
 

 «ی درسیهای برنامهپژوهش»ی علمی پژوهشی مجله

 ی درسی ایرانانجمن مطالعات برنامه

 1396، پاییز و زمستان 14ی دوم، پیاپیی هفتم، شمارهدوره

 235 -221های صفحه

 

هر ی ابتدایی شی درسی معلمان دورهبرنامهاعتبارسنجی الگوی پذیرش تغییر 

 بیرجند: مدل معادالت ساختاری

 محمد اکبری بورنگ

 دانشگاه بیرجند

 چکیده
درسی  یی فناوری و نیازهای کنونی و آینده، تغییر برنامهامروز با توجه به تغییرات سریع در حوزه

ی ی درس. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی الگوی پذیرش تغییر برنامهدینمایمبیش از پیش ضروری 

. باشدیممعلمان دوره ابتدایی شهر بیرجند طراحی و اجرا گردید. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی 

 نفر بودند در بر 500ی مورد مطالعه در این پژوهش کل معلمان مقطع ابتدایی شهر بیرجند را که شامل جامعه

برآورد و مورد بررسی  کنندهمشارکت 220ی تصادفی تعداد اخوشهی ی مورد بررسی به شیوهگرفت. نمونه

 شدهیآورجمعی هادادهساخته استفاده گردید. قرار گرفتند. به منظور گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق

ی هاافتهمورد تحلیل قرار گرفت. ی PLS افزارنرمبا استفاده از آمار توصیفی و مدل معادالت ساختاری با 

شده از پایایی و روایی باالیی برخوردار است. تمامی مسیرها در مدل ی تدوینپژوهش نشان داد که پرسشنامه

غییر نگرش معلمان نسبت به ت گردید و مدل از برازش خوبی برخوردار بود. دییتأمورد بررسی جز یک مسیر 

. ادراک از ی درسی استادراک آنان از مفید بودن و آسان بودن تغییر برنامه یبینی کنندهی درسی، پیشبرنامه

باشد. ادراک از  ی درسیی پذیرش تغییر برنامهبینی کنندهآموزان نتوانست پیشمفید بودن تغییر برای دانش

 ست.ی درسی اپذیرش تغییر برنامه یکنندهبینی ، پیشافتهیرییتغی درسی آسان بودن اجرای برنامه

ی ابتداییی درسی، مدل معادالت ساختاری، معلمان دورهالگوی تغییر برنامه :های کلیدیواژه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 مقدمه
ی درون جامعه است که سرنوشت هانظام نیترگستردهو  نیتربزرگنظام آموزش و پرورش از 

( بر این اعتقاد است که آموزش و پرورش 2000) 1بالدرستون. کندیمجامعه را در درازمدت تعیین 

ی پایدار مبتنی بر ی به توسعهابیدستی منابع انسانی، در مسیر دهندهتوسعهنهاد  نیتریاصلبه عنوان 

( ماهیت در حال تغییر 2002) 2دارد. به اعتقاد گینکل بر عهدهمالحظات جهانی نقش حساسی را 

که آموزش و پرورش بیش از هر چیزی خود را با این تغییرات همگام  جهان امروز باعث شده است

ی درسی از جمله عوامل و عناصری هستند که در تحقق بخشیدن به اهداف آموزشی هابرنامهسازد. 

(. بر این اساس 1385، واجارگاهنوه ابراهیم و فتحی  محمودی،، نوروز زادهدارند )نقش بسزایی 

و اهداف آموزش  هانقشی کنندهو مشخص ندیآیمی درسی که قلب مراکز آموزشی به شمار هابرنامه

ی درسی همواره هابرنامه، به همین دلیل است که باشندیمی توجه دقیق و پرورش هستند شایسته

ی درسی مفهوم بسیار کلی تغییر برنامه (2000، 3دستخوش تغییرات و اصالحات مداوم است )بریگز

(. تغییر در 1388، واجارگاهفتحی دارد )ه به هر تغییری در آموزش یا محیط آموزشی اشاره است ک

ی علمی از جمله آوردهادستی درسی به منظور تأمین نیازهای اجتماعی و انعکاس آخرین برنامه

