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تبیین مدل علّی تأثیر باورهای خودکارآمدی معلّمان بر نگرانیهای آنان در خصوص اجرای
اصالحات برنامه درسی آموزش ریاضی در حوزه حل مسئله
مهران عزیزی محمود آباد ،1محمدرضا

فدایی2

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تبیین مدل علّی تأثیر باورهای خودکارآمدی معلّمان بر نگرانیهای آنان در خصوص
اجرای اصالحات برنامه درسی ریاضی پرداخته است؛ چرا که معلّمان عضو گروه برنامهدرسی هستند و شناسایی
آنان برای رشد ،شکوفایی و پویایی برنامهدرسی ،ضرورتی انکارناپذیر است .جامعه آماری پژوهش متشکل از همه
معلّمان ریاضی پایه هفتم شهرستانهای بویراحمد و دنا به تعداد  141نفر که از این تعداد  121نفر در این پژوهش
شرکت کردند .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش به شیوه همبستگی است .در این پژوهش
محقق جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه تأثیر باورهای خودکارآمدی معلّمان بر نگرانیهای آنان استفاده کرده
است .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روشهای آمار استنباطی شامل بررسی نرمال بودن ،همبستگی ،تحلیل مسیر
و از نرمافزارهای  SPSS-11و  AMOS-11استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان داد که نگرانیهای معلّمان
در هر مرحله متأثر از نگرانیهای آنان در مراحل قبل میباشد و معلّمانی که به مؤثر بودن شیوههای قبل از اصالح
متمایل بودند نگرانی های بیشتری در مورد آگاهی ،مدیریت ،عواقب و تمرکز در اصالحات برنامه درسی داشتند.
همچنین معلّمانی که احساس خودکارآمدی کمتری در شیوههای بعد از اصالح داشتند ،نگرانیهای کمتری در
مورد مدیریت اصالحات ،عواقب و تمرکز مجدد آن داشتند.
کلید واژه ها :باورهای خودکارآمدی ،نگرانی ،اصالحات ،برنامه درسی.

 .1دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان ،نویسنده مسئول،

azizi5718@yahoo.com

 .2دانشیار بخش آموزش ریاضی ،دانشکده ریاضی و کامپیوتر ،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
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مقدمه
در اکثر کشورها کتاب درسی به عنوان یکی از اصلیترین منابع آموزشی مورد توجّه قرار گرفته است .بسیاری
از دانشآموزان و معلّمان در مدارس ،برنامه تدریس و یادگیری خود را بر اساس کتابهای درسی بناکردهاند.
کتاب درسی به خصوص در کشورهایی نظیر ایران که دارای نظام آموزشی متمرکزند ،به عنوان هماهنگکننده
مدارس و مناطق به شمار میآید .در چنین نظامهای آموزشی ،اهمیت کتاب هر چه بیشتر مشخص میشود .برنامه-
ریزان درسی و متخصصان آموزشی ،عمر مفید کتابهای درسی را پنج تا هفت سال میدانند .بعد از گذشت این
زمان ،با توجّه به دالیلی از جمله تغییر رویکردهای جهانی آموزش ،تغییر سیاستهای کلی کشور و وزارت آموزش
و پرورش ،ارزشیابی از برنامه درسی و نظرات معلّمان ،محتوای کتابها بازنگری میشوند (الوندی .)1811 ،در
ایران با توجّه به تهیه و تنظیم سند برنامه درسی ملی و تغییر سیستم آموزشی توسط وزارت آموزش و پرورش،
محتوای کتب درسی از جمله کتاب ریاضی تغییرات و اصالحاتی در پی داشت.
از طرفی حل مسئله از مدت زمان طوالنی به خصوص در طی یک چهارم پایانی قرن بیستم یعنی زمانی که به
مهمترین موضوع در تحقیق و برنامههای درسی ریاضی تبدیل شده بود ،عالقه محققان و همچنین مدرسان
ریاضیات را به خود جلب کرده است (استانیک و کیلپاتریک)1991 ،1
طرز تغییر این عالقه در برنامههای درسی ریاضیات و روشهای آموزشی در کشورهای مختلف ،متفاوت بوده
است .برای مثال در آمریکا پس از انتشار استاندارهای برنامۀ درسی و ارزیابی ریاضیات مدرسۀ (شورای ملی معلمان
ریاضی ، )2222 ،2حل مسئله به کانون توجّه برنامه درسی ،هدف اوّلیۀ تدریس ریاضیات و بخش عمدۀ تمام
فعّالیتهای ریاضی تبدیل شد .همچنین در آلمان ،حل مسئله به عنوان یک موضوع ،ریاضی برای تدریس اخیراً
نگاهها را به سمت خود معطوف کرده است .در ایران با توجّه به اینکه حل مسئله در کتب درسی جایگاه خاصی
داشته ،ولی پس از تغییر نظام آموزشی و تهیه و تنظیم سند برنامه درسی ملی ،تأکید ویژه و بیشتری بر حل مسئله
در برنامه درسی شده است .چرا که این سند ( )1891بیان میدارد دانشآموزان باید با فرایندهای ریاضی نظیر حل
مسئله و بکارگیری استراتژیهای حل مسئله ،تفکر خالق (حل کردن مسئلههای غیر معمول و  )....آشنا شده و
مهارت یابند .لذا به تبع تهیه و تنظیم این سند و تأکیدات ویژه و بیشتر بر جایگاه حل مسئله ،کتاب درسی جدید
نسبت به کتاب قبلی اصالحات فراوانی داشته است و به صورت کلی و مختصر بعد از اصالحات کتاب درسی ،در

