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 چکیده 
پژوهش حاضر با هدف واکاوی و شناسایی نقش فرهنگ  هدف:

معلمان در مواجهه با تغییرات برنامه درسی استان لرستان انجام 

 شد. 

تحقیق مورد استفاده ترکیبی و از نوع اکتشافی و از لحاظ  :روش

هدف کاربردی است؛ نمونه مورد بررسی معلمان ابتدایی استان 

صورت نظری و تا مرحله اشباع و  ی کیفی بهلرستان که در شیوه 

به صورت تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب  در روش کمی

از پرسشنامه   شدند. در بخش کیفی، از مصاحبه و در بخش کمی

 آوری داده استفاده گردید.  عنوان ابزار جمع محقق ساخته به

یشه حاصل از تحقیق نشان داد که نوع تغییرات، رننایج  :ها یافته

ی فرهنگی، ها تغییرات، عوامل تغییرات، نگرش تغییرات، خصیصه

های هنجاری و فرهنگ مشارکت و ارتباط معلمان از نظر  شاخص

جنسیت، سابقه کاری،  محل خدمت و مدرک تحصیلی با هم 

مواجهه با تغییرات برنامه درسی توسط ابعاد  باشند. متفاوت می

(،  ابعاد β) ضریب بتابینی شد و بر اساس  فرهنگ معلمان پیش

ی هنجاری، فرهنگ مشارکت و ها ی فرهنگی، شاخصهها خصیصه

معنادار مواجهه با تغییرات برنامه درسی  ةکنند بینی ارتباط پیش

ها و  معلمان بودند.از دستاوردهای این تحقیق شناسایی ارزش

اعتقادات بنیادین معلمان با فرهنگ متفاوت در ارتباط با تغییرات 

عوامل و ریشه تغییرات  که فرهنگ در نگرش، نوع، و اینباشد  می

 باشد. در مناطق مختلف عامل موثری می

 

ی فرهنگی، عوامل تغییرات، تغییرات ها :، خصیصهها کلید واژه

 برنامه درسی، فرهنگ معلمان، قوم نگاری 

 

Abstract  
 

The aim of this study was exploring and 

identifying the role of teacher’s culture in the face 

of curriculum changes in Lorestan Province. 

Mixed method and exploratory study is used as 

research methodology and this study is an applied 

research in terms of purpose. The Sample of study 

was elementary teachers of Lorestan province; in 

qualitative method the sample were selected 

theoretically until saturation stage and in the 

quantitative method the sample were selected by 

random cluster sampling method. In qualitative 

section, interview was used as tools of gathering 

data and a Self-made questionnaire was used in 

the quantitative section. The research result in the 

qualitative method showed that the type of 

change, root of changes, Agents of Change, 

attitude of changes, cultural traits, normative 

indicators and teachers’ culture of Participation 

and Communication are deferent in terms of 

gender, work experience, work place and degree 

of education. The curriculum changes were 

predicted by Teachers' culture factors. According 

to beta coefficient (β) it’s observed that cultural 

traits, normative factors, teacher’s culture of 

Participation and Communication were the 

significant predictor in the face of curriculum 

changes. The achievement of this research is 

identifying the values and basic beliefs of teachers 

with different cultures in relation with changes. 

Other achievement returns to Culture that is an 

effective factor in attitudes, types, causes and 

roots of changes in different regions.  
 

Keywords: Cultural traits change Agents, 

Curriculum changes, Teacher’s culture, 

Ethnographic. 
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 و بیان مسأله مقدمه

مع آن ی بیرونی است و شناخت درست و جاها مؤلفهی درونی و ها مؤلفهنظام آموزشی متشکل از 

ی درونی آن شامل مباحث نظری و فلسفی و ها مؤلفهروابط میان آنهاست.  مستلزم این دو و

لذا . (Fazeli , 2012) ی بیرونی یعنی شناخت رابطه میان فرهنگ و سیاست در آموزش استها مؤلفه

د و صورتی جامع و همه جانبه برآورده ساز ای موفق است که نیاز و انتظارات افراد را به جامعه

مین نماید. بنابراین أثرتر تؤصورت بهتر و م که مقاصد را به، ی آن از کیفیتی برخوردار باشدها برنامه

، اقتصادی، نیاز به تغییرات در ابعاد مختلف اجتماعی، رو شدن با وضعیت موجود جوامع برای روبه

و اکنون اکثر صاحب  گرو توسعه عوامل زیربنایی آن استسیاسی و فرهنگی دارند. توسعه جوامع در 

 دانند میترین عامل با توسعه و کلید اصلی هماهنگی با تغییرات را نظام آموزشی  انسانی، نظران

(Musa Pour, 2014; Fazeli , 2012; Porshafei, 2007). 

از ابعاد  ها طور محسوسی بر آهنگ پیشرفت ملت هتغییر نظام آموزشی همسو با نیازهای موجود ب    

 رگذار است. ثیأمختلف ت

وسیله کیفیت سیستم  به برای مثال جهان امروز دریافته است که موفقیت کشورها مستقیماً    

انسانی است که از زمان  های فعالیتیکی از   میمعل .(Davit , 2014) شود میشان تعیین  آموزشی

وجود آمده  ت، بهوتربیت شکل گرف که نهاد اجتماعی تعلیم پیدایش جامعه انسانی متمدن و از زمانی

متناسب با تحول جامعه انسانی و دگرگونی در نهاد   میاست. در این دوره تاریخی طوالنی، معل

نماید، وجود و ضرورت عوامل و  میای مسلم  چه در هر جامعه وتربیت، متحول شده است. آن تعلیم

 ابزارهاییکی از عنوان  بهنهاد تعلیم و تربیت  باشد. میه نسل نو ب« 1انتقال فرهنگ»افرادی برای 

 های شکلعام، مجموعه باورها،  معنایفرهنگی است و فرهنگ به  های نظامانتقال فرهنگی در 

     .(Fazeli , 2012) عارضی هر گروه اجتماعی است های ویژگیاجتماعی و 

تر از فرهنگ، شاید بتوان گفت که، فرهنگ هر جامعه ثمره  در جستجوی تعریفی جامع»    

در پاسخ گویی به نیازهای مادی و  ها است که اعضای آن جامعه در طول قرون و نسل یاه کوشش

توان  میرا 2ترتیب فرهنگ معلمی بدین .(Vahida, 1995: 1) «اند آورده غیرمادی خود به عمل

های یکپارچه و جمعی شده و آداب  مجموعه باورها، اعتقادات، استعدادهای فکری و اخالقی و آگاهی

اندرکاران آموزش و پرورش به  و منتسب به گروه بزرگ دست می مختص شده برای کار معلو عادات 

ها و  ها، باورها، سنت جریانی از هنجارها، ارزش میمعتقدند فرهنگ معل3شمار آورد. پترسون و دیل

شود و معلمان از آن جهت پیشبرد کار خود استفاده  میمناسکی است که در طول زمان ساخته 

                                                           
1. Cultural transmission 

2. Teachers’ culture 

3. Peterson & Deal 
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ای از انتظارات و مفروضات پنهان است که  مجموعه  میمعتقد است: فرهنگ معل1فینانکنند.  می

 .(Mirarab , 2014) کند میهای پرسنل مدرسه و معلمان را هدایت  فعالیت

، بر عهده دارند. لذا  میبا در نظر گرفتن این مطالب معلمان در اجرای تغییرات نقش اساسی و مه    

 نخواهد بود. ی درسی، بدون در نظر گرفتن نقش و نظر معلمان مثمرثمرها هرگونه تغییر در برنامه

شود. پس  میتابعی است از تعریفی که از برنامه درسی پذیرفته ، 2بنابراین تغییر برنامه درسی

آید  می جودو هبنظام برنامه درسی  هرگونه تغییری که درعنوان  بهتوانیم تغییر برنامه درسی را  می

 ها به معنی تغییر انسان، نیز تغییر برنامه درسی 3از نظر زایس .(Fathi vajargah, 2010) بیان کرد

توان به تغییر دست یافت، بنابراین همیشه در هر نوع  میی سازمانی نها کاری است و تنها با دست

ی باید به کلیه عوامل دخیل و ثر است. برای تغییر در برنامه درسؤتغییر عوامل انسانی م

صالح مشورت شود؛  ، ذیها ربط عالقه، ذی حوزه برنامه درسی شامل افراد ذی کاراناندر دست

که هیچ فرد یا گروهی در برنامه  طوری ترین هدف برنامه درسی شنیدن صدای همگان است به مهم

 , Yusefzade) ی مختلف را داشته باشندها درسی به حاشیه نماند و همه فرصت شنیدن آرا و اندیشه

بیشتر   میبدون در نظر گرفتن معلمان وه، نتیجه امیدواری به تغییرات برنامه درسیدر  .(2014

 نخواهد بود.

