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مقدمه
شناخت فرهنگ مدرســه و فرهنگ كالس درس 
بيش از پيش مورد توجه صاحب نظران، انديشمندان 
و مربيان تربيتي جهان قرار گرفته اســت. فرهنگ 
كالس و فرهنگ مدرسه به مجموعه باورها، هنجارها، 
(روابط)، شعائر، تشريفات، مراسم، عقايد،  رفتارها 
آداب، عادات، و به طور كلي ارزش هاي غالب درون 
مدرسه و كالس اشــاره دارد. اين نظام ارزشي (و 
ارزش هاي غالب) رفتارهاي معلم و معلمي (آموزش 
و يادگيري) را تحت تأثير قــرار مي دهد. عالوه بر 
اين مجموعه «ارزش هاي غالب در كالس درس» بر 
رفتار دانش آموزان، والدين و معلمان اثرگذار است. 
به زبان ســاده مي توان گفت: «فرهنگ مدرسه» و 
«كالس درس» مي تواند رفتار و روابط معلم و شاگرد 
را متحول كند. در اين نوشتار نيم نگاهي به فرهنگ 
آموزش و يادگيري به ويژه فرهنگ مدرسه و فرهنگ 

كالس درس مي شود.

كليدواژه ها: فرهنگ آموزش، فرهنگ مدرسه، فرهنگ 
كالس درس، ارزش ها، تدريس پژوهي

فرهنگ
فرهنگ در يك تعريف ســاده عبارت از مجموعه باورها، 
هنجارها، آداب، عادات، تشريفات، اعتقادات، شعائر، شعورها، 
رفتارهــا و در يك كلمه «ارزش هاي غالب» در يك جامعه 

است.
فرهنگ آموزش: «فرهنگ آموزش» به مجموعه (نظام) 
باورها، هنجارها، ...، ارزش هاي غالب در درون نظام آموزشي 

گفته مي شود.
فرهنگ مدرســه: فرهنگ مدرســه به نظــام باورها، 

هنجارها، ...، ارزش هاي غالب درون مدرسه گفته مي شود.
فرهنگ كالس: فرهنگ كالس درس به مجموعه اي از 
باورها، هنجارها، ... و ارزش هاي كالس درس اشــاره دارد و 
نشــانگر آن است كه در درون كالس درس چه هست، چه 

چيزي ارزش و چه چيزي مهم است.
برخي معتقدند كه براي تغيير و تحول در نظام آموزشي 
كشــور، بايد با نگاه تحولي (رويكرد تحولي) و پژوهشي به 
مطالعه فرهنگ آموزش پرداخت. مي توان گفت براي بهبود، 
بهسازي و نوسازي نظام آموزش و يادگيري بايد به تغيير و 
تحول در فرهنگ معلمي و فرهنگ كالس درس پرداخت. 
چه بســيار طرح هاي كالن آموزشي كه با عناوين پيچيده 
(تجمل گرايانه و زرق و برق دار) در حوزه هاي ستادي مطرح 
و تصويب مي شــود، ولي در «كــف كالس درس» (تأكيد 
نگارنده) و معلمــي هيچ گونه تغييــري و تحولي را باعث 
نمي شــود! در مدارس كارگزاران آموزشي اظهار مي كنند 
كــه اكثر اين طرح ها هيچ اثري براي بهبود كالســداري و 
معلمي ندارد! به نظر مي رســد بايد تعداد طرح ها كم شود و 
همه آن ها هدف اصلي اش افزايش كيفيت مدرســه داري و 
بهســازي تدريس و بهبود كارآمدي معلم شود. در مدارس 
اكثر مديران و معلمان از زيادي طرح ها (برنامه ها) گله دارند 

دكتر ابوالفضل بختياري كليات

شناخت فرهنگ مدرســه و فرهنگ كالس درس شناخت فرهنگ مدرســه و فرهنگ كالس درس 
بيش از پيش مورد توجه صاحب نظران، انديشمندان بيش از پيش مورد توجه صاحب نظران، انديشمندان 
و مربيان تربيتي جهان قرار گرفته اســت. فرهنگ و مربيان تربيتي جهان قرار گرفته اســت. فرهنگ 
كالس و فرهنگ مدرسه به مجموعه باورها، هنجارها، كالس و فرهنگ مدرسه به مجموعه باورها، هنجارها، 
(روابط)، شعائر، تشريفات، مراسم، عقايد،  (روابط)، شعائر، تشريفات، مراسم، عقايد، رفتارها  رفتارها 
آداب، عادات، و به طور كلي ارزش هاي غالب درون آداب، عادات، و به طور كلي ارزش هاي غالب درون 
مدرسه و كالس اشــاره دارد. اين نظام ارزشي (و مدرسه و كالس اشــاره دارد. اين نظام ارزشي (و 
ارزش هاي غالب) رفتارهاي معلم و معلمي (آموزش ارزش هاي غالب) رفتارهاي معلم و معلمي (آموزش ارزش هاي غالب) رفتارهاي معلم و معلمي (آموزش 