1 Stanic &Kilpatrick
2 NCTM
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کتاب جدید ساختار هر بحث درسی به صورت انجام فعّالیت ،کار در کالس ،تمرین و مرور فصل میباشد که که
توانایی انجام همه آنها در گرو تسلط بر حل مسئله ذکر شده است.
استرنبرگ )2221(1حل مسئله را اینگونه تعریف میکند :حل مسئله شامل کار ذهنی برای غلبه بر موانعی
است که سر راه دستیابی به هدف قرار دارد .از نظر استرنبرگ مراحل کلیدی حل مسئله عبارتاند از :تشخیص
مسئله ،تعریف و بازنمایی مسئله ،تولید راهبرد ،سازماندهی اطالعات ،تخصیص منابع ،نظارت و ارزیابی.
بدون شک معلّمان عضو گروه برنامهدرسی هستند و شناسایی آنان در مقابل برنامه درسی برای رشد و شکوفایی
و پویایی برنامهدرسی ،ضرورتی انکارناپذیر است .لذا موفقیت در اجرای برنامه درسی وابسته به پذیرش برنامه و
توانایی اجرای آن از سوی عاملین اجراست؛ و عوامل اجرا افرادی هستند که فراگردهای اجرا را هدایت و حمایت
میکنند (موسیپور و صابری .)1819 ،چاراالمبوس 2و فیلیپو)2212( 8به نقل از داتنو ،4هبارد 1و مهان )2222( 1و
دوک )2224( 7بیان میکنند که معلّمان به عنوان شاخصترین عوامل اجرا ،فقط مجریان سیاستهای تحمیلشده
بر خود نیستند ،بلکه به طور فزایندهای به عنوان محور تغییرات آموزشی تلقی میشوند .همچنین چاراالمبوس و
فیلیپو ( )2212به نقل از اندرسون )1997( 1بیان میکنند :باید توجّه به سمت خصوصیات و تواناییهای فردی
معلّمان معطوف شود چرا که میتوانند بر اجرای اصالحات برنامه درسی مؤثر باشند؛ و تدریس آنها در کالس
درس متأثر از باورهای آنها میباشد (دیدی و یوسال .)2212،این خصوصیات و تواناییها شامل دانش محتوای
درسی ،توانایی طراحی آموزشی ،باورهای آموزشی و معرفتشناختی ،باورهای خودکارآمدی ،جهتگیری به
سمت برنامه درسی ،موقعیت حرفهای ،تحمل سختیها ،نگرانیها و سالها تجربه میباشند.
در میان این خصوصیات و تواناییهای فردی معلّمان ،باورهای خودکارآمدی آنان جلوهی ویژهای دارد چرا
که مطالعات دهههای قبل نشان میدهند که معلّمان دارای باورهای خودکارآمدی باال ،به باورهای دانشآموزان
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بیشتر اهمیت داده و به توانایی خود در اثرگذاری بر یادگیری دانشآموزان ایمان دارند (گوردن ،1لیم ،2مک-
کینن 8و نکاال .)1991 ،4مشاهدات نشان داده است باورهای خودکارآمدی دربارۀ بهکارگیری شیوههای آموزشی
نیز انواع نگرانیهای معلّمان را تحت تأثیر قرار میدهد (چاراالمبس و فیلیپو .)2212
نوریس )1991( 1اظهار میدارد که باورهای قبلی معلّمان و ادراک آنان به مثابه عینکی است که از طریق آن
به تغییر نگریسته میشود .بنابراین هر تالشی برای تغییر روش معلّمان ،لزوماً درگیر تغییر باورهای آنان میشود
(بزویک .)2221 ،1مفهوم باورهای خودکارآمدی ابتدا در اواخر دهۀ ( )1972به وسیلۀ بندورا معرفی شد.
باورهای خودکارآمدی به توانایی درک شده برای طراحی و اجرای کارها به منظور رسیدن به یک هدف اشاره
دارد .در این پژوهش باورهای خودکارآمدی معلّمان به صورت باورهای مربوط به توانایی شخصی معلّمان برای
انجام یک کار مانند تدریس تعریف میشود (چاراالمبوس ،فیلیپو و کایریکدیس.)2221 ،7
چاراالمبوس و فیلیپو به نقل از هورد 1و هال )2221( 9بیان میکنند :مفهوم نگرانی در حوزه آموزش و معلّمان
میتواند به عنوان دغدغه ذهنی ،دلمشغولی ،احساسات ،افکار و واکنشهای معلّمان نسبت به اصالحات تعریف
شود .مفهوم نگرانی به اواخر دهه  1912یعنی زمانی که فولر
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()1919سلسله مراتبی از نگرانیهای معلّمان مرکب