بینند و معتقدند تا سطح  میبوم مدرسه  ترین عنصر زیست مهمعنوان  بهمعلم را  4آیزنر و سرسون    

 .(Hoseini khah , 2014) دهد میدر سطح کالن تحولی رخ ن، خرد مایل به قبول تغییر نباشند

 & Ornstein)باشد  میبرنامه تغییر  اجرایمطالعاتی نشان داده است که مقاومت معلم مانع 

Hunkins, 2013; Zimmerman, 2006; Aydin, Sarier & Uysal, 2011 ). معتقد است  مهرمحمدی

سی توانند با مشارکت خود زمینه بهبود برنامه در مینقش محوری دارند و ، معلمان در برنامه درسی

عقیده دارند که به دالیل متعدد،  5اسپایکر و مالون. (Mehrmohamadi , 2010) را فراهم نمایند

معلمان باید بفهمند چرا تغییرات آموزشی ضرورت دارد و در مورد تناسب این تغییرات با زندگی 

بیتی حال ی ترها احساس کنند. در شیوه بیشتریتغییر، تعهد  اجرایای، متقاعد شوند تا برای  حرفه

های ارزشی  اند. نظام ثیرگذار نهایی تغییرات برنامه درسی دانستهأو گذشته، معلمان را عامالن ت

سازی آنان نسبت به تغییرات و  معلمان، نظریات آنان در مورد اهداف برنامه درسی و مفهوم

ریزی و به اجرا  ، یک صافی مهم و معنادار است که از طریق آن، مقاصد تعلیم و تربیت طرحها نوآوری

 .(Hinde, 2002; Lam , 2007; Horn, 2010) شود میگذاشته 

                                                           
1. Finan 

2. Curriculum changes 

3. Zais 

4. Eisner & Sarason 

5. Spyker& Malone 
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در مورد برنامه مدارس درون شهری  در انگلستان  (Anyon, 1995) در پژوهشی که انیون    

نفری انجام داد، با تفکیک مدارس به لحاظ فرهنگی نشان داده که در  12صورت کیفی و با نمونه  به

ها  شود، زیرا جریان زیربنایی ارزش میش برای اصالحات دائما با شکست مواجه بعضی از مدارس، تال

واف و  .باشد مینگری و توهین از جانب محیط مدرسه  نشانگر فالکت، منفی  میو هنجارهای معل

ی مقاومت فرهنگی معلم از ها مؤلفهبا ارائه مدلی برای پذیرش تغییر از جانب معلم به برخی از  1پانچ

اعتماد، منافع شخصی، عدم  تعصب، عدم قه به ثبات، عادت، تضاد نقشی، وابستگی شدید،قبیل عال

 , Mirarab) اند احساس نیاز به تغییر، بر هم زدن موقعیت اجتماعی اشاره کرده آگاهی از عواقب، عدم

2014). 

ناصر ی فرهنگی برنامه درسی و مطالعه عها لذا برای تغییر برنامه درسی روشن نمودن ریشه    

 ها بداندانند،  میفرهنگ ضروری است. عناصر یک فرهنگ اموری هستند که مردم در آن فرهنگ 

ها و سرمایه فرهنگی  بنابراین طرح برنامه درسی باید بر ارزش دهند. میانجام اعتقاد دارند و یا آنها را 

. در نتیجه شود بنا شود، تا دانش و فناوری مناسب برای توسعه جامعه محلی و شهروندان دریافت

ها و احساسات  ارزش، مین نماید که از اعتقاداتأتواند ت میبرنامه درسی در صورتی نیازهای جامعه را 

تر  گردد که توجه به نقش فرهنگ در برنامه درسی پررنگ میجامعه باخبر باشد و همین امر سبب 

اعتقادات،  اب معاشرت،ای از آد شود. بنابراین، فرهنگ در پژوهش حاضر عبارت است از مجموعه

ها و ارتباطات معلمان درباره  نگرش ها، ، باورها، مهارتها ، خصیصهها ها، ارزش انتظارات، مهارت

توانیم تغییرات  میگیرد. با توجه به مطالب ارائه شده ما  میکه  در مواجهه با تغییرات شکل  میمعل

اهمیت این موضوع در چند  ر دهیم.در چارچوب رویکرد فرهنگی مورد بررسی قرابرنامه درسی را 

 های کتاب( و تغییرات 1333سال گذشته با اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )

درسی مقاطع ابتدایی و اضافه شدن کالس ششم همسو با تحول بنیادین بیشتر شده است. از این 

آن بر نحوه رویارویی  ذاریثیرگأتتوان به اهمیت نقش فرهنگ معلم در شرایط تغییر و  میزاویه 

 )مواجهه( معلمان با تغییر پی برد. 

ی ها هرگونه تغییر در برنامه، بر عهده دارند. لذا  میمعلمان در اجرای تغییرات نقش اساسی و مه    

 (Sarason, 1996) سرسون نخواهد بود. درسی، بدون در نظر گرفتن نقش و نظر معلمان مثمرثمر

ها   که سال که معلمانین داد نشااو معلم ارزیابی کرد،  33ا مصاحبه با را ب آموزشیپیامد تغییرات 

 وهند د تغییرخود را  های فعالیتروش انجام دادن که د دارد جوی وکمترل حتمااند دارتجربه 

ن به پایای لت مرکزدوجه دکه بو  ینا ازبالفاصله بعد ت را صالحاوژه اکه پرد دارد جودی ویال زحتماا

و بین معلم رت بط قدرد روامودر تحقیق و سی رست برامعتقد او نهایت  درکنند. ها رسید ر

ای که  در مطالعه .تسه انها توجه شدآعاملینی هستند کمتر به ، مدیرن و بین معلمادان و شاگر

                                                           
1.  Waugh&Punch 
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صورت کیفی و با نمونه  در مورد برنامه مدارس درون شهری  در انگلستان به (Anyon, 1995) انیون

با شکست مواجه  جام داد، نشان داده که در بعضی از مدارس، تالش برای اصالحات دائماًنفری ان 12

نگری و توهین از  نشانگر فالکت، منفی  میها و هنجارهای معل شود، زیرا جریان زیربنایی ارزش می

 .باشد میجانب محیط مدرسه 

گوید،  میشناسی تحصیل  بوماش با عنوان اصالحات آموزشی و  در مقاله (Eisner, 2000) آیزنر    

اند، به اصالحات آموزشی جدید  کار که اصالحات آموزشی را بارها دیده بسیاری از معلمان کهنه

ای و  دهند. از نظر او دلبستگی به امور کلیشه میبدبین هستند و به آن با مقاومت منفعالنه پاسخ 

کارانه از عملکرد  ت، انتقادات محافظههای ضمن خدم کفایتی آموزش تربیتی، انزوای معلم، بی  میقدی

 .باشند میگران آموزشی و معلمان که مجری تغییر هستند، مانع تغییر  مدارس، فاصله بین اصالح
که در  دهند. میبه حساب آوردن همکاران انجام »تحقیقی با عنوان  (Kardos, 2001) کاردس    

لمان جدید از تعامالت درون مدرسه فرهنگ پرسابقه محور، قسمت زیادی از هنجارهایی که مع

شود. در این فرهنگ، توجه اندکی به نیازهای  میوسیله معلمان با تجربه تعیین  هاند، ب توصیف کرده

تازه کار محور، در نقطه مقابل فرهنگ پر سابقه محور،  های فرهنگشود. در  میویژه معلمان تازه کار 

تعیین  ها وسیله با تجربه هکنند، ب میی خود توصیف ا که معلمان جدید از تعامالت حرفه هنجارهای

معلمان با تجربه درباره چگونگی  های یراهنمایگردد و بنابراین این معلمان کمترین استفاده را از  می

 & Aydin,  Sarier) همچنین آیدین، ساریر و یوژال .کنند میای دریافت  تدریس و رفتار حرفه

Uysal, 2011) ثیر جنسیت بر روی تعهد و نگرش ساختاری معلمان نشان ن تأدر تحقیقی با عنوا

 ی مثبت وها ، نگرشها داده شد که معلمان مرد نسبت به معلمان زن دارای سطوح باالیی از تشخیص

با  (Oloruntegbe, 2011) رونتگبیلواویگر توسط دهش وپژ. تعهد به انجام امور در مدارس بوده اند