ی آموزشی در هانظامی هاچالش(. بنابراین یکی از 1378 )وزیری، شودیمضروریات محسوب 

ی که اگونهی درسی به هابرنامهبسیاری از ممالک جهان عبارت است از تغییر و بهسازی مداوم 

باشند )فتحی  گوپاسخ کنندیمی که در آن زندگی اجامعهبتوانند افرادی را تربیت کنند که نسبت به 

لی ی کرا در سه مرحله یدرس یبرنامهمحققان، فرآیند تغییر  بیشتر (.1390و همکاران،  واجارگاه

مرحلهدر  .گذاری کردو ارزیابی نام 5، کاربست4را با عناوین آغاز هاآن توانیمکه  کنندیمتوصیف 

. پذیرش، شودیماستفاده  10و پذیرش 9یزیربرنامه، 8، انتشار7، نشر و ترویج6ی تدوینهاواژهآغاز،  ی

(. یکی از عوامل مهم و 1389 )مهرمحمدی، کندیم ترنزدیکفرآیند تغییر را یک گام به کاربست 

آموزان و . معلمان از عوامل مهم یادگیری دانشباشدیمی درسی، معلم در پذیرش برنامه تأثیرگذار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Baldeston 
2. Ginkel 
3. Bridges 
4. initiation 
5. Use 

6. Development 
7. diffusion 
8. dissemination 
9. Planing 
10. Adoption 
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، اکبری بورنگ، 2010 ؛ شاور،20081)هوآن شیم،  باشندیمی درسی بر اجرای موفق برنامه تأثیرگذار

 تشکیل مدیریت، بر این باور است که حمایت مپتون(. ها1391، اکبری بورنگ و همکاران، 1392

 یی طراحی و اجرای برنامهالزمه نظرها و هادهیا از فهرستی یتهیه و آموزشی و توجیهی جلسات

که زمانی که معلم و تغییر هماهنگ  اندداده. مطالعات اخیر نشان (1377 بهرنگی،) درسی جدید است

( بر این باور است که 2007فولن )(. 1998بیرل، دارند )با یکدیگر باشند، معلمان آمادگی تغییر را 

تغییر یک فرایند خطی نیست، به نظر وی تغییر یک عمل مداوم، تعاملی و اثربخش است که نقش 

(. به زعم 1392هلولی فسخودی و ضرغامی، باست )عوامل انسانی از قبیل معلم در آن خیلی پررنگ 

 توانینمی سازمانی هایکاراست و تنها با دست هاانسانی درسی به معنی تغییر زایس تغییر برنامه

ی درسی بدون امیدواری به تغییرات برنامه ست کهروازاین( 1380ملکی، ) افتبه تغییر دست ی

بود ، وهمی بیش نخواهد باشندیمی آموزشی هانظام ی نقش اول درسازی معلمان که ایفاکنندهآماده

که برای ایجاد هر گونه تغییر در مدرسه باید از معلم آغاز  داردیمسرسون بیان  (.1388مهدوی، )

شود، البته نباید این توجه در جهتی باشد که معلم به جای دخیل شدن در فرایند تغییر، هدف تغییر 

ی درسی را نداشته باشد، تغییر علمان آمادگی پذیرش تغییر برنامهاگر م (.2004سرسون، ) ردیگقرار 

ای در اجر تنهانهی درسی را بپذیرند، با شکست مواجه خواهد شد؛ اما اگر معلمان تغییرات برنامه

ند ی انتشار و توزیع آن نیز خواهترین حلقهموفق خواهند شد بلکه مهم افتهیرییتغی درسی برنامه

 انمعلم هاینگرش به جدید، یبرنامه پذیرش به رغبت ان داشت که( بی2000) یل(. 1992هال، بود )

های ( نیز بیان داشت که نگرش1993) 2درسی بستگی دارد. ریچاردسون یبرنامه نوآوری به نسبت

 اما د،نباش تغییر یک برای مناسبی بینپیش تواندیم اگرچهدرسی  یبرنامه نوآوری به مثبت معلمان

ار باشد. معلمان با داشتن نقش محوری، کارگز کنندهتعیین آن شکست و موفقیت تعیین تواند درمی

ی درسی به ایجاد تغییر در (. اصوالً تغییرات برنامه1386اصلی آموزش و پرورش هستند )رئوف، 