از سه مرحله را ارائه داد ،بر میگردد .این سه مرحله شامل :نگرانیهای مربوط به خود ،نگرانیهای مربوط به وظیفه
و نگرانیهای مربوط به اثر بود .بر اساس تئوری نگرانی فولر ( )1919هال ،واالس 11و دوست )1978( 12چارچوب
مفهومی نگرانیها بر اساس مدل را توسعه دادند .آنها با عنوان این مسئله که تغییر آموزشی فرآیندی است که
رشد مهارت ها و احساسات معلّمان را در پی دارد ،طرح مراحل نگرانی را ارائه دادند .طرح نگرانیهای معلّمان بر
این فرض استوار است که زمانی که معلّمان اصالحی را پذیرفتند از هفت مرحله نگرانی عبور میکنند ،اگر چه
منحصربهفرد نیستند .این مراحل عبارتاند از:
1 Gordon
2 Lim
3 McKinnon
4 Nkala
5 Norris
6 Beswick
7 Kyriakides
8 Hord
9 Hall
10 Fuller
11 Wallace
12 Dossett
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-1نگرانیهای آگاهی :در ابتدا ،معلّمان احساس میکنند اطالعات کمی راجع به اصالح دارند ولی عالقهای به
یادگیری بیشتر در این خصوص ندارند.
 -2نگرانیهای اطالعاتی :معلّمان به تدریج به کسب اطالعات در مورد اصالحات عالقمند میشوند.
 -8نگرانیهای شخصی :معلّمان بر قابلیتهای شخصی خود برای اجرای تغییرات پیشنهادی تمرکز دارند.
 -4نگرانیهای مدیریت :معلّمان به بررسی ،سازماندهی و تدارکات اصالحات میپردازند.
 -1نگرانیهای عواقب :معلّمان در این مرحله دربارۀ تأثیر اصالحات بر یادگیری تفکر و تعمق میکنند.
 -1نگرانیهای همکاری :معلّمان سعی در به اشتراکگذاری تجربیات با همکاران دارند.
 -7نگرانیهای تمرکز مجدد :معلّمان جهت پیشرفت اصالح ،تغییر یا حتی جایگزینهایی ارائه و پیشنهاد میدهند.
ستینکایا ) 2212(1در پژوهشی با عنوان شناخت معلّمان در قلب اصالحات :نگرانیهای معلّمان در مورد برنامه
درسی اصالحشده ریاضیات کالس ششم در ترکیه نشان داد که نگرانیهای معلّمان به طور عمده در مراحل
شخصی و همکاری از مدل اقتباس شده بر اساس نگرانیها متمرکز شده است .این نتایج نشان میدهد که معلّمان
در برابر تغییرات مقاوم نیستند .همچنین رامتور بهوان )2218( 2در پژوهشی دیگر نشان داد که شدیدترین نگرانی
معلّمان در مرحله آگاهی ،اطالعاتی ،شخصی و مراحل مدیریت بود .نگرانیهای مرحله شخصی معلّمان (نیاز به
اطالعات و آموزش ،حمایت سیستم) و نگرانیهای وظیفه (مدیریت زمان ،تخصیص منابع و ارزیابی سیستم) بود.
برخی از مطالعات صورت گرفته در طول  11سال گذشته در جهت ادغام سازی نگرانیها و باورهای
خودکارآمدی معلّمان کوشیدهاند(چاراالمبس و فیلیپو .)2212 ،این مطالعات نشان دادهاندکه معلّمان دارای
باورهای خودکارآمدی پایین ،نگرانیهای شدیدی در رابطه با وظیفه از خود نشان میدهند (غیث 8و شعبان،4
 .)1999در حالی که معلّمان دارای باورهای خودکارآمدی باال بیشتر بر تأثیر اصالح بر دانشآموزان تمرکز میکنند
(مککینی ،1سکستون 1و میرسون .)1999 ،7اگر چه تالشهای صورت گرفته در جهت ادغامسازی این دو ساختار
در یک جهت حرکت کرده ،اما فرض این است که باورهای خودکارآمدی ،نگرانیها را تحت تأثیر قرار میدهد.