فرهنـگ آموزش
رويكرد پژوهشي به فرهنگ مدرسه 
و فرهنگ كالس درس
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كه بايد گفت برخي از آن ها درست به نظر مي رسد.
نگارنــده كه خود معلمي را در حدود ۳۰ ســال پيش از 
روستا شــروع كرده و در ســطوح ابتدايي تا دوره دكتراي 
تخصصــي تدريس كرده و در كارگاه هاي آموزشــي حدود 
بيست اســتان در كالس و مدرسه حضور يافته است و در 
بســياري از مدارس و كالس ها به عنوان مشاهده گري فعال 
از يك ســاعت تا يك روز (بيشتر) حضور داشته ام، معتقدم 
كــه هرگونه تغيير و تحول) و هر طــرح و برنامه اي اگر به 
«بهبود فرهنگ كالس درس» و «معلمي» منجر نشــود از 
اثربخشي (كارآمدي) الزم برخوردار نيست. معلمي در يك 
مدرسه ابتدايي درخصوص مسائل (مشكالت) كالس درس 

و تدريس اين گونه گفته:
«آقــاي بختياري ... در يك ســال چه طرح هاي بســيار 
پرطمطراق از طرف ستاد (وزارتخانه) مي آيد كه هيچ اثري 
در بهبــود يادگيري بچه ها ندارد! معلمــان اعتقادي به آن 
طرح هاي كشــوري ندارند!!! براي مثال بسياري از معلمان 
فقط جهت گرفتن امتياز در جشــنواره تدريس شــركت 
مي كنند!! و اين طرح هــا و برنامه هاي فوري فوتي اصًال به 
يادگيري و بهبود فرايند آموزش و يادگيري منجر نمي شود!! 
بعضًا مديران و كارگزاران آموزشي گزارش مي سازند!! يعني 

اكثر داده ها و اطالعات آن ها ســاختگي اســت و اثر بسيار 
كمــي در يادگيري دانش آموزان و ارتقــاي معلمان دارد و 
«معلمي» معلم را بهبود نمي بخشد!. در پايان مي توان گفت 
براي بهســازي و بهبود فرهنگ كالس و فرهنگ مدرســه 
بايد آن را شــناخت و تصويري از آن ارائه كرد. بهترين كار 
براي شــناخت فرهنگ كالس درس، رويكرد پژوهشي به 
اين پديده اســت. چه بســا ارزش هاي غالبي كه در كالس 
درس رفتارهــاي دانش آموز و معلم را تحت تأثير قرار داده، 

«ارزش»ـ  ضدارزش!، هنجارـ  ضدهنجار! شده است.

نتيجه گيري
فرهنگ آموزش، فرهنگ مدرسه و فرهنگ كالس درس از 
موضوعات بسيار مهم در درون نظام آموزشي است كه مورد 
توجه پژوهشگران تربيتي جهان قرار دارد. به نظر مي رسد 
براي شــناخت بهتر نظام مدرســه داري و نظام تربيتي از 
شناخت فرهنگ كالس درس بايد شروع كرد تا با آن بتوان 
تصويري از ارزش هاي كالس درس كه همانا «معلمي»ست 
ارائه كرد. چه بسا معلماني كه خوب معلمي مي كنند و چه 
كالس هايي كه معلمي خوب در آن اتفاق نمي افتد! چه بايد 
كرد؟ چگونه بايد فرهنگ كالس درس را بهبود بخشــيد. 
براي شــناخت فرهنگ كالس درس و شناخت «فرهنگ 
معلمي» بايد به پژوهشــگران كف كالس درس پرداخت. 
مثل پژوهش ميداني كه محقق به ميدان عمل مي رود. براي 
شــناخت «فرهنگ معلمي» و بهبود و بهسازي آن بايد به 
كف كالس درس رفت و معلمي را مشــاهدة فعال كرد. با 
شــناخت «فرهنگ كالس درس» مي شود براي بهسازي و 

نوسازي، بازسازي آن اقدام كرد.
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كمــي در يادگيري دانش آموزان و ارتقــاي معلمان دارد و 
«معلمي» معلم را بهبود نمي بخشد!. در پايان مي توان گفت 
براي بهســازي و بهبود فرهنگ كالس و فرهنگ مدرســه 
بايد آن را شــناخت و تصويري از آن ارائه كرد. بهترين كار 
براي شــناخت فرهنگ كالس درس، رويكرد پژوهشي به 
اين پديده اســت. چه بســا ارزش هاي غالبي كه در كالس 
درس رفتارهــاي دانش آموز و معلم را تحت تأثير قرار داده، 

«ارزش»ـ  ضدارزش!، هنجارـ  ضدهنجار! شده است.

نتيجه گيري

موضوعات بسيار مهم در درون نظام آموزشي است كه مورد 
توجه پژوهشگران تربيتي جهان قرار دارد. به نظر مي رسد 
براي شــناخت بهتر نظام مدرســه داري و نظام تربيتي از 
شناخت فرهنگ كالس درس بايد شروع كرد تا با آن بتوان 
تصويري از ارزش هاي كالس درس كه همانا «معلمي»ست 
ارائه كرد. چه بسا معلماني كه خوب معلمي مي كنند و چه 
كالس هايي كه معلمي خوب در آن اتفاق نمي افتد! چه بايد 
كرد؟ چگونه بايد فرهنگ كالس درس را بهبود بخشــيد. 


