین شود.

محدودیت

بود.

پژوهش از جنبههای اجرایی ،نمونهیابی ،زمانی ،منبعیابی و روشی دارای محدودیت
گردآوری اطالعات در ادارات سازمان آموزشوپرورش ،به علت مالحظات حراستی

ســازمان ،با محدودیتهای اجرایی مواجه بود .ضمن ًا فهرست مدارس و معلمان مجری
نظام دوری در ادارات سازمان ،بایگانی نشده و فاقد اعتبار بود.

هماهنگ کردن زمان مصاحبه با معلمان بهگونهای که نه بازة زمانی در نظر گرفتهشده

برای گردآوری اطالعات محدود شود و نه ساعات تدریس معلم ضایع شود ،امر دشواری

بود .بُعد مسافت بهویژه در مدارس تبادکان ،بهدشواری گردآوری اطالعات میافزود .در
حوزة منبعیابی ،مشخص شد که عمدة پژوهشها در حوزة نظام دوری در خارج از ایران

انجام شده است و تحقیقات معدو ِد بومی نیز هدف این پژوهش را پوشش نمیدهد .به
لحاظ روشی نیز بررسی پیامدهای اجرای نظام دوری در قالب آمار و ارقام قابلبررسی

نبوده و ماهیت موضوع ،محقق را از نظر انتخاب روش محدود ساخت.
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