1 Çetinkaya
2 Ramoutar-Bhawan
3 Ghaith
4 Shaaban
5 McKinney
6 Sexton
7 Meyerson
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متعاقباً چاراالمبوس و فیلیپو ( )2212در ادغام مدل نگرانیهای معلّمان و باورهای خودکارآمدی معلمان مدلی
ارائه دادند که ادغام این دو حوزه به حذف نگرانیهای شخصی و نگرانیهای همکاری در اصالح مدل منجر شد
چرا که قسمت هایی از باورهای خودکارآمدی با این دو حوزه نگرانی معلّمان مشترک بود و مدل اصالح شده
آنان در ادغام با باورهای خودکارآمدی ،به پنج مرحله نگرانی انجامید که در شکل  1قابل مالحظه میباشد.
نظر به این که معلّمان محور تغییرات و اصالحات آموزشی بوده و هر تالشی برای تغییر روش معلّمان ،لزوماً
درگیر تغییر باورهای آنان میشود (بزویک )2221 ،1و معلّمان با باورهای خودکارآمدی باال کارایی بیشتری در
اجرای صحیح اصالحات برنامه درسی داشته و به دانشآموزان و باورها آنها توجّه بیشتری میکنند و از طرفی
باورهای خودکارآمدی معلمان عامل تعیینکنندهای در نگرانیها بوده و نگرانیها عامل تعیینکنندهای در توانایی-
های آنها برای پذیرش اصالح ،انجام وظیفه آنان با توجّه به محدودیتهای موجود و یادگیری بهتر و مفیدتر
دانشآموزان است لذا این پژوهش در پی تبیین مدل علی تأثیر باورهای خودکارآمدی معلّمان بر نگرانیهای آنان
در خصوص اجرای اصالحات برنامه درسی ریاضی میباشد .بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر
باورهای خودکارآمدی معلّمان بر نگرانیهای آنان در خصوص اصالحات ریاضی مربوط به حل مسئله و اعتبار
بخشیدن به مدلی است که نگرانیها و باورهای خودکارآمدی معلّمان را مرتبط میسازد .بجز هدف مهم یاد شده،
اهمیت هر یک از مسیرهای موجود در مدل – چه مستقیم و چه غیر مستقیم – (هم تأثیر مستقیم و هم غیر مستقیم
هر یک از متغیرهای پیش بین بر متغیر وابسته) برای ما مشخص خواهد شد .بنابراین ما بجای فرضیه واحد یا
مجموعهای از فرضیهها ،مدلی را آزمون خواهیم کرد که مجموعهای از مسیرهای علی است (شکل .)1
باورهای
خودکارآمدی
(پس از اصالحات)

تمرکز مجدد

نگرانیهای

عواقب

نگرانیهای

مدیریت

نگرانیهای

اطالعاتی

نگرانیهای

آگاهی

نگرانیهای

1 Ernest

باورهای
خودکارآمدی
(قبل از اصالحات)

تبیین مدل علّی تأثیر باورهای خودکارآمدی معلّمان بر...

شکل  :1مدل مفهومی تأثیر باورهای خودکارآمدی معلّمان بر نگرانیهای آنان در اجرای اصالحات برنامه
درسی آموزش ریاضی در حوزه حل مسئله (چاراالمبوس و فیلیپو.)2212 ،
روششناسی تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده زیرا هدف این نوع از تحقیق توسعه دانش کاربردی است و از
لحاظ نحوه گردآوری دادهها توصیفی (غیرآزمایشی)  -همبستگی است .هومن ( )1892به نقل از جیمز
استیونس پیشنهاد میدهد که در نظر گرفتن  11مورد برای هر متغییر پیشبین در تحلیل رگرسیون چندگانه با
روش معمولی کمترین مجذورات استاندارد ،یک قاعده سرانگشتی خوب میباشد .چون مدلیابی معادالت
ساختاری در برخی جنبههای کامالً مرتبط با رگرسیون چند متغیری است ،تعداد  11مورد به ازای هر متغیر
اندازهگیری شده در مدلیابی معادالت ساختاری غیرمنطقی نیست .جامعه آماری در این پژوهش کلیه معلّمان
مشغول به تدریس ریاضی کالس اوّل دوره متوسطه اوّل شهرستانهای بویراحمد و دنا میباشد که به طور کلی
 141نفر و به تفکیک تعداد  74نفر مرد و  71نفر زن میباشد .شرکتکنندگان در پژوهش شامل  121نفر ،به
تفکیک  11مرد و  12زن بودند که با قواعد ذکرشده در مورد تعیین اندازه نمونه تطبیق دارد.
جدول :1جدول آزمون بارتلت و شاخص  KMOبرای بررسی کفایت نمونهگیری محتوایی
آزمون