غییر و ی جدید هم به نگرش معلمان نسبت به ت( و پذیرش برنامه1379تلر، معلمان )مندی حرفه

 (2001) لیهیما( بر توجه به عقاید معلم و گاهین و 1999فارل )(. 2000نوآوری وابسته است )لی، 

ی درسی تأکید نموده و توجه به آن را شرط بر لزوم توجه به نگرش معلمان در فرایند تغییر برنامه

ت به تغییر معلمان نسب. با توجه به آنچه بیان گردید نگرش انددانستهی درسی موفقیت تغییر برنامه

؛ 2000لی، باشد )یمی درسی در پذیرش تغییر برنامه تأثیرگذاری درسی یکی از عوامل مهم و برنامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Hwan Shim 2. Richardson 
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رینولدز بودن )(. همچنین ادراک از مفید 1999؛ فارل، 2001؛ گاهین و مایهیل، 1993ریچاردسون، 

( 2009باچانان، ) افتهدرسی تغییریی و آسان بودن اجرای برنامه (2004؛ فریمن، 2006و همکاران، 

ویس، پذیرش فناوری از سوی دی یشدهارائهی درسی تغییریافته نقش دارند. در مدل بر پذیرش برنامه

ری ی میزان پذیرش فناوکنندهدو عامل برداشت ذهنی از مفید بودن و ادراک از آسانی کاربرد تبیین

سودمندی بر تصمیم به اجرا به این دلیل است که  (. اثر مستقیم2008تئو، است ) و تصمیم به اجرا

ی و )آج ردیگیم، تصمیم به استفاده از آن ببردی یا فرایندی بازدهی کاری فرد را باال الهیوساگر 

تا فرد در مواجه  شودیم(. همچنین ادراک از آسانی استفاده از ابزار یا برنامه باعث 2012همکاران، 

اسریت، ) دینماتصمیم بگیرد تا آن برنامه را اجرا  درنتیجهبا آن احساس ترس و اضطراب ننماید و 

بررسی الگوی پذیرش (. پژوهش حاضر با هدف 2009؛ کیم، چون و سانگ 2008ساچر و گالی 

 طراحی و تدوین گردید. ی درسی معلمان دوره ابتدایی شهر بیرجندتغییر برنامه

 

 . مدل مفهومی تحقیق1 ینگاره

 بیان مسأله

عصر تغییر و تحوالت شتابنده است. در چنین فضایی  میکنیمعصری که ما در آن زندگی 

مراکز آموزشی باید دائماً آماده تحوالت و رویارویی با تغییرات بوده و خود را با تغییر و تحوالت 

ی درسی در تحقق بخشیدن به اهداف هابرنامه(. 2010دوماس و هانچین، سازند )آن هماهنگ 

ی درسی به هابرنامه( بنابراین 1385نوروز زاده و همکاران، دارند )ی آموزشی نقش بسزایی هانظام

( و بایستی همواره 1988ی توجه و بررسی دقیق بوده )آلتاخ، عنوان قلب مراکز آموزشی، شایسته

ی درسی، معلمان نقش اساسی و تعیین(. در جریان تغییر برنامه2000بریگز، گردند )تغییر و اصالح 

ی درسی از سوی آنان، هر صورت عدم همراهی و پذیرش تغییر برنامه در چراکه ی دارند؛اکننده

نگرش نسبت به 

 یدرستغییر برنامه 

ادراک از مفید بودن تغییر 

 یدرسبرنامه 

ادراک از آسان بودن تغییر 

 یدرسبرنامه 

تصمیم به اجرای 

 افتهیرییتغ یدرسبرنامه 
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تغییری با شکست مواجه خواهد شد. معلمان با داشتن نقش محوری، کارگزار اصلی آموزش و 

(. نگرش معلمان نسبت به 1386ی آن هستند )رئوف، هابرنامهی تحقق اهداف پرورش و واسطه

 یل. باشدیمی درسی بر پذیرش تغییر برنامه تأثیرگذارهم و ی درسی از جمله عوامل متغییر برنامه

برنامه نوآوری به نسبت معلمان هاینگرش به جدید، برنامه پذیرش به رغبت داشت که بیان( 2000)