در  هشگروپژی معلمان در تدوین و اجرای برنامه درسی انجام شد که ورآعنوان مشارکت و تعهد و نو

، ندداری ـسدره ـبرنامت صالحاای اجرا تعهد کمی به ومت ومقان سید که معلمارین نتیجه انتها به ا

 .نها هماهنگ نیستی آهاورباو نها ه آشددت عا های روشبا ت صالحااین ا ایرز

ثیر فرهنگ مدرسه بر روی تحقیقی با عنوان تأ (Gligorovic et all, 2016) گلیگروس و همکاران     

مدرسه ابتدایی با رویکرد ترکیبی در صربستان  55معلم از  362رضایت شغلی معلمان ابتدایی بر روی 

ای توسط مدیران و همکاری  تجربه معلمی، رفتار حرفه) انجام دادند. در این تحقیق بر سه بعد فرهنگ

و نتایج نشان داد که  )دستمزد، انگیزه، همکاری همکاران و ...( اشاره شد ت شغلیمعلمان ( و نه بعد رضای

ثیر دارند و از بین متغیرهای أطور مستقیم بر روی رضایت شغلی معلمان ت ابعاد فرهنگ مدرسه بهة هم

 .ثیرگذار بودندأشناختی، جنسیت و سن و سابقه  بر فرهنگ و رضایت شغلی ت جمعیت

ای معلمان  ثیر فرهنگ کالس درس بر روی رشد حرفهأدر تحقیقی با عنوان ت (Altun, 2013) آلتون    

معلم کارورز انجام داد. نتایج نشان داد فرهنگ  151کارورز در طی دو سال با رویکرد ترکیبی بر روی 
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رغم تجارب عملی تدریس خوب، از نقاط  ثیرگذار بوده است. علیأای معلمان ت کالس درس بر رشد حرفه

موزان، انجام کارهای روتین آ توان به فضای آموزشی محدود، جمعیت زیاد دانش میف فرهنگ موجود ضع

 .توسط معلمان اشاره کرد

در تحقیقی درباره نگرش و تمایالت رفتاری معلمان در مورد پیشبرد  (Parsa, 2008)پارسا    

ضی به تغییر و تمایالت جدید درسی به این نتیجه رسیده که بین نگرش دبیران ریا یها برنامه

تحقیق  .وجود دارد  داراجدید درسی، رابطه مثبت و معن یها رفتاری آنان در مورد پیشبرد برنامه

با عنوان بررسی نقش فرهنگ اعتماد در عملکرد معلمان مدارس  (Mirkamali, 2013) میرکمالی

نتایج تحقیق حاکی از  توصیفی و از نوع همبستگی است. های پژوهشابتدایی شهر تهران در حیطه 

دار کلیه عوامل فرهنگ اعتماد با عملکرد معلمان است. همچنین از میان عوامل ارابطه مثبت و معن

فرهنگ اعتماد، عامل اعتماد معلمان به مدیران باالترین همبستگی را با عملکرد معلمان داشته 

مربوط به عملکرد فردی درصد تغییرات  42است.و با ورود همزمان کلیه عوامل اعتماد، حدود 

در تحقیقی تحت عنوان تبیین  (Mirarab , 2014) عرب میر .بینی کرد توان با آنها پیش میمعلمان را 

عاملی ضروری   میو شناسایی فرهنگ معلمان علوم در مازندران به این نتایج رسید که درک فرهنگ معل

دستور تغییر و اجرای آن توسط عامالن علی بین ة برای آغاز هرگونه اصالحات و پیش فرض رابطة ساد

 حوزهبایستی در زمینة تغییر نگاه از رویکرد مهندسی به رویکرد فرهنگی در  تربیت ساده انگارانه است و

ی  متفاوت  فرهنگ ها ها و تدوین راهکارهایی برای ورود اندیشه اولویت تغییر در باورها و نگرش تغییرات و

 پور شی، صفائی موحد و موسیپژوهشی توسط، دادا .داندیشی کر چارهمعلمان در تدوین برنامه درسی 

(Dadashi, Safaee movahed & Mosa Pour, 2016)  در مواجهه با  میعنوان نقش فرهنگ معلبا

انجام شد که نتایج پژوهش نشان داد: درک  قائم شهردرسی ریاضیات پایة هفتم در شهر  برنامهتغییرات 

برای آغاز هرگونه اصالحات است، زیرا نگرش مثبت معلم به تغییر تمایل او  فرهنگ معلم عاملی ضروری

وقتی معلمان تغییر را مفید و ضروری بدانند با تعهد و . شود میبرای پیشبرد برنامه درسی جدید را سبب 

ن با کنند. اطالع رسانی به معلمان، استفاده از تجارب دبیرا میپایبندی بیشتری نسبت به اجرای آن اقدام 

اصالح  نگرش  هایی هستند که به بهبود و ی ضمن خدمت ازجمله روشها دوره پربار کردنتجربه و 

 .پردازد میمعلمان 

که در اکثر  پژوهش حاضر نیز در راستای تکمیل، مطالعات قبلی اتخاذ گردیده و با توجه به این    

اند، در  ی کیفی متکی بودهاه یا فقط به شیوه، های تحقیق کمی های پیشین فقط به روش پژوهش

کید بر رویکرد ترکیبی به واکاوی و شناسایی فرهنگ معلمان در مواجهه با تغییرات أاین پژوهش با ت

پرداخته شده است. بنابراین، براساس تحقیقات پیشین صورت مطالعه ترکیبی  برنامه درسی به

 زمون قرار داد.آتوان مدل مفروض زیر را مورد  می

 



 5931 35 پاییز، شمارة دوم، چهارمسال             فصلنامه تدریس پژوهی                                                            

 

 

 

 

  

  
 : مدل پیشنهادی پژوهش(1)ل شک

 

هدف اصلی این پژوهش واکاوی و شناسایی نقش فرهنگ معلمان در مواجهه با تغییرات برنامه     

چه در جریان تحقق این هدف،  آن باشد. میصورت مطالعه ای ترکیبی در استان لرستان  درسی به

 است از:های فرعی قلمداد کرد عبارت توان آنها را هدفشود و میحاصل می

 ی استان لرستانیآموزگاران ابتدا شناسایی و واکاوی فرهنگ -

 ی  استان لرستانیشناسایی و واکاوی نوع مواجهه با تغییرات برنامه درسی آموزگاران ابتدا -

 باشد: میکه با توجه به هدف پژوهش در پی دستیابی به سؤاالت زیر 

 باشد؟ میتدایی چگونه ، فرهنگ ارتباط( معلمان ابها ، شاخصهها فرهنگ )خصیصه -

نگرش، نوع، ریشه، عوامل، تغییر کتب( معلمان ابتدایی چگونه ) مواجهه با تغییرات برنامه درسی

 باشد؟ می

 باشد؟  میشناختی چه مقدار  توسط متغیرهای جمعیت میبینی فرهنگ معل مقدار پیش

چه   میهنگ معلشناختی و فر بینی تغییرات برنامه درسی توسط متغیرهای جمعیت مقدار پیش

 باشد؟  میمقدار 

در مواجهه با تغییرات برنامه درسی معلمان برازنده   میچگونگی تبیین )نوع رابطه علی( فرهنگ معل

 ست؟ها داده

 

 پژوهش شناسی روش

فرهنگ معلمان در مواجهه با تغییرات برنامه  وا کاویکه هدف شناسایی و  در این پژوهش با توجه به این

 های تحقیق ترکیبی اکتشافی استفاده شداز مدل طرح، طالعه ترکیبی استصورت م درسی به

(Creswell, 2007). نگاری و پیمایشی  روش قومت پژوهش از سؤاالمنظور ارائه پاسخ مناسب به  به

در بخش کیفی تحقیق ابتدا از طریق بررسی متون مرتبط با مصاحبه، چارچوب اولیه  استفاده گردید.