مقدار آماره

مقدار KMO

92802

آزمون بارتلت

72101274

درجه آزادی

21

سطح معناداری

22202

همان طور که در جدول ( )1مشاهده میشود نتیجه آزمون بارتلت که تقریبی از آماره خی دو است ،نشان
داده شده است .مقدار سطح معناداری آزمون بارتلت ( )20222کوچکتر از  1درصد است که نشان میدهد تحلیل
عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد میشود.
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همچنین شاخص  KMOبا مقدار  20928در ابتدای این جدول آمده است و چون مقدار آن به یک نزدیک است
تعداد نمونه برای تحلیل کافی میباشند.
برای جمعآوری دادهها از پرسشنامهای نگرانیهای معلّمان و باورهای خودکارآمدی آنان که در پژوهشی با
عنوان «نگرانی ها و باورهای خودکارآمدی معلّمان در خصوص اجرای اصالحات برنامه درسی :ترکیب دو حوزه
تحقیق» توسط چاراالمبوس و فیلیپو ( )2212در یک اصالح مربوط به حل مسئله در قبرس عملیاتی گردیده است،
استفاده شد .پرسشنامه استفاده شده در پژوهش حاضر دارای روایی محتوایی است و در پژوهشهای قبل مانند
پژوهش چاراالمبس و فیلیپو ( )2212استفاده گردیده است .جهت استفاده در این پژوهش روایی محتوایی ابزار
اندازهگیری مورد استفاده مورد تأیید متخصصان امر قرار گرفت .همچنین پرسشنامهی مورد استفاده در این پژوهش
در پژوهشهای قبلی از لحاظ پایایی مورد تأیید قرار گرفته است .مجدداً برای بررسی پایایی پرسشنامه فوقالذکر،
از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ابتدا یک نمونه اوّلیه شامل  82پرسشنامه پیش آزمون شد .سپس با استفاده
از نرمافزار آماری  SPSSمیزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ کل پرسشنامه ( )2098محاسبه شد؛ که این
ضرایب نشاندهنده ثبات درونی سواالت میباشد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آمار استنباطی
استفاده گردید .در ابتدا جهت نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد ،سپس با استفاده
از ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر به وسیله نرمافزار  AMOS-11فرضیات پژوهش بررسی گردید.
یافتههای پژوهش
در جدول ( )2شاخصهای مربوط به آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای نمونۀهای مورد بررسی شامل کجی و
کشیدگی آ ورده شده است که با توجّه به مقادیر به دست آمده کجی و کشیدگی و آزمون کولوموگروف -
اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش ،توزیع تمامی متغیرها نرمال است ،بنابراین میتوان جهت تجزیه و تحلیل
یافتههای پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده شود.

تبیین مدل علّی تأثیر باورهای خودکارآمدی معلّمان بر...

جدول :2شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
آزمون
متغیر

کجی

کشیدگی

کولوموگروف -

سطح معناداری

اسمیرنوف
نگرانیهای آگاهی

-21802

-24101

97401

21202

نگرانیهای اطالعاتی

-21102

-91102

19401

24202

نگرانیهای مدیریت

-22102

-21201

71701

24202

نگرانیهای عواقب

2-0828

-29401

81101

24102

نگرانیهای تمرکز مجدد

-22202

-11901

44201

28102

-44802

-14102

81701

24802

-72202

-17102

21402

21202

باورهای خودکارآمدی معلّمان قبل از
اصالحات
باورهای خودکارآمدی معلّمان پس از
اصالحات

همچنین با توجّه به این امر که ماتریس همبستگی مبنای تجزیه و تحلیل مدلهای علّی است ،ماتریس همبستگی
متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش در جدول  8آورده شده است .همانطور که مالحظه میشود باالترین ضریب
همبستگی در میان متغیرهای این پژوهش مربوط به رابطۀ بین باورهای خودکارآمدی قبل از اصالحات و باورهای
خودکارآمدی پس از اصالحات با مقدار ( )2011است .پایینترین ضریب همبستگی به دست آمده نیز مربوط به
رابطۀ بین نگرانیهای آگاهی و باورهای خودکارآمدی پس از اصالحات با مقدار ( )2017است.
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جدول  : 8ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
وزنهای رگرسیونی