 نوآوری به های مثبت معلمان( نیز بیان داشت که نگرش1993) 1درسی بستگی دارد. ریچاردسون ی

 موفقیت یینتع تواند درمی اما نباشد، تغییر یک برای مناسبی بینپیش تواندیم اگرچهی درسی، برنامه

باشد. معلمان با داشتن نقش محوری، کارگزار اصلی آموزش و پرورش  کنندهتعیین آن شکست و

رسانی ، در نظر گرفتن منافع افراد و اطالع2ی افراد ذینفع(. همچنین طبق نظریه1386هستند )رئوف، 

، مهم بوده و بر پذیرش تغییر گردندیمانی که به نحوی از برنامه و اجرای آن متأثر به تمامی کس

(. عالوه بر ادراک از مفید بودن، عامل 2004؛ فریمن، 2006همکاران،  رینولدز وباشد )یم تأثیرگذار

 راست، ادراک از آسان بودن اجرای تغیی تأثیرگذاری درسی مهم دیگری که بر پذیرش تغییر برنامه

، ماهیت روندیمبه سمت تغییر  کمتر( یکی از دالیلی که مجریان 2009باچانان ). به زعم باشدیم

 یبر پذیرش تغییر برنامه تواندیم. بنابراین ادراک از آسان بودن تغییر باشدیمزای خود تغییر استرس

بگذارد و عدم ادراک از آسانی، باعث استرس و اضطراب گردیده و باعث خواهد شد تا  تأثیردرسی 

ی درسی جدید از سوی معلمان مورد پذیرش قرار نگیرد. با توجه به آنچه بیان گردید نگرش برنامه

ود بر ی درسی بوده که خی درسی عامل مهمی در پذیرش تغییر برنامهمعلمان نسبت به تغییر برنامه

 یمنتج به پذیرش تغییر برنامه تاًینهاو  گذاردیم تأثیراک از مفید بودن و ادراک از آسان بودن ادر

پژوهش که آیا پذیرش تغییر  سؤالدرسی خواهد شد. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی این 

د بودن یی درسی با میانجی ادراک از مفی درسی از طریق نگرش معلمان نسبت به تغییر برنامهبرنامه

 بینی است؟ طراحی و اجرا گردید.ی درسی قابل پیشو آسان بودن تغییر برنامه

 روش پژوهش

ی آماری عبارت بود از کل معلمان . جامعهباشدیماین پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی 

ی تصادفی، تعداد اخوشهی نفر( که بر اساس جدول مورگان و به شیوه 500) رجندیبابتدایی شهر 

 ینمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور گردآوری اطالعات از پرسشنامه 220

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Richardson 2. Stakeholder Theory 
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ساخته استفاده گردید. به منظور بررسی روایی این ابزار از روایی محتوایی و سازه با استفاده از حققم

ب ایی مرک(. و برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ، پای1جدول شد )تحلیل عاملی تأییدی استفاده 

، ادراک از مفید 94/0(. آلفای کرونباخ برای بعد نگرش 1شد )جدول و میانگین واریانس استفاده 

آمد که نشان از پایایی باالی ابزار  به دست 88/0و تصمیم به اجرا  88/0، ادراک از آسانی 85/0بودن 

 داشت.

حداقل  ایدومرحلهوش یابی معادالت ساختاری و ری پژوهش از مدلهادادهبه منظور تحلیل 

( جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل با استفاده 1999توسط هاالند ) شنهادشدهیپمربعات جزئی 

 استفاده شد. PLS افزارنرماز 

 نتایج

 1ی(ریگاندازهتعیین مدل اول )ی مرحله

. ردیگیمی از طریق نتایج تحلیل عاملی تأییدی صورت ریگاندازهی اول، تعیین مدل در مرحله

و میانگین  2ی پایایی مرکبهاآزمونی به اعتبار همگرا و میزان همبستگی، ابیدستهمچنین، به منظور 

 5/0یانس حداقل رهمراه با میانگین وا 8/0ارزیابی شد. پایایی مرکب باالتر از  3شدهاقتباسواریانس 

(. مطابق 1981، 4الرکر )فورنل و باشندیمدو شرط الزم برای اعتبار همگرا و همبستگی یک سازه 

، پایایی برای همه متغیرها و میانگین واریانس در بازه تعیین شده قرار داشتند و این اعتبار 3جدول 