لمان در مواجهه با تغییرات برنامه درسی طراحی گردید. در این مرحله نمونه شناسایی فرهنگ مع

انتخاب نمونه  به که باشند   میتحقیق، معلمان خوب، ممتاز و با تجربه دوره ابتدایی استان لرستان 

کنندگان در  بر این اساس تعداد مشارکت .(Jalali, 2007) صورت هدفمند و از نوع نظری است

 فرهنگ 

 معلمان

تغییرات برنامه 

 رسید
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وری اطالعات در بخش کیفی آنفر رسید. روش گرد11اشباع نظری تعیین شد و به  اساسپژوهش بر

ی متنی استخراج شده از مصاحبه که دارای معانی خاص در ها داده .ساختاریافته بود مصاحبه نیمه

توصیف و تفسیر  قراردادیپژوهشی هستند بعد از پیاده کردن روی کاغذ به شیوه ی  سؤال پاسخ به 

ای برک ترین مال مهم، تحقیقران یید همکاأت .(Pazargadi, khatibian & Ashktorab, 2008) شدند

زی سا همافری ها از روشیکی ان عنو نیز بهی، چند جانبه نگر ت.ساکیفی ت تحقیقار در عتباد ایجاا

نفر  13531معلمان ابتدایی استان لرستان  آماریة جامعست. اکیفی ی ها نموای آزبر رعتباا

که نمونه با توجه به  باشند مینفر معلم مرد  5523نفر معلم زن و  5332از این تعداد  باشند که می

ای و در ادامه   صورت تصادفی طبقه نفر( از بین این جامعه آماری ابتدا به  313) جدول مورگان

که  محقق ساخته  بود مورد استفاده پرسشنامه ای انتخاب  شد. ای مرحله صورت تصادفی خوشه به

یید شد و پایایی ان با أییدی، تأی آن با استفاده از نظر متخصصان و روش تحلیل عاملی تروای

 –در مرحله کمی، توصیفی  ها محاسبه شد. روش تحلیل داده 11/3 استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

 معاد التهای رگرسیون چند متغیری و  ت از روشسؤاالباشد که برای پاسخگویی به  میتحلیلی 

 .ری استفاده گردیدساختا

 

 های پژوهش یافته

 باشد؟ می، فرهنگ ارتباط( معلمان ابتدایی چگونه ها ، شاخصهها خصیصه. فرهنگ )1پرسش

 از بخشی که ترتیب این به به سه دسته کلی تقسیم نمود.توان  می را معلمان نظرات طورکلی به    

هنگی و بعضی نظرات فرهنگ فر ها ی فرهنگی، بعضی نظرات شاخصهها صورت خصیصه نظرات به

  :پرداخت خواهیم ها رسان اطالع برخی نظرات بیان به ادامه در که دهد مینشان  را ارتباط معلمان

ی مدرسه است که از ها رابطه با همکاران و مشارکت ما با هم در حد بخشنامه»: 1رسان کد  اطالع

ترین رابطه ما در زنگ تفریح و هنگام باشد، البته بیش می  میصورت رس طرف اداره میاد و بیشتر به

 «چنانی با هم نداریم. باشد و رابطه آن میخوردن چای با همدیگر 

ی فامیلی و ها معلمان با همکاران و والدین در منطقه ما به علت قرابتة رابط»: 2رسان کد  اطالع

دن و ... سبب خویشاوندی بسیار خوب است ولی گاهی همین توقعات فامیلی در ثبت نام و نمره دا

 «شود. میکدر شدن روابط 

توانیم  باشد و در این مدت ما نمی میرابطه ما معلمان فقط در حد زنگ تفریح »: 4رسان کد  اطالع

در مورد مسایل و مشکالت مهم درسی با هم گفتگو کنیم، جلسات معلمان هم که در مدرسه برگزار 

لسات بیشتر تذکرات مدیر و معاونت در مورد نظم که در این ج، باره میشه حدود دوماه یا یه ماه یک

بار از طرف  اندیشی هم که دو سه ماه یک موزان است، جلسات همآ و حضور به موقع معلمین و دانش

 «چنانی ندارد. نآاداره برگزار میشه بیشتر حالت روتین و تشریافتی دارد و کاربرد 
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باشد، معلم چون شخصی  مین زیاد مناسب نسفانه ظاهر و نوع پوشش معلماأمت»: 5رسان کد  اطالع

همکاران و اولیا سروکار دارد باید ظاهری آراسته و مرتب داشته ، آموزان است که هر روز با دانش

های شاد بپوشه بیشتر  ندیدم که لباس صورتی، بنفش، قرمز و رنگ  میقایان معلآباشد. من هنوز از 

 «ای یا طوسی. نگ، سرمهای ر ها یا سفیده یا تیره مایل به قهوه رنگ

وسیله امتیازات واقع در فرم امتیازبندی صورت  هانتخاب محل خدمت ما ب»: 6رسان کد  اطالع

 «گیرد. می

ی هیات امنایی ها بعضی از مدارس مثل دبستان خودم، دبستان شاهد و دبستان»: 1رسان کد  اطالع

که یکی از عوامل انتخاب محل  دهد حقوق به معلمان می بر از لحاظ اقتصادی مقداری پول عالوه

 «خدمت بنده بوده است.

بیشتر ، آموزان کمتر تعامل اجتماعی و رفتاری داشته سفانه معلمان با دانشأمت»: 13رسان کد  اطالع

 «آموزان بسیار کم است سعی در آموزش دروس و ارزشیابی دارند و ارتباط آنها با والدین دانش

ان با همکاران به دو صورته، معلمان هم پایه که رقابت و شاید گفت روابط معلم»: 11رسان کد  اطالع

حسادت زیادی بین اونا وجود داره و شگرد تدریس همو لو نمیدن و دوست دارند نفر اول پایه 

همین سبب میشه بعض مواقع پشت سر هم حرف بزنند و اشکاالت همو لو بدند و  خودشون باشن  و

 «باشد. میصورت عادی و روتین  که به ها رابطه با بقیه پایه

در مقطع ابتدایی و باید از  پوشش معلمان از نطر رنگ مناسب نیست خصوصاً»: 12رسان کد  اطالع

 «های شاد استفاده شود رنگ

آموزان با توجه به زرنگی و تنبلی و  ارتباط بعضی همکاران با والدین و دانش»: 15رسان کد  اطالع

 «باشد. میو نوع شغل  و پست والدین متفاوت آموزان و سطح سواد  ادب دانش

آموزان در مدارس روستایی و عشایری  روابط همکاران با هم و والدین و دانش»: 16رسان کد  اطالع

 «.استتر  دوستانه صمیمانه و
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 دست آمده از نظر معلمان شناسایی فرهنگ معلمان به(: 1)جدول 

 کدهای تفسیری کد تبیینی
زیر کدهای 

 فسیریت
 کدهای توصیفی

فرهنگ 

 معلمان

 

 ها خصیصه

ی ها خصیصه

 مثبت

 و پشتکار در تدریس داشتن صبر

 ساده زیستی و توقعات کم در محیط مدرسه

 مدن با مشکالت کاری و عالقه به تدریسآکنار

 از امکانات کم استفاده زیاد بردن

 موزانآ وجدان کاری و دلسوزی نسبت به دانش

 هیه امکانات مورد نیازهمکاری با مدرسه در ت

دیدگاه منتقدانه 

 یها به خصیصه

 ریاکاری و چاپلوسی بعضی معلمین

 تبادل تجربیات غرور و حسادت در عدم

 گویی همراه با پرخاشگری در بیان مشکالت رک

 فهمی و میبینی عل خودبزرگ

 عدم عزت نفس کافی برای ارایه افکار در مخالفت با همکاران

 ود فرهنگ تحقیقترس از تحقیق و نب

 نبود فرهنگ مطالعه قبل از تدریس

 عدم مطالعه و بروزرسانی اطالعات شخصی

 نبود فرهنگ اعتراض به باالدستی

 اعتیاد و سیگار کشیدن بعضی همکاران

 

 

 ها شاخصه

 فرهنگ پوشش

 دیدگاه مثبت:

 های شاد و متنوع در پوشش استفاده از رنگ

 های زیبا در چند رنگ استفاده از مدل

 استفاده از کت و شلوار اتو شده و مناسب در بعضی همکاران

 دیدگاه منتقدانه:

 های تیره نامرتب بودن و استفاده بیشتر از رنگ

 کننده داشتن پوشش یکپارچه و واحد و خسته

 حجاب و پوشش نامرتب و سیاه

 

فرهنگ انتخاب 

 محل خدمت

 با توجه به امتیازبندی و شایستگی معلمان

 نزدیکی منزل و همکاری مدیر با توجه به

 با توجه به صمیمیت و جو آرام بین همکاران

 با توجه به پارتی و باند بازی

 کمبود نیاز مدارس روستایی و افزایش

 

 فرهنگ ارتباط

 

 

 ارتباط با والدین

 

 ارتباط مستمر والدین با معلمان

 ارتباط همراه با ادب و احترام

 ی توجیهیها اجرای جلسه

 جهت پیشبرد اهداف اموزشی و رفاهی همکاری در
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 کمک از والدین جهت اموزش