متغیرها

همبستگی

باورهای خودکارآمدی پس از اصالحات  >----نگرانیهای آگاهی

**1702

1102

باورهای خودکارآمدی پس از اصالحات >---نگرانیهای مدیریت

**7902

2102

باورهای خودکارآمدی پس از اصالحات >----نگرانیهای عواقب

**7102

-2102

باورهای خودکارآمدی پس از اصالحات >----نگرانیهای تمرکز مجدد

**7202

-2702

باورهای خودکارآمدی قبل از اصالحات >----نگرانیهای مدیریت

**1402

4802

باورهای خودکارآمدی قبل از اصالحات >------نگرانیهای عواقب

**7902

2202

باورهای خودکارآمدی قبل از اصالحات  >----نگرانیهای تمرکز مجدد

**1802

4802

باورهای خودکارآمدی قبل از اصالحات  >----نگرانیهای آگاهی

**7202

7202

باورهای خودکارآمدی قبل از اصالحات  >---باورهای خودکارآمدی پس از

**1102

1202

اصالحات
نگرانیهای آگاهی  >----------------نگرانیهای اطالعاتی

**1702

1702

نگرانیهای اطالعاتی  >----------------نگرانیهای مدیریت

**1402

4102

نگرانیهای عواقب >---------------نگرانیهای تمرکز مجدد

**1102

1402

نگرانیهای مدیریت >--------------نگرانیهای تمرکز مجدد

**1202

2802

نگرانیهای مدیریت >----------------نگرانیهای عواقب

**1702

7402

استانداردشده

** سطح معناداری در سطح  2021دارای اهمیت است.
الزم به ذکر است کلیه ضرایب معنادار میباشند.
برای ارزیابی مدل فرضی این پژوهش ،به برآورد پارامترها پرداخته میشود و برای هر کدام از این پارامترها
جدولی حاوی ضرایب برآورد استانداردشده و سطح معناداری مربوط به آزمون معنیداری این پارامترها ارائه شده
است .در نهایت مدل تحلیل مسیر برازش شده آورده میشود.

تبیین مدل علّی تأثیر باورهای خودکارآمدی معلّمان بر...

همانطور که از جدول ( )4استنباط میشود اثر مستقیم ،اثر غیرمستقیم و اثر کل باورهای خودکارآمدی پس
از اصالحات بر نگرانیهای آگاهی ،مدیریت ،عواقب و تمرکز مجدد رد میگردد.
با توجه به جدول ( )4اثر مستقیم و اثر کل باورهای خودکارآمدی قبل از اصالحات بر باورهای خودکارآمدی
پس از اصالحات ،نگرانیهای مدیریت ،عواقب و تمرکز مجدد و آگاهی تأیید میگردد .همچنین اثر غیرمستقیم
باورهای خودکارآمدی قبل از اصالحات بر نگرانیهای مدیریت ،عواقب و تمرکز مجدد تأیید میگردد اما اثر
غیرمستقیم باورهای خودکارآمدی قبل از اصالحات بر باورهای خودکارآمدی پس از اصالحات و نگرانیهای
آگاهی رد میگردد .در ادامه با توجه به جدول ( )4اثر مستقیم و اثر کل نگرانیهای آگاهی بر نگرانیهای اطالعاتی
تأیید اما اثر غیرمستقیم نگرانیهای آگاهی بر نگرانیهای اطالعاتی رد میگردد .همچنین مالحظه میشود که اثر
مستقیم و اثر کل نگرانیهای اطالعاتی بر نگرانیهای مدیریت تأیید اما اثر غیرمستقیم نگرانیهای اطالعاتی بر
نگرانیهای مدیریت رد میگردد .در ادامه با توجه به جدول ( )4اثر مستقیم و اثر کل نگرانیهای عواقب بر
نگرانیهای تمرکز مجدد تأیید اما اثر غیرمستقیم نگرانیهای عواقب بر نگرانیهای تمرکز مجدد رد میگردد.
و نهایتاً با توجه به جدول ( )4اثر مستقیم و اثر کل نگرانیهای مدیریت بر نگرانیهای عواقب تأیید اما اثر
مستقیم و اثر کل نگرانیهای مدیریت بر نگرانیهای تمرکز مجدد رد میگردد و اثر غیرمستقیم نگرانیهای
مدیریت بر نگرانیهای تمرکز مجدد و نگرانیهای عواقب رد میگردد.
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جدول :4برآوردهای ضرایب اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و اثرات کل

نگرانیهای آگاهی

11202

21202

22202

......

11202

21202

نگرانیهای مدیریت

214202

20292

20222

.....

21402

29202

نگرانیهای عواقب

-21202

20191

20218

20281

21202

91702

نگرانیهای تمرکز مجدد

-27102

20218

20212

20924

-21102

89102

متغیرها

پارامتر

استاندارد شده

پارامتر

استاندارد شده

p

p

پارامتر

اثر غیر مستقیم

استاندارد شده

اثر مستقیم

اثر کل

p

باورهای خودکارآمدی پس از اصالحات بر

باورهای خودکارآمدی قبل از اصالحات بر
باورهای خودکارآمدی پس از اصالحات

12102

20211

27702

20241

11202

21202

نگرانیهای مدیریت

20481

20221

20878

20227

11102

21202

نگرانیهای عواقب

22102

20241

20111

20211

71802

21202

نگرانیهای تمرکز مجدد

48102

20229

87102

20227

11702

22902

نگرانیهای آگاهی

20728

22102

22202

.....

72802

22102

نگرانیهای آگاهی بر
نگرانیهای اطالعات

17102

20229

20222

......

17102

20229

نگرانیهای اطالعاتی بر
نگرانیهای مدیریت

41102

20229

20222

......

41102

20229

نگرانیهای تمرکز مجدد

20147

20221

22202

.....