دارای بار عاملی مورد قبول بودند که  هاسازه. همچنین، تمامی دهدیمهمگرایی باالیی را نشان 

از  تربزرگ عاملی الکر، بارهای و فورنل معیار به توجه با .دهندیمهمبستگی باالیی را نشان 

 هاسازه. نتایج نشان داد تمامی (1981فورنل و الرکر، هستند ) برخورداری مناسب اعتبار از 5/0

 .دهندیمکه همبستگی باالیی را نشان  باشندیم 91/0و  68/0بین  دارای بار عاملی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Measurement model 
2. Composite Reliability 

3. Average Variance Extracted (AVE) 

4. Fornell & Larcker 
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. بارهای عاملی، پایایی مرکب و میانگین واریانس1جدول   

 
نگرش نسبت به تغییر 

 ی درسیبرنامه

ادراک از مفید بودن 

 تغییر

ادراک از آسا بودن 

 تغییر
 پذیرش تغییر

 89/0 پایایی مرکب 91/0 پایایی مرکب 85/0 پایایی مرکب 95/0 پایایی مرکب 

میانگین 

 واریانس
78/0 

میانگین 

 واریانس
63/0 

میانگین 

 واریانس
63/0 

میانگین 

 واریانس
66/0 

 بارهای عاملی بارهای عاملی بارهای عاملی بارهای عاملی سؤاالت

1 84/0    

2 90/0    

3 90/0    

4 90/0    

5 91/0    

6 83/0    

7  72/0   

8  83/0   

9  87/0   

10  81/0   

11  74/0   

12   78/0  

13   68/0  

14   81/0  

15   87/0  

16   78/0  

17   83/0  

18    90/0 

19    78/0 

20    76/0 

21    81/0 

 1تعیین مدل ساختاری(دوم )ی مرحله

ی هاشاخص .باشدیمی برازندگی مدل و برازش مدل هاشاخص، تعیین تحلیل مسیر ،گام دوم

، عددی هاشاخص. به این معنی که این دهندیمهمگی کیفیت برازش را نشان  PLSدر  آمدهدستبه

باشند، بیانگر  بیشتر 5/0باشند و از  ترنزدیکبه یک  هاآنو هرچه مقدار  باشندیمبین صفر تا یک 

 مدل و یرونیب و همچنین، مدل 3ینسب و 2مطلق بیترت بهها شاخص نی. اباشندیممطلوبیت مدل 

ی تحقیق هامدلبه مطلوبیت  توانیم 2(. بنابراین، از جدول 4،1999هاالندشوند )یم دهینام یدرون

آزمون فرضیات به کار برد و به تفسیر در را  رنتایج تحلیل مسی توانیم با توجه به این نتیجه، رسید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Structural model 
2. Absolute index 

3. Relative index 

4. Hulland 
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 .آن پرداخت

 برازش مدل یهاشاخص. 2جدول 
 شاخص مدل درونی شاخص مدل بیرونی شاخص نسبی شاخص مطلق شاخص

 86/0 99/0 86/0 56/0 آمدهدستبهمقدار 

دهد که مدل های برازش مدل نشان میگردد، شاخصکه در جدول باال مشاهده می گونههمان

بر روی خطوط مدل ساختاری  p-valueمقدار . ضرایب مسیر و باشدیماز برازش خوبی برخوردار 

( Pبا نام ) p-value( و مقدار Bکه مقدار ضریب با نام ) اندشده( نمایش داده 1شماره نگاره ) قیتحق

 .باشدیم

را در قالب ضرایب مسیر همراه با سطح  هاهیفرضنتایج حاصل از آزمون  2جدول شماره 

 .دهدیمی تحقیق نشان هاهیفرضدر ارتباط با  یمعنادار

 . مدل ساختاری به همراه ضرایب مسیر و معناداری2ی نگاره

 تحقیق یهاهیفرض. ضرایب مسیر به همراه معناداری 3جدول 

 نتیجه P رگرسیونیضریب  فرضیه

 دییتأ 01/0 59/0 ادراک از آسان بودن  درسی ینگرش نسبت به تغییر برنامه



 ابتدایی یدرسی معلمان دوره یاعتبارسنجی الگوی پذیرش تغییر برنامه

 
 