 دیدگاه منتقدانه:

و  آموز مورد از روش تدریس، محل نشستن دانش مندی بی گله

 گذاری نوع نمره

 انتظارات بیش از حد از یکدیگر

 گاه کردن والدین از وضعیت درسی و اخالقیآدر حد 

 رودرباسی در نه گفتن به یکدیگر

 نهمکارا

 انتقال اگاهی و تجربیات بین همکاران

 گرا بودن پذیرش خطاهای یکدیگر و واقع

 ی مختلفها مشورت و نظرخواهی در زمینه

 همکاری داوطلبانه و صمیمی

 همکاری در حد رفع اشکال و ایرادات یکدیگر

 دیدگاه منتقدانه:

 جا حس حسادت و انتقاد بی

 بدخواهی و بدبینی و بدگویی نسبت به هم

 تفاوتی نسبت به یکدیگر یحس ب

 ی یکدیگرها عدم استفاده از فکر و ایده

 حس رقابت منفی در بین دبیران هم پایه

 و در محیط مدرسه  میطور رس روابط فقط به

 روابط سطحی و در محیط مدرسه

 دانش آموزان

 صورت ارزشیابی دروس روابط بیشتر درسی و به

 انموزآ عاطفی و نزدیک، بیشتر از سوی دانش

 در حد ارامش و امنیت در طرفین

 موزان برای رسیدن به اهداف دروسآ راهنمای دانش

 رابطه دوستانه و صمیمانه از طریق بازی

 های گروهی شرکت در بحث و کنفراس حددر روابط 

 دیدگاه منتقدانه:

 موزانآ تسلط کامل و بدون چون وچرا معلم بر دانش

 انتظارات بیش از حد از یکدیگر داشتن

 قط تشویق دانش اموزان برترف

 در حد درس پرسیدن و ارزشیابی

 آموزان تبعیض در نوع نگاه و گرایش به دانش
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نگرش، نوع، ریشه، عوامل( معلمان ابتدایی چگونه مواجهه با تغییرات برنامه درسی ) .2پرسش

 باشد؟ می

 از بخشی که ترتیب این به به چهار دسته کلی تقسیم نمود. را معلمان نظرات طورکلی به توان می    

 در که شه تغییرات و بخشی عوامل تغییراتریصورت نگرش به تغییرات، نوع تغییرات،  ات بهنظر

 : پرداخت خواهیم برخی نظرات بیان به ادامه

اند و به  هستند و باالجبار تغییرات را انجام داده ها معلمان تحت تاثیر بخشنامه»: 1رسان کد  اطالع

صورت  به اندیشی و فکر کردن برای تغییر نیز عادت خواهند کردزیرا نظام ما مانع آیندهاین تغییرات 

 «باشد. میدرست و مناسب 

ها ارائه گردیده باعث عالقه و ایجاد انگیزه در بنده  مطالب جدیدی که در کتاب»: 3رسان کد  اطالع

بسته انجام میدادن خبری صورت چشم  ها به کننده که معلم دیگه از مطالب تکراری و خسته، شده

 ةنیست، نوع روش تدریس تغییر کرده، معلم باید قبل از تدریس مطالب رو مطالعه کنه تا بتونه ارائ

 «خوبی داشته باشد.

ماده کردن شرایط تغییر مثل تر از تغییرات کتب درسی مهیا و آ از نظر من مهم»: 5رسان کد  اطالع

که فقط کتاب تغییر کرده  صورتیدر باشد. میی و... فضای آموزشی، ابزار و وسایل کمک آموزش

 «است.

قدر درگیر مسائل مادی و شغلی و فکری هستند که به تغییرات و  معلمان این»: 1رسان کد  اطالع

 «کنند. میفکر ن اینکه این تغییرات استاندارد بوده یا نه اصالً

فشارهایی که مدیران از باال به  ی پشت سرهم، بازدیدهای پیاپی وها بخشنامه»: 3رسان کد  اطالع

ها ما رو مجبور به پذیرش این  اینة ی بیسوادی و همها اند، همچنین دادن  برچسب وردهآپایین برما 

 «تغییرات کرده است.

کنیم و مطالبی را که در ارائه  مینظر  وقتی با معلمان هم پایه خود تبادل»: 11رسان کد  اطالع

 «کنیم، سبب میشه تغییرات رخ داده برایمان آسان تلقی شود. یممشکل داریم رو در جمع بیان 

راحتی اونا  های تدریس دروس تغییر یافته احاطه کامل دارم و به چون بر روش»: 12رسان کد  اطالع

 «کنم مشکل خاصی در ارتباط با تغییرات جدید ندارم. رو در کالس اجرا  می

سفانه نوع أباشد ولی مت میثر ؤضمن خدمت بسیار مهای  نظرم کیفیت کالسه ب»: 13رسان کد  اطالع

بیشتر  باشد و میگردد زیاد مرتبط و مفید ن میکالس ضمن خدمت و زمان اجرایی و مطالبی که ارئه 

 «مواقع وقت تلف کردن است.

نظرم مطالب جدید کتب سبب شده که وقت بیشتری برای مطالعه و  هب»: 14رسان کد  اطالع

 «کر کردن در مورد مطالب برای تدریس در منزل سپری کنم.وری اطالعات و فآ جمع
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ها مانند علوم نسبت به کتب  در حال حاضر تصاویر مندرج دربعضی کتاب»: 16رسان کد  اطالع

ثر ؤبسیار م ها باشند و همین امر در یادگیری بچه میتر بیشتر در ارتباط با نوشتار متن  میقدی

وار  مفید و طوطیت به پایه تحصیلی سخت، زیاد، غیربها نس باشد. هرچند حجم بعضی کتاب می

 «باشد. می

کارشناسی کتب ششم دبستان، امسال که دوباره با توجه به تغییرات غیر»: 15رسان کد  اطالع

های ضمن خدمت به موقع اجرا نشد،  )هر سال عروسیه( کالس مطالب کتب پایه ششم تغییر کردند

 «و مطالب مکفی ارائه نگردید.

 
 شناسایی چگونگی مواجهه با تغییرات برنامه درسی(: 2)جدول 

 کد تبیینی
کدهای 

 تفسیری
 کدهای توصیفی زیر کدهای تفسیری

 

 

 

 

مواجهه با 

تغییرات 

 برنامه درسی

 

نوع مواجهه 

 با تغییرات

 ترین سانآ

 وسیله مسئولین تغییر کتب درسی به

 تغییر امکانات الزم و مفید در مدرسه

 خاطر جذابیت هی مجازی باشنایی با فضا

 خاطر سهولت هاستفاده از نظر همکاران هم پایه ب

 ترین سخت

 های منفی تغییر مقاومت

 تغییر نگرش و فکر معلم

 تغییر میزان دانش و آگاهی معلمان

 های نوین پذیرش افکار و روش

 ایجاد روحیه کاوشگری و تحقیق در بین معلمان

 ه تدریس و مطالعهو عادات گذشت ها تغییر روش و سبک

موزان آ اهمیت بودن مسایل و دانش تفاوتی و بی تغییر بی

 برای معلمان

 ترین مهم

 تغییر نگرش و فکر معلم

 تغییر امکانات الزم و مفید در مدرسه

 تغییر انگیزه و عالقه به مسایل جدید

 ایجاد روحیه کاوشگری و تحقیق

 و عادات گذشته ها تغییر روش و سبک

 اهمیت بودن مسایل برای معلمان فاوتی و بیت تغییر بی

 

 

ریشه مواجهه 

 تغییرات

 

 

 زا درون

 عالقه و انگیزه فراگیران به مطالب

 روحیه کاوشگری و مطالعه و تحقیق

 مطالعه قبل از تدریس

 داشتن تفکر و خالقیت

 طرح درس خالقانه
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 عالقه به یادگیری و یاددهی

 شناسی کودکان آگاهی به مسایل روان

 های تدریس متناسب و خوب معلمان روش

 

 زا برون

 

 حجم متون کم و مفید

 تصاویر متناسب با متون

 ی جهان مدرنها به روز بودن معلمان نسبت به فناوری

 کارآمد بودن کتب درسی و محتوای آنها

 ی ضمن خدمت و هم اندیشیها کیفیت دوره

 دتر و باالتر خو همفکری با معلمان هم پایه و پایه پایین

 آموزش  معلمان همراه با تغییرات

 استفاده از وسایل کمک اموزشی

 در دسترس یودن منابع تحقیق

 

 

عوامل 

 تغییرات

 