14702

20221

نگرانیهای تمرکز مجدد

20281

20722

20421

20224

44102

20221

نگرانیهای عواقب

20748

20229

22202

......

74802

20229

نگرانیهای عواقب بر
نگرانیهای مدیریت بر

جهت بررسی برازندگی مدل از شاخصهای برازندگی استفاده شده است .به طور کلی از میان مشخصههای
برازندگی متنوعی که وجود دارد ،در این پژوهش شاخصهای برازش GFI ،CFI ،RMSEA ،)x2/df( ،و
 AGFIگزارش میشود در جدول زیر مشخصههای برازندگی مدل ارائه شده است.

تبیین مدل علّی تأثیر باورهای خودکارآمدی معلّمان بر...

جدول  :1مشخصههای برازندگی مدل
مشخصه

آماره

مقادیر قابل قبول

نسبت مجذور کای به درجه آزادی ()x2/df

8701

کمتر از 102

شاخص برازندگی تطبیقی )(CFI

9802

< 9202

شاخص نکویی برازش )(GFI

9802

<= 9202

شاخص تعدیل شده نکویی برازش )(AGFI

9802

< 9202

جذر برآورد واریانس خطای تقریب )(RMSEA

2021

> 1202

با توجه به جدول ( )1برازش مدل پیشبینیشده در این پژوهش در سطح مطلوب میباشد.

باورهای خودکارآمدی
(پس از اصالحات)