229 

 نتیجه P رگرسیونیضریب  فرضیه

 دییتأ 01/0 68/0 ادراک از مفید بودن  درسی ینگرش نسبت به تغییر برنامه

 دییتأ 01/0 42/0 پذیرش تغییر  درسی ینگرش نسبت به تغییر برنامه

 دییتأ 01/0 31/0 پذیرش تغییر  ادراک از آسان بودن اجرای تغییر

 رد 97/0 11/0 پذیرش تغییر  ادراک از مفید بودن تغییر

ی اول یعنی تأثیر نگرش نسبت به تغییر ، فرضیهشودیمکه در جدول فوق مشاهده  طورهمان

( بر ادراک از آسان بودن اجرای تغییر مورد تأیید >01/0Pدر سطح معناداری ) 59/0با ضریب تأثیر 

فراد از آسان ی ادراک ابینی کنندهتواند پیشمی ی درسیواقع شد. پس نگرش نسبت به تغییر برنامه

رسی با ضریب ی دی دوم یعنی تأثیر نگرش نسبت به تغییر برنامهفرضیه بودن اجرای تغییر باشد.

ع شد. پس ( بر ادراک از مفید بودن تغییر مورد تأیید واق>01/0Pدر سطح معناداری ) 68/0تأثیر 

 ی ادراک افراد از مفید بودن تغییر باشد.بینی کنندهپیش تواندیم ی درسینگرش نسبت به تغییر برنامه

در سطح  42/0ی درسی با ضریب تأثیر ی سوم یعنی تأثیر نگرش نسبت به تغییر برنامهفرضیه

ه تغییر نگرش نسبت ب ی درسی مورد تأیید واقع شد. پس( بر پذیرش تغییر برنامه>01/0Pمعناداری )

 ی چهارم یعنیی درسی باشد. فرضیهی پذیرش تغییر برنامهبینی کنندهتواند پیشمی ی درسیبرنامه

( >01/0Pدر سطح معناداری ) 31/0ی درسی با ضریب تأثیر ادراک از آسان بودن اجرای تغییر برنامه

ودن تغییر ادراک از مفید ب پنجم یعنی یی درسی مورد تأیید واقع شد. فرضیهپذیرش تغییر برنامه بر

ی درسی پذیرش تغییر برنامه ( بر<05/0Pدر سطح معناداری ) 11/0ی درسی با ضریب تأثیر برنامه

غییر تواند پذیرش تی درسی نمیمورد تأیید واقع نشد. بنابراین ادراک از مفید بودن تغیر برنامه

 (.3بینی نماید )جدول ی درسی را پیشبرنامه

 گیریبحث و نتیجه
 بینشتواند پیی درسی مینتایج پژوهش نشان داد که نگرش معلمان نسبت به تغییر برنامه

توان با توجه به نتایج پژوهش می ی درسی باشد.ادراک آنان از آسان بودن و مفید بودن تغییر برنامه

ه ی درسی که امروزبرنامه ی مشارکت فعال معلمان در اجرای تغییراتبیان داشت که الزمه گونهاین

د باشد که معلمان بایی درسی نظام آموزشی درگیر آن است، این میبه منظور اثربخش کردن برنامه

از  ی درسی داشته باشند. همچنین آنان باید ادراک مناسبیابتدا نگرش مثبتی نسبت به تغییر برنامه

ی شته باشند تا تصمیم به اجرای برنامهی درسی دامفید بودن و آسان بودن اجرای تغییرات برنامه

ی ادراک آنان بینی کنندهتواند پیشی درسی میدرسی بگیرند. نگرش معلمان نسبت به تغییر برنامه
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نشان داد  ( که2000) یلهای ی درسی باشد. این نتایج با یافتهاز آسانی و مفید بودن تغییرات برنامه

درسی بستگی  یبرنامه نوآوری به نسبت معلمان هایشنگر به جدید، یبرنامه پذیرش به رغبت

 به های مثبت معلمانبیان داشت نگرش (1993) چاردسونیر. در این خصوص باشدیمدارد همسو 

 موفقیت واند درتمی اما باشد تغییر یک برای مناسبی بینتواند پیشی درسی اگرچه نمیبرنامه نوآوری