 تسهیل کننده

 عالقه و انگیزه فراگیران به مطالب

 تصاویر متناسب با متون

 های الزم و مفید موزشآ

 روشهای تدریس متناسب و خوب معلمان

 ی مدرنها ناوریبه روز بودن معلمان نسبت به ف

 کارآمد بودن کتب درسی و محتوای آنها

 امکانات الزم و مفید در مدرسه

 تر و باالتر خود همفکری با معلمان هم پایه و پایه پایین

 اندیشی مفید در طول سال برگزاری جلسات هم

 آموزان ولیت در قبال دانشؤتعهد و مس

 یدافزارهای جد ها و استفاده از نرم هوشمند بودن کالس

 

 کننده ممانعت

 نبودن عالقه و انگیزه فراگیران به مطالب

 حجم متون زیاد و غیر مفید و حفظی

 یها به روز نبودن معلمان نسبت به فناوری

 ی ضمن خدمتها کیفیت دوره عد

 نبودن انگیزه وروحیه کاوشگری و مطالعه و تحقیق

 خودتر و باالتر  عدم همفکری با معلمان هم پایه و پایه پایین

 نبودآموزش به موقع و مفید قبل از تغییرات

 نبود امکانات مناسب همراه با تغییر

 همخوانی مطالب و تصاویر با فرهنگ منطقه عدم

 در دسترس نیودن منابع تحقیق

 های ایجاد انگیزه در معلمان نبود مشوق

 شناسی کودکان عدم آگاهی به مسایل روان
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نگرش به 

 تغییرات

 

 

 

 پذیرش تغییرات

 رخ دادن تغییرات با توجه به مسایل روز

 آموزان با توجه به مطالب تر شدن دانش فعال

 موزانآ قیت در افکار و عمل معلم و دانشایجاد خال

 ترغیب و برانگیخته شدن معلمان در انجام امور

 رخ دادن تغییرات با توجه به احساس نیاز معلمان

 

 عدم پذیرش تغییرات

 و نامناسب ی پی در پیها بخشنامه

 بیشتر شدن حجم کاری معلمان

 متناسب نبودن تغییرات با نیازها و امکانات

 کم شدن قدرت کنترل و تسلط معلمان

 مغایر بودن تغییرات با تجارب  گذشته

 رخ دادن تغییرات بدون فراهم شدن شرایط

 ها، باورها و سواد متناسب نبودن تغییرات  با ارزش

 شورای معلمان اثر بودن جلسات تکراری و بی

 

 باشد؟  میشناختی چه مقدار  بینی فرهنگ معلمان توسط متغیرهای جمعیت : مقدار پیش3 پرسش

توسط ابعاد جنسیت، منطقه، مدرک و   میدرصد واریانس فرهنگ معل 54 دهد که مینشان  ها یافته

نطقه با ضریب شود که بعد م می( مشاهده β) ضرایب بتا همچنین براساس شود. میبینی  سابقه پیش

ة کنند بینی ترتیب پیش به -. 21 . و سابقه با ضریب بتای21 . و مدرک با ضریب بتای23بتای 

 معنادار فرهنگ معلمان هستند.
 

 ضرایب رگرسیون جهت پیش بینی  فرهنگ معلمان ابتدایی (:3)جدول 

متغیر 

 بین پیش

 

 

ضریب 

بتای غیر 

 استاندارد

 

انحراف 

استاندارد 

 خطا

 

ضریب 

 اندارداست

(β) 

 

 
T  

سطح 

 معناداری
 VIF  R  R2 

 .54  .23  1133  .23  -1113  .35  .33  -.34  جنسیت

     1125  .333  413  .23  .33  .13  منطقه

     1115  .333  4143  .21  .31  .36  مدرک

     1115  .333  -6132  -.21  .33  -.22  سابقه

F=33134 P< 331 .  
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شناختی چه مقدار  بینی تغییرات برنامه درسی توسط متغیرهای جمعیت ر پیش: مقدا4 پرسش

 باشد؟  می

درصد واریانس چگونگی مواجهه با تغییرات برنامه درسی توسط  42دهد که  مینشان  ها یافته    

( مشاهده β) همچنین براساس ضرایب بتا شود. میابعاد جنسیت، منطقه، مدرک و سابقه پیش بینی 

 -.25 . و سابقه با ضریب بتای25 . و مدرک با ضریب بتای33ه بعد منطقه با ضریب بتای شود ک می

 معنادار هستند.ة کنند بینی ترتیب پیش به

بینی تغییرات برنامه درسی توسط متغیرهای فرهنگ معلمان چه مقدار  مقدار پیش: 5 پرسش

 باشد؟  می

ی مواجهه با تغییرات برنامه درسی توسط درصد واریانس چگونگ 51دهد که  مینشان  ها یافته    

آموزان   ی فرهنگی، روابط فرهنگی همکاران، والدین و دانشها ی فرهنگی، شاخصهها ابعاد خصیصه

شود که بعد فرهنگ روابط معلمان  می( مشاهده β) شود.همچنین براساس ضرایب بتا میپیش بینی 

. و فرهنگ روابط معلمان با 25ضریب بتایی فرهنگی با ها . و خصیصه33با والدین با ضریب بتای 

ترتیب  . به14ی فرهنگی معلمان با ضریب بتای ها . و شاخصه23 موزان با ضریب بتایآ دانش

 .باشند میمعنادار  ةکنند بینی پیش
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 بینی  میزان تغییرات برنامه درسی معلمان ابتدایی (: ضرایب رگرسیون جهت پیش4جدول )

متغیر 

 بین پیش

 

 

ی ضریب بتا

 غیر استاندارد
 

انحراف 

 استاندارد خطا

 

 

 

ضریب 

 (βاستاندارد)

 

 
t  

سطح 

 معناداری
 VIF  R  R2 

 .42  .65  1133  .115  1132  .35  .33  .35  جنسیت

     1125  .333  3132  .33  .34  .31  منطقه

     1115  .333  5155  .25  .31  .31  مدرک

     1115  .333  -6135  -.25  .34  -.25  سابقه

F=63115 P< 331 .  

 بینی  میزان تغییرات برنامه درسی معلمان ابتدایی ضرایب رگرسیون جهت پیش(: 5)جدول 

 متغیر

 بین پیش
 

ضریب بتای 

 غیر استاندارد
 

انحراف استاندارد 

 خطا
 

ضریب 

 (βاستاندارد )
 t  

سطح 

 معناداری
 VIF  R  R2 

 .51  .11  3113  .333  6162  .25  .33  .22  خصیصه

     1163  .333  4165  .14  .35  .24  شاخصه

     1164  .65  .44  .31  .33  .31  همکاران

     2111  .333  11131  .33  .32  .25  والدین

     2113  .333  5155  .23  .33  .11  موزانآ دانش

F=213 P< 331 .  
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هنگ معلمان در مواجهه با تغییرات برنامه درسی : چگونگی تبیین )نوع رابطه علی( فر6پرسش 

 ست؟ها برازنده داده

س همبستگی برای از مدل معادالت ساختاری استفاده شد. نخست ماتری سؤال برای پاسخ به این 

 است. مدل محاسبه گردیده 

 
 ماتریس همبستگی برای مدل (:6)جدول 

 موزان     همکاران     عوامل       نگرش       نوع        ریشهآ نشخصیصه      شاخصه     والدین    دا                  

 /**45/**   43/**    32/**      53/**     53        /**53/**      35/.**       53          1ف       -خصیصه

 /**33/**   66/**    43   /**  13/**     51/**          54   /**    61          1                     ف -شاخصه

 /**23/**  53/**    43/**     11    /**  35    /**       63           1                               والدین     -ف 

/**   65/**   43/**     55    /**43 1موزان                                            آ دانش -ف 

34**/ 

/**   35   /**15     /**53 1                                                                      همکاران  -ف 

24**/ 

 /**36  /** 14  /**41       1ت                                                                                          -عوامل
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 فرهنگ معلمان در مواجهه با تغییرات برنامه درسینوع رابطه علی  مدل پژوهش (:2) شکل

 

نشان داد که ضریب  گی آن بررسی شده است. نتایج ی برازندها شاخص برای ارزیابی مدل،    

برازندگی  ،  شاخص31/3برابر با  (RMSEA) شاخص ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب

 (AGFIیکویی برازش تعدیل یافته )، شاخص ن31/3 (GFI) ، نیکویی برازش32/3 (CFI)تطبیقی 

و  32/3 ( IFI، شاخص برازندگی افزایشی )32/3  (NFI) ، شاخص برازندگی هنجار شده33/3

 ها دست آمده است که بر برازش مناسب مدل با داده به 32/3( برابر با TLIلویس )-شاخص توکر

 داللت دارد. 