-0/08

نگرانیهای

تمرکز مجدد

عواقب

نگرانیهای

مدیریت

نگرانیهای

اطالعاتی

نگرانیهای

آگاهی

0/49

.011

نگرانیهای

0/55

0/74

0/05

0/08

0/11

0/81

0/03

0/44
0/44

0/70

0/21

باورهای خودکارآمدی

شکل شماره  :2مدل برازش شده نهایی

(قبل از اصالحات)
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بحث و نتیجهگیری
معلّمان بازیگران کلیدی در اجرای اصالحات برنامه درسی قلمداد میشوند .این مطالعه به بررسی تبیین مدل
علّی تأثیر باورهای خودکارآمدی معلّمان بر نگرانیهای آنان در مورد اصالحات ریاضیات پس از یک سال گذر
از معرفی آن به برنامه درسی ملی ایران پرداخت .یافتههای پژوهش نشان داد که باورهای خودکارآمدی معلّمان
پس از اصالحات بر نگرانیهای آگاهی ،نگرانیهای مدیریت ،نگرانیهای عواقب و نگرانیهای تمرکز مجدد
تأثیرگذار نیست؛ یعنی هنگامی که معلّمان احساس خودکارآمدی کمتری در بهکارگیری شیوههای بعد از اصالح
داشته باشند نگرانیهای آگاهی ،مدیریت ،عواقب و تمرکز مجدد کمتری از خود نشان میدهند که این یافتهها با
نتایج پژوهشهای چاراالمبس و فیلیپو ( )2212در این زمینه که باورهای خودکارآمدی معلّمان پس از اصالحات
بر نگرانیهای آگاهی ،مدیریت ،عواقب و نگرانیهای تمرکز مجدد تأثیرگذار نیست ،همسو میباشد.
یافتههای پژوهش همچنین نشان داد که باورهای خودکارآمدی قبل از اصالحات بر نگرانیهای مدیریت،
نگرانیهای عواقب ،نگرانیهای تمرکز مجدد ،نگرانیهای آگاهی و باورهای خودکارآمدی پس از اصالحات
تأثیرگذار است؛ یعنی معلّمانی که احساس خودکارآمدی بیشتری در شیوههای قبل از اصالح دارند ،نگرانی بیشتری
در حوزه های مدیریت ،عواقب ،تمرکز مجدد و آگاهی از خود نشان میدهند .یافتههای این قسمت در خصوص
تأثیر باورهای خودکارآمدی قبل از اصالح بر نگرانیهای مدیریت و باورهای خودکارآمدی پس از اصالح با
یافتههای گویا ( )2227در مورد عاملهای مؤثر در تغییر برنامه درسی (یکی آماده سازی معلّمان و دیگری باورها
آنان در مورد تغییر) ،با نتایج پارسا ( )2227در مورد بررسی نگرش و تمایالت رفتاری معلّمان در مورد پیشبرد
برنامه های درسی جدید ،که بیان داشته آثار نهایی اصالحات تا حد زیادی به مشارکت ،فهم و دانش معلّمان از
تغییر بستگی دارد ،با مطالعات مککینی و همکاران ( )1999که نشان داد ،معلّمان دارای باورهای خودکارآمدی
باال ،بیشتر بر تأثیر اصالح بر دانشآموزان تمرکز میکنند ،با مطالعات بندورا مبنی بر تأثیر خودکارآمدی بر انتخاب،
تالش و استقامت ،تفکر ،تصمیمگیری و هیجان پذیری ،با نتایج ستینکایا ( )2212مبنی بر این که معلّمان می
خواستند آنچه که دیگران در مورد افزایش دانش ومهارتهایشان در مورد اجرای اصالحات برنامه درسی انجام
میدهند ،یاد بگیرند همراستا و همسو میباشد .این یافتهها از دگر سو با یافتههای چاراالمبس و فیلیپو ( )2212در
این زمینه که باورهای خودکارآمدی قبل از اصالحات بر نگرانیهای مدیریت ،نگرانیهای عواقب ،نگرانیهای
تمرکز مجدد ،نگرانیهای آگاهی و باورهای خودکارآمدی پس از اصالحات تأثیرگذار است ،همسو میباشد.
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یافتههای پژوهش همچنین نشان داد که نگرانیهای آگاهی بر نگرانیهای اطالعات تأثیرگذار است به این
معنی که معلّمانی که از اهداف و فلسفه اصالحات آگاهی دارند نگرانی بیشتری در مورد عالقمندی خود به
اصالحات از خود نشان میدهند .این یافتهها با یافتههای چاراالمبس و فیلیپو ( )2212مبنی بر تأثیر گذاری نگرانی-
های آگاهی بر نگرانیهای اطالعات و یافتههای ستینکایا ( )2212که معلّمان می خواستند آنچه دیگران در مورد
افزایش دانش و مهارتهایشان در مورد اجرای اصالحات برنامه درسی انجام میدهند ،یاد بگیرند ،همسو و همراستا
میباشد.
یافتههای پژوهش نشان داد که نگرانیهای اطالعات بر نگرانیهای مدیریت تأثیرگذار است،یعنی معلّمانی که
عالقمند به آشنایی با اصالحات برنامه درسی بودند به بررسی ،سازماندهی و تدارک اصالحات کتاب درسی
میپردازند .به عبارت دیگر عالقمندی به آشنایی با اصالحات برنامه درسی تالش و فعّالیت معلّمان در جهت
بررسی کتاب درسی ،سازماندهی مطالب آن و تدارکات الزم برای اجرای آن را در پی دارد . .این یافتهها همچنین
با یافتههای چاراالمبس و فیلیپو ( )2212مبنی بر تأثیرگذاری نگرانیهای آگاهی بر نگرانیهای اطالعات وبا یافته-
های ستینکایا ( )2212که بیان میکند معلّمان میخواستند آنچه که دیگران در مورد افزایش دانش و
مهارتهایشان در مورد اجرای اصالحات برنامه درسی انجام میدهند ،یاد بگیرند ،همسو و همراستا میباشد.
یافتههای پژوهش همچنین نشان داد که نگرانیهای مدیریت بر نگرانیهای عواقب تأثیرگذار است به این معنی
که معلّمانی که به بررسی ،سازماندهی و تدارکات الزم برای اصالحات کتاب درسی میپردازند به تبع آن در مورد
یادگیری دانشآموزان تفکر و تعمق میکنند .همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که نگرانیهای مدیریت بر
نگرانیهای تمرکز مجدد آنان تأثیر گذاراست به این معنی که بررسی ،سازماندهی و تدارک اصالحات کتاب
درسی توسط معلّمان پیشنهادهایی برای تغییر و تعدیلها یا حتی جایگزینهایی برای آنان در پی دارد .به عبارت
دیگر معلّمانی که به بررسی ،سازماندهی و تدارکات الزم برای اصالحات برنامه درسی میپردازند،در صورت
نیاز ،خودشان اصالحات را مورد سازماندهی مجدد قرار داده و تغییر و تعدیلهای الزم را در آن اعمال میکنند
و در نهایت یافتههای پژوهش نشان داد که نگرانیهای عواقب بر نگرانیهای تمرکز مجدد تأثیرگذار است .به این
معنی که معلّمانی که در مورد یادگیری دانشآموزان تفکر و تعمق میکنند به تبع آن بر پیشنهادهایی هم برای
تغییر و تعدیلهای ضروری یا حتی جایگزینهایی برای اصالحات تمرکز میکنند .این یافتهها نیز با یافتههای
چاراالمبوس و فیلیپو ( )2212در یک راستا میباشد .به صورت کلی و مختصر ،یافتههای پژوهش حاضر نشان
میدهد که نگرانیهای معلّمان در هر مرحله متأثر از نگرانیهای آنان در مراحل قبل میباشد و معلّمانی که به مؤثر
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بودن شیوههای قبل از اصالح متمایل بودند ،نگرانیهای بیشتری در مورد آگاهی ،مدیریت ،عواقب و تمرکز مجدد
در مورد اصالحات برنامه درسی داشتند .همچنین معلّمانی که احساس خودکارآمدی کمتری در شیوههای بعد از
اصالح داشتند ،نگرانیهای کمتری در مورد مدیریت اصالحات ،عواقب و تمرکز مجدد داشتند.
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