 باشد. کنندهتعیین آن شکست و

پذیرش تغییر  یبینی کنندهتواند پیشهمچنین نتایج نشان داد که ادراک از مفید بودن تغییر نمی

 با کسانی رتغیی عامالن همیاری و نزدیک های هامپتون که بیان داشت روابطباشد. این نتایج با یافته

 دید،ج ی درسیبرنامه به نسبت هاآن افکار و احساسات و درک گیرندمی قرار تغییر معرض در که

 (1379 گهر، ساسان و پاریزی نژاد ایرانی از نقل ،1958 کلمن،)کند می بیشتر را تغییر موفقیت امکان

رسانی به تمامی کسانی در نظر گرفتن منافع افراد و اطالع کهدر این خصوص  1افراد ذینفعو نظریه 

ی ی درسگردند، مهم بوده و بر پذیرش تغییر برنامهکه به نحوی از برنامه و اجرای آن متأثر می

باشد. نتایج همچنین نشان ناهمسو می( 2004؛ فریمن، 2006همکاران،  باشد )رینولدز وتأثیرگذار می

ی درسی توسط معلمان رابطه وجود ان بودن تغییر و پذیرش تغییر برنامهداد که بین ادراک از آس

ی افتهی تصمیم به اجرای تغییر باشد. این یبینی کنندهتواند پیشمی دارد. اداراک از آسان بودن تغییر

( که بر این باورند که اعتقادات و نگرش 2007) 2ون دریل و دیگران هاییافتهپژوهش همسو با 

ان تأثیرگذار است و مطالعات آنی انجام کارهای نحوهخصوص تدریس و یادگیری، بر  معلمان در

(؛ 1993) 5(؛ انیس و چن1992) 4(؛ انیس، راس و چن1991) 3انیس و زو یبه وسیله مختلفی که

ی اهمیت باورهای معلم در همسو بوده و تأییدکننده شدهانجام( 1997) 6انیس، کوسران و الفوس

ی، در اجرا و خوبی درسی برنامهبه عنوان مجری تغییر  . معلمانباشدیم ی درسیبرنامهپذیرش تغییر 

نقل در ، 9بالمروزنو  8؛ لوئیس1982و همکاران، 7است )کراندال باشندیماجرای آن مؤثر 

( است که بیان 2009باچانان ) (. همچنین نتایج پژوهش همسو با بیان321ص  ،1389مهرمحمدی، 

ر ی خود تغییزااسترسروند، ماهیت به سمت تغییر می کمتراز دالیلی که مجریان دارد یکی می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Stakeholder Theory 

2. Van driel & et al 

3. Ennis & Zhu 

4. Ennis, Ross & chen 

5. Ennis & Chen 

6. Ennis, Cothran & Loftus 
7. Crandall 
8. Louis 
9. Rosenblum 
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 .باشدمی

 ی درسی یکی از عواملکه نتایج نشان داد، نگرش معلمان نسبت به تغییر برنامه گونههمان

و از آنجا که ادراک از آسان  باشدیمو تأثیرگذار بر ادراک آنان از مفید بودن و آسان بودن تغییر  مهم

ی درسی باید گذارد، بنابراین در تغییر برنامهی درسی تأثیر میتغییر برنامه بودن تغییر بر پذیرش

 راکهچدر معلمان ایجاد گردد؛  ابتدا نگرش مناسبی از تغییر تغییر تالش نمایند تا اندرکاراندست

را آسان ادراک کرده و پذیرای تغییر در عمل  تا اجرای تغییر گرددیمنگرش مناسب و مثبت باعث 

گرش معلمان ی درسی نسبت به تغییر ناندرکاران تغییر برنامهگردد تا دستگردند. بنابراین پیشنهاد می

 در اولین گام از تغییر اقدام نمایند.