 

 گیری بحث و نتیجه

و فرهنگ ارتباط  ها ، شاخصهها هم خصیصه شونده مصاحبه راداف اکثر که داد نشان تحلیل نتایج

 ی فرهنگی که مورد انتقاد آنهاست برای معلمانها وخصیصه ها مثبت و هم فرهنگ ارتباط، شاخصه

ساده  توان به میطور نمونه  ی فرهنگی مثبت بهها که از نظر معلمان از خصیصه .اند نموده شناسایی

اشاره  و ... موزانآ کاری و دلسوزی نسبت به دانش وجدان درسه،زیستی و توقعات کم در محیط م

گویی همراه با  تبادل تجربیات، رک توان: غرور و حسادت در عدم میی مورد انتقاد ها از خصیصه کرد؛

است که  (Mirarab, 2014) ... نام برد که این نتایج در راستای تحقیقو پرخاشگری در بیان مشکالت

 عاملی ضروری برای هرگونه اصالح است.  میگ معلمعتقد بود درک فرهن

های شاد و متنوع در  استفاده از رنگ توان به میی فرهنگی مثبت ها از نظر معلمان از شاخصه    

با توجه به امتیازبندی و  انتخاب محل خدمت های زیبا در چند رنگ، استفاده از مدل پوشش،

طور نمونه،  توان به میی فرهنگی که مورد انتقاد است اه از شاخصه اشاره کرد؛ و ... شایستگی معلمان

حل خدمت با توجه به انتخاب م های تیره، رنگ معلمان از نامرتب و استفاده بیشتر فرهنگ پوشش
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گاهی و آانتقال  توان به میطورمثبت  بازی و... نام برد.در تحلیل فرهنگ روابط معلمان بهپارتی و باند

از روابطی که  اشاره کرد؛ و ... ی مختلفها ت و نظرخواهی در زمینهمشور تجربیات بین همکاران،

حس رقابت  بدخواهی و بدبینی و بدگویی نسبت به یکدیگر، طور نمونه، توان به میمورد انتقاد است 

. بنابراین با توجه به و... نام برد ی یکدیگرها استفاده از فکر و ایده عدم هم پایه، معلمانمنفی در بین 

ی  اداره، در تبادل ها دست آمده، ایجاد زمینه رابطه  بیشتر همکاران، فراتر از بخشنامه هی بها یافته

شود و  میو تعاملی متمایل   میرسبه سمت غیر  میشود و از حالت رس میثرتر واقع ؤتجربیات م

دیگری های متفاوت  ها و موقعیت بر زنگ تفریح، در اوقات و مکان شود تا عالوه میتمهیداتی مهیا 

معلمان وقت بیشتری در کسب تجارب در ارتباط با همدیگر داشته باشند زیرا در مدت محدود زنگ 

توان در مورد مسائل و مشکالت مهم درسی و غیردرسی  میماهه تشریفاتی ن تفریح یا جلسات یک

که این نتایج در راستای تحقیقات،  محیط آموزشگاه تبادل تجربیات و اطالعات صورت گیرد

(Dadashi, 2016 Mirarab, 2014; ) ًاستفاده از نظرات معلمان با  که بر همکاری معلمان مخصوصا

 باشد. میکید داشتند، همسو أتجربه ت

از نتایج مهم دیگر این مقوله پی بردن به فاصله عمیق ایجاد شده بین معلمان و والدین در ارتباط     

ت آشنا نبودن والدین و عوض شدن دائم محتوا باشد که به عل میتدریس و آموزش جدید ة با نحو

معلم قرار گرفته است و  والدین توقع دارند که معلم به تنهایی به مسائل ة ها برعهد ولیتؤتمام مس

سبب گردیده است که  آموزان رسیدگی کاملی داشته؛ این عاملی است که درسی و تحصیلی دانش

در که فقط  این داشته و و روابط عاطفی رفتاریآموزان کمتر تعامل اجتماعی و  معلمان با دانش

آموزان و آن هم بعد دانشی تعامل دارند. از نتایج دیگر این مقوله  دانش ارتباط با مسائل درسی با

باشد، معلم چون شخصی است که هر  میزیاد مناسب ن باشد که می معلماناغلب ظاهر و نوع پوشش 

آراسته و مرتب داشته باشد که بتواند وکار دارد باید ظاهری همکاران و اولیا سر، آموزان روز با دانش

)خصیصه،  فرهنگ معلمان و در کل  ثیرگذار باشد.أآموزان ت بر روح و روان خود و همکاران و دانش

شاخصه و مشارکت و ارتباط معلمان( توسط ابعاد جنسیت، منطقه، مدرک و سابقه پیش بینی شد 

معنادار فرهنگ معلمان هستند که این نتایج در ة کنند بینی سابقه پیش که بعد منطقه، مدرک و

باشد که معتقد بودند جنسیت، سابقه و  می ( ;Aydin, 2011 Gligorovic, 2016) راستای تحقیقات

تحقیق حاصل گردید تکمیل   میو این نتیجه که در بعد ک ثیرگذار است.أمدرک و سن بر فرهنگ ت

که جنسیت افراد، منطقه محل خدمت افراد، سابقه خدمتی و  باشد و این میکننده بعد کیفی آن 

و پشتکار در تدریس، ساده  )داشتن صبر خصیصه فرهنگیة کنند بینی پیشمدرک تحصیلی افراد 

با مشکالت کاری و عالقه به تدریس، از امکانات  اومدن کنار زیستی و توقعات کم در محیط مدرسه،

، ترس از تحقیق و نبود آموزان دلسوزی نسبت به دانش وجدان کاری و کم استفاده زیاد بردن،

 مطالعه و بروز رسانی اطالعات شخصی، تحقیق، نبود فرهنگ مطالعه قبل از تدریس، عدمفرهنگ 
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های شاد و متنوع در  استفاده از رنگ) ، شاخصه فرهنگیو...( باالدستینبود فرهنگ اعتراض به 

، های تیره ، نامرتب بودن و استفاده بیشتر از رنگرنگهای زیبا در چند پوشش، استفاده از مدل

و  آگاهی)انتقال  و فرهنگ ارتباط و مشارکت (کننده و... داشتن پوشش یکپارچه و واحد و خسته

گرا بودن، مشورت و نظرخواهی در  تجربیات بین همکاران، پذیرش خطاهای یکدیگر و واقع

ی ها ، ارتباط همراه با ادب و احترام، اجرای جلسهی مختلف، ارتباط مستمر والدین با معلمانها زمینه

 .باشد میمعلمان  و رفاهی( آموزشیتوجیهی، همکاری در جهت پیشبرد اهداف 

سه نوع  شونده مصاحبه اکثرافراد که داد تحلیل نوع  تغییرات برنامه درسی از نظر معلمان نشان    

که . کردند شناسایی ه درسی را برای معلمانترین تغییرات برنام رین و مهمت ترین، سخت تغییر: آسان

ولین ؤمس ةوسیل توان به تغییر کتب درسی به میطور نمونه  نوع تغییرات  به ترین آساناز نظر معلمان 

طور نمونه، تغییر  توان به میترین  نوع تغییرات را  و مهم ترین سختو متخصصین اشاره کرد؛ 

 ی ها م نام برد.که این نتایج در راستای یافته پژوهشهای منفی و تغییر نگرش و فکر معل مقاومت

(Mirarab, 2014; Dadashi , 2016; Eisner, 2000; Lam , 2007; Sarason, 1996 )  است که نشان

که متخصصان برنامه درسی  و این است اصالح هرگونه آغاز برای ضروری معلمان عاملی دادند درک

ی عملی آن در مدارس ها دهند و از جنبه میاز باال دست اند و صدور حکم  تئوری متمرکز شده بر

 دد.گر دیجاا ریگازسا ن،معلما تضاومفر و تصالحاا تضاومفر بین بایستیاند و  غافل شده

 افراد که اکثر داد همچنین تحلیل ریشه تغییرات برنامه درسی از نظر معلمان نشان    

اند  نموده شناسایی صورت درون زا و برون زا به ریشه تغییرات برنامه درسی معلمان را شونده مصاحبه

های  اندیشی  و کالس توان به برگزاری جلسات هم میکه  ازموارد اشاره شده به تغییرات برون زا  

موارد اشاره شده به  همچنین از ی ضمن خدمت و ...؛ها کارگاهی در طول سال، کیفیت دوره

داشتن تفکر و ه و تحقیق، و مطالع کاوش گریروحیه عالقه و انگیزه به مطالب،  تغییرات درون زا:

 ;Mirarab, 2014) ی ها که این نتایج در راستای یافته پژوهش خالقیت، طرح درس خالقانه نام برد

Dadashi , 2016; Eisner, 2000; Lam , 2007;Sarason, 1996 ) نقش نمعلما است که نشان دادن 

 باعث نهاآمسایلی در ارتباط با  و نددار تربیت و تعلیم یهاهیدا و رفکاا نشستن ثمر به در مهمی

به  ،ضمنخدمت یهازشموآ یفیتیبیکتوان به  میکه  نرسد موفقیت به شیزموآ اتتغییر دمیشو

 اشاره کرد. معلم  واینزن و امعلما بین در معلمی نقش از هشد ینهدنها راتتصو

عوامل  شونده مصاحبه افراد که اکثر داد انتحلیل عوامل تغییرات برنامه درسی از نظر معلمان نش    

اند که از  نموده شناسایی کننده صورت تسهیل کننده و ممانعت تغییرات برنامه درسی معلمان را به

توان: عالقه و انگیزه فراگیران به مطالب، وجود امکانات الزم، کارآمد بودن  میکننده  عوامل تسهیل

کننده  دیشی مفید در طول سال و از عوامل ممانعتان کتب درسی و محتوای آنها، جلسات هم

های معلمان در تغییر، عدم همفکری با معلمان هم پایه و  توان به عدم استفاده از نظرات و دیدگاه می
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اندیشی در طول سال، عدم آموزش به موقع  هم ثرؤبرگزاری جلسات  م تر و باالتر خود، عدم پایه پایین

 ;Mirarab, 2014) یها برد. که این نتایج نیز در راستای یافته پژوهشو مفید قبل از تغییرات نام 

Dadashi , 2016; Eisner, 2000; Lam , 2007; Sarason, 1996 )  نمعلمااست که نشان دادند که 

 ایرن مشارکت ندارند، زآکه در ند دار یـسدر هـبرنام ای تغییراتجرا به کمی تعهد و زیادمت ومقا

 هماهنگ نهاآ یهاوربا و نهاآ هشد دتعا یها شیزه، عالقه،  امکانات موجود، روانگ با تصالحاا ینا

 نیست. 

 پذیرش تحلیل نگرش به تغییرات برنامه درسی از نظر معلمان به دو صورت، پذیرش و عدم    

که رخ دادن تغییرات بدون  توان اشاره کرد به این میشناسایی گردید که از موارد نگرش به تغییر 

ه نیاز معلمان و دانش آموزان، بدون فراهم شدن شرایط و محیط،عدم تناسب با باورها و توجه ب

 ;Mirarab, 2014)ی ها نگرش معلمان رخ داده است. که این نتایج نیز در راستای یافته پژوهش

Dadashi , 2016; Eisner, 2000; Lam , 2007;Sarason, 1996 ) فرض است که نشان دادند پیش 

  زمینة در بایستی و است انگارانه ساده معلمان توسط آن اجرای و تغییر دستور بین علی ساده رابطة

 و باورها در تغییر اولویت و تغییرات حوزه در فرهنگی رویکرد به مهندسی رویکرد از نگاه تغییر

 نظریه تدوین ی متفاوت درها اندیشه ورود برای راهکارهایی تدوین و رفتار در تغییر بر نگرشها

 کرد.  اندیشی چاره تربیتی

)نگرش، ریشه، عوامل و نوع( توسط ابعاد جنسیت، منطقه، مدرک  طورکلی  مواجهه با تغییرات به   

معنادار مواجهه با ة کنند بینی پیش و جنسیت سابقهبینی شد که بعد منطقه، مدرک،  پیشو سابقه 

باشد که در تحقیقی  می (Parsa, 2008) پارساتغییرات هستند که این نتایج در راستای تحقیقات 

ی جدید درسی به این نتیجه ها معلمان در مورد پیشبرد برنامه رفتاریدرباره نگرش و تمایالت 

ی ها آنان در مورد پیشبرد برنامه رفتاریرسیده که بین نگرش دبیران ریاضی به تغییر و تمایالت 

سو با تحقیق آیدین، ساریر و یوژال همچنین هم وجود دارد  داریاجدید درسی، رابطه مثبت و معن

(Aydin,  Sarier & Uysal, 2011)  ثیر جنسیت بر روی تعهد و باشد که در تحقیقی با عنوان تأ می

نگرش ساختاری معلمان نشان داده شد که معلمان مرد نسبت به معلمان زن دارای سطوح باالیی از 

توان گفت که  میاند. و در کل  دارس بودهتعهد به انجام امور در م ی مثبت وها ، نگرشها تشخیص

)تغییر  فکر معلم، تغییر میزان دانش و آگاهی معلمان،  تغییرات نوعتغییرات برنامه درسی که شامل 

با فضای مجازی  آشناییهای نوین، تغییر امکانات الزم و مفید در مدرسه،  پذیرش افکار و روش

روحیه ) تغییرات ریشه، (و ... خاطر سهولت هپایه بخاطر جذابیت، استفاده از نظر همکاران هم  هب

، طرح درس خالقانه، و مطالعه و تحقیق، مطالعه قبل از تدریس، داشتن تفکر و خالقیت گری کاوش

حجم متون کم و مفید، تصاویر متناسب با متون، به روز بودن معلمان  ،یاد دهیعالقه به یادگیری و 

ی ضمن ها آمد بودن کتب درسی و محتوای آنها، کیفیت دورهکار ی جهان مدرن،ها نسبت به فناوری
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های تدریس متناسب و  الزم و مفید، روش های آموزش) تغییرات عاملاندیشی و ...(،  خدمت و هم

پایه و پایه  ی مدرن، همفکری با معلمان همها خوب معلمان، به روز بودن معلمان نسبت به فناوری

ولیت در قبال دیشی مفید در طول سال، تعهد و مسؤجلسات هم انتر و باالتر خود، برگزاری  پایین

)ترغیب و برانگیخته شدن معلمان در انجام امور،رخ دادن تغییرات تغییرات  نگرش و...( آموزان دانش

با توجه به احساس نیاز معلمان، مغایر بودن تغییرات با تجارب گذشته، رخ دادن تغییرات بدون 

ط ی فرهنگی، روابها ی فرهنگی، شاخصهها توسط ابعاد خصیصهکه  دباش میفراهم شدن شرایط( 

 شود. میبینی  آموزان  پیش فرهنگی همکاران، والدین و دانش

 

 تحقیق پیشنهادات

تدریس و آموزش جدید ة حوپر کردن فاصله عمیق ایجاد شده بین معلمان و والدین در ارتباط با ن

 باشد. میجدید تدریس  ةبا نحو آشنا نبودن والدین ،آن علتکتب که 

سهیم  کتبدر تغییر فرهنگ مناطق انجام شود و  طور سنجیده و کارشناسی شده  بهتغییر کتب     

 ها تغییر نکنند. کارشناسی، کتاب که هر سال به علت ضعف و مشکالت عدم و این باشد

ه فرهنگ در نگرش، و اینکها و اعتقادات بنیادین معلمان در ارتباط با تغییرات  ششناسایی ارز    

 باشد. میثری ؤعامل مبا توجه به جنسیت و مدرک عوامل و ریشه تغییرات در مناطق مختلف  نوع،

 .دگیر منجاا رکشو مختلف مناطق در انفرهنگمعلم مینهز در شناسانهرکا ییابیهاارز    

 .دگیر ارقر توجه ردمو متناسب علمی یتقاوار مالی یحمایتها، معلماننه امتعهد ریهمکا جهت    

 بهن در سطح استان معلما و عمل توسط  میدر سطح رستربیتی  دازیپر نظریه بین فاصله    

 . یابد قلکاهشاحد

 خصوصی شیزموآ تسساؤم و ارسمددر ر،کشو مختلف مناطق در انمعلم فرهنگ بررسی    

 ... و نتفاعیاغیرو

 .تحقیقاتی صورت بگیرد صورت مفصل در مورد هریک از ابعاد فرهنگ و تغییرات به    

 فرهنگ یهاوتتفا شناخت ایبر ،هستند متمایز یهاارزش و هاوربا دارای نمعلما که جا نآ از    

 . دگیر منجاا تحصیلی مختلف یها و رشته ها با پایه نمعلما نمیا در تفکیک به هشهاوپژ ان،معلم
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