 منابع

 الف. فارسی
 احساس بر تاداناس ی درسیبرنامه هایگیریجهت نقش (. بررسی1392اکبری بورنگ، محمد. )

ی های برنامهمجله علمی پژوهشی پژوهشترکیبی.  مجازی: مطالعه محیط در حضور دانشجویان
 .16-1(، 1)3ی درسی ایران، ، انجمن مطالعات برنامهدرسی

(. 1391) .نیحسو کارشکی،  محمدرضااکبری بورنگ، محمد؛ جعفری ثانی، حسین؛ آهنچیان، 

ی رنامهب هایگیریجهتایران بر اساس  هایدانشگاهیکی در ارزیابی کیفیت یادگیری الکترون

 97-75(: 4)18، در آموزش عالی ریزیبرنامهو  یهاپژوهشفصلنامه درسی و تجربه مدرسان، 

: تهران .تا عمل یاز تئور تیریو مدسازمان (. 1379گهر، پرویز. ) ساسان ، مهدی.یزینژاد پارایران 

 ی عالی بانکداری ایران.سسهؤم

مدیریت در  یهاهینظرکاربرد  یو آموزشگاهآموزشی  تیریمد (.1377بهرنگی، محمدرضا )
 .کمال تربیت .و نظارت آموزشی ریزیبرنامه

پدیدارشناسی تغییر در نظام تعلیم و تربیت بر (. 1392) دیسعبهلولی فسخودی، محسن و ضرغامی، 
انی : مبرانیا تیترب. چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و اساس نگرش مایکل فولن

 173-170مشهد: دانشگاه فردوسی:  حول در نظام آموزش و پرورش ایران.فلسفی ت

 :تهران ، مترجمان(.محمدرضا آهنچیان و یحیی قائدی) شناسی تربیتیانسان(. 1379تلر، جورج. )

 آئیژ.
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 تهران: ارسباران. .زش و پرورش امروزآمو و اصولمبانی (. 1386رئوف، علی. )

 .بال. تهران: ی درسیاصول و مفاهیم برنامه(. 1388کورش )، واجارگاهفتحی 

(. موانع 1390، حامد؛ یوزباشی علیرضا )منشیزمان، محمد؛ کندتازهیجمال؛ کورش ،واجارگاهفتحی 

ی درسی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و علوم هابرنامهتغییر 

 778-767(: 7) 11مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،شهید بهشتی.  پزشکی

 . تهران: سمت.راهنمای عمل() ی درسیمقدمات برنامه(. 1380) ملکی، حسن.

ی درسی دوره ه اعمال تغییر در برنامهنظر معلمان دوره ابتدایی درباره نحو(. 1388) مهدوی، مریم.
 .س(، تهران) ءالزهرادانشگاه  (.کارشناسی ارشد ینامهپایان). آموزش ابتدایی

. تهران: اندازهاچشمرویکردها و  هانظرگاهی درسی برنامه(. 1389مهر محمدی، محمود و همکاران )

 به نشر.

(. 1385، رضا؛ محمودی، رضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحمن؛ فتحی واجارگاه، کورش )نوروز زاده

ی درسی مصوب شورای عالی هابرنامهدر بازنگری  هادانشگاهوضعیت سهم مشارکت 

 .92-71 ،(4)12ی در آموزش عالی، زیربرنامهفصلنامه پژوهش و ی. زیربرنامه

. هایریگجهتو  هایژگیودر آموزش عالی ایران  ی درسیزیربرنامهنظام (. 1378وزیری، مژده ) -

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران.(علوم تربیتیی دکتری )رساله
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Abstract 

Nowadays, due to rapid changes in technological and instructional 

needs of future, change in curriculum is seems to be more necessary than 

before. Therefore, this study was planned and implemented to examine the 

admission pattern of the curriculum change by primary school teachers in 

Birjand. This descriptive study is correlational. The statistical population 

of the study consisted of 500 primary school teachers in Birjand. 220 

participants were chosen as the statistical sample of the study through 

random selection procedure. A researcher-made questionnaire was used in 

order to gather the needed data. The collected data were analyzed by 

descriptive statistics and structural equations model through PLS software. 

The results revealed that the questionnaire was highly valid and reliable. 

Except for one path, the other paths of the examined model were proven 

and the model enjoyed an appropriate compatibility. Teachers’ attitudes 

predicted their perceptions on usefulness and ease of curriculum change 

while perceptions on usefulness of change for students could not predict 

the acceptance of change in curriculum. Understanding the ease of 

implementing the changed curriculum predicted the acceptance of 

curriculum change. 

Keywords: Curriculum change pattern, Structural equations model, 

Primary school teachers 
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